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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,,

Τό Ήμερολόγιον της «Φύσεως» τού 1899, έξεδόθη 
ήδη μέ ύλην, ώς προανηγγείλαιιεν, εύχάριστον, τερ
πνήν και διασκεδαστχκίιν και λαμπρότατης είκόνας 
ήρξατο δέ διανεμόμενον τοϊς Αμετέροις, προπλήρωσα 
σχ τήν τρέχουσαν έτησίαν συνδρομήν των, συνδρομη- 
ταϊς. Παρακαλοΰνται έπομένως οί ολίγοι καΟυστε- 
στεροϋντες έτι αύτήν, δπως εύαρεστούμενοι μας άπο- 
στείλωσι· ταύτην συντόμως, δπως μή στερηθώσι τοΰ 
λαμπρότατου Ημερολογίου μας τούτου καϊ διότι βρα- 
δύτερον θά ώσιν έξηντλημένα· , ' ·,

Διά τούς μή συνδρομητής τής «Φύσεως» τό Ήμε- 
ρολόγιον τιμαται, άπλοΰν μέν φρ. 2. χρυσόδετων. ·δέ 
φρ- 3.25. Ός δώρον τοΰ νέου έτους είνε καταλληλό- 
τατον καί δσοι τών ήμετερων έπιθυμοΰσιν έκτος τοϋ 
ίδιου τεύχους νά προμηθτνθώσι κα\ άλλα, παρακα
λοΰνται νά είδοποιήσωσιν ήμας εγκαίρως συναποστέλ 
λοντες και τό τίμημα.

‘Η Αβ&ύθυνβος

ΗΦΑΣΟΑΑ

Τί έστί Φασόδα; (1)— Όνομα χώρας τέως άγνώστου είς τό 

κοινόν καί ήτις αίφνιδίως ήπείλησε γενικήν ίσως καταστροφήν διά

(I) Ή ίμποριχή μ«1 άποιχιοκή άντιζηλί» τής Γβλλίας χ«ί Αγγλίας ίν 
Αφρική ίιπήρξιν άφορμή διπλού σχιδίου κατασκευής σιδηροδρομικής γραμ
μής, διασγιζούσης τήν ’Αφρικήν άπό Βορρά πρός Νότον αυτής, ύπό τήν 
πρωτοβουλίαν τής ’Αγγλίας και Ιττ'ρας τοιαότης γραμμής άπό Δυσμών 
πρός Άνατολάς πρδς δνωσιν τής δυτικής καί ανατολικής ζώνης τών γαλλι
κών κτήαιιαν. Ή τνωσις τής τελευτα}ας ταύτης γραμμής εδει νά γένηται 
ίν Φασόδα. Άφ’ έ’ίρου ίν τή δυτική ’Αφρική, ’ή Γαλλία προσήκει νά 
ένωση τήν Μεσόγειον μετά τον κόλπον τής Γουινέας καί τής Κεντρικής 
’Αφρικής διά μιας ή πλςιοτίρων δπερσαχαρςίων γραμμών καί αποκαταστά
σεις διά τού Oubanghi, τοΰ άναγκαίον δεσμού . μεταξύ τών λεκανών τοΰ 
Νείλον και τον Κόγγου.

πολέμου έξοντώσεως μεταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας, τής τελευ

ταίας ταύτης θεωρησάσης ζήτημα δψίστης σημασίας χαί εθνικής 

■προσβολής την ύπο τού γάλλου 

αξιωματικού χατάληψιν τής Φα- 

σόδας. Ή γαλλική αποστολή δμο*  

λογουμίνως ήρωικώς καί θαυμα- 

σίως επιτυχόΰσα, ύπό στρατιωτι
κήν έποψιν. ύπήρξεν άφ’ετέρου 

λίαν ατυχής διά τήν Γαλλίαν ύπο 

πολιτικήν, διότι κακώς ύπελόγι- 

*0 Μαρσάν σαν οί έσωτερικώς διαμαχόμενοι 

πολίτικοι άνδρες αύτής, στηριχΟέν-
τες καί βασισθέντες έπί εδάφους, μαγειρευομένου ήδη ύπό έπι- 

δεξίου καί' ισχυρού ξενοδόχου.·

’Αλλά τί επακριβώς είναι λοιπόν αύτή ή Φασόδα; Όποια ή 

αξία αύτής ύπό πολιτικήν, στρατιωτικήν, εμπορικήν, αποικιακήν 

καί γεωγραφικήν έποψιν; Τίς ή χώρα αύτη τών «ποταμών» λε- 

γομένη, ή εκτεινόμενη μεταξύ τών πηγών τοΰ Κόγγου ποταμού 

•και τής άριστερας όχθης τοΰ Νείλου;—Είναι χώρα ενδιαφέρουσα 

λίαν πάντας ύφ’ δλας τάς επόψεις καί ευχαρίστως μεταδίδομεν 

τοϊς συνδρομηταίς ήμών πάσας τάς δυνατάς σχετικάς πληροφορίας 

όπως "δωσι τί τεκταίνεται έν ’Αφρική προ καιρού ύπό τε τών γάλ- 

λων ιδίως και τών άγγλων. Κυριολεκτικός διανέμονται άπασαν 

τήν "Ηπειρον ταύτην και άν δ πολιτισμός τής Ευρώπης αποσοβή 

τήν μεταξύ αύτών σύγκρουσιν εδώ, εκεί ίσως δέν θά δυνηθη βρα

δύτερου νά τόν ματαιώση.

Πολλαί περί τοΰ ζητήματος καί τής χώρας ταύτης ανακριβείς 

ίδέαι έξηνέχθησαν ήδη. Δέν θά ύπομνήσωμεν ήμείς ήδη ή δι-’ δλί- 

γων τήν άρχαίαν αιγυπτιακήν παράδοσιν, καθ’ ήν προ 50 ή 60 

αιώνων, δ Νείλος έπήγαζεν άπό άδιαβάτου τίνος Θαλάσσης, θεω-_ 

ρουμένης ώς άκρον δριον τοΰ ήμετέρου κόσμου. Ή θάλασσα αύτη^ 

ένθα ό παταμός οδτος φυσικώς έπαυε τοΰ νά ήναι ποταμός, ένθα 

ανυπέρβλητα προσκόματα έσταμάτων τόν εξερευνητήν, ύπάρχει έτι. 

κα: σήμερον έν σχήματι απεράντου κοιλάδος, έκτεινομένης εις 

ιούς πρόποδας τών οροπεδίων καί τών μεγάλων λιμνών, όπόθεν 

δ Νείλος πορίζεται τήν ύπαρξιν του.

Ή κοιλάς αύτη καλύπτεται έν τώ κατωτέριρ αύτής μέρει, 

συνέπεια τών επισυμβαινουσών τροπικών βροχών, ύπό συγκεχυμέ

νου κράματος στάσιμου ύδατος, παμμεγέΟων φυτών καί τελμά

των, έν μέσφ τών δποίων, δ Νείλος καί πολυποίκιλοι άλλοι πο-
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ταμοειδεϊς κλάδσι έν σχήματι άνεμιστηρίου, συνεχεία πολυπληθών 

άοράιων άτακτων ρευμάτων, · βραδέως κινούνται προς τήν κατω- 

τέραν κοιλάδα,' όπόθεν ό μέγας ποταμός λαμβάνει τον όριστικόν 

•χαρακτηρισμόν του, διαόρεχων ώιεϊθεν μέχρι τής Γαλάτης τής 

Μβιογείου τήν θαυμασίαν κοιλάδα τής Αίγύπτου.

Ή χώρα αύτη αναφαίνεται όντως ώς παμμεγέθης σπόγγος, δν 

υποβοηθούν τά τε δροπέδια τών μεγάλων λιμνών, προς νότον καί 

τά άλάεια όρη τής Αιθιοπίας πρδς δυ-μάς τροφοδοτούντο ωσαύ

τως τον ΝεΏ.ον, δστις όντως ενέχει τρεις όμάδας πηγών. Άλλά, 

οσον το όροπέδιον τών λιμνών ή τα όρη τής Αιθιοπίας είσίν εύκο
λα καί δυνατά βελτιώσεως καί αναπτύξεως ύπό τήν ευρωπαϊκή^ 

επήρειάν; έπί τοσοϋτον. ή χώρα αύτη τών ποταμών καί τών προϊ

στορικών φαίνεται έγκαταλελειμένος τόπος, οπόυ κατεφυγον έν 

μέσφ ιών πυκνών καί μεγάλων κα-αβρέκτων δένδρων οί ήττημέ- 

νοι λαοί, οι νάνοι εκείνοι, οδς αναφέρει δ Ηρόδοτος, καταδιω- 

χΟέντε'ς ύπό τών γειτόνων των' από πολυαρίθμων δέ αιώνων τί

ποτε δέν φαίνεται μεταδληθέν εν τή απομεμακρυ-μένη ταύτη 

χώρα.
Καί πώς ή Φαιόδα, κειμένη οΰτω, παρά τώ Νείλφ, έφάνη 

έσχάτώς, ώς ουτα εις τό κέντρο·» τής ’Αφρικής; Τί ώθητεν δυο 

μεγάλα, φοβερά καί πολεμικά έθνη είς σφετερισμόν τής τέως ασή

μαντου ταύτης χώρας; Διατί αί τόσον έσπευσμένως καταβληθεϊ- 

σαι προσπάθεια! πρός καταληψιν αυτής τό ταχύτερου ύπό δύο άν- 

ταγωνιζομίνων ηρωικών, αλλ’ ανίσων στρατειών; Έν όπο’αις δέ 

συγκινητικαις περιστάσεσιν, οί ήρωικοί ουτοι άνδρες καί συνάδελ

φοι Μαρσάν καί Κίτσενερ, τέως στρατιωτικοί συνα'δελφοι καί νύν 

αντίπαλοι συνηντήθησαν έκεΐ καί ών ή συμπτωτική αδελφότης καί 

φιλία μεταφέρει ήμας εΐς τούς πρώτους χρόνους τής ιστορίας; (1) 
Είσερχόμεθα είς τό θέμα μας,έπιλαμβανόμενοι τής κυρίως ’Α

φρικής."
Τό μέρος τούτο τής γής, οπερ ή φαντασία τού ανθρώπου 

έπί μάκρους αιώνας εξέλαβεν ώς αμμώδη ωκεανόν, δέν είναι όν

τως άγονον καί έρημον ή μόνον εΐς δύο λωρίδας του εδάφους αύ

τής, ών ή μία κεϊται πρός βορραν καί ή άλλη πρός νότον και 

όπου αί βροχαί έντελώς σχεδόν σπανίζουσιν.

