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ή: φυςις

Ή 4»ύσ;ς Οά διαπραγματεύεται περί δλων έν γένει 
τών ζητημάτων τών άφορώντων είς τήν άνάπτυξιν τοΰ 
ανθρώπου, καί Οά έμπεριέχη πάντοτε ύλην .χρήσιμον είς 
τον καθ’ ημάς κοινωνικόν βίον, άποκαθισταμένη βαθμη
δόν ταμεΐον γνώσεως καί πνευματικής ύλης.

ΙΙάνο,τι παράγουσιν ή σύγχρονος βιομηχανία,ποίησις, 
φιλολογία, αί τέχναι.καί -έπιστήμαι, ώς καί αί νεώτεραι 
Εφευρέσεις καί ανακαλύψεις, θάδημσσιεύωνται μετ’έπι
μελείαςκαί θά συνοδεύωνται διά καλλιτεχνικών εικόνων 
έν τή Φύβεε. ’
. Πλήν δέ τούτων τά νεώτερα περίεργα καί έπικίνδύνα 
ταξείδΐα, ή καλλιτεχνία, ή μουσική, οί νεωτερισμοί, τά 
έπιστημονικά παίγνια, τά σύγχρονα συμβεβηκότα, καί 
πάν ο,τε ή κοινωνική πρόοδος θέλέΓφέφε,ι είς φώς προϊόν
τος τοϋ χρόνου, Οά περιγράφωνται μετά'’πάσης έπιμε
λείας έν τφ ήμετέρφ περιοδικφ, καί έφ’ οσον ό χώρος αυ
τού έπιτρέπει, μετά.τής δυνατής σαφήνειας, ακρίβειας 
καί χάριτος, ,.Λ

•Μεταξύ όμως όλων τών αντικειμένων μελέτης, άτινα 
ή Φ·ύβεφ θα ύποβάλη έκάστοτε είς τήν έκτίμησιν τών 
έαυτής αναγνωστών, βεβαίως Οά κατέχωσι πρωτίστην 
θέσιν έκεΐνα, άτινα συσχετίζονται πρός τά ενδιαφέροντα 
φαινόμενα, ήτοι τά μεγάλα προβλήματα τής Φύσ«ως.

Τδ άπειρον έδαφος τών φ υ σ t κ ώ ν έ π ισ τ η μ ώ ν, 
τδ μεγαλείου αύτδ τών φυσικών φαινομένων, ή δσημέ- 
ραι άνακάλυψις,.νέων μυστηρίων ,τής φύσεως, δέν κατέ- 
κτησα-ν άπό τινων-έτών τδ άνθρώ ιανον πνεύμα καί δέν 
έπέβαλβν όντως αυτφ τήν περιέργειαν καί τήν έπιθυ- 
μίαν τής άναδιφήσεως τής Φύσεως ; Πού τής Γής άπά
σης δέν συναν'τάται σήμερον δ άνθρωπος καταγόμενος 
μετά στοργής, ζέσεως καί σπουδής είς άναψηλάφησιν τής 
Γής, εις, άνασκάλευσιν τών έν τοίςούρανίοις σώμασι καί 
άναδίφησιν παντδς τοϋ έν τή Φ’ύσει'ύλικού. καί άύλου; 
Καί βεβαίως, έκεΐνο όπερ μέλει ήμΐν, είναι ή έξέτασις 
τής Γ ής καί τής φύσεως, έξ ής ήλθομεν, καί ήτες μέλ

λει νά μάς έπανακτήση. Τί λόγον έχουσι καί τί είναι 
αύτά τά- περιβάλλοντα ημάς πλάσματα, ήτοι, φυτά, 
ζώα, έρπετά, δρυκτά, κλπ. σώματα, τά όποια παλαιού· 
σιν ώς ήμεΐς διά τήν ΰπαρξιν έν τή γηρασάση- ήδη τού
τη σφαίρα, τή πάντοτε άνανεουμένη;

Δεν προτιθέμεθα βεβαίως ν’ άπαριθμήσωμεν ένταΰθα 
τά άπειρα ζητήματα τής: Φύσεως καί τάς .έν τώ ήμε- 
τέρφ τούτφ περιοδικφ πδριγραφησομένας μελέτας, άλλα 
νά δώσωμεν άμυδράν σκιαγραφίαν τοϊς ήμετέροιςάναγνώ- 
σταις περί τοΰ έργου ήμών, όπερ έσεται ■ ούχί φαντα
στικόν καί άγευστον, άλλ’ απεναντίας πλήρες πραγμα
τικών γνώσεων καί άληθειών, καί άποθήκη λαμπρών δι
δακτικών καί ωφελίμων ζητημάτων τής ήμέρας.

Ή Λιεύθυνσες.
ΝΕΑί ΑΝΑΚΑΑΪΤΕΙΣ ΒΗί TflN ASTPABQN

Μέχρι τουδε επιστεύετοε’σφαλμένως, ότι αί άστραπαίή κε
ραυνοί έχουσι «χίμα κεκλασμένης γραμμής. Καί οί μεν καλ- 
λιτεχναι,. "λόγιοι καί φυσιοδίφαι παρίβτων αυτήν διά φαντα
σιώδους άπεικονίσεως, καί έφ ’όσον ήν δυνατόν κατά τήν 
φαντασίαν των διά γραμμής σχηματιζούσης έν. τφ μήκει

