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Ο ΙΣΘΜΟΣ ΤΟΓ ΣΟΥΈΖ

Ούδείς συνέγραψε κάλλιον χαί πιστώτερον την ιστορίαν 
•της διατρήσεως τοϋ Ίσθμοϋ τοΰ Σουέζ, όσον ό χ. Όλιβιέρος 
Rilt, έξ ής σταχυολογοΰμεν τ’ ακόλουθα, λόγω της μίγάλης 

-σπουδαιότατος τοΰ έν τφ αίώνί μας συντελεσθέντος κολοσσαίου 
•τούτου έργου.

Έν έτει 1798, έν καιρφ τής αείμνηστου έκείνης Γαλλι- 
,κής εκστρατείας, τό ζήτημα της διατομής τοΰ ίσθμοϋ τοϋ 
Σουέζ είχεν άνακινηθή ζωηρότερου.. Ό χ. Lepere, διευθυντής 
τών μηχανικών τών 
γεφυροποιών, εΐχεν 
έπιφορτισθή να εκ
πόνηση σχέδιον έκ- 
•θέσεως έπί τοΰ ζη
τήματος τής άπο- 
καταστάσεως . της 
δια της Αίγυπτου , 
•συγκοινωνίας τής 
Ευρώπης μετά τών 
πέραν έκείνης χω- 
.ρών,καί άπεφάνθη, 
α.') δεά μέν τό εσω
τερικόν έμπόριον ε- 
δει νά κατασκευα- 

• σθη διώρυζ τροφο
δοτούμενη ΰπό τοΰ 
Νείλου χαί διασχί- ■
ζουσα τήν έρημον, 
καί β’) ότι διά τό 
εξωτερικόν νήτοι διά 
•τήνδιάτής Αίγυπτου 
μεταφοράν τών Εύ- 
ρωαίκών προϊόνγων 
άπητείτο ναυτική 
διώρυξ, άρχομένη 
άπό Πελούζης καί 
λήγουσα είς Σουέζ, 
ήτοι έτίθετο το ζή
τημα όριστικώς έπί 
τοΰ τάπητος, . τής 
ένώσεως δηλονότι 
τής ’Ερυθρός θα
λάσσης μετά- τής 
Μεσογείου.

Έκτοτε όμως τό 
ζήτημα - έκοιμήθη 
μέχρι τοϋ 1827, 
ότε είςάγγλος.άξιω-- 
μάτικός, ό Wag-

ϋοοάχις ή μήτηρ του tier τον ζσήχωσζΓ αχο>ζα μίτά τοΰ χαθίσματός του 
τον άκαγχάση αίς ΰπΐοκ.

born, συνέλαβε τό σχέδιον της διαβιβάσεως τής ταχ. αλ
ληλογραφίας άπό τής ’Αγγλίας εις τήν Βομβάην διά τής 
Αίγυπτου, ένφ πρότερον άπεστέλλετο διά τοΰ περίπλου της 
’Αφρικής.Έπανειλημμένως δέ πρός άπόδειξιν τής ταχύτερος 
συγκοινωνίας ταύτης άπήλθεν έκ Λονδίνου ταύτοχρόνως μέ 
τό ταχυδρομεϊον τών Ινδιών, άλλ’ αυτός αντί νά ποιήσηται 
τόν διά τοΰ ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος διάπλουν, μετέ- 
βη ευθέως είς ’Αλεξάνδρειαν, καί είς Κάϊρον, διέρχεται τήν 
έρημον διά δρόμάδος (καμήλου) καί άποδεικνύει ούτως έμ- 
πράκτως καί έν περιστάσεσι μάλιστα ήκιστα εΰνοϊκαϊς,· ότι ή 
συγκοινωνία αύτη είναι κατά πολύ συντομωτέρα. 'Η ’Ηπει
ρωτική καί ’Ανατολική · Εταιρεία τότε διωργάνωσεν άτμο- 
πλοίκήν συγκοινωνίαν μεταξύ Σουέζ καί Βομβάης άφ’ ένός, 
καί.’Αλεξάνδρειάς καί Λονδίνου άφ’ έτέρου, διά τακτικών συ- 
-ναντήσεων έν Σουέζ καί ’Αλεξάνδρειά καί γηίνου μεταξύ τού
των συγκοινωνίας. ,

τά μεγαλουργά σχέ- 
ιείστων ύποβληθέντων 
μηχανικών, μόνον έν 

υίοθετήθη, τό τοΰ 
κ.Φερδινάνδόυ Λεσ- 
σέψ, όστις άντί τών · 
μεγάλων ελιγμών 
καί τών γιγαντιαίων 
τεχνικών έργων τά 
όποια προέβαλλον 
είς τά σχέδιά των οί 
προγενέστεροί του, 
έπρότεινεν είς διε-. 
θνή επιτροπήν, ά- 
παρτιζομένην έκ 
τών έπιστημονικών 
επισημοτήτων τής 
Γαλλίας, ’Αγγλίας, 
Αυστρίας, ’Ισπα
νίας, 'Ολλανδίας, 
’Ιταλίας καί Πρωσ- 
σίας, τήν κατα
σκευήν διώρυγος, 
μεγάλης τομής, ά-. 
νευ συναγωγής ού- 
δαμοΰτών ύδάτων, 
άλλά διά τής το
μής τοΰ ίσθμοϋ έν

• τφ βραχυτέρφ αύ
τοΰ σημείφ.

Τόσχέδ ιον τοΰτο . 
τοΰ κ. Λεσσέψ έγέ
νετο αποδεκτόν,τής 
επιχειρήσεως .ταύ
της θεωρηθείσης 
πραγματοποιήσι
μου, διά δαπάνης 
υπολογισθείσης μέ
χρι διακοσίων έκα-. 
τομμυρίων.

Τόν Νοέμβριον 
τοΰ 1858, μετά 
παρέλευσιν δηλαδή
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δύοέτών,καταναλωθεντων είς συνδιασκέψεις καί είς προκαταρ
κτικές εργασίας πάσης φύσεως, ό κ. Λεσσέψ παρέδωκε τό 
εργυν ιχς V/ήΛθδίαν εγγραφήν μετοχών δια την εϊσπραξιντών 
άναγχαιούντων κεφαλαίων, πρός εκτέλεσιν τοΰ έργου. Έν ο- 
λιγίσταις δ’ ήμέραις τό ζητηθέν ποσόν έξησφαλίσθη, μόνη δ’ 
ή Γαλλία έπρομηθευσε περί τα έκατόν έκατομμύρια περίπου.

Αί έργασίαι έρχονται, τάπάντα διοργανίζονται, άλλ’ ένεκα 
της ερημικής καταστάσεως της χώρας ταύτης τά πάντα ελ- 
λείπουσιν είς τούς έργάτας, τό άσυλον, ή τροφή, τά εργα
λεία. Έν ταύτφ έπί πέντε σημείων σχηματίζονται στοατο- 
πεδευτικά κέντρα, οδηγούμενα δέ έπί τών προγενεστέρων εκ
δρομών άποτελοϋσι τακτικά διά καμηλών δρομολόγια. Ό 
άντιβασιλεύς παραδίδει εις τό έργον είκοσι χιλιάδας έργάτας 
στρατολογηΟέντας πο.νπαχόθνι της Ανγύπτυυ χαί κατά τό 
έθος τών ανατολικών τούτων χωρών, τό προσωπικόν τοΰτο 
θ’ άνενεοΰτο κατά μήνα.

“Ινα λάβη τις ιδέαν τών παρουσιασθεισών δυσχερειών πρός 
έζασφαλισιν της ύπάρζεως τών είκοσι τούτων χιλιάδων εργα
τών, άρκεϊ νά νόηση ότι διά την προμήθειαν μόνον τοϋ άναγ- 
καιοϋντος ύδατος διά την χ^ησιν αύτών καί τών ποικίλων ερ
γασιών, άπητοΰντο διαρκώς οκτακόσιαι καμηλαι μεταφέρουσαι 
γλυκύ ύδωρ έξ άποστάσεως τεσσαράκοντα ώς έγγιστα χιλιο
μέτρων.

Αιφνιδίως όμως, ένώ αί έργασίαι έβάδιζον μετά ίλιγγιώ
δους ταχύτητος,ίπιτηδείως ριφθείσης της ιδέας ότι ή παρά της 
Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως έκτελουμένη στρατολογία αύτη 
ήτο αγγαρεία υποχρεωτική τών εύρωπαίων, οί έργάται ήρνη- 
θησαν τοΰ λοιπού νάέργασθώσι καιέπιστρέφουσιν είς τάς πα
τρίδας των. Μετ’ ολίγον όμως, διαλυθείσής της απάτης των 
ταύτης, πάντες έπανηλθον έκουσίως καί δι”έξόδων αύτών, 
άφ’όλων τών μερών της Αίγύπτου. ’Επειδή δμως υποψία 
υπήρχε μ.ήπως έπαναληφθή τοΰτο,καί άφ’ ετέρου ό πόθος τής 
τάχιστης έκτελέσεως τοΰ έργου ΐο’ύτου εγενικεύετο άνά την 
ύφήλιον, χωρίς νά χάσωσι καιρόν έποιήσαντο έκκλησιν πρός 
τούς απανταχού εργολάβους καί τούς έργάτας άπάσης τής 
Εύρώπης, καί έντός εξ μηνών δεκαπέντε χιλιάδες έργάται 
προσήλθον καί έζήτησαν εργασίαν.

(“Επεται τό τέλος) Φ, 0-

ΔΑΒΙΔ ΛΙΒΙΓΚΣΤΩΝ

Ό Δαβίδ Λίβιγκστων έγεννήθη έν τώ μικρφ χωριφ τής 
Σκωτίας Blanlyre. Ό πατήρ του άπλοΰς τεϊοπώλης μή 
δυνάμενος νά έπαρκέση είς τάς πρός έκπαίδευσιν τοΰ υίοΰ του 
δαπάνας, τον έτοπαθέτησεν είς κατάστημά τε κλωστηρίου. 
Ενταύθα τόν εύρίσκομεν κατά πρώτον ένασχολούμενον άπό 
τής 6ης ώρας τής πρωίας μέχρι τής όγδοης τής έσπέρας,είς 
τήν διευθέτησιν τών νημάτων, άλλ’ ό νεανίας μας ήν φιλό
δοξος’ ήσθάνετο έαυτόν άξιον κρείσσονος τύχης καί ε’πεθύ- 
μει σφοδρώς νά απόλαυση τής εύγενοΰς εκείνης παιδείας, 
ήτις δίδει εις τόν άνθρωπον ισχυρόν δπλον όπως παλαίση έν 
τή ζωή του. Τά πρώτα κερδηθέντα διά τοϋ κόπου του χρή
ματα έζώδευσεν είς αγοράν βιβλίων,

"Απαξ άποκτήσας τόν όνιιροποληθέντα θησαυρόν ήρξατο 
νά μελετά μετά ζέσεως. Μετά τήν έκ τοΰ εργοστασίου έξοδόν 
του καθ’ έσπίραν έτρεχεν είς τά έσπερινά σχολεία, καί επα
νερχόμενος έρρίπτιτο ώς διψαλέος κόων είς την μελέτην τοΰ 
Όρατίου καί Βιργιλίου. Έν. ηλικία δεκαεξ ε’τών άνεγίνω- 
σκεν άπροσκόπτως τούς πρώτουςλατίνους συγγραφείς- ποσάκις 
μετά το μεσονύκτιον ή μήτηρ του δέν τόν έσήκωσεν άκοντα 
μετά τοΰ καθίσματος του όπως τόν αναγκάσει είς ύπνον χάριν 
τής ύγείας του ! Κατέτρωγε διά τής μελέτης παν βιβλίον, 
τό όποιον ήθελε πέσει είς χεϊράς του- ήγάπα τήν άληθή καί 
ΰγια. τροφήν τής επιστήμης καί πρό πάντων τών εκδρομών.