Ή βόρειος λωρίς, ή Σαχάρα αύτη, ής οί βράχοι καί ή άμμος 

εκτείνονται σχεδόν άπό τού ’Ατλαντικού είς τήν Αίγυπτον, έκά- 

λυπτον όπισθεν τού άπροσπελάστου φράγματός της τήν χλοεράν, 

ύδροπότιστον, εύφορον καί ευθαλή ’Αφρικήν, ής τό κέντρον κα- 

τέχεται ύπό τής θαυμασίας λεκάνης τού Κόγγου και ήτις άναν- 

τιρρήτως μετά ένα ή δύο αιώνας έσεται τό μεγαλείτερον ":ω; μέ

ρος' (Παρίσιοι;) τής συναντήσεως καί συγκεντρώ εως τής άνθρω- 

πότητος.

"Ανωθεν τών ύπό τού Κόγγου ναι τών ρευμάτων αύτοΰ δια- 

• όρεχομένων κοιλάδων, τών δυναμένων να διαθρέψω:ιν έκατοστύας 
εκατομμυρίων ανθρώπων, ύψούνται τα οροπέδια καί τά όρη, άτινα 
άπό τού διαμερίσματος τών μεγάλων λιμνών εν Άβυσσινία, διή- 

κουσι τήν είίκρατον ζώνην εντός κλίματος, οχετικώς δροσερού 

ένεκα τού γεωγραφικού αύτοΰ δψους.

Ώστε έν τώ μέσω τής ’Αφρικής ΐδού ύπάρχουσα μία πλα-εία, · 

χλοερά, καλλιεργήσιμος καί εύφορος λωρίς, θαυμασίως άρδευο- 

μένη, πρός βορρά·» δέ καί νότον ταύτης, κεϊνται δύο ξηρά καί ά

μοιρα ύδατος διαμερίσματα" δλως δέ πρός βορραν καί πρός νότον 

ήτοι είς τό άκρον τής Μεσογείου και πλησίον τοΰ άνταρκτικοΰ 

ωκεανού, δύο χώραι μέ κλίμα μάλλον συγκερασμένον. Άφ’ ένός 

δέ τούτων τό Μαρόκον, ή ’Αλγερία, ή Τύνις, ή Αίγυπτος, κ«ί 
άφ’ετέρου ή χώρα τής "Ακρας.

Ή Αφρική οδτω πως εύρίσκεται διηρημένη, διά γενικού τίνος 

τρόπου, εΐς πέντε μηκΟειδεϊς λωρίδας, διαφερούσας άλλήλων καί 
κατά βάθος κατά τε τό κλίμα και τήν παραγωγήν. Αί έν τη Ά- 

γρική γαλλικοί κτήσεις εύρίσκονται μεταξύ τριών τών λωρίδων 

τούτων, τήν Αλγερίαν καίΤύνιδα, τήν ξηράν-Σαχάραν, τύ υγρόν 

Σουδάν. *Η  Αγγλία έκέκτητο συγκεντρωμένος κτήσεις μόνον 

πρός Νότον, πέριξ τής Άκρας, μέχρι τής εποχής εκείνης, καθ’ 

ήν ή Γαλλία, λαθοΰσα έξ. ασύγγνωστου σφάλματος, άπάσας τάς 

έν Αΐγύπτω παραδόσεις της καί αύτας τας έπί τοΰ σουε^είου ισ

θμού αξιώσεις της, δν αύτή έδωρήσατο τή ύφηλίφ, άπηρνήθη τήν 

σύμπραξιν αύτής είς τήν Άγγλ'αν, κατά τήν έν τή κοιλάδ: τοΰ 

Νείλου εκστρατείαν της.

Άπό τής ήμέρας καθ’ ήν ή ’Αγγλία έθε.ε τόν πόδα έν τή βο

ρειοανατολική πλευρά τής ’Αφρικής, νέα τις ιδέα έπεφάνη έν τώ

(1) *0  στρατηγός' Kitchener ϊπολίμησεν έν τώ στρατψ toS Λήγειρος 
τώ 1870, ίλ«δ« 81 τήν βρεττ«> 1κ;ν έθνιχότηΜ μετά τήν χατίργηβιν τού 
βεθμοΰ τον 

άφρικανικώ γεωγραφικό» χάρτη' ή ένωστς τής βορείου μετά τής 

νφτείου ’Αφρικής, τής Αίγυπτου μετά τής "Ακρας δι’ άδιακόπου 

σιδηροδρομικής γραμμή·', διασχιζούσης καί συνδεούσης τάς διαφό

ρους ζώνας τής ήπείρου. Ή ιδέα αύτη συλληφθεϊσα ύπό τής Αγ

γλίας ή ύφ’ οίασδήποτε άλλης εύρωπαϊκής δυνάμεως, άναποφεύ- 

κτως ήθελεν έπιτύχει, άλλ’ ή πρακτική συνήθεια καί ή έτοιμότης 

τής πράξεως μετά τήν σύλληψιν, από μέρους τών άγγλων, τα

χέως έλαόον σάρκα καί συντόμως από τών δύο άκρων τής Α

φρικής, όμοχρόνως σχεδόν- δύο σιδηροδρομικά! γραμμαί ήρξαντο 

διήκουσαι πρός συνάντησίν άλλήλων έν τώ κέντρω.

Πλήν άλλ’ όμως ταύτοχρόνως αί γαλλικοί κτήσεις έν τή δυτι

κή Αφρική έχώρουν πρός δυσμάς πρός τό Ooubanghi, τό Tchad, 

καί πρός τήν λεκάνην τοΰ Νείλου,·νω, άφ’ άτέρου, άπό. τής Έρυ_- 

θρας θαλάσσης έτέρα γαλλική όδός ίιηνο'γετο πρός τό εσωτερι

κόν τής Ήπείρου καί πρός συνάντησίν τής ανατολικής πρός τό 

κέντρον έπίσης διηκούσης γαλλικής αποστολής καί κατακτήσεως.

Οΰτω λοιπόν έπέκειτο ή διασταύρωσις τών αγγλικών καί γαλ

λικών οδών καί κτήσεων, άϊτινες μοιραίως ώφειλον νά συν- 

αντηθώσΐζ i/ τινι σημείφ τής κεντρική: παρά τόν Νείλον Αφρι
κής, ή δέ οδός αύτη' έδει. μοιραίως νά σχηματισθή διά μέσου 

τών κενών μερών των Ποταμών, από πολλοΰ χρόνου έγκατα- 

λειφθέντων ύπό τής Αίγύπτου και πρός τα όποια όμως πρώ

τοι διηυθύνοντο οί άγγλοι, Ή διασταύρωσις τών δύο όδών έξετε· 

λειτο ακριβώς εις τό Φ α σ ό δ α, ένθα εί στρατηγοί Μαρσάν καί 

Κίσσενερ σννηντήθησαν είς απόστασιν ήμερών τινων έκειθεν, τού 

πρώτου κατορθώταντος ν« προσπέλαση τόν αντίπαλόν του άγγλον 

παρά τάς παρουσιασθείσας φοβέρας έδαφικάς καί κλιματολογικάς 

δυσχερείας. Άν αναλογωθή δέ τις ότι πρός τοΰτο έδέησε νά δι- 

έλθη άπασα» τήν δυτικήν Αφρικήν, νά μεταβίβαση άποσκευάς καί 

παλεμοφόδια άνωθεν τής διαχωριζούσης τόν Νείλον τού Κόγγου 

γραμμής καί.νά διαβίβαση ταΰτα διά τής σχεδόν άπροσπελάστου 

φυτών καί δένδρων θαλάσσης δέν δύναταί ή νά θαυμά:η τόν άρ- 

χηγόν και τούς στρατιώτας τής περιφήμου ταύτης στρατιωτικής 

αποστολής.

Έρχόμεθα ήδη έίς τήν πολιτικήν σημασίαν τής Φασόδας και 

τών περιβαλλόντων ταύτην χωρών. ’Ενταύθα, ώς εϊπομεν, δια- 

σταυρσύνται αί δύο μεγάλοι άρτηρίαι, αί διασχίζουσαι διά τοΰ κέν

τρου αύτής τήν ’Αφρικήν καί ή μεν μία διήκει άπό δυσμών πρός 

άνατολ,άς. καί εϊναι ή γαλλική, ή δ’έτέρα διήκει άπό βορραν 

πρός νότρν καί είναι ή αγγλική. Διά τούτων θέλει συντελεσθή ή 

ένωσις τών' δύο λεκανών, τού Νείλου καί τού Κόγγου. ένωσις 

ήτις δέν ήδύνατο μέχρι τοΰδε νά συντελεσθή έν τή ιστορία, ακρι

βώς ένεκα τού κωλύματος τής φυτολογικής ταύτης θαλάσσης, έξ 

ίσου άπροσ-ελ.άστου και διά ξηρας και διά Θαλάσση:·

Άναντιρρήτως β Νείλος, ένεκα τής περ'οδικής αύτοΰ πλημμύ

ρας, παρέχει τοΐς παροχθίοις αύτοΰ γείτοσι ζωήν κανονικήν και 

πεπολιτισμένην, καί αγώνα κοινόν πρός άποκατάστασιν κοινωνι

κού διαμέσου εύτυχοΰς, ένώ ή κοιλάς τοΰ Κόγγου και τών πα
ραποτάμιων αύτοΰ, πάντοτε πνιγομένη έντός τών βροχών καί 

άτμίζουσα ύπό διαρκή ήλιον, διατρεφομένη άνευ εργασίας σχεδόν 

ύπό κλίμα άνευ απαιτήσεων, έστερημέυη συνοχής καί φυτικού 

κέντρου, διέθετεν έαυτην.κάλλιστα είς εΰκολον καί ίτοιχιώδη’δια- 

βίωιιν, μή προτρέπουσα τούς άλλους λαούς είς οίανδήποτε προσ
πάθειαν. [Ιλήν, εάν ,αί δύο λεκάναι συνεκοινώ.ουν εύκόλως προς 

άλλήλας, ό πολιτισμός τής Αίγύπτου δέν θά ήμέλει νά διαχυθή 

προς τάς τόσον πλούσιας ταύτας πεδιάδας τοΰ Κόγγου.

"Ο,τι δεν έγένετο' κατά τό παρελθόν μέλλει ήδη νά συντελε- 

,τθή έν προ'εχειτάτιρ μέλλοντι, διότι ό Κόγγος ενοήλθεν ήδη έ> 

τώ. έδάφει τής εύρωπαϊκής ένεργείας, ή δέ μεταξύ τοΰ Νείλου 

καί τοΰ Κόγγου κειμένη χώρα προώρισται νά καταστή είδος γήι

νου ισθμού, δι’ οδ θά διέλθη τό ρεύμα τού συνδέσμου.' Ή χώρα 

αΰτη τών ποταμών, αί άρκτιζαί κλιτύες τοΰ οροπεδίου τών λιμνών 

μέλλουσιν οΰτω ν’άποχατασταθώσι μία τών μεγαλειτέρων όδών 

τοΰ νέου κόσμου και ν ανοίξωσιν εΐς τούς λαούς του εικοστού 

αιώνας απροσδόκητα κέντρα.

