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Η ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟΣ ΖΩΗ
(Συνέ/tta χα! τέλος.)

Γνωστά ήδη έγένοντο ήμϊν διά γενχκωτέρου τρό
πον τά θαυμάσια ληφθέντα άποτελέσματα έκ τής 
άνακαλύψεώς της φασματοσκοπικής άναλύσεως.

Μάς άπέδειξαν, δτι τά πλειστα τών έν τή γή. με
τάλλων άπαντώνται έν τώ Ήλιω· όλίγον δέ μετά 
ταΰτα έηεβεβαεώθη ώσαύτως Λ παρονσία αύτών και 
έν τοϊς άστράσι. Τοΰτο ύπήρξεν ή άπόδειξις τής 
ύλικής μονάδος τοΰ Σύμηαντος-

Έν τούτοις τδ άποτέλεσμα τοΰτο, δσω μεγάλου 
και ώραΐον ΰπήρξε δέν συνέτεινεν εΐς τήν άμεσον 
πρόοδον τοϋ ήμετέρου ζητήματος.

ΟΙ πλανήται μή δντες άφ’έαυτών φωτεινοί, ώς ό 
Ήλιος καί οί άστέρες, έφαίνοντο έκφεύγοντες τήν 
έφαρμογήν τής νέας μεθόδου· πλήν μετ’ ού πολύ 
γάλλος τις φυσικός άνεκάλυψεν δτι ή γήινος άτμό- 
σφαιρα, μολονότι δέν σχηματίζεται ή έξ άερίων, 
συνήθων θερμοκρασιών, έγέννα, όλόκληρον σύ
στημα γραμμών τής αύτής σημαντικότατος, τής 
παραγομένης ύπδ τής διαπύρου άτμόσφαιρας τοΰ5 
Ήλίου.

Τοΰτο έξήγετο έκ τής φασματικής άναλύσεως 
τών ψυχρών άερίων. ήτις παρετίθετο τμ τών δια- 
πύρων άτμών καί έπεξέτεινεν οΰτω τήν έφαρμογήν 
τής μεθόδου ταύτης και έπί τής μελέτης τών πλα
νητικών άτμοσφαιρών.

Καί όντως όλίγον μετά ταΰτα Λ μέθοδος αΰτη 
καθωρίζετο διά της άνακαλύψεώς τοΰ φάσματος 
τοΰ ύδατίνου άτμοΰ, ήτις διηυκόλυνε τήν άναζή- 
τησιν τοΰ κεφαλαιώδους τούτου στοιχείου τών φυ
σιολογικών φαινομένων έν ταΐς άτμοσφαίραις τών 
πλανητών.

Βραδύτερον τδ φάσμα τοΰ όξυγόνον συνεπλή- 
ρου τά μέσα ταΰτα τής άναζητήσεως. Αί δέ έφαρ- 
μογαΐ έπηκολούθησαν μετ’ όλίγον.

Ό φυσικός, δν άνεφέραμεν, έν τινι αύτόΰ έν 
τμ Έτνα ταξειδίω, γενομένω πρδς τδν σκοπόν 
έξακριδώσεως τών ταραχωδών ένεργειών τής γήι
νου άτμόσφαιρας, έδεδαίωσε τήν παρουσίαν τοΰ 
ύδατίνου άτμοΰ καί έν ταΐς άτμοσφαίραις τοΰ Ά
ρεως καί τοΰ Κρόνου.

Είτα έμελετήθησαν ώσαύτως έτεροι πλανήται καί 
Λ έν Γαλλία καθορισθεϊσα καί έγκαινισθεϊσα τδ 
πρώτον αΰτη μέθοδος έφηρμόσθη έν Άγγλίμ, έν 
Γερμανία καί έν ’Αμερική.

Συμειώσωμεν προδάδην,δτι ήταύτότης αΰτη τής 
συστάσεως μεταξύ τών πλανητικών άτμοσφαιρών 
καί τής ήμετέρας, έπιμαρτυρεΐ τήν γενικωτέραν έτι 
φυσικήν σύστασιν όλων τών άστέρων τούτων.

Οΰτως Λ φασματική άνάλνσις έποίει νέον καί 
τελευταίου ρήμα πρός τήν τελείαν γνώσιν τοΰ 
ήλιακοΰ ήμών συστήματος.

Όλου τδ σύνολον τοΰτο άποτελεί μίαν καί τήν 
αύτήν οικογένειαν, ής τά μέλη έχουσι κοινήν τήν 
γένεσιν και έσχηματίσθησαν πρός τδν σκρπόν ν’ 
άποτελέσωσι κόσμους ώς τδν ήμέτερον. Αί κινή
σεις των περί τόν κεντρικόν άστέρα,δστις τούς δε
σμεύει διά τής ΐσχυράς αύτοΰ δλξεως, ύπόκβίνται 
είς τούς αύτούς νόμους, καί ό άστήρ ούτος τοϊς 
παρέχει διά τής ύψηλής αύτοΰ θερμοκρασίας καί 
τών άπείρων άποταμιευτικών αύτοΰ δυνάμεων, άς 
ύποκρύπτει, τούςάφανεΐς τούτους άτμούς καί τάς 
ακτινοβολίας ταύτας, αίτινες μεταφέρουσιν είς τάς

I
 έπιφανείας των τά γεννητικά στοιχεία τής κινή- 
σεως καί τής ζωής. Έν τούτοις, άν οί άστέρες ού- 
τοι παρουσιάζωσι τοσοϋτον στενάς άναλογίας 
ι σχηματισμού καί φύσεως, άπέχουσιν έν τούτοις 
Ιπόλύ τοΰ ν ’ άποδείξωσι τόν αύτόν βαθμόν τής 

προόδου έν τμ καλουμένμ γεωλογική ή άκριδέστε- 
. ρον πλανητική. έξελίξει, ήτοι τή σκοπούσμ τήν 
I έμφάνισιν καϊ τήν άνάπτυξιν τής ζωής έπί τής έ- 
J πιφανείας των. ’Ενταύθα αί συνθήκαι τών όγκων, 
) τής άποστάσεως τοΰ Ήλιου καί άναμφιβόλως έ'τε- 
| ραι συνθήκαι είσέτι άγνωστοι ήμϊν, έρχονται πρδς 

διακανονισμόν τής έποχής καί τού μεγέθους τών 
άναπτύξεων τούτων.

Άλλ’ έκεΐνο τό όποιον δυνάμεθα νά βεβαιώσω- 
μεν. χωρίς- νά ύπερβώμεν τάς έπιτρεπομένας ύπό 
τής καταστάσεως τής έπιστήμης ένδείξεις, είναι 
δτι, έάν Λ ζωή δέν έβεβαιώθή έτι άμέσως έν τμ 
έπιφανεία ούδενδς έτι πλανήτου,οί μάλλον κριτικοί 
λόγοι άγουσίν ήμάς νά παραδεχθώμεν έν τούτοις 
τήν ΰπαρξίν της διά τινας τούτων.

Είναι οί τούτο αποτέλεσμα, δπερ δυνάμεθα νά 
θεωρήσωμεν ώς κτηθέν καί χορηγηθέν ήμίν άπδ 
τών μακρών έργασιών τής άρχαιότητος καί τών 
θαυμάσιων νεωτέρων άνακαλύψεων.

Είπωμεν δθεν, δτι, έάν τό πρόβλημα δέν έλύθη 
εύθέως διά τοΰ όφθαλμοΰ, έγένετο δμως διά πλειο- 
νότητος γεγονότων, αναλογιών καί σοβαρών ύπο - 
λογισμών, οίτινες δέν' άφίνουσιν ούδεμίαν άμφιβο- 
λίαν. Είναι ό ώριμος καί έντελής καρπός τής έπι
στήμης. Είναι ή δρασις τής διανοίας, τοσοϋτον 
βεβαίας καί δψεως ύψηλοτέρας καί εύγενεστέρας 
μάλιστα τών. αισθήσεων.

Ήδη, θά εϊπω δτι, δ,τι γνωρίζομεν περί τής 
μονάδος τής χημικής συστάσεως τής ΰλης τοΰ 

ί Ήλίον, τών άστέρων καί τών νεφελωμάτων, φέρει 
ήμάς εΐς νέας ένδείξεις περί τοΰ σκοπού τών σω
μάτων,' άτινα έν τμ έπιφανεία τής Γής, εΐσίν οί 
πράκτορες οί μάλλον σημαίνοντες έπί τών φαινο
μένων τής ζωής.

Οΰτως, είναι εΐς άκρον πιθανόν, δτι τδ ύδρογό· 
νον, τό όξυγόνον, τό άζωτον, ό άνθραξ, τό ΰδωρ 
πρό πάντων, άτινα διά τήν Γήν εΐσίν άπαραίτητοι 
πράκτορες διά τήν φυτικήν καί ζωικήν ζωήν, έ- 
χουσίν άνάλογον σκοπόν ούχί μόνον έπί τών λοι
πών τοΰ συστήματος μαε πλανητών, άλλά καί έν 
τώ συνόλω τού σύμπαντος έτι.

Τό ΰδωρ ίδίως, λόγφ τών χημικών αύτοΰ ένερ
γειών, -τών:ιδιοτήτων, -δι ων.είναι πεπροικισμένον 
έν τμ στερεά αύτοΰ καταστάσει, ύγρα, άερώδει. καί 
αϊτινες τοσοϋτον θαυμασίως διευθετούνται έν τή 
έκπληρώσει τών φυσιολογικών φαινομένων, τό ΰ
δωρ, λέγω» είναι μοναδικόν σώμα καί έν δλμ τή 
σειρά τών συστατικών, άτινα ή χημεία μάς παρου
σιάζει, μάτην θά έπεζήτει τις έτερον στοιχεϊον δυ- 
νάμενον νά τδ άντικαταστήσμ.