Ό πατήρ δέν εβλεπεν ευχαρίστως τον πρός τάς γνώσεις 
οργασμόν τοϋτο.ν τοΰ υίοΰ του. Ένόμιζεν ότι αί έπιστήμαι 
θά έκλόνιζον τήν πίστιν τοΰ υίοΰ του. Ό Λίβιγκστων γενό-

I μένος άνήρ άπεφάσισε νά προσφέρη έαυτόν ύπέρ .τής άνθρω- I
πότητος, καί επιθυμεί νά γίνγι επιστήμων, ’Αλλά δέν ήτ» 
πλούσιος όπως εξακολούθηση τάς πανεπιστημιακά; σπουδάς 
του. Ήγόρασε διά τής οικονομίας του βιβλία ιατρικής καί 
ήρξατο καταγινόμενός πρός τοΰτο. Ή εργασία τής κλωστικής 
είναι εργασία μηχανική, έπομένως τοΰτο δέν τόν εμπόδιζε·*  
όπως ε’νασχολουμένοι) τοϋ σώματός του, τό πνεύμα του δια— 
τρέχή ένταΰτώ τάς τοΰ βιβλίου σελίδας.Δεκαεννεαετης, κασέ- ΐ
στη κλωστής κερδίζων πολλά καί οίκονομών πλείονα. Καθ’ :
δλον τό θέρος είργάζετο μετά ζέσεως ίν τφ εργοστάσιο», τόν 
δέ χειμώνα μετέβαινεν είς Γλασκόβην, ίνα έξακολουθήση τάς. 
εις τήν ελληνικήν, θεολογίαν καί ιατρικήν σπουδάς του. Άλλ’’ 
άνευ ύποστηρίξεως δέν ήδύνατο Ισως νά πραγματοποίησή τά 
όνειρά του- άν δέν άπετείνετο είς τήν κεντρικήν επιτροπήν 
τών ιεραποστόλων τοϋ Λονδίνου, όπου έγένετο δεκτός κατ’' 
άρχάς έν τώ καταστήματι, καί άφοΰ ΰπέστη λαμπρός εξε
τάσεις, έν ετει 1840 εσχε τήν ευτυχίαν, νά έπιβιβασθή έπί 
πλοίου άναχωροΰντος διά τήν ’Αφρικήν.

Κατ’ άρχάς άπεβιβάσθη είς .τό άκρωτήριον τής Καλής 
Έλπίδος πλήρης έλπίδος καί ενθουσιασμού. Εννέα μήνας 
μετά τήν άφιξίν του έγίνωσκεν τήν γ-λώσσαν. Χάρις δέ έίς: 
τάς ιατρικός του γνώσεις ήγαπήθη πολύ ύπό τών αύτοχθό- 
νων. Έδίδαξεν αυτούς τήν γεωργίαν, καί πολλάκις έξέδραμε. 
μετ’ αύτών είς καταδίωξιν τών λεόντων, οΐτινες παμπληθείς 
κατεμάστιζαν τήν χώραν πλήν έν τινι εκδρομή μικροΰ δεϊν 
άπώλετο. Έδίψει νά γνωρίση τά άγνωστα, έφλέγετο ύπό τοϋ· 
πόθου τών οδοιποριών.

Τρεις ήμέρας μακράν τής Mabosta εκτείνεται λίμνη μεγα- 
λοπρεπεστάτη, ήν ούδέποτε «πλησίασε λευκός. Ταύτην επε- 
θύμει νά φθάση. Τήν Ιην’Ιουνίου 1849 άνεχώρησεν,συνοδούς 
έχων δεκαεννέα ίτι ανθρώπους, εΐκοσιν ίππους καί όγδοήκοντα 
βοΰς’ έπί ένα μήνα έβάδιζον χωρίς νά σταματήσωσιν, ύφι- 
στάμινοι τάς κακώσεις τού δρόμοο καί τάς έκ τής δίψης. ι
Τέλος έφθασαν τό κυανοΰν τής λίμνης τήν Ιην αύγούστου 
καί τότε όλαι αί ταλαιπωρίαι τοΰ δρόμου έλησμονήθησαν. |
Γνωρίζετε τόν Ζαμβίρην ποταμόν όστις πηγάζων έκ τοΰ κέν- I
τρου τής Αφρικής χύνεται είς τόν ’Ινδικόν ωκεανόν; Έκεϊ ;
έφέροντο αί σκέψεις τοΰ περιηγητοΰ. Διά τοΰ ποταμού τούτου '
έλεγε θά εύρη όδόν 0 πολιτισμός,· όπως είσδύση άκόπως ;
είς τό κέντρον τής Αφρικής. Συλλαβών όθεν τήν ιδέαν νά 
άναπλεύση άύτόν, άνεχώρησεν εν έτει 1853. Έπροχώρησε 
μέχρι τοΰ τριγώνου οπερ άποτελεί τήν δυτικήν ’Αφρικήν, 
καί ήρχισε νά άνέρχηται αύτήν διά ζήράς άπό δυσμών πρός 
άνατολάς. Ή μεγαλοπρεπής βλάστησις, αί αξιόλογοι θέαι 
καί ή αφέλεια, έστι δ’ ότε καί ό τρόμος, μεθ’ ου ύπεδέχοντυ 
αύτόν οί κάτοικοι τών παρόχθιων χωρών, διεσκέδαζον αρκετά 
τό πνεΰμα τοΰ περιηγητοΰ, όστις άλλως τε έξηκολούθει τή*  
όδόν του χωρίς ούδέν τούτων νά ίσχύση δπως τόν κράτηση· 
Μονάρχαι τινές μαΰροι ύπεδέχθησαν τόν Λιβιγκστώνα έκ 
καρδίας. Ό Σίντα, ήγεμών τοΰ Λονδά, παρέσχεν αύτφ συ
νοδείαν, χάρις εις τήν όποιαν ήδυνήθη νά φθάση είς τά παρά
λια τοϋ ’Ατλαντικού ώκεανοΰ, έν Άγίφ Παύλφτής Λοάνδης·

Οί πτωχοί μαύροι οί συνοδεύοντες αύτόν έξεπλάγησαν, 
βλέποντες διά πρώτην φοράν ευρωπαϊκός οικίας, πλοία, καί 
λευκούς άνθρώπους- καί μετ’ ού πολύ άνεχώρησαν, άποκομί- 
ζοντες πλούσια δώρα έκ μέρους τών εμπορευόμενων κατοίκων 
πρός-τον κύριον των. Μετά πολλούς δέ κινδύνους ό Λιβιγ· 
κστών κατόρθωσε νά'φθάση τήν ανατολικήν παραλίαν, και 
έκεϊθεν έπεβιβάσθη δι’ Αγγλίαν, όπου ύπελόγιζε νά άνακου- 
φισθή ολίγον τών κόπων του, προπαρασκευαζόμενος διά δευ- 
τέραν καί άκριβεστέραν έξερεύνησιν τοϋ Ζαμβίραυ.

Τήν Ιην Μαρτίου 1858 άνευρίσκομεν αύτόν έπί τής ’Α
φρικανικής παραλίας, άλλά τήν φοράν ταύτην συνοδευόμε- 
νον ύπό τοΰ άδελφοΰ τόυ Καρόλου καί δύο σοφών, τών κ- κ· 
Kirk καί Thornton. Άρξάμενοι τής οδοιπορίας των μετ’ον 
πολύ έφθασαν είς τάς συμβολάς τοΰ Ζαμβίρα καί Χερή πο
ταμού, τόν οποίον ό ιατρός είχε σκοπόν νά άνατρέξη καί όσ- 

' τις υπήρξε δι’αύτόν αιτία μεγάλης άνακαλύψεώς, δηλ. τής.
λίμνης Νυάνσης, ήτις έκτείνεται προς βοράν είς άπόστασι*'  I

Η ΦΥΣΙΣ

άκατόν περίπου λευγών. Διαφυγών τάς προσβολές τής νόσου, 
τά βέλη τών αυτοχθόνων καί τούς όδόντας τών θηρίων, ό Λί
βιγκστων ώφειλεν έτι νά διατρέξη τόν κίνδυνον του νά πνίγη. 
Καταληφθείς έν τφ μονοξύλω του ύπό τρομερού όραγγοτάγ- 
γου, ύπήρξεν επί ώρας τό παίγνιον τών μανιωδών κυμάτων. 
Το πλοιάριόν του έστροβύλιζεν ώς τεμάχιον άχυρου έπί τής 
αφρώδους όφρύος τών κυμάτων, κατερχόμενον είς τά βάθη 
τής θαλάσσης, όπως άναφανή εύθύς πάλιν έπί τής κορυφής τοΰ 
κύματος. Οί έν αύτφ δυστυχείς έθεώρουν έαυτούς άπολολό- 
τας, πλήν ή θεία πρόνοια έπίϋλεπεν έπί τών ανθρώπων αυ
τής" καί ό ιατρός ήδυνήθη τέλος νά άποβιβασθή μέ τήν καρ
δίαν πλήρη ζωηρός πρός τόν θεόν εύγνωμοσύνης. '.

Τυχών εγκαρδίου παρά τοϊς παροχθίοις κατοίκοις υποδο
χής, 0 Λίβιγκστων επανέλαβε τήν πρός τόν Ζαμβίραν άγου
σαν. Περί τά τέλη τοϋ 1859 έφθασε πάλιν τόν ποταμόν 
τούτον- άλλ’ οί οδοιπόροι ήναγκάσθησαν νά έξακολουθήσωσι 
τήν όδόν των πεζή, διότι ιύρέθη οτε τό άχρις έκεϊ κόμισαν 
•αύτούς ατμόπλοιου εκαμνε νερά.

Μετ’όλίγον έφθασαν είς τούς όνομαστούς καταρράκτας τούς 
παρά τοϊς αΰτοχθόνοις γνωστούς ύπό τό όνομα Μοζίνα-του- 
νόα, τουτέστι «παταγώδειςατμοί», ει’ς ούς κατο'πιν οί“Αγγλοι 
άπέδωκαν τό Ονομα τής Βασιλίσσης των. Ούδεμία περιγραφή 

'δύναται νά ζωγραφίση τό έξοχρν μεγαλεϊον τοΰ έκπληκτικοϋ 
«κείνου θεάματος. Ούδεμία περιγραφή δύναται νά μάς δώση 
νύξιν καν τής άπεράντου ταύτης ύδατίνης οθόνης, ήτις έχου- 
«α πλάτος μιας καί ήμισείας λεύγης, κρημνίζεται έξ υψους 
μείζονος τών τετρακοσίων ποδών είς γιγάντιον ρήγμα βρά
χων. Νησύδριόν τι τέμνει τόν καταρράκτην είς δύο. Άπό τού 
-σημείου τούτου ό έκπεπληγμένος οφθαλμός βυθίζεται μέχρι 
του βυθοΰ τής αβύσσου, όθεν άνυψοΰνται πέντε άτμώδειςστή- 
λαι, άς ό άνεμος σχηματίζει είς θόλόυς καί άνωθεν τών ό
ποιων παίζουσι χιλιάδες ποικιλοχρόων τόξων.