αυτής γωνίας αίχμηράς, οί δέ αρχαίοι "Ελληνες, άφ’ ών οί 
νεότεροι παρέλαβον καί τήν δοξασίαν ταύτην, πριν ή έπι - 
χειρήσωσι τοπικά; έρευνας, ούτως έφαντάζοντο τήν αστρα
πήν, δι’όπερ παρέστησαν καί τόν Δία κρατούντα κεραυνούς 
έχοντας τοιοΰτον τό σχήμα. "Ωστε πάντες άπδ τών αρχαιό
τατων χρόνων μέχρι σήμερον ένόμιζον, φαντασιωδώ; πάν
τοτε, ότι ό κεραυνός πίπτων άπό τών νεφών πρός τήν γήν, 
ε’νώ προύχώρει, αίφνης καί έν iStqc ίδιοτροπίβ: άλλάσσων διεύ- 
θυνσιν, ώπισθοδρόμ.ει καί πάλιν εΐσεχώρει πρός τήν άτμο-
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σφαίραν, καΐ πάλιν ώπισθοχώρει, μέχρις ου ήθελε πέσει εΐ; οί· 
Όνδήποτε μέρος τής γής. Τοιουτοτρόπως δέ ή πρός τήν ατ
μόσφαιραν πορεία τού κεραυνού ή αστραπής άπεικονίζετο διά 
γραμμής φωτεινής κεκλασμένης καί σχηματιζούσης γωνίας 
οξείας. Πλήν ή πρόοδος τής φωτογραφίας διά τών λαμβα- 
νομένων στιγμιαίως εικόνων διέλυσεν εσχάτως τήν δοξασίαν 
ταύτην, καί τήν σήμερον δέν πιστεύεται πλέον δτιή'άστραπή 
εχει τοιαύτην πορείαν έν τή άνιλίξει αυτής, άλλ’ οίαν πα- 
φατίθεμεν έν τφ ανωτέρω ήμών σχήματι έν τή φυσική αυτής 
καταστάσει, όμοιάζουσαν πρός μικράν ποσότητα ύδατος ακο
λουθούσαν τήν συνέπεια τού έαυτής βάρους καί της καταλ- 
ληλοτέρας οδού κάθοδον αυτής έπί λείου τινός στερεού σώ
ματος. Ή παρατιθέμενη εΐκών παρίστησι κεραυνόν πεσόντα 
έπί τοΰ ύψηλοτέρου Ιστού ενός πλοίου. Ή εΐκών έλήφθη άπό 
τού παρακειμένου πλοίου διά τής φωτογραφικής συσκευής ήτις 
συνεπείγ τής τελειοποιήσεως τής συσκευασίας τής φωτογρα
φικής πλακός λαμβάνει στιγμιαίως τά αντικείμενα.

Παν ό,τι θελήση τις σήμερον, τήν κίνησιν μιας άμάξης, 
•τήν κίνησιν ένός σιδηροδρόμου, αεροστάτου, πλοίου, ή οίί·.ν· 

, δήποτε άλλην ταχύτητα, έστω καί στιγμιαίαν, ώς τήν τοΰ 
ηλεκτρικού σπινθήρος, δύναται ευκόλως .καΐ έν πάσή λεπτο
μέρεια καΐ άκριβεία νά συλλαβή.

Ή πορεία τής αστραπής έπεβεβαιώθη διά πλείστων τοιού
των φωτογραφικών εικόνων. Άλλα καί εκτός τούτου, καΐ διά 
μόνου τού οφθαλμού, δυνάμεθα ευκόλως νά πεισθώμεν περί 
αυτού, ώς καί διά τής ίκκενώσεως ισχυρού τίνος πηνίου ή 
συσκευής τού Holly, παρατηρούμεν είς τόν παραγόμενον η
λεκτρικόν σπινθήρα γραμμήν έλικοειδή,καί ούχί κεκλασμένην.

Πλήν τούτου ή νεωτέρα φωτογραφική τέχνη ,διεσκέδασε 
καί έτέραν ύφισταμένην πλάνην, όσον άφορφ είς τό απόλυ
τον στιγμιαίου τής διάρκειας τών αστραπών.

Ό κ. Trovelot, είς ον οφείλεται ή πρώτη ληφθεϊσα φω
τογραφική εΐκών δέν παραδέχεται τό στιγμιαίου τού φαινο
μένου τούτου, άλλ’άποδεικνύει τό εναντίον διά πολυαρίθμων 
πειραμάτων καί δι’ αύτών τών φωτογραφικών εικόνων αΐτι- 
νες έπί τούτφ έλήφθησαν διά τών ταχειών συσκευών,άς μετά 
πολλής έπιτηδειότητος διηύθυνε πρός τήν πορείαν τής άστρα- 

• πής. Απέδειξε δέ λίαν σαφώς, θεωρητικώς καί έμπράκτως 
ότι αύτη έχει διάρκειαν ήτις δύναται να έκτιμηθή, καί έπο- 
μένως ότι τά ύπό τοΰ Γουέστωνος γενόμενα πειράματα, καθ’ 
άή διάρκεια τής άστραπής δέν ίσοδυναμει ούτε πρός τό χι
λιοστημόριου τού δευτερολέπτου, είσί εσφαλμένα.

Τήν διάρκειαν τής άστραπής καί διά τοΰ γυμνού οφθαλ
μού δυνάμεθα δεόντως νά έκτιμήσωμεν, έάν μετά προσοχής 
άντιληφθώμεν ταύτην αναχωρούσαν άπό τίνος σημείου τού 
όρίζοντος κρυπτόμενου ύπό τινο: σώματος, οιον νέφους ή οι
κοδομής τίνος, ότε παρατηρούμεν οτι κλάδοι τινες αύτής δια
χύνονται είς τό κενόν, ήτοι πρός τήν γήν ή πρός τόν ορί
ζοντα, ταχέως μέν άλλά πάντοτε βαθμιαίως καί έν χρόνφ 
δυναμένφ νά έκτιμηθή.

