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τή καθόλου Γεωγραφία 
τώ τρόμω συνδεδεμέναι,

Ύπάρχουσι λέξεις τινες έν 
τοσοΰτον στενώς τ?} φρίκη και 
ώστε ό άναμιμνηοκόμενοςέκείνων δέν δύναται ή νά παρα- 
ουρθή ύπδ σφοδρού ρεύματος μυστηριωδών σκέψεων καί 
ίλιγγου, ή νά έμπλησθή άκατανοήτου τίνος μυρμυκιά- 
σεως διαχεομένης άστραπιαίως καθ’ δλον αύτοΰ τδ σώμα, 
καθ’ άπασαν αύτοΰ την ύπόοτασιν. Νομίζει τις δτι αΐ ; 
λέξεις έκεΐναι έξήλθον έξ αύτής ταύτης τής φύσεως τοΰ 
πράγματος, έγεννήθησαν, άνεβλάστησαν ές αύτοΰ τούτου 
τού έδάφους . . . Τάς άκούει καί πόρρωθεν, καί αισθάνε
ται τήν φαντασίαν του φε- 
ρομένην άκατασχέτως πρδς 

’ τό άδηλον, πρδς τήν έρη- 
μίαν, πρδς τήν σιγήν, προς 
τήν μόνωσιν τάς προφέρει 
καί μόλις, καί ρίγος άπδ 
κεφαλής μέχρι ποδών συνέ
χει, συσφίγγει, συνθλίβει, 
συσπα πάντας αύτοΰ τούς 
μΰς καί τάς φλέβας. ΣΑ
ΧΑΡΑ! ιδού μία τών λέ
ξεων τούτων.

ΕΡΗΜΟΣ

Ή μεγίστη αύτη όλου 
τοϋ παλαιοΰ καί νέου κό- 

ί ομου έρημος, όμοια άπεί- ® 
ρω άμμώδει ώκεανώ, έν 
μεσω τής ’Αφρικανικής ή- 

' πείρου, δίκην φαρμακερός
; ζώνης περιβάλλουσα τήν

δσφυν ενός τών μεγαλητέ- 
’ ρων’τοΰ Πλανήτου τούτου
(, τμημάτων, έκτεΐνεται άπδ

Δ. πρός Α. έφ’ 65ο περί
που μιλ. καί άπδ Μ. πρδς Άρ. έφ’ 120 — ι5ο μιλίων 

ί περιλαμβάνουσα άπασα 6ο=8ο.οόο □ μίλ. κατ’ έπιφά- 
νειαν εκταοιν. Καί τδ μέν προς Ά. μέρος,'διήκον μέχρι 

Γ τών Λυβικών όρέων, εχον μάλλον πετρώδες καί τιτανώ- 
δες έδαφος, καλείται ιδίως Λ υ β ι κ ή έ ρ η μ ο c τδ δέ 
λοιπόν πρός Δ. μέγιστον μέρος, έκτεινόμενον μέχρι τοΰ- 
Άτλ. ’Ωκεανού, ολίγον είσέτι εγνωσμένου, καλείται έ ρ η- 
μος Σαχάρα ή Σαχέλ, δλον σχεδόν αμμώδες, 
άνυδρον καί άφορον. Οί ύπό τών δρέων τοΰ Άτλαντος 
φερόμενοι ολίγιστοι ποταμοί χάνονται άπαντες έντός 
τών έν αυτή απέραντων άμμων ούδ' άλως συμβάλλοντες 
είς άρδευσιν τοΰ έδάφους της.

Έφ’ όλης ταύτης τής μεγάλης έρήμου εύρηνται έσπαρ- 
μέναι 32 περίπου'έπίσημοι καί μεγάλαι’Οάσεις εχουσαι έν 
αύταΐς άφθονους πηγάς ύδάτων καί όμοιάζουσαι ώς νήσοι 
τινες κείμενοι κατά μεγάλα άπ’ άλλήλων διαστήματα έντός 
τοΰ καταπληκτικού τούτου’Ωκεανού τών θινώνέπ’ αύτών 
διαιτώνται πολλά τών άγριων καί ημέρων ζώων, ώς λέον
τες, πάνθηρες, καμηλοπαρδάλεις, πίθηκες, άντιλόπαι, 
τίγρεις, λεοπαρδάλεις, στρουθοκάμηλοι, βόες, ίπποι, 
πρόβατα, κάμηλοι καί άλλα- έκτάσεις μέγισται άλατος 
δεσπόζουσι τών δάσεων τούτων ύποδηλοϋσαι τοΐς γεωλό- 

γοις, οτι τό μέγα τούτο 
_ μέρος τής ηπείρου έκαλύ- 

πτετο πάλαι ποτέ ύπο τών 
ύδάτων. Κυριώτεραι τών. 
οάσεων τούτων , είνε ή 
Τ ο υ ά τ κείμενη έπι τής 
πρδς Δ. κυρίως Σαχάρας 
έπί τής όδοΰ δι’ ής διέρ
χονται τά καραβάνια άπδ 
Τριπόλεως είς Ταμβουκ- 
τοΰ, επίσημος διά τό με
ταξύ τών μεσογείων χωρών 
τής Αφρικής ένεργούμε- 
νον έμπόριον.— Ή όασις 
Ά ρ α υ ά ν 2J μιλιά ά- 
πέχουσα άρκτικώς . Τής 
Ταμβσυκτοΰ.—ή’Α σ β έ ν 
ή Ά γ α δ ή μεγάλη εύφό- 

g| ρος καί είς άκρον καλλι
εργημένη, κείμενη παρά 

S τά σύνορα τού Σουδάν καί ' 
gg κατοικουμένη ύπό 3ο,οοο 

κατοίκ. ύπδ τήν έξουσίαν 
ένος έγχωρίου Σουλτάνου, 
—καί ή Γ ο ύ ν α κειμένη 

μεσημβρινώς τής προς Ά. τής Σαχαρας έκτεινόμένης 
Λυβικής έρήμου, βιομήχάνος καί έμπορική, έχουσα μεγά
λος άγέλας καμηλών καί διοικουμένη ύφ’ ένός έγχωρίου 
ήγεμόνος.

Ή Σαχάρα, ώς έκ τής γεωγραφικής αύτής θέσεως, έπί 
τής διακεκαυμένης ζώνης ώς έπί τδ πλεϊστον κειμένη, 
έχει δύο μόνον τού ένιαυτού σταθερός ώρας, μίαν ξηράν 
καί καυ&τικήν, καί άλλην ύγράν καί ύετώδη. Οΐ ηλιακοί 
καύσωνες έπικρατοΰσι μέ παραλλάττουσάν. τινα σφοδρό- 
τητα καί διάρκειαν τούς πλείστους μήνας τοϋ έτους· 
κατά τδν Ιούλιον καί Αύγουστον ή ηλιακή θερμότης είναι 
μετριωτέρα,' αύξάνουσα άπδ τού Νοεμβρίου μέχρις Ά-
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πριλίου, βτε ό καύσων κατά τόν Φεβρουάριον μήνα 
υπερβαίνει τούς 3ο βαθμούς.

Ή έρημος προσβάλλεται συχνάκις κατά τό θέρος ύπό 
όρμητικων άνεμων Σιμούν, Άρματτάν καί άλλως ονομα
ζόμενων ύπό των εγχωρίων, έγειρόντων δ ’ ώς κύματα σω- 

. ρούς ολοκλήρους άμμου, οΐτινες ουνανται νά καταστρέ- 
ψωσι παν τό προστυχόν. Άπό τοΰ Αύγούστου μέχρι τού 
’Οκτωβρίου άρχονται οί ύετοί, ύπάρχουσιν όμως καί μέρη 
έν οΐς ουδέποτε πίπτει σταγων υδατος.

Έξ άρχαιοτάτων χρόνων τό εσωτερικόν έμπόριον ένερ- 
γεϊται διά καραβανίων έπ’ ανταλλαγή πολλών φυσικών 
καί τεχνητών προϊόντων, οσα έκάστη χώρα καί πόλις δύ
ναται άφ’ έαυτής νά παραγάγη· τήν σήμερον ώς καί ανέ
καθεν άπαραλλάκτως τό αύτό γίνεται άπαντα^οϋδιά τών 
αύτών οδών καί μέ τά αύτά τής εμπορίας αντικείμενα· 
τό έπί πολύάμμώδες καί ομαλόν έδαφος τών ’Αφρικανι
κών έρημων καθίσταται έξαιρέτως προσφυές διά τάς μα- 
κράς καί πολυχρονίους καμηληλασίας τών αύτόθι έμπο- 
ρευομένων λαών· αί συνήθεις άνταλλαγαί γίνονται διά 
ψηγμάτων χρυσού, ^αμβακιων, ινδικού, κόμμιος, λιβα
νωτού κτλ. άλλα αυθις τοιαΰτα καραβάνια διέρχονται 
τήν έρημον τής Βάρκας καταντώντα μέχρι τοΰ Κάιρου 
καί έκεΐθεν μέχρι τής Μέκκας.

Θρησκεία πάντων τών έπί τών διαφόρων οάσεων διαι- 
τωμένων κατοίκων εΐνε μάλλον ή Μωαμεθανική· μέγα μέ
ρος τούτων πλανάται μέ τά ποίμνιά του πολλαχοϋ τής 
έρημου διάγον βίον άγριον καί ληστρικόν. Μαχιμωτέρα 
πασών τών φυλών, σχηματίζουοα έν μέγα καί μάχιμον 
έθνος εΐνε ή τών Τουαρικών, κατεχόντων μέγιστον 
τμήμα τής μεσαίας ερήμου άπό τών συνόρων τής Βαρ- 
βαρίας μέχρι τής χώρας τοΰ Τουμβουκτοΰ. Ουτοι όδη- 
γούσιν έξ άρχαιοτάτων χρόνων τά διά τών έρημων όδοι- 
ποροϋντα καραβάνια.

