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ΠοιοΟμεν γνωστόν τοΐς δλίγοις έτι έκ τών ήμετέρων. συνδρομητών καθυστερούσι ■ τήν συνδρομήν αυτών του 
λήξαντος. έτους, δπως εύβρεστούμενοι άποστείλωσιν ήμϊν ταύτην, διά, πρώτης ταχυδρομικής εύκαιρίας, 
διότι κατ’ απαράβατου τής Διευθύνσεως δρον· θέλει διακοπή αύτοϊς ή περαιτέρω άποστολή τώ.ν έκδιδομένων 
φύλλων τής Φύσεως. Ή τακτική έκπλήρωσίς τών ύποχρεώσεων των ήμετέρων συνδρομητών έπάγεται τήν 
αποφυγήν ματαίων υπομνήσεων, έκρεμμών λογαριασμών καί άπωλείας χρόνου είς.περιττήν αλληλογραφίαν.

Ή Αιεύθυνβις.

Ή έναντι δημοσιευ
όμενη είκών παρίατη- 
σιν ένα τών τελείων 
τύπων εθνικής ένδυ- 
μασίας άπαντύσης ι
δία μέν εν Ίωαννίνοις, 
άλλ’ ούχ ήττον καί έν 
άλλαις πόλεσι τής‘Ελ
λάδος μετά τινων μό- 

' νον έλαφρών παραλλα
γών, ώς λ. χ. έν Με- 
σολογγίω , Σπάρτη , 
κ.λ.π. Ή είκών αύτη 
εΤνε μέρος συλλογής, 
ής καί έν τώ Β’. τόμω 
παρέσχομεν δείγματα, 
διά τής παραθέσεως 
εικόνων Μεγαριτικού 
καΙ.’Ελευσινίου τύπου.

’Εν γένει ή παρά- 
στασις αύτη δίδωσιν 
ήμΤν ίκανώς ευκρινή 
ιδέαν περί τής άδια- ; 
φιλονεικήτου χάριτος 
καί κοσμίου φιλοκα- ■·' 
λίας, τής ένυπαρχού-^ 
σης έν τώ Έλλη νικώ ■ _ 
ένδύματι, εις παρελ- i 
θοΰσαν εποχήν, οτε 

. αμιγείς, γνήσιοι καί ά- ή’ 
διάφθοροι έτηροΰντο, « 
καί έν τή περιέολή 
έτι, αί πατροπαράδο- 
τοι συνήθεΐαι at προς 
τα εθνικά ήθη καί τάς

J

ι

ΤΪΠΟΣ ΕΘΝΙΚΟΪ ΕΝΔΤΜΑΤΟΣ
f'/udmraj

παραδόσεις οτενΰε 
ουνδυαζόμεναι. Έ£ήρ- 
θη δεόντως καί πολτ 
χαχοΰ τό έν πδοι, Kat 
δή έν τώ ένδύματι, 
κατά τήν εποχήν εκεί
νην, ής ό χαρακτήρ 
διασώζεται έτι, τερ- 

\ ι \ 'πνον και γραφικόν και 
άπλοΰν αμα και κομ- 

’’ ψόν, ώστε πάσα έπί 
πλέον προσθήκη νά 
θεωρηθή παρέλκουσα, 
προκειμένου μάλιστα 
περί άπλοΰ αντιγρά
φου, ενώ άκμαϊον τό 
πρωτότυπον θαυμάζε
ται έν τοΤς τόποις έν 
οΤς άνεπτύχθη και 
προφυλάσσεται άπδ 
τού ξενικού χειμάρρου: 
τών νέων συρμών, έν 
τοϊς χωρίοις καί τισι 
δευτερευούσσις πόλε- 
σιν. Εννοείται ότι 
τάς τοιαύτας Ελλη
νικός ένδυμασίάς έξό- 
χως ΰποόοηθεΐ τό 
πλαστικόν σώμα τών 
Ελληνίδων και ή έμ

φυτος αυτών καλαι
σθησία περί τον τρό
πον τού ένδύεσθαι.

Κ.
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Πότε έπλάσθηή έγενννήθη δ άνθρωπος; Καί ή κοσμογο
νία καί ή γεωλογία καί ή ιστορία καί ή παλαιά άκόμη 
Διαθήκη μάς λέγουσιν, δτι πρό τής έμφανίσεως τοϋ ανθρώ
που έπί τής Γής, προϋπήρξε κατ’ άναμφισβήτητον φυσικόν 
νόμον αΰτη, καί προσέτι, οτι πριν ή τόν πόοα του θέση δ άν
θρωπος επί ταύτης καί το πνεΰμα του κυριάρχηση αύτής προη- 
γήθησαν αί άπαιτούμεναι πρός διατήρησιν καί διάπλασιν καί 

-άνάπτυξιν ‘.αύτοΰ άπαιτούμεναε ,εργασίαι, δηλαδή τό.πρόσ- 
φορον καί στερεόν έδαφος, τά ζώα καί τά φυτά. Τοΰτο βεβαίως 
γνωρίζομεν πάντες, άλλ’ έκεΐνο τό δποϊον ούτε ή ιστορία, 
ούτε ή κοσμογονία ούτε ή έπιστήμη καθόρισαν ετι, είναι ή 
εποχή τής έμφανίσεως τοΰ ανθρώπου έπί τής γής, καί δή ή 
άρχή τής γενέσεως τοΰ κόσμου.

Καί είναι ζήτημα αμφιβόλου λύσεως, Οπερ θά καταγίνωμιν 
νά οιαπραγματευθώμεν έν όλίγοις καί διευκρινήσωμεν,βασιζό
μενοι ούχί έπί- φανταστικών οςεριγραφών καί πεπλανημένων 
θεωριών, άλλ’ επιθετικών βάσεων, θεμελιοΰντες τό οικοδόμημα 
ήμών τοΰτο έπί ορατών άντικειμένων, ύπ’ δψιν έχοντες τήν 
ιστορίαν αύτών των γήινων μεταμορφώσεων και τήν βαθ- 
μιαίαν τελειοποίησίν τής σφαίρας μας καί τών έπ’ αύτής 
ένοργάνων όντων· ήτοι θά μεταδώσωμεν τοΐς ήμετέροις φι- 
λαναγνώσταις, ο,τι θετικόν γνωρίζομεν καί ούχί ύποθέσεις.

Άτελώς ίν μόνον πράγμα μάς είναι γνωστόν, ή άρχική 
πλάσις τοΰ κόσμου, ένφ δ μετασχηματισμός τής γής γενό- 
μενος έν σειρ? περιόδων λίαν εύδιακρίτων άπ ’ άλλήλων, πα
ρουσιάζεται ήμΐν έν πάση τή δυνατή σαφήνεια, καί τοΰτο 
διότι δρώμεν τά πεπλασμένα, ένφ δέν βλέπομεν τόν τρόπον 
τής άρχεγόνου κατασκευής των.

"Οσον άφορά είς τό πλανητικόν σύστημα, τήν αρχικήν 
καταγωγήν τής γής καί τοΰ ήλιου, μόνον εις ύποθέσεις και 
πιθανότητας δυνάμεθα νά στηριχθώμεν τό γε νΰν ε’χον, αϊ- 
τινες εί καί δυνατόν νά φέρωσι τό ζήτημα εις τήν· λύσιν του, 
έν τούτοις δέν στηρίζονται έπί γεγονότων απαραιτήτων, έπί 
αναμφισβήτητων λύσεων, καί άποστέργομεν νά διαπραγμα- 
τευθώμεν ωοε περί τούτων, επιφυλασσόμενοι είς προσεχή ψύλ
λον τής Φύσεως νά έκφέρωμεν τήν γνώμην μας. Ήδη ε’ισερ- 
χόμεθα έπί τοΰ πραγματικού εδάφους τών γεγονότων.

Τά χρονικά τής άνθρωπότητος έλήφθησαν, ώς γνωστόν, 
μετά τίνος βεβαιότητες άπό δύο αιώνων καί έντεΰθεν, ο,τι δέ 
προηγείται τών διηγήσεων τοΰ 'Ηροδότου, τοΰ πατρός-τού
του τής ιστορίας, εΐναι ε"τε άμφίβολον.

Ο άνθρωπος ήδη άνεσκεύασε τήν τών ούρανίων σωμάτων 
ιστορίαν, εύρεν έν τής ίερογλυφικοις γράμμασι τών αΐγιπτια- 
κών μνημείων, ώς καί είς τά Σινικά χρονικά τά ίχνη τών' 
άρχικών γραμμάτων. Γνωρίζομεν ήδη καλώς ήν κατείχε θέ
σιν δ ήλιος έν τώ ζωδιακώ κύκλω πρό τεσσαράκοντα ή τεσ- 

\ σαράκοντα πέντε αιώνων, δυνάμεθα νά συνδέσωμεν μέ τήν
ιστορίαν τής αστρονομίας στοιχεία τινά τής ιστορίας τής 
άνθρωπότητος, γνωρίζομεν πρός τούτοις δτι λαός πρό πολλοΰ 

, λησμονηθείς κατεγίνετο άποτελεσματικώς είς τήν μελέτην 
τής έπιστήμης τών άστέρων.

Σειρά έκ τεσσάρων έως πέντε χιλιάδων έτών φαίνεται ήμΐν 
μακρότατον χρονικόν διάστημα, άλλά τί είναι τοΰτο άπέ- 
ναντε τής πραγματικής ήλικίας τοΰ κόσμου; Έάν ή ιστορία 
καί ή άστρονομία θεωρούνται ώς αί εύγενέστεραι έπιστήμαι, 
διότι ή καταγωγή αύτών ανάγεται εις χιλιάδας έτών, τί νά 
είπωμεν περί τής γεωλογίας, ής τά χρονικά ανάγονται είς 
μάλλον άπομεμακρυσμενην έποχήν ; Αί πηγαί έκείνων είναι 
δ μύθος, ή παράδοσις, ή άπό στόματος εΐς στόμα διάδοσις, 
καί τέλος δ ξηρός γραπτός λόγος, ένφ ή γεωλογία στηρί
ζεται έπί τής άμμου καί τών λίίθων, καί διά τής έξετάσεως 
τούτων, ήτοι τών ορατών ήμΐν αντικειμένων, θά κατορθώ· 
σωμεν νά δρίσωμεν τά στοιχεία τοΰ άρχικοΰ κόσμου, καί νά 

έκθάψωμεν έκ τοΰ άπειρου τούτου θησαυρού τής θετικής καί 
ευκρινούς ιστορίας τών διαφόρων έποχών τής σφαίρας μας 
γενεάς ολοκλήρους φυτών καί ζώων, τών οποίων ή υπαρξις 
ανέρχεται είς τοιαύτην αρχαιότητα, ώστε ή ηλικία τοΰ αν
θρωπίνου γένους ούδεμίαν παραβολήν δύναται νά εχη πρός 
αυτήν άν δε πολλαπλασιάσωμεν τά έτη αύτοΰ, τό γινόμε
νον εσεται μηδαμινόν απέναντι τής ήλικίας τοΰ κόσμου.