; Ή ταχύτης αύτη τέως ανεκτίμητος καί νΰν έκτιμητή έπι- 
ρωνύει τήν ιδέαν ότι ό κεραυνός,· ή αστραπή, ή ό ήλεκτρισμός, 
όπερ είναι εν και τό αύτό προβαίνει έλικοειδώς καί προβά- 
•δην έν τφ όρίζοντι, ώς παρατηρούμεν εις τήν έξελιξιν ήλεκ- 
τρικοΰ τίνος σπινθήρος έπί ύαλίνης πλακός, άλλως τε αί πο
λυάριθμοι φωτογραφικαί εικόνες αϊτινες εσχάτως έλήφθησαν 
έπί τούτω, ή φυσική καί βαθμιαία μεταβολή τών σχετικών 
φωταγραφικών πλακών έπιμαρτυρούσιν ότι αί ήλεκτρικαί έκ- 
κενώσεις έν γένει δέν άποτυποΰντσι στιγμιαίως καί έν άπροσ- 
διορίστφ χρόνφ, άλλά προβάδην καί εν χρόνφ έκτιμητφ.

Φ. Π.

Φϋβ'.χη yt-ioaoyia erbc άσοφου

— Ο άνθρωπος- εισέρχεται είς τόν κόσμον τοΰτον'ζαρω- 
μενος καί εξέρχεται τεντωμένος.

— Η ώραιότης ομοιάζει πρός συστατικήν επιστολήν, τής 
οποίας ή πίστωσις δέν έχει διάρκειαν.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ

Πρώτην φοράν 1·ι Άθήναις παρουσιάσθη ti> φαινόμενου 
της άνυψώσεως αεροστάτου περιέχοντος χώρον 6,000 κυ
βικών μέτρων, καΐ φέροντος σκαφίδα, έφ ’ ής έπέβησαν καί 
άνήλθον προς τόν ορίζοντα τών ’Αθηνών, έκτος τοΰ ειδικού 
αεροναύτου κ. Σπελτερίνη και διάφοροι κάτοικοι τών Αθη
νών. Τό θέαμα ύπήρξεν όντως μοναδικόν καί αξιοπερίεργου, 
αί άνυψώσειςκαί κάθοδοι έξετελέσθησαν έπιμελώςκαί έπιτυχώς, 
ήδέδοθεϊσαπερίστασις εις τήν δημοσιογραφίανήνκαταλληλότά- 
τη,όπως έκφίρη τήν γνώμην της καΐ διαφώτιση τό ανυπόμονο*  
κοινόν περί τον πρωτοφανούς έν ταϊς Άθήναις τούτου θεάμα
τος,καΐ τήςύπάρξεωςή μή κινδύνων διά τών εναερίων τούτων 
περιοδιών. Δυστυχώς όμως εί καί άπειρον πλήθος παρηκο- 
λούθησεν ένδιαφεοόνχως τάς ανυψώσεις ταύτας, άλλοι δέ 
τινες έν λεπτομερείς έξήτασαν τάς σχετικά; έργασίας, έτεροι 
δέ προσωπικώς ήκολούθησαν τήν αεροπόρον σφαίραν, μολα
ταύτα ελέχθησαν καί έγράφησαν τοιαΰτα καΐ τοσαϋτα τά ο
ποία καθ’ ήμάς δέν ήρκεσαν νά διαφωτίσωσι αρκούντως τήν 
παρά τφ κοινφ γιννηθεϊσαν περιέργειαν, διότι τό ούσιαστι- 
κώτερον ζήτημα, τό τής καταστάσεώς δηλονότι, έν ή εύρί- 
σκεται σήμερον ή αεροπορική ούτως είπεΐν τέχνη, τό δυνα
τόν ή μή τής ύπάρξεως κινδύνων διά τούς έν τφ σκαφιδίφ 
παρακολουθοΰντας, καί ή ιστορία τοΰ αεροστάτου έν γένει, 
ούτε άνεκινήθη ούτε συνεζητήθη, ούτε καΐ έδημοσιεύθη. Όσα 
δέ μέχρι τοΰδε έγράφησαν είς τάς εφημερίδας και είς τινα 
περιοδικά ησαν εντελώς ανεπαρκή, καΐ τά πλεΐστα άσχετα 
πρός τήν περιέργειαν τοΰ κοινού. Συνεπώς ήμεϊς θά ένδια- 
τρίψωμεν έπί τού μέρους τούτου ιδίως τού μάλλον ενδιαφερο
μένου, έφ’ όσον είναι εφικτόν ήμΐν, συναδά ταϊς γνωσταϊς 
πληοοφορίαις, καί ταϊς τή προόδφ τών διά σφαίρας ώθό- 
σης έν τοΐς άερίοις στρώμασι τοιούτων περιοδιών.

Έκ τών δύο έν Άθήναις γινομένων ανυψώσεων, ή μέν 
πρώτη έγένετο άπό τίνος έν τή όδώ Πειραιώς κα’ί παρά τό 
’Ωδεϊον οικοπέδου, τή 3 ’Απριλίου τρέχοντος. Κατά τήν 
άνύψωσιν ταύτην γενομένην έν μέσω άπειρου πλήθους, η- 
κολούθησαν οί κ. κ. Σπελτερίνης μετά τής συμπαθούς Κυ
ρίας του, καί τοΰ βοηθοΰ του, καί οί· κΚ. Σ. Μεταξάς, καί 
Αιμίλιος Προσαλέντης αξιωματικός τοΰ ναυτικού. Τό αερό
στατου άφοΰ άπέφυγεν έπιτηδείως τόν κίνδυνον τής συγκρού- 
σεώς του πρός τινα τφ οίκοπέδφ παρακειμένην οικίαν καθ’ 
ήν στιγμήν ήρξατο άνυψούμενον, άνήλθε περί τά 1,700 μ. 
ύψος, κατά τήν ομολογίαν τών συνταξειδευσάντων, καί μετά 
πορείαν ακριβώς μιας ώρας κατήλθε παρά τήν θέσιν Ψυχικό 
άνατολικώς τών Πατησίων, έντελώς άβλαβώς.

