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Ή άνακάλυψις της ναυτικής πυξίδος, λέ
γεται, ότι οφείλεται είς τους Σίνας· ή έκ πα- 
ραδόσεως δε ϋποστηριζομένη ίδια αυτή, ου
δέποτε άπεδείχθη. Ό «Βόρειος Σινικός Μη- 
νύτωρ», ίνα συμπληρώσρ τδ Ιστορικόν τοΰτο 
γεγονός ίίδωσι τάς ακολούθους πληροφορίας.

«Τίς πρώτος άνεκάλυψε την μαγνητικήν 
ιδιότητα τής βελόνης; Περί τούτου ούδέν άνα
φέρεται έν τοίς Σινεκοΐς βιβλίοις, τδ μόνον δέ 
διδόμενον όπιρ γινώσκομεν, είναι ότι ή σιδηρά 
βελόνη ήν έν χρήσει παρά τοϊς ράπταις τής 

κεντρφας αυτοκρατορίας πρό τής 
βασιλείας τοΰ Σίν·Σίχ·Ούάγκ, δη
λαδή είκοσι καί ενα αιώνα πρό Χρί
στου. Ό μεμαγνητισμένο; σίδηρος δέν 
είναι σπάνιος είς τήν χώραν ταύτην, 
ιδιαιτέρως δ’ ιύρίσκεται έν άφθονίγ 
είς τόν νομόν τής Τσχού, όπου έγ- 
καίρως παρετηρήήη, ότι μεμαγνητι- 
σμένη βελόνη τιθέμενη έπί ξύλου

ή έτε'ρου τίνος αντικειμένου, έπιπλέουσα δέ έπί τής έπι
φανείας αγγείου περιέχοντος ύδωρ, διευθύνεται πρδς βορ- 
ράν. Βέβαιον έπίσης είναι, ότι ή πρωτεύουσα τής Τσχού, 
πρότερον γνωστή υπό τδ όνομα «πόλις τοΰ έλέου», έλαβε 
μετά ταϋτα τό όνομα «πόλις τής μαγνητικής βελόνης». 
Όφείλομεν άλλως τε νά σημειώσωμεν, ότι οί τότε Σϊναι, 
μετά μεγάλης έπιμελείας άνεζήτουν τά φυσικά φαινόμενα, 
καί ότι ή μαγνητική βελόνη άναγκαίως έκίνησε τήν περιερ- 
γίαν τών πολυπληθών παρατηρητών τής χώρας, οίτινες άπό 
τοΰ τετάρτου π χ. αιώνος ποιούνται μνείαν «τής δεικνυούσης 
τΟ νότιον βελόνης». Έκ τών Σινών τις γράφει περί αύτής ώς 
περί άντικειμένου γνωστοτάτου, χωρίς όμως και νά σημειοΐ 
ώρισμένην τινά αύτής χρήσιν.Ή χρήσις αύτής άνεφάνη κατά 
τήν δυναστείαν τών Τσίν, ήτις έβασίλευσεν είς τήν Σινικήν 
454 ετη, δηλαδή άπδ τοϋ 248 π.χ. μέχρι τοϋ 206 μ. X. 
διά τών καθηγητών τής γεωμαντείας.

"Οτε ή βουδιστική δοξασία περί τής μαγικής έπιρροής τών 
γηίνων στοιχείων παρεισεδυεν έν Κίνα:, άπαντες οί τοϋ καιροϋ 
έκείνου φιλόσοφοι έζήτο^ν έν τή φύσει ευνοϊκούς η μή οιω
νούς καί ή πρός τδν πόλον τάσις τής μαγνητικής βελόνης 
πάραυτα έλήφθη ύπ’ διδιν ύπδ τών μαθητών τοϋ Κουό-Πού, 
τοϋ ίδρύτοΰ τής νέας σχολής, άποθανόντος .κατά τό 324 μ. 
X. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα, ή άνίλιξις καί τελειοποίησις 
τής νέας τέχνης ταύτης υπήρξαν βραδύτατα, διότι δέν εύρί- 
σκομεν αληθή πυξίδα τής γεωμαντείας είμή περί τόν Ογ
δοον αιώνα.

Ή πυξίς αΰτη συνίσταται έκ θόλου γεγλυμμένου εν τινι 
τεμαχίιρ σκλησοϋ ξύλου, ένδς περίπου κυβικού ποδός, ήν 
έπλήρουν ΰδατος', ίνα έπιπλέη ή μαγνητική βελόνη. Έπί 
τής άνωτέρας τοΰ ξύλου έπιφανείας ήσαν (σκαμμένοι πολλοί 
ομόκεντροι κύκλοι, όμοιοι τοίς μέχρι σήμερον χαραττομένοτς 
έπί τών ξύλινων ουρανίων σφαιρών. Οί κύκλοι έμπιριεΐχον 
τάς δώδεκα δίπλα; συμπτώσεις, τά δέκα σύμβολα, τά οκτώ 
διαγράμματα καί τά ΐτερα σημεία τοϋ ζφδιακοΰ κύκλου τών 
Σινών. *Η  πρώτη αύιη πυξίς παρετηρείτο όπόταν ώφειλον 
νά προσδιορίσωσι διά τής γεωμαντείας τήν εύνοϊκήν θέσιν οι
κίας τίνος ή τάφου, ίνα ή προστιθεμένη οικοδομή γείνη άνα- 
τολικώς, άντικειμένων τών υποτιθεμένων ευνοϊκών σημείων.

Βραδύτερον αστρονόμος τις τοϋ αύτοκρατορικοϋ αστερο
σκοπείου, παρετήρησεν ότι ή βελόνη δεν (σημείου ακριβώς 
τόν βόρειον πόλον, άλλ’ ότι ύφίστατο εκτροπή 2 μοιρών καί 
55'. Ή διαφορά αΰτη ηυξανεν έπί έκατόν περίπου ετη, 
δηλαδή μέχρι τοϋ ένατου αιώνος, όπότε καθηγητής τις τής 
γεωμαντείας προσέθηκε νέον κύκλον τοϊς λοιποΐς. Έπί τής 
τελειοποιηθείσης ταύτης πυξίδος, ή πρώτη τών δώδεκα δι
πλών ωρών έπιπτεν 7ο 1)2 άνατολικώς τοϋ βορείου σημείου. 
Έχρησίμευε δέ ίνα άκριβώς προσδιορίζωσι τήν γένεσιν τών 
αστέρων, βασιζόμενοι έπί τής θεσεως αυτών, τοΰτο δέ έπί τής 
δυναστείας τών Χάν άπετέλει άδιάσπαστον μέρος τής κοι
νωνικής γής, καί ιδίως έπί τών άφορώντων τόν γάμον.

Τοιαύτη ήν ή ίν χρήσει πυξίς κατά τόν ένδέκατον αιώνα, 
ώς ό Ξεν-Κουά διηγείται. Ό συγγραφεύς ούτος,λέγει, ότι σι
δηρά τις βελόνη δείκνυσι τόν πόλον, όπόταν τήν προστρί- 
ψωμεν έπί μαγνητικοΰ λίθου, καί αναφέρει περί τής ταύτης 
ώς περί φαινομένου, δπερ άτομικώς έξήτασεν.

Κατά τό 1122, πρέσβυς τις Σίνης, κατευθυνόμενος είς 
Κορέαν, παρετήρησεν έπί τοϋ έφ’ ού έπέβαινε πλοίου μαγνη- 
Τικήν πυξίδα, χρησιμοποιουμένην ίνα δεικνύρ τήν οδόν. Αΰτη 
είναι ή πρώτη μνεία περί τή; μαγνητικής βελόνης, χρησιμο- 
ποιηθείσης είς τήν θάλασσαν.

Κατά τήν έποχήν ταύτην, ή βελόνη πάντοτε εύρίσκετο 
έπί δοχείου πλήρους ΰδατος. Άλλ’ έπί τής δυναστείας τών 
Μίγγ, οί Ούράνιοι αΐχμαλωτίσαντες ιαπωνικά; ίόγγας, εύρον 
έντός αύτών μαγνητικάς βελόνας στηριζομένας έπί λεπτής 
έπιφανείας έκ ξύλου, χωρίς νά ύπάρχη ΰδωρ. Οί ’Ιάπωνες 

,εύρίσκοντο είς σχέσεις μετά τών Πορτογάλλων ναυτικών, αί 
δέ πυξίδες αύτών άναμφιβόλως ήσαν εύρωπαϊκής κατασκευής. 
Είναι άποδεδειγμένον, ότι ειχον ναυτικούς πίνακας, διότι 
κατά τόν δέκατον, ενδέκατον καί δωδέκατον αιώνα, Σινικαί 
ίόγγαι έπλεον έπί τών ’Ινδικών καί Περσικών ύδάτων. Τούτου 
ϊνεκα οί άραβες ίμποροι έγνώρισαν τήν χρήσιν τής πυξίδος, 
τήν έχρησ<μοποίησαν είς τά πλοία των καί τήν μετέφερον είς 
τήν Ευρώπην, όπόθεν, τελειοποιηθεϊσα, έπέστρεψε τοιαύτη 
εΐς τήν Σινικήν αυτοκρατορίαν.»