Έάν άπό τής έπιφανείας τής γής είσχωρήσωμεν έν τώ 
φλοιφ αύτής, θά διέλθωμεν σειράν ποικίλων στρωμάτων άπο- 
τελουμένων έξ άμμου,αργίλου, τιτάνώδους έδάφους, καί άλλων 
βράχωύ. Δεά τής έξορύξεως φρέατός τίνος, ίδίφ άρτεσιανού, 
(ένεκα'τοΰ μεγάλου βάθους αύτοΰ) παρατηροΰμεν τήν δια
δοχήν ταύτην τών στρωμάτων. Τό άρτεσιανόν φρέαρ ·τοΰ 
Pentonvilie έν Λονδίνφ εχει 421 πόδας βάθος καί διασχίζει 
οκτώ, διάφορα στρώματα. Έπι τών στρωμάτων τούτων είναι 
έκτισμένον τό Λονδΐνον.

Τά άρτεσιανά φρέατα τού Hampstead, τοϋ Dalefield 
καί τοΰ Trafalgar διατρυπώντα πάντα τό έδαφος τοϋ Λον
δίνου δεασχίζουσι τό αύτό βάθος καί διέρχονται διά τών 
ίοίων στρωμάτων. Ή σύμπτωσις αΰτη είναι σημαντικωτάτη, 
καθότι παρουσιάζεται έκτακτος περίστασις μελέτης' τοϋ γήι
νου φλοιού, καί τής διαδοχής τών στρωμάτων, περίστασις 
καθ’ ήν καταδείκνυται ή αύτή άλληλουχία. τών στρωμάτων, 
δηλαδή ότε ούδέποτε.τό κρητιδωτόν έδαφος (cretac6) εύρί
σκεται έπιτεθειμένον τής άμμου ή τής άργίλλου. Διά τής έκ- 
σκαφής οΰτω τοϋ φλοιού τής γής άνεκαλύφθησαν λείψανα 
ζωικών όντων, άτινα κατώκουν τόν άρχικόν κόσμον. "Εκα
στον δέ στρώμα τοϋ γήινου έδάφους περιέχει'τά σχετικά αύτώ 
όρυκτά καί απολιθώματα φυτών καί ζώων.

Έν πρώτοις, είς τά πλησιέστερα τής έπιφανείας τής γής 
στρώματα, συναντώμεν ένόργανα όντα, άτινα παρουσιάζουσε 
καταπληκτικής άναλογίας πρός τά σύγχρονα ζώα· οΰτως δ 
πρωτογενής ελε'φαρ, ή δ μαμμούθ τής Σιβηρίας, ή δ γίγας 
έλέφας (εύρεθείς εν τινι μεταλείω τής ’Ιρλανδίας), δμοιάζουσι 
πολύ πρός τά τοιάύτης φύσεως ζώα τής έποχής μας, μέ τήν 
διαφοράν μόνον, ότι έκεϊνα ήσαν μεγαλειτέρων τών ίδικών 
μας διαστάσεων. Καί είναι μέν άληθές οτι άπαντώσιν ετι έν. 
ταΐς Ίνδίαις ελέφαντες 7 μέτρων ΰψους, όπερ υπερβαίνει τό 
ανάστημα τών μαμμούθ, πλήν οί παμμεγέθεις έλεφαντόδον- 
τες (άμυντήρες) οί άνακαλυφθίντες παρά τώ Κανστάτ τής 
Βυρτεμβέργης καί οίτινες έχουσι μήκος 19 ποδών, έπί ένός 
διαμέτρου, προδίδουσι φυλήν ετι μάλλον γιγαντιώδη τής 
υφιστάμενης.

Έν τούτοις, έν τή άμέσως προγενεστέρφ τής παρούσης 
περιόδω, ήτις ώνομάσθη προκατακλυσμιαία, εύρίσκομεν ζώα 
'εκτάκτου ολως μορφής, μόλες πλησιάζοντα πρός τά σύγχρονα 
ή μάλλον πρός παρωχημένα, έξ ού έμφαίνεται ότι φυλαί 
τινες τοιούτων ζώων εξαφανίζονται βαθμηδόν συν τφ χρόνφ. 
Τά όρυκτώδη φυτά τά συναντώμενα έν τοΐς αύτοΐς στρώ- 
μασιν έχουσιν έπίσης. στενάς σχέσεις πρός τά σύγχρονα φυτά 
τής έποχής μας. Οΰτω βλέπομεν έν πρώτοις τάς πεύκας, 
έλάτους, ,σφενδάμνους καί τάς πτελέας· άνεκαλύφθησαν δ’ 
έπίσης καί περίφημα απολιθώματα δλοκλήρων κορμών, ώς 
και φύλλα καί άνθη. Δένδρον τι τής περιόδου ταύτης φαί
νεται έξηφανίσθη. Τό δένδρον τούτο καλείται κίτρινη &μ· 
βαρίζ (pinus succinifera) ούτινος εύρίσκεται μόνον ή άπε- 
σκληραμένη ρητίνη, εν μεγάλη ποσότητι, έπί τών όχθών τοϋ 
Βορρά.

Κατόπιν τών ανακαλύψεων τούτων έπιστεύθη, ότι. μεταξύ 
τοσούτου άριθμοϋ φυτών καί ζώων θά εύρίσκοντο κάπου καί 
ίχνη ή λείψανα άνθρώπων, δ δέ σοφός Σχέχτσερ άνεκάλυψε 
τέλος δλόκληρον σκελετόν, δν ώνόμασε homo Diluvii testis. 
Άλλ.’ δ μάρτυς ούτος άνθρωπος τοΰ κατακλυσμού μετεσχη- 
ματίσθη κατόπιν διά τής συγκεκριμμένης άνατομίας είς πε
λώριον σαλαμάνδραν, καί οΰτως έξέλιπε καί αύτή ή υπόθε
σες περί ΰπάρξεως ανθρώπου κατά τήν έποχήν τοΰ μυλόδον- 
τος (mylodon), τών γιγάντων ελεφάντων καί τών μαμμούθ, 
οτε νέα άξιοσημείωτος ανακάλυψες έν Βυρτεμβέργη γενομένη 

επιβεβαίωσε τήν τοιαύτην υπαρξιν. Κατά τινα σκαφήν λό
φου πρός τοποθέτησιν τών θεμελίων πύργου τινός έξοχικοϋ 
είς τό άκρον τού ■ Κανστάτ, εύρέθησαν έννεα κολοσσαΐοι 
έλεφάντενοι άμυντήρες τεθειμένοι σταυροειδώς, ο’ι μεν έπι τών 
δέ, καί παραπλέύρως αναμφισβήτητα ίχνη ανθρακιάς (χώ- 
βολης) οπερ καταδείηνυσι τήν μεσολάβησεν νοημόνων όντων. 
Έκτοτε ούδέν σοβαρώτερον άνεκαλΰφθη, οί δέ άπολιθωμέ- 
νοι άνθρωποι τής Γουαδελούπας δμοιάζουσι πρός την μέθοδον 
τών έν ταΐς θερμαΐς πηγαϊς τοΰ Καρλσβάδ έμβεβαπτισμένων 
άνθέων. Οί σκελετοί ούτοι εύρέθησαν κατά τον τρέχοντα 
αιώνα, έξ ών δ είς εύρίσκεται ήδη είς τό βρεττανικόν Μου- 
σεϊον, δ δ’ έτερος άποτελεΐ μέοος τών συλλογών τοϋ Βοτα
νικού Κήπου τών Παρεσίων. Ό τελευταίος ούτος εχει τό 
άξεοσημείωτον, οτι κατέχει θέσιν τοιαύτην, οΐαν οί αύτόχθονες 
δίδουσιν έτι καί σήμερον είς τούς νεκρούς των,δπόταν τούς 
ένταφιάζωσιν. Έξηκριβώθη δέ δτι, τά ανθρώπινα ταΰτα 
λείψανα δέν ανέρχονται είς έποχήν άπωτέραν τών ούο γι- 
λιάδων έτών. Τό αλμυρόν ύδωρ, όπερ περιβρέχει τάς όχθας 
έκείνας, έσχημάτισεν έπί τών σκελετών είδος άσβεστοχρίσμα- 
τος όπερ προφυλάττει αύτούς άπό τής σήψεως.

Όσφ μάλλον θελήσωμεν νά προβώμεν είς περαιτέρω άνα- 
ζητήσεις, καί έμβαθύνωμεν ε’ις τά στρώματα τής γής, θά συν
αντώμεν φυτά καί ζώα, συνήθη καί περίεργα έν ταυτω. Η 
μάλλον πρόσφατος προκατακλυσμιαία περίοδος μάς αποκα
λύπτει πρώτη τά μαστοφόρα ζώα, καί κατά ταύτην μόνην 
τήν έποχήν ή γή είναι αρκούντως τελεία, όπως κατοικηθή 
ύπ’ αύτών. Κατά δέ τήν άμέσως προηγουμένην, την καλου- 
μένην δευτερογενή, αί χελώναε καί αί σαΰραι είσι τά τε
λειότερα τής έποχής έκείνης όντα, μέ τήν- διαφοράν, ότι τά 
πλάσματα ταύτα τήν σήμερον άβλαβή όντα, ?1χον τότε αί 
μέν χελώναι 16 έως 18 .πόδας μήκος έπί 7 πάχους ή ΰψους, 
ένφ αί σαΰραι τό άνάστημα τής μάλλον πελωρίου φαλαίνης. 
Είς τερατώδης σκελετός τοιοϋτος, 120 ποδών-μήκους, μετε- 
κομίσθη πρός θέαν άνά τήν Εύρώπην ολην ύπό τό όνομα 
"Τδραρχος. Έν τή δευτερογενή ταύτη έποχή τής μορφώ- 
σεως καί αύτοί οι ’ιχθύες παρΐστανται ούχί μόνον .ύπο μορφήν 
πελωρίαν καί ειδεχθή, άλλά καί μέ μέλη καί άμυντήρας 
όλως τερατώδεις καί καταλλήλους διά τήν άλληλοκτόνον 
κάί καταστρεπτικήν έκείνην έποχήν.

("Επεται συνέχεια).
Φρ. Πρίντιζης.