Α.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
( Συνέχεια καί τέλος 1 

II

Είναι πολύ δυσχερές νά ίκτιμήση τις, έστω καί κατά 
προσέγγισήν, τόν χρόνον καθ’ δν άρχοντα/ ν άναφαίνωνταί 
τινα τών'χαρακτηριστικών έκείνων αρχικών φαινομένων, έφ’ 
ών προκαλοΰμεν την προσοχήν τών ήμετέρων αναγνωστών. 
Δυνάμεθα έν τούτοις νά εϊπωμεν, ότι έν γένιι οί νέοι θαυ- 
μασίως άντέχουσιν είς τ’ αποτελέσματα μιάς νοσηρας ατμό
σφαιρας καί ότι ενίοτε μόλις μετά δεκάδα έτών αναφαίνον
ται'τά δυσάρεστα σημεία της πρώτης περιόδου, περί ής εις 
τό προηγούμενου φύλλον της «Φύσεως» άνεφέραμεν, καί τών 
όποιων ή έξέλιξις είναι παροδική καί βραδεία. “Απαξ όμως 
καταδηλωθείσης της ώχρότητος τού προσώπου, τής δυοπε- 
ψίας καί τής παροδική κεφαλαλγίας, επόμενον είνε ν' ά- 
κολουθήση ή δηλητηρίασις· καί άν αί αύταί άφορμαί έπιμέ- 

. νωσιν, έπιμένουσιν ωσαύτως καί τά αυτά αποτελέσματα,τά 
όποια χειροτερεύουσι τήν κατάστασιν τοΰ ασθενούς.

Τούντεΰθεν έννοεϊ τις πόσον ή δηλητηρίασις έπέρχεται 
ευκόλως όπόταν αί έξεις εγκαθίστανται βραδείς καί όπόταν 
οί υποκείμενοι είς τήν νόσον ταύτην άγουσι ηλικίαν τεσσα- 
ράκονταετή ή πεντηκονταετή, είσίν εύρωστοι, πολύσαρκοι 
καί πληθωρικοί, καί έχουσι φθάσεε είς τήν περίοδον Εκεί
νην τοΰ βίου των καθ' ήν άπολαμβάνουσιν έν έπικινδυνωδε- 
στάτη ενίοτε νωχελείιρ τ’άγαθά άτινα μακρά πείρα καί έπί- 
πονος. εργασία τοΐς παρέσχεν.

Πάντες οί άπομεμακρυσμένοι πρόδρομοι όύς κατετάξα- 
μεν έν τή 1η καί 2α περιόδφ θεραπεύονται πλέον ή ήττον, 
ούτως ειπείν, αυτομάτως ΐκ τής νοσηράς ταύτης τοΰ σώμα
τός των καταστάσεως καί τών ούτως άκουσίως είσχωρησίν- 

των παρ’αΰτοϊς καταστρεπτικών έξεων έκ περιστάσεως έντε- 
λώς απροόπτου. Τοιαΰτα παραδείγματα παρατηροΰμεν παρά 
τοΐς άγουσι τριακονταετή ή τεσσαρακονταετή ηλικίαν, οϊ
τινες έρχόμενοι είς γάμου κοινωνίαν άποτόμως διακόπτουσι 
τήν μετά τοΰ παρελθόντος διαβίωσιν. ‘Η ύγιεία τούτων ά- 
ποκαθίσταται έντελώς άρίστη.

Όπόταν άναμιμνήσκηταί τις τήν στενήν τάσιν της γενι
κής παραλυσίας παρά τοΐς άνδράσι καί τήν σπανιότητα 
παρά ταΐς γυνμιξί, δέον νά μή λησμονη άφ’ έτέρου ότι ή 
νόσος αύτη έχει ώς αρχήν συνήθως τήν συμφόρησιν, καί * 
ότι ή μιγάλιΤ επιρροή ήν ή ατμόσφαιρα τών καφείων έξα- 
σκεϊ είς τήν άνάπτυξιν τών συμφορήσεων δέν έπιτρέπει τήν 
έξήγησιν τής διαφοράς, ήτις τόσφ έπαισθητώς υφίσταται με
ταξύ τών δύο φύλων, καθότι,έρωτώμεν, οι άνδρες μακράν πά
σης οίνοπνευματικής αιτίας δντες,όπόκεινται είς τήν έπίρ- 
ρειαν τής συμφορήσεως, περί ης ήδη ώμιλήσαμιν; Φρονοδμεν 
ότι ή αίτιολογική αύτη πληροφορία παρεγνωρίσθη,άλλ’ ούχ’ 
ηττον έπανευρίσκομεν αυτήν πολύ συχνάκις είς περιπτώσεις 
τινας έγκεφαλικών παθήσεων, ών αί αίτίαι διετέλουν μέχρι 
τοΰδε μυστηριώδεις.

Έξ όσων ανωτέρω εΐπομιν, ιδίως περί τής γενικής παρα
λυσίας, δέν επεται ότι ή πάθησις αύτη εΐνε ή μόνη ήν παρε- 
τηρήσαμεν είς τάς συνεπείας τής έν τοΐς καφείοις διατριβής. 
Άπαγε’ φρονοδμεν απεναντίας, ότι είς όλας ή σχεδόν είς 
ολας τάς παθήσεις τοΰ έγκεφάλου, αϊτινες έχουσιν αιτίαν , 
τήν κατάστασιν τής συμφορήσεως ώς σημείου αφετηρίας, 
ή έπίδρασις της ατμόσφαιρας τών καφείων δύναται άλαν- 
θάστως νά σημειωθώ τουλάχιστον άπαξ έπί δέχα, ώς αιτία 
τής άναφερθείσης καταστάσεως.

Έπιβεβαιοΰμεν τό κϋρος τών διδομένων τούτων μετά 
πείραν καί υπομονητικήν έξέτασιν άνερχομένην ήδη είςάπω- 
τέραν έποχήν, καί άφοϋ έσημειώσαμεν μετά λεπτομεροδς 
φροντίδος άπάσας τάς εκδηλωτικάς ένδείξεις έξεως εναντίας 
πρός τά σοφά παραγγέλματα τής υγιεινής. Έλπίζομεν δέ 
ότι αυστηρά καί αμερόληπτος έξέλεγξις τών ανωτέρω πορι
σμάτων θά όδηγήσγι πάντα φιλοπερίεργου καί φυσιοδίφην 
είς τά αυτά απόλυτα καί αναμφισβήτητα διδόμενα, διότι έν 
τή ιατρική πορίσματα τής παρατηρήσεως σπανίως δίδου- - 
σιν αφορμήν είς διχογνωμίαν μετ’ εμβριθή καί έπιμεμελη- 
μένην έξέτασιν καί μελέτην.

Έκ τών ανωτέρω ένθαρρυνόμενόι δυνάμεθα νά έξάξωμεν 
τ’ ακόλουθα συμπεράσματα.

Ιον. Τά καφεΐα, όπως σήμερον-διατίθενται,πάνυ άπέχουσι 
τοΰ νά ηνε αρκούντως αερισμένα’ κατά συνέπειαν ή έν αύ- 
τοΐς διαμονή καθίσταται νοσηρά.

2ον. Παρά τοΐς πλείστοις έκ τών συχναζόντων πολυώρως 
είς τά καφεΐα, παρατηρεϊται μετά χρόνον, ούτινος εΐνε δύσ
κολου νά όρισθή εντελώς ή διάρκεια,είδος ειδικής τίνος δηλη- 
τηριάσεως’ ή αρμονία τοΰ σώματος διαταράσσεται καί έκ
δηλοΰται τέλος τάσις πρός έγκεφαλικήν συμφόρησιν.

3ον. Τά δυσάρεστα ταΰτα αποτελέσματα είσίν έντελώς 
ανεξάρτητα τής οινοποσίας καί μάλιστα ούσιωδώς διαφέ- 
ρουσιν, άφοΰ τοιαυτα παρατηρούνται παρ’ έγκρατεστάτοις 
άνδράσιν,οίτινες έκλαμβάνουσι τά καφεΐα ώς έντευκτήρια τών 
ύποθέσεών των ή τής διασκεδάσεως καί οΰχί ώς τοπία ένθα 
άφθόνως καί δωρεάν τοΐς παρέχεται ή νάρκωσις ή ή μέθη.

4ον. Εκείνο όπερ άποδεικνύει τόν ειδικόν χαρακτήρα τής 
ύπό τόν τύπον συμφορήσεως ποικίλης ταύτης δηλητη- 
ριάσεως, είνε ότι πάντα τά παρατηρηθέντα φαινόμενα ιδίως 
έν τή πρώτη καί τη δεύτερέ περιόδφ αυτομάτως εξαφανί
ζονται χρόνον τινα μετά τήν κατάπαυσίν τής αφορμής.

5ον. Πάσαι αί όξεϊαι ή χρόνιοι νόσοι, αϊτινες προσβάλ- 
λουσι τόν έγκέφαλον καί ών ή αιτιολογία διατελεϊ άνεξέτα- 
στος,δύνανταινά έχωσι ώς αφορμήν απα| έπι δέκα την έντη, 
πνιγηρά καί ελαττωματική τών καφείων ατμόσφαιρα πολύω
ρου καθ'έκάστην καί πολυετή διαμονήν τών προσβαλλομένων.

Β. "Oprttatr·

ΕΔΩ Κ’ ΕΚΕΙ
’Εμπνεύσεις. — "Εν κλάσμα. — ’Αναψυκτικά εκ της Όμηρικης , 
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’Ολίγη δόσις σχετλιασμοΰ.—’Αδιάκριτοι δέομαι φωτεινών δεσποι
νίδων.—Μνημόσυνου τοΰ άρχικαγγελαρίου Μωρού.—Καμπάνες άνευ 
·ξχου —Τό Ν. Φάληρου καί α! παραστάσεις τοΰ θεάτρου.—Είς συλ
λογισμός διά την Λογικήν,—Νεωτάτη άνακάλυψις μυδραλλιοβόλων 
έν Ν. Φαλήρω.—Οΰριοδρομοΰσι... —Κυριακή καί Φάληρου· δρα 
Βλασσαροΰν —Δημόσια θεάματα αφορολόγητα.—Δύο 21.—Λάβαρου 
μέ . . . ήμισέληνου. — Σημαντικαί άνορθσγραφίαι ... σωματιχαί.— 
Πυλία καί *Αστρος.  — 'Ετυμολογία 44 οκάδων και 8 βαθμιδών. — 
Μουσική .. . επιτίμησις.—*0χ,  χόχ. — Ό κάλως .. . τών ποδών. 
—Εις Μαχαίρας προκαλών όρεκτικόν φαγητδν καί... τό τέλος.