Φρίκ.
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Αυριον Κυριακήν 4 Απριλίου γενήσεται όλεχή εχληψις 
τοΰ 'Ηλιου, μερικώς όρατη καί <ν Άθήναι;. Ή έχλίιψις 
αΰτη ενικά της μικρά; αποστάσεως τής Σελήνης άπΟ τής 
Γής, κατά τήν έποχήν ταύτην, έχει μεγίστην σπου^αιότητα 
διά τήν έπιστήμην.Ήδη πρόκειται ιδίως νά μελετηθή ή φυσική 
καί χημική σύοτασις τοΰ ηλιακού στέμματος, ήτοι τής αε
ρώδους ταύτης μάζης, ήτις περιβάλλει έν είδει ατμόσφαιρας 
το άστρον τής ήμέρας πανταχόθεν, και ήτις μόνον κατά τάς 
όλικάς έκλείψεις αύτοϋ έμφανίζεται περί τόν μέλανα δίσκον 
του, στεφανοϋσα αυτόν δι’ ακτινωτών λαμπρών μεγίστων 
φλογών. Οί αστρονόμοι παρασκευάζονται πρό μηνών ήδη 
προς παρατήρησιν τοΰ εκτάκτου τούτου φαινομένου’ όλα δε 
σχεδόν τά ευρωπαϊκά κράτη άπεστειλαν τούς ειδικούς Επιστή
μονας αυτών εις τά καταλληλότερα σημεία τής γής, ένθα ή 
εκλειψις θά είναι ορατή ώ; ολική. Ή Γαλλία άπίστειλε τρεις 
έπιτροπάς ύπό τήν αρχηγίαν τών διαπρεπέστατων αστρονόμων

■ της είς Σενεγάλην, ή δέ ’Αγγλία μίαν είς Σενεγάλην καί 
άλλην είς Βρασιλίαν. Έν Ευρώπη ή έχληψις θά είναι ορατή 
έν μέρει, ήτοι μέρος μόνον τοΰ ήλιακοδ δίσκου θέλει κα- 
λυφθή ύπό τής Σελήνης, καί συνεπώς ή έλάττωσις τοΰ φωτός 
τής ήμέρας οεν σα ήναι τοσαυτη, ώστε να γεινωσιν οραταί 
αί αερώδεις μάζαι αί περιβάλλοοσαι εις μεγάλην άπό τής 
φωτόσφαιρας άπόστασιν τόν “Ηλιον, και αΐτινες δέν φαί
νονται συνήθως περί αύτόν, άφανιζόμεναι ένεκα τής ασθενούς 
αύτών λάμψεως ύπό τοΰ ζωηρού φωτός τής ήμέρας, ώ; οί 
αστέρες.

Ούδέν τών ουρανίων φαινομένων καταπλήσσει τόσον, όσον 
ή όλική έκλειψις τοΰ Ήλιου,’ οΰτινος ό δίσκος σκοτίζεται 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον’ καθ’ ήν δέ στιγμήν καλυφθή 
έξ ολοκλήρου ύπό τής Σελήνης, αναφαίνεται ύπό μορφήν 
στεφάνου περιβάλλοντος αύτόν τό ηλιακόν στέμμα’ τό δέ φώς 
τής ήμέρας έλαττοΰται είς βαθμόν τοσοΰτον, ώστε φαίνονται 
εύκόλως πολλοί τών αστέρων.

Έν ’Αθήναις ή ίκλειψις θά γίνη ώς εξής’ αρχή έκλείψεως 
ώροι 5 7', μέσον τής ίκλιίψεως 5 50', καί τέλος τής 
έκλείψεως 6 34' μετά μεσημβρίαν.

Ή «Φύσις» προσεχώς θά δημοσίευση τά αποτελέσματα 
τών παρατηρήσεων τοΰ παρά τοΰ Γαλλικού αστεροσκοπείου 
τοΰ Meudon άποσταλι'ντος είς Αφρικήν La-Baume—Plu- 
νίβΐ, ώς καί τάς σχετικά; εικόνας τής έκλείψεως, άς ό συνα- 
πελθών κ. Pasteur, διευθυντής τοΰ φωτογραφείου τοΰ άνω
τέρω αστεροσκοπείου ίπί τούτφ θά λάβη, ήτοι τήν τοΰ ή- 
λιακοΰ στέμματος, τοϋ ηλιακού φάσματος κτλ. δι' ών 
θά προσδιορισθή ή ισυκνόνης τοϋ φωτός τών φωτεινών προε
ξοχών τοΰ ήμετέρου αστέρας. «1>. ΜΙ.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
(ΜΟΟο?. )

< Ή γτι έπλάσθη, Προμηθεϋ' λάβε λοιηόν την ΰλην, 
καί δρόμε είς αύτήν,

καί ηλάσον ζώα καί φυτά κατά μορφήν ποτκίλην, 
καί πλάσον ΰπαρξιν φθαρτήν.

Έηιθυμώ νά. βαίνωσιν ώς κύματα θαλάσσης 
τά είδη τών πλασμάτων τών φθαρτών, 

θέλω φθορά και γένεσις νά καταστμ ή πλάσις, 
μυστήριον διττόν ! »

Είπεν ό Ζευς, καί έφυγεν ό Προμηθεύς δρομαίος, 
καί ήλθεν είς τήν γην,

καί ήρξατο νά έκτελή τό έργον του ταχέως 
κατά τήν θείαν προσταγήν.

Καί ήδη άνεφάνησαν έπί τής γής μυρία 
συστήματα καί ζω6>ν καί φυτών,

καί χαίρων προσεκάλεσεν ό Προμηθεΰς τόν Δία 
πρός έγκρισιν αύτών.

Κατέβη είς τήν κορυφήν ύπερηφάνου όρους
ό άστεροπητής,

καί, £ίψας βλέμμα είς τής γής τούς άπεράντους χώ- 
ειδε τά πάντα ώς κριτής, Ιρους,

ΰλλ’ είδε πλήθος άπειρον φυτών καί άλλων ζώων 
καί άραιόν άνθρώπων πληθυσμόν, 

καί είδε τούτους έχοντας Ανάστημα ηρώων, 
μορφήν καί όπλισμόν.

«Εξαίρετα, ώ ΓΙρομηθεϋ, τά πάντα—τότε λέγει 
ό Ζευς μετά μικρόν —

καί μόνον, όπως έμαθον, ό Μώμος ταΰτα φέγει 
ό έχων στόυα φθονερόν.

Άλλ’ δμως πάς τις δύναται νά σοί παρατηρήση 
τήν έλλειψιν. άνθρώπων άρκετών,

καί κρίνει εύλογον ό Ζεύς θερμώς νά σοί συστήση 
την αύξησιν αύτών.

»Πλήν βλέπω οτι δυστυχώς ή ύλη έξηντλήθη· . . 
Άλλ’ άς μή σέ λυπή

τό πράγμα τοΰτο, Προμηθεύ- ύπάρχουσιν οί λίθοι 
εύηλαστοι έτι καί νωποί :

Σΰ δύνασαι, τεχνϊτά μου, νά μετασχημαχίσης 
καί είς ανθρώπους πλήθος έξ αύτών, 

καί πλεϊστα έτι δύνασαι νά άνθρωποποιήσης 
τών ζώων καί φυτών.

»’Εμπρός λοιπόν — καί πλήθυνον τό γένος.τών άν- 
καί τότε, ποιητά, [θρώπων,

έλθέ καί λάόε παρ’ έμοΰ τό άθλον τόσων κόπων, 
τά δώρα μου τά ζηλωτά. »

Είπεν ό Ζεύς, καί μεθ’ όρμής άνήλθεν ύψιπέτης 
είς τών θεών τό δώμα τό λαμπρόν,

καί έπεδόθη εύπειθής ό μέγας υπηρέτης 
είς έργον οχληρόν.

Έντέχνως έδωκε μορφήν άνθρωπον εις άπειρους 
καί λίθους καί πηλούς,

έίς πλείστονς δφεις δολερούς, είς άμετρήτονς χοί- 
εΐς βοϋς άμόλεϊς καί παχυλούς, Ιρους, 

εις λύκων τάγμα φοβερόν, είς Ικανά θηρία, 
είς άλωπέκων μέγαν άριθμόν,

καί ούτως ή σημερινή προέβη κοινωνία 
είς τόν πολιτισμόν !

29 ’Οκτωβρίου 1884. Σταματιος Δ. Βλάβης.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
- ΣΑΠΦΩ >

(Συνέχεια καί τέλος)
Ή καώ τό τέλος τής πιρί ής ό λόγο; πράξεως έξοδος τής 

Σαπφοΰς πρός αλλαγήν ενδύματος φαίνεται ύμίν καί ύπό 
τεχνικήν ολως έποψ,» ατυχής’ οΰ μόνον δηλ. γίνεται τοΰτο προς 
έπί τής σκηνής άπομόνωσιν τοΰ Φάωνος και τής “Ελλης, δπως 
κατόπιν έπέλθη ή έπ’ αύτοφώρω σύλληψις τούτων, προδιδόντων, 
τοΰ μέν ένός τόν έρωτα, τής δέ έτίρας τήν πρός αύτήν ύπό τής 
ποιητρίας έπιδαψιλευθεϊσαν φιλοξενίαν. άλλ’ έτι δι’ αύτοϋ λίαν 
έπιδήλως ίείκνιινται και τά έξή; : Ή Σαπφώ πρό πολλοϋ έ γνώ
ριζε τήν πρόςθήραν άναχώρησιν του έραιτοΰ της’ έπρεπε λοιπόν 
να σκεφθή δΓ άμφίεσιν κατ’ αύτήν ταύτην τήν στιγμήν τής έκ 
τοΰ κυνηγιού επιστροφής εκείνου ; μή πολύ πρότερον δεν ήδύ- 

νατό νά πραγματοποιήσει τήν θέληβίν της ταύτην, ίνα όσον οίόν τε 
τάχιον ή έτοιμος πρός ευπρόσωπον τοΰ Φάωνος υποδοχήν; Είναι 
αληθές, οτι τοΰτο έγένετο, ώς άνωτέρω έ’φθημεν έπί σκοπφ’ 
άλλ’ είναι-τοΰτο έν συνόλφ αρμονικόν; δεν φαίνεται παντί ή 
πραξις αότη τής άοιδοΰ στερουμένη πάσης συνολκής πρός τό βύ- 
γενες καί ύψηλόν τοΰ έρωτος αίσθημα ·, άλλα καί αψυχολόγητο*  
φαίνεται ήμΐν εντελώς τδ τοιοΟτον.' μή δέν ήδύνατο ν.’ άναβλα- 
στήση έν τη μεθυούση ύπό τοΰ πάθους τής Σαπφοΰς καρδία 
φλογερόν τι αίσθημα ζηλοτυπίας, τόσφ μάλλον, καθ' 8έον ή 
ύπό ταύτης φιλοξενουμένη ήτο πολλφ μάλλον εκείνης ώραιοτέρα, 
πολλφ μάλλον περικαλεστέρα ; Αί κατά μόνα; *αί  έν έπιγνώσει 
συνδιαλέξεις αύται τής Έλλης μετά του Φάωνος μή δεν ΐσχυον ■ 
νά βυσσοδομήσωσι .παρά τή φλεγμαινούση τής ποιητρίας φαντα
σία ιδέαν τινά τοιαύτης εμπαθούς Λμ« καί ήδύπίκρου αντιζηλίας ; 
’Ιδού έ» συνόψει οι λόγοι δι’ ώ» έθεωρήσαμεν εντελώς άτέχνον 
καί βεβιασμένου πάντη τό μέρος, τούτο’τής πρώτης πράξεως.