Άλλ’3ς έξετάσωμεν ήδη· ή έγκάσρσιος αΰτη άπό Δυσμών 

πρός Άνα-ολάς όδός παρουσιάζει διά τήν μέλλουσαν άνάπτυξιν 

τής Αφρικής τήν αύτήν σημαντικότητα, οΓαν ή από Βορραν πρός 

Νότον όδός; Οΰχι βεβαίως, ώς διατείνονται οί γάλλοι καί τοΰτο 

ενεκα άπλσυστάτου λόγου. Ή μελετωμένη καί διενεργουμένη 

όδός άπό βορραν πρός νότον, είτε αποκλειστικώς αγγλική άποβή, 

είτε άλλαι δυνάμεις άποκτήσωσι σχετικά τεμάχια καί διαμερί

σματα, συνδέει χώρας διαφόρου φύσεως καί πλούτου καί προκαλεϊ 

τουντεΰθεν αύτας είς ένναλαγάς, ένώ ή άνατολικοδυτική όδός,

γαλλική ή μή, θά διατ£έχη μεταξύ τοΰ δυτικού Σουδάν καί τοΰ 

ανατολικού Σουδάν μακραν χώραν όμοίαν ύπό έποψιν κλίματος 

και παραγωγής.Ώστε ή πρώτη όδός δέν δύναταί ν" άποκαταστήση 

μέγα ρεύμα εμπορικόν..
Ή δυτική όμως ζώνη τού Σουδάν διαφέρει πολύ ώς θέλομεν, 

παρακάτιόντες άναφέρει. Μόνον δέ μεταξύ Κόγγου καί Νείλου, 

μεταξύ τοΰ Oubanghi καί τού Bahr-el~Gazal, ή άποστολή τοΰ 

Μαρσάν προησθάνθη εν τών μεγάλων ρευμάτων του προσεχούς μέλ

λοντος. Άλλ’ ή περίφημος αύτη άποστολή δέν έπέτυχεν υπό.πο

λιτικήν έποψιν, διότι ή Αγγλία καλώς καί ίσχυρώς προετοιμα- 

σθεΐσα διά τήν περίστασιν καί κάλλιον παντός καί καθαρώς μελε- 

τήσασά τό γεωγραφικόν ζήτημα, εύκόλως κατόρθωσε νά άναγκάση- 

τούς γάλλους να έκκενώσωσι τήν Φασόδαν, ήν ουτοι προδήλως δέν 

ήτο δυνατόν να διατηρήσωσι. ·

Τό ζήτημα τοΰτο ολίγον έλειψε νά πάράσυρη τήν Ευρώπην είς 

παγκόσμιον ίσως πόλεμον, δν ή σύνεσις τών γάλλων δέν προε- 

λάμβανε τάς συνεπείας. Άλλ’έξετάσωμεν ήδη ή Γαλλία ζημιού- 

ται έκ τής ύ.-.οχωρήσέως, τό δέ αφρικανικόν ζήτημα παραγκω

νίζεται ; .
«Διέξοδος έπι τοΰ Νείλου», τοιαύτη είναι ή προσπάθεια τών 

άγγλων πάση θυσία, καί ή διατήρησις τής Φασόδας συντελεί κατ’ 

αύτούς είς τον σκοπόν των. Τοΐς χρειάζεται έλευθέρα έξοδος διά 

τοΰ Νείλου άρ-φοτέροθεν καί δ;ά τής Αίγύπτο» καί διά τής "Α

κρας, ήτοι-όδοΰ έλευθέρας καί προσιτής είς άπαντα τόν κόσμον. 

Αύτό έπιθυμοΰτι καί οί γάλλοι, αλλά έπί πλέον οότ·. θίλουσιν, 

άφοΰ τό έμπόριον τού Νείλου θ’ άνοιχθή οΰτω, ν’ άνοιχθή έπίσης 

καί τό τοΰ Κόγγου, άνευ του οποίου θά παρεβλάπτετο τό δυτικόν 

έμπόριον διά τής Αίγύπτου. Άλλάθέσωμεν καλείτερον τό ζήτημα.

Ή Γαΰλία κέκτηται έν Αφρική τάς ώραιοτέρας αποικίας τοΰ 

κόσμου, καί δύναταί ν’ άναπτύξη καί πολλάς άλλας έκ τή περι- 

φήμφ ταύτη δυτική ’Αφρική. Δύναταί λοιπόν κάλλιστα, άντί νά 

έπεκτείνη τό έμπόριόν της πρός τόν Νείλον καί νά κινδυνεύη εΐς 

συγκρούσεις, νά μή καταγίνηται εΐς τήν ίνωσιν τοΰ Gabon ή τοΰ 

Ogooue μετά τοΰ πλεύσιμου δικτύου τοΰ Κόγγου; Ένώ δέ ή όδός 

άπό τής Μεσογείου είς τήν "Ακραν όλονέν προχωρεί καί ή δια— 

σταύρωσις αποδεικνύεται καρπός όψιμος, διατί νά μή έπεκταθή 

καί τό έμπόρίον τής Αιθιοπίας πρός τήν Έρυθράν θάλασσαν;

Ή ’Αγγλία καλώς οίδεν ότι ή άδσς της αΰτη θάττον ή βράδιον 

θά κλεισθή, ούχί μέν ύπό τής Φασόδας, άλλ.ά ύπό σειράς άλλων 

κωλυμάτων. Πρώτον ή ύπόσχεσις αύτής περί μή κατοχής τής 

Αίγύπτου διαρκώς, άφ’ έτέρσυ τό αύτό κέντρον τής ήπείρου, τό 

όροπέδιον τών μεγάλων λιμνών κατέχεται ύπό τού ανεξαρτήτου 

Κράτους τοΰ Κόγγου καί ιδίως υπό τής ανατολικής Γερμανικής 

’Αφρικής. Άλλ’ ή ’Αγγλία χωρεϊ όλονέν πρός τό πρόσω, μή 

έννοοΰσα να σταματήση καί όπόταν αναγκασθή να πράξη τοΰτο, Θά 

σταματήση, έστω καί άν μικρόν τεμάχιον ύπολείπεται πρός συμ- 

πλήρωσιν καί ή αΰτη Θά τό άποτελειώση ή θ’ άφήση νά τό συμ

πληρώσουν άλλοι. Άλλά ή όδός ή ούτως ή άλλως θά γινη. Τοι- 

αύτη είναι ή πολίτική τής Αγγλίας έν Αφρική καί δέον καλώς 

νά έννοηθή παρά πάντων. Τό γενικόν καλόν καί τό γενικόν συμφέ

ρον. Ή Αγγλία δέν επιδιώκει τήν απλήν μεταβολήν τού γεω

γραφικού χάρτου Ή πολιτική αύτής κατάκτησις είναι άνωφελής 

άνευ τής εμπράκτου καί γενικής ώφελείας. Ή Γαλλία απεδείχθπ 

κατωτέρα προς τοΰ:ο τής ’Αγγλίας, ούχήττον δέον να όμολογή· 

σωμεν, δτι ή άνάπτυξις τής ’Αλγερίας οφείλεται είς τύς γάλλους.

Οί γάλλοι όμολογουμένως δέν βλέπουσι τά πράγματα μετά τοΰ 

αύτοΰ φακού τών άγγλων καί άν ουτοι ώθοΰσί τό έμπόριόν των 

πρός τό Ανατολικόν Σουδάν, δέον καί οί γάλλοι να διευθύνωσιν 

αύτό πρός τό Δυτικόν Σουδάν. Διατί ή πρός τήν Νότιον Άμεριήκν 

όδός τής Ε’υρώπης Ά μή διέρχηται δι» τοΰ Όράν, Τιμπουκτοΰ 

καί τής γαλλικής Γουινέας; Διατί ή γαλλική ’Αφρική δέν παρα

σκευάζεται νά εΐσέλθη καί αΰτη έν τή γενική ζ^ή τής σφαίρας; 

Διατί δέν προβαίνει εΐς τήν ειρηνικήν κατάκτησιν τής ’Αφρικής;

Τό πάθημα τής Φασόδας τήέγε'νετο μάθημα' βραδέως ίσως ή 

Γαλλία έμαθε νά γνωρίζη ,καί νά θέλη καί ίσως δέν ε'μεθα μα

κράν τής εποχής, καθ’ ήν ή γαλλική έπιρροή θά άντικαταστήση 

πασαν άλλην έν τή μελλούση έγκαταστάσει τοΰ εύρωπαϊκοΰ πο

λιτισμού, έν τώ κέντριρ ■ τοΰ τέως άγνωστου καί έρήμου κέντρου 

τής ’Αφρικής,
λ. η. '

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΝΕΓΜΑΤΙΣΜΟΤ
Τού; έπιστήμονας τή; ’Αγγλίας καί τής ’Αμερικής, τούς 