Έάν ό τυφλός τοΰ Μίλητος ραψφδός {νεπνεύσθη μέ όλην 
τήν τυφλότητα του έκ τών ανδραγαθημάτων τών Τρωικών 
ηρώων καί τής μήνιος τοΰ Δίου Άχιλλέως, ίκ τών θαλασσο- 
πνιγμών τοΰ ’Ιθακήσιου άνακτος ή τών βατράχων καί μυών 
τά αθάνατα {κείνα έπη, είς & χρεωστώ τήν κατά 5]ϊδ έλάτ- 
τωσιν τοΰ βαθμού τοΰ γυμνασιακοί μου απολυτηρίου μ’ 
έκεΐνα τά όΐομ/w?, ίϋρραφίεββι καί άνοπαΐα καί έμπάξεο 
καί Άλφιτα . . έάν ό Πετράρχης καί ό. Δάντης, ό
Γκαίτε καί ό Σίλλερ, ό Βύρων καί ή λοιπή δεεθνής ποιη
τική χορεία άνυψοΰντο εις τάς κυανάς καί καταστρογγύλους 
σφαίρας τοΰ ιδανικού διά τών ποιητικών πρός τάς Βεάτρί- 
κας καί Έλεονώρας έρώτων των, έγώ ταπεινότερος τών Άϊ· 
φελείων έκείνων πνευμάτων,τήν έμπνευσιν θηρεύω κ’ίκεΐ. 
Εΐνε ζωηρά ή θεότης μου αυτή καί άγαπ$ νά περιπλανά- 
ται, ώς πενταετής παιδίσκη· Τήν συλλαμβάνω λοιπόν όπου 
τήν εύρω. Εις τοΰ Γιαννάκη, εις τόν «Παράδεισον», είς τήν 
θΐνα τοΰ Φαλήρου, είς τό ΰπουργείον τών Οικονομικών, είς 
τό Χασεκή, είς τό θησεΐον, είς αύτήν τήν πάσης πεζότητος 
πεζοτέραν οδόν Σταδίου, τήν έκνενευρισμένην'άρτηρίαν τής 
«καρδίας» τοΰ Έθνους, ώς άποκαλοΰνται αί ’Αθήναι άπό 
Καποδιστρίου κ’ έντεΰθεν ...

Άλλ’ οϊμοι, καί φεΰ, καί ίώ, ΐώ ΐ . . Έχω άπό τίνος, 
οσάκις ιδίως πρόκειται νά γράψω τι, έν έκατομμύριον έχ- 
θρών θυληκών, ίπιφόβων—άφοΰ εΐνε θυληκοί — ίπιβούλων, 
άπολεμήτων, άδυσωπήτων, ών καί ή «κιά ακόμη μ’ ένοχλεΐ. 
Θέλετε τήν γνωριμίαν των ; Τάς γνωρίζετε. Έν τούτοις, 
ευχαρίστως τάς παραδίδω είς τήν κοινήν καταφρόνησιν καί 
τό γυναικείου ανάθεμα. Καλούνται ...ήλιαχαΐ άκτίνεξ. ’Ιού
λιος μήν καί κάτοικος ’Αθηνών! Σώσόν με, ώ Δάντη, με τήν 
Κόλασίν σου. θά μοΰ είπήτε.ότι γράφω ουτοπίας, ώς ό 
άοίδιμος αίθεροβάμων θωμάς Μώρος, όστις έγραψεν θεω
ρίας τάς όποιας ίάν ίγραφεν άλλος τις παρ’ ήμΐν θά {θεω
ρείτο 99 τοΐς 100 μωρόξ. Άλλ’ έγώ γράφω συλλογισμούς. 
Καί πώς όχι, άφοΰ ό Μώρος μοί ένθυμίζει άμέσως άλλον μα
καρίτην καί συναγωνιστήν του ή μάλλον αρχηγόν έν τη φαν- 
τασιοπληξίφ,θωμάν καί ούτος άπιστον, άν καί μοναχόν,Καμ- 
Λανέλλαν τόν συγγραφέα τής Ήλιουαόλειοξ. Καί όμως αί 
ήλίαχαΐ άκτίνες δέν φείδονται ούτε τάς χαμχανέλλα$, τά 
ώραία ίόχροα χωνοειδή άνθη, ούτε . . . Τί ήθελα νά εϊπω ; 
Ίατατταΐ 1 Αί άκτΐνες μέ ώθοϋν είς τό Φάληρον.Άλλ’ έχασα 
τόν ειρμόν τοΰ σιδηροδρόμου όπως καί τόν είρμόν . . . τών 
σκέψεών μου. Προφθαίνω τό τραίνο, φθάνω είς Νέον Φάλη
ρου, τό Φάληρον μοί φέρει πρό οφθαλμών τό θέατρον, τό 
θέατρον τόν Γαλλικόν θίασον, καί ούτος τά προγράμματά 
του καί ταΰτα τό έρώτημα, διατί δέν παρεστάθηααν {φέτος 
η Καμπάνεξ τής—μή τό πρόσωπον άποστρέψητε, αίδήμθνες 
δεσποινίδες— . . Κερατουπόλεως, άλλ’ έπροτεμήθη πρόςίκα- 
νοποίησιν ίσως, ό έποικοδομικώτατος, αγαθοί οίκογενειάρχαι, 
Βοκκάκιος; ‘Όπου άποδεικνύεταε ότι ή μέν Ούτοπία μάς φέ
ρει είς τοχία, μακράν τών ’Αθηνών, ή δέ Ήλιούπολις μάς 
ένθυμίζει μίαν παράλειψιν έκ τοΰ Γαλλικού κωμειδυλλιολο- 
γίου, καί αύτη εΐνε, μή λησμονώμεν, ή Κερατούπολις.

*
♦ *

Φάληρον ! Φλοισβίζει,—^δέν πιστεύω νά τό άρνηθήτε—τό 
γαλανόν κυμάτιον, πνέει ήδύς ό Ζέφυρος, κυμαίνεται έν τφ 
κενφ ή άρμονία τών μουσικών τόνων, πυρπολούν καί κατα
καίουν καρδίας οι τών δεσποινίδων μυδραλλιοβόλοι οφθαλ
μοί, πρό τής φλογέράς θερμότητος τών οποίων άνίσχυρα άν- 
τίδοτα άποβαίνουσι τά παγωτά τοΰ Χαραμή *«ί  αύτά τά 
λογοπαίγνια όνος φρικώδους φίλου. Σύρομαι ό φίλος ώς έκ 
τοΰ συνδυασμού τούτου—τοΰ πάν άλλο ή εκλογικού—άκα- 
ταμαχήτως ώς Είλωξ, άσυνειδήτως σχεδόν, είς τήν κυματο- 
χαϊδεμένην καί άμμοβριθή άκτήν . . . θέαμα έκεΐ έπαφρόδι- 
τον καί έπιτερπές έλκύει καί ήδύνει καί δεσμεύεε τήν πονη- 
ροτέραν προσοχήν. Σώματα μέ τήν προπατορικήν τής δη
μιουργίας άμφίεσιν νήχονται, καί άναφαίνονται κ’ αίφνης 
βυθίζονται, ένφ παρέκει παφλάζουσι καί έκτινάσσονται καί 
κάμπτονται, άλλα δ’ έπιπλέουσιν ώς σανίδες καί άλλα ού- 
ριοδρομοΰσιν . . .

Ευτυχώς δέν εΐνε Κυριακή καί δύναμαι νά απολαμβάνω 
άνέτως τών Φαληρικών θεαμάτων. ΤΑ, Κυριακή καί Φάλη
ρον, οία τερατώδης σύζευξες· εινε ώς νά λέγετε Μόζαρτ καί 
μχονξοϋχι, - ντιβτεγχίζ καί κουτσαβάκης, προϋπολογισμός 
καί άλήθεϊα, Ρωμηός καί τέχνη- Όλοι οί ’Αθηναίοι, χωρίς 
νά έλθη άκόμη ό Σεπτέμβριος, μιτακομίζονται είς Φάληρον, 
ένθα τάς Κυριακάς βλέπεε κάνεις άντί άραχνουφών. υφασμά
των κομμένων κατά τό τελευταϊον Saison, τβίμπερεα καί 
βεγχούνια καί βράχε$ και χαντ6φλε$ τών κατοίκων τής 
Βλασσαροΰς, τοΰ άϊ-Φίλιππα καί τών Άέρεδων, διαγκωνι- 
ζομένων έν δημοκρατική ίσότητι πρός τόν κομψόν καί κορ- 
σαρεσμένον ανθυπίλαρχον με τή*  κυρτήν σπάθην καί τόν σι- 
δηρωμένον μύστακα ή μέ αναιμικόν γαντοφοροΰν λιμοκον- 
τορίδιον μέ τό fin de βίέοΐβ ψάθινον καπέλλον καί τήν άπό 
φούλια δέσμην αριστερά είς τήν κομβιοδόχην. Άπαίσιον 
ίδεΐν I . . Κάί τό κυμάτιον δέν ακούεται πλέον καί ό Ζέφυ
ρος χάνει την ποίησίν του' ίνέκα τοΰ έκ σκορόδων άντί ρό« 
ίων δεινόν άπόζοντος Ψυρριώτου κουτσαβάκη καί τά βλέμ
ματα τών δεσποινίδων κρύπτονται καί γυμνοΰνται πάσης δυ- 
νάμεως καί χάρ’ιτος πρό τοιούτων «δημοσίων θεαμάτων» ώς 
λ.χ. παρερχομένης συμβίας διατρεχούσης τόν ένατον μήνα,ώς 
διακηρύττει πεφυσιωμένη ή κοιλιακή προβλής τοΰ σώματός 
της-

Ή προβλής μέ φέρει είς τήν έφαλίδα,—διότι προβλής εΐνε 
άκυρόλεκτον προκειμένου περί έπιθαλασσίου έξέδρας—ήτις 
κατάφωτος, σημαιοστόλιστος καί καρεκλοβριθής έξένιζε προ
χθές 350 -Γερμανούς γυμναστάς, ο έστί 350 άθλητικά σώ- - 
ματα καί ίσαρίθμόυς άθλητικωτέρας ψυχάς.