ΠΕΡΙ ΦΘΙΣΕίϊΣ

Ό Δόκτωρ Βόλφ, όστις ανήκει εις τήν τάξιν τών πρε- 
σβευόντων, ότι ό άνθρωπος τότι μόνον απαλλάσσεται οίασ- 
δήποτε νόσου όταν ύποβληθή είς. τήν φυσικήν θεραπείαν, 
ήτοι είς μόνην τήν έπίρροιαν τής ατμόσφαιρας καί την σω
ματικήν έξάσκησιν, κατήρτισε θεραπευτήριον τών φθισικών 
'ν Σαξωνίμ, είς θέσιν Ράϊμπολτς—Γκρίν καλουμενην, άπέ- 
χουσαν τής Λειψίας 4 ώρας σιδηροδρομικώς, έν μέσφ λόφων 
καί δρυών, περιρρεομένων διά ποταμίσκων, εν φ περιποιείται 
εκατοντάδα φθισικών, δπφς τοΐς έπαναφέρη τήν υγείαν διά 
μόνου τοΰ κα&αροϋ άίρος. Δεκάς οικοδομημάτων καί. τρια- 
κοντάς υπόστεγων άνά τούς δασώδεις λόφους αποτελουσι τήν 
φθισιούπολιν ταύτηνζ. ής απόλυτος μονάρχης καί πρωθυπουρ
γός είνε ό Βόλφ. —Ή φθίσις, λέγει ούτος, όπως καί αί 
πλεϊσται άσθένειαι εινε γεννήματα τών πόλεων καί προϊόντα 
τοΰ μεμολυσμένου άέρος, τών θερμών ένδυμάτων, καί τής 
αποστροφής πρός τόν ψυχρόν άε'ρα καί τό ψυχρόν ύδωρ. Ίδού| 
ή άπόδειξις. Τά θύματα ταΰτα μοί έστειλαν αί πόλεις, 
ώχρά, περιτιτυλιγμένα έντός μάλλινων υφασμάτων, βάρους 
κινδυνεύοντος νά φθάση εις τόν στατήρα, μή δυνάμενα νά 
ζήσωσεν εις θερμοκρασίαν κάτω τών 25 βαθμών. Ταΰτα πα
ραλαβών έξφκείωσα ολίγον κατ’ ολίγον πρός την φυσιν, τά 

κατέστησα. άι>·θ·ρώπον?, ύπό τήν σημασίαν, ύφ’ ήν ή λέξις 
δέον νά έννοεΐται, τοΐς προεφύλαξα τό μέρος τοΰ, πνεύμονος 
8περ αί πόλεις δεν ίπρόφθασαν νά καταφάγωσι, καί τοΐς με- 
τέδωκα τό αίμα, όπερ αί πόλεις άπερρόφων. ’Αέρα, κύριοί 
μου, αέρα ! Τό όξυγόνον, όπερ μάς παρέχει ό άήρ, δέν δύ- 
νανται νά άντικαταστήσωσιν, ούτε οκάδες άντιπυρίνης, ούτε 
έκατοστύες καταποτίων.— ’Ιδού άπασα ή θεωρία τοΰ δό- 
κτορος. Ή θεραπεία εΐς ήν ό δόκτωρ υποβάλλει τούς ασθε
νείς του καί θεραπεύει 70 0(0 μετά έξάμηνον περίπου, είναι 
ή έξης

Έξέγερσις, τήν έκτην τής'πρωίας. Προστριβή άμέσως έπί 
τοϋ στήθους κ«^ί τής ωμοπλάτης δι’ υγρών υφασμάτων καί 
είτα διά στεγνών. Ενδυμασία δσφ τό δυνατόν ελαφρά. 
Πόσις άφθονου γάλμκτος άντί καφέ. Ελευθερία καί περίπα
τος είς τούς πέριξ λόφους μέχρι τής έννάτης. Μετά τοΰτο πρό
γευμα έξ άρτου, νωποϋ βουτύρου, καί ώς έπί το πλεΐστον, 
έκ λαχανικών ή έκ κρέατος καί έξ οίνου. Είτα άνάπαυσις μέ 
χρι τής 11 1 )2 έντός τών έν τ^> δάσει υπόστεγων οικημάτων, 
ανοικτών όντων κατά τάς τρεις πλευράς καί περιπεφραγμέ- 
νων κατά τήν μίαν μόνον, έπί άνακλίντρων, μέ σκέπασμα μέ
χρι τοϋ λαιμού μόνον δι’ έλαφρών μάλλινων υφασμάτων καί 
τοΰτο όταν τό ψϋχος είνε άνυπόφορον. Μετά τοΰτο γεΰμα έκ 
φαγητών ών τά πλεϊστα λαχανικά. Μετά τοΰτο πάλεν περί
πατός είς τά δάση, καί κατάκλεσις έπί τών έντός τοΰ δάσους 
διεσπαρμένων υπόστεγων. Άνάπαυσις είτα έν τφ άναγνωστη- 

.ρίφ μέ ανοικτά παράθυρα 2. ώρας. Πάλιν περίπατος δύο 
ώρας έντός του δάσους, ειτα δεϊπνον καί συναναστροφή 
μέχρι .τής 10ης,! καί μετά τοΰτο ύπνος εις δωμάτια εύρύ- 
τατα μέ παράθυρα άνοεκτά, αρκετά μεγάλα.

Ύπό τοιαύτην δίαιταν συνειθίζει τούς ά«θί',£ΐ« μικρόν 
κατά μικρόν; ό δόκτωρ Βόλφ, καί μετά πάροδον μηνός ό ασθε
νής όστις ένφ πρότερον άπήτει θερμοκρασίαν 20 βαθμών, 
ήδη κοιμάται μέ άνόικτόν παράθυρον, ένφ εξω τό θερμόμε
τρου δεικνύω βαθμούς κάτωθι του μηδενικού.

Πρός τοιαύτην δίαιταν λοιπόν δέν είναι δυνατόν καί οί έν 
ταΐς πόλεσι κατ’ ολίγον γά συνειθίζωσιν, αντί νά κλείωνται 
ερμητικώς έν ταΐς οίκίαις των, περιβαλλόμενοι μάλιστα υφά
σματα διπλά καί τρίδιπλα, νά στερώνται δέ καί αυτοί καί 
νά στερώσϊ καί τά τέκνα των τόν σωτήριον καθαρόν αέρα, 
προκαλοϋντες ουτω τήν αναιμίαν καί τά 
άποτελέσματα ;

έκ ταύτης άπαίσια

Α. Μπαλής.

Μόνος πβριεφέρετο ό Γουλιέλμος άνά τάς έν Ίά6α καφεφυτειας 
τοΰ πατρός του, ένφ ϋπέφωσκεν ή.ήώς λαμπρός θερινής πρωίας’ 
έσπευσμένως έτβλείωσε τό έ» τείου, άρτου, βουτύρου καί βανανών 
πρόγευμά του, όπως έναπολειφθή αύτώ 8σφ τό δυνατόν περισσό
τερος χρόνος δια τόν πρωϊνόντου περίπατον.

Προύτίμα χιλιάκις νά ζή έν τή άγρια έκείνη νήσφ τής Μα
λαισίας' ή έν Λονδίνφ. Καί ε!χε δίκαιον I Καίτοι τρία ολα έτη 
διίρρευσαν άφ’ δτου μετά τοϋ. πατρός του είχεν έγκατασταθή έν 
Ιάβα, έν τούτοις· τά πάντα έπί τής μεγάλης τοΰ τροπικού νήσου 
ήσαν τόσον νέα καί τόσον έξ ολοκλήρου διάφορα εκείνων άτινα 
εΐχεν ίδή έν ’Αγγλία, ώστε έφαίνετο αδύνατον, δτι ήθελέ ποτέ 
καταληφθή έκ,εΐ υπό άνίάς. ,,

Ή επιμήκης, χθαμαλή, μονόροφος οικία έν ή κατώκει, μετά 
τόΰ προδάλλοντο; λευκού στεγάσματος καί τής σκιερας στοαο, 
όμοία πρός εικόνα ήν πόλλάκις άπήντησεν εΐς περιηγητών βιβλία 
ατινα συνείθιζε νά άναγινώσκη μετά τοσαυτης περιεργείας κατά 
τάς μακράς τού χειμώνος έσπέρας έν τή πατρίδι του- τά πολύ
χρωμα 'άνθη άτινα έπλήρουν τόν κήπον καί οί ευθυτενείς τών 
πέριξ δασών φοίνικες’, οί ποταμοί μετά τών έν αύτοΐς αληθών 
καί ζώντων κροκοδείλων, καί αί λόχμαι μετά τών μελανών 
πανθήρων καί τών σελαγιζόντων πρασίνων δφεων*  οί ύψηλοί, 
λιπόσαρκοι καί αγριωποί Μαλαισιανοί μέ·τά γυμνά μελάγχροα μέ
λη των, τά λευκά περιβλήματα και τά περίεργα καμπύλα έγ-
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•/ειρίδια—πάντα ταΰτα ήσαν πηγή ανεξάντλητος τέρψεως είς τδν 
ήρωά μας. ή κατά τήν ιδίαν του έκφρασιν, «καλλίιερα άπδ τοϋ 
νά εύρίσκετο είς τδ ιπποδρομίου καθ’ ολην τήν ήμέραν».

Άφικόμενος είς τδ άκρον τής φυτείας, δ Γουλιέλμος εύρέθη 
άκριόώς είς τήν είσοδον μιας τών στενών εκείνων καί έλικοειδών 
ατραπών, έφ ών μετά δυσκολίας ήδύναντο νά βαδίζωσι δύο άν- 
δρες κατά μέτωπον, καί ας οί εγχώριοι τή βοήθεια πελέκεων 
καί άλλων δρεπανοειδών εργαλείων διήνοιξαν, διά μέσου τής 
δυσπρόσιτου μάζης τής ερεβώδους λόχμης, ήτις ώς τοίχο: ήνωρ- 
Οοΰτο έφ' έκατέρας τών πλευρών τοΰ έκκαθαρισθέντος εδάφους.

Ένταΰθα έστη, ούχί δπως άναπαυθη, διότι ήδυνατο έπί μίαν 
έτι ώραν νά βαδίζη χωρίς ποσώς νά καταπονηθώ, άλλ’ δπως σκε· 
φθή έαν έδει να προχωρήση πρδς τήν ατραπόν. Κατά τήν πρωί · 
νήν εκείνην ώραν, τά ώς κύπελλα εύρέα φύλλα τών υψηλών φυ
τών τοΰ τροπικού ήσαν μέχρι στεφάνης πλήρη δρόσου καί θά τδν 
έρράντιζον διαρκώς, καθ’ έκαστον βήμα’ έκτος δέ τούτου έρρι- 
ψοκινδύνευε νά δηχθη θανατηφόρως υπό τίνος τών δηλητηριωδών 
οφεων, έξ ών αί πυκναί αυται λόχμαι έγεμον.

Έδίσταζεν έτι, οπότε αίφνηδίως παρετήρησε γέροντα φέροντα 
ενδύματα Ίνδοΰ καί ζυγόν έξ ινδικού καλάμου επί τοϋ δεξιού 
ώμου, είς τά άκρα του οποίου έξήρτηντο δύο μικροί καλαθίσκοι, 
βαίνοντα ήσύχως έπί τής διά τής λόχμης άτραποϋ πρδς συνάντη
σή» του.