Όθεν ή άνακάλυψις τού φάσματος τού ύδατίνου 
άτμοΰ έπέτρεψεν ήμϊν νά άναζητήσωμεν καί νά 
βεβαιώσωμεν τήν παρουσίαν, όχι μόνον τής ζωής, 
έν ταϊς άτμοσφαίραις τών πλανητών, άλλ’ έτι καί 
έν όλοκλήρω τή. τάξει τών άστέρων.

Πλησιάζοντεί δ ’ εΐς τά άποτελέσματα ταΰτα τό 
γεγονός τής παρουσίας τού ύδρογόνου,ένός έκ τών 
γεννητικών άερίων τοΰ ΰδατος έν τμ σχεδόν όλο- 
μελείμ τών άστέρων, δικαιούμεθα νά συμπεράνω- 
μεν δτι τδ κεφαλαιώδες τοΰτο στοιχεϊον είναι παν
τού διακεχυμένον,ώς φαινομενική μονάς,ήτις παρί- 
σταταιείς τήνπαραγωγήν καίδιατήρησιντήςζωής.

Οΰτω, Κύριοι, έρ'δσον ή έπιστήμη προβαίνει, 
έπί τοσοϋτον ό μέγας ούτος νόμος της μονάδος έν 
τοϊς στοιχείοις τής ΰλης, έν τοϊς δυναμικοις συστα- 
τικοϊςτοΐς σχηματιζομένοις έκ τών στοιχείων τού
των, έν τμ συστάσει τών άστέρων καί τοϊς διενερ- 
γουμένοις έν τμ άπείρω όλότητι, άποδεικνύεται καί 
έπιβεβαιοΰται έπί μάλλον.

Δικαιούμεθα έν τούτοις νά συμπεράνωμεν τούν- 
τεΰθεν τήν μονάδα τών σχηματισμών, ήν ή ζωή 
δύναται νά περιβληθμ ού μόνον έν τοϊς άδελφοΐς 
ήμών τοϊς πλανήταις, άλλ έτι καί έν τοϊς άλλοις 
σνστήμασι τών διακεχυμένων κόσμων έν τοϊς ού- 
ρανοϊς ; Δικαιούμεθα ιδίως νά φέρωμεν τούς συλ
λογισμούς μας μακρότερον καί ύψηλότερον έτι καί 
νά έξαγάγωμεν. έκ τής ύλικής ταύτης μονάδος,τήν 
διανοητικήν καί Λθικήν μονάδα ; καί νά είπωμεν, 
δτι ώς δέν ύπάρχει Λ μία φυσική, μία χημεία έν τφ 
Σύμηαντι, δέν δύναται νά ύπάρξμ Λ μία λογική, 
μία γεωμετρία, μία ήθική, καί δτι τδ ώραΐον, τό 
καλόν,τό άληθές είναι πανταχοΰ δμοιον καί παγκο
σμίου τάξεως ·.

Ή έπιστήμη, έάν δέν παρατηρώμεν έν τοϊς άπο- 
τελέσμασι αύτής ή μόνον τά άμεσα καί άποδεδειγ- 
μένα γεγονότα, δέν μάς έξουσιοδωτεϊ νά φθάσωμεν 
μέχρις έκεϊ, άλλά διά τών άποκαλνπτομένων ήμϊν 
άληθειών φαίνεται, δτι μάς προτρέπει.

’Εν τη άρχαιότητι ύπήρξαν Οεσπέσιοι νόες, οϊ- 
τινες έπί βάσεων άλλως τι στενών, προησθάνθησαν 
καί άνήγγειλαν περί τοϋ συστήματος τοϋ Κόσμου 
καί τοΰ Σύμπαντος, άληθείας, άς ή μάλλον νεωτέρα 
έπιστήμη δέν ήδυνήθη ή νά έμπεδώσμ.

Άφώμεν δθεν έαυτούς, Κύριοι, φερομένους πρός 
τάς ώραίας ταύτας ούρανοσκοπίας. Έάν δέ δέν ήναι 
αύται έτι σήμερον ή κληροδοτήματα προαισθήσεων, 
τίς δύναται νά βεβαίωση.δτι ή έπιστήμη τήςαΰριον 
δέν θά μάς άνοίξη τήν θύραν; Άποκαθιστώντες δέ 
έπί στερεών βάσεων τούς νόμους καί τάς αρμονίας 
τοΰ ϋλικοΰ κόσμου, θέλει παράσχει ήμϊν ή άστρο- 
νομία τήν κατοχήν άληθειών, ύψηλοτέρας έτι 
άπόψεως.

Άς τό είπωμεν ύψηλοφρόνως, Κύριοι :
Ή ,ύποταγή τών ΰλικών νόμων καί ή βασιλεία 

τοΰ άνθρώπου έπί τής Φύσεως, είναι οί πρώτοι 
καρποί τής έπιστήμης· τώ προετοιμάζονται δέ έτέ- 
ρας ύιψηλοτέρας καί πολυτιμοτέρας τάξεως. Διά τής 
ώραιότητος δέ τών μελετών, εΐς άς τόν καλεϊ, διά 
τοΰ μεγαλείου τών όριζόντων, οΰς τώ διανοίγει καί 
τής μεγαλοπρεπείας τού θεάματος τών νόμων καί 
τών άρμονιών τού Σύμπαντος. οΰς τφ παρέχει θέ
λει άποσπάσει αύτόν άπό τών συνήθων αύτφ άπα- 
σχολήσεων, ίσως άποκλειστικώς θετικών καί θέλει 
τώ αποδώσει ύπό νέον τύπον καί άσυγκρίτου μεγα
λείου. τήν διά τήν ύψηλήν ποίησιν αίσθησιν έκεί- 
νην, τόν διά τό ώραΐον ένθουσιασμδν έκεΐνον, τήν 
λατρείαν τέλος έκείνου τοΰ ιδανικού, δπερ είναι 
μία άναγκαία ΐδιότης τής άνθρωπίνης ψυχής καί 
ήν ούδέποτε έγκατέλειψεν άνευ κινδύνου καί

Φ. Π.

ΚΑΙ ΗΑΛΙΗ ΠΕΡΙ THS ΕΚΑΜΕ THS 9 ΑΤΓΟΪΕΤΟΤ
Έπανερχόμεθα έπί των αποτελεσμάτων τών γινομένων 

παρατηρήσεων ύπο τής ιίς ’Ιαπωνίαν έχδραμούση; γαλλική; 
άποστολής, καθότι αί περί αποτυχία; τοϋ σχοποΰ αΰτη; 
άναγραφεΐσαι έσχάτως πληροφορίας «ί; πάντα τά ευρωπαϊκά. 

φύλλ®, συνεπώς δέ καί εί;τό ήμέτερον, δέν δικαιολογούνται 
ήδη ύπό τή; φοράς τών πραγμάτων καί δή ύπό απροσδό
κητου γεγονότος.

Ό αρχηγό; τή; αποστολή; ταύτης κ. Deslandres ε'οχε 
τήν ευτυχή Ιδίαν νά διατάξη, δπως φωτογραφικαί. τινες 
μηχαναί, αΐτινες ειχον τοποθετηθώ πρός φωτογράφησιν τών 
διαδοχικών εικόνων τοΰ φαινομένου, έργασθώσιν δπως δπως 
καί έν άνωμάλφ μάλιστα καταστάσει τοϋ καιροϋ καθ ολην 
τήν διάρκειαν τή; άλικης έκλείψεως' τοόντεϋθεν δέ τό απο
τέλεσμα ύπήρξεν ύψίστη; σπουοαιότητο;, ώ; τά πράγματα 
μαρτυροΰσιν ήδη. Δια τή; άναπτύξεως τών σχετικών πλα
κών έν τφ φωτογραφικφ έργαστηρίφ, αί εικόνες, αϊτινες θά 
παρουσίαζον, έάν έλαμβάνοντο έν ώρ<γ εΰδίου καιροΰ, άξιο- 
θρύνητον στάσιν, εύρέθησαν τουναντίον έχουσαι, μολονότι 
ό καιρό; ήτο συννεφώδη;, τά; εξωτερικά; περιοχά; ώ; καί 
τά« Χυριωδεστέρας λεπτομέρειας έπαρκώ; ευκρινείς.

Έκ τής έξετάσεως δέ αυτών μετά βεβαιότητο; ίμφαίνε- 
ται, ότι ή ατμόσφαιρα αυτή τοϋ Ήλίου έπιρρεάζεται ση- 
μαντικώς διά κανονικού τίνος τρόπου ύπό τής διάτάξεως καί 
τή; συχνότητο; τών έν τή επιφανείς τοΰ άστέρο; τούτου 
ύπαρχουσών κηλίδων, οτι δέ κατά τά; έποχά; τή; μεγί
στη; ΐπιτάσεως τών κηλίδων τούτων,ή στεφάνη δέν παρου
σιάζω ποσώ; τήν αυτήν δψιν, οϊαν όπόταν αί κηλίδες αΰ- 
ται εύρισκωνται εί; τήν έλαχίστην αύτών τάσιν, ώ; έν τή 
παρούση περίσταση. Άναμφιβόλως'δε, έν τή εσωτερική £- 
κρ?, έκεΐ ?νθκ τό φώ; είναι ζωηρότατον, ή είκών φαίνεται 
συγκεχυμένη καί δέν απομένει έν τή θέσει τοΰ μελανού δί
σκου τή; Σελήνη; ή σκοτεινή τι; χώρα, ε'χουσα τό πολύ 
πλάτο; ηλιακή; άκτϊνος αντί διαμέτρου-, άναντιρρήτω; δέ, 

1 ετι αί ζωηρότεραι άκτϊνες τοϋ εξωτερικού είναι ίκίιττις σνγ^· 
κεχυμέναι, άλλά πανταχοΰ άλλοσε ή γενική διάταξις τοϋ 
φωτός, έν τή στεφάνη, εύρίσκεται εΰκρινώ; ύπάρχουσα. Τό 
δέ μάλλον άξιοσημείωτον είναι, ή παρατηρουμένη βέβαια 
ίλάττωσι; τοΰ φωτός πρό; τού; πόλους τοΰ Ήλίου καί Ιδίως 