Ένταΰθα. όφείλομεν κατά καθήκον νά μνημονεύβωμεν τής 
πτώσεως τής ηθοποιού, γενομένης μετά μεγίστης φυσικότητες 
καί παραστατικότητος ε’ν τη κυμαιώδει πρός τό. δάπεδον άφέσει 
τοΰ. σώματος, πτώσεως ύπομνησάσης ήμΐν ύψίστης τελειότητος 
καλλιτεχνικά; έξάρσει; έεέρα; «ξόχου, άπαραβλήτου άλως δυ- 
νάμεως, καλλιτέχνϊος, τής κ. Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου,

Έν τη Β'. πράξει μετά μεμετρημένης δαψιλείας άπαντα τις 
πλήθος ωραιότατων, μεστών ζωηρότατης καλαισθησίας, φράσεων, 
ών σπανίζουσι συνήθως αί Έλληνικαι τραγφδίαι. Τούτων παρα- 
θέτομεν τινάς: «Ένφ ήρχέμην «ίς τόν κήπον, ζεύγος έχιδνών 
»έξώρμησεν έξαίφνης εναντίον, μου.» λέγει επιτυχέστατα ή Σα- 
πφώ αποτεινόμενη πρός τόν Φάωνα, ύπονοοΰσα τήν καταφώρως 
σύλληψιν αύτού άπιστοΰντος είς τόν έρωτά της. —«Ποιος βλέπει, 
«φίλε, τής ψυχής τάς τρικυμίας ; είναι πέλαγος φρικτόν, άπύθμε- 
»νον, ζοφώδες όπου κλάδωνες παθών ύψοΰσι κύματα τρισμέγιστα, 
«παμφάγα, κ’ ή γαλήνη μειδιάματος ψευδούς, πολλάκις κρύπτει 
«τούς όλολυγμούς ψυχή; σπαρασσομένης.» φράσις χαρακτηριστι- 
κωτάτή, μεσμίλευμένη. έκδηλωτικωτάτη τής λεπτής ψυχολογι
κής καταστάσεως έν ή διατελεϊ ή Σαπφώ,δυναμένη άνευ υπερβο
λής ν'άντιπαραβληθη πρός έτέραν όμοιας έννοιας μιας τών καλλι- 
τέρων’τραγφδιών τοΰ Ίταλοΰ ποιητοΰ Δελφίνου,τής Κλεοπάτρας, 
έξ ής, καθ’ ήμετέραν μετάφρασιν, μεταφέρομεν ^5δ« τά έξής: 

fifitpa α·ϊη0ιια ! ev& fiacitvxev ή φύσις, 
να ιχίηΛηί ι' άπβκρτφα, τί)’' γί^αοαν ιής xapiiac, 

τ®’’ tnc nojvepnxovc x4tenc
xpvnin fie tnc. ίωήε tac ιτοταπάς καπέας.
“Ω I vai, eirai ανόσιοι:, pa'foc eivai exeivnc 
Saric xiatevei iyeiSUc πδ< etc rove Joyovc pSror 
ta stafln fiiertet τής fiac τδ σμήνος
<ίς er xatosrpip- navrote τδ r^t^ioc xeoirrie κάνον .... 

"Ετεραι. «“Ακουσον τό μυστικόν ψιθύρισμα τών δένδρων.... 
»Ειναι προσευχή ζωής σφριγώσης, πρός τόν Πλάστην τοΰ παντός», 
καίτοι αί τελευταίοι λέξεις ούδαμως συνάδουη πρός τό πνεΰμα 
τής άρχαίας θρησκείας.
«Ή xapiia μου ώς πτίλλον φέρεται στρουθοΰ εις άνεμον παροδι- 

»κών ερώτων.»·—«'Όμως ή ψυχή, δέν άγαπα πολλάκις ό,τι έκ- 
»τιμα, κ’ έπιθυμεΐ συνήθως ό,τι έπρεπε νά άποφεύγρ.» Φράσεις 
τινές έ» τούτοι; καί ρητά ώς τό : «Τών θεών ή τών θνητών, ούδεις 
»ύπάρχει έρωτος ανώτερος » έ'λκουσιν αμέσως τήν καταγωγήν των 
έκ τής κλασικής τής άρχιιότητος τραγφδιας.(ί ί’Έτεραι δέ πάλιν 
ώς : «Ή-μέθη τοΰ έρώντο; ειν’ έγώίστής,» «τό κάλλος σου τό 
γαΰρον,» φαίνονται ήμΐν λίαν ατυχείς καί ανούσιοι, προκειμένου 
μάλιστα περί γυναικός, οποία ή Σαπφώ.

Αίαν επιτυχής είναι ό χαρακτηρισμός τής Έλλης, καίτοι αρ
κετά ασθενώ; έξωτερικευόμενος,μάλλον δ’ ισοσκελούς τή πρωτα
γωνίστρια χρήζων ήθοποιοΰ, χαρακτήρ μεθ' ίλών τών ποικίλλων 
διακυμάνσεων καί άσταθειώ» τής γυναικείας καρδίας. Ζωηρό
τατη καί πλήρης ηγεμονικής αξιοπρέπειας ή έπί ταΐς πρός τόν 
Φάωνα ίίβρεσιν τοϋ Αλκαίου οργή τής Σαπφοϋς, ώς ωραιότατος 
καί ό ύπό τούτου χαρακτηρισμός τοΰ Φάωνος. ’Επαναλήψεις τινές 
στίχων καί ιδεών διαθέτουσι τόν άκροώμενβν άνυπομόνως πρός τό 
εργον, σφάλμα, οπερ εύχερώς δύναται ναποφόγη ό συγγραφείς. 

Μεστοί αρχαϊκής όντως δυνάμεως και πειθοΰς είναι οί λόγοι 
τού ’Αλκαίου πειρωμένοο νά καταπείση τήν Σαπφώ, όπως έπι- 
στρέψ») εις τήν Λέσβον, λίαν δ’ έτέρωθεν μεγαλοπρεπής και ύ- 
ψηλόφρων ή άπόφασις ταύτης. όπως έπαναχάμψη εις τήν πα- 

(<) Σογοχλέο-ς Αντιγόνη, στίχοι 785 — '90.«καί σ' oSt’ aSara· 
εωτ φνξιμοί ονίεϊτ ονθ’ άμ/ρίων Ζπ’ ανθράκων,t.

τρφαν. ’Εκείνο δμως όπερ, ΰπιρ πάν άλλο, δύναται νά πρίσ- 
δώση δπωςδήποτε τφ έργω τούτφ τουλάχιστον τύπον τραγφδίας, 
έκεϊνο όπερ παντός άλλου ίβχυρώτερον δύναται πως »α έξαγνίογι. 
τόν ποιητήν απέναντι τοΰ κοινοδ καί τό κοινόν εΰμενέστερον νά 
διαθέση ύπέρ τοΰ συγραφέως, είναι ό μονόλογος, τό πλειότερον 
έπιτύχός τοΰτο, καθ’ ήμας, τμήμα τούβλου έν τε τη δράσει καί έν 
τή καθόλου μετά δυνάμεως καί ζωηρότητος ού τής τυχούσης άνε- 
λίξει τών συγκυκωμένων εν τη εΰφαυτάστφ τής ποιητρίας ψυχή 
αισθημάτων και συναισθημάτων. Ό μονόλογος ουτος, έκτυλισσό- 
μένος έν ποικίλλαις έναλλαγαϊς καί μεταπτώσεσίν είς στίχους, 
ώς τό 8λον έργον,. γλαφυρούς,γλυκείς και έρρύθμους, συγχεντροΐ 
έπ' αύτού έπικαθηλωτικώς τήν προσοχήν τοΰ άκροατου, είς διη
νεκή ένστασιν καθ’ δλον τό διάστημα τής έκφωνήσεως εύρισκο- 
μένην, αρκετά, άλλως τε, έπιτυχώς άπαγγελθε'ις καίμεθ’ίκα- 
νής έκφράσεως έν τη εκδηλώσει τοΰ συγκλονοΰντος τήν «ταρα
γμένη» τής Σαπφοΰς ψυχή» πάθιυς. Έντούτσις, νομίζομε*,  οτι 
ήδύνατο νά ηναι ολίγον μικρότερος, ανιυ τόσων πρός τήν πέριξ 
Φύσιν αποχαιρετισμών; έτι δε τραγικότερο; ολίγον κατά τό τέλος, 
ελλείψεις αρκούντως μειοΰσαι τοΰ όλου μονολόγου τήν παρά 
πάντων όμολογηθεΐσαν μεγαλοπρέπειαν, πλήν και ευκόλως διορ- 
θούμεναι.