Περικλείσατε όλα ταΰτα περί πλουσιωτάτην βλάστησιν 
καί ένώσατε μετ’ αύτών τήν καταπληκτικήν τοΰ καταρρά
κτου βοήν, καί τότε θέλετε έννοήση δισ.τί επί τη θέ«ρ ταύτη 
ό Λίβιγκστων άνέκραξεν; «Ούδε’ποτε Ευρωπαίος διελογισθη 
«ΐκόνα τοιαύτην- οί άγγελοι αύτοί ύποχρεοΰνται νά κρατή- 
σωσι πρό αύτής τήν πτήσίν των, όπως θαυμάσωσιν αύτήν». 
■"Αμα τή επιστροφή του έκ τής εκδρομής ταύτης, ήτις ήτο 
•ό πρόδρομος τοΰ πολιτισμού, ό οδοιπόρος έπεβι βάσθη έκ νέου 
διά τήν Αγγλίαν. Έν τή περιηγήσει ταύτη ήδυνήθη να με- 
λετήση εκτεταμένως τήν κατάστασιν είς ήν είχεν ωθήσει τόν 
τόπον ή σωματεμπορία τών μαύρων.

'Ημέραν τινά εύρίσκετο έν τινε χωρίιρ ένώ είχε λάβει χώ
ραν αιχμαλωσία δούλων. Δέν έβλεπε τις ή πτώματα κατα- 
καλύπτοντα τό έδαφος τών πέριξ πόλεων καί κοιλάδων καί 
οστά άπογεγυμνωμε'να καΐλευκαινόμενα άπο τάς ακτίνας τοΰ 
ήλιου- ενταύθα κατώκει άλλοτε φυλή πολυάριθμος, ής άπαν- 
τες οί έπιζώντες είχον άπαχθή δοΰλοι. Πρό τών τοιούτων 
•θεαμάτων ή καρδία τοΰ περιηγητοΰ ήμασσε- δέν θ' άνέπνεεν 

ε’λευθέρως ή όταν ό ευεργετικός πολιτισμός ήθελε θε'σει τέρμα 
είς τά φρικώδη ταΰτα κακουργήματα-- καί ή ιδέα τοΰ νά ά- 
φιερώση τό ύπόλοιπον τής ζωής του είς τό έργον τοΰτο τής 
αγάπης, έστερεοΰτο πλέον είς το πνεΰμά του. Τό να έζερευ- 
νήση τότέως άγνωστον μέρος τής Άφρεκής όπερ ό Νείλος, ό 
μέγας ούτος ποταμός, ούτινος αί πηγαί ησαν είσέτι άγνω
στοι, ήθελε θέσει είς συγκοινωνίαν' μετά τής Αίγύπτου, τό 
ν’άνοιξη είςτό εύρωπαϊκόν έμπόριονόδόν νέαν, έξασφαλίζων 
ούτω καί όδόν πρός εισαγωγήν τοΰ πολιτισμού, καί τό νά 
λύση έν τών μεγαλειτέρων τών νεωτέρων χρόνων προβλημά
των, άνακαλύπτων τάς πηγάς τοΰ ποταμοΰ τούτου, ούτινοςί 
κατ’ άρχαίαν παράδοσιν ή κεφαλή άνεπαύετο έπϊ τών ορε'ων 
τής Αιθιοπίας, ταΰτα πάντα ύπήρξαν τά αντικείμενα τής φι
λοδοξίας τοΰ Λιβιγκστώνος. «Οί Βούρτων, Σπήκ, Διζάν, 
Βάκερ καί Γράντ, ατρόμητοι καί ακάματοι περιηγηταί, είχον 
•ήδη άνατρέξη τό ρεύμα τοΰ Νείλου.

("Elrttei συνίχεια.) * Φ.Π.
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΩΟΘΕΡΑΠΕ1ΑΣ
Ό κ. Όράτιος Πελλετιέ, μέλος της Γαλλικής Άχαδημίας, έδημοσί- 

ίυίενέσχάτως τήν Ακόλουθον πιρίιργον μελέτην περί τής ζωοθιραπείας, 
ήτις συνίσταται, ώς γνωστόν,εΐς τί μεταδιβάζειν τάς νόσους είς τά χα- 
τοιχίδια ήμΰνζώα.

Ασθενείτε άπό βήχα,καταρροήν ή ρευματιστικούς πόνους καί δέν 
κατορθοϋτε νά Ιατρευθήτε διά τής μεσολαόήσεως ούδενός φαρμάκου ; 
λαμβάνετε ώς σύντροφον ίν τή κλίνη σας τόν κΰνά σατ, ή τήν γαλήν 
σας, κοιμάίθε μετ’ αύτοΰ ή μετ’ αύτής, καί τήν ίπαύριον αίσθάνεσθε 
έαυτόν μέν όλίγον άπηλλαγμένον τής κατατρυχούσης ύμάς νόσου,ό δέ 
σύντροφός σας καταλαμβάνεται ύπό άχατανοήτου αδιαθεσίας. ’Επανα
λαμβάνετε τό πείραμα τήν έπομένην νύκτα, καί ύμεΐςμέν άναχουφίζε- 
βθε έπί μάλλον,4 δέ πιστός οας φίλος άοθενεϊ. Εξακολουθείτε τήν δο· 
χιμήν ταύτην κ>ί πάλιν, καί ή θεραπεία ύμών Αποβαίνει έντελής, ένφ 
β κύων ή γαλή σας πίπτει θύμα τής νόσου,έξ ής τελέως άπηλλάχθητε.

Γοιαύτη λοιπόν είναι ή νέα θεραπεία, ήτις καί όλιγοδάπανος είναι 
καί εύ/ερής καί εύκολος.

Πλήν είναι νέα ή άνακάλυψις αύτη ; Δέν ήτο γνωσιή είς παλαιο- 
τέρους χ,όνους; δέν είχ^ε γείνει χρήσ,ς αύτής ποτέ ",

Οί νεωτερισταί άπαντώσιν άρνητικώς. Πλήν δέν φαίνεται άπίθανον, 
ίτι ή ζωοθεραπεία τυγχάνει μάλλον άνεύρεσις καί δτι ήτο γνωστή καί 
παρά τοϊς χωρικ-.ΐς καί παρά τοϊς Ιμπειρικοϊς ϊατροϊς, διότι πολλαϊ 
γραΐαι διηγούνται έτι, δτι άπηλλάγησαν τρομερών νόσων,μεταβιβάσα- 
σαι αύτάς είς τό σώμα γαλής τίνος ί χυναρίου.

ΙΙαρουσιάζονται έν τούτοις περιστάσεις, καθ’ά; τά ζώα,οδηγούμενα 
παρά τού ένστικτον αύτών ή μάλλον παρά τίνος πείρχςή Ιδιοφυίας των 
άποστέργουσι ν άναλάβωσι τούς πόνους τών κυρίων των, διότι,άμα ώς 
τοποθετηθώσι παρ’ αύτοίς, σπεύδουσι νά έγκαταλείψωσι· τήν έπίβουλον 
κλίνην '

Οί άνθρωποι πρός θεραπείαναύτών πολλάχις έποίησαν πειράματα χαί 
έπί τού όμοιου των. Αγρονόμος τις πειθαναγκάσατα ευρωστον υπηρέ
τριαν νά κοιμάται πλησίον της, έθεραπεύθη μειαδιδίσασα ουτω τό νό
σημά της είς τήν ύπηρέτριάν της. 'Η δυστυχής αυτη,αίσθχνθ,ΐια τό κα
κόν, έγκατέλιπεν άμέσως τήν ϊπαυλιν χαί άνέλαβε τήν ύγείαν της.

Ή κλινική συμδίωσις μετά τίνος ΰγιοΰς καί εύρώστου δχι μόνον ά- 
παλλάττει τόν πάσχοντα τής νόσου, άλλ’ άποδίδεν αύτίρ συνάμα καί 
σθένος. 'Ηλικιωμένη γυνή, έξησθενημένη, άναλαμβάνει δυνάμεις xot- 
μωμένη πλησίον τής νεαρά: θυγατρός της. Είναι δ’έπίσης γνωττόν, δτι, 
δταν πρόσωπόν τι νεαρόν συμμερίζεται τήν κλίνηνέιέρου ήλικιο>μένου, 
τούτο μέν αναλαμβάνει δυνάμεις καίάναζωιγονείται,ένώ τό ίιερον έξ 
ασθενείται καί ταχέως καταβάλλεται.

βεβαιούται,δτι αί Δρυίδαι έγίνωσκον καί διενήργουν τήν ζωοθερα- 
πείαν. καί δτι αδιη μετεβιβάσθη άπό γενεά; είς γενεάν,μέχρις ήμών. 
Ούϊόλως άπίθανον,άφοΰ οί έν τοϊς χωρίοις γρώνται ίτι πολλών άπο· 
κρύφων, περιφρονουμένων έν τούτοις παρά τής επισήμου έπιστημηκ, 
καί ών ή καταγωγή άπόλλυται είς τό σκότος τών αιώνων.

Παρά ταίς άγροτικαϊς τάξεσι είθισται νά μεταβιβάζωσι τά τοιαΰτα 
άπόκρυφα φάρμακα άπό γενεάς είς γενεάν,καί ίδια είς πρόσωπα κατάλ
ληλα καί δυνάμενα νά νοήσωσι καί νά χρησιμοποίσωσι ταΰτα.

Άλλά μήπως δέν ΰπάρχουσι καί τοιοδτοι άνθρωποι καί την σήμερον; 
Πολλάκις άπαντά άνθρώπους άξιοΰντας δτικατάγονται έ*  μεγάλων άν- 
δρών, έπισήμων καί ισχυρών,καί δτι παρέλαβον παρ’αύτών άπόκρυφά 
τινα φάρμακα γνωστά μόνον αύτοίς, δι’ών θεραπεόουσιν ώρισμένως 
τινάς νόσους. Καί τό δή περίεργον προσποιούνται ήθος σοβαρόν κοί μυ
στηριώδες,όμιλούσιν αίνιγματωδώς, παραδόξως άποηέργουσι τήν κοι
νήν συνάθροισιν καί τάς φιλίας,περιφρονούσι τοΰ; πάντας καί έξυψοΰσι 
μόνους έαυτούς.Πιθανόν έν τούτοις τινές έξ αύτών, δπως φανώμεν φι 
λοδίκαιοι, νά κατάγωνται άληθώς έκ τών άρχαίων Δρυϊδών ή έξ άρ · 
χαίων συγκλητικών ή ύπάτων ρωμαίων έγκατασταθίντων έκπαλαι έν 
Γαλατία

Φιλόσοφός τις ίλεγεν δτι,«έάν άνέλιττέ τις τάς γενεαλογίας θά εδ- 
ρισκε πλέον τού ένός βασιλέως ϊχοντος πρόγονον δοΰλόν τινά καί πλέον 
τού ένός δούλου καταγομένου έκ βασιλικής οίχογενείας »

Δέν δυνάμεθα λοιπόν, οδτω; έχόντω? τών πραγμάτων,νά υποθέσω 
μεν, δτι οί βωμολόχοι οδτοι,οί προσποιούμενοι τόν μυστηριώδη καί 
ψελλίζοντας λέξεις άλλοχότους χαί άκαταλήπτους, δέν είναι όλοτελώς 
βωμολόχοι, άλλ’ άληθείς άπόγονοι τώνΔρυίδών,παρ’ων διαχατέχουσι 
διά μαχροΰ κληροδοτήματος, ή άλλως πως, πολύτιμα άπόκρυφά:

Τά μυστήρια τάχα τής φύσεως δέν δύνανται νά είσχωρήσωσι καί 
παρά τούτοκ;

Ούτως ή άλλως, ίχτός πάσης άμφιύολίας τυγχάνει, οτι πολλοί έξ 
αύτών είσίν έπιτήδιοι καί άξιοι θεραπευταί, θεραπεύοντες ήμάς, δτε 
ατρό; τις ή πρακτικό; έμπειρος έν τή άόυναμία ή άγνοια αύτοΰ, μή 
δυνάμενος τούτο, άναγκάζεται νά μάς έγκαταλιπη.