* *

Είκασε καί είς κανονοβολεσμοί είθισται νά ρίπτωνται είς 
τάς τελετάς καί έπισήμους ύποδοχάς' τώρα, ό εϊς ό υπερά
ριθμος πί θέλει, εΐνε παλαιά ιστορία, έχουσα τήν άρχήν της 
είς λάθος τοΰ κανονοβολιστοΰ κατά τινα υποδοχήν αύτο- 
κράτορός τίνος έν τη ξένη.Είς είκοσι λοιπόν καί tv ήρεθμοΰντο 
καί τά όργανα τής Φιλαρμονικής, άτινα προηγούντο τήν 
πρωίαν τοΰ παρελθόντος Σαββάτου τής ειρηνικής έπι— 
δρομής τών Σαξώνων φιλογυμναστών, μέ τάς πανερύ- 
θρους ξανθάς κεφαλάς των, ών έκάστη καί ίδιου σχή· 
ματος πίλον έφερε, μέ τά μετάλλιά των έπί τοΰ στή
θους καί 1ν έπί κεφαλής μικροσκοπικόν μέ Τονρχεπά(!) έμ- 
βλήματα—-διά νά μάς περιποιηθοδν ίσως—λάβα$ον ί Συγ
γνώμην διά τάς γρονθοκοπουμένας ταύτας λέξεες· γυμνάζον
ται καί αύταί έν τη πάλη τής άντιθέσεως! θά έπροτίμων έν 
τούτοις άπό τήν ημισέληνον, έν βέληνον νά είχον.—Είς τάς 
τετράδας των διακρίνω καί τινας χονδράς άνορθογραφίαςλ.χ. 
χωλούς, ύβούς, οϊτενες θά είχον, ύποθέτω, πρός τήν γυμνα
στικήν δν λόγον έχουν τά άρθρα τών έφημερίδων μας πρός 
τόν ορθόν λόγον. Όλοι φέρουν πήρας, πίκραν όμως πείραν 
Ινχνι περί τοΰ Γερμανικού ώραίου φύλου, όταν μεταξύ τών 
προμνησθέντων άναπήρων είδον καί τινας γυναίκας τών 
γυμναστών, αϊτινες 'μπορούσαν καί νά λείψουν . . . Τριά-
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κοντά ήσαν, καί τριάκοντα ζωνταναί έφαίνοντο διαμαρτυ
ρία κατά της στοιχειωδεστέρας, της κοινοτέρας ώραιότητος. 
Καί έπειδή πας κανών έχει την έξαίρεσίν του, θά έξαιρέσω 
μίαν καί μόνην, ής δυστυχώς δέν γνωρίζω το όνομα, ίνα 
χρυσοΰν τό παραδώσω είς την αθανασίαν...

Ειχον την τιμήν καί την τύχην νά είμαι μετ’ άλλων 
Φιλαρμονικών ξεναγός. Έμαρτύρησα μά τούς ’Αγίους Πάν
τας. Έφώναζον στεντοριίως: ’Αμμωνίαν λ. χ. τινες έξ αυτών 
καί ένφ ήτοιμαζόμην διά τό φαρμακεΐον καταλαμβάνω ότι 
ήννόουν την πλατείαν της Όμονοίας I... Σέ ήρώτων : «Ποΰ 
ξενοδοκεΐον Πνλίας ;» καί έζήτουν τό ξινοδοχεϊον της «ΓΙό- 
λεως», τοδ "Λβτρους σου έλεγον, καί σύ ησο ύποχρεωμένος 
νά τούς όδηγησης εις τό τοΰ «Άστέρος»...

Άς κατελθωμεν πάλιν εΐς Φάληρον και διευθυνθώμεν 
πρός την έφαλίδα. Μέ πλησιάζει εΐς Γερμανός καί μοί λέ
γει γερμανιστί : Πόθεν παράγεται τό όνομα Φάληρον ; —- 
Ά, τφ απαντώ- Μερικοί λέγουν άπό τδν Φάληρον, ένα η
ρώα, άλλ’ όρθοτέρα είνε μία άλλη πολύ βαρεία όμως καί 
ύψηλή, λυρική άλλ’ άνευ περισπωμένης παραγωγή. Δηλ. έκ 
τοϋ fa τόνου της μουσικής κλίμακος καί τοϋ λήρορ.Ό τόνος 
καθώς ήξεύρετε ίσοδυναμεΐ μέ 44 όκάδας, ή δέ κλΐμ’αξ θά εχη 
οπωσδήποτε έν ύψος. Άλλ’ αίφνης άγράμματος συνάδελφος: 
Λίή, ρ«, ού τδν περιπαίζεις. Αύτά είνε λήραι, που δέν α
ξίζουν μΐά πεντάρα ...τ> Καί οΰτω πλησιάζει νά... συμπλη
ρωθώ ή μουσική κλΐμαξ διά' της έπιτιμήσεως τοϋ φίλου 
μου. Ό Σάξων μόνος δεν ήνόησεν ότι άφοΰ εΐς τήν λέξιν 
περιείχετο λήρος, καί ή έζήγησις θά ήτο. . . άνόητος. Πρός 
άποφυγήν έν τούτοις παρεξηγήσεως δηλώ ότι 0 προλαλή- 
σας μουσικός συνάδελφος δέν είνε ό κατά τήν μορφήν άλλως 
μουβο τραφής κ. Φιλαδελφευς.

Ή τιμωρία δέν ήργησε νά έπέλβη σκληρά καί άδυσώπη- 
τος. Είς τόν συνωτισμόν έκεϊν.ον έπί τής έφαλίδος, ένφ ή 
άτμοσφαιρική πίεβις ή &λΙψις ήτο δροσερά, αισθάνομαι αί
φνης σφοδράν πίεσιν έπί τοΰ ποδός μου ήτις μέ κατέ&λιψε 
Πελώριος Γερμανός, κοκκινογούλι μέ πόδας καί χεΐρας καί 
. . . δίοπτρα, ώς τυφλός πίπτει έπάνω μου καί ό έλεφαν- 
τίνων διαστάσεων ποΰς του, ό έπί τόσα έτη έν Γερμανίφ γυ- 
μνασθείς, πατεϊ τόν ίδικόν μου. "ίΙχ ! φωνάζω καί ευθύς 
350 στόματα Γερμανικά φαγωμένα έβόησαν καί συνετάρα- 
ξαν τήν γαλήνην τής θαλάσσης δι’ άπειρων Χόχ, %όχΙ.· 
Τρίακόσιαι πεντήκοντα βρονταί I Ένόμισαν οτι έζητωκραύ- 
γασα Γερμανιστί καί άπήντων ! , .

— Σας έπάτησε, μοί λέγει ό λογοπαίκτης φίλος.
— Χόχι, τφ.λέγω κ’ έγώ άντεκδικούμενος.
Έκ τών γινομένων προχείρως εξηγήσεων έξήχθη ότι ό 

Γερμανός σπείσας άφθόνως, κατά τήν συμβουλήν τοδ προσ- 
φωνήσαντος αύτούς ήμετέρου κ, Φιλαδελφέως, εις τούς θεούς 
τής άρχαιότητος καί δή είς τόν Βάκχον, ένόμισε ότι προ- 
σέκοψε είς κάλω τινα. Πλήν φεΰ ! ήτο δ . . . κάλος τοΰ πο
δός μου, όστις μοί έπροξενησε πόνον ο« δέν ήτο δυνατόν νά 
μιτριάση ούτε αύτό τό κάλλος μιας πλησίον δροσεράς'Ελλή- 
νίδος, ήδύτατα μειδιώσης. Τό μειδίαμά της έν τούτοις έκεΐνο 
μ’άπεζημίωσεν αργότερα διά τό πάθημα,όσον δέν άνέμενον.

‘Ετοιμάζομαι νά έξακολουθήσω τήν περιπλάνησίν μου έπί 
τής έφαλίδος, ότε συναντώ—οία καταδρομή τής τύχης—πα
λαιόν τινα γνώριμον, τόν κ. Μαχαίραν... Τοΰτο ήρκεσε διά 
νά μοΰ κόχή οριστικώς καί τελεσιδίκως ή ορεξες.

Έν τούτοις θά κάμω, διά νά τελειώνω, μίαν παρατή- 
ρησιν. Διατί νά μή ύπάρχουν μέ τά προσφερθέντα είς τούς 
Γερμανούς οάγκονΜτ καί μερικοί. . Γάλλοι ψημένοι ; Νο
μίζετε ότι δέν θά τούς κατέτρωγον μέ πολλήν ευχαρίστη
ση καί μετ’ αθλητικής όρέξεως οί φίλοι Γερμανοί, αυτοί, 
οίτινες τώρα θα περιάγωσι τό λάβαρον καί τάς... κυρίας των 
εΐς τάς ρύμας τής Θεσσαλονίκης ; . .

Λέ*.

ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ
Λ'

ΦΑΝΗ ΝΕΚΡΑΣ

■ αγαπύ νά σκίπταμαι tic 
τδν rexpUr ιήν πάίίν!»

Δ· Πλπλρρηγοποϊλοχ

Δέν γνωρίζω διατί πρό τής θέας τάφου νεάνιδος κατα- 
νύσσεται μέχρι βάθους ή καρδία μου, μέχρι μύχιων ή εύ- 
αίσθητος ψυχή μου κλονίζεται . . . . Αγνοώ διατί άκουσίως 
μου ιθύνω τό βήμα έκεΐ, όπου κόρης καλλίμορφον σώμα τόν 
ύστατον ήδη καθεύδει ....

* *
»

Σταυρός λευκός, άπερίττως ώραΐος, ολίγα λευκάνθεμα 
μεμιγμένα μετ’ άμαράντων, ηλικία μόλις τοΰ δεκάτου έ
βδομου Μαίου μακρόθεν τον ούδόν άτενίσασα, λυγμοί υπό
κωφοι καιρίως πληγείσης μητρός προσείλκυσαν σύντονον πρός 
τό μέρος έκεΐνο του κοιμητηρίου τήν έμήν προσοχήν.

Έστην, σιβασθείς τό μεγαλεΐον τής πένθιμου ταύτης εί
κόνος.

Παρετήρουν μετ’ άλγους τήν δύστηνον έκείνην μητέρα κα- 
ταλειβομένην ύπό τών δακρύων, ένώ συγχρόνως έκάστη τού
των σταγών ώςμάχαιρα δίστομος έπέρα τήν θλιβομένην καρ
δίαν μου ... Ύπάρχουσι παρά τώ άνθρώπφ στιγμαί οδύνης 
τοσοΰτον έπίσημοι καί σεβασταί, πένθη τοσοΰτον μεγάλα, 
ώστε ούδέ ενα θρήνον, ούδέ μίαν μόνην οίμωγήν, ούδ’ ενα 
στεναγμόν μόνον δύναται νά ρίψη 0 άλγών είς τό χάος. 
Κλαίει τότε ή ψυχή, καί τά δάκρυα έκεϊνα είναι τό γλυκύ 
αποστάλαγμα τών ψυχικών έκείνων κλαυμάτων . . .