Έκ πρώτης δψεως ούδέν άξιοσημείωτον διέκρινέ τις είς τδν έμ- 
φανισθέντα πρεσβύτην, έκτδς δτι έκ τής ενδυμασίας καί τοΰ προ
σώπου έφαίνετο δτι ήτο Ίνδδς μάλλον ή Μαλαισιανός. Άλλ’ εφόσον 
έπλησίαζεν, δ Γουλιέλμος παρετήρησε τήν αξιοπρέπειαν τοΰ βλέμ
ματος καί τοΰ βήματός του, ήτις άντετίθετο μεγάλως πρδς τήν 
ρυπαράν καί ρακώδη περιβολήν ίου. Ερχόμενος έκ τοΰ βάθους 
τής επικινδύνου εκείνης λόχμης έσπευδε πρόσω μέ βήμα σταθε
ρόν καί βλέμμα υπερήφανου (ώ; έάν τδ δάσος ολόκληρον άνήκεν 
αύτφ, ώς δ Γουλιέλμος κατόπιν έλεγε), κατά τό φαινόμενου ατά
ραχος καί πεπεισμένος δτι ούτε δφις ούτε πάνθηρ θά «τόλμα ποτέ 
νά τδν βλάψη.

Αίφνηδίως ό ξένος έφάνη έπισχών τδ βήμα, άνεπήδησεν, έτα- 
λαντευθη πρδς στιγμήν, και «τα κατέπεσεν έπί τοΰ εδάφους.

Έδήχθη ΰπδ δφεως, διελογίσθη. δ ήρως μας ενφ έσπευδε πρδς 
τδν άνθρωπον' ταχέως δμως παρετήρησεν οτι είχε λάθος, καθό
σον δ χείμαρρος ταυ αίματος, όπερ έξέρρεεν έκ τοΰ γυμνοΰ ποδδς 
τοΰ Ίνδοΰ, ουδέποτε θά προήρχετο έκ τοΰ μικροΰ δήγματος τών 
εμπρόσθιων ΰδόντων δφεως.

— Λούκα-κάχ άγκοΰ; (είσαι πληγωμένος ;) ήρώτησεν δ Γου
λιέλμος έν τή διαλέκτφ τών Μαλαισιανών, ήν ώμίλει ήδη «ύχε- 
ρώς ώς καί τήν ’Αγγλικήν.

— Δούρη (άκανθα), άπήντησεν δ ξένος έν τή αύτή γλώσση.
Ό Γουλιέλμος κύψας είδεν, οτι υπερμεγέθης άκανθα' είχεν 

είσέλθη διαμπερής εις τδ σαρκώδες μέρος τοΰ ποδδς καί ένετάφη 
ολόκληρος εντός.

— Δύναμαι νά τήν έξαγάγω διά τοΰ εγχειριδίου μου, είπεν, 
άλλά θέλεις ΰποφέρη αρκετά. Δύνασαι νά άνθέξης είς τδν 
πόνον;

Ό πρεσβύτης άπήντησε διά περιφρονητικού μειδιάμα’ος, καί 
πράγματι, καίτοι ή έκκοπή τοΰ δέρματος καί ή εξαγωγή τής 
άκάνθης θά τφ προΰξένησαν δριμεις πόνους,μεθ’ δλον τδν μετά 
προσοχής χειρισμόν τοΰ εγχειριδίου ύπδ τοΰ Γουλιέλμου, ό πάσχων 
οΰδένα εξέβαλλε φθόγγον, ουδέ ένα τοΰ μελάγχρου αγριωπού 
αύτοΰ προσώπου μΰν συνέσπασε.

' —Τί έσκληραγωγημένος γέρων εινε, έσκέπτετο ό νεανίας, μετά 
θαυμασμού προσβλέπων τδν ασθενή του’ έάν ήμην εις τήν θέσιν 
του θα ώλόλυζον ώς νήπιου

Καί τότε βλέπων, δτι έκ τοΰ πληγωμένου ποδδς έξηκολούθει 
νά έκρέη άφθόνω; τδ αίμα, έξέβαλε τδ ίδιον ρινόμακτρον καί ήρ- 
ξατο νά προσδένη τήν πληγήν, ένφ ό Ίνδδς τδν παρετήρει μετά 
θαυμασμού;

— Ποιος είσαι σύ, ήρώτησεν, δ όποιος φροντίζεις ουτω διά 
πλάνητα επαίτην; Τή άληθείφ είσαι ' ό πρώτος Φεριγχί (λευ
κός), δστις ποοσεφέρθης πρός με μετά φιλοφροσύνης άφ’ δτου ήλ- 
θον ένταΰθα. Πώς σέ ονομάζουν οί άνθρωποι ;

Ο ήρως μας είπεν αύτφ τδ δνομάτου καί τδ τοΰ πατρόςτου, 
καί ήδη τοΰ επιδέσμου συμπληρωθέντος έξέτεινε τήν χεϊρα δπως 
ύποβοηθήση τον άνθρωπον νά έγερθή. . Άλλ’ ούτος μετά ταχύτη- 
τος άπεσύρθη. ■ ,

— Πρόσεχε, ανεφώνησε, διότι δέν σέ γνωρίζει άκόμη· άλλά 

θά σε γνωρίζη είς τδ μέλλον. Σαμπ-κα·ρανί (Βασίλισσα τών 
όφιων), έξελθε καί χαιρέτισον τδν φίλον τοϋ κυρίου σου.

Κ«ί αμέσως πρδς έκπληξιν καί τρόμον τοΰ παιδδς εξελισσό
μενος έξήλθε κάτωθεν τοΰ λευκοΰ ρακόεντος χιτώνος τοΰ πρεσβύ
του μέλας καί λευκός δφις, εξ περίπου ποδών τδ-μήκος, δν 
άνεγνώρισεν ό Γουλιέλμος αμέσως ώς τδν Χούντ-Νάγα ή Cobra' 
di eapello, τδν δηλητηριωδέστερον δφιν έν άπάση τή Ινδία.

— Βασίλισσα τών δφεων, είπεν ό Ινδός, βλέπεις τδν νέον 
τοΰτον; Είναι φίλος μου, κχί οί έμοί φίλοι, είναι καί ίδικοί σου.

Ή Cobra, ήτις έφαίνετο δτι καλώς τδν ήνόησεν, άπήντησε 
δια σιγαλού συριγμοΰ καί προσέτριψε τήν μεγάλην καί πλατείαν 
κεφαλήν της έπί τοΰ βριχίονος τοΰ περίτρομου παιδός, δστις ύπε- 
δλήθη είς τήν παράδοξον ταύτην φιλοφρόνησιν, δχι και τόσον 

.ευχαρίστως, καθόσον άν καί ήτο γενναίος, κατείχετο ΰπδ φόβου 
μεγάλου πρδς τούς όφεις.

— Δεν θά σέ λησμονήσω, είπεν ό Ινδός, καί έάν ποτέ λάβης 
ανάγκην φίλου, ένθυμοΰ τδν Λάλ Σίγχ, τδν Δαμαστήν τών δφεων.

Μετά τάς λέξεις ταύτας,. άς απήγγειλε μ-γαλοπρεπώ; ώς 
βασιλεύς προσφέρων τήν προστασίαν του πρδς χωρικόν, ό πρεσβύ
της έξηφανίσθη είς τήν σκοτεινήν λόχμην, καταλιπών τδν Γου- 
λιέλμον έν έκτάσει, ώς έάν είχεν ίδή φάντασμα.

*♦· * '

— Γουλιέλμε, είπεν ό πατήρ του ήρωός μας, πρωίαν τινά μετά 
τρείς περίπου μήνας άπδ τής μετά του Δαμαστοΰ τών’Οφεων συν-, 
αντήσεώς του, ένφ μετά τοΰ υίοΰ του παρεκάθητο είς πρόγευμα ΰπδ 
τήν στοάν, σε συμβουλεύω να μή προχωρής πέραν τών ορίων τής 
φυτείας, δτε μόνος απέρχεσαι είς περίπατον, διότι ό γνωστός αρ
χιληστής Δατδχ Νουγκάλ. μή άρκούμενος είς τάς κλοπάς, έπε- 
δόθη είς το να αίχμαλωτίζη λευκούς καί έλευθερώνη αύτούς 
κατόπιν έπί λύξροις" έμαθον μάλιστα δτι ώφθη είς αυτήν ταύτην 
τήν παρακειμένην λόχμην μόλις πρδ μιας ή δύο ήμερών.

Οί οφθαλμοί τοΰ Γουλιέλμου έξήστραψαν. Είχεν ίδή μέχρι 
τοΰδε σχεδόν παν θαυμάσιον τοϋ τροπικού—άγρια, θηρία, καρ
χαρίας, καταιγίδας μεγάλας, πλημμύρας, πυρκαϊάς τών λοχμών 
καί δφεις φοβερούς—καί νΰν τδ μόνον δπερ δέν είχεν ίδή (δηλαδή 
σπείραν αληθών καί ζώντων ληστών) έφαίνετο δτι έκουσίως προσ- 
ήρχετο είς αύτήν ταύτην τήν θυραν του. Όποία τύχη !

Άλλ’ αί ακολουθήσαται λέξεις τοΰ πατρόςτου τδν εκαμον νά 
κλίνη τήν κεφαλήν τεθλιμμένως.

— Γνωρίζω δτι δέν φοβείσαι ούδένα έκ τών .συνήθων κινδύνων, 
παιδί 'μου, καί πολύ χαίρω διά τοΰτο' άλλ’ όπόταν πρόκη- 
τάι νά ύποβληθής εις βασάνους ή είς τήν αποκοπήν τών ώτων καί 
τή; ρίνός σου (ώς έπανειλημμένως οι λησταί ούτοι «πραξαν, δπως 
στραγγίσαισι χρήματα οσον τδ δυνατόν πλειότερα έκ τών δεσμω
τών των), τότε 3έν είναι συνετόν νά διατρέχης κινδύνους περιττούς.

Ό Γουλιέλμος έπείσθη, καί κατά τάς τρεϊς ακολούθους ήμέ
ρας προύφυλάσσετο καλώς έντδς τοΰ εκκαθαρισμένου εδάφους, είς 
απόστασιν ασφαλή άπδ τών ορίων τής περί τήν φυτείαν λόχμης. . 
Καί καλώς έπραττε, διότι έν άγνοια του τά κινήματα του δλα 
έκ τοΰ πλησίον κατεσκοπευοντο ύπό ύψηλοΰ, απαίσιας δψεως, 
Μαλαισιανοΰ, «κρυμμένου έν τή λόχμη. ’Ητο ληστής έκ τής 
συμμορίας τΰΰ Δατδχ Νουγκάλ.