! πρός τόν Βόρειον πόλον, διότε ύπό τήν ίποψιν ταύτην παρα- 
; τηρείται ή μεγίστη δυνατή διαφορά πρό; τά; ληφθείαας 
I εικόνα; τφ 1893 κατά τήν ώραν τή; μεγίστη; έπιτά- 
I σεω; τών κηλίδων ή δέ μεγίστη δμοιότη; πρό; τά; ληφθεί— 
! σα; τφ 1851, τφ 1875 καί τφ 1866 καί άνταποκρίνο- 

μένα; πρό; διαμέσου; έποχά;.,
Ή τοϋ 1875 ίδίως είναι σχεδόν παρομοία πρό; τήν πα

ρούσαν, μετά τή; αύτής έπικρατήσεως τής έλαττώσεως 
τοϋ φωτός περισσότερον «ρός τόν βόρειον πόλον ή πρός τόν 

: νότιον πόλον καί μάλιστα μετά τοϋ αύτοΰ δυτικού Ίσημε- 
; ρινοϋ, λαμπρότερου τοΰ ’Ανατολικού μεσημβρινού. 'Ώστε, 
! έπι τό περιεκτικώτερον, αί ληφθεϊσαι εικόνες ΐν Esashi τής 
I ’Ιαπωνίας έπιρρωνύουσι τήν διατυπωθιϊσαν ήδη ιδέαν, δτι 
■ ή ένεργητικότη; τοϋ ήλίου, ή διαδηλουμένη διά τής παρου

σίας τών πολυπληθών κηλίδων ίν τή έπιφανεία αΰτοΰ ένέ- 
χει έναργή τινα καί κανονικήν ένέργειαν, καθ’ οσον γνωρί
ζομεν περί τής καταστάσεως τής ατμόσφαιρας τοΰ Ήλίου 
και τής στεφάνης αΰτοΰ.

Φρίχ.

Η ΔΥΝΑΜΙΤΙΣ

'Επί τή εΰχαιρίφ τοΰ θανάτου τοϋ Άλφρέδου Nobel, 
χατά τον λήξαντα Δεκέμβριον, ή έπιθεώρησι; Vie Scienti- 
fique δημοσιεύει τά; πρό; την βιομηχανίαν χαι την τέ
χνην άπειρους εκδουλεύσεις, ής μέχρι τοϋδε ή δυναμίτι; 
παρέσχεν. Αύται δέ είναι τοιαΰται, ώστε έάν έπεχειρεΐτο 
η κατάργησίς τη; τόγε νϋν έχον, θά ητο διά τόν πολυτι- 
σμόν παμμέγεθες όπισθοδρομιχόν βήμα.

Μή δυνάμενοι νά μεταφέρωμε-' ώδε πάντα τά ύπό τη; 
συναδέλφου δημοσιευόμενα, θά περιορισθώμεν ν’ άναφέρωμεν 
ώδε τινά τών άξιοσημειοτέρων καί σπουδαιότερων συντελε-
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σθέντων έργων υπό τή; φοβερδς ταύτη; ίχρηχτιχή; οΰσία;. 
Ταΰτα ίε ε’ισίν Ιδίως υποβρύχια epyoc, πρό τή; έπιχειρή· 
σιως τών δποίων π«; τις θά οπισθοδρομεί, ίν μή κύτη είχε» 
σέναπαλυφθή.

Χωρι; & ν'άναφερωμίν τι περί των Ιπικινούνων διά την 
ναυτιλίαν ίκβραβμ,άτων τών πλοίων καί της έμπήξεω; τών 
πασσάλων διά της δυναμίτιδος, ώς καί περί των μεταλλευ
τικών έργασιων χαί άλλων πλέον η ηττον βιομηχανικών, 
αίτινίς θεωρούνται ώς άπλαΐ παιδιαι την σήμερον υπό τών 
μηχανικών, θά άναμνήσωμεν μόνον τά τ^ς καταστροφής 
τών υφάλων, αΐτινις έχώλυον τήν είσοδον τοϋ λιμίνος τής 
Νέας 'Τόρχης και έχείνων τοΰ Flook-Rood, ωσαύτως έν 
ταϊς Ήνωμίναι; Πολιτιίαις.

« At ύφαλοι τοϋ Hallet’s Point iv τφ όρμφ τής Νέας 
Ύόρκης, εσχημάτιζον μέγιστον υποβρύχιον προμαχώνα, ίλ- 
λίίπτιχόν, 50,000 χιβιχών μέτρων χωρητικότητας. Έθεω- 
ροϋντο δέ ώς τάφος τών ναυτικών άπό τής άναχαλύψεω; τή; 
Άμιρικής, Ιδίως ίν ώρφ τρικυμία; ή χαταιγΐδος.

< Ό στρατηγό; Νεύτων «Τχ*ν  ίπιφορτισθή, όπω; τόν 
χαταστρέψη.

« Δέκα ύποβρύχιοι οχετοί άναχοπτόμίνοι ύπό στοών 
και στηριζόμςνοι έπί 172 στύλων πρός ϋποστήριξιν τής μά- 
ζης άνίσκάφησαν έν τφ βράχει, 23,000 χιλιόγραμμων 
ίυναμίτιδο; έτοποθιτήθησαν έντός 13,000 φυσιγγίων, συν
δεόμενων άλλήλοις ίι1 ηλεκτρικών συρμάτων, 960 στήλαι 
ίνττοχρωμιχής ποτάσση; ίχορήγησαν τό αναγκαίο/ ηλε
κτρικόν ρεύμα, τό δέ υ^ωρ, ίπιρ μετά ταΰτα άφήχαν νά

ΟΡΝΙΘΟΡΡΥΓΧΟΣ
(Ornithorynchus pa· 

radoxus.)

Ό όρντθόρρυγχος, 
τό περιεργότατον κ<Λ 
αξιοσημείωτου έπί- 
σής τούτο ζώου, τό 
διαιτώμ^νον είς τίνν 
Αυστραλίαν, ανήκει 
είς τήν τάξιν τών 
θηλαστικών,φέρει δέ 
ώς ό δίδελφνς μαρ- 
σίηια όστδ,άλλά στε
ρείται μαστικοί θν- 
λάκον.

Ό όρντθόρρυγχοζ 
έχει τούς πόοας στε
γανούς, αί δέ σιαγό
νες τον φέρονσιν έ- 
λάσματα κεράτινα , 
όμοιάζοντα πολύ 
πρός τό ράμφος τής 
νήσσης.

Τά άρρενα φέρου· 
σιν είς τόν όπίσθιον 
πόδα πλήκτρου κοϊ- 
λον, έξ ού έκκρίνεται 
είδος τι δηλητηρίου. 
Ό όρνιΟόρρνγχος έ
χει ίδιάζοντα όργα- 
νισμδν καί κατασκευήν, πλησιάζοντα μέχρι ση ■ 
μείου τινός πρός τόν τών πτηνών.

Τό καί παράδοξον καλούμενου τούτο ζώον, 
μικρόν άλλως τε τό μέγεθος, έπί τούτω έπικληθέν 
ορνιθόρραμφον, ώς έχον καί δρνιθώδεςτό 

t,.?' rei'r'v.

Όρνιθόρρυγχος. (Ornithorynchus paradoxus.) 

πλησιάζοντα μέχρι ση ■

εισχώρηση έν τοΐ; οχετοί;, όπόταν αί προπαρασχςυαί άπα
τα; εϊχον πςρατωθή, ίχρηοίμευβεν ώς παράβασις (γέμισμα 
υπονόμου).

« Τή 24 Σεπτεμβρίου 1876, οτε τα πάντα ήσαν ίντι- 
λώ; έτοιμα, ή έγγονή τοΰ στρατηγού Νιύτωνος, τριών 
ίτών ήλιχίας, {στήριξε τήν παιδικήν αύτής χ«ρα έπί τοΰ 
έκπυρσοχροτιχοΰ έργαλιίου. Πολυκρουνο; πΐδαζ 40 μέτρων 
ΰψώθη εί; τόν άέρα χαί έπανεπεσιν έπί τή; χατασυντρι— 
βιίσης υφάλου, ή; δέν άπίμεινεν ή ν’ άλιεΰσωσι τά συν
τρίμματα.

« Έν FIook-Rock, τών Ηνωμένων Πολιτιιών πάν- 
τοτι, ό αύτό; στρατηγό; Νιύτων, όστι; έγένιτο οδτω φο- 
βιρό; δυναμιτιστής, έπετελεσεν έργον σημαντιχώτιρον ετι.

α Διά μέσου 143,000 χιλιογράμμων δυναμίτιδος έντός 
40,000 φυσιγγίων άνιτίναξιν διά μιάς 1,800,000 κυβικά 
μέτρα βράχου, άνυψωθέντος τοΰ δδατος «ις 60 μέτρα βψος. 
Αί δέ γομώσεις είχον τοσούτον χαλώ; ΰπολογισθή, ώστε 
έν άρφοτέραι; ταΐ; περιστάσεσι ούδιμία ύαλο; οικίας τίνος 
έν τή πόλει ήδυνήθη νά διαρραγή έκ τής τρομιράς έκρη- 
ζεω;.»

Ώστι, ώς δήλον, αί παράνομοι άπόπιιραί τινων κα
κούργων μεγάλως έχουσιν έζαγορασθή ύπο τών ώφιλίμων 
έργων, ί> δέ έργάτης τοΰ άνωτέρου άρθρου υπολογίζει ιίς 
80 εκατομμύρια τήν ιτήσιον οικονομίαν, ήν ή χρήσις τής 
εκρηκτικής ταύτης ουσίας έπέφιριν έπί τών τέως συστημά
των, χωρίς νά συμπιριλάβη τά συντελεσθίντα καί μή έργα.

Φρίχ.