Τό πένθος άποπνίγει τόν θρήνον ....
* *φ .

«’Έρωτος θϋμ.α»
Ύπό τό κράτος τών δύο τούτων φοβερών λέξεων, άς μετ’ 

άγωνίας άνέγνωσα έπί τοΰ μελαγχολικοΰ έκΐίνου σταυροΰ. 
έγραψα συγκεκινημένος τά κάτωθι. Παραδίδων ταΰτα σήμερον 
τή δημοσιότητι επικαλούμαι τήν προσοχήν παντός εύαι- 
σθήτου.

Είναι ή φωνή τής νεκράς ....

Β'.
«Καρδία πάλλουσα, ψυχή αισθανόμενη, ΐδόύ τό παν ψυ

χή ύπέρ μιας εύγενοΰς ιδέας άγωνιζομένη, ιδού τό ιδεώδες 
έν τή ύψίστή τής τελειότητος αύτοΰ φάσει. Μή ό Έρως δέν 
είναι εύγενής ιδέα ; μή ό ύπέρ ταύτης άγών δέν είναι αγών 
καθήκοντος καί τιμής ; τίς τήν άρσιν τοΰ καθήκοντος διενο- 
ήθη ; ή τίς τήν τιμήν αύτοΰ δέν έπόθησεν άλώβητον ; ώ ! 
πόσον ώραΐον, πόσον εξοχον καί μεγαλοπρεπές είναι ή ύπέρ 
τοΰ καθήκοντος καί τής τιμής πάλη !

Ώ Λατρεία ! Ώ Έρως I δύναμις Ιερά, αγνή, άρθιτος, 
δύναμις άκαταγώνιστος, πόσον ένδυναμοΐς τός άνθρώπον, 
άλλά καί πόσον τόν έξασθενεΐς, όπως τόν ένισχύσης! Ναι! 
πρό Σου ούδέν νά κατισχύση δύναται. Άλλά διατί ένφ τοΰ 
κόσμου δύναμις υμνείσαι αναμορφωτική, ένφ άναγεννήσεως 
φωτός οί πρό τοΰ σκήπτρου Σου κύπτοντες λαοί πληροΰνται, 
διατί τής πάλης Σου τόν πόνον ώς μόνον οπαδόν καθώρισας 
άχώριστον ; διατί, ένφ αείποτε τοΰ δυστυχούς φρούριον άπόρ- 
θητον ύπάρχεις, ένφ σωσίβιον τοΐς ναυαγοϊς τοΰ κόσμου τού
του πάντοτε έθεωρήθης ασφαλές, τής φλογέράς φαρέτρας Σου 
ούδέ καθ’έν ήλάττωσας τά βέλη καί τού ιού αύτών ποσώς 
δέν έμετρίασας τήν δύναμιν ; Ώ ! τής άνθρωπίνης ματαιότη- 
τος . . . Πρέπει λοιπόν νά Ιχη τις λίαν μεγάλην τήν ψυχήν, 
τό θάρρος άκατάβλητον, όπως τοΰ Έρωτος άντιμετωπίση 
τήν μορφήν; πας υψηλός σκοπός λοιπόν τδν πόνον πρέπει ώς 
μόνον συνοδόν αιώνιον νά έχη καί τήν συμφοράν ;

Η ΦΓΣΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΤΛΙΟΤ ΒΕΡΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΒΡΑΒΕΤΦΕΙΣΑ ΥΙΙΟ THS ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΡΟΒΙΝΣΩΝΩΝ
Περατωθείσης ιης έκτυπώσεως έν μεταφράσει το 

ώς έν τώ ήυετέρω συγγράμρατι άνεφεραρεν, ήρξατ< 
τής Σχολής τών 'Ροβινσώνων, περί, ού 
Αρετεροχ άναγνώσται άρκοιίντως κατενόησαν τήν σ· 
σήμου Γάλλον ονγγραφέως. Άρκοΰμεθα μόνον άν, 
λόγω έργου της Σχολής τών 'Ροβινσώνων.

Ή ήμερα προοίωνίζετο ευμορψοτάτη.

Φεΰ ! Τοΰ Μαρτυρίου ή σ.φραγΐς έτέθη πανταχοΰ' ανάθεμα 
αιώνιον άπό καταβολής τον κόσμον πλήττον. Γενεά έρχεται 
καί γενιά παρέρχεται κ’ έπί τον άνθρωπον ές άεί ίπίκειται, 
ώς σπάθη Δαμοκλέους, τής Είμαρμένης ή άρά . . . Μάρτυρες 
τής Έπιστήμης καί τοΰ Ευαγγελίου, εύεργέται τής άνθρωπό
τητος, δέν άνήκει μόνον εις ύμδς ό στέφανος τής Δόξης καί 
τής Αθανασίας- άπό τών τάφων τά βάθη τά λυγρά ήχοΰ- 
σεν ίτι διατόρως είς τά ώτά μου οί κοπετοί τών τεθλιμμέ
νων καρδιών καίοί όλολυγμοί, ούρανίων μαρτύρων τοϋ Έ
ρωτος έξαγιασθεισών διά τών δακρύων, άτινα έδώ, έπί τής 
μελαμβαθοΰς ταύτης τών στεναγμών κοίτης, μοχθοΰσαι, έ
χυσαν . . . τό αίσθημα ειχεν ήδη έκραγή, ή πλάξ τής ησυ
χίας είχε κάλυψη τόν Έρωτα, οί θρήνοι είχον πλέον παρέλ- 
θη, καί αί ψυχαί άπέπτησαν άπαστράπτουσαι πρός τήν Αιω
νιότητα, ώς άπέπτησαν έκεΐναι τών μαρτύρων σελαγίζουσαι 
πρός τήν Αθανασίαν.............. . ..................................... ..

’ Β'. έργου τοΰ 'Ιουλίου Βέρν, Ό· Σ αν σ ε λ λ ώ ρ, 
ήδη καί. προβαίνει είς πέρας Λ τοΰ Γ*.  έκτΰπωσις 

άποστέργομεν ν’ άναφέρωμεν πλεχότερα, διότι οχ 
μαντικότητα έπείσθησαν περί τών έργων τοΰ δχα- 
όημοσιεύοντες έναντι δυο [έκ τών ^εικόνων τοΰ έν

Ό τοΰ Έρωτος μαρτυρική τριάς, κατασκεύασμα τοΰ 
άειδίου τής Άνάρχου Σοφίας Έρωτος, άπαύγασμα τής 
Ύψίστης Πηγής τής ’Αγάπης, ώ ! πόσον Σέ λατρεύω I ώ! 
πόσον ή ψυ^ή μου έξαίρετας ένθουσιώσα, όπόταν τής καρ
δίας.μου οΐ οφθαλμοί άτενίσωσι πρός Σέ διάπυροι! μή ή πρός 
Σέ λατρεία δέν είναι καί λατρεία τής Ύπερτάτης Αρχής; 
οί αιώνες έκλιναν έν σεβασμφ πρό Σού τό γόνυ, ώς μετά 
φόβου έκλιναν αύτό πρό τοϋ θεοΰ.......... Σύ, άπόρροια τής
άφθάρτου καλλονής, άπό μόνου τοΰ Παντοδυνάμου έλκεις τήν 
καταγωγήν' ύφίστασαι πρό τής Δημιουργίας καί μόνον αυτή 
θέλεις συναπολεσθή· έμπνεεσαι έκ τοϋ Θεοΰ, ώς τρέφεσαι 
άπό μόνης τής Φύσεως· έν τφ θριάμβω Σου διορώ τήν υπε
ροχήν Σου, έν τή μορφή Σου διαβλέπω τήν δυναμιν τής 
Θείας Υπέροχης. . . . .

Έρως! όνομα γλυκύ, μελφδία ύψίστη, εκφανσις τοΰ 
απολύτως ιδεώδους, παν ό,τε μέγα, παν ό,τι υψηλόν έ*  τφ 
κόσμφ διά Σοΰ μόνον άνέτειλε, πάν ό,τι ώραΐον, παν ό,τι
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τέλιιβν ίν Σοί μόνον εύρεν ιίληκρινή υπερασπιστήν ..... 
Σύ έθριάμβιυσας κατά πάσης θλίψιως καί οδύνης, Σύ κατε- 
βίβασας τον άνθρωπον μέχρις ’^.δου, όπως τδν άνυψώση, 
μέχρις Ουρανοί», Σύ συνέτριψας τά δεσμά τοΰ δεσποτισμοΰς 
δπως άρης την σημαίαν ■ τοϋ Μαρτυρίου μέχρι, τοϋ θρόνου 
τοϋ Πλάστου, Σύ έδημιούργησας την μεγάλην ίκείνην χο
ρείαν τδν μαρτύρων καί επί τών οστών αύτών έστησας θρι
αμβευτικούς το Θειον Σύμβολον της Προόδου καί τοϋ Πολι
τισμού, Σύ τέλος κατήγαγες τόν Θεόν άπό τά βάθη τοϋ 
Απείρου, όπως τόν άναβιοάσης έπί τοϋ Σταυροΰ χάρεν τής 
άνθρωπότητος........................... »

* *
Ένταΰθα ίπαυσεν ή άπόγειος φωνή άμύσσουσα τής άλ- 

γούσης ψυχής μου τά βάθη. Ήρξατο άπό τής καρδίας καί 
έξεπνευσι μέ τό όνομα τοΰ Ύψίστου ίπί τών χειλέων τής 
Αίωνιότητος .... Ήχθη έκ τοϋ έρεβώδους τάφου, δπως 
άνέλθη ώς θυμίαμα μέχρι τών αιθέριων Δωμάτων τοϋ Πα
ραδείσου ....

Δ. Ακαετλεοπουλος.
■ -- ------------ -------------------

©ΗΑΠΟΑΒΟΙ
ΚΑΙ Η ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ

Έπιθεώρησιο τοΰ στρατού ύπό τού μεγάλου Ναπο- 
λέοντος δέν ήτο πρδξις ασήμαντος. Ήτο κατακτητής, 
καί μεθ’ ύπερηψανίας έβλεπε τά όργανα των νικών του. 
Οί στρατιώται έθεωρουν αυτόν uc μέγα τι πνεύμα καί 
τόν ήκολούθουν μετ’ ενθουσιώδους άψοσιώσεως.