Λίαν πρωί τήν τετάρτην ήμέραν, ό ήρως μας ένφ περιεφε'ρετο 
ανα τάς φυτείας χωρίς νά παρατηρή καλώς πόΰ διευθύνετο, αί
φνηδίως εύρέθη ακριβώς εις τήν είσοδον τής ατραπού εκείνης, 
έφ’ ής είχε συναντήση πρδ τριών περίπου μηνών τδν μυστη
ριώδη Δαμαστήν τών Οφεων.

— Δέν θά ήτο παράδοξον τώρα, έσκέφθη, νά συνήντων πάλιν ·
τδν γέροντα ακριβώς ένταΰθα. '

Τήν στιγμήν ταύτην βεβιασμένη αλλ οξεία φωνή, ώσεί προ
ήρχετο εκ τίνος έν θανασίμφ άλγηδόνι ή τρόμφ ευρισκομένου, 
έξήλθεν έκ τής παρακειμένης λόχμης. -

— Τάλογκ ! Τάλογκ! (Βοήθεια, βοήθεια !).
— θά είναι πάλιν ό Λάλ Σίγχ, μέ άλλην άκανθαν· είς τδν 

πόδα, άνέκραξεν ό Γουλιέλμος καί έσ.πευσε δρομαίως πρδς τήν 
διεύθυνσιν τής φωνής, · όπότε παρετήρησέ τινα έν έγχωρίφ ένδυ- 
μίασίφ κατακείμενον έπί τοΰ εδάφους καί συστρεφόμενου ώς έν 
μεγάλη αγωνία.

Άλλ’ αίφνηδίως καί πρδς φρίκην του έξήχθη τής πλάνης. 
Ευθύς ώς έπλησίασεν, δ άνθρωπος άνεπήδησεν ώς τίγρις καί τδν 
συνέσφιγξε διά τών βραχιόνων του, ώς εν σιδηροϊς, δεσμοις άνα- 
φωνών'

— Συνελήφθη τέλος! Προδήτε σύντροφοι καί δεσμεύσατε τδν 
αιχμάλωτον τοΰ Δατδχ Νουγκάλ !

1Επί τφ άκούσματι τοΰ τρομερού' τούτου ονόματος ό ταλαίπω
ρος Γουλιέλμος διείδε αμέσως, άλλ’ άργά πλέον, τήν κατ’ αΰ-. 
τοΰ σκευωρηθεϊσαν πλεκτάνην, και ήνόησεν 8τι ό αίχμαλωτίσας 
αυτόν ήτο αύτός δ διάσημος άρχιληστής. Πριν ή όμως οί έκ 
τής λόχμης έξελθόντες είς τήν πρόσκλησιν τοΰ άρχηγοΰ των 
τρεϊς κακούργοι δυνηθώσι νά αφιχθώσιν έπί τόπου, φωνή επιτα
κτική έκ τών όπισθεν ήκούσθη. Στήτε!

Πάντες έξισπάσθησαν καί έστράφησαν' έκεΐ μέ 5μμα άγριον 
ι’στατο ό Λαλ Σίγχ, ό Δαμαστής τών "Οψεων!

Οί λησταί προφανώς τδν ανεγνώρισαν, καί πρδς στιγμήν οι 
τέσσαρες ισχυροί καί καλώς ώπλισμένοι κακοΰργοι έστησαν τρέ- 
μοντεςπρό αδυνάτου πρεσβύτου, περίφοβοι έπί τή σκέψει βτι προσέ- 
βαλον ένα, ό όποιος ήδύνατο νά διευθύνη κατ’ αύτών πληθύν δη
λητηριωδών δφεων όπότε ήρέσκετο. Τέλος όμως δ Δατδχ Νουγ
κάλ, παρατηρήσας δτι οι δύο καλαθίσκοι, έν οις ό Ίνδδς συνήθως 
έφερε τούς όφειςτου, ούδαμοΰ έφαίνοντο, και δτι δ Δαμαστής εί
χεν ούτως αποστερηθή τοΰ μόνου όπλου του, ανέλαβε θάρρος καί 
άνεφώνησε προπετώς'

— Βασιλεύς είσαι σύ, όστις. μας διατάσσεις οϋτω ; Φύγε, 
άφρον, καί μή άποτολμας νά ένοχλής τούς κυρίους.τής λόχμης' 
έσο εύχαριστημένος, ότι είσαι γέρων πολύ καί δέν άξίζεις. νά· σέ 
αιχμαλωτίσω. Φύγε, λέγω, καί μή μας ταράττής!

— Ό νέος ούτος εινε φίλος μου, και ούδεις θά τδν βλάψη, 
είπεν ό γέρων ώς πάντοτε ψυχρώς, άλλά μετ’ απαίσιου λάμ- 
ψεως εί; τά διαπεραστικά μέλανα δμματά του. Άφετέτον νά 
άπέλθη ταύτην τήν στιγμήν, ώς σας διατάσσω, άλλως...

— “Αλλως, έπανέλαδεν ό ληστής περιφρονητικώς, τί λοιπόν;
— Ή τύχη, ής εισθε πρδ τοσούτου χρόνου άξιοι θά έπέλθη 

έφ’ υμών μετά μίαν στιγμήν I
— Καί νομίζεις, έφώνησεν δ ληστής γελών σαρκαστικώς, ότι 

ή φλυαρία μωροΰ έσχατογήρου δύναται νά μέ έκφοβίση; Ό νέος 
ούτος είναι δεσμώτης μου, καί έάν τδν ελευθερώσω άνευ πλου
σίων λύτρων, έστω ή στιγμή αύτη ή τελευταία μου!

— Λάβε λοιπόν τήν ποινήν σου, είπε μεθ’ ύφους οώστηροΰ, ό 
Λάλ Σίγχ.

’Εξέβαλε παράδοξον, όξεΤαν φωνήν, καί αμέσως ή φρικώθης 
» Cobra di-capello, ή Βασίλισσα τών δφεων, προέκυψεν ώς άλ

λοτε έκ τών αναδιπλώσεων τοΰ λευκοΰ αύτοΰ μανδύου καί ώς 
αστραπή εξακοντισθέϊσα έπί τοΰ κομπορρημονοΰντος κακούργου 
έβύθισε τούς δηλητηριώδεις έμπροσθίους. έδύνταςτης είς τόν λά· 
ρυγγάτου. Έπί στιγμήν ό κατάδικος έστη ώς άπολιθωθείς άφω
νος καί ακίνητος' εΐτα έξέτεινε τούς βραχίονας σπασμωδικώς καί 
κατέπεσε νεκρός έπί τοΰ εδάφους, ένφ οί τρεις σύντροφοί του 
έτρέποντο εις φυγήν δπως διασωθώσιν, ή δέ ήσυχος λόχμη άντή- 
χει έκ τών αλαλαγμών, οδς έκ τοϋ τρόμου των έξέβαλλον. .

— Είσαι ελεύθερος νέε, είπεν ό Λάχ Σίγχ, στρεφόμενος πρδς 
τδν Γουλιέλμου. Έπίστρεψον πρδς τδν πατέρα σου έν ειρήνη, καί 
ένθυμοΰ 6τι ό ευεργετών λαμβάνει ποτέ όπίσω τήν ευεργεσίαν!

Γ. Δ. ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΤΣ ΤΗΝ IVLYKLOlSrOrT

I.

ΝηΛ Δγαηητό χαριτωμένο,
Πον όούχω μιά λατρεία, άληθινή, 

Πον κάθε τρίς και ’λίγω περιμένω,
Νά βλέπω τή γλυκειά άου καί τερπνή 

Θωριά ! Ποϋ μόλις 'μπαίνω ’ς τόν λιμένα, 
Ποϋ ’μοιάζει ’όάν τό πέταλο, και κλει 

Άφροπλαόμένα κάλλη ζηλεμένα
2οϋ ρίχνω μέ τ’ άγέρι τό φτλί ! 

Σοΰ ϋμνώ τά θέλγητρά άου ποϋ rve τόιία
Πολλά, ποϋ άδννατώ γιά νά <3τά ’πω , . . 

’Εδώ όέ θέλω κάλαμε καί γλώόόα
Νά πήτε γιά τήν νίϊάο π’ άγαπώ !

Π.

, Ό Μύκονος,ποϋ μ’έχεις μαγευμένο, 
Ποϋ μοϋ κλεψες τή δόλια μου καρδιά, 

Ποϋ μ’έχεις 'ς τήν Αγάπη πλανεμένο, 
Μέ ϋπνώττιΐς μέ μοιίκτάδα κ’ ευωδιά! 

Ποϋ κάθε μια 'βδομάδα ά’ άντικρύζω 
Ποΰ κάθε Κυριακή άέ χαιρετώ, 

Ποϋ κάθε ’μέρα θέλω ν’ άτενίζω
Τή γή άου κάϊ ς’ άϋτήν νά περπατώ 1 

2οϋ γράφω ’λίγα λόγια ταιριασμένα,
Ποϋ άξίζουνε γιά άέ πολλά νά 'πω 1 

Ώ κάλλη τής Μυκόνου άγαπημένα,
Ώ Μύκονος γλυκειά μου, 0’ άγαπώ I

III.

Σάν κάταόπρη κι’ άγνή περιάτεροϋλα, 
Π- άπλώνει τά φτερά της τ’ άπαλά, 

ΈΛάνω ’ς τό γιαλό άάν κοπελοΰλα 
Γλυκειά, και βάλλει τ’αάμα της δειλά.

Ξάπλώνεάαι καί άϋ καμαρωμένη,
• Λευκή άπ’ τήν άγνότη ’ς τό νερό, 

Καί.θ’έχει ό γιαλός άγκαλιαάμένη 
Καί ψάλλεις κάΐ ΰΰ άόμα δροάερό!

Καί τ’άάμα άου δειλό ώάάν κ’έκείνης 
Προφέρουν . τόάα χείλη ροδινά,

Κι’.ό φλεΐάβος Συνοδεύει, καί ϋϊι κλίνεις 
Τό μέτωπο ς’τά πλάγια άιγανάΐ

Φιλόξενο νηάί χαριτωμένο, 
Δέν ξέρω τί καλά γιά νά άοϋπώ!

Μικρό 1 άλλά δροόάτο άφροπλαάμένο !
TQ νήάος τής Μυκόνου, ά’ άγαπώ ! 

Σϋρο; Μάιος 1892.
Γ. Α. Πολίτης

Ο ΕΈ>ΏΖ

ΕΚ ΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΥ ΜΟΥ
Ό Ιρω; άλήθώς εινε παιδιού" όσφ παρέρχιται 0 χρόνος, 

τόσφ άνδρόΰται, ισχυροποιείται, άναπτυσσιται.
.♦ * .

Μ
Ό ερως μόνον <ΐς τάς άγαθάς καρδίας ριζοϋται καί θάλλει. 