Μεταξύ δ’αύτών βεβαίως ευρηνεαι χαί οί χρώμενοι τή μεθόδφ τή 
περί ου πρόκειται ζωοβεραπιία, ήτις ώ; ό ύπνωτισμδς. έφεύρεσις ή 
δγι, βξιούται σπουδαιοτέρας μελέτης, δπως βεβαιωθή άν ύπάρχη έν 
αύτή νέον καί έπιτυχές μέσον πρός άπαλλαγήν τών κατατρυχόντων τό 
άνθρώπινον σώμα δεινών νόσων.

Ψρίκ.
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ 
(Μυβι«»ορία ΙΟΓΑΙΟΪ ΒβΡΝ. — Μετάορβσις Δ. I. Κ ) 

(Συνέχει*'  ΐδβ πρβηγούμ. φύλλον)

Μετά σύντομον διάσκεψιν συνεφωνήθη, όπως διενθυνθώσι 
κατ’ εύθεϊαν πρός την πηγήν τού Λιμποπό. Πασαι αί πλη
ροφορία! ίτκνον ν’ άποδείξωσιν, ότι ό Ματακίτ θά ήκολού- 
θησε «κείνην την οδόν. Πράγματι, δεν ήδύνατο σχεδόν νά 
λάβη έτέραν, έάν ό σκοπός του ήτο νά άπομακρυνθή όσον τό 
δυνατόν πλειότερον τών Βρεττανικών κτήσεων. Τό πλεονέ
κτημα,όπερ ό Κάφρος είχεν απέναντι εκείνων, οΐτινες τόν κα· 
τεδίωκον, συνίστατο συγχρόνως έν τή έξαιρέτφ γνώσει τοΰ 
τόπου και έν τή «λαφρότητι τοΰ οχήματος του. Τό μέν, έγί- 
νωσκε προφανώς ποΰ μετέβαινε καί έλάμβαν*  τήν εύθυτέραν 
οδόν, καί διότι ήτο ασφαλής, χάρις είς τάς γνωριμίας του έν 
τφ Νότ<ρ, ότι θά εύρισκε πανταχοΰ αρωγήν καί προστασίαν, 
τροφήν καί σκιάν—καί επικούρους έτι, έάν είχεν ανάγκην. 
Καί ήδύνατο τις νά άσφαλισθή, ότι δέν θά έπωφελεϊτο τής 
επιρροής του έπί τών ιθαγενών, όπως στραφή εναντίον εκεί
νων, οΐτινες τόν παρηκολούθουν κατά πόδας καί ίσως προσ- 
βάλη αυτούς δι’ώπλισμένης χειρός; Ό Κυπριανός καί οί σύν
τροφοί του δθεν, κατενόησαν βαθμηδόν τήν ανάγκην νά βαδί- 
ζωσιν έν σώμάτι καί νά σϋντρέχωνται άμοιβαίως έν τή εκδρομή 
ταύτη, έάν ήθελον όπως είς τούτων άποκομίση τόν καρπόν.

Τό Τρανσβάαλ, δπερ διήκει άπό μεσημβρίας πρός νότον, 
είναι ή ίύρεϊα εκείνη χώρα τής Νοτίου ’Αφρικής —τριάκοντα 
κατ’έλάχιστον δρον χιλιάδων μυριαμέτρων — καίής ή επιφά
νεια εκτείνεται μεταξύ τοΰ Βάαλ καί τοΰ Λιμποπό, πρός δυ· 
σμάς τών όρέων Δράγκεμβεργ, τής ’Αγγλικής αποικίας τοΰ 
Νατάλ, τήςχώρας τών Ζουλοΰ καί τών Πορτογαλλικών κτή
σεων.

Άποικισθέν όλοσχερώς ύπό τών Βόερς, αρχαίων 'Ολλαν
δών πολιτών τής Άκρας, ένταΰθα διασπαρέντων έν διαστή- 
ματι δέκα πέντε ή εϊκοσιν έτών, μέ άγροικικόν πληθυσμόν 
πλείονα τών εκατόν χιλιάδων λευκών, τό Τραναβάαλ διή- 
γειρε φυσικώς τόν άμετρον κατακτητικόν πόθον τής Μεγάλης 
Βρεττανίας. Οΰτω προσηρτήθη τφ 1877 εΐς τάς έν Άκρφ 
κτήσεις της. Άλλ’ αί συχναί έπαναστάσεις τών Βόερς, οΐτι
νες έπέμενον ίνα ώσιν ανεξάρτητοι, κατέστησαν πλέον αμ
φίβολον τήν τύχην τής ωραίας ταύτης χώρας.

Είναι δ’ αΰτη ή χαριεστάτη καί παραγωγικωτάτη χώρα 
τών τής ’Αφρικής, μία τών ύγιεινοτάτων προσέτι, τοΰτο δέ 
έξηγεϊ, χωρίς καί νά δικαιόνη, τήν συμπάθειαν, ήν εΐλκυον 
υπέρ εαυτών έκ μέρους τών επίφοβων γειτόνων των.

Τά μεταλλεία τοΰ χρυσοΰ,άτινα έκεϊ άνακαλύπτονται,δέν 
άμοιροϋσιν έπιδράσεως έπί τής πολιτικής τής ’Αγγλίας, ώς 
πρός τό Τρανσβάαλ.

'Ως πρός τήν γεωγραφικήν έκτασιν, διαιρείται συνήθως 
ύπ’ αύτών εΐς τρεϊς κυρίως χώρας: Είς τήν “Ανω Χώραν ή 
Hooge-Βέλδ, εις τήν χώραν τών γηλόφων ή Βάγκεν-Βέλδ, 
καί είς τήν χώραν τών θάμνων ή Buch-Βέλδ.

Ή Άνω χώρα είναι ή μεσημβρινωτέρα. Είναι «σχηματι
σμένη ύπό τής σειράς τών όρέων, άτινα άποχωρίζονται τοΰ 
Δράγκεμβεργ πρός δυσμάς καί νότον. Είναι ό μεταλλικώτε- 
ρος νομός τοΰ Τρανσβάαλ, ένθα τό κλίμα είναι ψυχρόν καί 
ξηρόν, ώς έν τή Όβερλάνδη.

Τό Βάγκεν-Βέλδ είναι ιδιαζόντως ό άγροτικός νομός. ’Εκ
τείνεται πρός νότον τοΰ πρώτου, προφυλάσσεται άπό τάς βα· 
θείας κοιλάδας του, ποτιζομένας ύπό ροής ύδάτων καί σκια- 
ζομένας ύπό άειθαλών δένδρων, είναι δέ τό μεγαλείτερον δια
μέρισμα τοΰ Όλλανδικοΰ πληθυσμού.

Τέλος τό Buch-Βέλδ ή ό τόπος τών θάμνων είναι έξόχως 
χώρα τής Θήρας, έξαπλουται έν εύρείαις πεδιάσι μέχρι τών 
•χθών τοΰ Λιμποπό πρός νότον, προεκτεινόμενη μέχρι τής 
χώρας τών Κάφρων Βετσουάνας, πρός δυσμάς.

Άναχωρήσαντες οι ταξειδιώται έκ Πότσεφστρομ·, όπερ φ- 
κοδόμηται έν τφ Βάγκεν-Βέλδ, διήλασαν κατ’ άρχάς δια- 
γωνίως τό μέγιστον μέρος τής χώρας ταύτης, άφίκοντο- 
είς Buch Βέλδ, καί εκείθιν, πρός νότον έτι, είς τάς δχθας. 
τοΰ Λιμποπό.

Τό πρώτον τοΰτο μέρος τοΰ Τρανσβάαλ ήτο φυσικώς το· 
εύκολώτερον ΐνα τό διελθωσιν. Ήσαν ακόμη έν χώρ^ ήμιπε- 
πολιτίστφ. Τά μεγαλήτερα συμβάντα περιωρίζοντο εις ενα 
τροχόν κατεσπιλωμένον ή εΐς άσθένειαν ένός βοός. Αί άγριαι- 
νήσσαι, αί πέρδικες, αί δορκάδες ήφθόνουν καθ’ οδόν, καί έ- 
προμηθεύοντο οΰτω καθ’έκάστην τάς πρώτας βάσεις τοΰ προ
γεύματος καί τοΰ γεύματος. Τήν νύκτα διήρχοντο συνήθως; 
έν τινι ύποστατικφ, ούτινος οί ένοικοι, έρημοι τοΰ άλλου κό
σμου διήρχοντο εκεί τά τρία τέταρτα τοΰ έτους, ύποδεχόμε- 
νοι μετ’ειλικρινούς χαράς τούς ξένους, οΐτινες τοίς ήρχοντο.

ΙΙανταχοΰ οί Βόερς ήσαν οί αυτοί. Φιλόξενοι, περιποιητι- 
κοί, άφιλοχρήματοι. Η έγχώριος εθιμοτυπία απαιτεί, είναι 
άληθές, όπως τοϊς προσφέρωσιν άνταμοιβήν τινα διά τήν στέ
γην, ήν παρέχουσιν είς τούς ταξειδεύοντας άνθρώπους καί τά 
ζώα. Άλλα τήν άνταμοιβήν ταύτην άποποιοΰνται σχεδόν 
πάντοτε, μάλιστα δέ έπιμένουσιν όπως κατά τήν άναχώρη— 
σιν άποδεχθώσιν άλευρον, πορτοκάλια καί ίχθΰς παστούς, 
όσφ δ’ ολίγον καί άν τοϊς άφινέ τιςάντάλλαγμα, έν οίονδή- 
ποτε άντικείμενον έξαρτήσεως ή κυνηγιού, μίαν μάστιγα, μίαν· 
άλυσσιν δι’ ίππον, μίαν πυριτοθήκην, ιδού αμέσως αυτοί έν- 
θουσιασμένοι, όσφ έλαχίστη καί άν είναι ή άξια αύτοΰ.

Οί άγαθοί ούτοι άνδρες διάγουσιν έν μέσφ τών εύρειών- 
έρήμων ζωήν αρκούντως εύχάριστον. Ζώσιν άνευ κόπων, 
αυτοί καί αί οίκογένειαί των, άπό τά προϊόντα άτινα φέρουσι 
τά ποίμνιά των καί καλλιεργοϋσι λίαν έπιτυχώς τήν άρκε- 
τήν γην, μετά τών βοηθών των, Όττεντότων ή Κάφρων, 
ίνα επιτύχωσι προμήθειαν σίτου καί λαχανικών.

Αί οίκίαι των είσίν άπλούστατα φκοδομημέναι, σκέπον— 
ται δέ έκ πυκνών άχύρων. "Οταν ή βροχή φέρει ρήγματα 
έκ τών τοίχων — όπερ συνηθέστατα συμβαίνει—ή θεραπεία- 
είναι πρόχειρος. Πάσα ή οικογένεια πλάττει πηλόν έν μεγά- 
λοις πινακίοις., Είτα, νεάνιδες καί νέοι, τόν λαμβάνουσι έν 
ταϊς παλάμαις, τον έκσφενδονίζουσι κατά του ρήγματος, 
καί τοΰτο αμέσως φράττεται.

’Εν τφ έσωτερικφ τών οικημάτων τούτων, «ύρίσκει τις. 
ολίγα μόλις έπιπλα, ξύλινους διφρίσκους, χονδροειδείς τρα- 
πέζας, κλίνας διά τά άνώτερα πρόσωπα- τά παιδία άρκοΰν— 
ται νά κοιμώνται έπί τών afo6ctor.

Άλλά πρό πάντων, ή τέχνη «χει τήν έδραν της έν τφ- 
άρχετύπφ τούτφ βίφ. Πάντες σχεδόν οί Βόερς εΐσΐ μουσι
κοί, παίζουσι βίοΛί καί φλάουτο. Τρελλαίνονται διά χορόν, 
καί δέν γνωρίζουσιν ούτε εμπόδια ούτε κόπους, όταν πρό
κειται νά συναθροισθώσιν —- ένίοτε είκοσι λεύγας καθ’όλας. 
τάς διευθύνσεις— ίνα παραδοθώσιν είς τήν προσφιλή των δια- 
σκέδασιν.