ρόγχος, άποτελεΐ καί τούτο μίαν τών περιέργων 
Ιδιοτήτων τής άνεξιχνιάστου ίτι φυσιολογίας.

Διατρίβει δέ κυρίως παρά τάς δχθας τών ποτα
μών και τών τελμάτων τής Αυστραλίας καί τρέφε
ται έξ έντόμων καί μικρών Ιχθύων.

ΕΝ1ΤΤΓΊΟΣΕΙΧ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ-

, (Συνέχεια· ί3< προηγ. φύλλο·)·

Και τήν μεν πρωίαν τά Μεσιτικά εύρίσκονται «ν πλήρει κι
νήσει καί πολυορκία, τήν δέ μεσημβρίαν έν άδρανείφ καί έρημία. 
Μετέβην την έπομένην πρός έπίσκεψιν τών ειρημένων συνδρομη
τών μου. Διελθών δέ κατά μήκος αυτής τήν σχεδόν ευθείαν 
καί εΰρεϊαν κατωφερικήν οδόν, τήν άπό τής Πλατείας της πό· 
λεως είς τα Μεσιτικά άγουσαν, εύρέθην προ πλατύτατης, εκ
τεταμένης καί ομαλής άκτής, εις τά χείλη τής οποίας ένθεν 
κακεΤθεν μεγαλοπρεπής, ήρεμος καί γαλήνιος έξετείνετο ό 
μέγας πολυίστωρ Δούναβις, παρά τήπρός ήμας ακτή τοΰ οποίου 
ήγκυροθόλουν τρία μόλις φορτηγά σκάφη καί ολίγα σλέπια, 
δεξιόθεν δε καί αριστερόθεν όμοΰ τά λεγόμενα Μεσιτικά, ήτοι 
σειραί άρφοτέροθεν γραφείων, μαγαζείων, καφείων καί αποθη
κών και ολίγον αριστερόθεν σταθμός μέτριου μεγέθους καί κα- 
ταστάσεως ή μάλλον πρακτορεΤον άτμοπλο^ας διά τήν μεταξύ 
Βραΐλας καί Γαλαζίου μιας ώρας συγκοινωνίαν, έκτελουμένην 
πολλάκιςτής ημέρας διά μικρών κομψότατων άτμήρεων.

Έδώ είναι τό επίνειο» τής Βραΐλας, ό λιμήν, τά θαλάσσια 
λουτρά, ή θαλασσία ακτή, ό περίπατος έν ώρα θέρους, καί 
αναψυχή καί διασκέδασις, ή παγοδρομία έν ώρα χειμώνος, 
όπόταν πήγνυται ό ποταμός, δτε διέρχεται τις αύτόν δι’άμάξης, 
πεζή καί διά παγοπεδήλων καί τό κέντρο» τής έμπορικής συν- ; 
αλλαγής καθ' δλας τάς πρωίας και καθ' ολόκληρο» τό έτος. | 

'Ενταύθα ώς εΓπομεν συνέρχονται πάντες οι τοΰ έμπορικοΰ ί 
κόσμου όπαδοί καί ένταΰθα συζητοΰνται, άποφασίζονται και έκ- 
τελοΰνται πασαι αί έμπορικαί πράξεις τών προϊόντων, ιδίως 
της Ρωμουνίας, άτινα όμως άπό τίνος εύρίσκονται έν λυπηρφ 
καταστάσει, ένεκα τοΰ μετά τής Αμερικής συναγωνισμοΰ.

Τον κ. Γαρδέλην εύρον έν τφγραφείφ του. Είναι άνήρ υψη
λού άναστήματος, εύγενέστατος, λίαν φιλόμουσος καί φιλόλο
γος, καταγινόμενας πολλάκις καί είς τά γράμματα.

— Καί πώς, κ. Γαρδέλη, τφ είπον, έγκατελείψατε τάς μού
σας χάριν τοΰ έμπορίου.

— Άμφότερα, μοί αρέσκουν, μοι έλεγε, μολονότι αμφότιρα, 
ώς παρατηρώ, ύπέστησαν καταδιωγμους.

— Καί πώς πηγαίνει έδώ, τό έμπόριον ;
— Ελεεινά, τιμαί ασύμφοροι καί χαμηλαί, συναγωνισμοί 

ισχυροί, έθραίκαί καταδρομαί καί έξευτελισμοί απίστευτοι έφε
ραν τό έμπόριον καί τήν συναλλαγήν είς τό άπροχώρητον.

— Περίεργον ειπον, παντοΰ παρατηρεΤται ή έμπορική αύτη 
καχεξία, καί φρονείτε δτι θά έξακολουθήση έπί πολύ ή κατά- 
στμσις αύτη ;

— Άδηλον, άλλά πολύ τό φοθοΰμαι, διότι μόνον μεγάλα 
περιστατικά καί μεγάλου μεταθολαί τοπικής καταστάσεως δύ*  
νανται νά βελτιώσουν τήν εμπορικήν ταύτην κατάπτωσιν.

Τόν κ. Παντ. Πλατύ» εύρον έξωθι τοΰ γραφείου του, κα- 
θήμενον καί συζητοΰντα μετά φίλου του.

—‘ Πρίντεζης, τφ είπεν, διευθυντής τής <Φύσεως>.
Ό κ Πλατύς «ιναι γέρων εμπορομεσίτης σιτηρών χαί πα

λαιός οπαδός τοΰ έμπορικοΰ κύκλου.
— Καί πότε ήλθετε ; ορίστε, καθήσατε, μοί λέγ«ι> προσφέ

ρω» μοι παρ*  αύτφ κάθισμα.
— Σάς ευχαριστώ, καί τί κάμ»ετε έδώ, άφοΰ ούδόλως έρ

γασίας έχετε ; τφ λέγφ.
— Έσυνειθίσαμεν, μοί άπαντα καί μόνον ή ελπίς μας ένα- 

πέμεινεν. Νά, καθήμεθα, ώς βλέπετε.
— Λυπηρά κατάστασις.
— Καί πώς πηγαίνει, ή σΦύσις;» Ό υιός μου καταγίνε

ται πολύ είς τά γράμματα, είναι δέ καί·άριστος μουσικός. Έ- 
σπουδασεν είς Αθήνας.

— Χαίρω πολύ. Ή ΐΦυσιςΐ όλονέν προοδεύει' καί ταξει- 
δευω όπως τακτοποιήσω τάς ανταποκρίσεις καί περιγράφω τά 
μέρη σας, ίδίφ όσα άφοροΰν είς τούς ομογενείς μας.

Ειτα μετέβην πρός έπίσκεψιν τοΰ κ. Κ.Σφαέλου, 0ν εύρον 
•εν τφ καφφενείφ παίζοντα.

— Φαίνεται, πώς δέν έχετε έργασίας καί τό έμπόριον σας 
καρκινοβατεί.

— Άηδά, πλέον κατήντησε, Κύριε Πρίντεζη, μοί άπαντά 

καθ’ έκάστην δέ άναγκαζόμεθα νά σκοτώνομε» τόν καιρόν μας 
είς τά καφφενεΤα καί τήν αργίαν.

— Τό βλέπω μετά λύπης, κ. Σφαέλε, τφ λέγω. Τί νά 
γίνη, υπομονή.

— "Αν έξακολουθήση ή κατάστασις αύτή, θά έλθωμεν όλοι 
είς τήν Ελλάδα. Πώς πηγαίνουν έκεΤ αί έργασίαε ;

— Τά ίδια καί έκεΐ έχομεν, Πανταχοΰ καχεξία και κακο
μοιριά.

— Καί πώς σας φαίνεται ό τόπος μας ; εισθε ευχαριστη
μένος ;

— ’Αρκετά καλός, άλλ' αί έργασίαισας μέ σνένοχωροΰν.
Άφοΰ δέ εΐπομεν αρκετά καί έπιο» τάν προσεφερθέντα μοι 

καφφέ, μετέβην παρά τ$ κ. Παπανικολάφ παραπλεύρων εχοντί 
τό γραφείον του καί δν επίσης εύρον έξωθι αύτοΰ καθήμενον.

Ό κ. Παπανικολάου χαρεις διά τή» έπισκεψίν μου*
— Καί πώς ήτο τοΰτο τό έκτακτο»; μοί λέγει.
— Μά κατ’ έτος ταξειδεύω, τφ άπήντησα καί έφέτος άπέ- 

φάσισα νά έπισκεφθώ καί τήν Ρώμουνίαν.
— ·Αί, εισθε ευχαριστημένος ;
— ’Αρκετά καλά, ή «Φύσις» δέν Ιχει κεσάτι, πανταχοΰ δέ 

τής ύφηλίου εχει συνδρομητάς καί κυκλοφορεί άνά τήν σφαίραν 
μας και έγώ δέ πάντοτε, ώς βλέπετε μετ’ αύτής.

Ό κ. Παπανικολάου μέσης ηλικίας καί άνήρ σοβαρός καί 
πολυάσχολος διεκόπτετο συνεχώς ύπό διαφόρων επισκεπτών δι’ 
έργασίας ή μάλλον εμπορικά; συνομιλίας.

— Πώς πηγαίνουν τά σιτηρά έφέτος ; τόν ήρώτησα, έχουν 
καλάς τιμάς ;

— Δέν ικανοποιείται ή παραγωγή, μοί άπήντησε μετά λύ
πης. Είναι έξηυτελισμέναι τιμαί κάί οί άγορασταί περιορισμένοι 

Άποχαιρετήσας δ’ αύτόν επειδή έβιαζόμην νά έπισκεφθώ 
πάντας τούς έκείσε ϊιαμένοντας, διότι εις πάσαν άλλην ώρα» εί
ναι δΰσκολον νά τούς εΰρη τις, μετέβην είς τό γραφείο» τοΰ 
κ. Κακουράτου, κείμενον ολίγον άπωτέρω και έν τφ άνω δια- 
μερίσματι διωρόφου οικίας.