Τό έδαφος ίξ ού θ’ άναβλαστήση άναποδράστως έσται καλ
λιεργημένου ύπό τής αρετής. Διότι πρώτη τοϋ έρωτος βάσις 
καί έδραία εινε ή ευψυχία καί ή άγνότης τοΰ χαρακτήρος.

■ » *

Ό έρως, είνε ό πνεύμων τής ψυχής.

Όταν παλαίη ή αιδώ μέ τόν έρωτα, άλλοΐμονόν της ! 'Ο 
έρως θά έκμήδενίση τό ίρυθημά της . . .

* *
♦ '

Ή γυνή εΐνε άνθος' άήρ δι’ ού αναπνέει εΐνε ό έρως' άνευ 
αύτοΰ μαραίνεται, άσφυκτιγ..

. » »
Θέλετε νά .εύτυχήσητε ; Άγμπήσατε. Νά δυστυχήσητε ; 

έπίσης.
’ *

■ · »
'Ο έρως εινε τό βιβλίου τής αΐωνιότητος. Έκαστη σελίς 

του ,καί εν ποίημα καί έν μαρτυρίου.

Όιέρως εΐνε ή σημαία τής γυναικός. Ένόσφ κυματίζει'' 
αύτη, ή γυνή θα, έμψυχόνει, θά ένθουσι^ τόν άνδρα.

. « · *
‘Ο ίρως γιννδται ίκ τοΰ [Αηδενός· ύπερ τοΰ Παντός θνήσκει.

' *
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Ό έρως εινε ευρύς ώς ωκεανός, ον συνταράσσει ό άνεμος 
τής ουστυχίας,γλυκύς ώς ό ουρανός, δν σκέπουν τά νέφη τών 
•προλήψεων, αθάνατο; ώςδ "Ηλιος, όστις εχει καί τάς'σκιεράς 
κηλιδάς του!

* 
• ·

‘Ο έρως είνε ή ΤΙρις είς τόν ουρανόν της λύπης.

Διά τοΰ έρωτος όδηγούμεθα είς τόν Ουρανόν. Ή αθανα
σία τού ανθρώπου είνε ό έρως.

.*  ·
• 4

Ό γέλως και τό δάκρυ έν τή εύτυχυγ τοϋ έρωτος ούδεμίαν 
έχοοσι διαφοράν.

* ♦
Ό έρως, ώς ή ελπίς,' λάμπει ανέσπερο; καί πέραν τοϋ 

τάφου ! . ,
Λέκ.

Hxn

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Πρώσσος μηχανικός έκ τών ειδικών περί τά σιδηροδρομι
κά, ό Βόρκ, κατάπινα διάλεξιν αύτοΰ έν Βερολίνφ, ητις 
ένεποίησε πολλήν αϊσθησιν, άποφαίνεται, ότι δεν είναι μα
κράν ή ημέρα, καθ’ ήν ό ηλεκτρισμός θά άντικαταστήση 
τόν ατμόν είς τούς σιδηροδρόμους, πιθανώς δέ καί πριν λή
ξη ό ΙΘ' αιών θά γείνη ή μεταρρύθμισες αύτη. Ή υπεροχή 
δέ τοϋ ηλεκτρισμού ώς προς πάντα είναι αναμφισβήτητος- 

. διότι καί ή δαπάνη τής κατασκευής θά είνε μικρότερα, 
καταργουμένων τών ογκωδεστάτων μηχανών, καί ή ταχύ- 
της θά αΰξήση άπό 90 χιλιομέτρων καθ’ώραν εις 120, 
άνευ κινδύνου, ώστε πυκνότερα θά καταρτισθή ή συγκοινω
νία. Άλλά καί πριν η τελεσθή πλήρης ή έγκατάστασις τοϋ 
ηλεκτρισμού ώς κινητήριου δυνάμεως, ό πρώσσος μηχανικός 
προτείνει νά γίνεται ή είς τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς 
λειτουργία, ήτοι μετακινήσεις αμαξών, καταρτισμοί αμαξο
στοιχιών κτλ. δι’ ηλεκτρισμού, χρησιμεύοντος συνάμα καί 
προς φωτισμόν, καί έκτελοΰντος καλλίτερον καί οικονομικό
τερου τό διπλοϋν έργον δυνάμεως τοϋ φωτός.

-w-
ΤΟ ΜΕΓΙΧΤΟΝ ΤΗΑΕΣΚΟΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Έν τφ γνωστφ όπτικφ έργαστηρίφ τοΰ "Αλβαν Κλάρκ,έν 
'Αμερική, κατασκευάζεται τηλεσκόπιου ούτινος ό φακός είνε 
τεσσαράκοντα δακτύλων, καταβάλλεται δέ μεγίστη προσπά
θεια όπως η έτοιμον διά την τοϋ προσεχούς έτους διεθνή Έκθε 
σιν τοΰ Σικάγου.Τό γιγαντιαΐον τοϋτο τηλεσκόπιου είνε προω- 
ρισμένον διά τό ’Αστεροσκοπείου Wilsons Keak τής Καλ- 
λιφρονίας. Μόνον ό φακός τοΰ τηλεσκοπίου τούτου θά στοι
χίση 250,000 μάρκας· προσέτι ΰπολογίζουσι διά τά Επί
λοιπα τεμάχια τοΰ τηλεσκοπίου ποσόν 250,000 μαρκών, 
διά δέ τόν θόλον, έφ’ ού θά φέρεται, 120,000. Έκ τών 
Ευρωπαϊκών αστεροσκοπείων μόνον τό τής Πουλκόβας κατέ
χει τηλεσκόπιου, ούτινος ό λαιμός είνε 30 δακτύλων.

' -e*e-

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Έπί τη εύκαιρέ τής έν Σικάγω έκθέσεως, σκέπτονται 
οί έν τή πόλει ταύτη,καθ’άλέγει τό Revue Scientifique.va 
καταστήσωσι γνωστήν τήν στιγμήν τή; ένάρξεως τής έκθέ- 

’σεως είς διαφόρους πόλεις τών 'Ηνωμένων Πολειτιών. Πρός 
τοΰτο προτείνουσιν, όπως συνδεθώσιν αί πόλεις αύται διά 
τών τηλεγραφικών συρμάτων, είς τρόπον ώστε, όταν θά κη- 
ρύσσηται έπισήμως ύπό τοϋ προέδρου ή έναρξίς της, πιεζο- 
μένου κομβίου, ν’ άρχίζη εις όλα; τάς ουτω συνδεδεμένας 
πόλεις κωδονοκρουσία ισχυρά. Ουτω λέγουσι θά γείνη «ή 

μεγαλειτέρα μηχανική ηλεκτρική συναυλία έξ όσων ποτέ επί 
τής γης έγένοντο 1 ».

• -&Ο-
Η ΖΟΣΛ ΧΡΩΜΑΤΟΦΟΤΟΓΡΑΦΙΑ

Εν τή γαλλική άκαδημίο: τών έπιστημφν ό κ. Μάρεϋ 
εκαμε ανάλυσιν ίνδιαφέροντος έφευρήματος τοΰ κ. Δεμενή. 
Ο κ. Δεμενή ελαβε τή βοηθείη χρωματοφωτογραφίας αλ

λεπαλλήλους παραστάσεις εικόνων προσώπου, άπαγγέλλοντος 
φράσιν τινά, καί έθηκε τάς εικόνας εν όργάνφ καλουμένφ 
Zootrope. Εν αυτφ βλέπει τις τό φωτογραφηθέν πρόσω- 
πον άνοΐγον τό στόμα,κινοΰν τά χείλη,καί έν γένει άρθρόνον 
λέξεις. Κωφάλαλός τις έθισθεί; ν’ άναγινώσκη ή μάλλον νά 
μαντεύη τάς λέξεις έπί τών χειλέων, είς δν ύπεβλήθησαν 
αί εικόνες αύται, ήδυνήθη νά μεταφέρη γραπτώς μέρος τής 
απαγγελθεισης φράσεως. Δεν είνε αδύνατον λοιπόν όπως ή 
έδεα αυτή αποβή αφετηρία νέας μεθόδου πρό; διδασκαλίαν 
τών κωφαλάλων. ■ "Οπως ποτ’ άν η, παρέχεται ή ευκαιρία 
νά ύποδειχθή εις τόν ’Αμερικανόν, τόν διϊσχυριζόμενον ότι 
εύρε τήν έρμηνείαν τής γλώσσης τών πιθήκων, ή χρήσις τή; 
μεθόδου ταύτης, ήτις θά συμπληρώση τά έπιτευχθέντα απο
τελέσματα τή βοήθεια τοϋ φωνογράφου.
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΒΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ '

Κατά τήν τελευταίαν στατιστικήν,αί δώδεκα πολυανθρω- 
πότεραι τής ύφηλίου πόλεις είνε αί έξης, κατά σειράν- Λον- 
δϊνον κάτοικοι 5,529,000, Νέα 'Γόρκη 2,616,000, Παρί- 
σιοι 2,345,000, Καντών, Πεκΐνον 1,600,000, Βερολϊνον 
1,497,000, Βιέννη 1,252,000, Τόκιον 1,122,000,Φιλα
δέλφεια, Σιάγγ-Τάν, Συγγκάν καί Τσέν-Τσάου, ύπερ τό έν 
έκατομμύριον.

Ο ΑΛΕΚΤΩΡ
Ένσεσαρκωμένη ή αλαζονεία- βαδίζει προτείνων τό στή

θος καί αναστρέφων τήν κεφαλήν, δι’ ής ατενίζει τόν ήλιον 
αύθαδώς, ενώ κύπτει αυτήν διερχόμενος τάς θριαμβευτικά; 
αψίδας, έκ μερίμνης δήθεν μή κατά τήν δίοδον τούς θολούς 
αυτών παραβλάψη. Ή λαγνεία συνδεδεμένη μετά τής κομ- 
πορρημοσύνης καί άναιδείας, διότι ό αλέκτωρ θεωρεί τήν 
βίαν ώς τό πρώτον συστατικόν τοϋ έρωτος, διασαλπίζων 
άφ έτέρου έκαστον τών επαίσχυντων θριάμβων του. Ή οκνη
ρία καί η λαιμαργία προσώποπόιημέναι. Ό.φθόνος καί ή 
ζηλοτυπία άμφότερα διψώντα τό αίμα απάντων τών ομογε
νών του- άπασαι αί λαμπραί ιδιότητες, άς ή συνήθεια τώ 
έδώρησεν, ό ίπποτισμός καί ή γενναιότης είσί δώρα καί παρ’ 
αξίαν καί φαντασιώδη- παν άλλο βεβαίως ή ιππότης ό τύ- 
πτων τάς θηλείας, ίνα έπιβάλη άΰταϊς τάς θωπείας του- παν 
άλλο βεβαίως ή γενναίος ό φονεύων τούς ανυπεράσπιστους 
νεοσσούς καί ό καταδιώκων παιδία, · φεύγων δέ πρό τοϋ σαρ
κοφάγου ορνέου. Ό αλέκτωρ καί τής ·όρνιθος έστί δειλότερο; 

ενώπιον τοΰ κυνός καί τής άλώπεκος- είναι δειλός ώς ό άρ- 
ΐιστράτευτος, οτε ούτος μένει ελεύθερος έν τή πράξει καί δέν 
φαίνεται γενναίος είμή δτε ίκβιάζεται.