Κατά δέ τήν δευτέραν άνύψωσιν τής Ουρανίας γενομένην 
έ-ίσης ένώπιόν πολυπληθέστερου καί περιεργοτέρου πλήθους 
τή 8 ’Απριλίου τρ. καθ’ ήν ήκολούθησαν ό Κόμης Βικέντιος 
Πιζόνη, ακόλουθος τής Ιταλικής Πρεσβείας, ό Σεϊφουλάχ 
Βέης, στρατιωτικός άκόλουθος τής Τουρκικής Πρεσβείας, οί 
κκ. Ιούλιος Βεράρ καί Ίσαβερδέ, μηχανικοί τής έταιρίας 
τοΰ αεριόφωτος, καί.ό κ. Σπανδωνής συντάκτης τής Ά- 
κροπόλεως, ή Ουρανία περί τήν 6 ώραν άνυψώθη έπιτυχώς. 
καί έν μεγαλοπρεπείς, καί μετά διαφόρους κινδύνους - κα
τήλθε πλησίον τής Καλλιθέας, παρά τό Φάληρον, άφοΰ διή- 
νυσε 1000 μ. ύψος, καΐ 15 λεπτών τής ώρας πορείαν.

Άμφότεραι αί ανυψώσεις ύπήρξαν επιτυχείς χάρις τή έξι- 
διασμένη πεΐρς καί πολλή πρακτική ίκανότητι του άεροναύ- 
τουκ. Σπελτερίνη, δέν δύναμαι όμως ν’ άποκρύψω τήν σφο- 
δράν έπιθυμίαν ήτις ένδομύχως έξεδηλώθη έν έμοί τότε 
όπως ούδείς τών πολλών κινδύνων οΐτινες παρακολουθούσε 
τάς τοιαύτας αεροπορίας, λάβη σάρκα καί κατΛστήση τα. 
θέαμα άπό ιλαρόν είς τραγικόν.

Βεβαίως πολλοί ολίγον θ’ άνελογίζοντο ότι ΰφίσταται κίν
δυνος άφοΰ τό έκ μεταξωτού υφάσματος άερόστατον είναι.

στερεόν, άφοΰ άγκυρα συνοδεύει τούτο, ό δέ καιρός είναι ευ
νοϊκός. Ούδέν, απολύτως ούδέν βέβαιον καί ασφαλές εν τοι
αύτη εύθράστω καί έν τω κενω παλλομένη σφαίρα έξ άπλή; 
καΐ έλαφρας οθόνης υπάρχει, διότι καί αΰτη δύναται νά 
διαρραγή έκ τής άραιώσεως τού αερίου, ή άλλης τίνος αιτίας 
καίτό έρμα δύναται νά λειψή έξ ανάγκης ταχείας καί απο
τόμου πτώσεως, καί αίφνήδιος piato; άνεμος νά παρασύρη 
τήν σφαίραν, καί πολλά άλλα απρόοπτα δύνανται νά συν- 
τελέσωσιν ώστε, άπολλυμένης τής, ώρισμένης ισορροπίας με
ταξύ βάρους καί ύψωτικής δυνάμεως τοΰ άερίου νά έπέλθγ, 
βιαία κάθοδος ή βιαία άνύψωσις ήτις άκρατήτως νά ώθηση 
τό άερόστατον είς μέγιστον ύψος ή είς απότομον πτώσιν, ότε 
oi έν τή σκαφίδι έπιβαίνοντες νά πάθωσιν οίκτρώς.

’ (Συνέχεια)

Η ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΠ

Ύπό τόν τίτλον τούτον έδημοσιεύθη εσχάτως ύπό τοΰ 
Γάλλου Maurice de Fos μυθιστόρημα, ούτινος ή ΰπόθεσις 
έλήφθη έξ Ελληνικών ηθών καί εθίμων.

Η ανάγνωσες τού συγγράμματος τούτου ενδιαφέρει ιδίως 
ήμας· όθεν επί τή πεποιθήσει, ότι θέλομεν ευχαριστήσει τούς 
ήμετέρους άναγνώστας προβαίνομεν άπό τής σήμερον είς τήν 
δημοσίευσίν του.

Π άληθεία, ώ; καί ή πιστή έξεικόνισις τών εν αύτώ έκ- 
τιθέμενων προσώπων καί λοιπών αντικειμένων, είναι τό κύ
ριον μίλημα τοΰ συγγραφέως.

’Αντί τάσης άλλης συστώσεως μεταφέρομεν ολίγα τινά έκ 
τού έπί τούτω προλόγου τοΰ ακαδημαϊκού A. Mezieres

«"Ο,τι μοί κάμνιι προσφιλές τδ μυθιστόρημα τοΰτο, λίγ51 δ σοφό; 
δημαιχός, είναι άλήβξία τών περιγραφομένων τόπων Χαί τών άπβιχονιζομέ- 
νων -ξθών. Έν τφ έργφ τοΰ X. Maurice όναζη ή Ελλάς, όπως τήν εΐόον 

iv τή νεότητί μου. Έλ τοΰ τρόπου καθ’ όν περιγράφει τά ή6η χαΐ έθιμα τών 
Ελλήνων, ίποδειχνώεται ότι έζησεπολυν χρόνον μεταξύ αυτών, κβ*.  ίσποΰ- 
ββσεν αότούί χαλώι.ΙΙολλά οικογενειακά άνέκδοτα πείθουσι τόν προσεχτικόν 
άναγνώοτην, 8τι άνεμίχθη μετά των Ελλήνων έν πάσαις τα'; βτιγμαϊ; τοϋ 
βίου αύτών, ότι συνέφαγε, συνέπιε, συνδιεσχέδασε, συνευθόμησε μετ’ αύτών, 
ίτι παρέ ιτη εί; τοΰ; έθνιχοΰς αότών χορού;, εί; τά; θρησχευτιχά; αύτών τε- 
λετά;, άνήμερα δέ τοΰ Πάσχα είδε και αύτοΰ; τοΰ; πολιειχοΰ; άντιπάλοο; 