Ει’σελθών έντός αύτοΰ, ανοικτού οντος, ούδεις παρευρίσκετο. 
Έπληροφορήθην δέ παρά τίνος άνερχομένου κατ’ εκείνην τήν 
στιγμήν, οτι εδρίσκετο είς τό παρεκείμενον καφφενεΤον.Όντως 
τόν εύρον εκεί.

— Νά μέ συγχωρεϊτε, τφ ειπον πλησιάζων, διότι αί στιγ- 
μαι ταξειδιώτου καί δή βιαστικοΰ είναι πολύτιμοι. Διερχόμενος 
δ’ εντεύθεν έπεθύμουν νά σας γνωρίσω.

— Χαίρω πολύ, μοί είπε καί έγερθείς έν τφ άμα, έπαθήσα- 
μεν παρ’ έτέρα τραπέζη συνδιαλεγόμενοι, περιποιηθείς μεοσον 
έδόνα,το ·

Ό κ. Μιλτ. Κακουράτος είναι κάλλιστος καί εύγενέστα- 
τος νέος καί καλός πατριώτης.

— Καί πότε αναχωρείτε μοι λέγει ; θά σάς εχομεν πολλά; 
ημέρας έδώ;

— Ά, δχι, διότι βιάζομαι νά έπισκεφθώ πάντας τούς συν
δρομητάς μου καί ν αναχωρήσω, τ$ άπαντ$ διά Γαλάζιον καί 
έκεΐδεν νά επιστρέφω.

Άφοΰ δέ είπομεν διάφορα καί έγνωρίσθημεν καλώς μετέβην 
παρά τφ κ. Δρακούλη, εύγενεστάτφ επίσης νέφ μεθ’ ού ε’πο- 
μεν αρκετά καί είτα παρά τφ κ. Πάνφ Καλλιμάνη, φιλοτι- 
μφτάτω άνδρί καί μετά ταΰτα, πλησιαζούσης τής μεσημβρίας, 
άπεσυρθην είς τό ξενοδοχείο» μου.

Ή επίσκεψις τών ανωτέρω κυρίων είς τά Μεσιτικά πολύ μέ 
έλύπησεν.Δέν είναι μόνον ή κατάστασιςτής έμπορικής τοπικής 
καταπτώσεως, ητις καταθλίβει πάντα έπισκεπτόμενον τά μέρη 
ταΰτα, άλλ’ ή άπογοήτευσις καί ή παρατεινομένη καχεξία 
καί διαρκής απραξία καί ζημία τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου, δπερ 
ύφίσταται κυρίως τά έπανειλειμμένα ταΰτα κτυπήματα. Etvat δέ 
λυπηρότατο» νάβλέπη τις τό κέντρο» τοΰτο τών εργασιών το- 
σοΰτον οίκτρώς ύποφέρον καί μέ ελπίδας ούχί εύοιώνους. Ή 
απέραντος εκείνη ακτή καί συνοικία, ένθα άλλοτε ή κίνησις,ζω- 
ηρότης, πολυκοσμία, φόρτωσις καί απόπλους τών πολυαρίθμων 
πλοίων διέχεε τήν χαράν καί εύθυμίαν, άντικατεστάθη ήδη ύπό 
τής άκινησίας καί έρημίας. Ποΰ καί που δέ τήν σήμερον παρα
τηρείται ελάχιστη καί ασήμαντος τις κίνησις, καί ούδόλως τό 
ενδιαφέρον ή τό πικρόν μειδίαμα κινοΰν. Προστεθέντο; δέ ήδη 
καί τοΰ Έβραϊκοΰ βλαβερού συναγωνισμοΰ καί τής άντιπρά- 
ξεως έπετάθη ή κατάστασις έπί τό λυπηρότερο» ·

Πλησίον τής πόλεως ταύτης υπάρχει τό Dock, είδος με
γάλης τεχνικής δεξαμενής καί έργο» σπουδαιότατου,ένθα δια-
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: ■ χιιμάζουσι τά μένοντα έν τφ ποταμφ σκάφη, όπόταν άπο τοΰ

ί ; Δεκεμβρίου έπί δύο μην»; ό ποταμδς πηγνυτβι και ένθα γίνον-

|. ται al φορτώσεις τών γεννημάτων, Ήδη δέ και τδ μέρος τοΰτο
' [ j διατελεΐ εντελώς έν ακινησία και ποΰ καί που παρατηρεϊται

μικρά τις εργασία. ύπενθυμίζουσα μόνον την ζωηρότητα και 

σκοπιμότητα, την εργασίαν καί ευημερίαν της παρελθούσης εύ- 

τυχοΰς έποχης τών μερών τούτων.
: Μετά μεσημβρίαν μετέβην πρδς έπίσν.εψιν του κ. Σίμωνος

1 ■ Λυρίτου, γλύπτου, έν τφ κατά την όδδν Dobrogea έργαστη-

I ρίφ αύτοΰ και έβαύμασα τά μαρμάρινα καλλιτεχνικά αύτοΰ έργα,

ι , ί Ή οικία του κεΐται παρά τούτφ καί αμέσως ζητησας αύτδν

ι , : μέ έδέχθη έν τφ γραφείφ τοο. Ή καλλιτεχνία, και φιλομοοσία

έπικρατεϊ έν απασιν. Έδώ αγάλματα, έκεϊ εικόνες, έδώ συγ' 
ί | γράμματα, έκεϊ σχέδια, μοι προσείλκυσαν τδ ενδιαφέρον,

ί — Φαίνεται οτι είσθεφιλόμουσο; και καλλιτέχνη; εΐπον αύτφ
ί ' περιεργαζόμενος τά έν τη αιθούση.

1 Ό κ. Λυρίτης έμειδίασε πικρώς.

■ I; — Τά έν τη άπλη καλλιτεχνηματά σας είναι εξαίρετα, τφ

. ; · ειπον.Εισβε καλλιτέχνης καί όχι τεχνητής. Ποΰ έσπουδάσατε ;

j | | Ό κ. Λυρίτης είνε μάλλον νέος άνηρ η μεσηλιξ, απλούς,

μετριόφρων και σοβαρός.

' ' — Τίποτε δέν είμαι, μοι λέγει, άφοΰ τά έργα μου φθείρον-

' ■ ται έκεϊ ύπδ τού χρόνου και της βροχής καί δέν αγοράζονται.

• ί ι — Πώς καί σεϊς δέν έχετε εργασίας, δέν εισθε εύχαριστη-

, | ' μένος :

; | j — Δυστυχώς δεν υπάρχουν έργασίαι, πρδ καιρού ύποφέρο·

μεν την κατάστασιν αύτην. Ό τόπος πάσχει καί μετ’αύτοΰ

; όλα τά έπαγγέλματα.

ί — Κρίμα εί; την καλλιτεχνίαν, είπον, άμα αΰτη δέν έν-

I βαρρύνεται, καταρρέει.
[ ; Μετά μεσημβρίαν, τη συνοδεία τοΰ καλλίστου νέου και συν-

. δρομητοΰ μα; κ. Κ. Λάμπρου έκ Λεωνιδίου, σπουδάσαντος εις
'ί Ελλάδα καί πρδ δεκαετίας διαμένοντος έν Βραΐλα μετέβημεν

j- έφ’ άμάξης εις τδ Monumento, μικράν εξοχικήν τοποθεσίαν,

j ημίσειαν ώραν της πόλεως άπέχουσαν.

Ή εξοχική αΰτη εκδρομή μοί ηρεσε. Διά μικρά; δενδροφύ' 

του τδ πλείστον καί ωραίας οδού μετά ημίσειαν ώραν άφίχθη- 

μεν έντδς μεγάλου τεχνικού κήπου, μεστού ωραίων καί μεγά- 

1: λων δενδροφυτειών δστις ομοιάζει πρδς παλαιάν τουρκικήν έπαυ-

I ; λιν.Δέν δύναμαι να ένοησω, διατί οί παλαιοί κήποι, οί έν’αύτφ

' αγροτικοί οίκίσκοι, τά ύψίκορμα, πυκνά καί πολύφυλλα δένδρα

ί και ή. φαντασιώδης απέριττος και ρωμαντικη,ούχί δέ ή τεχνητή

ι ■ καί άχαρι; διάταξις πάντων τών έν αύτοί; μοι άρέσκουσι πλείω

τφν συγχρόνων πολυτελών καί ψυχρών καί οσάκις παρίσταμαι 
πρδ τοιούτου παρωχημένη; εποχές καί γενεάς καταλαμβάνομαι 

ΰπδ ακατανόητου συναισθήματος, παραδοξότητος, σεβασμού πρδ;

' j τδ θειον καί ανώτερο·? εναπομεΤναν λείψανον βίου αγγελικού

I : καί αγνώ; φυσικού. Ό σκοπός καί συνεπώς ό βίος καί oh άν

θρωποι τής έποχής τής ευζωίας καί καλιζωΐας παρήλθον καί 

ι ■ διά τοΰτο σήμερον δέν παρατηρεϊται ούδαμοΰ δ άνθρωπος συ-

, | ζών μετά τής φύσεως καί απολαμβάνων τών αγαθών τοΰ κόσμου,

ι ι αφού δι’αυτόν ταΰτα έπλάσθησαν. Σήμερον δ άνθρωπος καταγί’

■ ται μόνον άποθησαυρίζων, άπορροφαται ό νοΰς τον μόνον είς τό 

χρήμα, πώς κάλλιον καί πλουσιώτερον νά ένδυθη καί έπιδει- 

χθή, πώς καλλείτερον καί περισσότερον καί ποικιλώτερον νά 

πληρώση τδν στόμαχον φαγητών καί πώς νά διανυκτερεύση δια’ 

σκεδάζων τά; ώρας.

j Ύπήρξεν δμω; καί εποχή, καθ’ ήν δλα ταΰτα έθεωροΰντο

ι περιττά, ποταπά καί ανάξια τοΰ άνθρωπίνου βίου καί σκοπού

' και λαμβάνοντες ΰπ’ δψει οΐ τότε άνθρωποι, δτι πάντα τά έν

τή γή αγαθά είχον παρασπευασθή δι’ αυτόν, έπήγνυον τάς φω

λεός των εί; ώραΤα φυσικά τοπεϊα και εκεί συγκεντροΰντε; 

πανθ’ δσα απητοΰντο διά τήν άνετον αυτών εύμάρειαν έζωνδσον 

! . τδ δυνατόν ευτυχεί; καί ήσυχοι έν άπλότητι καί φυσική

. ί αναπαύσει.
! Τοιοΰτον βίον άνεμνήσθην έπί τήθέα τοΰ ωραίου εκείνου μί-

Γ ρου; καί έπειθόμην δτι κάποιο; ανατολίτη; θά κατεσκεύασε τφ
' καιρώ έκείνφ τήν ρωμαντικήν εκείνην έξοχικήν άπόλαυσιν,πλήν

παρά τών διαμενόντων έκεΐσε ούδέν ήδυνήθην νά μάθφ.