Ούσιοστικύτερον εξεταζόμενος ό έξ 120 στίχων μονόλογος 
ούιος παρέχει ΰμΐν λαβήν προς μομφήν τινων εκ τών πολλών 
ιδεών αύτοϋ και ίχφράσίων, νομιζόντων δ’ ήμών, ότι ουδόλως ύπό 
τοΰ συγγραφέωςθέλομεν έπί τούτφ παρεξηγηθή,έπιχειροΰμεν άνε- 
πιφυλάκτως τήν ενταύθα αναγραφήν αύτών: «ή αύρα τής νυκτός 
»μακρόθεν είς τό ούς μοί φέρει μόνον ασθενές ψιθύρισμα που διη- 
»γοΰντα£είς τά.δαση τά βουνά,». Πρώτην βληθώ; φοράν ακούο
με» από σκηνής, τό όμόλογοϋμεν ένερυθριάστως, δτι τά βουνά 
είναι δυνατόν νά ψυθιρίζωσι τοΐς δάσεσιν ασθενές ψυθίρισμα’ έτε
ροι δέ πάλιν πλήρεις στρυφνότητος. στερούμεναι πάσης χάριτος 
καί εύρυθμίας, ώ; αί εξής δύο : «. . .καί είς υγρόν Ταρτάριιον, 
»πέμψ ν Άν βυθόντό άπιστον τό ζεύγος ». «όλίγην ώραν έτι 
»καί ό θάνατος θέλει παγώβη τά νεκρά των σώματα..,.». Οί 
έπόμενοι δέ στίχοι: «καί σκόπελοι καί 0?άχοι καί δειαοι ίχ- 
»θεϊς... .άτινα τό αλμυρόν—βασίλειον οΐκεΐτε,» είναι πάντη 
ανούσιοι, ούδέν ένέχοντες τό ώραΐον καί αρμονικόν Ημείς τουλά
χιστον θά έπροτιμώμεν άντί τοιούτου αλμυρού βασιλείου έν 
δλως...άνάλατον,

Τοιαύται παρομοιώσεις και φράσεις, όποϊαι αί ανωτέρω έκτε- 
θεϊσαι, ού μόνον τού περί ου ό λόγος μονολόγου έπαισθητώς έλατ- 
τοΰσι τήν αξίαν καί δύναμιν, άλλά καί τοΰ όλου έργου μειοΰσι 
τήν πανταχόσε περί τήν φράσιν καί τά νοήματα ύφισταμένην δα- 
ψίλειαν καί γλυκύτητα. Εν μόνον άρκεϊ σφάλμα, έν καί μόνον 
πολλάκις,είτε πιρ'ι τά; λέξ»ι;,εΓτε πιρί τά; ιδέα;, δπως διασείση 
έκ βάθρων παρά τη κοινή συνειδήοει τή» περί προοώπο» τίνος οίου- 
δήποτε ύπάρχουσαν φήμην καί ύπόληψιν.Ή αψίκορος τοΰΈλληνο; 
φύσις, ή ακατάσχετος αύτοϋ τάσι;,όπως πάν τό περί αύτόν και τό 
μάλλονσοβαρώτερον έτι λάβη ύπό τήν φαιδρά» καί έπίχαριν αΰτοΰ 
δψιν, έδωκε πλειστάκι; αφορμήν πρός κωμφόοπσίησιν καί διαπόμ- 
πευσιν ακόμη άνεγνωρισμένης παρά τή ήμετέρα κοινωνία επιστη
μονικής fl φιλολογικής ίκανότηιος, καί τοΰτο, έκ σμικροτάτης, 
άν οχιάναξίας λόγου, αιτίας και περιστάσεων.

Ιδού άκριβώς ό λόγο; δΓ δν προέβημεν είς τήν κατά λέξιν 
ίκθεσιν τών ανωτέρω φράσεων καί ιδεών, σκοποδντε; καί μόνον, 
όπως καταστήσωμε» προσεχτικωτέραν τών περί τήν φιλολογίαν 
άσχολουμένων τήν διάνοιαν. Έάν ή από τή; σκηνής παράστασι; 
ένός δραματικού έργου έξουδετεροΐ ώς έκ τής ταχύτητος μεθ' ής 
τούτο έξελίσσεται,τή» περί τό λεκτικό» καί τήν έννοιαν προσοχήν 
τοΰ θεατού, ή τυχόν έπιγένομένη αυτού δημοσίευσις, ής τό έπί- 
φοβον άλμα άπέφυγεν αείποτε ό κ. Καλαποθάκης, παρέσχεν ώς 
έπί τό πλεΐβτον τοΐς περί τό θέατρο» διατρίβουσιν αφορμήν πρός 
κρίσιν καί δριμεΐαν εκείνου έπίκρισίν.

Έτερον δυνάμενόν πως νά μάς πείσγ περί τής τραγικής τοΰ 
έργου μορφής, εήαι ή είς στίχους ιαμβικούς ταχεία αύτοϋ άν«- 
λιξις. Περί ιούτων μόνον επαίνους έχομεν νά εϊπωμεν. Καταλ- 
ληλότη; περί τήν εκλογήν τοΰ μέτρου, ρυθμό; άπ’ άρχής μέχρι 
τέλους διαρκής καί έπίτονος, γοργότης άβίαστος, ρέουσα, έν συν- 
εκτικότητι καί αρμονική πρός άλλήλους τών στίχων συνδέσει 
άφθόνως έκδηλοομένη, ιδού πάν δ,τι υπό μετρικήν έποψιν δύναται 
νά χαρακτηρίση ,τό στιχηρόν τοΰ δραματίκοΰ τούτου έργου. Ώς 
πρό; τοΰτο καθώς ώς πρός τήν γλώσσαν έκτος ίλιγίστων εξαι
ρέσεων επέτυχε πληρέστατα ό συγγραφεύς.

Δ. Ανλςταχοπ£υλο*
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΟΓΛΙΟΤ ΒΕΡΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ

Πί^ατωΟείσχς τής ίκτυπώσςως τοϋ ΛΑΧΕΙΟΥ ΥΓΓ ΑΡ1Θ. 9672 έν μεταφράσει τοΟ πρώτου έκ τής β . 
σειράς τών έργων τοΟ Ιουλίου Βέρν, ήρξατο ήδη ή έκτύπωσις τοΟ β?. έργου ΑΙ ΜΕΛΑΙΝΑ1 ΙΝΔΙΑ1, ούτινος 
παρατίθεμεν άνωθεν δύο έκ τών εικόνων αύτού.

Έπαναλαμβάνοντες δέ πάλιν, συνιστώμεν θερμώς τοΓς ήμετέροις συνδρομηταις*  τήν άπόκτησιν τών έργων 
τούτων,τδ πρώτον έκδιδομένων είς τήν γλώσσαν μας μετά φιλοκαλίας καί κομψότητος ύπδ τοΟ κ.Θησέως Αιβερίου, 
διότι ή έξακολούθησις τοιαύτης πολυτελούς έκδύσεως είναι Επαρκές Εχέγγυον τής χρησιμότητας των.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

(Σννέχεια, ίδε προηγούμενον φνλίον)

Ε'.

’Όνειρα καί ’Έρως. 
Τρίτη <ϊυνάντη<ης.

"θνειρον ! I !
Τί είναι δνειρον ; τί δηλοί ;
Κατά τούς ΰλιστάς, άφηρημένην Ιδίαν, απραγματοποίη

του φαντασίαν. Κατά τούς ιδανικούς τό δνειρον εεναι κό
σμος άϋλος μεθ’ ου συγκοινωνοΰσι τά πνεύματα τδν ανθρώ
πων, οσάκις τό σώμα καθεύδει. Κατά τούς Επιστήμονας 
είναι μίανευρική, υστερικά, ά/αιμική, φυσική κατάστασις τοΰ 
σωματικού οργανισμού, έπιδρώσα είς τήν φαντασίαν έν ώρ$ 
ύπνου. Κατά δε τάς γυναίκας Εξωτερικός κόσμος, διαβο

λικός ή καί θείος δρών είς τήν φαντασίαν, είς τήν ψυχήν 
καί τό πνεύμα τοϋ κοιμωμένου, καί τιθείς ούτως αυτόν εις 
Επικοινωνίαν μετά τών μυστηριωδών φαινομένων καί γεγο
νότων τής ζωής.

Τίς δε τούτων πλησιάζει τήν αλήθειαν ;
Πάντες, διότι συμφώνως πρός τήν σχετικήν άνάπτυξίν 

του, έκαστος φαντάζεται τήν ευτυχίαν του- άν δ’ έπιχει- 
ρήση τις ν ’ άνατρεψν) τάς πεποιθήσεις ταύτας ματαιοπονεί, 
μηδέν κατορθών.

Άλλά τί ή μις Θόρπ ένόει λέγουσα, ότι δνειρον είναι με
γίστου καλόν καί τί ή Μαίρη ένόει σημειοΰσα διά τής γρα- 
φίδος έπί τού λευκώματος της «δνειρον ;»

Όνειρον ή πολύπειρος Θόρπ Ενόει φαντασίαν, ήν όνει- 
ρευόμεθα καί άδυνατοΰμεν νά πραγματΰποιήσωμεν, καί ονει- 

ρον ή άπειρος Μαίρη επίσης Ενόει φαντασίαν, ήν όμως αύτη 
ήρέσκετο νά πιστεύση, ότι ήδύνατο νά πραγματοποίηση επί 
της γής-

Τίς είχε δίκαιον ; θά τό ίδωμεν παρακατιόντες.
Έρως 111
Τί είναι έρως ; . . . τί δηλοΐ ;
Κατά τούς ύλιστάς, πραγματικήν ούσίαν, άποτέλεσμα 

Επιθυμίας. Κατά τούς ιδανικούς κόσμον ηδονής, έν φ τό 
πνεύμα καί ή ψυχή τέρπονταΐ, εΰχαριστοΰνται, διασκεδά- 
ζουσι. Κατά τούς Επιστήμονας άναγκαΐον κακόν, άντιστάθ- 
μισιν τής λύπης. Κατά δέ τάς γυναίκας ό Ερως είναι παρά
δεισος δι’ ον έπλάσθησαν, δι’ δν ζώσι καί δι’ δν Ουσιάζουσι 
τά πάντα.

Τίς πλησιάζει τήν αλήθειαν ;
’Επίσης πάντες. Άλλ’ ή μέν Θόρπ Ερωτα Ενόει πυράν, 

ήν οφείλει τις ν’άποφεύγη, ή δέ Μαίρυ χρυσαλίδα, ήν πρέ
πει νά θερμαίνη τις είς τά στήθη του.

Τίς είχε δίκαιον ; Θά ίδωμεν καί τοϋτο.
Ώστε κατά τήν μις θόρπ, όνειρα καί Ερως, ήτοι φαντα

σία καί πυρά ιΐσί δύο μέγιστα καλώ, άτινα δεν . δύναται τις 
ν’άποκτήση έπί τής γής, 
κατά δέ τήν Μαίρην, ό
νειρα καί ερως είσί δύο 
«ύτυχίαι, δύο πόθοι, δύο 
χρυσαλίδες, αίτινες δύ
νανται νά πτερυγίζωσιν 
έφ’ οίουδήποτε μέρους 
τής γής χωρίς νά κωλύ· 
ωσιν αύ-τάς ούτε ό ήλιος, 
ούτε ό άήρ, ούτε τά πά
θη, οΰδείς. Καί το έπε- ■ 
σφράγισε διά τής γραφί- 
δος της, καί τό ένεψύ- 
χωσεν δ γέλως της καί ή 
πεποίθησίς της.