καταγινομένους είς έρευνας πνευματιστικάς, συγκινεϊ ή μάν- 
τις Πίπερς έκ Βοστώνης τών Ηνωμένων Πολιτειών. Αύθυ- 
πνωτιζομένη ποιείτο» περιέργους άποκαλύψεις έπί τών σκέ
ψεων τών ένεργούντων έπ’ αυτής πειράματα καί έπί τών 
ψυχών τών νεκρών. Ό Γάλλος μυθισσοριαγράφος καί άκα- 
ίημαϊκός Παύλος Βουρζέ, γράψχς περί τής μάντιδος ταύτης 
ιξέφρασε τήν έκπληξίν του διά τήν άκρίβειαν τών Απαντή
σεων, άς προεκώλεσε καί άνωμολόγησε τήν θαυματουργόν 
δύνκμιν τής παραδόξου γυνχικάς. Άλλ’ έκτοτε ένετάθη ή 
μαντική τή; κ. Πίπερς, κκί ή άπλή μάνπις τών σκέψεων, 
ή συνήθης είς τον ύπνωτισμον επικοινωνεί τώρα μετά τών 
ψυχών τών νεκρών. Τήν έπιστημονικήν σφραγίδα τού παρα
δόξου φαινομένου τής κ. Πίπερς έπέθετο ή μεγάλη «Εται
ρία τών ψυχικών έρευνών τού Λονδίνου κκί τής ’Αμερικής». 
Μετά πολυχρο'νια πειράματα έπί τής μάντεως ταύτης έδή- 
λωσεν είς τδν έπιστήμονικδν κόσμον,. ?τι «μάνη ή ύπόθεσις 
τής Επικοινωνίας τής κ. Πίπερς μετά τών θκνύντων έπιτρέ- 
πει νά έξηγήσωμεν τά Εξ αυτής φαινόμενα». Τέσσαρες με
γάλοι έπ.στήμονες Άγγλοι και ’Αμερικανοί ιατροί, ήθι- 
•κολόγοι καθηγηταί τής φιλοσοφίας έπισταμένως ήσχολήθη- 
σαν είς τά φαινόμενα τής κ. Πίπερς. Έκ τούτων ό έν Λον- 
δίνφ ιατρός Χούξων παρακληθείς νά άνακοινώσγι τά άποτε- 
λέσματα τών πειραμάτων του έ^ήλωσεν, δτι δύσπιστος ών 
ένείείχθη έχθρδς άίιάλλακτος τών ππευματιστικών φαινο
μένων, ών άπεκάλυψεν έν πολλοΐς τήν άγυοτείαν· άλλ’δμως 
άδυνατεϊ νά έξηγήσν; τά παρά τή κ. Πίπερς παρουσιαζό- 
μενα φαινόμενα. Ή θαυματουργός γυνή ίΕγει ήλικιαν 38 
έτών, έχει τέκνα καί σύζυγον καί ούδέν παρουσιάζει τό 
άγυρτικόν. Μαντευομένη αισθάνεται κόπωσιν καί οί οφθα
λμοί της έκφράζουσιν άνησυχίχν, αύθυπνωτιζομένη λαμ
βάνει τάς χ®δρ«ς τοΟ έπισκέπτου καί μετά τινα σκιρτήματα 
έκπέμπει στεναγμούς. Τότε δέν είνε πλέον ή κ· Πίπερς, 
υποδύεται 3έ άλλάκοτον πρόσωπον άλλου τίνος κόσμου· Με- 
τεβλήθη ποτέ είς κάποιον Γεώργιον Πέλχαμ. Ούτος νέος 32 
ετών, δικηγόρος καί μέλος τής «Εταιρίας τών ψυχικών 
έρευνων» άπέθανεν ήμέραν τινα άπό τού ίππου πεσών. 
Μετά Ιξ έβίομάδας ό Χούξων έπεσκέφθη τήν κυρίαν Πίπερς, 
ήτις τφ είπε 3ιατελούσα έν ύπνωτισμφ.

— Ό φίλος σου Γεώργιός Πέλχαμ, θέλει κάτι νά σοδ 
εΓπιρ.

— Άς τό ε"πή, άπήντησεν ό Χούζων, έκπλαγείς έπί τφ 
όνόματι τοΟ φίλου του, προσφερομένφ άπροόπτως ύπό τής 
γυναικδς, ήτις ουδέποτε τόν έγνώρισε. Τότε ό Γεώργιος Πίλ- 
χαμ ώμίλησε διά τοΟ στόματος τής μεσαζούσής κ. Πίπερς
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καί άφηγηθη, δτι θανών αίφνώίω$ χφήκε τάς υποθέσεις του 
h άτ«ξί<γ. ΈιστΛαί τινες ιδίως λησμονηΒεϊηχι έν συρτο·- 
ρίω τοΟ γραφείου του τδν Ανησυχούν πολύ κ«1 έ< φαντός 
τρο'που έπόΟει νά μη ΑνακαλυφΟώσιν ύπδ τής οικογένειας 
του, παρεχάλεσε δέ τδν Χούξων νά άνχχωρηση πάραυτα 
διά νά παραλάδϊ) την Αλληλογραφίαν.; 'Ο δόκτώρ 'έσκεφθη 
καθ’ εαυτόν; «Δέν είμαι τόσον βλάξ διά νά πιστεύσω είς 
αύτά τά παραμύθια»· και ήδιαφόρησεν. Άλλά μεθ*  ήμέρας 
έλαβεν έπίστολήν.παρά τδν γονέων τού θανόντος, άναγγελ- 
λάντων μετά Ολίψεως, δτι εδρον τάς περί δν ό λόγος έπι- 
«τολάς είς τδ ύποδειχθέν ύπδ τίίς Πίπερς συρτάριον Ό 

/ Χούξων κατεζανέστη χαί έβετο αυτήν ύπδ αύστηράν έπιτη-
ρησιν. Κατήγγειλε μάλιστα τήν μάντιδα-είς τήν άστυνο- 
μίαν, διά νά μάθτ) έάν. ό σύζυγός της συνενοεΐτο ι4 τά διά
φορα πραχτορεϊα, άλλ’ ή αστυνομία ούδέν άνεκάλυψιν.

, Έατδς δέ τούτου προσήγαγεν είς τήν.μάντιδα, διατεΗΟσαν 
έν ύπνωτισμφ μερικούς φίλους τοΟ θανόντος Γεωργίου Πίλ- 
χαμ, τούς οποίους αδτη άμέσως άνεγνώρισε. Τοιούτφ τρό- 
πφ ό άπο^ανών έπροσνιλύτισεν είς τον πνευματισμόν αύτούς 
τούς γονείς του, διηγηθείς πλήθος λεπτομερειών καί γεγο
νότων, άτινχ έπηκολούθησαν. τδν θάνατόν του. ΉρωτηΟη 
κατόπιν περί τοΟ μετά θάνατον βίου και άπήντησεν'. «Ού
δέν μεταβάλλεται ’Εξέρχεται τις έκ τοΟ σώματός του και 
αύτδ είναι τδ πΛν».

.— Πως περνάς, τί κάμνεις, Γεώργιε, αυτού πού είσαι 
τώρα ; τδν ήρώτησαν.

— Δέν -είμαι άκο’μη είς κατάστασιν νά κάμω μεγάλα 
πράγματα. Τώρα μόνον μόλις έξυπνώ μετά . τδν θάνατόν 
μου. Εύρισκόμην έντός ερέβους κχί κατ' άρχχς ήμην ζαλι
σμένος, στενοχωρημένος και ούδέν ηδυνηθην νά διακρίνω, 
άλλά μετ’ όλίγον θκ εύρω δουλειά-

Το συμπέρασμα τού παραδόξου τούτου, πνευματιστικου 
φαινουένου είνε,- οτι η έπιστημη παραδέχεται ήδη επικοι
νωνίαν τών ζώντων μετά τών ψυχών τών νεκρών, ό δέ So 
κτωρ Χούξων έδηλωσεν άκριβώς τά εξής :

«Δύναται κάλλιστα νά ύπαρξη έπικο^νωνία τις, έστω καί 
μερική μετά ψυχών τεΒνεώτων καί είμαι ήδη πεπεισμένος, 
δτι τοιαύται έπικοινωνίχι τελούνται σηυεοον διά τής 
Πίτερ.·.
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' ί’πήρχέ ποτέ μικρόν παιδίον πλανώιιενυν τήώ: 
κεΐσε καί σκεπτόμενον διάφορά πράγματα είχε δέ 
Αδελφήν, μικράν ώς αύτό Επίσης, ήτις Ατο Α μόνη 
παρήγορος αύτώ και σύντροφος- ΌμοΟ και συνέπαιζον 
συνδιεσκέδαζον, συνέτρωγον και τά πάντα όμοΰ άλλη- 
λοεθαύμαζον καθ’ δλην τήν διάρκειαν της Αμέρας, 
ήγαπώτο δέ πολύ καί συνεπόνονν μέχρι δακρύων. 
Έξεπλήσσοντο διά τήν ώραιότητα τών άνθέων· Έξε- 
πλήσσοντο διά τό μέγεθος καί τό χρώμα τού ούρανοΰ, 
έξεπλήσσοντο διά τό βάθος τής θαλάσσης, έξεπλήσ 
σοντο διά τήν αγαθότητα τοΰ θεοΰ καί έξεπλήσσοντο 
πάλιν διά τήν παντοδυναμίαν αύτοΰ, συντελέσαντος 
είς τήν παροχήν τοϊς άνθρώποις τοσούτων θαυμασιο- 
τήτων.

Έλεγον δέ πολλάκις άλλήλοις :
— Έάν τά παιδία δλα άποθάνωσι καί έκλείψωσιν 

από τής γης,, τά άνθη, τό ύδωρ καί ό ούρανός δέν θά 
λυπηθώσι;

Καί ένόμιζον τά άθώα, δτι θά έθλίβοντο καιρίως.
— Διότι, έλεγον, οί κάλνκες είναι παιδία τών άν

θέων καί οί μικροί ρύακες είναι παιδία τών ύδάτων 
και τά μικρά μικρά έκεΐνα λαμπερά σημεία, τά όποια 
μόλις σπινθηροβολούν τήν νύκτα είς τόν ούρανόν, εΐ· 
ναι βεβαίως παιδία τών αστέρων καί δλοι ούτοι θά λυ- j

κα
κοί

πηθώσιν, έάν^οί μικροί Άμήλικόί τ<Λ, τΛ παιδία τών 
Ανθρώπων άπέθνησκον καί δέν ύπήρχυν πλέον.

Άνωθεν τής έκκλήσίας τής πόλεως άκριβώς δεξιό- 
Οεν τού σταυρού καί άνωθι τοΰ παρακειμένου νεκρο
ταφείο!', παρετήρουνκαθ’ έσπέρας λαμπρόν σπινθηρο
βολούντο αστέρα, δστις έφαίνετο πάντοτε πρώτος εις 
τ> στερέωμα καί ητο ζωηρότερος καί μεγαλείτερος 
τών άλλων. Κρατούμενοι δέ πολλάκις άπό τής χειρός 
καί παρατηροΰντες αύτόν, έλεγον:

— Νά το πάλιν, τό ώραϊον άστρον.
— Ναί, τό είδα καί έγώ.
Πολλάκις δέ ταύτοχρόνως βλέποντες αύτό είς τό 

ίδιον σημεϊον, ή μετά νεφελώδη καιρόν, άνέκραζον 
έξαλλοι χαράς άμφότεροι:

— Νά το ! νά το !
Καί καθ’ έσπέρας σχεδόν πολλάκις άνέμενον νά νυ- 

κτώση, διά νά τό παρατηρήσουν καί Αμιλλώντο τίς, 
πρώτον νά Ανακαλύψμ αύτό πρότερον.,.

Ούτως έγένοντο φίλοι τοΰ ύστερος καί έθεώρουν 
αύτόν σύντροφον τής χαράς των, τοσοΰτον δ’Αγάπων 
αύτόν, ώστε πολλάκις πριν κοιμηθώσι, παρετήρουν 
αύτόν είς τόν ούρανόν διά τελευταίαν φοράν καί τώ 
άνέκραζον :
' — Καλή νύκτα; φίλε μας, πιστέ.