Αί κόραι των «ίσί σεμναί καί συχνά ώραιόταται, μέ τούς, 
άπλοΰς των στολισμούς τών ’Ολλανδών χωρικών. Νυμφεύ
ονται έν νεαρά ηλικία, προσκομίζουσιν δ ’ ώς ίξαίρετον προίκα- 
τφ μνηστήρι των δωδεκάδα βοών ή αιγών, άμάξιόν τι ή άλ
λον τινα πλούτον τοιούτου είδους. Ό σύζυγος, ούτος έπι· 
<ιορτίζεται νά οίκοδομήση οίκον, νά έκχερσώση πλεϊστα πεν- 
τάπλεθρα ’) γής είς τά πέριξ, καί οΰτω ή οικογένεια τεθεμε- 
λίωται.

Οί Βόερς είναι μακρόβιοι, έν ούδενί δέ μέρει τοΰ κόσμου’ 
οί έκατοντοΰται άριθμοϋνιαι έν οΰτω μεγάλφ άριθμφ.

Φαινόμενου μοναδικόν, άνεξήγητον έτι, είναι ή πολυσαρ
κία ήτις πλημμυρεϊ πάντας σχεδόν άπό τής ώριμου ηλικίας, 
καί ήτις προσλαμβάνει παρ’ αύτοϊς έκτάκτους διαστάσεις, 
ίίσί πρός τούτοις, πολύ ύψηλοϋ άναστήματος, καί ό χαρα- 

κτήρ ούτος άπαντφ έπίσης σαφώς καί παρά ταϊς γαλλικής ή; 
•-ερμανικής καταγωγής άποικία'ς, όσον καί είς ταύτας τάς. 
καθαρώς Όλλανδικοΰ γένους.

(ί) 5,tOO μΑρ«. 2. Μ.

S’

— Νομίζετε, ότι δέν υπάρχουν εδώ λέοντες; εΐπεν. Αύτό 
συμβαίνει απλώς διότι δέν δύνασθε νά τούς ΐδήτ« 1

— Λαμπρά I Νά μή ΐδω «να λέοντα έν μέσφ γυμνής π«- 
διάδος ’ άπήντησεν ό Κυπριανός διά τόνου άρκούντως ειρω
νικού.

— Έ! καλά! Στοιχηματίζω δέκα λίρας, «ίπεν ό Τζέϊμς 
"Ιλτων, ότι μετά μίαν ώραν, θά σάς δείξω ένα, τόν όποιον 
σείς δέν θά παρατηρήσατί !

— Δέν στοιχηματίζω ποτέ, κατ’ αρχήν, άπήντησεν ό 
Κυπριανός, πλήν δέν ζητώ καινά λάβωμεν πείραν !

"Ωδευον έπί είκοσι πέντε έως τριάκοντα λεπτά καί ούδείς 
έσκέφθη πλέον περί λεόντων, οτε ό Τζέϊμς "Ιλτων άνέκραξε:

«Κύριοι, παρατηρήσατε λοιπόν τήν φωλεάν αυτήν τών 
μυρμήκων, ήτις ύπάρχει έδώ κάτω κατ ευθείαν.

— 'Ωραία δου.Ιειά! τφ άπήντησεν ό Φρίεδελ. Καί τί 
άλλο βλέπομεν άπό τριών ήδη καί πλέον ήμερών ! »

Πράγματι, ούδέν συνηθέστερον έν τφ Buch-Βέλδ, άπό 
τούς ογκώδεις τούτους σω
ρούς έξ ύπώχρου άμμου, ε
γειρόμενους ύπ’ άναριθμή- 
των μυρμήκων, καί οΐτινες, 
μόνοι, διέκοπτον άπό άπο- 
στάσεως <ΐς άπόστασιν διά 
τινων θάμνων τήν μονοτο
νίαν τών πεδιάδων.

Ό "Ιλτων έγέλασεν «ιλι- 
κρινώς.

«Κύριε Μιρέ, έπανέλα
βεν, έάν θέλετε νά λάβητε 
χρόνον galop ίνα προσεγγί- 
σητ« είς τήν μυρμηκοφω- 
λεάν ταύτην—έδώ, όπου 
διευθύνω τόν δάκτυλόν μου 
— σάς ύπόσχομαι ότι θά ί
δήτε, ό,τι «ύχεσθε! Μή 
προσεγγίζετε πολύ, έν τού- 
τοις, έκτος άν θέλετε νά εύ· 
ρεθήτε είς άρκετά δυσάρε- 
στον θέσιν ! »

'Ο Κυπριανός, «κέντρισε 
δι’ άμφοτέρων τών πτερνι
στήρων τόν ίππον καί διηυ- 
θύνθη πρός τό μέρος, όπερ 
ό "Ιλτων είχε καλέσει μυρ- 
μηκοφωλεάν.

« Αύτη είναι οικογένεια 
λεόντων, ήτες εχει κατα
σκηνώσει έδώί προσέθηκεν ό 
Γερμανός, άμα ό Κυπριανός

άπεμακρύνθη. "Εν πρός δέκα, τά κίτρινα αυτά ύψώματα ά- 
,τινα έξελάβατ*  ώς μυρμηκοφωλεάς, δέν είναι άλλο τι!

— Per Bacco ! άνέκραξεν ό Πανταλάκκης, έχετε μεγά
λην άνάγκην, νά τόν καθοδηγήσητε όπως μή πλησιάση!

Άλλά παρατηρών, οτι ό Βαρδίκ καί ό Λϊ τόν ήκουσαν, 
έπανέλαβε, δίδων άλλην στροφήν είς τήν σκέψιν του :

— 'Ο Φραντζέζος έσχεν εύλογον φόβον καί ήμεϊς γελώμεν 
διά τοΰτο 1

(Άκολουβεϊ)

Ή επιστήμη είναι διά μερικούς άνθρώπους ή μεγάλη καί 
ουρανία θεότης· άλλά διά τούς πλείστους δέν είναι ή μία 
καλή άγελάς άπό τήν όποιαν άμέλγουσι τό βούτυρον.

Μηδέποτε αισχύνου νά όμολογήσγις τήν άγνοιαν σου περί 
τίνος ζητήματος, διότι ό σοφώτατος έπί τής γής άνθρωπος 
άγνοεϊ πολλά πράγματα, καί άν παραβάλη τις όσα ήξεύρει 
μέ όσα αγνοεί, θά εύρη ότι τά πρώτα «ίσί μηδέν ενώπιον τής 
άπειρίας τών δευτέρων.

Έν τούτοις, τό ταξείδιον συνετελεϊτο ■ άνευ επεισοδίων. 
Ήτο σπάνιον ή άποστολή νά μή εύρη, είς τά υποστατικά ιδίως 
ή όπου άλλαχοϋ ε’σταμάτα έκάστην νύκτα, ειδήσεις περί τοΰ 
Ματακίτ. Παντάχοΰ τόν είχον ΐδει διερχόμενον ταχέως, φε- 
ρόμενον επί τής στρουθοκαμήλου του, κατ’άρχάς δύο ή τρεις 
ήμέρας προχωροΰντα, είτα-πέντε ή εξ, είτα έπτά ή όκτώ. 
ΙΙροφανέστατα ήσαν έπί τών ιχνών του, άλλ ’ έπίσης προφα
νέστατα, {κέρδιζε δρόμον άπέναντι εκείνων, οΐτινες είχον 
ίξορμήση πρός καταδίωξίν του.

Ή τετράς τών διωκτών έθεώρει έαυτήν έγγύς τοΰ σκοπού. 
'Ο φυγάς θά άπέκαμνεν. Ή αιχμαλωσία του δέν ήτο λοιπόν 
ή ζήτημα χρόνου. Οΰτω, ό Κυπριανός καί οί τρεϊς σύντρο
φοί του, άνέπνευσαν. Ήρχισαν ολίγον κατ’ ολίγον νά παρα- 
δίδωνται είς τάς προσφιλείς των διασκεδάσεις. Ό νεαρός μη
χανικός συνέλεγε δείγματα βράχων. Ό Φρίεδελ έβοτανολό- 
γει καί έπειρατο νά γνωρίση, ώς πρός τούς εξωτερικούς χα
ρακτήρας, τάς ιδιότητας τών βότανών,άτινας συνέλλεγεν. Ό 
Αννίβας Πανταλάκκης έ- 
βοήθει τόν Βαρδίκ ή τόν 
Λϊ, και συνεχωρεϊτο διά τά 
άσχημα παιγνίδιά του άπο- 
τελειώνων κατά τάς στάσεις 
τά πιάτα τών εκλεκτών μα- 
καρονίων. Ό Τζέϊμς "Ιλτων 
έπεφορτίζετο νά κάμη τάς 
κυνηγετικάς προμήθειας τοΰ 
καραβανιού. Δέν παρήρχετο 
σχεδόν ήμίσεια ημέρα, χω
ρίς νά μή φονεύσωσι δωδε
κάδα περδίκων, δρτυγας έν 
αφθονία, ένίοτε δέ άγριόχοι 
ρον ή άντίλοπα.

Άπό σταθμού εΐς σταθ
μόν, εφθασαν οΰτω είς Buch 
Βέλδ- ’Αμέσως τά ύποστα
τικά κατέστησαν σπανιώτε- 
ρα καί «ξηφανίσθησαν. Ή
σαν είς τά ύστατα όρια τοϋ 
πολιτισμού.

Άναχωρήσαντες τού ση
μείου τούτου έδέησε νά κα- 
τασκηνώσωσι καθ’ δλας τάς 
έσπέρας, νά άνάψωσι μεγά- 
λας πυράς πέριξ τών οποίων 
άνθρωποι καί ζώα {κάθι
σαν, άφοΰ κατεσκόπευσαν τά 
πέριξ.

Ή σκηνογραφία προσε- 
λάμβανεν όψιν έπί μάλλον 
άγρίαν. Πεδιάδες μέ κιτρίνην 
θάμνων,άπό άποστάσεωςείς άπόστασιν ρυάκιόν τι ταινιούμενον 
έξ έλών,διεδέχοντο άλληλα έν ταϊς πρασιναις πεδιάσι τοΰ Βάγ
κεν-Βέλδ· ένίοτε προσέτι, έποίουν ελιγμόν τινα όπως άποφύ- 
γωσι άληθές δάσος έκ thron trees, ήτοι δένδρων έξ άκανθών. 
Ταΰτα άπαρτίζονται ίκ δενδρυλλίων ύψους 3—5 μέτρων, 
φερόντων μέγαν άριθμόν κλάδων σχεδόν οριζοντείων καί πάν 
των ώπλισμένων μέάκάνθας δύο ή τεσσάρων ποδών μήκους, 
σκληρών καί οξέων, ώσεί έγχειρίδια.

Ή εξωτερική αύτη ζώνη τοΰ Buch-Βέλδ, ήτις λαμβάνει 
γενικώτερον τό ονομα Lion-Βέλδ—ή Βέλδ τών Λεόντων— 
δέν φαίνεται σχεδόν δικαιοΰσα τήν φοβεράν ταύτην ονομα
σίαν, διότι τρεις ήμέραι είχον παρέλθει άπό τοΰ ταξειδίου 
καί δέν είδον ούτε τήν όψιν ούτε τί ενδεικτικόν τών άγριων 
τούτων ζώων.

— Τοΰτο είναι άναμφιβόλως προδοσία, έλεγεν ό Κυπρια
νός, καί οί λέοντες θά άπεμακρύνθησαν μακρύτερον, πρός τήν 
ίρημον !

Άλλά, ένφ «ξέφραζε τήν γνώμην ταύτην πρό τοΰ Τζέϊμς 
"Τλτωνος, ούτος διετέθη εΐς γέλωτα.