Γελ^ς! τάλαινα Μαί
ρη, χωρίς νά γνωρίζρς 
τίς σ’Εφερεν είς τόν άκα- 
τανόητον τοΰτον κόσμον, α'Ο νε t ρ a χ α
καί εΐς τόν ώραίον αύ
τόν μαγευτικόν καί κυανόλευκου ορίζοντα, χωρίς νά γνωρίζης 
διατί σοί έδόθη ή καλλονή σου αύτή καί γοργότης, ή εύ· 
φυία σου καί χάρις καί χωρίς νά δύνησαι νά μαντεύσης 
πρός ποιον σκοπού ό πλάστης σου σοί έδάνεισε τό θεσπέσιον 
εκείνο μειδίαμα δι’ ού Ετρωσας τήν καρδίαν Εκείνου. ΓελφςΙ 
διότι σοί έδόθη ή Εξήγησες τοΰ ονείρου σου, γελ^ς θορυβωδέ- 
στερον, διότι ήδη νομίζεις Εν τή άπειρίφ σου, ότι κατεκτη- 
σας δύο εύτυχίας, τήν.φαντασίαν καί τόν Ερωτα!

Γέλα, τάλαινα, Ενόσφ είναι εΐσέτι καιρός καί πριν ελθη ή 
■ώρα τής μετάνοιας ! Γέλα, καλώς διά νά λησμονήσρς τήν 
ορφανίαν σου, γέλα θορυβωδώς, διότι αύτό μόνον θά άπο-όρφανίαν σου, γέλα θορυβωδώς, διότι αύτό μόνον θά 
κτήσης Εν τφ κοσμφ τούτφ.

Καί ούτως, ή Μαίρη καί ό Μιμικός ήγαπώντο, 
ήγαπώντο χωρίς νά γνωρίζωσι καί άν άντηγαπώντο. ’Ε
καστος ήγάπα διότι τό ήσθάνετο, τό έβλεπε, τό ελεγε 
καί ό νοΰς καί ή καρδία του, άλλά δέν είχεν άρκούσας τάς 
■Ενδείξεις νά γνωρίζη καί άν άνταγαπάται. Έλειπε τό έκ- 
χείλισμα τής καρδίας, ώς λέγουσιν οί άγαπώντες.

Καθ ’ ήν στιγμήν ή Μαίρη κατέθετε τήν γραφίδα Επί τής 
τραπέζης καί άνεγίνωσκενσδκειρα καί fyto$y> λέξεις άς ή χειρ 
καί ή καρδία της είχον χαράξει μετά σθένους επί τοΰ χάρ
του, ό Μιμικός έξήρχετο τής οικίας του. δλως ανήσυχος καί 
περίλυπος. Διερχόμενος δέ καί πάλιν τήν όπισθεν τής Άκρο· 
πόλεως οδόν διά νά ελθη πρός τό Άντρου τών Νυμφών, ώς 
έξ ενστίκτου Εσταμάτησεν άκριβως πρό τής θέσεως, έν ή 
συνηνάήβησαν. τά βλέμματα αύτοΰ καί τής «Μαίρής τό δεύ
τερον.

άλλ’

Ελεγε

οδούς,

« Μα ποία τέλος πάντων είναι ή πανίσχυρος αυτή κόρη, 
καθ’ίαυτόν είπεν,ήτις μοι συνετάραξε τήν καρδίαν; Δι’ αυτήν 
Εκλαυσα τόσον χθες τό εσπέρας, καί νά μή γνωρίζω τούλά- 
χιστον ποία είναι ; Ά ! είναι άνυπόφορον καί πρέπει νά τό 
μάθω.... Ναί,... πρέπει νά τό μάθω.

Καί ίξηκολούθησε τόν δρόμον του,οτε Εφθασε πλησίον τών 
«τύλων τοΰ ’Ολυμπίου Διός, Εκεί όπου συνηντήθη τοσοϋτον 
απροόπτως τήν πρώτην φοράν μετά τής Μαίρης.

« Έδώ, ναί έδώ τήν έγνώρισα, διελογίσθη. Θά τήν 
έπανίδω άράγε ; »

Καί έστρεψε τό βλέμμα του κυκλόθεν άλλ’ ούδαμοΰ έπα- 
νεύρισκεν αυτήν.

Περιήλθεν ανήσυχος τά μέρη Εκείνα, διήλθε τήν οδόν 
’Αμαλίας χωρίς "υά γνώρίζη, ότι έκεί που πλησίον ακριβώς 
απέναντι αύτοΰ, κόρη τις άπαρηγόρητος τόν έζήτει, καί ά
φοΰ έβάδισε πολλάκις ’καί άνιστέναξεν άπειράκις, Επέστρεψεν 
οίκοι.

Μετά μεσημβρίαν, τήν επαύριον, τήν μεθιπομένην, έξήλ- 
θ*  καί πάλιν, περιήλθε τάς αύτάς θέσεις, τάς πλατείας, τάς 

καί όπου άλλοθι Ενόμισεν ότι θά τήν σύνήντα, άλλ’ 
είς μάτην, ούδαμοΰ ήδυ- 
νήθη νά τήν Ιδη.

Ό Μιμικός κατέστη 
ί λίαν περίλυπος ώς . έκ 

τούτου.
« Περίεργον, διελογί- 

σθη, θά ήτο Ισως ξένη 
καί θά άνεχώρησεν. . . . 
Άλλά καλείτερον, έξη— 
κολούθησε, διότι θά ήσυ- 
χάοη ό νοΰς μου ....»

Ή δέ Μαίρη ομοίως 
άνεζήτει τόν Μιμικόν, 
οσάκις έξήρχετο, καί Ε
πραττε τοϋτο συνηθέστε- 
ρον τοΰ δέοντος, μετα- 
βαίνουσα καθ’ έκώστην 
εις τήν Άκρόπολιν, άλλ’ 
ούδαμοΰ ήδύνατο καί αύ- 
τη νά συνάντηση αύτόν.

Ούδαμοΰ έφαίνετΟ.
«Γνωρίζω τήν τύχην μου, είπε τέλος καθ’ έαυτήν, ήμε'ραν 

τινά ότε Επέστρεφεν οίκοι.Τί τήν ζητώ ;...μόνη της θά Ελθρ».
Καί εισερχόμενη εις τό δωμάτιόν της, είχεν άποφασίση νά 

λησμονήση τά παρελθόντα, άφιερουμένη, ώς πρότερον, παν
τελώς είς την ποίησιν καί. τήν αρχαιότητα.

Είτα λαβοϋσα τό σημειωματάριου της Εσκεφθη νά διαγρά
ψω τάς λέξεις, «,'^γάπηΰα'Β «όνειρα καΐίρωδ», οτε ή χειρ 
της αδρανούσα πρό τής άποφάσεως, μηχανικώς Εσημείωσεν 

« Hoffnung » ήτοι « ’Ελπίς » 
τελευταίον καταφύγιον τών έγκαταλελειμμενων, καί καταφι- 
λοΰσα τό λεύκωμα ερριψε βλέμμα πέριξ αυτής, ίνα βεβαιωθή 
ότι οΰδείς τήν Εβλεπε καί μετ’ αναστεναγμού είπε, θέτουσα 
αύτό εις ιδιαίτερον έρμάριον,

«2ύ μόνον καί ό Θεός γνωρίζετε τήν καρδίαν μου, καί 
οΰδείς άλλος».

Έν ταύτφ δέ άπέμαξε θερμόν δάκρυ Εκ τοΰ οφθαλ
μού της.

Ήγάπα ή Μαίρη καί δέν ήδύνατο νά λησμονήση· καί 
τό ήσθάνετο μέν καλώς, πλήν δέν ένόησεν ότι καθ’ ήν στιγ» 
μήν ίλεγεν, δτι οΰδείς άλλος Εγνώριζε τήν καρδίαν της, ή- 
σέβει πρός τόν έρωτά της, καί ότι ούτος είναι τι άϋλον καί 
ιδανικόν, όπερ συγκοινωνεί Εν άγνοίγ. μας δίκην μαγνητισμού 
μετά τοΰ Ερωμένου μας.

Τήν ίπομενην όθεν ήμέραν, ένφ ό Μιμικός Ερχόμενος άπό
τής οίκίας.του είχε φθάσει παρά τόΰς στύλους τού ’Ολυμπίου
Διός καί άνήρχετο ήδη πρός την όδόν Αμαλίας, άμφιρρέ-
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πων μεταξύ λήθης χαί έλπίδος, παρετήρησεν αίφνης ώραίαν 
άμαξαν προ αύτοΰ ίρχομένην άντιθέτως, ίν ή εΰρίσκετο ή 
Μαίρη μετά μικρού παιδός........................................................

Τά αυτά βλέμματα συνηντήθησαν χαί πάλιν διά τρίτην 
φοράν, είσέδυσαν μέχρι τών μυχιαιτάτων της χαρδίας, χαί 
ίξήλθον ευχαριστημένα. Μειδιάματα αμφοτέρωθεν έπηκολού- 
θησαν χαϊ ώς έξ ένστικτου έχαιρετήθησαν δι 'έπανειλημμένης 
κλίσεως τής κεφαλής.

Τετέλεσται. Άντηγαπώντο. Αμφιβολία δεν ύπήρχεν. 
Άμφότεροι τή {νόησαν.

Ό Μιμϊκος ίστη ίμβρόντητος πρό τοϋ νέου θεάματος, 
ήκολούθησε διά τοϋ βλέμματος τήν φεύγουσαν Μαίρην, ήτις 
δέν ήμέλησε νά στρέψη πολλάκις τήν κεφαλήν όπισθεν αύτής 
καί νά τφ λέγει ένδομύχως· «σ’ αγαπώ, σ αγαπώ».

Ή καρδία τότε τοϋ Μιμικού ήρξατο νά πάλλη σφοδρώς 
καί ψυχρός ίδρώ; νά τόν καταλαμβάνη.