■ Έν τφ μέσφ τού κήπου τούτου κεΐται τδ μονουμέντ ο—

j μνημεΐόν, έπί μικρού τεχνικού λόφου, έφ ’οδ έστήθη καινόταφος

| τοΰ Μιχαήλ Παύλοβιτζ ρώσσου στρατηγού φονευθέντος κατά τήν·

θέσιν ταύτην κατά τδν ρωσσοτουρκικδν πολέμον τού 1828, 
I έξ ού καί ή ονομασία αΰτη μονουμέντ ο’ πλήν τοΰτο

ουδόλως καταστρέφει τήν ιδέαν τής προγενέστερα; ύπάρξεως, 

έπαύλεω; ένταΰθα. Πέριξ τοΰ λιθόκτιστου μνημείου τούτου 

ύπάρχουσι τέσσαρα τηλεβόλα τής εποχή; εκείνη; καί άνωθι 

τέσσαρες άετοί μετά τού ρωσσικού στέμματο;.

Πλησίον τού λόφου τούτου έκαθήσαμεν μετά τού κ. Λάμ

πρου καί διετάξαμεν σαλτσισότον, τυρόν καί μπίραν.

— Πώ; σας φαίνεται ή θέσις αΰτη, μ' έρωτά ό κ. Λάμ

πρου έγείρων τδ κύπελλόν του.

— θαυμασία, τφ άπαντφ καί τίς οίδε, οτι μετά τόσα; γε- 

νέας, καθ ας τόσα καί τόσα γεγονότα διέρρευσαν άνεπιστρεπτεί 

εντεύθεν, ημείς θά ήρχόμεθα ένταΰθα, δπως άναμιμνησχόμενο*  

αύτών, ήσύχως και μετά τοιαύτης εύθυμίας θά έπίνομεν το- 

σοΰτον ώραϊον ζύθον.

Παρεμείναμεν εκεί μέχρε τής έσπέρας, καί οΰτε έγώ ο3τε 

ό κ. Λάμπρου έσκέφθη νά έγκαταλείψωμεν τοσοΰτον προώρω; 

την ώραίαν εκείνην θέσιν, έν η μετά πεισματώδη μάχην είχε 

πέσει δ ρώσσος στρατηγός, καί έν ή τοσουτοι άλλοι πρδ ήμών 

διεσκέδασαν καί ηύφράνθησαν.

Τέλος μόλις ήρχιΟαν ν’ άνάπτωσι τά φώτα, έπιβάντες τής 
αμάξης μας, έπεστρέψαμεν είς τήν πόλιν.

('Έπεται συνέχεια)

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Διήγημα επεινεθέν 

β 0
κατά τδν πρώτον τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου 
Δημοσθένης » διαγωνισμόν.

Ήτο ήμερα Παρασκευή 18 ’Ιουνίου τοΰ έτους 189·, 
Καύσων άφόρητος έπεκράτει έν Πειραιεϊ, πάντες δέ οί 
δυνάμενοί πως νά άψήσωσιν άντικαταοτάτας είς τάς 
εργασίας των, έγκατέλειπον τόν Πειραιά καί μετέβαινον 
’είς διαφόρους τής ’Ελλάδος επαρχίας.

Κατά τήν ημέραν ταύτην άνεχώρει άτμόπλοιον τι διά 
τάς νήσους τοΰ Αιγαίου· μεταίύ δέ τών απειραρίθμων 
έπιβατών διεκρίνετο νέος τις περίπου έτών διά τήν 
μελαγχολίαν αύτοΰ. έν φ πάντες οί άλλοι διήρχοντο έν 
ευθυμία καί έσχεδίαζον τάς διασκεδάσεις, άς θά έποίει 
έκαστος είς τήν πατρίδα του· αύτός δέ μή ομίλων μετ’ 
ούδενός έκάθητο είς τήν πρώραν τής λέμβου ρεμβά- 
ζων καί σχεδόν άδημονών έκ τών λόγων τών άλλων. 
Τινές δέ περιπαίζοντες αυτόν έλεγον

« Ώς φαίνεται, θά τόν έπείραίαν τά κουνούπια καθ’ 
ίλην τήν νύκτα καί δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή.»

Καί όντως καθ’ δλην τήν νύκτα δέν είχε κοιμηθή, 
άλλά ποιος ήτο ό λόγος ;

Ό καύοων ; Οΐ Κώνωπες ;—όχι 1
Άλλά τί λοιπόν συνέβαινεν είς τά βάθη τής καρδίας 

του, διά τό όποϊον δέν ήδύνατο νά ήσυχάση ;

Β'.

Ήτο δεκαείαετής περίπου, δτε ήκουσε παρά τινων- 
πατριωτών του, δτι εις την πατρίδα των Σίφνον έν τώ, 
χωρίωΆρτεμώνι έζει οικογένεια τις άρκούντως πολυμε
λής, ή όποια έστερεϊτο τών πρό τό ζήν άναγκαίων, καί 
ούδέν έτρωγεν άλλο, εί μή μόνον χόρτα καί αύτά έπρο-- 
μηθεύετο έκ τοΰ Νεκροταφείου, διότι οί άσπλαγχνοι 
κτηματίαι ! ήμπόδιζον τούς κλέπτας τούτους ! νά εί- 
σέρχωνται εί; τά κτήματά των καί καταοτρέφωσιν αύτά. 
Ό εύαίσθητος νέος μόλις ήκουσε ταΰτα, δέν ήδυνήθη 
νά τηρήση μυστικήν τήν πρός αύτούς αποστροφήν του. 
Λίαν δέ τεταραγμένος είπε πρός αύτούς·

— Δέν μοί λέγετε, σας παρακαλώ, εις ποιον χωρίον 
συμβαίνουν ταΰτα ;

— Είς τόν Άρτεμώνα, άπήντησαν έκεϊνοι.
— Έχετε κτηματικήν περιουσίαν;

Αύτοί δέ γαυριώντες άπήντησαν, δτι εχουσι πολλά 
στρέμματα ελαιώνων καί αμπέλων.

—Πώς λοιπόν δέν έπιτρέπετε εις τήν δυστυχή ταύτην 
οικογένειαν νά εισέρχεται είς τά κτήματά σας άνεμπο- 
δίστως ή τούλάχιστον μεθ’ υμών, ϊνα οίκονομήται καί 
αύτη έκ τών σταφυλών ή έί άλλου τινός έκ τών εισοδη
μάτων σας ;

—Διότι είνε άκρίδες, άπήντησαν κτηνωδώς οί φιλάν
θρωποι ούτοι κύριοι, καί δταν είσέλθουν είς τά κτήματά 
μας, τά καταστρέφουν.

Ό νέος μή δυνάμενός έπί πλέον νά βλέπη αύτούς, 
άνεχώρησε καί είσήλθεν είς τό δωμάτιόν του, ϊνα σκεφθή 
τίνι τρόποι δύναται να σώση τήν δυστυχή ταύτην οικο
γένειαν.

Παρήλθεν εν έτος άπό τής ημέρας εκείνης καί ό 
νέος, ώςείδομεν, άπήρχετο έκ Πειραιώς.

Έν τοιαύτη καταστάσει διατελών, διέπλευσε τό μετα
ξύ Πειραιώς καί Σίφνου διάστημα· άλλ’ έν τώ άτμο- 
πλοίω έγνωρίσθη μετά τίνος νέου, Γεωργίου όνόματι, 
έχοντος τά αύτάς μέ αύτόν διαθέσεις, καί ό όποιος 
μετέβαινεν έπίσης είς Σίφνον έίεμυστηρεύθη δέ είς 
αύτόν, παν τό έν αύτώ συμβαϊνον.

Ό Γεώργιος ουνεχάρη τόν φίλον του διά τά εύγενή 
του αισθήματα, άλλ ’ είπεν εί; αύτόν, δτι, δπως όλοι οί 
χωρικοί είνε ψιλοπράγμονες καί ύποθέτουν πολλάς μωράς 
ύποθέσεις, ουτω καί οί έκεϊ άνθρωποι. Αύτός δμως ούδέν 
έκ τούτων άκούων, παρεκάλεσεν αΰτόν, ϊνα τόν βοηθήση 
είς τούς σκοπούς του, χωρίς νά μάθη τίποτε άλλος τις.

Περί τήν 5 τέλος μ. μ, ώραν, τό άτμόπλοιον είσήρ- 
χετο είς τόν όρμον τών Καμαρών, αμέσως δέ πολλαί 
λέμβοι περιεκύκλωσαν αύτούς. Τότε ό νέος προσεκά- 
λβσε τόν φίλον του καί είπεν είς αύτόν, δτι ό δυστυχής 
τόν όποϊον σκοπεύει νά συνδράμη , μετέρχεται τό 
τοΰ λεμβούχου έπάγγελμα καί δτι πρέπει νά άποβιβα- 
σθώοι διά τής λέμβου αύτοΰ· άλλ’ έστενοχωρεϊτο πολύ, 
διότι δέν έγνώριύεν αύτόν προσωπικώς,καί ήναγκάσθη νά 
κρυβή είς τι άπόκρυφον τού πλοίου μέρος, ϊνα μή άλλοι 
λεμβούχοι τόν στενοχωρούν.