■περιπτυσσομένου; άλλήλου; άδελφιχώτατα.
α Αλλά χαί παλαιοτέρων ίποχών γεγονότα, τών οποίων βεβα'ω; τώ ητο 

Αδύνατον νά γείνη αύτόπτη;, περιγράφει έπίση; πιστώ; χατά τάς παραδό
σεις χαϊ τά δημοτικά άσματα- ήξεόρει ότι ίν Έλλάδι ούδέποτε ΰπήρξεν 
άριστοχρατία, ότι ούδείς φόρει τίτλον εζγενείας, ο! δέ Μαυρομιχάλαι, Βο- 
τβάρει;, Μιαοώλαι, Κολο· οτρώναι, χαΐ πάσα ή άμά; τών άγωκσεων είχε, 
ρέστερον συγχρωτίζεται μέ τοΰς υίοΰ; καί τοΰ έσχάτου κλεφτό υ, παρά 
μέ τοΰς Έλληνας τής 'Αλεξάνδρειάς, τής Τεργέστης καί τή; Σμύρνη; οΐτινες 

μόνον περί του έμπορίου αύτών {μερίμνων, καθ’ δν χρόνον ούτο: καί πε
ριουσίαν, καί οικογένειαν, καί ζωήν ίθυοίαζον ύπέρ τής έλευβερίας καί τή- 
αύτονομίας τοΰ έθνους.

«Ταΰτα πάν-.σ πιστώ; παρίστησιν έν τφ μυθιστορήματι αύτοΰ ό κ. Mau
rice. Γπήρξε δέ έπίσης έπιτυχή; κα’. έν τή έκλογή τής ήρωίδος αύτοΰ, τή; 
Γαλλίδο; Σωσάννης Ραμώ, δεσποινίδα; καεά πάντα δμοίας τώ πατρί αυτής, 
δστις ητο λοχαγός τών Ζοάδων.»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ MAURICE DE FOS

Ό συγγραφεύς-τής «Σωσάννης Ραμώβ,ήν έν μεταφράσβι 
δημοσαύομίν έν τή «Φύσέΐϊ>, άπέστειλίν ήμΐν τήν έξης επι
στολήν,

Άζιόα/ΐί κϊγκ Φο ΠρίΓΐίζη,

Ευχαρίστως σάς δίδω τό δικαίωμα νά δημοσιεύσητε ϊν τφ όμετέρφ φύλ- 
λφ τήν μ ετάφρασιν του μυθιστορήματος μου «ή Σωσάννα Ραμώ», κα! σάς 
εύχαρισςώ πολύ δι' δσα καλά μοί γράφετε έν σχέεει πρό; τό μυθιστόρη
μά μου.

Έσυνείθησα, Κύριε, εΐ; τήν έκ μίρου; τών όμετέρων συμπατριωτών μεγά- 

ην έπιε ίκιιαν, οΐτινες εύγνωμον-,ϋαι διά τόν φιλελληνισμόν μου.

Έν έ*  τών έργων μου, ή «Ζωήτσα», δημοσιευθέν έν τή Επιθεωρήσει τών 

δυ'ο Κόσμων μετεφράσθη ύπό τών ’Αθηναϊκών Εφημερίδων
'Ομοίως μοί έγνώρισαν χίριτας έπί τή γενομίνη ύπ’ έμοΰ πολιτική Suv- 

διαλέξει ύπέρ τί>ν 'Ελλήνων, καθ' ήζ έποχήν οί ήνωμένοι στόλο; 'Αγγλίας, 
.’Ιταλία; κτλ. έςήσκουν απεχθή πίεσιν έπί τής Κυδερνήσεω; τοΰ κ. Δηλι- 

γιάννη, καί λαμβάνω τό θάρρος νά σϊ; άποστείλω τήν. συνδιάλεξιν ταύτην 
ήτις θά σας δώση μίαν ιδέαν τών πρός τήν-άξτ5θαυμαστόν υμίήν χώραν αι
σθημάτων μου, ήν έσχον τήν εύτυχίαιΖνά έπισκεφθώ τετράκις.\

Ούδέποτε έπαυσα, καί διά τής γράφίδος καΐ διά τοΰ λόγου νά'άγωνίζω- 
μαι ύπέρ τής Ελλάδος............... καΐ έννοείται άνευ ύλικοΰ συμφέροντος, καΐ
σάς παρακαλώ νά τό πιστεύσητε, διότι ούδέν κοινόν ύφίσταται μεταξύ έμοΰ 
καί τών μισθωτών δργάνων.

Μέγας άριθμός έκ τών συμπατριωτών σας, έν οί; θά σας όνομάσω τοΰς 

κυρίο-ς Τζίνην, Μανιτίκην, Παρασκευάν έκ Σύρου, Γιίπαππαν, Μ. Καψαμ- 
πέλην, έκ Πειραιώς κλ. κλ. μέ έπεσκέφθησαν κατ’ οίκον καί πολύ ηύχαρι- 
στήθην άνταποδού; αύτοΐς δλίγον τι έκ τής φιλοξενίας, ής 'έτυχον παρά 
τών φίλων αύτών έν 'Ελλάδι.