Άλλ’ ήτο ευχαριστημένος, ήσθάνετο εαυτόν ίκανοποιού- 
μενον.... καϊ μετ’ ολίγον έθεώρησε καλόν νά έπιστρέψη εΐς 
τό δωμάτων του, όπου έν ήσυχίγ νά πλάση τά έρωτύλα ό
νειρά του.

«Ά I τέλος πάντων, ειπεν εισερχόμενος έν αύτώ, τήν 
έπανειδον. Μοί έμειδίασεν έπανειλημμένως, καί μέ αντιχαι
ρέτησε. Τί καλή φαίνεται νά ήναι, ώς άγγελος I. Σφοδρόν 
έρωτα αισθάνομαι ήδη δι’αύτήν. Ώ ! ναί, τά πάντα θά 
θυσιάσω, άν ήναι, ώς τήν φαντάζομαι. . . Αλλά, τί θέσιν 
νά εχη άοα είς τήν μεγάλην αυτήν οικίαν; νά ηναι παιδα
γωγός, φίλη, ή σύντροφος; .... Άδιάφορον, ό ε’ρως δέν έξε- 
τάζει αύτά,οίασδήποτε τάξεως χαί άν ήναι υψηλής ή μικρας, 
άρχει, ότι έχει καρδίαν εύγενή, καρδίαν άγαπώσαν, καρδίαν 
άφοσιωμένην καί θυσιάζουσαν τά πάντα, ώς τήν ίδικήν μου... 
Τώρα, έξηκολούθησε μετ’ ολίγον, γνωρίζω περίπου όποια 
είναι χαί ποϋ κατοικεί καί θά τήν βλέπω τουλάχιστον ευ
κόλως καί καθ’ έκάστην. . . Ώ I ναί, θά τήν βλέπω καί 
θά μέ βλέπει. Ούδεμία αμφιβολία. . . . ·»

Καί παραδοθείς είς μυρίους γλυκείς διαλογισμούς διήλθ8 
τήν νύκτα έκείνη» ευχαριστημένος,.

Τήν επιοΰσαν ήγέρθη πολύ ένωρίς καί μειδιών, έκαλλω- 
πίσθη όσον ήδύνατΟ καλείτερον καί μεταβάς περί τήν δε- 
κάτην ώραν τής πρωίας είς την όδον Αμαλίας, έκάθισεν έπι 
τίνος έδράνου τής δενδροστοιχίας, τής παρακείμενης 
τφ βαοιλικφ κήπφ, όπόθεν προσήλωσε το βλέμμα έπί τοϋ 
έναντι αύτοΰ ευρισκομένου μεγάρου τοϋ Διαδόχου, έν ώ κα- 
τωκει ή Μαίρη. Τήν στιγμήν έκείνην γλυκύμολπον παρα
δείσιου έρωτύλου πτηνού γσμα επέσπασε τήν προσοχήν 
αύτοΰ, καί τοσοΰτον μονότονος καί βαρυπενθής τήν πρωίαν 
{κείνην τοϋ Μαιου ήτο ή φωνή τοΰ πτηνοΰ, ώστε ο Μι
μικός ύψωσε τήν κεφαλήν πρός τά δένδρα,ενα Ιδη αύτό, άλλ’ 
ήτο κεκρυμμένον καί δέν έφαίνετό' τό δέ άσμα αιφνιδιως 
έπαυσε».

« ’Ακατανόητος φύσις, διελογίσθη Μόλις έστράφην πρός 
τό πτηνόν, έπαυσε τό θελκτικώτατον ασμά του, ίνα μή το 
βλάψω ίσως διά τοΰ βασκάνΟυ δμματός μου. Ή αηδών έχει 
καί τήν ιδιοτροπίαν αύτήν. ...»

Καί στραφείς έλαβε τήν προτέραν του ρεμβώδη θέσιν, 
δτε ή άηδών έπχνέλαβε τό άσμά της. «Τί διαβολικόν πτη- 
νόνο ειπεν ό Μιμικός τότε, καί ήσθάνθη αμέσως εαυτόν φε- 
ρόμενον είς άλλον κόσμον, ιδανικόν, φαντασιώδη, μεστόν 
μαγίας καί καλλονής, γαλήνης καί μακαρίου εύτυχίας, 
ΐνθα τό παν διετέλει έν άρμονίρι έρωτος καί γοητείας άνεκ- 
φράστου.

Ό Μιμϊκος ήδη έρέμβαζεν, ειχεν έντελώ; λησμονήσει 
{αυτόν, ούδέν έκ τοϋ. κόσμου τούτου κυκλόθεν αύτοΰ θο
ρυβώδες ή μή ήσθάνενο, καί ούδέν απολύτως άντελαμ.βά- 
νετο πλέον καί ότε έν φ εύρίσκετο έν τή καταστήσει ταύτη 
μετά μικρόν ήκούσθη παρ’ αυτφ θροΰς εσθητος διερχομενης 
νέας τινός κόρης μετά μικρού παιδός καί αντηχησεν είς τά 

ώτά του, ό Μιμικός έξηκολούθησε διατελών ακίνητος καί 
αδρανής. Αί αισθήσεις του δέν έλειτούργουν.

Άλλ’ ότε μετά δευτερόλεπτον τό άσμα τής άηδόνος έ
παυσε καί ή γλυκεία φωνή τής διερχομένης ώραίας κόρης, 
ήκούσθη λέγουσα πρός τό παρακολουθούν αύτήν μικρόν παι- 
δίον'

«Gehen wir in den Garten» ήτοι «άγομε» έν τφ κήπφ» 
ό Μιμικός αμέσως άπεσπάση έκ τής ρέμβης του, έταράχθη 
ένδοθεν καί ήλεκτρισθείς έκ τής φωνής {κείνης,ήγειρε τήν κε
φαλήν καί στρέψας τό βλέμμα πρός τήν κόρην, είδε» άνελπί- 
στως τήν Μαίρην,άνοίγουσαν τήν παρακείμενη» μεκράν θύραν 
τοΰ βασιλικού κήπου,καί είσερχομένην εντός μετά του παιδός.

«Νά την! είπε καθ’ εαυτόν τί ευτυχία!»
Καί ίγερθείς έβάδισε κατά μήκος τών κιγκλίδων. *Η  δε 

Μαίρη μετά τοΰ παιδός έβάδιζεν ομοίως ένδοθεν τοΰ κήπου 
άλλά καί αΰτη κατά μήκος τών κιγκλίδων.

’Ήδη άμφότεροι συνεβάδιζον, συνηντώντο, συνορώντο, 
συνεσκέπτοντο, συνανεστέναζον, άλλά δέν ώμίλουν, διεχώ- 
ριζε δ’αύτούς μόνον σειρά ξύλινων κιγκλίδων έν μέσφ τών 
όποιων αί καρδίαι των άντήλλάσσον πόθους, εύχάς χαί ό
νειρα.

«Τί έξαίσιον καί θελκτικόν, τί αγγελικόν πλάσμα είναι 
αύτό, διελογίζετο ό Μιμικός, παρατηρών τήν Μαίρην μετά 
προσοχής καί πλησίον αύτοΰ βαδίζουσαν έν τφ κήπφ »·

Ή δέ Μαίρη'
, «Τίς νά ήναι άρά γε αυτός ό νέος, όστις φαίνεται μέ 
άγαπφ τόσον καί μέ αναζητεί; Τί είναι καί πώς λέγεται;» 
διελογίζετο, θέλουσα νά μαντεύση έκ τοΰ έξωτερικοΰ αύτοΰ 
τήν ποιότητα τοΰ νέου.

Καί άστειευομένη καί παίζουσα μετά τοΰ μικρού παιδός, 
ότε μέν έκοπτεν άνθος, έκ τοΰ κήπου, δπερ τό ώσφραίνετο 
ρίπτουσα έν ταύτφ βλέμμα φλογερόν πρός τόν Μιμικόν μει- 
διώσα, ότέ δέ τρέχουσα καί χαριτολογοΰσα έγέλα θορυβωδώς 
ώς εύτυχής παιδίσκη.

Ό Μιμικός έκστατι.κώς παρατηρών αύτήν είχε γείνη έ
ξαλλος έκ χαράς καί ευδαιμονίας, άδημονών έν ταύτώ, διότι 
δέν ήδύνατο καί {στερείτο τής άπαιτουμένης τόλμης νά τή. 
όμιλήση, άλλως τε καί ή θέσις του ήτον ακατάλληλος.Μυρίαι 
σκέψεις έγεννώντο έν τή διανοίφ του καί ή μία κατόπιν τής 
άλλης διήρχιτο άσκοπος καί άτελισφόρητος.

«Είναι τευτώνίς, διελογίσθη τότε καθ’ εαυτόν, καί άν 
εΰρισκον ευκαιρίαν, πώς νά τή ομιλήσω, άφοΰ δέν γνωρίζω 
νά ομιλώ τήν Γερμανικήν; Ά ί τοΰτο είναι φριχτόν. Πρέπει 
τότε νά τή γβάψω διά άλλου τινός.»

Καί έβάδιζε κατά μήκος τών κιγκλίδων, έπανειλημμένως 
στρεφόμενος, δπως μή άπωλέση ταύτην ούδ ’ έπί στιγμήν.

Άλλά καί ή Μαίρη ώς πιστή φρουρός τοΰ ίεροΰ καθή
κοντος, όπερ ενόρκως ένόει νά έχπληρώση άφ’ ής στιγμής 
έδεσμεύθη υπό τοΰ έρωτος, παρέμεινεν έκεϊ εγκαρτερικώς 
βαδίζουσα μεταξύ .τής έλπίδος και τοϋ έρωτος.

Αίφνης άκτίς ένεργείας, τή έπήλθε κατά νοΰν. Καί προ- 
χωρήσασα ολίγον ίν τφ κήπφ έκάθισεν έπί τίνος παρακει
μένου έδράνου. Φερουσα δέ τήν δέσμην τών άνθέων, ήν 
έκράτει είς τάς χειρας, πλησίον τοΰ προσώπου της, τή» 
ώσφοάνθη καί έμειδίασεν έπιχαρίτως.