'Αλλά συνέβη ποτέ είςτινα έπιθεώρησιν τον στρατού 
όλόκληρος ή τύχη τής Γαλλίας νά έίαρτηθή άπό τής κι- 
νήσεως τού άφήνιάσαντος ίππου τού Ναπολέοντος. Έν 
ω δηλαδή ό μεγας κατακτητής, μεταβαίνων άπό τού 
ένός μέρους τής παρατάξεων είς τό άλλο, έοτη διά νά 
δώση διαταγάς καί άφήκεν άπροσέκτως νά πέσωσιν έπί 
τού αύχένος τού ίππου του οί βυτήρες τοΰ χαλινού του, 
ούτος δε άφηνιάσας ώρμησε.καλπά£ων, ΰποχρεώσας ούτω 
τόν αναβάτην νά προσκολληθή στερεως είς τό έφίππιον, 
έν ώ κατά πάσαν στιγμήν έκινδύνευε νά καταπέσψ

' ’fcv ω όλοι ϊοταντο έμβρόντητοι,μή δυνάαενοι να πρά- 
ξωσι τι, είς άπλοΰς στρατιώτης ώρμησεν εκ τής παρα- 
τάξεως έμπροσθεν τού ίππου τού αύτοκράτορος, ήρπασε 
τόν χαλινόν, καί μετά σεβασμού παρέδωκε τούς (όυτή- 
ρας είς χεΤρας τοϋ κινδυνεύοντας σεβαστού αναβάτου.

• σΕυχαριστώ λοχαγέ I» είπεν ό σωθείς αΰτοκράτωρ, 
πρόθυμος ν’ άνταμείψη ώς καί νά έπωφεληθή τής περί- 
στάσεως.

—Τίνος τάγματος, Μεγαλειότατε; ήρώτησε χαιρετών 
ό στρατιώτης, έν πλήρει εμπιστοσύνη πρός τόν. κύριόν 
του.

— Τής φρουράς μου, άπήντησεν ό αύτοκράτωρ, ευ
χαριστηθείς εκ τής τοιαύτης ειλικρινούς άφοσιώσεως τού 
στρατιώτου, καί έίηκολούθησε τήν έπιθεώρησιν.

Ό στρατιώτης πα^αδώσας έν τώ άμα τόν οπλισμόν 
του καί τήν αποσκευήν του είς τόν λόχον του, συμφώνως 
τή διαβεβαιώσει τού βασιλέως του άνεκοίνωσε τόν προ
βιβασμόν του καί προσήλθεν είς τόν όμιλον τών αξιω
ματικών του Αύτοκρατορικοϋ έπιτελείου.

— Τί θέλει ή αφεντιά του; ήρώτησεν ύπερηφάνως 
είς έκ τών τοϋ ομίλου.

—' Ή αφεντιά του, άπήντησεν ό στρατιώτης «εΐνε 
λοχαγός τής φρουράς τοΰ αύτοκράτορος».

—«Λοχαγός ! άνεφώνησαν άπαντις μετά θαυμασμού· 
«Καί ποιος σοϋ τού είπε;»

— ’Εκείνος, άπεκρίθη ό στρατιώτης δεικνύων τόν αύ-
τοκράτορα, οτε πάντες οί αξιωματικοί μετά σεβασμού 
έχαιρέτισαν αυτόν ώς συνάδελφον. I. Μ. Μ.

ΉΕΧΩ

χρτςοτς αερόλιθός
’Εσχάτως είχεν αναγραφή δτι ιύρέθησαν έν Άριζόνφ τε

μάχια σιδήρου, άτινα περιεϊχον άναμφισβητήτως άδάμαντας 
καί τά όποια προήρχοντο έκ μετεωρικής πηγής, μολονότι ή 
καταγωγή των αΰτη δέν άπεδείχθη απολύτως,καί πιθανώς νά 
προήρχοντο έκ γειτονικού τίνος ηφαιστείου.Έν τούτοις, σή
μερον ούδείς φυσιοδίφης αμφιβάλλει περί τοϋ δυνατοϋ τής 
ύπάρξεώς άδαμάντων έν τοϊς άερολίθοις, δπερ ένέχει ΰψί- 
στην σπουδαιότητα, άφοϋ άπεδείχθη δτί ό άνθραξ άπαντ^ 
ίν ταΐς χώραις άφ ’ ών προέρχεται.

Έτερον γεγονός όμοιας φύσεως καί πολύ περίεργον ίπιρων- 
νύει τήν ανωτέρω γνώμην. Μικρός άερόλιθος περιέχων χρυ
σόν εύρέθη εσχάτως παρά τω Cave-City, κομητεία τής Κα- 
λοβερας, ύπό τοϋ κ. Η. W. Turner έξ Ούασιγκτώνης, δστις 
άπό δύο έτών έξεμεταλλεύετο τάς χρυσοφόρους γαίας τών 
Καλλιφορνικών μεταλλείων. Ό άερόλιθος ούτος καλύπτεται 
έπί τινων μερών αύτοΰ διά λεπτοϋ στρώματος χρυσοϋ, ή δέ 
μεγαλειτέρα κηλίς έχει έπιφάνειαν 6,25 τετραγωνικάέκατοστά 
τοΰ μέτρου. Μέχρι τοΰδε αί μάλλον ίπιμελεΐς γενόμεναι άνα- 
λύσεις δέν εΐχον άποδείξει τήν ύπαρξιν χρυσοϋ έν τοΐς άερο- ' 
λίθοις. -

To Cave-City κεϊται έν Καλλιφορνίφ, ήτοι έν χώρφ ήης 
άφοϋ έξήντλησε τόν έν τφ έδάφεϊ αύτής χρυσόν, παράγει 
ήδη τοιοΰτον καί έκ τοΰ Ούρανοΰ της!

Έν τφ «Νέφ Χρόνφ» τής Πετρουπόλεως άναγράφεται ή 
ακόλουθος1] άντιχολίρική συνταγή τοΰ διάσημου Γάλλου

ΑΝΤΙΧΟΑΕΡΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ

'Ρασπάΐλ.
Οΐνόπνίυμα 21 βαθμών λίτραι 7,.
Αγγελική £ίζα γραμμάρ. 50
Αρωματικός κάλαμος » 2
(Σμύρνα) μύρρα » 0
Κανέλλα » 2
’Αλόη » 2
Μοσχοκάρφια » Γ

. Βανίλλια » 1
Κάμφορα Β 0,150
Μοσχοκάρυον » 0,25
Κρόκος Β 0,05

Ό ‘Ρασπάΐλ Εγκωμιάζει τό φάρμακον τοΰτο ώς αύτόχρη- 
μα θαυματουργόν. «Δέν υπάρχει, λέγει, έφιάλτης, δεν υπάρ
χει γαστρική άλγηδών, ήτις νά μή έκλιπη ώς έκ μαγείας εύθύς 
άμα ό ασθενής διά μιάς καταπίη κυαθίσκον έκ .τοΰ άρωμάτι- 
κοΰ τούτου ποτοΰ. Δέον δμως τοΰτο νά γίνηται κατά την 
έμφάνισιν τών πρώτων συμπτωμάτων τής νόσου. Έάν ή χο
λέρα έγκαίρως προληφθή, έξασθενεΐται αΰτη λαμβάνουσα χα
ρακτήρα άπλής άδιαθεσίας. Συνήθως ό ασθενής εγείρεται εις 
τούς πόδας αύτοΰ μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών, άπαλ- 
λασσόμενος βαθμηδόν τών άλγηδόνων, καί άντί πάσης άλλης 
ένόχλήσεως μόνον σφοδρούς τινας μορφασμούς δύναται νά 
ίχη.»

Α1ΑΑΚΤΡΑ ΜΑβΗΤΑΧ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤβΝ

Κατά τό ΰποβληθέν είς τήν Βουλήν καί έπιψηφισθεν νομο
σχέδιου, οί μαθηταί τών ελληνικών σχολείων θά πληρώνωσι 
κατά τήν τριετή φοίτησίν των έν ολφ δραχ. 130.

Οί μαθηταί τών γυμνασίων κατά τήν τετραετή φοίτησίν 
των δραχ. 250.

Οί φοιτηταί τής θεολογικής σχολής κατά τήν τετραετή 
έπίσης φοίτησίν των μέχρι τής άποκτήσεως τοΰ πτυχίου των 
δραχ. 920.

Οί φοιτηταί τής φιλοσοφικής σχολής δρ. 970.

Οί φοιτηταί τής νομικής σχολής δρ. 1,040.
Οί φοιτηταί τής ιατρικής σχολής δρ. 1,185.
ΟΙ φοιτηταί τοΰ φαρμακευτικού σχολείου δρ. 920.
Επομένως δ άποκτών πτυχίον τής θεολογικής σχολής θά 

πληρώσω έν δλφ φόρον έκπαιδεύσεως δρ. 2,300, ό διδάκτωρ 
τής φιλοσοφίας δρ. 1,350, ό διδάκτωρ τής νομικής δραχ., 
1,420 καί ό πτυχιοϋχος τοΰ φαρμακευτικού σχολείου δραχ. 
1,300-

— Προχθές τήν πρωίαν δι’ έκτακτου Αμαξοστοιχίας άφίχετο έκ 
Κόρινθου ό διάδοχος Κωνσταντίνος μετά τής ήγεμονιδος Σόφιας καί 
τοΰ μικρού πρίγκηπος Γεωργίου. Είς τόν σταθμόν άνέμενον Αυτούς ό 
βασιλεύς Γεώργιος, οί βασιλόπαιδες Γεώργιος καί Νιχόλαοςκαί ακο
λουθία αύλιχών.

— 'Ως φαίνεται πάντα τά γραφέντα ύπό τής ΆκροπάΙεως περί 
έορτών $ιά τούς αργυρούς γάμους τοϋ βασιλέως ε’ισΐ πρόωρα Ιτι καί 
στερούνται ύποστάσεως. Ούδεμία έγένετο άκόμη σκέψις παρά τοΐς 
άρμοδίοις περί τών έορτών τούτων. Τό βαρύ πένθος, άλλως τε φρο- 
νοϋμεν, τό κρατούν τον ήμετερον βασιλικόν οιχον δεν έπιτρέπει εφέ
τος τουλάχιστον πανηγυρικάς ίορτάς.