Πιδιάύΐί. /‘ί xttfHror όρμον, τοπιϊα ιζ άχανθωόων θάμνων.

άμμον, τοπεϊα έξ άκανθωδών
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Η ZQH ΕΝ ΤΗε ΚΕΦΑΛΗ- ΕΝΟΙ ΠΡΑΤΟΙΗβΕΝΤΟΣ

Ή λονδίνειος έπιθεώρησις «Lucifer» της 15 παρελθόντος 
Μαρτίου έδημοσίευσεν άρθρον τ- απερίγραπτου φρίκης, έπι- 
γραφόμενου «ή ζωή έν τη κεφαλή ένός καρατομηθέντος» καί 
πραγματικός είναι αυτή η πίστη διήγησις βέλγου τινός ζω
γράφου Wiertz καλούμενου, όστις όπως άντιληφθή τί υπο
φέρει εΐς καρατομούμενος κατα τας τελευταίας στιγμάς του 
βίου του, παρέδωκεν έαυτόν όπως τόν ύπνωτίσουν παρά τό 
ικρίωμα, έν ώ ό κατάδικος άπέτινε την ποινήν του. Μετά τό 
πείραμα ό Wiertz ητο ημιθανής. Σημιιωτέον όμως, οτι παρά 
τή βιογραφία τοϋ Wiertz επιπροστίθεται περικοπή τις του 
κ. Αίμελίου de Eavetaye, έν ή αναγράφονται αύταί αί λε- 
χθεΐσαι ΰπό τοϋ Wiertz λέξεις έν ώρ<? τής ύπνωτικής αύτοΰ 
καταστάσεως, καί κατά τόν Αίμίλιον de Lavelay το πεί
ραμα τοΰτο τόϋ Wiertz λύει καθαρός τό ζήτημα τής μέχρι 
τοΰδε ύπαρχούσης αμφιβολίας, ότι πλήρης συναίσθησις καί 
φρικώδεις πόνοι έξακολουθοΰσι μετά τήν καρατόμησιν έπί 3 
λεπτά τής ώρας έτι, μετά τήν παρέλευσιν των όποιων ό 
θάνατος επέρχεται δριμύς.

Άλλ’ άφώμεν κάλλιον τόν εργάτην τοϋ έν λόγω άρθρου, 
τόν Vera Ρ. Jelibovsky ν ’ άναπτύξη τήν έν λόγω περιγρα
φήν του.

Ό Wiei'lZ είχεν άποκοιμηθή δια τοϋ υπνωτικού ύπνου, 
10 λεπτά πρό τής έκτελέσεως καί τώ είχον ύποβάλει νά 
συνταύτισθή μετά τοΰ καταδίκου.

Ή μάχαιρα κατέπεσε.
— Πώς είσθε; έρωτ$ ό ιατρός. Τί αισθάνεσθε; τί βλέπετε; 
"Ολως τρέμων καί έν σπασμωδική άνασκιρτήσει ό Wiertz 

άπήντησεν:
—Μεγάλην καί άκατανόητον στενοχώριαν, τί άστραπαί! 

Κεραυνός έπεσεν. "Ω, τί φρίκη! σκέπτεται βλέπει...
— Τίς; ή κεφαλή;
— Ναί ή κεφαλή. Υποφέρει φρικωδώς, αισθάνεται, σκέ

πτεται, άλλά δέν δύναται νά νόηση τί συμβαίνει;... Ζητεί 
τό σώμά της. Τή φαίνεται δέ, ότι τό σώμά της ύψοϊ τάς 
χεϊρας διά νά τήν ζητήση.ί.. καί παραμένει πάντοτε τό 
κτΰπος.... Ώ, δώσατε αύτή τήν λήθην... άλλά.... ή λήθη 
δέν έρχεται ποσώς.

ΕΙ; τών παρεστώτων έγραφε μετά σπουδής τάς συγκε- 
κομμένας ταύτας λέξεις. Πάντες εύρίσκοντο έν καταπληκτική 
τρόμφ, παγωμένοι, αί τρίχες τής κεφαλής των ήνορθοΰντο 
αίφνιδίως, οί δέ οφθαλμοί των προσηλώθησαν έπί τίνος άτ- 
tiMtperov, όπερ είναι έκτος πάσης περιγραφής, καί όπερ 
διεβαινε τόν σάκκον. Προς στιγμήν είχε σταματήσει καί έν 
ταυτώ μελανή κηλί;— άλλ'όχι, ipvfyd, θέλω νά είπω 
— έσχηματίζετο έπί τοΰ υφάσματος τοΰ σάκκου, καίτό αίμα 
έξηπλοΰτο. Τό axzixetiif-ror τοΰτο έξηκολούθει ειτα κατα- 
πΐπτον καί τέλος βαρύς δοΰπος ήκούσθη είς τό βάθος τής 
καλάθου. Τότε έθεάθη κεφαλή καταπληκτικής ώχρότητος, 
μέ τήν κόμην αίμόφυρτον, τόν λαιμόν αίμοσταγή, ήτις δι- 
ηύθυνε πρός αύτούς τά βλέμματα, ενφ συνάμα τό στόμα 
έγέλα μυκτηρίζον, τούς όδόντας έχον συνεσφιγμένους. Αί δ’ 
άρτηρίαι τοΰ λαιμού επαλλον έτι καί' ερρεεν αίμα κατακλΰ- 
ζον τό πρόσωπον καί ύγραίνον την κόμην.

Ή χεφαΛή έσκέπτετο, εβλεπεν, ύπέφερεν, ό δ’έν τή ζωή 
άνθρωπος, όστις είχε συνταυτισθή μετά τής κεφαλής ταύτης 
ένόμιζεν, ότι συμμετείχε τών δεινών έκείνης.

Καί ήδη πλέον, αί δυνάμεις καί ή άναπνοή έξηντλοϋντο 
... Γιγαντιαία χειρ φρικώδης καί άνοικτίρμων έπεφάνη τής 
κεφαΛής καί τήν συνέλαβεν άπό τοΰ λάρυγγος, ειτα ζητούσα 
τό κρανίον, πιέζει διά πολλής δυνάμεως, τήν θλίβει καί ζη
τεί νά τήν έκμηδενίση. Πύρινοι φλόγες εσχηματίσθησαν τότε 
πρό τών οφθαλμών της, ερυθρόν δέ τι νέφος τήν αποτυ- 
φλόνέι. ΖητεΤ νά υπεκφυγή. Νομίζει πρός στιγμήν, ότι συν
έλαβε μετά τών δύο χειρών της τήν χεϊρα ταύτην τής κο- 
λάσεως, τό όπλον αύτό τής άνυποφόρου βασάνου... Άλλά, 
τί είναε τούτο; αίμα; πληγή;

Μόλις ήδη πλέον μετά πόνους οϊτινες έφαίνοντο ατελεύ
τητοι ή κεφαλή συνέρχεται έν μέρει καί άποθνήσκει, ούχί έξ 
ασφυξίας, άλλά διότι άφηρέθη άπό τοϋ σώματος.

"Ηρξατο ήδη παραφρονούσα...... αισθάνεται έαυτήν σφαι
ρικήν ίλιγγιωδώς συστρεφόμενη? πέριξ έαυτής καί διευθυνο- 
μένην πρός τάς φλόγας, αΐτινες περιστρέφονται καί συστρέ
φονται- περί ταύτην δέ τό παν περιστρέφεται εν ταύτφ έν μέσφ 
βροχής πυρός, όπερ καταστρέφει τό παν... Αύτη! άποχωρι- 
σθεϊσα του σώματος !... Καί τί θά άπογίνη ούτως;... Έν 
τή ιλιγγιώδει αύτής πορείρι ή κεφαλή ένθυμεϊται καί προσ
παθεί νά άνακαλέση τήν μνήμην της.

— Άχ ! δώσατέ μου τόν θάνατον ταχέως 1 έλεγεν ό ύ· 
πνωτισθείς, επαναλαμβάνω? τάς σκέψεις τήςκεφαλής όΰο Λε
πτά τής ωοας μεζά τήχ χαραζόαησιχ.

— Είναι δυνατόν, ήρώτα ό ύπνωτίζων, νά ύπάρχη ακόμη 
ή συναίσθησις έν τή κεφαλή :

— Δέν τήν άπώλεσεν έτι ! Βλέπει τούς δικαστάς της, ά- 
κούει τήν καταδίκην, αναγνωρίζει τήν οικογενειών της, την 
σύζυγόν της ημιθανή έξ απελπισίας, τά τέκνα της εν δα- 
κρύοις... "Ω! τόν δυστυχή! Σκέπτεται ότι ή οικογένεια του 
δέν θέλει πλέον νά τόν σώση, καί αναπολεί ότι τούς παρα- 
καλεϊ νά πράξωσι ο,τι δυνατόν, καί ότι άποστέργουσιν νά 
τόν άκούσωσιν,.. Παρατηρήσατε, άσπαζεται τά τέκνα του... 
τά αποχαιρετά. Καί έν τούτοις οί φυσικοί πόνοι, άνήκΟυ- 
στοι, ποικίλοι, άκατάπαυστοι, έξακολουθοΰν όπως καί κατά 
τήν πρώτην στιγμήν. ’Επίσης δέ καί αί ηθικαί αγωνίαι, αί 
φαντασιοπληξίας α’. βάσανοε. Πότε ! μά ποτέ θα έλθη τό 
τέλος ; Άλλά, έτι φρικωδέστερον άκόμη, χειροτέρα πασών 
τών αγωνιώ?. Αποτρόπαιος υπόνοια καταλαμβάνει τήν διά
νοιαν τής κεφαλής. Μήπως αί τρομεραί αύται βάσανοι, ας 
ΰφίσταται, είσίν ή τιμωρία τής μεΛΛούσης ζωής ; al φΛύγες 
τής κοΛάαεως ;

Τό αίμα τών παρεστώτων ΐπήχθη έπί τψ άκούσματι τών 
λέξεων τούτων άπό τοΰ στόματος τοΰ ΰπνωτισθέντος ζω
γράφου, δστις έξηκολούθησε. «Παρατηροϋσι ενεοτες την κε
φαλήν καί άπεκαρδιώθησανέξόσων βλέπουσικαί άκούουσιν».

Οί οφθαλμοί τής κεφαλής, τοΐς εφαίνετο, ότι άνεφχθησαν 
πλείω ή πρότερον, καί διεβλεπον φρικώδη έκφρασιν εν τφ 
ίκετεύοντι βλέμματι.λ.

— "Ιδετε ! ίδετε ! αναφωνεί ό καλλιτέχνης, ήδη αισθά
νεται τήν άπάτην της. Ένόησε οτι τούτο όεχ ειχαι ivvazdr, 
ότι ή άνάπαυσις καί ούχί ή αίωνία καταδίκη την αναμένει, 
τό έλεος καί ή άφεσις καί ούχί ή επ’ άπειρον βάσανος...

"Ηδη . διαρρηγνύεται τό παραπέτασμα... ή κεφαλή διορφ 
ούρανόν διαυγή καί λαμπρόν. ..Ναί, τετέλεσται, ηζωηεπαυ- 
σε-... άπέθανεν !

Ροΰς

ΤΑΧΥΤΠΣ ΙΙΑΦΟΡαΚ SUDPOAPOHftN

ΆγγΛίας. — 'Ο άπό Λονδίνου εις Μάντσεστερ σι
δηρόδρομος διανύει 77 χιλιόμετρα καθ' ώραν. Ή άπόστα- 
σις αύτη είναι 327 χιλιόμετρα ήν διατρέχει είς 4 ώρας καί 
15 λεπτά μετά 2 σταθμών.