. Καί τό άστρον διά τής αύξομειώτον ακτινοβολίας
I tou έφαίνετο, ώς νάΖτοΐς άπήντα :
I ■—Καλή νύκτα, μικροί μου φίλοι, πιστοί.

Άλλά, ένφ ή μικρά Αδελφή Ατο τοσοΰτον ώραία καί 
παχυλή, αίφνης Αδυνάτησε καί τέλος βαθμηδόν Ασθέ
νησε, μή δυναμένη πλέον νά παρακολουθή τόν μικρόν 
άδελφόν της, δστις. μετά λύπης μόνος έπαιζε καί μό
νος παρετήρει τόν αστέρα.

Μετά τινας δ’Αμέρας τόν άφήκεν διά παντός μόνον 
έν τώ κοσμφ, άποσυρθεϊσά πρός έντάμωσίν τοΰ ώραίου 
άστέρος.

Ούτως ό μικρός άδελφός δέν είχε πλέον πλησίον 
τον τήν μικράν άδελφήν, Α πρώην χαρά καί εύθνμία 
του έντελώς τόν έγκατέλειψε, είς τό νεκροταφεϊον έκεϊ 
προσετέθη είς μικρός ώραϊος τάφος έπί πλέον, ό 
άστήρ έξηκολούθει λαμπερός ώς πάντοτε, ν’ άτενίζη - 
πρός τόν μικρόν μονάκρτβον φίλον τεψ- . '

Αί ακτίνες δμως τοΰ άστέρος έφάνησαν αύτώ έσπέ
ρας τι ζωηρώτεραι, φωτεινή δέ τις οδός ώδήγει άπό 
τής γής πρός αύτόν καί τό παιδίον έξεπλάγη, δτε δέ 
μετ’όλίγον έπορεύθη καί κατεκλίθη, καί είδε κατ’ όναρ 
μεγάλην συνοδείαν ανθρώπων, όδηγουμένην ύπ' άγγέ- . 
λων καί πορευομένην πρός τόν Αστέρα διά τής φωτει
νής ταύτης όδοΰ· Τότε δέ τώ έφάνη, δτι τό άστρον Α
νοιξε καί έγένετο άπλετον φώς έντός αύτοΰ, δπου πλη- 
θύς Αγγέλων ύπεδέχθη τήν συνοδείαν, καί ήρξαντο 
άμέσως ν’ άσπάζονται τούς προσερχομένουο νά συνω- 
μιλώσι καί περιπατώσι μετ’αύτών. Είτα ήρξαντο νά 
φεύγωσι καί έμεινε μόνος εις άγγελος, μετά τοΰ συν
οδού τής Ακολουθίας, τόν ότοϊον ό μικρός παΐς άνε- 
γνώρισεν. Ήτον ή μικρά Αδελφή του·

Ό άγγελος αυτός Α αδελφή του, είπε τότε πρός τόν 
συνοδόν ;.

— Μήπως ήλθεν ό μικρός αδελφός ;
Καί αδτός άπεκρίθη·
- ’θχν
Ή Αδελφή του έσιώπησε τότε, ό δέ’μικρός αδελφός 

άναθαρρήσας, άνέκραξεν ·.
— ’Εδώ είμαι, λάβε με.
Τότε τό άστρον έκλεισε καί ελαμψε λαμπρότερον.
Έκτοτε ό μικρός παΐς έθεώρει τόν Αστέρα αύτόν ώς 

τό άσυλόν του, είς δ έμελλε νά καταφύγη, όπόταν θά 
άπέθνησκε καί έσκέπτετο, δτι δέν Ανήκε μόνον εις τήν
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γήν, άλλά καί, είς τόν Αστέρά αύτόν, διότι έκεϊ καί Α 
άδελφή του είχε μεταβή·

Μετ’ όλίγον έν βρέφος ήλθεν είς τόν κόσμον καί έ
γένετο Αδελφός του, Αλλά πριν ή Αρχίση νά όμιλή,· 
ήμέραν τινά έτέντωσε τό σώμα του καί άπέθανεν.

Έκ νέου Α παΐς είδε κατ’ δναρ δτι τό άστρον Ανοι 
ξε καί οί άγγελοι ύπεδέχοντο όμοίαν συνοδείαν. Ό δέ 
άγγελος, ή αδελφή του Αρώτησε τόν συνοδόν :

— Μήπως ό αδελφός μου Αλθεν ;
' Καί αύτός Απεκρίόη:
— “Οχι, ακόμη, ό μικρότερος νεογέννητος άδελφός 

του Αλθεν.
Ότε δέ ό παϊς είδε 

τόν άγγελον, τήν Αδελ
φήν του, κρατούντα τό 
μικρόν βρέφος:

' Άδελφή μου, ά
νέκραξεν, έδώ είμαι 
λάβε με.

Άλλά καί πάλιν τό 
άστρον έκλεισε τότε, 
τφ έφάνη δέ οτι, έμει- 
δία καί έσπινθηροβό· 
λει περισσότερον.

Ό παϊς βαθμηδόν 
έγένετο νεανίας. Είρ- 
γάζετο μετά τών βι
βλίων του, καί έσπ'έ>- 
ρας τι άνεγίνωσκεν 

^ίσύχως, δ:ε ό ύπη- 
. ρέτης τόν _έπλησίασε 

μετά συγκινήσεως καί 
. τώ λέγει ;

— Η μήτηρ σας έξ- 
. έπνευσε πρό ολίγου, 
καί σάς στέλλει τήν 
εύλογίαν της.

Τήν ίδιαν νύκτα είδε 
πάλιν τόν Αστέρα μέ 
τήν αύτήν συνοδείαν 
καί τήν Αδελφήν του, 
έρωτώσαν τόν συνοδόν:

— ’’Ηλθεν ό άδελ
φός μου:

Καί ούτος τη ά- 
πήντα:

— ’Οχι, Α μήτηρ 
σου.

Καί Αμέτρητος κραυ
γή χαράςάνιήχει καθ’
δλον τόν ύστερα, έπί ττί συναντήσει Ί μητρός |καί'θυ- 
γατρός.Ό δέ νέος έκτείνας τάς χεϊρας, άνεφώνει ;

— Ώ, μήτερ, άδελφή καί Αδελφέ, έδώ είμαι, λάβε- 
τέ με ! '

Καί ούτοι, τώ άπήντησαν : 
—■ Δέν είναι κατρός Ακόμη. 
Ό δέ άστήρ έκλείσθη.
Μετ’ όλίγον ό νεανίας έγένετο άνήρ, Α κόμη του 

Λρξατο νά λευκαίνεται καί καθήμενος παρά τη. πυρά, 
Απογοητευμένος καί μελαγχολικός, Αρξατο νά δακρύη 
δτε τό άστρον Ανοιξε καί πάλιν.

Ό άγγελος Α Αδελφή του είπεν είς τόν όδηγόν:
— Μήπως ό άδελφός μου Αλθεν ;
Καί τή Απεκρίθη:"
— Όχι, Αλλά ήλθε Α μικρά θυγάτηρ του.
Καί ό άνήρ ούτος, δστις ύπήρξε ποτέ παιδίον, είδε 

τήν κόρην του, ην πρό όλίγου είχε θάφει, πλάσμα θει
ον, πλησίον τών τριών συγγενών του καί είπεν ;
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— Βλέπω την κεφαλήν τής θυγατρός μου έπί τού 
στήθους τής Αδελφής μου, τήν χεΐρα της περιβάλλου- 
σαν τόν λαιμόν τής μητρός μου καί παρά τούς πόδας 
των βρέφος παίζει, θεέ μου, τούτο μέ παρηγορεϊ.

Καί ό άστήρ έκλεισε καί έλαμπεν ώς πάντοτε ζωη- 
ρώς. ■

Ούτω τό παι§ίον έγένετο γέρων. Τό πρόσωπόν του 
έρητιδώθη, τό βήμα του έβάρυνε, τό σώμα του έκυρ- 
τώθη. Έσπέρας τι ένώ ήτο άπό μηνός κατακεκλιμένος 
έπί τής κλίνης του, τά τέκνα του εύρισκόμενα πλησίον 
του δρθίως ίσταντο σιωπηλώς πρό αύτοΰ.

— Βλέπω τόν Αστέρα, έλεγε μονολογών.
Τά δέ τέκνα του έ

λεγον μεταξύ των : 
—τ Αποθνήσκει. 
Καί τοϊς απεκρίθη 

άμέσως II ,
— Ναί, αποθνήσκω. 

Τά έτη μ’ έγκαταλεί- 
πουν, ώς ένδυμα καί 
ώςπαιδίονβαδίζω πρός . 
τόν Αστέρα. Ήδη δέ, 
πάτερ μον, σ’ εύχαρι- 
στώ, δτι τοσάκις Ανοί- 
χθη διά νά δεχθή τούς 
Αγαπητούς μου καί 
οίτινες τώρα ·μέ άνα· 
μένουσι χαρμοσύνως ! 

Καί τό άστρον έλα
μπε καί λάμπει.έπί 
τού τάφου του.

— ■ ttC υ-

ΑΓΡΙΑ ΦΓΣΙΣ

Άγρία φύσις!
Άγρια χώρα, ακα

τοίκητος γωνία, ούρα- 
νός Αγριωπός,γή όρη-, 
μος ανθρώπων, τόπος 
απροσπέλαστος, φύσις 
νηπιώδης-Όπου ό άν
θρωπος έτι δέν είσε- ■ 
χώρησεν, έκεϊ έπικρα- 
τεϊ τό βάναυσον, τό 
Αγροϊκον, η βία, Α 
ίσχύς, ό σπαραγμός- 
Ούδεμία γλυκεία πνοή 
πνέει έκεϊ, ό Αδύς ζέ

φυρος δέν,*εύρίσκει  Αχώ. Καί '*ό  όφθαλμός έξαγρι- 
οϋται κατά τά τοπεϊα· Ή Ακτή είνε ομαλός τόπος, 
γλνκΰς, εύχάριστος, ήρεμος. Καί οί μικροί κάτοικοί 
του, οί ίχθΰς, είνε Αμερώτατοι.Έδώ ό λύκος, τά άγρια 
πτηνά, τά θηρία, παλαίουν πρός έαυτά, πρός τήν φύ- 
σιν, πρός τόν χρόνον καί πρός τόν θάνατον I Οϊα φύσις 
έν τη φύσει! Ό κόσμος Αρχήθεν παντού ούτως Ατο, 
έως δτου ό λογικός άνθρωπος έξημερώσας έαυτόν, 
έξημέρωσε καί τήν περιβάλλονσαν αύτόν φύσιν, ούτω 
δέ προχωρών εις κατάκτησιν τής γής, έξημεροϊ τά 
πάντα;