— Μετά βροχάς αϊτινες ένέπνευσαν φόβους περί τής σταφίδος,· δ 
καιρός έβελτιώθη καί εΐνε λίαν ευνοϊκός διά τήν ώρίμανσιν. Ό τρι· 
γυτος ήρξατο σποραδικώς, γενικεύεται δε έντός τής έβδομάδος. Ή 
εσοδεία προμηνύεται καλής ποιότητος, διότι οι καλλιεργηταί έπεμε- 
λήθησαν εφέτος πρεπόντως τόν καρπόν ύποβοηθούμενοι καί ύπό τοϋ 
καλοϋ χαιροΰ, όστις έπεκράτησε, χαί ύπάρχει έλπίς νά επικρατήση

τέλους τής άποξηράνσεως.
— Χθες έγένετο ή χατάθεσις τοϋ θεμελίου λίθου τοΰ παρά τόν 

ναόν τοϋ άγιου Κωνσταντίνου ανεγερθησομένου θεάτρου, οδτινος, ώς 
γνωστόν έχει τήν πρωτοβουλίαν 4 ήμέτερος βασιλεύς.

— Τό περί διδάκτρων τών φοιτητών καί μαθητών νομοσχέδιον 
όπερ ή παρούσα χυβέρνησις ύπέβαλεν εσχάτως πρός συζήτησιν έν 
τή βουλή, έπεψηφίσθη διά ψήλων 142 κατά 19, παρά τάς αντιδρά
σεις τής σπουδαζούσης νεολαίας καί τήν χαταπολέμησιν αύτοΰ ύπό 
τής αντιπολιτεύσεως, θεωρηθείσης τής έφαρμογής του παρά τής 
πλειονοψηφίας τής βουλής ώς αναγκαιότατης διά τάς παρούσας περι
στάσεις τοΰ έθνους.

— Παραπληρωματικά πλοία. Ό κ. πρωθυπουργός ύπέβαλεν είς 
τήν Βουλήν, πρόνασιν περί ναυπηγήσεως πλοίων παραπληρωματι
κών τής θωρηχτής μοίρας έκ τοΰ έξ 120.000 φράγχων κληροδοτή
ματος τοΰ αειμνήστου Ζενοκράτους συμφώνως τή διαθήκη αύτοΰ.

— Ή επιτροπή τοΰ έθνιχοΰ στόλου παρήγγειλε είς τό έν Πει- 
ραιι? Μηχανουργεΐον τοΰ χ. Μάχ Δουάλ ίν τορπιλοβόλον σκάφος
Η επιτροπή δεέθεσε 350,000 φράγκων έχ τών Ιδίων της εισοδη

μάτων.
— Έν τφ ύπουργείφ τών ναυτικών συνεστήθη επιτροπή έξ ανώ

τερων άξ ωματιχών του πολεμικού ναυτικού, όπως όρίση τό κατάλ
ληλον μέρος πρός άνέγερσιν τής ναυτικής σχολής τών δοκίμων δα
πάνη ϋ Λασανείου κληροδοτήματος, είς δ θά έπέλθη επίκουρος 
καί τό δημοτικόν ταμεΐον, καθ' όσον ώς ύπολογίζεται, δεν θά έπαρ- 
χεση τοΰτο εις άποπεράτωσιν τοΰ όλου έργου καί τών άναγκαιούν- 
των παραρτημάτων.

— Ό έν Βουχουρεστίφ διαμένων φιλογενής Μακεδών Στέργιος
Στυλίδης έδώρησε ύπέρ τής γινετείρας του γής 108 χιλιάδας φραγ
χρυσών. θά διατίθενται δέ 3,000 φρ· έτησίως πρός σύντήρησιν τοϋ 
εν Μεγαρόβφ έλληνιχοϋ νηπιαγωγείου τής έλληνιχής χοινότητος 
και άλ/αι 3.000 ποός σύντήρησιν παρθεναγωγείου τής αυτής χοινό- 
τητος. Ταΰτα δέ θα φέρωσι τό ίδιόν του όνομα,, ήτοι Στυλίδειον νη· 
πιαγωγεΐον καί Στυλίδειον παρθεναγωγεΐον. ’

— Έξεδόθη υπό τοΰ πολυμαθούς ύφηγητοϋ χ. Π. Καρολίδου 
«διαμαρτυρίαν κατά τοΰ καθηγηιοϋ χ. Λάμπρουμεγάλην έμποιή· 
σασα έντύπωσιν είς τόν επιστημονικόν κόσμον διά την δύναμιν χαί 
τήν αλήθειαν μεθ’ ών εγράφη.

— Διά τοΰ έφορου χ. Β. Στάη ένηργήθησαν έσχάτώς ύπό τής 
αρχαιολογικής εταιρίας έν Προνοίφ τοΰ Ναυπλίου άνασκαφαί καί εύ- 
ρέθησαν τάφοι προϊστορικοί έπί τής ανατολικής κλιτύος τοΰ Παλα» 
μηδίου. Άνεσκάφησαν 33 τάφοι τών Μυχηναίων καλούμενων, έν οίς 
ησαν άποθησαυρισμένα πολλά λόγου άξια κειμήλια αρχαίας τέχνης. 
Εύοέθησαν ύπέρ τά 30 άγγεΐα μυχηναίου τύπου, 50 κοΰκλαι, 2 περι
δέραια έκ χανδρών μετά χρυσών κοσμηαάτων καί δύο γεγλυμμένων 
λίθων, βόδαχες χρυσοί, χαλκά χαί αλαβάστρινα αντικείμενα καί πολ
λά άλλα, άτινα μετεφέρθησαν ήδη εις ’Αθήνας χαί έτοποθετήθησαν 
εις τό εθνικόν μουσείο».

— Τήν εις τό ήμέτερον φύλλβν έσχάτως όημοσιευθεΐσαν βιογρα
φίαν τής παρ’ ήμΐν καλλιτίχνιδος ήθοπσιοΰ κ. ΕίαγγιΛίαί Παρα- 
σκ«υοπού4β« τόσφ έπιτυχώς καί έπικαίρως γραφεϊσαν μετά δυνάμεως 
γλώσσης, γλαφυρότατος και χάριτος συ τής τυχούσης, θά 8ημβσι«ύ· 
σωμιν προσεχώς καί εν ΐδιαιτέρω πολυτελεΐ τεύχει μετά τής είκό- 
νος τής καλλιτίχνιδος, καθότι έξαντληθέντων πάντων τών διαθεσίμων 
φύλλων τής Φύσεως άδυνατοϋμεν άλλως νά Ικανοποιήσωμεν τάς 
απαιτήσεις τοϋ xotvou δπερ άπλήστως ζητεί ν’ άναγνώση ταύτην. 
Σπανίως δημοσίευμα έτυχε τοσαύτης υποδοχής παρ’ ήμΐν. Επομέ
νως οί βουλόμβνοι νά προμηβευσδσιν όσα τεύχη τοιαϋτα θελήσωσι, 
δύνανται ν’ άποτανθώσιν πρός τό γραφεΐον τής Φύσεως, συναποβτέλ- 
λοντες καί τήν αξίαν αύτών, πρός 30 λεπτά έκαστον.ΣΤΙΓΜΑΙ ΑΝΙΑΣ
Οψοι I ποθώ τόν όεμβαιγμόν, τΑν λιίπην καί τόν

[στόνον 
Λυκόφως βλέπω είς αύγην πλήρη φαιδρών όνείρων. 
Γέλωτα, φεΟ 1 όπέμαθον· έπχζητώ τόν πόνον, 
Άχ! ναι; έκεϊνον δν δωρεϊ Α τύχη μας Α είρων.

♦ 
Ό,τι άν πράττω εΰ-χαρις, θά τό θρηνώ μονήρης. 
Λαμπρότης πτερνγιζουσα μέ περιόάλ’ Αρέμα, 
Γηράσκει δέ Α ϋπαρξις νεάζονσα θυμήρης 
Άνηλεές τής μοίρας μας προσβλέπονσα τό βλέμμα.

*
Είκόνας άπεθαύμασα μακράν κ' είς άλλας χώρας. 
Ρόδα Οννέλεξ’ άνθηρά είς κήπους τών στεμμάτων. 
Ώς έν τη δόξμ εύτυχής φαιδράς διήλθον ώρας, 
Σειρά δ'εύδαίμων πρό έμοΰ διήλθετών βλεμμάτων.

»
Ολα πλήν, φεϋ ! έμίσησα,τών πάντων παρμτήθην. 

Λήθην ποθώ’ καί άγαπώ, ναί, πάντοτε νά κλαίω. 
Γήν νά πατώ δέν ήθελον—ώ ! και αύτήν ήρνήθην. 
’Αλλ’ είς ινδάλματα νά ζώ κ’ ένταΰθα νά έκπνέω-

* *♦
Όπόσον άποστρέφομαι τήν τύρβην καί τά πλήθη I 
Λειμώνες μοι άρέσκουσι, κόσμοι, νεκροί, καρδία. 
Γίνομαι θύμα είς αΰτά ώς είς παρθένον στήθη. 
’Αχ! ώ έλπίδες φωτεινοί—πλήν είναι γοητεία, ■ * *

’ λΚόρη καί σΰ λνπεϊσαι, 
Μόνον δύο καί είκοσι Μαίους έγώ λυπούμαι. 
Οΐτινες στέφουν μέτωπον καρδίαν καί τήν μοίραν, 
Ύστάτην δέ τ^ν άτυχή καί πένθιμόν μου λύραν.

Άθήνησι ’Απρίλιος 1892 /
’A.ixv<&r

Είσελθόντες ή&θ είς τόν τέταρτον μήνα τού 3ου Ιτόΰς 
άπό τής έχδόσεως τής «Φύσεως» ,παρακαλοΟμεν πάντας 
τούς ήμετέρους συνδρομητές ν’ άποστείλωσιν ήμΐν τήν 
συνδρομήν των τού τρίτου έτους, όπως άποστείλωμεν 
αύτοΐς τάς σχετικάς άπόδείξεις των μετά τού άριθμοΰ 
τών λαχείων των, ών αί χλωρώσεις χατά τδ έτος τοΰτο, 
ώς έγκαίρως άνηγγείλαμεν, έσονται σχεδόν διπλάσιαι 
τών παρελθόντων έτών, ώρισθέντων πλειόνων δώρων, 
ώς έκ τής αύξήσεως τών συνδρομητών. Τήν συνδρομήν 
του έκαστος δύναται ν’ άποστείλη κατ’εύθεΐαν πρός τό 
γραφεΐον τής «Φύσεως» δι ’ έπνταγής χαρτονομισμάτων 
ή γραμματοσήμων παντός έθνους.