Τής 'Αμερικής. —Ό άπό Νέας Ύόρκης είς Βασιγκτώ- 
να σιδηρόδρομος διανύει 68.7 χιλιόμετρα τήν ώραν. Άπό- 
στασις 364 χιλιόμετρα εΐς 5 -ώρας καί 19 λεπτά μετά 6 
σταθμών. Άπό Νέας Ύόρκης είς Βοστόνην χιλιόμετρα .377 
μετά 7 σταθμών εΐς 6 ώρας- ταχύτης χιλιόμ. 62.8 τήν ώραν

Τής ΓαΛΛίας. — Ό άπό Παρισίων εις Πρατιέ σιδηρό
δρομος δυανύει 57 χιλιόμετρα τήν ώραν. Άπόστασις 332 
χιλιόμετρα είς 5 ώρας καί 19 λεπτά μετά 5 σταθμών. 
— Έκ Παρισίων είς Διζόν διανύει επίσης 57 χιλιόμετρα τήν 
ώρα?.— Άπόστασις 315 χιλιόμετρα εΐς 5 ώρας καί 33 λε
πτά μετά 2 σταθμών.

Τής Γερμαχίας.— Ό άπό Βερολίνου εις Μίνδεν σιδη
ρόδρομος διανύει 57 χιλιόμετρα τήν ώραν. Άπόστασις 320 
χιλιόμετρα είς 5 ώρας καί 35 λεπτά μετά 7 σταθμών.

Τής Αυστρίας.— Ό άπό Βιέννης είς Πίλσεν σιδηρόδρο
μος διανύει 52 χιλιόμετρα τήν ώραν. Άπόστασις 349 χιλιό-. 
μέτρα εΐς 6 ώρας καί. 45 μετά 11 σταθμών.

Τής ΊταΛίας. — Ό άπό Ρώμης είς Πίσαν διανύει 47.8 
χιλιόμετρα τήν'ώραν. Άπόστασις 335 χιλιόμετρα είς 7 
ώρας μέ 8 σταθμούς.

Τής Ίσπαχίας. —- Ό άπό Μαδρίτης είς Σαραγόσαν 
διανύει χιλιόμετρα 34.5 τήν ώραν. Άπόστασις 340 χιλιό
μετρα είς 9 ώρας καί 26 μέ 9 σταθμούς.

Τής ΠοριογαΛΛΐας. — Ό άπό Λισαβώνος είς Όπόρτον 
διανύει χιλιόμετρα 30,6 τήν ώραν, Άπόστασις 336 χιλιό
μετρα είς. 11 ώρας μέ 18 σταθμούς.

Τής ΈΛΛαδος. — Έξ ’Αθηνών είς Πειραιά χιλιόμε
τρα 8 μεθ’ ένός στάθμου είς 20 λεπτά τής ώρας, ταχύτης 
24 χιλιόμετρα τήν ώραν.

Έξ ’Αθηνών είς Πάτρας χιλιόμετρα 221.4 μετά 11 στα
θμών είς 7 ώρας καί 40 λεπτά' ταχύτης 28.8 ’χιλιόμετρα τήν 
ώραν. Έξ Αθηνών είς.Ναύπλιον χιλιόμετρα 156.4 μετά 8 
σταθμών είς 6 ώρας ταχύτης 26 χιλιόμετρα τήν ώραν._

’Εξ Αθηνών είς Λαύριον χιλιόμετρα 65.8 μετά 12 στα
θμών είς 2 ώρας καί λεπτά 40- ταχύτης χιλιόμετρα 24.7 
καθ’ ώραν.

"Ωστε οί άγγλικοί σιδηρόδρομοι διανύουσι τήν μεγαλειτέραν 
ταχύτητα, καί οί ελληνικοί τήν μικροτέραν.

ΠΕΡΙ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΠΝ ΜΥΪΑΝ

Έπίστευον άλλοτε .ότι αί μυΐαι καί άλλα τινά έντομα έ- 
βάδιζον έπί τών λείων καί καθέτων επιφανειών, olov τής 
ύάλου, τών θυρίδων, εχόμεναι τών πόρων τής επιφάνειας 
των διά τών λεπτών τριχών, άς εφερον οί πόδες των. Τό’ 
ανυπόστατου τής ιδέας .ταύτης καταδείκνυται ότανέξετασθή 
ή ύαλος διά τοΰ μικροσκοπίου, οπότε τοιοΰτοι πόροι ουδόλως 
παρατηρούνται. Επίσης ανυπόστατος είναι καί ή έπί πολύ 
γενικευθεϊσα ιδέα ότι έχόνται (συγκρατοϋνται) τών λείων έ
κείνων επιφανειών δυνάμει σωληνίσκων ύπαρχόντων έν τοΐς 
ποσίν αύτών, καί προσαρμοζομένων ε;ς τάς ύέλους, καί ότι 
προσπίπτει πίεσις τοΰ έξωτερικοΰ δι’ ής συγκεντροΰνται έν 
συναφείς ή πίεσις καί ή ύαλος. Άλλ’έάν είχεν ούτως δέν θά 
ήδύναντο νά άνίπταντάι πάλιν, άφ’ού έπί βραχύ έμενον εν θέ
σει τινι, διότι το γλοιώδες ρευστόν ξηρανθέν θά έξήραινε τούς 
πόδας των, έν ώ άπεναντίας παρατηροϋμεν, ότι άνευ τής 
παραμικράς δυσκολίας άνίπτανται, καίπιρ ακίνητοι μείνασαι 
έπί πολλάς ώρας εν μι? μόνη θέσει.

*0 ποϋς τής μυίας πράγματι έχει λεπτιπιλέπτους τρίχας 
καταληγούσας είς κύστιν, ίν τή όποί$ εμπεριέχεται ρευστόν 
ούχί γλοιώδες, άλλά μάλλον ελαιώδες. Είς έκαστον βήμα ή 
μυία προσεγγίζουσα τόν πόδα της είς τήν ύαλον έκβάλλει έξ 
έκάστης τών κύστεων μικροσκοπικήν σταγόνα τοΰ ρευστού 
τούτου, διά τής.συνάφειας τοΰ οποίου μετά τής ύάλου τήν 
κρατεί στερεώς. Ή δύναμις αύτη οφείλεται είς τήν λεγομέ- 
νην τριχοειδή έλξιν, ήτοι άμοιβαίάν έλξεν μεταξύ τών μο
ρίων τών υγρών καί τών στερεών σωμάτων. Έκ τούτου κα
ταφαίνεται ότι δέν είναι απαραίτητον νά ύποθέση τις, ότι τό 
ρευστόν τό έν ταΐς θριξί τοΰ ποδός τής μυίας είναι γλοιώδες, 
καθότι ή μετά τής ύάλου συνάφεια επιτυγχάνεται επίσης κα
λώς δι’ άπλοΰ ύδατος.

Παρατηρεΐται ότι ή μυϊα δέν δύναται νά βαδίση έπί ύά
λου ύγράς. Τοΰτο δέ προέρχεται έκ τοΰ ότι, τό υδατώδες 
λεπτύνει τό γλοιώδες ρευστόν τό εύρισκόμενον ε’ν ταΐς ποσί 
τής μυίας. ■ - ■

’Επίσης, άν ή έπιφάνεεα τής ύάλου τυγχάνη. κεκονισμένη, 
ή μυία βαδίζει έπ’ αύτής δυσχερώς. Έξιτασθέντες δέ μι- 
κροσκοπικώς οΐ πόδες αύτής εύρίσκονται πεπληρωμένοι κο- 
νιορτοΰ κατά τά μεταξύ τών τριχών διαστήματα. Τόν κο- 
νιορτόν δέ τούτον αποβάλλει τρίβουσα τούς πόδας αύτής 
όμοΰ καί τινάζουσα αύτούς διά. τών πτερυγίων της; Έκ 
τούτου δήλον καθίσταται, ότι ή πράξις αύτη, τήν οποίαν 

βλέπομεν άδιαλείπτως παρά ταΐς μυίαις, δέν γίνεται χάριν 
έκκαθάρσεως τών πτερύγων ώς άλλοτε έπιστεύετο, άλλά τών 
ποδών, αί δέ πτέρυγες καλύπτονται ύπό τριχών σκληρώς 
άριστα πρός τόν σκοπόν · τούτον πεφυτρωμένων.

Μωϋσής.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
’Εγγράμματός τις κύριος, περιελθών είς κρίσιμον θέσιν 

ένεκεν οικονομικών δυσχιρειών, παρουσιάσθη παρά τινι το
κογλύφοι όπως τφ ζητήση θέσιν.

— Τί έπάγγελμα μετέρχεσθε; τόν έρωτά.
— Καθηγητής τής Ελληνικής γλώσσης.
—-Καί γνωρίζετε νά γράφετε καί νά άναγινώσκετε;
— Διάβολε ! τί άλλο θέλετε; άφοΰ είμαι καθηγητής !...
Ό τοκογλύφος τοΰ δίδει μίαν δυσανάγνωστον υπογραφήν 

συναλλαγματικής νά άναγνώση,ήν ό καθηγητής αδυνατεί νά 
εύρη·

— Δέν μοΰ κάμνετε, τφ λέγει....

Έν τινι βαγονίφ τοΰ σιδηροδρόμου Πειραιώς—Λαρίσσης 
εισέρχεται Κύριός τις φέρων όγκοδέστατον δέμα, καί τοπο
θετεί αύτό μεταξύ αύτοΰ καί παρακείμενης Κυρίας.

— Μά, Κύριε, τ^ λέγει αύτη άμέσως στενοχωρηθεϊσα, 
εννοείτε νά άφήσητε αύτό ούτω πλησίον μου, καί νά νομί- 
ζωσιν ότι είναι ίδικόν μου, καί ότι έγώ φέρω μαζύ. μου τοι- 
αΰτα δέματα; ·

— “Ά! όχι, ποσώς, Κυρία, ούτε πλησίον σας; εννΛώ νά 
τό άφήσω, ούτε ότι είναι ίδικόν σας..

— Τότε θέσατε το άπ’ έκεϊ, διατί τό έχετε πλησίον μου;
— Διά νά μή νομίση ό κόσμος ότι ιισθέ ίδική μου . . . τό 

δέμα μάς χωρίζει.

Έν τφ Πανελληνίφ Γυμναστικφ Συλλόγφ.
Ένφ πλήθος κόσμου συνωστίζεται παρά τή είσόδφ παρα- 

δίδον τά εισιτήριά του όπως είσέλθη, οί συλλέκται αύτών 
άποπέμπουσι πάντας' καί πάσας όσοι φέρουσι μεθ’ έαυτών 
παίδας, έπί τφ λόγφ ότι τοιοΰτον μέτρον γενικώς έλήφθη.

— Μά, Κύριοι, μήπως νομίζετε ότι δι’ υμάς γίνονται οί. 
γυμναστικοί σύλλογοι; άναφωνεϊ Κυρία'τις έν άγανακτήσει, 
ίσα ϊσα δι’ αύτά τά πάιδία πρόκειται νά άναζωπυρωθή ό ζή
λος των, άλλως τε τί μας προσκαλεΐτε καί ήδη μας απο
πέμπετε ;

-—■Έτσι είναι, Κυρία μου, τοιοΰτον μέτρον έλήφθη, άλ
λως τε' ημείς τούς μεγάλους έκαλέσαμεν.

— "Ωστε σκοπείτε τον ζήλον τών μεγάλων ν’ άναζωπυ- 
ρώσητε ;

Τή επαύριον ότε έγνώσθη ότι οί Μεγάλοι άνέλαβον ύπό 
τήν προστασίαν των τόν Σύλλογον, έλεγεν αύτη. «Ειχον δί
καιον, άλλά τότε πρέπει νά μετωνομασθή καί ούτος, Μέγας 
Γυμχαστιχός ΣνΛΛογος καί ούχί Παπ.ΙΛήχιος.