Άγρία φύσις! δπως λέγομεν γλνκεΐα φύσις I *0  λύ
κος έδώ βασιλεύει, καταβάλλων τόν άσθενέστερόν του, 
ή άηδών έκεϊ, είς τήν ήμερον φύσιν καταπραύγει τά 
εύμετάβολα πάθη. Κατά τύπους γεννώνται. φαίνεται 
καί τά δντα. Διατί είς τάς άγριας χώρας δέν ζώσιν οί 
ήμεροι, τούναντίον δέ είς τάς Αμέρους δέν’ζώσιν οί 
άγριοι; Μήπως τά ζώα πάντα δέν κέκτηνται κεφαλήν,

*
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πόδας, χεϊρας, στόμα, όφθαλμούς καί ώτα; — Διότι 
ένέχουσνν, ώς ξαίνεται, άλλοίαν καρδίαν, άλλοίαν 
φυχλν, άλλοίαν "φύσιν. ΤΑν καρδίαν δέ καί φύσιν 
γεννώσι, φαίνεται, ούχί τά όντα, άλλ ’ Α περιβάλλουσα 
ταΰτα φύσις, Α δέ φύσις ποικίλλουσα άνά τλν σφαί
ραν μας, κυριαρχεί τοΰ παντός. Αΰτη προΰπαρξε φυ- 
σικώς .τών δντων καί αΰτη θά μάς άνπκαταστήση. 
Άν εΐνε δέ δυνατόν, καί φυσικώς θά είνε, αΰτη Α αό
ρατος φύσις νά συνενωθηκαί φυγή μακράν τής γής 
καί άποτελέση έν τι όμοούσιον, Λ όμάς αύτη θά σχη
ματίσω δνκραμα τέλειον, συγκείμενον έξ δλωναύτής 
τών ιδιοτήτων,‘έφ’ οΰ θά έπικρατήση τό κακόν ή τό 
καλόν, άλλ’ ιδίως κατ’ αινιγματώδη συμπέρασμα τό 
καλόν, διότι πρός αύτό τείνουσιν άπασαι αί προσπά- 
.θειαι,τοΰ άλληλομαχομένου κόσμου·

*Ω άγρια φύσις ! τρώγε. καί κατασπάραττε τά άθώο 
καί ήρεμα στοιχεία, έφ’ δσον σοί δίδεται έτι καιρός, 
διότι θαττον ή ρράδιον θά ΰποκύψης είς τήν θέλησίν 
τών Λμέρων στοιχείων, άτινα θ’ άποτελέσωσιν έν γέ- 
νει τήν ήρεμον φύσιν ί ΦρΙκ

TO ITOTAIWCI

Ποτάμι μου τρεχάμενο πού πάει; θολωμένο \ 
ποΰ πάει; έχσι σκυθρωπό χαί παραπονεμένο ; 
ποιο βουνό σέ μάλωσε πο$ός βράχος σοδπε λόγχα 
ή ποχά κοιλάδα σοΰψχλε μά κλάμμα μοιρολογώ;

Βλέπω έχει ’ςτά βάθη σου πολλην μελαγχολία 
τό κρυσταλλένιο σου νερό γεμόίτο ’πδ πικρία· 
τί έπκθες, ποτάμι μου,'καί τρέχεις θολωμένο, 
ποχό βάσανο ’ςτά στη^η σου έγκλείεις τό παύμένο -;

*Αχ ! σένα μοιάζω καί έγώ, έτσι κ’ έγώ θολώνω 
και τρέχη μαύρη· η ζωη με στεναγμό μέ πόνη
μά σεΐσαι ευτυχέστερο πολύ άπό έμενα,
«χεις τά δένδρα συντροφιά ’ςτην όχθη φυτευμένα.

Τρέχεις γοργό καί άστατο ’ςτό ύσ<·εονό σου μνήμα, 
’ςτό βάθος τού ώκεανού ’ςτή; θάλασσας τό κύμα ·■ 
Κ’ έκεϊ μπορείς καμνιπ φορά, μπορείς νά δίΐς εκεί ην 
’ςτην ξενίτευα ποΰ έφυγε μ’ άπάτην. . μέ γαληνην....

Μπορείς, λέγω, καμμ^ά φ:ρά ώς κύμα νά χτύπησες 
καίμε τόν άσπρον σου άφρό τήν πρύμνη νά φιλη'σης 
τοΰ καραβιού ’ςτά μαχρυνά έκείνην κού πηγαίνει...! 
νά, ευτυχία γχατ’ έμέ, ποτάμι, ζηλευμένη...!

Κ’ έγώ, κ’ έγώ ό δυστυχής ’ςτό τάφο θά βαδίζω·., 
ό χωρισμός είναι σκληρός-, τδ λέγω καί δακρύζω· 
Δέν είναι θλιβερότερο ’ςτδν κόσμον άλλο πράγμα 
παρά νά βλέπγ; την ζωη νά τρέχγ) μέ τδ κλάμμα.. ..

Γέλα έσύ, ποτάμι μου, έχεις πολλά δενδράκχα, 
κρυφά λυγίζουν ’ςτην δροσιά καί πίνουν τά πουλάκια 
τδ κρυσταλλένιο σου νερό....νά, γέλοιο μυρωμένο.......
όμως γ^ατί δέν χαίρεσαι καί τρεχεις πικραμένο;

Άκοΰς τραγούδια ’ςτούς άγρούς,οί χωρικοί νά ψάλλουν, 
βλέπεις λουλούδια άπειρα ςτό πλάγι σου νά θάλλουν, 
δμως σέ βλέπω σκυθρωπό ’ςτόν δρόμο σου νά τφέχγίς 
και τά λαγκάδια ταίς μυρτιαίς με δάκρυα νά βρέχη; !

“Ετσι κ’ έγώ, ποτάμι μου, έτσι κ’ έγώ ’ποφέρω, 
δλα γελούν τριγύρω μου, μά ’γώ θρηνώ, δέν χαίρω ! 
Άς τρέχουμε λοιπόν μαζί ’ςτό ύστερνό μας μνήμα, 
έγώ σέ τάφο σκοτεινό, σύ σ’ άφρισμενο κύμα.

Πέτρος I ’Αξιωτίδτ ς

ΕΟΡΤΗ ΣΪΑΑΟΓΟΤ ΕΜΠΟΡΟΪΠΑΑΑΗΑΩΝ
Έπί τβ έορτβ τοΰ Αγίου Άνδρέου ό έν Σύρω Σύλλογος 

τών Έμποροϋπαλληλων έπανηγύρισε την ήμέραν ταύτην, · 
πρδς τιμήν τοδ μεγάλου «ύτου ευεργέτου κ. . Άνδρέού Συγ- 
γροΰ. Την πρωίαν πάντα τά μέλη τού. Συλλόγου ήκροάσθη- 
σαν τής λειτουργίας έν τψ.ναφ τοδ Άγ. Νικολάου. Την 
εσπέραν πάντα τά μέλη καί οί μαθηταί τών Σχολών το· 
Συλλόγου,έν τζ> καταστηματί αύτού λαμπρός πεφωταγωγη- 
μένφ, ήκροάσθησαν τού πανηγυρικού τής ήμέρας άπαγγελ- 
θέντος ύπδ τιΟ προέδρου κ. Άνδρέα Σέρρα, ό δέ μαθητή; 
τής Γαλλικής καί τακτικόν αυτού μέλος κ. Χαρ. Παρα- 
σκιυόπουλος άπήγγειλε.γαλλιστί ωραϊον λόγον, διερμηνεύ- 
σας την ευγνωμοσύνην τού Συλλόγου καί τών μαθητών 
πρδς τδν μεγάτιμον άνδρκ. Μεθ’ δ παρετέθησαχ είς τούς 
μαθητάς καί τά μέλη διάφορα άναψυκτικά.

Μά δυνάμενοι νά μετάφέρωμεν ενταύθα άμφοτέρους τούς 
άπαγγελθέντας ωραίους έπί τβ περιστάσει ταύτη λόγους, 
περιοριζόμιθα εί; την δτμοσίευσιν τού'δευτέρου.

«Messieurs!

G’est une bien douce obligation pour dos coeurs 
reconnaissants, d’avoir a exprimer nos sentiments de 
profond respect A noire bienfaiteur Monsieur Andre 
Syngros, qui, par sa genereuse subvention, nous pro
cure le.bonbeur de nous instruire dans les Classes du 
Syllogue.

Aussi avons nous vu avec joip arriver le jour de sa 
ίέΐθ, οά il nous esl permis d’exprimer sofennellement 
les voeux sinceres, que nous formons tous les jours 
dans le secret de noire coeur.

A cel effet, vous, mes chers condisciples, unissez-^, 
vous.a moi tt prions son saint Patron qu’il veuille ac- 
corder k noire bienfaiteur et a sa noble compagne avec 
une parfaite sante, une longue vie exemple de loute 
amertume »>

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ “ΙΪΣίίΕ,, TOT 1899 ΕΤΟΤΣ

Έξεδόθη και περιέχει 16 τυπογραφικά φύλλα καί 40 
εικόνας. Εύρίσκεται δέ έν τοϊς γραφείοις ημών καί είς τό 
βιβλιοπωλεΐον τή; Εστίας, Γ. Κασδόνη.

Τιμαται άπλούν φρ. 2, χρυσόδετον φρ. 3,25

Περιεχόμενα

1. Έορτολόγιον, Μηνολόγιον καί Έποχαί τοΰ έτους.
2. 'Αθηναϊκή ζωή καί κίνηολς-
3. Ή 1η ’Ιανουάριου καί ή 1η Σεμπτεμδρίου.
4. Τό βαρόμετρον τοΰ θείου μου.
5. Ό βουλευτής. Πολιτική χατάστασις.
6. ’Οφειλή. Χαρτοπχικτικδν έπεισόδιον.
7. Γυμναστική κορασίων.
8. Μαργαρίτα ή Valisneria. Παρισινόν διήγημα.
9· Πνεΰμα εύτυχίας·

10. Ό θείος Κάρολος· Συζυγική σκηνογραφία.
11. "Ερως καί πλούτος. Είδύλλιον.
12. ’ Ιδιοτροπία τής είμαρμένης,
13. Ό πρώτος μου έρως.
14. Χριστούγεννα, Έρως καί Λαθρεμπορία.
Ιό. 'Ο δολοφόνος. Κοινωνικόν δράμα.
|6. Μετά τό-τέλος· Σύγγχρονον είδύλλιον.
17. Παμμέλα· Νεαρού άνδρογύνου παρεξηγησις
18. Πώς καταρτίζεται δν βτδλίον.
19. ’Επιστολή εΰρεθεϊσα έν τή όδώ Σταδίου.