Έ I τότε ό Μιμήκος ήσθάνθη έαυτόν αίωρούμενον υπέρ 
τό έδαφος καί άνυψούμενον είς τούς αιθέρας. «Μέ άγαπφ ό 
άγγελος αύτός, διελογίσθη, καί αγνοεί ετι, τίς είμαι». Μη
χανικώς δέ θείς τήν χεϊρα έντός τοΰ θυλακίου του έξη» 
γαγε μικρόν χάρτην, τό» όποιον μετά τρεμούσης χειρός 
εθηκε κάτωθι τών κιγκλίδων τοΰ κήπου. Μετά τοΰτο άπε- 
μακρύνθη ολίγον, καί στάς, διά τοΰ βλέμματος παρηκολούθει 
τάς κινήσεις τής Μαίρης.

Ή στιγμή ήτο κρίσιμος!
Ό Μιμικός τότε κατελήφθη ύπό σκοτοδίνης, έφοβεϊτο, 

έτρεμε σύσσωμος και ή καρδία του έπαλλε σφοδρώς.

Ή δέ Μαίρη, μεταβαλλοΰσα χρώμα, ώχρίασεν εξ αίδοΰς 
καί δειλίας, απορούσα τί νά πράξη, καί κύψασα τήν κεφαλήν 
έθετο τόν μικρόν δάκτυλον τής χειρός ίπί τών χειλέων της 
-βκεπτομένη.

Ή τάλας έσκέπτετο ή ώνειρεύετο ; ήστειεύετο ή ήράτο ;
Ήράτο, διότι μετ’ ολίγον έγείρασα τήν κεφαλήν έμει- 

δίασε, καί εΐτα έγερθεΐσα σιωπηλώς προεχώρησεν ολίγον, 
έκαμε .μικρά» παρέκκλισιν, διηυθύνθη ειτα πρός τό μέρος 
ένθα ητο κατατεθειμένος ό χάρτης, ελαβεν αύτόν άνά χειρας, 
τόν έκρυψε ταχέως, καί λαβοΰσα μικρόν κομψόν λευκόν άν- 

■θος έκ τής δέσμης, ήν έκράτει, τό κατέθηκεν εΐς τήν αύτήν 
θέσιν καί άπήλθε κατηφής.

'Ο δέ Μιμικός τότε προχωρήσας μηχανικώς, έκυψε καί 
'λαβών τό άνθος, έπιτηδείως άνεχώρησε καί αύτός έκεϊθεν 
•περίλυπος.

(*Επεται  συνέχεια).
Ροΰς.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τοΰ Απριλίου ή γλυκεία ξημέρωσε ή πρώτη 
Καϊ μέτά τριαντάφυλλα Ροδοστεφανωμένη 
Κράζει έκεϊ στην έξοχή τήν φτερωμένη νειότη 
Οπου χαρά καϊ ανοάςις γλυκεία τή» περιμένει.

Ολοι εκεί χαρούμενοι οπού άν&οΰν οί κρίνοι 
Νά εύλογητε τον Θεο που δροσο βροχής χύνει, 
Κ1 ’ ό Μάρτης κάνει δυο νερά κι' Απρίλης &λλο*ενα.  
-Χαρά σ έκεΐνο τον ζευγά πούχει πολλά σπαρμένα.

Άλλά τΐ λέγω; ξέχασα' και τής ψευτιάς ήμερα 
•Εΐνε ή πρώτη Απριλίου' καί εγώ γιά τοΰτο φίλοι 
Σάς ψάλλω οτι ίίνοιξ,ις θ·ά εΐνε έκεϊ πέρα 
/Ιλήν ψεύμματα σας λέγουνε τά ίόικά μου χείλη.

Ά'εν βλέπετε τΐ χειμωνιά μας πλάκωσε, τί χιόνι;
Άϊν βλέπετε πως άνοιξε έχομε μαύρα νέφη;...
Μά 9ά περάσουν γρήγορα, &ά ψάλλη δέ τ’ άηδόνι, 
Χαρήτε, και ή άνοιξις δεν φεύγει' έπιστρέφει !

Aaes. Ν. Kokkqnhe.

ΕΝ ΤΩι ΘΗΡΙΟΤΡΟΦΕΙΟ] 
Μολν6δογραφή|ΐατα.

Ούδέν έλκυσιικώτερον τής ρεκλάμας. Ό άνθρωπος πάν- 
-τότε ζητεί νά βλέπη τήν πρώτην αφετηρίαν του. Καί χω- 
-ρίς νά εΐνε Δαρβινισταί οί ’Αθηναίοι, συνέρρευσαν, ηγουμέ
νου σμήνους άγυιοπαίδων—πρωτοπορεία ήν συγχρατεΐ ή πε
ριέργεια,—ίνα άπόλαύσωσι τοΰ θεάματος, τόν περίβολον τοΰ 
όποιου {κήρυξαν αληθώς είς κατάστασιν πολιορκίας.

Κ’ έγώ άκόμη είλκύσθην έως εκεί, είς τόν κήπον τοΰ Α
πόλλωνος, έν φ—ΐνα συντελεσθή ή ύπάτη τών αντιθέσεων — 
κατεσκηνωσαν τά άνημερώτερα θηρία.

Τό πρώτον θηρίον δπερ συνήντησα, ήτο... εΐς Εύζων, κα- 
■θήμενος παρά τήν είσοδον,—Μουσοΰ, μοί λέγει. Μπουλλέτο ! 
Έχεις, μπαίνεις- δέν έχεις, μάς ανοίγεις τόν τόπο. Καί 
άφοΰ τφ έδειξα τό είσητήριον : « Καί μέ τό παρδόν δηλα
δή, έτσι εΐνε».

— Μά οί δημοσιογράφοι πληρώνουν; λέγει εΐς τόν ίδιον, 
φίλος μου ρεπόρτερ.

— Βρε, καί αύτοΰνοι καί τά ζώα τά μπίτ κτήνη, όλα 
4να «ράμμα..

Καί ύπό 'τό κράτος της κολακευτικωτάτης παρομοιώσεως 
εισέρχομαι μετά τοΰ φίλου μου.* *

Έν μέγα Π πανόραμα αληθές, μέ τάς δύο πλευράς σι- 
δηροφράκτους καί έν τώ κέντρφ, άποτελούμενον έπαξίως τοΰ 
όγκου του, ύπό έλέφαντος πελωρίου, φιλοσοφ'ΰντος και 
τρώγοντος . . . άχυρα. Τό βαπτιστιχόν του εΐνε «Μπαμπάς».

Πλησιάζω- μετ’ έμσδ δέ παχύσαρκος πς κύριος μ< τό τέ- 
κνον του καί τήν συμβίαν του.

Αίφνης ό μικρός περιχαρής φωνεΐ, άποσπών τό βλέμμα 
άπό τοΰ προγράμματος,—Μαμά, ό μπαμπάς, γ}ά δίς τον.

Ητο, πράγματι, όμοιώτατος !
* *

Ό έλέφας μέ τάς 2,000 όκάδας, άς ζυγίζει καί τά 120 
έτη, άτινα φέρει μετά καρτερίας έπί τής παχυδέρμου ρά- 
χεώς του, κατέστη δημοφιλής. Άπό άβρών χειρών δέχεται 
τεμάχια άρτου καί λουκούμια, άτινα έπιδεξιώτατα διά τής 
προβοσκίδος του, ήτις τφ εΐνε χειρ καί ρΐς άμα, ρίπτει είς τήν 
καταβόθραν τοΰ στομάχου του. Πρό τής προβοσκίδας {κεί
νης καί αύτός ό φίλος μου πολυμήτης δικηγόρος Έμ. Γ. 
έκλινε έχ σεβασμού τήν κεφαλήν καί ώμολόγησέ τήν ήττάν 
του.

* *
Διά νά καταταχθώ κ’ έγώ μεταξύ τών θαυμαστών τών 

θηρίων, ήθέτησα δύο rendez-VOUS. Τό έν πρός φίλον μου,ον 
ήλπιζα όμως νά συναντήσω είς τούς κλωβούς τΰν ζώων, 
τό δ’ έτερον πρός ώραίαν κόρην — Honnysoit qui IDal 
y pense—ήν παραδόξως—δευτέρα αύτη άντίθεσις —εύρον 
έκ<ί περίτρομον πρό λέοντος χασμωμένου.

— Γί κάμετε; μοί λέγει.
—Θαυμάζω.. .
-Τί;
—Τόν ... Δαρβϊνον.
Εύτυχώς δέν μέ ήννόησε καί τοΰτο τό συμπεραίνω, διότι 

μοί έρριψε βλέμμα εκτάκτου τρυφερότητας.
— Υμάς, καλέ θαυμάζω. Τί μέ μέλλει διά τά θηρία, ό

ταν σείς είσθε πλησίον μου.
— Σάς ύπόσχομαι έν διήγημα ρωμαντικόν νά σάς σερβίρω, 

ύπό τον τίτλονιβ Προ τοΰ χαίνοντος στόματος» έκτος άν μέ 
προλάβη ό κύριος.... Κυριακίδης, ότε ελπίζω νά εΐνε καί ει
κονογραφημένο».

*
’Αρχίζω τήν έπιθεώρησιν.
Γλυκυτάτους οφθαλμούς, υγρούς, ρεμβώδεις έχει ή Λάμα. 

Θά τούς έζήλευον τά τρία τέταρτα τών δεσποινίδων. Καί 
κάθηται μόνη, ήσυχος, παραπονεμένη ή δυστυχής, ώς νά 
διεκόπη κανέν έρωτικόν ό>ιιρόν της. ώς νά θρηνή τοΰ έτέ- 
ρου ημίσεός της τήν στυγνήν απουσίαν. Καί Ομως ούδείς 
προσέχει είς τήν ήμερόεσσαν διά τόν άπλούστατον λόγον, ότι 
δέν βρυχάται. '*0  πολύς κόσμος θέλει τέρψεις, θέλει- αγριό
τητα.