Μή φαίνεσαι ποτέ μήτε· φρονιμότερος, μήτε σοφότερος 
άπό εκείνους, μεθ’ ών συναναστρέφεσαι- έχε δέ τήν σοφίαν 
σθυ" όπως τό ώρολ'όγιόν σου είς ιδιαίτερον θυλάκιον, έκεϊθεν 
δέ μή έκβαλε μηδέ άφινε ποτέ αύτήν νά σημάνη άπλώς καί 
μόνον διά νά δείξης ό,τι έχεις.

•ΗΗ-
Μηδένα έγκωμίαζε ή κολάκευε τής υψηλής αύτοΰ κοινω

νικής θέσεως ενεκεν, έάν αύτός δέν τιμ?' αύτήν διά τής άρε- 
τής που- μηδένα δέ πάλιν άποδοκίμαζι ή άπόβαλλε ένεκα 
τής ταπεινής τάξεως είς ήν άνήκει, έάν αύτος ήξεύρη νά 
λαμπρύνη αύτήν δι’ενάρετου βίου καί έργων αγαθών.

, *#*·
Τό σέβας είναι σημαία προστατεόουσα έξ Ισου καί τόν μι

κρόν καί τόν'μεγάλον. "Εκαστος τό καθ’ έαυτόν δύναται νά 
ΐδη έαυτόν κκτά πρόσωπον,



Η ΦΥ2ΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΑΕΤΟΣ ΑΝΕΥ ΟΥΡΑΣ

Ή ούρα τών παιδικών τούτων παιγνίων είναι ή αίτια ώς 
έπί τό πλΛστον, οχτώ έπί τοϊς έκατόν,· της άνιπιτυχίας χαί 
πολλάκις της καταστροφής αύτών, έξ ού ποσάχις δέν άγανα- 
κτοΰσιν οί νιήλυδες ούτοι έπί τή άπειρίφ τής τεχνικής κατα- 
«κιυής των. 'Οποία δέ όντως άγανάχτησις χαί λύπη έν 
ταύτφ να βλέπη τις πολλάχις τούς αϊτούς των μόλις ανυ
ψωμένους, χαταπίπτοντας έπί γής, η περιπλεκόμενους έπί τών 

- κλάδων τών δένδρων χαί τών στεγών τών οίκιών, καί συ
νεπώς ούτως χαταστριφομένους!

Τί ποιητέον λοιπόν πρός πρόληψιν τών άτυχημάτωντούτων;
Ν ’άφαιρεθή ή ούρα τοϋ άετοΰ χαί νά κατασκευαστή ό αετός

ώς έξης:
Λάβιτι έλα· 

φράν ξυλίνην ρά
βδον η κάλα
μον λεπτήν άκι- 
ραίαν ήτετμημέ· 
νην χατά μήκος 
εές δύο, άναλό- 
γως τοϋ· βάρους 
αύτής χαί τοϋ 
μεγέθους, δπερ

α

•θέλετε νά δώσητε «ς τόν αετόν σας, ώς εν παραδείγματα μή
κος ΑΒ=10. Είς τό σημεϊον Η προσαρμόζατε διά νήματος 
έτέραν λεπτήν 'ξυλίνην-ράβδον ΓΔ = 7, ήν κυρτοποιεΐτε είς 
τά σημεία ΕΖ, ώς ένδιίκνυται έν τφ α' σχηματι, είς τρόπον 
ώστε νά εχητε ΒΕ=8. 'Ενώσατε διά νήματος τά σημεία 
ΑΕΒΖ,καί θά εχητε τόν σκελετόν ένός'άετοϋ, δν άφοΰ περι
λάλητε διά λεπτού χάρτου, θά ιπτατάι έν τή άτμοσφαίρικ 
άνευ. ουράς, ώς παρίστπται έν τφ β' σχηματι, άρκεΐ τά 
νήματα τής μοίρας, προσδενόμένα εις τά σημεία Γ καί-θ 
νά ένοΰνται είς τό Δ, καί νά έχωσι τήν αναλογίαν ΔΓΘ= 
3, 5 καί ΘΒ —3, τό δέ σχήμα τοϋ άετοϋ σας νά κλίνη ελα
φρώς πρός τό άμφίκυρτον. ' Φ. ο.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

--43. Α’όνςγμΛ.
'Ανεκτίμητος 'στδν κόσμον θησαυρός έγώ τυγχάνω, 

Kt' ύποΑήψ-εως μεγάΑης βέβαια άποΑαμθάνω;
Ευτυχέστατος θέ νάναι, δστις μ' εχει Απόκτηση. 

Καί ώς καύγημα θά τ&χη άν μπορεί ra μέ τηρήση.
ΠΑήν ό κίνδυνος γιά ’μένα είναι βέβαια ποΑύς,

Καί ύπόκειμαι*  διά τοΰτο τής τυχαίας προσθο-Ιής.
ΆΛΛΑ άν θέλησης, φίΑε, νά μέ έχης διαρκώς, 

Πρέπει τότε νά τηρήσης τ'άπαιιοΰμενα καΑώς.
“Ομως βΛέπω, ότι, Αΰτα, δυσχο.Ιεύεσαι νά ’βρής, 

Τήτ 'δικήν μου σημασίαν ΘΑ 'στην εϊπω παρευθύς.

43. Αίνεγμα
Τδ δΑον μου ΚυχΛαδιχήν νήσον τινά δηΑοΖ, 

Καί μ&Λιστα ώς θά ιδής εύγύναικον ποΛϋ.
*Αν δέ θεΛήοης, φίΛε μου, νά μέ διχοτομήσεις, 

Λιά τήν σχέ^ιν σου'αύτήν θέ νά μετανοήσης.
Καί τδ μέν πρώτον μ’ήμισυ ^ηιοίον τ> εμφαίνει, 

Τδ δ’ άΑΑο σχήμα, Αΰτά μου, δπερ χαί Απομένει.

44. Α'όνεγμ.α
.Σύνδεσμόν .τινα βεβαίως μέ τδ πρώτόν μου δηΛώ, 

ΚΤ ενα γράμμα τ' Αλφαβήτου μέ τό άΑΑο παριστώ.
Είς τδ σύνοΛον θά ευρης μίαν νήσον τής ΈΛΜδος, 

“Ητις- χείται είς τά βόρεια Αφευκτος τής ΚυχΑάδος.

43. Αΐνεγμ.α.
Νήσος τής ΈΛΑάδος είμαι άν όΑόκΑηρον μ' Αφίσης,

Αν τήν χεφαΑήν μου τμήσης σύνδεσμον θέ ν’ Απάντησης.
46. Ερώτησες.

Τίς ό εύρέτης τής Ίλαροτραγφδίας ;
AT. Έλλεεηοβΰμ-φωνον.

. .ον.ιο. —ε. .ι. — ο—ει. — .α—ο .χ.α—α. .ον.ε.ο.

48. Χυλλαβόγρςφος.
’Εμέ-γ-λλ-αχς-κ-νψεχς-πρ-αχ-ρ-χ-ών-τ-ΐα-ίκτεχς-κ- 

p-S-n-^Af.
Α. ♦. Β.

ΑΓΣΕΙΣ TON ΕΝ Tfti €φ φΓΛΛϋι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
30. Αίνιγμα. Ααωνέδεον—Αέων—οδεον.

Έλυσαν αυτί ό έκ Θήρας κ. Έμμ. Π. Νομικός χαί ό έξ ’Αθη
νών Μίλι. Βχσιλείου χαί ό έχ Σύρου χ. Γ. Οικονόμου.

31. Αίνιγμα. ~Βι·—ούλή—Βουλή.
Έλυσβν αύχό ό έξ Αθηνών Μιλτ. Βασιλείου. .

32. Πρδς ουμπΑήρωσιν. 33κέψου καλώς, άλλ’ έϊϊΐ 
τέλους αηοφάσοζ® ταχέως.

Έλυσεν αύ.τό ό έκ Πατρών χ. Δημ. Δημύπουλος.

33. · Συ.1.1α·6όγριφος. Μή άναβάλλί)? τάς ύποΒέ- 
β®ος βου 8c’αΰρςον.

Έλυσεν αύτό ό έχ Θήρας χ. Έμμ. Π. Νομικός και ό έκ Σύρου 
κ. Γ. Οικονόμου.

34. Έρώτησις. Αε’ξ (τής Γαλλίας).
Ούδείς £λυ>εν.

35. ΛογοπαΙγνιον. Τήν ύγβέαν.
"Ελυσεν αύτό ό έκ Θήρας χ Έμμ. Π- Νομικός καί ό εξj* Αθη

νών Π. Καλλιμέρης.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΦΤΣΕΠΣ,,

Έμ. [I. Ν. Θήραν. Συνδρομή σχς έλήφθη. Είχαρισιοίμιν πολύ. Άπό- 

δειξΐν μετ’ άριθμοΰ λαχείου λχ; λαμβάνετε σύν τώ παρόντι φΰλλω — Α. ΤΙ. 
Άρταν. 'Επιστολή 22 λήγοντος έλήφθη. Φροντίσωμεν περί δλων χαί άπο- 
στείλωμενώς γράυετε. Φόρεμα τελειώνει αύριον. ΓΙ. δεν ήλθεν. Δ. δέν έπλή- 

ρωσε. Γράψατε γραμματεϊ· —Γ. Ν. Σ. Αικελή. 'Επιστολή σας έλήφθη. 
Δεύτερον ζητούμενου περικάλυμμα άποστείλωμεν προσεχώς. — Δ. Κ. Μ- 
Πάτρας. Σίς έγράψαμεν. ’Αναμίνομεν άπάντησίν σας. όδηγηθώμεν. — X, 
Γ. Σκόπελον Συνδρομή σας έλήφθη. Ενχαριστοδμεν. Άπόδειξις στέλλε- 
ται σύν παρόντι φύλλω.·—Σ. I. ’Οβυσσόν. Συνδρομή σας έλήφθη, ίπό- 

δειξις παρεδόθη κομιστή. — Η. Κ. Σΰρον. .Σας έγράψαμεν. — X. Π. Η
ράκλειον. Επιστολή σας έλήφθη. Σαςγράφομεν μέ προσεχές ταχυδρομείου. 
— Α. Σ. Σκόπελον 'Υμετέρα συνδρομή έλήφθη. Εόχαριστοΰμεν. Άπό- 

δειξιν λαμβάνετε σύν παρόντι φύλλω. — Ι. Ρ. Σΰρον. ’Επιστολή έλήφθη. 
Χρήματα οόκέΐι. — Γ· Ο. Σΰρον. ’Απόδειξιν έστειλαμεν.

ΠΡΟΣ ΓΟΓΣ ΠΜΕΤΕΡΟΓΣ ΣΥΝΑΡΟΗΗΤΑΣ
ΠαρακαλοΟνται πάντες οι συνδρομηταί μας Να ευα

ρεστούμενοι άνανεώσωσι τήν συνδρομήν των τοΰ δευ
τέρου άρξαμένου ήδη (τους, καί έν ταύτφ μας διαβιβά- 
σωσι τάς διευθύνσεις των, διότι προτιΘέμεθα νά έκτυπώ- 
σώμεν αύτάς κατά τδ νέον εύρωπάϊκόν σύστημα, όπως 
προλαμβάνηται ή απώλεια των φύλλων κατά τήν απο
στολήν, άμα δέ νά τοϊς άποστείλωμεν τούς άριθμούς τών 
λαχείων του δευτέρου έτους, ών αί έκκυβεύσεις. θά γεί- 
νωσιν ένωρίτερον-τών τοΰ παρελθόντος.έτους.

Ή Αεεύθυνσες τής « Φύσεως » 
Όδός Κννοσάργονς άρχθ. 36 .

Ή Διικπιραίωσις
Όδόζ Νίκης άριθ. 2
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