20· Δήλωσις Πρώσσου στρατιώτου.
21. ’Αγαπώ καί ή λέξις άγαπώ.
22. Πίστευε καί μή έρευνα.
23. Κακάον τσοκολάτα.
24. .’Αγγελίαν·

Ποίησες.
Αποχαιρετισμός τών φίλων μου.
Στή γιορτή της.
Σταϊς άνηφιαΐς μου ’Ανδρομάχη καί Κλεονίκη 
Είς Αναχωρούσαν κόρην.
Ή φευδοντιστεγκέ.
Ή χαράμου.

ί 
τούς μεγάλους, ώς τδ πΰρ πυρπ.λεϊ ταχύτερον την καλύ-

ΣΚΕΨΕΙΣ
Ή φιλοδοξία κατατρώγει ‘εύκολώτερον τούς μικρούς 

δην τού πτωχού η τδ μέγαρον τοΰ πλουσίου.

&
Δύο πράγματα δλως αντίθετα καί άσυ.δύαστα μ2ς προ- 

καταλαμδάνουσιν είς τάς σκέψεις μας, χωρίς νά τδ εννοη- 
σωμεν, ή <τυκή&£ΐα καί ό τεωτίρισ^ός.

& ■
"Όσει άνθρωποι δέν δύνανται νά φέρωσιν Αντιπερισπα

σμόν εΐς τδν θάνατον, την πείναν καί την αμάθειαν, Απο
φεύγουν έντελώς νά σκέπτωνται περί αύτών καί οδιω ζώ- 
σιν εύδαιμονέστεροι.

όμιλεϊτε.—

‘Η όρθοφροσύνη είναι ΐδιότης, άνήκουσα εΐς τδν χαρα
κτήρα, περισσότερον τού πνεύματος.

Ή ύπόληψις είναι ή σημαία, περί τήν οποίαν συσπειρού- 
ται ο φιλότιμος καί φιλοδίκαιος.

ά
θέλετε νά λέγωσι καλά περί ύμών ; Μην 

Θέλετε νά λέγωσι κακά: — Φλυαρείτε- 
έ

Ή φιλαυτία είναι ό μέγιστος τών κολάκων, 
νηρία ό μέγιστος τών έχθρών.

"Οσοι δέν θέλουσι νά έλεώσι τούς πτωχούς, 
λογοΰσιν, άπαραλλάκτως, δπως όπόταν δεν δύναται τις ν’ 
άποκτησγ τι, τό κατακρίνει.

■ ’ £
Ό,τι ίχομεν είναι έξαισιον, θεϊον, καί δ,τί δέν έχομεν 

τουναντίον. Οδτω τούλάχιστον συνειθίζομεν νά λέγωμεν, 
άλλά τότε,^διατί έπιθυμούμεν πάν ο,τι ό πλησίον μας κέ- 
κτηται;

όπως η πο

τού; κακο

Τυφλώττομεν πρδς τά πλησίον μας κείμενα ένφ βλέπο- 
μεν τά άπωτέρω ήμών ευρισκόμενα, δπως άγνοοΟμεν τά 
περιβάλλοντα ημάς καί σπουδάζομεν τά μακράν ήμών 
τυοβάζοντα.

Ό θάνατος είναι πικρός διά τούς ευχαριστημένους, γλυ
κύς διά τούς δυσαρεστημένους, άχθος διά τούς πλουσίους, 
πτίλον διά τούς πένητας.

Ή δέ μέλλουσα ζωη τρόμος διά τούς κακούργους, ήδονή 
διά τούς καθαρούς.

£
Μη τό έχον άρετην καλδν νόμιζε, άλλά τδ ώς δεϊ καί 

ύπέ^ ών δεϊ. ’Αρετήν μέν έχων πάντα έξεις, κακίαν δέ 
ούδε σεαυτόν.

Τί έστι πλούτος; μεταπηδώσα άφ’ ετέρου είς ίτε- 
ραν τού γάρ θανάτου ύπεισελθόντος, ούτος μέν άφίστασαί 
του, τά δέ έξ αύτού κακά ούδέποτέ σου άφίστανται.

Φροκ.

ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΑΓΤΟΜΑΤΑ

’Εάν άναδράμωμεν εις την ιστορίαν τών αύτομάτων, άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον, παρατηροϋμεν, δτι 
πολλά τούτων διεκρίθησαν, έπί έκτάκτφ εύφοίφ καί μηχα
νική τελειότητά Είς δέ τδ πρώτον βιβλίον τών Ωδών τού 
Ορατίου άναφέρεται, οτι ό ’Αρχύτας κατεσκεύκσε ξυ ίνην 

περιστεράν, ητις κινούμενη διά μηχανική; κινησεως, ϊπτατο 
άπδ μέρου; είς μέρος. Άλλ’άπέναντι τής αύτομάτου μυίας, 
τής κατασκευασθείση; ύπδ τοΰ Jhon Miiller, ήτις ίπτατο 
περί τήν τράπεζαν έν ωρφ τού φαγητού καί έκάθητο άπδ 
καιρού είς καιρόν έπί τής χειρός τού κυρίου της, έν μεγάλη 
έκπληξει τών παρισταμένων,ή αύτ’όματος περιστερά ήτο πολύ 
κατωτέρα, 0 δέ ’Ιάκωβος de Vaucauson βεβαίως ύπήρξεν ο 
βασιλεύς τών έφευρετών τών μηχανικών τούτων αυτοκίνη
των δντων. Ούτος ίφθασε άν μή ύπερέβη διά τής ιδιοφυίας 
τού πνεύματός του καί αυτού; τούς έπιτηδειοτέρους καί δει
νότερους μηχανικούς.

« «
*

Φίλιππος ό Κυρτός περιγράφει περίεργον αύτόματον μη
χάνημα, κατασκευασθέν άκριδώς πρδς διασκέδασιν Λουδο
βίκου του ΙΔ', ή'οι μικρόν άμάξιον, φερόμενον ύπό τίνων ίπ
πων καί κινούμενο» έπί τραπέζης. Κατά την έκκίνησιν, ό 
άμαξηλάτης έκρότει τδ μαστίγιον του, οί ίπποι ήρχιζον νά 
άγριεύουν, είτα έφησύχαζον καί μετά τούτο ήρχιζαν νά τρέ
χουν. ‘Η άμαξα έσταμάτα πρό τού Βκσιλέως, ό λαπέ έπηδα 
έκ της έδρας, ήνοιγε τό θυρίδιον και έδιδε τηνχείρα του είς 
κυρίαν έπιχαρί·ως ένδεδυμένην, ένφ αύτη διευθύνετο πρδς 
τόν Βασιλέα, έχαιρέτα αύτόν εύλαβώς, τ$ έδιδε έπιστολην 
καί έπανηρχβτο εί; τήν άμαξαν, είτα ό λακέ; έκλειε τδ θυ
ρίδιον, έλάμβανε την θέσιν του καί η άμαξα άπηρχετο.

« ♦
*

Άλλ’ ό Vaucanson έπέτυχε καλείτερόν τι. Κατεσκεύα- 
σεν αύτόματον νήσσαν, η τι; κατέπληξε πάντας τούς ειδή
μονας. Τδ πτηνδν μετέβαινε κλασαυχενιζόμενον πρδς άναζη· 
τησιν τής τροφή; του, ήρπαζε τδν κόκκον, δν συνηντα κτί 
τδν κατέπινε. «Ό κύκκος ούτο; γράφει ή Παγκόσμιος Βιο
γραφία» διηρχετο τδν στόμαχον διά σειράς κατατρίψεων, 
διευκολυνουσών τήν είσοδον αύτού έν τοϊς έντέροις,άτινα συ- 
νεπληρουν άπάσας τάς φάσεις τής χωνεύσεως». Δέν ήτο δυ
νατόν νά ποιησηταί τις διάκριτιν μεταξύ αύτή; κάί τών 
ζωσών συναδέλφων της. Έπί πλέον δέ έπλεεν έπί τού υδα
τος, έπινεν έξ αύτού καί έφώνει ώ; άληθής νήσσα.
' θ μηχανικός αύλητης του ύπήρξεν ώσαυτως θαυμάσιόν 
τι. Ήτο άτομον φυσικού μεγέθους, ένδεδυμένον κατά τδν 
συρμόν τής έποχή; έκείνης, ίστάμενον δρθίως καί έλαφρώς 
στηριζόμενον έπί τίνος συηλης. Ήδύνατο νά παίξη τόν αύ- 
λδν μετ’ άξιοπαρατηρητου ευκολία; εί; διαφόρους ήχους ά- 
σμάτων.. Πρδς τδν σκοπόν δέ τούτον διετίθετο, βαρίδιόν τι 
βπερ έκίνει φυσητήρα, εντός τού αύτομάτου τούτου. Πρδς 
άπόκτησιν δμως τών μελισμών καί ήχων πληρών; οί δά
κτυλοι τού αύτομάτου έιινοΰντο πάνυ εύχερώ; καί ερμητι
κώς Ικλειον κατά συνθήκην τάς όπά; τού αύλού, ά.νεγειρο- 
μένων καί έναποτιθεμένων τών δακτύλων έπ’ αύτών διά τής 
ίλξεως καί ώσεως λεπτών σιδηρών συρμάτων καί νημάτων, 
διευθετημένων ύπό τής κινησεως όδόντωτού κυλίνδρου.