Δ'.
Ή ταραχή έτελείωσεν, τά εμπορεύματα άπεβιβάσθη- 

σαν, είς όλων δέ τά πρόσωπα έδηλοΰτο ή χαρά, πλήν 
ενός γέροντος ρακενδύτου, οστις κατήρχετο τελευταίος 
τοΰ άτμοπλοίου,διά τρόπου δηλοΰντος δεινήν άπελπισίαν.

«Παιδί μου, έλεγεν είς έν έκ τών τέκνων του, ας δο- 
£άοωμε τό θεό καί άπόψε ψωμί δέν έχομε’ ό μεγαλείτε- 
ρός σου άδελφός είνε στη Φυλακή, γιατί έκλεψε ένα 
τσαμπί σταφύλι, έχει ό Θεός.»

Τελειώνων τάς λέέεις ταύτας ό δυστυχής, άφήκεν 
έν Άχ 1 τό όποϊον είσέδυσεν εις τάς καρδίας καί αύτών 
τών άναισθητοτάτων. Ό νέος τότε άμέσως ένόησεν,έκ 
τών λόγων τούτων, δτι αύτός είνε έκεϊνος, τόν όποιον 
έζήτει καί προσεκάλεσεν αύτόν άμέσως’ μετ’ολίγον δέ 
ή λέμβος ήρχετο πρός την ίηράν, μετά τοΰ θετούς 
νέου Μανωλάκη καί τού Γεωργίου· έπειδή όμως τό άτμό- 
πλοιον είχεν αγκυροβολήσει πολύ μακράν καί ό νέος έν- 
όησεν, δτι θά άργήσωσιν νά προσπελάσωσιν είς τήν 
ίηράν, ήρώτησεν αύτόν

—Πώς λέγβσαι, πατριώτη ;
—Γεροθανάοης : Άπήντησεν εκείνος.

. Ό νέος δέν ήδύνατο νά κρατηθή, διότι παρετήρησεν 
έν αύτώ χαρακτηριστικά, δλως διάφορα εκείνων, διατών 
όποιων τόν είχον ζωγραφίση. Άμέσως δέ ήρώτησεν αΰτόν 
αν εχη πολλά τέκνα καί δάκρυα άφθονα έρευσαν έκ τών 
όφθαλμών τού Γεροθανάση.

— Είμαι, άρχοντοπουλό μου, πατέρας πέντε παιδιών, 
τά τέσσερα είνε κόρες καί ή μια είνε έτοιμη γ|ά παν- 

τριά, άλλά σέ παρακαλώ μή μέ ίαναρωτήσης γιά τήν 
οίκογένειά μου.

Ό νέος υπήκουσεν εις τήν παράκλησιν Τοΰ γέροντος, 
είπεν όμως είς αύτόν, δτι επιθυμεί νά έλθη πρός συνάν- 
τησίν του έν τή οικία αυτού, κειμένη είς τό χωρίον 
«Παππαφώτης». Ό γέρων ύπεσχέθη τούτο.

Ή λέμβος είχε πλησιάσει πρός τήν άκτήν, πολλοί δέ 
προσήλθον ϊνα εύχηθώοιν είς τόν Μανωλάκη τό «ώς ευ 
παρέστη». Αύτός βμως άφηρημένος, άφινε τήν χεΐρά 
του εις τόν ενα καί τόν άλλον- ό δέ νούς του έσκτέπτετο 
τίνι τρόπω θά παράοχη τήν συνδρομήν του είς , τήν 
οικογένειαν ταύτην.

Μετά δίωρον περίπου έφ’ ϊππου πορείαν,έφθασαν εις 
τήν πόλιν καί είσήλθεν είς τήν οικίαν τής θείας αύτοΰ, 
ή όποια είχε προσκαλέσει όλους τούς γείτονας διά νά 
ύποδεχθώσιν αύτόν πλήν μέ μεγάλην δυσαρέσκειαν είδεν 
αύτούς ό νέος, καί μετ’ ολίγον τούς έχαιρέτησε καί 
έζήτησε τήν άδειαν, ϊνα κατακλιθή, προσποιούμενος οτι 
είχε κοπιάσει κατά τόν πλοΰν.

Τήν έπομένην ημέραν κατά τά συμπεφωνημένα, ό Γε- 
ροθανάσης άνέμενεν έίδθεν τής οικίας τοΰ νέου, δστις 
λαβών έκ τής χειρός τόν σεβαστόν προστατευόμενόν 
του άπεμακρύνθησαν έκ τής πόλεως· — Γνωρίζω, λέ
γει ό Μανωλάκης, τήν θέσιν, έν ή διατελεϊς, γνωρίζω 
είς ήν θέσιν ήσο πρότερον, γνωρίζω οτι ή Άννά σου εινε 
έτοιμη δΓ ύπανδρείαν, γνωρίζω δέ καί τήν τιμιότητά 
σου καί δι’ αύτό θά σέ καταστήσω έταΐρον είς δλα τά 
ένταΰθα πατρικά μου κτήματά, έφ’δσον σύ θέλεις- 
Χρηματικώς όμως δέν δύναμαι νά σε βοηθήσω, μή μου 
άρνηθής ταύτην τήν χάριν.

Είχε σκοπόν ό Μανωλάκης νά έίακολουθήση, άλλ’ 
επειδή είδεν,ότι ό συνοδοιπόρος του έδάκρυεν έσίγηοεν, 
καί μετ’ολίγον τώ είπε-

— Δόσε μου οριστικήν άπάντησιν.»
— Καί ώς άγιο νά σέ προσκυνήσω, είναι λίγο· οσο κΓ 

άν ίέρης τή θέσι μας άπό τούς άλλους, δέν πιστεύω νά 
τή ίέρης τόσο καλά· ψωμί δέν έχουμε νά φάμε άπόψε, 
ό μεγάλος μου γυχός εινε στή Φυλακή, κανένας οέν 
μάς πέρνει στή δουλειά του, τά κτήματά μας δλα τά 
πουλήσανε καί βρισκόμαστε τώρα μέσ’ τούς δρόμους,καί 
κατοικώ σέ μχά καλύβην,τφ άπήντησβ δακρύων ό γέρων.

Άφ’ ου δ’ έτι έπ’ άρκετόν συνομίλησαν,έχωρίσθησαν.
Τήν έπομένην λίαν πρωί, ό Μανωλάκης, μετέβη είς 

τι πλησίον κτήμά των, άπό τοϋ όποιου άπεμακρύνθη 
άφ’ ου έπλήρωσεν ολόκληρον κάλαθον έκ διαφόρων καρ
πών τής έποχής· διηυθύνθη δέ διά τίνος στενοΰ δρομί- 
σκου πρός τήν οικίαν τοϋ χωρικού, όπου μετά τρίωρον 
πορείαν άφίκετο.

Οί έν τή καλύβη έίήλθον πρός υποδοχήν αύτοΰ, τόν 
κατεψίλουν, τόν έχαιρέτιζον καί παντί τρόπω έδείκνυον 
τήν πρός αύτόν ευγνωμοσύνην των.

Τοιουτοτρόπως έμεινεν ό νέος έπί δύο μήνας είς τήν 
Σίφνον· άναχωρών δέ, αύτός μέν άφήκεν είς τόν γέρον
τα χωρικόν τά κτήματά του, ό ?έ χωρικός ώς έφόδιον 
βύχήν έκ βάθους καρδίας έίερχομένην.

Άγγελος Α. ΚοΟμτίς.

Ο ΚΑΛΟΣ ΠΑΓΊΠΟΣ
(Έκ τοΰ φυσικού βίου.)

Είναι πρωία, πάντες άναλαμόάνουστ τά ίργά 
των καί <5 υίός τοΰ καλοΰ γέροντος, ίιπόδεχγμα ά- 
ρετϋς κα\ ^ιλοπονίας, φιλοτιμίας καί καθήκοντος, 
έγκαταλείπει τήν οίκογένειάν του καϊ μεταβαίνει 
είς τό καθήκον.

Έκαστος κέκληται είς έργασίαν τινά ένταΰθα. 
Ό δέ πάππος καλώς νοών τόν σκοπόν καί τόν
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αγώνα τον βίου, λαδώνει τοΐτς έγγόνους αύτον 
ηαρ ’ αύτώ κα\ συμπέζων δέν λανθάνει αύτ& Α ίδέα, 
δτι τόν άγώνα τον βίου θά συνέχιση μετά τον υίόν 
οί έγγονοί του καί μετά τοΰτονς ύστερον τά τέκνα.

Και παίζει παίζει μετ' αυτών γελών ό γέρων έν 
ταΐς τελευταίαις στιγμαις τοϋ σταδίου τον, πλλν 
άγνοών τά περαιτέρω.

Παίζε λοιπόν, παίζε, ώ γέρων,καί γέλα τοϋ βίου 
τΑν χάριν. Είναι αϋτη Α άμοιάΑ τοϋ άγώνος, δν 
ύπέστης ένταϋθα. Αϋτό μόνον σο\ έπεφυλάχθη είς 
τδ .γΑρας, αϋτό μόνον έκέρδισας ένταϋθα· όπόταν 
δέ μόνον άποθάνης καί έντενθεν άπελενΟμ, τότε 
θά μάθμς καί τοϋ δημιουργού τούς σκοπούς καί 
τού μέλλοντος τΑν χάριν θ’ άπολαύσης.