Τέλος πλέκων τό έγκώμιον τής Ελλάδος θεωρώ έμαυτόν εύτυχή, διότι, 
έγκωμιάζω τήν δευτέραν μου πατρίδα χωρίς νά άποδλέπω είς ούδέν συμφέρον.

Δύνασθε, άγαπητέ μοι Κύριε, νά δημοσιεύσητε ό,τι εύαρεστεΐσθε, καί έά» 
γράψω έτι σχετικόν τι πρό; τδν τόπον σα; θά σάς τδ άποστείλω μετ’ ιί- 
χαριστήσεως.

άέχθητε κτλ. Maurice De Fos

Η ΓΥΝΗ ΔΕΟΝ Ν’ ΑΡΕΣΚΗι

Ή επιθυσ-ίκ τοΰ άοέσκέΐν τταρχ τπϊ; γυνχιξΐ είναι αίίθη— 
μ.α φυσικόν, καί εν τούτοις 'ενίοτε ^ε[Λφόμ.εθα ταύτας έπί 
τούτφ πάνυ αδίκως, κατ’ έμ.ήν ίδε’αν, διότι ή επιθυμία των 
αΰτη γίνεται πρόξενο; πολλών καλών, όπόταν ιδίως τηρήται 
ό αέσος όρος.

Ή γυνή επιζητούσα νά καταστήση (αυτήν ευάρεστο? 
ύφ ’ όλα; τάς επόψεις είναι άξιέπαινος, όπόταν προς τόν σκο
πόν τούτον ριεταχειρίζηται πάντα τά κατάλληλα καΐ παρα
δεκτά μέσα, ήτοι όπόταν ποοσπαθή νά ένδείκνυται αρε
στή, συγκαταβατική, υποχρεωτική καί πρόθυμος είς πάσαν 
έκδούλευσιν όπόταν άποφεύγη νά έκφέρη λέξιν δηκτικήν ή. 
ειρωνικήν, καΐ ύποφέρη τάς ελλείψεις καί άδυναμίας τοΰ 
πλησίον. Τά προτερήματα ταΰτα δύνανται νά φέρωσιν έ- 
ξαίσια αποτελέσματα.

Δέν επιτρέπεται όμως εις αύτήν πολυτέλεια καί κόσμος 
άνώτερος τών δυνάμεών της, διότι τοΰτο πρός ταϊς όλεθρίαις: 
συνεπείαις αϊτινες θαττον ή βράδιον θά έπέλθωσι θά επακο
λουθήσω ή εντελής ταπείν.ωσις, ό έξευτελισμός καί ή κατα
στροφή αύτής καί ύλικώς καΐ ηθικώς.

Έπίσης ή άμετρος επιθυμία τοΰ άρε'σκειν είναι λίαν α
ξιοκατάκριτος, διότι άποκαθίστησι τήν γυναίκα φιλάρεσκον*  
καί όπόταν δέν πρόκηται ή περί αθώας φιλαρεσκείας νέας 
τινός κόρης, βεβαίως τό πράγμα δέν είναι σπουδαϊον, μο
λονότι δεϊται προσοχής, άλλά τό χείριστον πάντων είναε. 
ή πάση θυσίγ έπιζητουμένη φιλαρέσκεια έκείνη, ήτις θη
ρεύει τάς τιμάς, τόν θαυμασμόν κτλ., καί διεγείρει παρά, 
τοΐς άνδράσι τοιαΰτα ζωηρά αισθήματα, πρός τά όποϊα δέν- 
θά δυνηθή ν’ άντιτάξη ούτε τό καθήκον, ούτε τήν φιλίαν, 
ούτε καί τό ίερώτερον διάφραγμα. Έν τή περιστάσει ταύτη. 
ή διαγωγή τής φιλάρεσκου γυναικός είναι σκληρά, ινα μή τι. 
άλλο εϊπωμεν. Το νά παίζγ τις πρός τήν έμπνευσθεϊσαν- 
άφοσίωσιν, τό νά άριθμή ώς επιτυχίας καί θριάμβους τά. 
κτηθέ^τα θύματα, νά εξεγείρη. τά πάθη, τοΰτο άποδει— 
κνύει καρδίαν ψύχραν καΐ μεστήν εγωισμού, καρδίαν ανί
κανον καί ασθενή μεθ' ής νά δύναται τις νά έταιρισθή σοβα- 
ρώς. Ή σκληρά καί εν ταύτφ επικίνδυνος αύτη φιλαρέσκεια. 
ήτις άξιοϊ πανταχοϋ καί πάντοτε νά ποιή κατακτήσεις, 
είναι πηγή πολλών καί παντοίων δυστυχιών γεννφ ζηλοτυ
πίας, αντιζηλίας καί έριδας, αϊτινες μόνον δι’ αιματηρών 
σκηνών διαλύονται, καί τών όποιων ή ευθύνη άπασα πίπτει, 
μόνον έπί τής κεφαλής τής προκαλεσάσης ταύτας άπερισκέ- 
πτου γυναικός.

Καί έν τούτοις, υπάρχουσι γυναίκες αϊτινες ούτως διά-
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γουσι, κάί κατανάλίσκουσι τδ πλεΐστον μέρος τοϋ βίου των 
διεγείρουσαι θλιβερά πάθη, όλω; ελαφρώς, όλως άπε- 
ρισκέπτω; ε’ργαζόμεναι . . . . Πλήν,, σκεφθήτωσαν αί τοε- 
α,ΰται γυναίκες καλώς, διότι ή ειλικρινής άφοσίωσις, ή αλη
θή; ευτυχία δεν έγκειται έχει.. Ό παίζων έν τή πυρά καίε- 
ται, καί θάττον ή βράδιον επέρχεται ή μεταμέλεια, μεθ’ η; 
ακολουθεί τδ γήρα;, δτε δεν απομένει πλέον ή δ καρπός της 
περιφρονήσεω; καί τοΰ μίσους. .