Προ εξήκοντα δέ έτών εΐς κοσμηματοπώλης τή; Βολω- 
νίας κατεσκεύασεν έξοχον αύτοκίνητον ταχυδακτυλουργόν. 
Ό μικρός ούτος κύριος άμέμπτως ένδεδυμένο; μελανά φορέ
ματα, έξετέλει μετά θαυμαστής έπιτηδειότητος διάφορα τα
χυδακτυλουργικά παίγνια, καί ύπεκλίνετο έπιχαρίτως έκά-
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στότ*  προ τού κοινοί! δεξιόθεν καί άριστερόθεν, οσάκις τό*

εχειροκρότουν. Έν έκ τών περιέργων παιγνίων του ήτο καί 

τδ έξης : Έκρουεν έπί τής τραπέζης, όπόθεν έξήρχετο έν 

ώόν. Έφυσα έπ’αυτοί), οπβρ άμέσως ήνοίγετο και έξήρχετο

WTVjvdv τι, δπερ βχρουεν τάς πτέρυγάς του καί είτα

πάλιν είσήρχειο έντδς τού ώού·

"Η#η όλίγοι καταγίνονται είς τοιαΰτα θαυμαστά παίγνια 

πάντες δέ καταγίνονται είς τά συνήθη παιδικά άθύρματκ 

τού νέου έτους. 4».Π.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

d.K. Πιι^ονποΛιν. ΣυνβρομσΙ έλήφβησαν καί σας ιΰχαριστούμεν 
πολύ. Αποδείξεις μετ’ αριθμών λαχείου σας σας άπεστείλαμεν. 
Ημερολόγια Bi λάβετε τό νέον ξτος δωρεάν. — Λ. Μ. Ktf*vfar.  
Συνδοόμή σας έλήφθη- ’Αριθμός λαχείου ίστάλη ύμίν χθίς μετ’ 
άποδείξεως.—Π. Ο. Beh^ra. ΆποροΟμεν δια λάθος. -’<·στέλλοντο 
είς ’Αλεξάνδρειαν άντί αυτόθι. "Ηδη πλέον ήσυχβίτε. Σας έγράψα- 
μεν.='Η. !H. itfoXtvor. Νέον συνδρομητήν ένεγράψαμεν και άπε· 
στέίλαμεν σειράν φύλλων. Ταχυδρομικώς εχετε Αποδείξεις μέ Επι
στολήν. Εύχαριστοδμεν.—Π. δ. ’Atiqrac. Ελήφθη. Φύλλα στέλ- 
λονται τακτικώς καί άπορουμεν. Διεύθυνσιν ήλλάξαμεν, ώς γράφετε. 
—J.2. Μεσσήνην· Δελτάριον έλήφθη. Σας άπηντήσα|εεν σχετικώς 
μέ παραγγελίαν σας.— Σ. Κ. Kayadjik. Δελτάριον έλήφθη. Συν- 
εμορφώθημεν. Έγράψαμεν.—Μ. Κ. Achmoun. Αγγελία έλήφθη. 
"Εχει-κβλώς. Μετ’ όλίγας ήμέρας θά σας πέμψωμεν τά 10 χρυσό
δετα 'Ημερολόγια- ‘Εκείνα ίτίθησαν.—ί¥. Μ. Water. Άπηντήσα- 
μεν ύμίν ταχυδρομικώς. ΕύχαριστοΟμεν. —Γ.4. Σμύρνην. Δελτάριον 
έλήφθη. ’Αριθμούς ζητουμένους σας άπεστείλαμεν. Άναμένομεν 
ύπόλοιπον.—Ι.ύ. Τ. Nater. ’Αγγελία έλήφθη. Έδημοσιεύθη ‘Ημε- 
ρολόγιον. Έγράψαμεν. 'Απαντήσατε.—Κ. Α. Kpa'Mar. ’Επιστολή 
καί ,70 <ρρ. έλήφβησαν. Εΰχαριστούμεν. Γράφομεν.— Δ.X.ΦιΛιηηού- 
ite.hr. Επιστολή καί χρήματα έλήφβησαν. Εύχαριστουμεν.—Α.Σ. 
Γβσιοντη*.  Συνεσεημένη έλήφθη. Εύχαριστουμεν.—Π.Π. Tenant. 
’Επιστολή έλήφθη. Ταχυδρομικώς γράφομεν.~~ ΜΕΓΑ ΟΙΝΟΠΝΕΪΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ”

“ΝΕΑ ΧΙΟΣ,,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΪΡΪΚΗ καί ΓΙΩΝ

Έπί τής προκυμαίας, κάτωθι τοϋ ξτκοθοχιίου τής Ευρώπης 

ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ
Κατασκευάζεται Μαστίχη καί Κονιάκ άρίστης ποιότη

τες, έκ καθαρόίς σταφυλής. Άμφότερα ΐβραβεύθησαν κατά 

τήν τελευταίαν «Διεθνή Έκθεσιν» τής Rochefort sur 

ΜβΓ» τής Γαλλίας διά βραβείου πρώτης τάξεως, Σταυρού 

και Μεταλέίου χρυσού καί άογυρςύ καί διά Διπλώματος 

Τιμής- Τό δέ ΎπουργιΤον τών ’Εξωτερικών δι’ έπιστολθίς 

εξέφρασε τοΐς κατασκευασταΐς τά συγχαρητήριά του διά 

τήν έξαίριτον έπιτυχίαν. Άνευ δέ ρεκλάμας μία μόνον δο

κιμή δύναταί νά πείσή το Σεβ. κοινόν τού τε Εσωτερικού 

και ’Εξωτερικού περί.' τής γνησιότητος τών προϊόντων τού

των. Τιμαΐ λίαν συγκαταβατικοί. j

ί,.,..-· . , 
Ί’ποκατάβΐήμα

'Er ΚωνσταντινουπύΛιι, ΧασΙρ ΊσχτΛβσι KapaxibJ 

Σοχάκι.^/θρ. 80. 'Iifviir τω 1880.
Ειδοποιείται ωσαύτως ή έν Κωνσταντινουπόλει πολυά

ριθμος πελατεία του και τό Σεβαστόν Κοινόν, δτι έν τφ 

αύτόθι ύποκαταστήματι έκομίσθη εσχάτως Μαστίχη έκ τών 

ίν Γαλλία βραβιυθέντων είς ,Δαμεζάνας, ώς καί Κονιάκ είς 

ικρά βαρέλια.Ή δέ μόνη σύστασις εΐ»αι ι'ΕΛΘί καί ΐθτ»· 
Πώλησις χονδρικώς καί είς τιμάς λίαν συγκαταβατικά^. 

Τόκατάστημα δέχεται καί παραγγελίας. Μόνος αντι

πρόσωπος έν Κωνσταντινουπόλει ’Αριστείδης Κ· Πυρίκης.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ’
όλων τών έπεστημ-ών καί τεχνών καί Λ»βης έγ· 

κοβμεον μ.«6ήβεως

Έκθοθίκ ΰπι· ΜΠΑΡΤ καί ΧΙΡΣΤ
ΤΔ έγκυκλοπαιδικά λεξικά· παρέχόντα πρόχειρον λύδιν 

τών Αποριών, πληροΰόι μίαν τών πρωτίότων Αναγκών παν
τός πεπολιτιΑμένου Ανθρώπου. Ή τεραδτία τών έπιΟτημών 

καί τών τεχνών άνάπτυξις, ό Αμύθητος πλούτος τών γνώ
σεων, ό διά μακρών αίώνων άποτεθηόαυριόμένος καθιάτώ- 

Οιν Απαραίτητον την ΰπαρξιν τοιούτων έργων, δι’ ών νά 

προόπορίζηται εύχερώς πάς τις Στοιχειώδεις γνώοεις τών 

δ:ω τοΰ οικείου αύτφ κύκλου κειμένων, νά καθοδηγήται δέ 
καί είς ΑκριβεΟτέραν καί τελειοτέραν έρευναν αύτών. Τού

των ένεκα έν τοΐς άλλοις έθνεδι κατά τάς τελευταίας μά
λιστα δεκαετηρίδας, έπολλαπλαΑιάΑθηδαν τά έγκυκλοπαι- 

δικά λεξικά, και τοάοΰτον Ααπαοτά κατέάτηΰαν, ώότε τινά 

τούτων έκδίδονται είς πολλάς μυριάδας Αντιτύπων. Άν 

δέ Αναγνωρίζεται Λ χρηΰιμότης τών λεξικών τούτων έν 

έθνεσι, παρ’ οίς τήν έλλειήιιν αύτών δύνανται έν μέρει νά 
άναπληρώόωΰι τά άυνήθη λεξικά, πολλώ μείζων είναι αϋτη 

παρ’ήμϊν, άτερουμένοις λεξικών της καθωμιλημένης καί 
γραφομένης γλώόόης. Τά Αυνήβη λεξικά τής 'Ελληνικής 

γΐώΰόης, περιλαμβάνοντα μόνον τάς έν τοΐς άρχάίοις κει- 

μένοις ύπαρχούόας λέξετς, άποκλείουόιν, ώς είκός πάόας 

τάς δημιουργιιθείΟας έν νεώτέροις χρόνοις, πρός δήλώάιν 

έπιΑτημώνϊ τεχνών, ιδεών άγνώότών είς τούς παλαιούς, 
καί πάΟας τάς νεωτέρ.ας Αημαόίας Αρχαίων λέξεων- Ούφω 
δέ ού μόνον έλλείπουόιν έκ τών λεξικών τής Αρχαίας 'Ελ

ληνικής λέξεις τοΰ καθ’ ήμέραν βίου κοινόταται, οίον τα

χυδρομικόν, τηλέφωνον Αεοόάτατον, άλγεβρα, φωτογραφία 
κλπ,, Αλλά ματαίως θ’Ανεζήτει τις έν τούτοις καί αύτά τά 

όνόματα όπουδαιοτάτων κλάδων τών έπιάτιιμών καί τών 

τεχνών καί τούς Αυνηθεότάτους τών νεωτέρων έπιβτημο- 
νικών δρων, οίον χημεία, γεωλογία, παλαιοντολογία. Ατατι- 

Ατική, τηλεγραφική, τυπογραφική τέχνη κλπ. "Ενεκα δέ 

τούτου 'Ελληνικόν έγκυκλοπαιδικδν λεξικόν Αποβαίνει 

Απαραίτητον βυμ-πλήρωμα πάντων τών λεξι
κών τής έλληντκης γλώβ.σης>

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
Αυνετάχθη μέν καθ ’ ύηόδειγμα γερμανικών καί γαλλικών 

τοιούτων, καί οΰτω δυνενοΐ κατά τό ένόν τάς κυριωτάτας 

Αρετάς. τάς Απαιτουμένας πρός εύΒοκίμηόιν έγκυκλοπαι- 

δικοϋ λεξικού, ήτοι

άκρίβεεαν, βαφηνέαν κάέ βυντομ.έαν, 

ΤΟ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
Αποτελεϊται έξ 6 ύγκωδών τόμων, οί όπόΐοι δχουόιν έν δλφ 

57ι0 Αελίδας.

Πλήριις Αειραί αύτοΰ τιμώνται άδετοι μέν φρ. χρ. 125, 
δεδεμέναι δέ φρ. χρ. Η4. "Ινα δέ Αγοράζηται εύκόλως καί 
ύπό τών όλιγότερον εύπόρων, πωλείται τό λεξικόν καί κατά 

τόμους Αντί φρ. 2-1 καί φρ. χρ 24 έκαότόν.

Ή Διεύθυνόις τής «ΦύΑεως» άναλ'αβοϋόα τήν άντιπρο- 

Οωπείαν αύτοΰ είς τό έξωτερικόν, δυνιδτβ αύτό παόι τοΐ 

φιλομοώόοις όυνδρομηταΐς μέ έκπτωόιν 10 ojo καί Αναδέχε
ται πάόαν παραγγελίαν. .

Ή Διεύθυνάις τής «Φύόεως».