Ή ΛοεύΟυνσες.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝ1ΟΝ
Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

’Ιδού πρόχειρον φυσικόν φαινόμενου, αξιοθαύμαστου όντως 
ΐχ πρώτης άπόψεως.

θέσατε έντός διαλύσεως οξέος πλέον ή ήττον διερεθιστι- 
κοΰ, otov άμμονιακου άλατος, υδροχλωρικού οξέος κτλ. μι
κρόν τινα φακοειδή λίθον, φύσεως τιτανώδους, καί θά ΐδητε 
άμέσως αυτόν να κινήται στρέφεται καί άναστρέφεται άκα- 
ταπαύστως χωρίς ποσώς να ίγγίζητε αυτόν..

Ή χημεία, ύπό την κυριαρχίαν τής όποιας ανήκει καί τό 
φαινόμενου τοϋτο, δίδωσι ήμΐν τήν ακόλουθον έξήγησιν.

Ή αυτόματος κίνησις προέρχεται εκ τής πορώδους φύσεως 
τοΰ λίθου καί της διεγερτικότητος τοΰ οξέος.

Ή διάλυσις εισχωρεί από τών πολυπληθών πόρων τοδ λί
θου ίντός αύτοΰ πανταχόθεν, τείνει να διάλυση τήν έν αύτφ 
ένυπάρχουσαν τιτανώδη ουσίαν καί προξενεί κίνησιν τόσον 
μάλλον έπαισθητήν, όσον έδαφος προσιτόν πρός χημικήν συν- 
ουσίασιν εύρίσκει εν τφ λίθφ.

Π. Μ. X.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ιτε. Αίνιγμα.

Τής ’Ασίας μέρος είμαι 
Πλησίον θαλάσιίης κείμαι 
'Αν τήν κάρα μου άφαιρέσης 
Κι’ άντ’ αυτής τό Γόμα θέσης 
Τότε, φίλε, ευκόλως θα μ’ εύρης 
Γεωμετρίαν άν ήξεύρης. '

172. Αίνιγμα.

’Επίρρημα τό πρώτον μου 
Ώς καί τό σύνολόν μου

/ Τής κεφαλής σου μέρος τι
Φίλε, τό δεύτερόν μου.

Ε.Γ.Ε.

*75. ’Οθωμανικόν Πρόβλημα.

Μουσουλμάνος τις άποθνήσκων άφήκεν είς τους τρεις υιούς 
του 19 καμήλους, παραγγιίλας αύτοϊς διά διαθήκης του νά 
μή πωλήσωσιν αΰτάς, πριν ή τάς διανέίμωσι. Καί ό μεν 
πρεσβύτερος έδει νά λαβή τόήμισυ μέρος αύτών, ό δεύτερος 
τό τέταρτον, καί ό νεώτερος τό πέμπτον. Μή δυνάμενοι όμως 
οί. κληρονόμοι νά κάμωσι τήν διανομήν καί λάβωσι το μέρος 
του έκαστος, προσήλθον ένώπιον τοΰ καδή, καί τφ ίξίθηκαν 
τό γεγονός. — Άπλουστατον πράγμα, τοΐς άπήντησεν ό δι
καστής, έπανελθετε αύριον, καί θά σάς ίξάξω άπό τήν απο
ρίαν.

'Οποία ύπήρξεν ή άπόφασις τοΰ καδή ;
Φ. Π.

17*.  Αριθμητικόν Πρόβλημα.

Νά εύρεθή ό αριθμός 1000 μεταχειριζομένων έφ’ άπαξ 
τών εννέα πρώτων αριθμών 12345678 9.

I. Μ. Μ.
Σημ. Ό πρώτος' ‘λύτης τοΰ ’Οθωμανικού προβλήματος και ένος ετέρου έκ 

τώνλοιπών θά λάβη ίώρον άνάλογον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Ή ’/. Κάϊρον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Περί 
καθυστερήσεων φύλλων άποροΰμιν καθότι άποβτέλλονται τακτιχώς. 
Παρακαλοΰμεν γράψετε μας ποιοι αριθμοί σάς λείπουν. — H. Ρ. 
UtipatE. Δελτάριο*  έλήφθη. Διεύθυνσίς σας ήλλάγη.—Κ. Κ.—Α. 
I.—Ρ. Π.—Α. A—I. Π·—Γ. If.—ΔΜ.Ε. Συρην. Συνδρομαί σας 
έλήφθησαν, σας εΰχαριστουμεν ·—A Α. Φάρσαία. Συνδρομή σας έ- 
ληφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ.—Φ. Ρ. ia>v]sroJ«r. Ταχυδρομικώς 
σας βγραψαμεν σχβτιχώς πρός γραφόμενα «α.<,.—Π.Ν.Δ. Παριαίονς. 
’Δναμένομεν τήν ύποσχεβείσαν σημβίωσιν-—U. Κ. Σΰρον, Δελτά
ριο» έλήφθη. Λητμονηθίντα φύλλα σάς άπεστάλησαν προχθές. 
Χρυσόδετους τόμους λαμβάνετε προσεχώς.— Δ. Κ. B&ior. Συνδρο
μή σας έλήφθη. Άπόδειξι» μέ αριθμόν λαχείου σας λαμβάνετε 
προσεχώς. — Δ. Δ. Μασσαλίαν, Πρώτον καί Δεύτερόν τόμον τής 
Φύσεως χουσοδέτους σάς άπεστείλαμεν χθες. Άντίτιμον έλήφθη.— 
Φ. Η. Ρ. "Aptar. Έλάβομεν επιστολήν σας καί έλυπήθημεν σ»ό- 
8ρα διά τα έν αύτη. ©ά σας άπαντήσωμεν έν έκτά-,ει καί πιστεύο- 
μεν να μάς δικαιολογήσατε.—Ζ Κ, ΤρΐποΛιτ. Επιστολή καί χρή
ματα έλήφθησαν. Σάς εΰχαριστοΰμεν πολύ δι’ εΰγενή φροντίδα 
σας.—Ε. £. Bpe^a. Επιστολήν σας μετά πνευματικών ασκήσεων 
έλάβομεν καί θέλομεν δημοσιεύσει αύτάς. Ήσυχειτε.—A. Β. ΒραίΛο 
Ταχυδρομικώς σας έγράψαμεν. Παρακαλοΰμεν ένεργήσατε γραφό
μενα μας.—Γ. Π. Λ. Νάξον. Συνεστημένη έλήφθη. Παραγγελία 
σας έκτελεσδήσετκι και ήσυχεΐτε.—Ν. Δ. Kfyxvpar. Επιστολήν 
σκ. έλάβομεν.Ευχαριστούμε*  διά τάς έν αυτή πληροφορίας.’Απόδειξή 
σάς άποστείλαμεν.— θ. Μ. Ζ7άερας. Άναμένομεν άπάντησίν σας τα
χέως διά νά σάς αποστείλωμεν έτέρας. Μήν βραδύνετε. — Γ. Κ. 
Όόησσόν. Σάς έγράψαμεν. Παρακαλοΰμεν ένεργήσατε δραστηρίως 
— Σ. X. Ρουχ-στοΰκιον. Δεν έλάβομεν είσΖτι ύπεσχεθεΐσαν άπάντησιν. 
■·Α. Π. Μαγνησίαν: Στερούμιθα πρό καιρού είδήσεώνσας. Παρα
καλοΰμεν να «χωμεν συντόμως τοιαΰτα:.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό σχολικόν έτος 1892—1893 διδα- 
σκάλισσα πτυχεουχος διά τι παρθεναγωγείου Ιν τω έσωτε- 
ρικφ τοΰ Κράτους, ήτις νά γνωρίζγι σχετικώς και τήν γαλ
λικήν άσματα. καί χειροτεχνήματα. Ό μισθός άρχεται άπό 
πρώτης Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους τών έξετάσεων. Ή αν
τιμισθία έσεται συμφώνως πρός τό πτυχίον θά κατοική δέ 
ίντός τοΰ παρθεναγωγείου δωρεάν.

Πληροφορίας έν τοΐς γραφείοες τής «Φύσεως».

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διώροφος μονοκατοικία έν τη συνοικία 
Νεαπόλεως, περιέχουσα 9 δωμάτια, δδώράφθονον, καί δλα τ’ 
άπαιτούμενα, κεΐται δέ εις θέσιν ευάερου καί έχει θέαν μα
γευτικήν. Πληροφορίας παρ’ήμΐν.

1·<ι>λ€δταε οικία διώροφος νεόδμητος καί ιύρύχωρος έπί 
500 τετρ. πήχεων, μέ άφθονου ύδωρ καί άπαντα τ’ άπας- 
τούμενα διά μονοκατοικίαν καί μέ αύλήν. καί κήπον, έπί 
λαμπρότατης θέσεως έν Κολονακίφ άντί 27,000 δραχμών. 
Πληροφορίαι δίδονται παρ’ ήμΐν.

Elc Σπέτσας «νοικιάζεται διά τό θέρος καί μετ’ώραίων έπίπλων 
όλόκληροςή ευάερος ρωμαντικωτάτη καί παράλιος μετά κήπου ώς 
λαμπρά οικία τοΰ κ. Οικονόμου, έν ή κατψκησαν κατά διαφόρους 
θερινάς έποχάς πολλαι έκ των έγκριτωτέρων αθηναϊκών οικογε
νειών. Ευμάρεια, άνάπαυσις, θεαματική άπόλαυσις λαμπρών φυ
σικών τοπείων, καί άμεσος λουτρών έν διαυγεστάτοις και καθα- 
ρωτάτοις δδασι, είναι τά πρώτιστα προσόντα τοδ έν λόγφ έξαι- 
ρέτου οικήματος, 'οδτινος πληροφορίας δι’ ένοικίασιν δύναντας οί 
βουλόμενοι νά λάβωσιν έν τφ γραφείφ τής «Φύσεως».

Η ΤΥΧΗ
’Εφημερίς ’Εμπορίου, Βιομηχανίας,Χρηματιστηρίου 

και τών κληρώσεων λαχείων έν γένει.
Συνδρομή ετήσια 'Ελλάδος δραχ. Ϋ’

» » ’Εξωτερικού φρ. χρ. S
είς γραμματόσημα παντός κράτους.

Συνδρομηταί ίγγράφονται είς τό γραφεΐον τής «Φύσεως» 
ώς καί εις τό γραφεΐον τής «Τύχης» κείμενον έν όδώ Ζήνω
νος άριθ. 2.
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