’Ι*Οϋ$.
■------------ 1Γ -------------------------- ---------

ΓΑΟΙΔΑΡΟΣ
Πάντες βεβαίως γνωρίζουσι τό παροιμιωδώς υπομονητικό

τατο*  καί τφ αγρότη χρησιμώτατο*  ζώο*,  το*  όνον, καί 
πάντες γινώσκουσιν, δτι οδτος πρός ταις πσλλαϊς αυτού 
παρωνυμίαις Ζχει καί την παρωνυμίαν «γώοιδαρος καί γο
μάρι ή γόμαρος»’ νέτοι όμως γνωρίζουσι τό Ιτυμον της 
λέξεως, ήτις συνηθέστατα χαρακτηρίζει τό» όνον, «γάοιδα- 
ρος»; οήλον έκ της γραφές αυτής. Πανταχοΰ, όπου τις 
άπαντήση τον δυστυχή όνον υπό τήν παρωνυμίαν αυτήν, τον 
βλέπει Α με τό «ι» ώς γάϊδαρο*,  A «ιι» βώς γάειδα- 
ρον· ούίαμοϋ Si ούτος υπάρχει ύπο τό άληθίς αυτού 
τάγμα· καί οί μίν γράφοντες αυτόν μέ ««» έτυμολογοϋσι 
τήν λέξιν άπό του «άεί δίρεσθαι» τόν όνον, (Λεζεων συνα
γωγή Γ. Κρομμύδα), οί δε μέ τό ««» αγνοώ ώς καί αυτοί 
πόθεν. *Η  άληθής όμως αυτής γραφή όποια άρα; είς τάς 
άγροτικας λέξεις ευρίσκει σήμερον πας τις πολλάς τοιαύ- 
τας λήγουσας είς τάς καταλήξεις < *ρ«?  καί άράς», α?τι- 
νΐς καταλήξεις ίσοδυναμοϋσι ταϊς άρχαίαις ω*  καί ιας, καί 
«ίσί μεγεθυντικά!. Εύρίσκρι λοιπόν τις συχνάκις λέξειςτον- 
αύτας «κοιλαράς=κοίλων—Χύκαροςβλύκων—-χείλαρος καί 
χειλαράς = χειλών κλπ. καί προς ταύταις βλέπει καί 
την έτέραν των δύω άνω προσωνυμιών του όνου «γόμαρος»*  
Ό γόμαρος εΐνε γνωστό*,  ότι παράγεται καί αυτός διά τής 
προσθήκης τής καταληζιως άρος βίς τό όνομα γόμος ssb 
φορτίο*,  άτι φεροντος τοϋ όνου βαρέα φορτία· καί βό γάοι- 
δαρος;» 1 ώς καί ιίς τόν γόμαρον, προσετέθη ft κατάλη- 
ξις αρος καί πορήγαγε τούτον, οδτω καί Ιδώ δι’ αυτής δ 
γόμαρος έγένετο γάοιδαρος' τό δί όνομα, είς όπιρ προστε- 
θιΐσα παρήγαγε τούτον ουδέ» έτερο*  τυγχάνει ή τό «όγκάοι- 
δος», σύ*θιτον  από τοϋ «όγκος» καί άοιδός» ώς μετά όγ
κου ή μιγαλοπριπώς $δοντος τοϋ όνου· δθε*  δ όνος κατ’άρ- 
χην ώφειλε γρέφισθαι όγκάοιδαρος κατά τήν συνήθειαν τής 
ύμιλουμένης, φιλούσης τηρειν τόν τόνον έπί τάς πρωτοτύ
πους, άλλ’ αποκοπή τής κεφαλής αυτής, ώς καί αλλαχού 
τούτο παρατηρεΐταε, μένει γκάοιδαρος*  καί τροπή τοΰ 
«γκ» διά τό κακόφωνον είς γ, μόνον, γάοιδαρος.

Ήρακλ. Μαφούνηφ·

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΙΙροβταβία τών ώφιλέμ·<θν πτηνών.

Ό κ. Δ. I. Κάρολος Ohlsen άγει πρό πολλοϋ άνεργόν 
στρατεία*  διά τη*  φύλαξιν τώ*  έντομοβόρων πτηνών, των 
πολυτίμων τούτων βοηθώ*  τής γεωργίας. Τό όργον όμως 
εινε δυσχερές, καθόσον οφείλει νά παλαίση πρός μερίδα 
Ισχυρών, τόν συρμόν, ύποστηριζόμινον καί ένθαρρυνόμενο*  
ΰπό τοϋ ΰπερημίσεος τοϋ ανθρωπίνου γένους.

Υπολογίζεται ότι, από τριάκοντα έτών—γράφει δ κ. 
Κ. Ohlsen έν τή Τταλίφ — 2 δυσεκατομμύρια πτηνών έ- 
σφάγησαν διά τών στολισμών τών Κυριών. Άλλ ’ άντίδρα- 
σίς τις έρχεται προκύπτουσα, προσθέτει ό κ. Ohlsen·

Άπό τινων έτών, ή πριγκήπισσα τής Σουηδίας Ευγε
νία, ής δ πρόωρος θάνατος ύπήρξεν άληθής συμφορά διά 
πάσαν φιλάνθρωπον. 'Εταιρίαν, έπιιράθη ν’ άντιστή είς τόν 
συρμόν, όστις τείνει είς την καταστροφήν τών πτηνήμ. Αί 
προσπάθεια! αύτής συνεχίζονται ήδη ύπ*  άριθμοϋ συνεταί
ρων τών Κυριών τοΰ Βορρά διά τη*  προστασίαν τών πτη
νών. Κατά τό παράδειγμα τής Γερμανικής Ένώσεως κατά 
τής συλλήβδην καταστροφής τών πτηνών χάριν τοϋ συρ
μού ίδρύθη έν Όλλανδίφ ίταιρία τό*  αύτόν έπιδιώκουσα 
σκοπόν.

Ή Γερμανική Ένωσις ίδρυσε τδ έτος τούτο (1896) εται
ρίαν δμοίαν έν Σουηδίφ. Τήν στιγμήν ταύτην όμιλος διακε
κριμένων προσώπων, ών οί περισσότεροι εΐνε καθηγηταί τής 
ζωολογίας, ίδρύθη έν Κοπενάγή καί συνέστη ίταιρία έπί 
τφ σκοπφ ν’ άντιστή είς τόν συρμόν, δστις μεταχειρίζεται 
πτηνά διά τά κοσμήματα. Παραπλήσια τις ίταιρία ύφί— 
σταται καί ένΆγγλιφ ύπό τήν προεδρίαν τής δουκίσσης τής 
Πορτλάνδης.
«•♦•«•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦♦•♦•♦•Κ

Αινίγματα.

α ·. * ι:

42. Αίνιγμα. 
Νέος <3ν εμέ λατρεύεις, πλήν αφού μέ πλησιάσεις 
Ήδονάς, τρυφάς, δυνάμεις χρεωστεϊς νά βυσιάσρς. 
“Α*  τδ μέσον γράμμα πρώτον καί τδ πρώτον τρίτον 
Έξησίενημένον τίτε βά μ’ εύρής μή ΰποθέσης- 
Άλλ’ ένώπιδν του κύπτει τον ανδρείάν του αυχένα, 
δ ζυγδν άποτινάξας Έλλην τοΰ είκοσιένα. 
“Αν τήν κεφαλήν μου δμως κόψης καί με καταστρέψης, 
Βΐς τά όπλα τότε πάλι» τήν διάνοιαν βά στρέψης. 
Άφαιρών τά άκρ’ άν θέσης δασύ πνεύμα και ό(έί<*  
θεάν βλέπεις λατρευθεισαν εις Εύρώπην καί Ασίαν. 
“Αν δε κεφαλήν καί πόδα κάψας άναγραμματίσης .
Νά μή λείψω, παρακάλει, επειδή πώς θέλης ζηση , Υ/ 

δι’αύτδ μή άπορήσης χ
Ευρυδίκη Ζωγράφον 

>απ«ά
43. Αίνιγμα. 01 τφεδς Λδ&οι. ’

Δύο άνθρωποι εύρόν ποτέ τρεις πίθους εν ερήμω, βλως άνο^ιοίο^ X. 
τήν χωρητικότητα καί τδ μέγεθος. Καί δ μεν μεγαλείτερος ην πε- β»ςίθ 
πληρωμένος έλαίου 1β όχάδων χωρητικότητος, οί δέ δύο άλλοι κενοί, _» 
ών δ μέν 7 οκάδων, δ δ ’ έτερος 3ών. QI άνθρωποι οδτοι ήθέλησαν \ 1
τότε νά διανεμηθώσιν έξ (σου τδ έλαιον εκεί, ένθα εύρον τούτο, διά j 
τών δύο άλλων πίθων, άλλ*  έπί πολύ έσκότισαν τδν νουν των χω- 
ρίς τίνος αποτελέσματος. Ποιος καί πώς τώρα γνωρίζω νά συμόευ- ' 
λεΰση τοίς πτωχοίς εκείνοις άνθρώποις τήν διανομήν τοΰ ελαίου διά 
τών ουο άλλων πίθων; . . .

Δρανίστα . ■ ’Ιανουάριος 97.
44. Αίνιγμα. Ή αο^μεία ι&ν 3 άν6^ογύνον. 

Τρία ανδρόγυνα συμβαδίζοντα φθάνουσιν είς;τήν άχθη» μεγάλου 
ποταμού, ένθα άνακαλύπτουσι μίαν λέμόον έχει που δεδεμένην καί 
δύο μόνον άτομα, δυναμένην να περιλέβη· συνεφώνησαν δε χάριν 
άστειότητος *ά  διαπεράσωσι τδ*|ποταμδ*  εις τρόπον ώστε νά μή μάνη 
γυνή μετά ξένου συζύγου, είτε έν τή λέμόφ, είτε και ίν τή ίχθη. 
Πώς δύνανται νά πράξωσι τούτο καί ποσάκις ή λέμβος θά ποταμο- 
πλοήση

Δρανίστα ....
Ήρακλ. Γ· Μβφούνης.