Άστήρ

Η ΑΝΑΚΑΑΪΨ1Σ ΤΗΣ ΤΟΡΠΙΛΛΗΣ

Έν τή περί έξοπλισμ.ού γενική τάσει τών λαών τής ύφη- 
λίου, έν ή την σήμερον εύρίσκονται ουτοι, δέν παρέρχεται 
ημέρα καθ’ήν να μή έφευρεθή επαναληπτικόν τι οπλον, 
νέου είδους ή διαστάσεων πυρόβολον, ή νέου συστήματος 
τορπίλλη κτλ.

Ή πρώτη ιδέα περί τής φοβέρας ταύτης υποβρυχίου εκρη
κτικής τορπίλλη; ήτις προώρισται νάεχη σπουδαίαν επήρειαν 
είς τούς μέλλοντας πολέμους, οφείλεται είς τδν ‘Ροβέρ
τον Φούλτων, τόν ένδοξον εκείνον καί ευτυχή άμερικανόν 
τδν έφευρετήν τών άτμοπλοίων.

Ό Φούλτων κατά τδ 1798 είχε προτείνει τή Γαλλία τδ 
νέον τοΰτο μηχάνημα. «Εύρον, έλεγε, τδ μέσον νά οδηγώ 
ύπό τό ύδωρ ύποβρύγιον πλοΐον, έν ω μικρός άριθμός ανδρών 
δύναται νά διατηοήται έπί 6 συνεχείς ώρας.

Τδ πλοΐον τοΰτο θά χρησιμεύη διά τήν προσκόλλησιν εκρη
κτικών ύλών,Τοί'ρβίΙοδ,έν ταΐς παρειαϊςτών μεγάλωνπλοΐων, 
τά όποϊα θά άνατινάζωνται είς τόν άέρα.»

Ή τορπίλλη τοΰ Φούλτωνος συνέκειτο άπδ χάλκινης θήκης 
δυναμένης νά συμπεριλάβη εκατόν περίπου λίτρα; πυρίτιδος. 
"Εφερε δέ έπ’ αύτής είδος ελατηρίου χρησιμεύοντος εις εκπυρ
σοκρότησα καθ’ ήν στιγμήν έδίδετο ή αφορμή ύπδ έπί τού- 
-τφ λειτουργοϋντος χορδιστικοΰ μηχανήματος. Όλον δέ τδ 
μηχάνημα άνετινάσσετο ή προσεκολλάτο είς τά πλευρά τοΰ 
εχθρικού πλοίου διά μέσου σχοινιού καί άκοντίου τινός.

Άπό τή; καταχθονίου ταύτης μηχανής τοΰ Φούλτωνο: &έ· 
χρι τής τελειοποιηθιίσης τορπίλλης τοΰ Whitehead ύπάρχεε 
χάσμα μέγα, έν τούτοις όμως ή άρχή έτέθη λίαν καλώς, 
ώς απέδειξαν τοΰτο τά γινόμενα παράματα έν τφ όρμφ τής 
Βρέστης, έν έτει 1861, καί τά όποϊα έπέτυχον έξαισίως. .

Τφ 1805, έν τφ λιμένι'τοΰ Walmei) ό Φούλτων άνετί- 
ναξε δανικόν πλοΐον 200 τόνων χορητικότητος. Κατά πε
ρίεργον όμως σύμπτωσιν ούτε ή Γαλλία τότε, ούτε ή Αγ
γλία, άν καί έθαύμασαν τήν άξίαν τής έπινοήσεως τοΰ μη
χανήματος τούτου, συνέλαβον τήν ιδέαν τής ίδιοποιήσεως 
τούτου- ·-

Ό Φούλτων άπεβίωσε κατά τό 1815 έτος, καί έν τούτοις- 
μετά πολύν χρόνον κατόπινέπανέλαβον έτεροι τό επινόημά 
του.Καί είναι μέν άληθές ότι αί πρόοδοι τοΰ ηλεκτρισμού, δι 
ού κατοοθοΰται ή αυτόματος εκπυρσοκρότησις καί έν απο- 
στάσει μεγάλη, σημαντικώς διηυκόλυναν τήν χρήσιν τών τορ- 
πιλλών, έν τούτοις ή διά. τοΰ άκοντίου τορπίλλη μείνασα 
έν τή ίδιαζούση ονομασία torpedo ωφέλησε πολύ καί 
μένει έπί τοΰ παρόντος έν τή λήθη διά τούς τολμηρού; ναυ
τικούς τοΰ μέλλοντος. Ναυτικός ■»ί:

Η ΠΕΡΙ ΒΑΚΧΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ

Χάριν περιέργειας παρατίθεμεν κατωτέρω τήν πεοί Διονύ
σου (Βάκχου) καί τοΰ οίνου άρχαίαν ελληνικήν παράδοσιν,' 
ήτις ύποθέτομεν παρά πολλών θ' άγνοήται.

Ότε ό Διόνυσο; ήτο έτι παιδίον, επιχείρησε μακρδν τα- 
ξείδιον πρός τήν Ναξίαν, πόλιν τής Καρύα; τής Μικρά; 
’Ασίας. Καθ’ οδόν, σταματήσας έκ τοΰ καμάτου, έκάθισεν 
έπί λίθου, καί ένώ περιέφερε τά βλέμματά του πρός τήν γήν 
παρετήρησε μικρόν βότανον τό όποιον τφ έφάνη τόσον ώραΐον 
ώστε άπεφάσισε νά τό ξεριζώση καί τό λάβη μεθ’ έαυτοΰ. 
’Επειδή δέ ό ήλιος ήτο θερμός καί έφοβήθη μή ξηρανθή,τό 
έθεσεν έντός όστοΰ πτηνού τίνος όπερ εύρε χαμαί.