• « 
*

Πληθύς έκτίθεται λεόντων, άμφοτέρων τών φύλων καί 
δυάς σκύμνων ζωηροτάτων. Ό βασιλεύς ούτος τών ζώων μέ 
τήν μακρότριχα χαίτην, μέ τούς μύστακας πρός ούς μόνον 
τοΰ παραπλεύρως μου έρωτοτροποΰντος γενναιότατου λοχα
γού τοΰ πυροβολικού τας τρίχας δύναμαι νά συγκρίνω, μέ 
τούς όνυχας πρό πολλοΰ έν άπομαχίιγ διατελοΰντας όρθοΰ- 
ται υπερήφανος. Τίγρεις μέ τό ώραϊον ραβδωτόν τρίχωμα 
άνησύχως περιφέρονται, όσφραινόμεναι ανθρώπινον κρέας. 
Πάνθηρ ένοικεΐ πλησίον, μιλάντερος άνθρακος, καί λύκοι μέ 
τό ρύγχος τό άπαίσιον, άπαισιωτέρους προβάλλοντες όδοντας. 
Παρέχει μία στρουθοκάμηλος μέ τήν παλλομένην γαστέρα 
της, "τον μαχρόν λαιμόν της καί τούς ζωηρούς οφθαλμούς 
της, άναμιμνήσκουσά μοι μίαν σελίδα τοϋ «Μεσημβρινού 
Άστέρος», ού τάς λάμψεις—εννοώ τά επεισόδια—κπεπει- 
ράθην πέρυσι νά μεταφέρω εις τάς στήλας τοΰ περιοδικού
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τούτου. Κατόπιν αετοί, μικροριεγίθεις καί τέλος πίθηκοι ευ
κίνητοι, ευφυείς, παιγνιώδεις μέ γιγανωμίνα πρόσωπα, 
κοντοί, ύπενθυμίζοντες τούς Κοντιχούξ λογιωτάτους.

* *
♦

Προ τών αετών ίσταται άρπακτικώτερον δρνεον. Είς........
ταμίας. Καί ίκ φόβου μη δια την απρονοησίαν τοϋ κ. Μον· 
«νέγρου πάθω τι, απέρχομαι έκεϊθεν ταχύς.

* *
•

Δύο κλαπαδόρες καί εν φραγκενχούρν αγωνίζονται επιμό- 
νως, παιανίζοντα κατ’ ευφημισμόν «Νόρμαν» καί «Ριγολέτ- 
τον ! » Συνέχεια αντιθέσεων.

Εινε, βλέπετε ή έναρξις τοϋ νέου σταδίου τών άποστρα- 
τευθέντων μουσικών. Μόνον τό βώ λιγυρόν καί κοπτερόν 
σπαθί μου» δέν παίζουν, καίτοι ή ημέρα—25 Μαρτίου—τό 
άπήτει. Άλλ’ ένφ οί μουσικοί παίζουν, οί λέοντες εν συναυ
λία άρχονται φοβερών βρυχηθμών. Τενές δέν ήννόησαν πόθεν 
τοϋτο ; είς μάλιστα μ’ έβεβαίου, ότι τό επραττον ίκ πόθου 
νά συντελίσουν καί αυτοί εις την αρμονίαν. ’Εγώ όμως άν- 
τιθέτως νομίζω, ότι καί αύτά άκόμη διιμαρτύροντο. Φαντα- 
σθείτε την παρατονίαν, νά βλέπετε τίγρεις καί ύαινας καί η 
μουσική νά σας παίζη το «’Αντίο ’Ελεονόρα» η την «Ίό- 
νην» η τήν «Λουκίαν Λαμερμούρ». Ποίησις καί πραγματι- 
κότης !

* *
•

Ένφ άφαιροϋμαι βλέπων τά θηρία, διέρχεται πρό έμοϋ ό 
Διάγγελης. ’Αμέσως έθεώρησα καλόν, νά μή τά θαυμάζω 
πλέον. Όπισθέν του παρέρχεται καί είς απόφοιτος τών . 
φυλακών. Καί έπί μάλλον απομακρύνομαι τών κλωβών, ψι- 
θυρίζων κατά παρφδίαν τό δύστιχον τοϋ Βύρωνος, τής α
δυναμίας αυτής τοϋ κ. Παράσχου :

«Ειδον ανθρώπων πρόσωπα καί όμοια θηρίων, 
κ’ έφοβήθην τούς ανθρώπους πολύ πλέον ή τά ζώα». 
("Επεται τό τέλος) Λί*-

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΩΡΕΑΙ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

AKPOSTIXI2
(rfi ^«σποιίΊ'ίί Π. Φ.)

Παντού έσέ τά δμματα κι’ ό λογισμός you βλέπει 
Β νΰξ όπόταν ήρεμος άπλονται εις την γην·
ΛΙέους άνθους καί στέφανα δειλή η χείρ μου δρέπει 
Ερωτος στέφος πλέκουσα εις σέ την ποθητήν.
Λάβε αύτά τά άνθη μου καϊ δταν μαρανθώσι 
Οπως έγώ συχνότατα, φιλτάτη, ένθυμοϋ 
Πώς άν ποτέ τά δμματα ήμών θά χωρισθώσι 
Η ειμαρμένη πάντοτε θά μάς ίδη όμον.

Oltenitza Κ. Λ. Βεντοόρας.

ΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ 40 ΦΥΛΛφ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

499. Αινίγματα. Υιός —Ιός.
"Ελυσαν αύτό b x. Μ. Κοχχινάχης έχ Φαρσάλων, i χ. Ν. Πέρδικά- 
κης έκ Σύρου, ή δεσποινίς Μαρία Χαρβαλιά έξ ’Αθηνών, καί ή 
Δεσποινίς ΈΛένη Φρ. ’Αγγέλου έκ Λέρου.

200. Αίνιγμα. Ότίς—τίς—ις—ς.
Έλυσαν αύτό δ Μ. Κοκχινάκης έχ Φαρσάλων, δ χ. Ν. Περδικάκης 
ix Σύρου, χαί ή Δεσποινίς 'Ελένη. Φρ. ’Αγγέλου έχ Λέρου.

204. Κυβόΐεξον, άφθα
φ λ ό J

Ού$εις έλυσεν. β ο λ <5
& ξ ω ν

202- Συμπλήρωσις χ
παν

Οΰδείς έλυσεν. ούτως
κ υ ρ ι ε ύ ω.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Μ. Κ. Πανεερμον. Sas άπηντήσαμεν καί άπεστείλαμεν σειράς 
φύλλων.—Kyr-Κος Πειραια. Δημοσιευθήσεται, άλλά δέον πρότερον 
αποστείλητε συνδρομήν σας. —Παναχαϊχώ Πάτρας. Έλήφθη, καλόν 
είναι, αλλ’ακατάλληλον διά τήν «Φύσιν» ώς πολύ κοινόν.—Γ.Γ. Έν- 
raUffa. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς διά συγχαρητήριά σας.—Σ. Σ. Γα· 
.labor. ’Επιστολή έλήφθη. Σάς άπηντήσαμεν καί παραχαλοδμεν 
ενεργήσατε δέοντα.—Γ. 1. Κ. ΚάνσποΑιχ, Δελτάριον έλήφθη. Εύ- 
χαριστοΰμεν πολύ. Έπιστρέψατε παρακαλοΰμεν περιττά φύλλα.— 
Σ. Μ. Kptexovxior. Σάς μετεφέραμεν αύτόθι. Φύλλον άπεστείλα- 
μεν αυτόθι. Περιμένομεν καί χανένα νέον συνδρομητήν. —Δ. θ. 
Ρονχσιοίχιον. Δελτάριον έλήφθη. Ταχυδρομιχώς καθέκαστα.—Ρ. 
Κ. ΌΛιινίτοα. Χρήματα έλήφθησαν. Ταχυδρομιχώς γράφομεν. Εύ- 
χαριστοΰμεν. — Ν. Δ. //αρτσίονς. ’Επιστολή μέ περιεχόμενα έλή- 
φθησχν. Ταχυδρομιχώς δίδομεν πληροφορίας. —I. Ν. I Πιτ/στ<ον. 
’Επιστολή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν πολύ. Συνδρομητάς ένεγρά- 
ψαμεν. Ταχυδρομιχώς γράφομεν.—I. Π. Βραί-Ια. Πότε τέλος πάντων 
θά έχωμεν επιστολήν σας; ’Απαντήσατε.—I. Ρ . Sfper. Άπηντή- 
σατε εις τελευταίαν ερώτησΐν μας καί εΰχαριστοΰμεν διά πληρο
φορίας. Γράψωμεν.

----------------«----------------

Ιϊρο<#ίχεϊς δωρεαί. καί ευεργετήματα 
διά τους όννδρομητάς τής βΦύΟεως»

Λήγοντος διά τοΰ προσεχούς φύλλου τοϋ 3ου έτους 
άπό τής έκδόσεώς τής «Φύσεως», ιιαρακαλοΟνται πρώ
τον οί έχοντες έκκρεμεις λογαριασμούς μετά τοΰ γρα
φείου μας, νά έκκαθαρίσωσιν αύτούς τάχιστα, οί δέ 
καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν των, ν’ άποστείλωσιν 
αύτήν διά προσεχούς εύκαιρίας, διότι άπό τής άρχής 
τοΰ 4ου έτους πάντες οί ήμέτεροι προπληρώνοντες 
συνδρομηταί θά τύχωσιν πολλών καί εύμενεστάτων 
δωρεών καί εύεργετημάτων ών όριστικώς θ’ άποκλει- 
σθώσι οί μή τοιοΰτοι.

Σπευσατε διά νά μη μιτανοήΰητι. ·

ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ’ ■ ■
"Οταν, τό πνεΰμα σου άξαφνα σέ σκέψές βυθισμένο, 
Τό πλανεμένο μάτι σου τ’ άφίνεις καρφομένο, 
’Ανατριχιάζει τάψυχο τό σώμα ποϋ κυττάζει, 
Ζωή τοϋ θίνει κι’ ώμορριά' κι' όποιος έσέ ματιάζει, 
Σέ βλέπει τότε σάν θεό, που μέ τό φύσημά του, 
Δίνει ζωή ς’τό πλάσμα του και πόνους στή καρθεά του..

Έν Κερκύρφ 4 Δεκεμβρίου 4892.
A. Β. Βερικιος.

OCULAIRE VINOT
S’adaptanta toutes les lunettes, pour J’obser

vation des astres, n e r e n v e r s a n t pas les ob- 
jets, susceptible de differentes puissances 
a volonte Prix, 16 francs.

Lunette munle de eet oeuluire. 
Prix, 40 francs.

Avec cette lunette, on pent voir I’anneau de Saturne. 
J. VINOT, Cour de Rohan, Paris.