Ό πεπολιτισμένο; άνθρωπος έξεμεταλλεύθη μέχρι βδελυγ
μίας πάντα τά άγρια έτστικτα τοϋ πλάσματος τούτου- τά 
όντα ταΰτα άμφότερα φαίνονται, πρός άμοιβαίαν συνεννόη- 
σιν καί ύπόληψιν' ό άνθρωπος έγύμνασε τό κτήνος έν τή 
τέχνη του μονομάχου καί τής φονικής μηχανής, τό δέ κτή
νος οΰ μόνον εΰαρέστως υπηρέτησε τήν άνθρωπίνην κακίαν 
άλλα καί έντρυφ^ έν τή ίδίη όνειδιστική άτιμίιη. Ουδόλως 
λοιπόν παράδοξον, ότι τόν άλέκτορα έξελέξατο ό Ιησούς, ΐνίε 
ύποανήση τφ Πέτρφ τήν έπιορκίαν του.

Ροίς 
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"Απαντα τα βασιλικά μέλη τής ’Ελλάδος μετά τής ακολουθίας 
αυτών άφίκοντο αισίως είς Κοπενάγην, όπου αί έορταί τών χρυσών 
γάμων τού βασιλικού ζεύγου; τής Δανίας ήρξαντο τελούμεναι ήδη 
έν πάση αυτών τή μεγαλοπρεπείς,άπό τής12 τρέχοντος. Βεβαιοΰ- 

• ται δ' ότι, δ βασιλεύς ημών Βά έπανέλθη «ΐς ’Αθήνας κατά το Ιον 
δεκαήμερον τοΰ Ιουνίου, καί ότι το περί ένάρξεως τής συνόδου σχετι
κόν διάταγμα θέλει άναγνώσει δ κ. πρωθυπουργός.

—Ή Κυβέρνησες άπεράσισεν δριστικώς νά μή παρατείνη, λόγιο 
οικονομίας,έπί πλέον τήν διαμονήν ένταϋΒα τής γαλλικής αποστολής, 
άνατιβεμένης τής έκτελέσεως τών διαφόρων δημοσίων έργων είς 
τούς "Ελληνας μηχανικούς.

—’Ομοίως άπβφασίσθη ύπό τής Κυβερνήσεως νά ένωΒώτιν δρι- 
στικώς οί σιδηρόδρομοι ΙΙύργου καί ’Αθηνών διά τής προεκτάσεως 
τή; παραλιακής γραμμής έν Πάτραις, θεωρηθέντων τών λόγων τής 
τοιαύτης ένώσεω; ισχυρότερων τών ύπό τήί αντιθέτου γνώμης προ
βαλλόμενων. Ή έκ τής ένώσεως ταύτης προκύπτουσα ωφέλεια είναι 
σημαντική ϋφ’ δλας τάς επόψεις...

— Τόν ποιητικόν τίτλον «Το πρδτοπ φί-έημα» φέρει νέον διή- . 
γημα τοΰ ήμετέρου τακτικού συνεργάτου κ. Δημητρίου I. Καλογε- 
ροπούλου, δπερ δημοσιεύσασα τό πρώτον εν έπιφυλλίδι ή εν θηρφ 
έκδιδομένη δμώνυμος φιλολογική έφημερίς, έκδίδει ήδη λίαν προ
σεχώς καί έν ΐδίω τεύχει. Είνε έντεχνος πλοκή αισθηματικού ειδυλ
λίου, γεγραμμένη μετά τής διακρινούσης τόν συγγραφέα χαριτος καί 
φιλοτεχνίας. Άπαρτισθήσεται έκ τριών περίπου τυπογραφικών φύλ
λων, συνδρομηταί δ’ έγγράφονται καί παρ’ ήμΐν, τής τιμής δρισθεί- 
σης μόνον έ’ις 50 λεπτά.

— Ε’ις Ιργον καταφώρου ώφελείας προβαίνει δ κάλλιστος νέος κ. 
Ήλ. Οΐκονομόπουλος. "Αρχεται μετ’ ολίγον τής εις 16 τεύχη, σχή
ματος μεγάλου άου,έκδόσεως τής «Έάεσά/ραε 'BAAitec xat& ro- 
μους», ήτοι λεπτομερούς καί εμπεριστατωμένης 'περιγραφής τού 
Έλλ. βασιλείου ύπό Ιστορικήν, γεωλογικήν, καλλιτεχνικήν, επιστη
μονικήν, γεωγραφικήν, έμποροβιομηχανικήν, πολιτικήν, κοινωνικήν 
κ.λ.π. έποψιν, μετ’ εγχρώμων χαρτών καί σχεοιογραφημάτων. Διά 
τήν 'Ελλάδα, τόπον κατ’ εξοχήν αγεωγράφητου, τοιοΰτον εργον 
τυγχάνει αληθώς τοΐς πάσι πολύτιμόν. Διά τούς προπληρώνοντας 
δλόκληρον τό έργον δρ. 12. Έκαστον δέ τεύχος χωριστά θά τιμά- 
ται δραχμής. Το πρώτον τεύχος έκδοθήσεται τή 1η Ιουλίου έ. ε.

— Ό «’Αρχαϊκός Φοιτ. ΣάΑέογος· άπεφάσισεν έν τή τελευταία 
αυτού συνεδρίφ δπως διοργάνωση κατά τό θέρος τοΰτο εχδρομας, 
αγώνας χαί έορτάς, αρχαϊκού χαραίιτήρος, πρώτην ήδη φοράν συ- 
στηματικώς τελουμένας. 01 τοιοΰτοι αθλητικοί αγώνες δρόμου χαί 
πάλης, έχδρομαί είς ίστοριχά τοπία μετ’ επιτοκίου διδασκαλίας, 
λεμβοδρομίας παραστάσεις αρχαίων δραμάτων χ.λ.π. θα προκαλέ- 
σωσιν άναμφιβόλως θερμόν τό υπέρ αυτών ενδιαφέρον τής ημετερας 
κοινωνίας, ήτις θά α’ισθανθή ούτω ποιαν τινα ζωηρότητα καί στιγ- 
μάς ευφροσύνης κατά τήν μονότονου ταύτην έποχήν. Π^ός τοΰτο 
έξελέγη, πλήν τής έκ διακεκριμένων λογίων άγωνοδίχου, επιτροπεία 
άπετελουμένή έχ τών κ. κ. Φρ. Πρίντεζη Διευθυντοΰ τής «Φύσεως», 
Δ. I. Καλογεροπούλου Διδάχτορος τής νομικής, θ. Πέταλα καλλι
τέχνου, παρέδρων τοΰ συλλόγου μελών χαί έχ τών τακτικών χ, κ. 
Σωχρ. Χατζημιχάλη, θάνου Τζαβέλλα καί Εΰστ. Ραυτοπούλου, 
ήτις θά χανονίση βραδύτερον τά περί τών εορτών, εκδίδουσα το 
προσήκον πρόγραμμα.

—Ή. ήμετέρα κυβέρνησις προβεκλήθη έπισήμως νά πέμψη αν
τιπρόσωπον εις τό λίαν προσεχώς μέλλον νά συνέλθη εν Μόσχφ 
άνθρωπολογικόν, αρχαιολογικόν καί ζωολογικόν συνέδρων ύπό την 
προεδρείαν τοΰ μεγάλου δουχός Σέργιου; γενικοί διοτχητοΰ τής Μό
σχας. Είς τό συνέδριον τούτο προσεχλήθησαν νά πέμψωσιν ειδικούς 
αντιπροσώπου; αί κυβερνήσεις πάντων τών Ευρωπαϊκών Κρατών.

— Έκομίσθησαν εις Νέόν Φάληρον νέα ηλεκτρικά, μηχανήματα 
τελειότατα χαί καταλληλότατα, συστήματος νεωτάτον, δι’ ών θά 
βελτιωθή μεγάλως καί θα έπεχταθή δ τέως ανεπαρκής ηλεκτρικός 
φωτισμός τοΰ Νέου Φαλήρου. “Ηρξατόδ*  ήδη ή τοποθέτησις εν τφ 

ενταύθα μηχανοστασίιρ του ηλεκτρικού φωτός τών νέων μηχανημά
των. ’Εν γενει δ’ δ φωτισμός τής πλατείας τοΰ Νέου Φαλήρου θά 
βελτιωθή οΰσιωδώς καί φως άπλετον θά καταυγάζη εφεξής δλόκλη
ρον τήν ‘Φαληρικήν ακτήν.

— Άφίκοντο προχθές ενταύθα έκατόν περίπου γερμανοί χαί αυ
στριακοί περιηγηταί, οΐτινες άφοϋ έπισκεφθώσι τας αρχαιότητας 
καί τά μάλλον αξιοθέατα μέρη της πρωτευούσης, θ άπίλθωσι καί εις 
Ναύπλιον πρός επίσκέψιν τών εν Μυχήναις αρχαιοτήτων. Φ.

ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
—"Ολοι οί υπουργοί τής χορδονικής κυβερνήσεως άπέ- 

τυχον.. ’Απέτυχεν ί> κ,· Άλ. Ζαίμης. εις τά Καλάβρυτα. 
Άπέτυχεν ό. κ. Κ. Κουμουνδοϋρος έν Μεσσήνη. ’Απέτυχεν 
δ κ. ’Αχ. Γεροκ,ωστόπολός εις τάς Πάτρας. 'Απέτυχεν ί» κ. 
Λέων.. Δεληγεώργης είς τάς 'Αθήνας.

— ’Αίτέτυχον όλοι οί ύπογράψαντες τό περιλάλητον έκεινο 
κατήγορητήριον κατά τοϋ κ. Τρικούπη.

— ’Απέτυχον όλοι οί ύπογράψαντες τήν προς τον Βασιλέα 
εκείνην επιστολήν.

— ’Απέτυχον τρεις υπουργοί έκ τής παρούσης.ΰπο τον κ. 
Κωνσταντόπουλον Κυβερνήσεως, οί κκ. Γ. Φιλάρετος, Λ. 
Μελετόπουλος · και Σ. Δεϊμέζης.

.— ’Απέτυχον οί έκτεθέντες ώς υποψήφιοι βουλευταί δη
μοσιογράφοι, ήτοι οί τρεις τής 'Αττικής, κα. Άγ. Γιαννό- 
πουλος, Ίω. Καμπούρογλους καί Κωνστ. Άγγελόπουλους, εις 
έν Καλάμαις, δ κ. Π. Σπανίοης, εις έν Πύργφ,.δ κ. Ά. Άθα- 
νασιάδης και εις έν Λαρίσση δ κ. Πεταλάς.

— Εκατόν εβδομήκοντα πέντε βουλευτάς άριθμεΐ δ κ. 
X. Τρικούπης έν τή νέ<>: Βουλή.

— Δέκα εννέα άπέμεϊναν φίλοι τόϋ κ. Διληγιάννη-.βου- 
λευτα’ι έν τή νες: Βουλή',

Φρίχ.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
·.·'■··· '. ■

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΟΥ
Λάβετε κυλινδρικόν ύάλινην ή έκ προσελάνης αγγεΐον έν 

τφ όποίφ θέτετε 100 γραμμάρια θειϊκοΰ οξέος τοΰ έμπορίου, 
50 γραμμάρια ύδατος, καί 300 γραμμάρια θειϊκοΰ νατρίου. 
Εντός τοϋ μίγματος τούτου θέσατε έτερον δμοιον πλήν μι- 
κρότερον αγγεΐον, τό όποιον πληρώσατε μέ καθαρόν ΰ3ωρ. 
Καλύψατε τό άγγειον τοΰτο καί κινήσατε αυτό έλαφρώς- 
μετά τενα λεπτά τής ώρας τό ίν τφ μικρφ άγγειον ύδωρ θά 
παγώση. Διά τοΰ αύτοϋ, μίγματος έπιτυγχάνεται ή πηξες 
καί Δευτέρας δόσεως ΰδατος, ενίοτε 3έ καί τρίτης.

‘Η εργασία αύτη' πρέπει νά γίνηται είς όσον ΐνεστι δρο
σερόν μέρος, υπόγειον κλπ· Φ. Π.

. > ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ιβ5 Αίνιγμα

Μόνος κ’ έρημος 'στον κόσμον
, τάς ημέρας μου περνώ ...

“Αν ή κεφαλή τά στήθη
, προσέγγιση, δέν πονώ

. άλλ’ άν καί άψυχον, 'ισχυρόν 
θά μείνω—τί χαρά μου I — 
τούς ανθρώπους ύποτάσσων 
είς κάθε κέλευσμά μου.

164. Λογύγριφος
! Υιέ Λ πείσειν έτών άν ού 'Ρίς, μάτι '

·' Σ ά Γ & ποΐ; Σ ;
468. Ερωτήσεις

. ... 1). Ποιον κυρίως είνε τό ήμισυ τοϋ παντός ;
2) . Τί πράγμα φλέγεται διά νά μάς δώση ζωήν ;
3) . Ποιος, εινε δ τιμιώτερος και ασφαλέστερος φόλαξ

της περιουσίας μας ;
■4). Ποια είνε ή ισχυρότερα δυναμις.;

Αραβικός "Ιππος.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΙΙΑΙΓΜΟΝ
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡ

Ζητούμενα φύλλα σας άπεστείλαμεν προχθές.—S. Γ. Μυτιλήνην. Χρή
ματα ελήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. Ταχυδρομικές γράφομεν —Τ· X. ’Αλε
ξάνδρειαν. 36 φρ. έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. Άναμένομεν νέωτίραν 
σας.—Μ. Δ. Πάτρας. Σας ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν σειράν φύλλων, 
ώς καί αριθμόν λαχείου σας, δεξιόθεν διπλοτύπου σας.

Ό ηλεκτρικό; σπινθήρ είναι βεβαίως φαινόμενου, όπερ 
έχει τό προτέρημα νά διεγείρρ την περιέργειαν πάντων, όσοι 
ενδιαφέρονται εί; τά; εκδηλώσει; τών κεκρυμμένων δυνάμεων 
τή; φύσεω;. Τί; άρνεΐται, ότι ούτος ειναί είκών τή; αστρα
πή;, τοΰ φοβεροί τούτου ουρανίου πυρό;, όπερ ανέκαθεν 
ζωηράν προΰξενησεν έκπληξιν τοϊ; άνθρωποι; ;

Πολλοί 'ίσω; φρονοΰάιν, ότι δεά τήν παραγωγήν ήλεκτρι- 
κβΰ σπινθήρας, άπαραιτήτω; αναγκαία είναι ή μισολάβησι; 
συσκευή;, ηλεκτρικού μηχανήματο;, ή ηλεκτρική; τινο; 
στήλη;, κτλ.

Το πείραμα, όπερ ή έναντι ήμετέρα είκών παρίστησι, 
αποδεικνύει ότι ούδέν εύκολώτερον τή; παραγωγή; τοΰ μυ
στηριώδους τούτου σπινθήρας, άνευ τή; χρήσιω; οΰδενό; 
ιδιαίτερου μηχανήματος.

Αρκεί νά λάβητε τεμάχιον κοινοΰ χάρτου οπερ θερμαίνετε 
-πλησίον πυρά;,λυχνία; κτλ. 'Όταν δέ τοΰτο θερμανθή κα
λώ;, πορευθεΐτε παρά τινς σκοτεινή γωνίςρ,καί πλησιάσατε 
τόν χάρτην είς τήν κλείδωσιν ένός κεκλεισμένου δακτύλου σας. 
Άμέσω; τότε Θά παραχθή μικρό; σπινθήρ καί έν ταύτφ θ’ 
άκούσητε χαρακτηριστικόν τινα κρότον. Όσον ό χάρτη; 
είναι μεγαλείτερο;, τοσοΰτον τό φαινόμενου είναι αισθητόν.

Έκτο; τούτου, τό ανωτέρω πείραμα δύναται νά χρησι- 
μεύση καί ώς διδασκαλία εί; τού; μαθητά; τών πρώτων 
στοιχείων τή; ηλεκτρική; έπιστήμη;, διότι τοιαΰτα μικρά 
οικογενειακά πειράματα διδάσκουσι πολύ πλείονα καί απο
τελεσματικότερου ή αί έκτενέστεραι καί σοφώτεραι μελέται 
καί συζητήσει;.

Φ.Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,
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Ε. Γ. Λευκάδα. Χρή(ΐατ« έλήφθησαν, εύχαριστοϋμεν.—A. Β. Γαλά
ζιοι. Ζητουμένους αριθμούς σάς άπεστβίλπμεν.—Α. Λ. Γαλάζιον., Ζη
τούμενου αριθμόν σας άπιστείλαμεν.— Λ. Μ. Τρίηολίν. Συνδρομή σ« 
ίλήρβη. Εύχαριστοϋμεν.—A. Κ. Σπάρτην. Ζητούμενου; αριθμούς Φύσεω; 
σας άπεστείλαμίν προχθές.—Τ. Α. Κ. Όλτβνίτζαν. ’Επιστολή σας έλή- 
φθη. Σας άπηντήσσμεν. - θ. Β. Κ. Κέρκυραν. Δέν ήδυνήθημβν νά 
εννοήσωμεν τά έν τφ δελταρίω σας. Παρακαλουμεν έπαναλάβητε.—Κ. Π. 
Άταλάντην. Φίλος άπηντησεν ίμ« λάβη εντάλματα θά σας άπαντήση 
άμέσως.—Π.Δ. ΠαρίάΧΟνς. Σας έγράψαμεν περφένομεν άπάντησίν σας.— 
Κ. Κ. Βόνιτζαν.Επιστολήν συνεστημένην έλάβομεν, βΰχαριστοΰμεν πολύ. 
Φροντίσατε δια συνδρομητά; αυτόθι.—Α. Σ, II. Όρεούς. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Άπόδειξιν λαμβάνετε σύν παρόντι φύλλω.

Κ· ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΪΛΟΓΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΪ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ

Έκδώομένη ύπό ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ40Υ

Έκ τή; έκδόσεω; ταύτης, ήτις τυχοΰσα μεγίστη; κυκλο
φορία; έγένετο ένθουσιωδώς εύπρόσδεκτο; πανταχοΰ τοΰ Πα
νελληνίου, ύπελείφθησαν αντίτυπά τινα έπί άρίστου καί πο
λυτελούς χάρτου.

Θέλοντες δέ νά παρεξωμεν τήν έξαιρετικήν ευκολίαν είς 
τούς κ. κ, συνδρομητά; τή; «Φύσεως», οίτινες ήθελον τήν 
άπόκτησιν τοΰ πολυτιμότατου τούτου κειμηλίου, λίαν δέ 
αναγκαίου διά πάντα ανεξαιρέτως Έλληνα,

Αναλαμβάνομε» τήν προμήθειαν καί αποστολήν,είτε ολο
κλήρου τοΰ σώματος αντί

Λραχμ,ών μ,όνον τροάκοντα
διά τού; ίν τφ Έσωτερίκφ,

Φράγκων 8έ χρυσών τροάκοντχ
διά τού; εν τφ Έξωτερικφ,

είιε κατά ^υΧΖάδεα αντί

λβπτών έναννήκοντα έκαστον
•διά τού; έν τφ Έσωτερίκφ,

Φράγκου 81 χρυβοΰ ένός
διά τού; έν τφ Έξωτερικφ. ,

Εί; τού; έμβάζοντα; όθεν ήμΐν τό αντίτιμου κ.κ. Συνδρο
μητή; .μας, άποστέλλομεν αμέσως ταχυδρομικώ; έπί συστή
σει, είτε ολόκληρον τό σώμα είτε κατά φυλλάδια, ών ή δια
νομή ήρξατο άπό τή; 22 Φεβρουάριου τρέχ. έτους.

Ή δςεύβυνυος τής «Φύσεως».

ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Μηνιαΐον περιοδικόν σύγγραμμα δι’ οικογένειας 

καί παρθεναγωγεία.
Έτησία βυν8ρομ.ή 8οά τό έαωτ&ροκόν 8ρ. &

» » » » έξωτ&ροκόν φρ. ΙΟ
Είς πάντα συνδρομητήν τή; «Φύσεω;» άπόστελλεται ή 

«Φιλόκαλο; Πηνελόπη» μέ μόνον δρ. 6 διά τό έσωτερικόν 
καί φρ. 8 διά τό έξωτερικόν.

Συνδρομή προπληρωτέα.

Πρόζ εύκολίαν τ&ν έν τώ έβωτερικώ καί εξωτερικά 
ήμετέρων βννδρομητ&ν,. τό γραφείόν μας αναλαμβάνει 
τήν προμήθειαν και άποβτολήν οίωνδήποτε άντικειμένων 
έξ 'Αθηνών, έπί προμήθεια 5 ®/q μόνον. Αί παραγγελίαι 
δέον νά βννοδεύωνται ί>πό τον άντιτίμον καί τής δαπάνης 
τής άποοτολής.

>Χ ΙΟ· νλογραφειον Ανίσ*η  Καταrurtδον, 300.