Ό Διόνυσος όμως καθ’ οδόν έξεπλάγη βλέπων ότι το δεν— 
δρύλλιον ηύξάνετο έν τή χειρί αύτοΰ, καί ότι ειχεν ήδη διέλ-

•'^ει το κάτωμέρος τοΰ όστοΰ, καί φοβηθείς μ.ήπως έκ τούτου 
■ςηρανθή, παρετήρησε πέριξ αύτοΰ καί εύρε όστοϋν λέοντο; με- 
"λητερον εκείνου τοΰ πτηνού, καί έτοποθέτησεν εντός αύτοΰ 
■τοΰτο μετά τοΰ δενδρυλλίου όπερ κάί πάλιν ηύξήθη καί εξήλθε 
τής οπήςτοΰ λεόντειου όστοΰ. Τότε 0-Βκκχος έσκέφθη ότι ώφει· 
”λε νά θέση τό πολύτιμον αύτοΰ ψυτόν έντός καταλληλοτέ- 
ρου δοχείου, καί μή εχων πρόχειρον τοιοΰτον, έστρεψε πάλιν 

-τά βλέμματα αύτοΰ πέριξ καί άνεκάλυψε έτερον όστονν,άλλά 
■τηνφοράν ταύτην πολύ μεγαλήτερον τών προευοεθέντων,διότι 
άνήκεν είς όνον, καί έθεσεν εντός τό δενδρυλλίου όπω; ήτο 
μετά τών περιβαλλόντων αύτό Οστών.

Ούτως άφίκετο είς Ναξίαν, καί θέλησα;' νά φυτεύση τδ 
-πολύτιμον φυτον του είς τήν γήν, παρετήρησεν ότι αί ρίζαι 
αύτοΰ είχον τόσφ στενώ; περιβάλλει τά τρία όστά, ώστε 

-ητον αδύνατον νά τό έξάξη τις.έκείθεν χωρίς νά βλάψη αυτό.
Ο Διόνυσο; λοιπόν ήναγκάοθη καί ένεφύτευσεν αύτό ώς 

εεχεν έν τω έδάφει. '
Τό δενδρύλλιον {'μεγάλωσε ταχέως, καί υπήρξε μεγάλη, ή 

-ιεκπληξις του νέου θεοΰ ότε είδε, ότι έφερε καί σταφυλάς, 
•ας εύρεν εξαίσιας. Πιέσα; δέ ό Βάκχο; αύτάς έξήγαγε.οίνον, 

τδν όποιον προσέφερε τοΐς άνθρώποις..
Ό Θεδ; ούτο; τότε έγένετο μάρτυς περιέργου θεάματος, 

•ήτοι παρετηρησεν ότι όπόταν οί άνθρωπον ήρχιζσν νά πίνωσι 
ix. τοΰ οίνου, έτραγώδόυν ώ; πτηνά.

Οπόταν δε έπινον περισσότερον έγένοντο ισχυροί ώ; λέοντες.
Καί δτε έπινον πολύ, αί κεφαλαί αύτών έβάρυνον καί ε- 

κλινον, τό λογικόν των έσκοτίζετο, καί όμοίαζον άκριβώ; πρό; 
αίνους. “Ομηρος

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Ε12 73 ΗΜΕΡΑΣ

Ή ’Αμερικανική έφημερίς Word άπέστειλεν ξανθήν 
■τινά καί τολμηράν νεάνιδα νά κάν.η έπ’ όνόμ.ατι αύτή; τήν 
περιοδείαν τού κόσμου είς 75 ήμέρας καί μετά τούτο νά τή 
άναφέρη όλα τά έπιισόδια, ή δέ δεσποινίς Nelly Bly, ή πο· 

λυθέλγητρο; αύτη ρέποτερ, έλαβε τήν εντολήν ταύτην μό
νον τέσσαρα; ήμέρας προ τοΰ απόπλου τοΰ πλοίου μεθ’ού έ
μελλε ν’ άπέλθη.

Ανεχώρησε μόνη κρατούσα οδοιπορικόν σάκκον διά τη; 
μιας χειρός, φέρουσκ σακκίδιον περί τήν όσφύν, τηλεσκό- 
πιονπερί τόν λαιμόν, καί μικρόν κύλινδρον περιέχοντα χρυσά 
άγγλικά κερμάτια έν τώ θηλακίφ αύτής,ήτοι τό καταλληλό- 
τεοον νόμισμα διά τά; απολύτου; άνάγκας πρός τοιοΰτον τα- 
ξέίδιον.

Ωρειλεν έπιστρέφουσα νά παρουσιασθή εί; τά γραφεία τή; 
έφημερίδο; τήν 27 ’Ιανουάριου παρελθόντος.

Τό δρομολόγιόν της ειχεν ώ; έξής:
14 Νοεμβρίου. Έπιβίβασις έπί τοΰ άτμοπλοίου Augusta 

Victoria, ώρα 9 καί 30 π. μ. ι
21 Νοεμβρίου. “Αφιξι; εις Southampton καί εις Λονδίνο» 

διά τής ταχείας αμαξοστοιχίας τή 3 ώρα μ. μ.
22 Νοεμβρίου; · Άναχώρησις έκ Λονδίνου τή 8 ώρ^ τό 

εσπέρας δεά τή; εκτάκτου ταχ. συγκοινωνία; τών Ινδιών. ■
23 Νοεμβρίου. Έν τφ διά Καλαί-Παρισίους-Τουρΐνον σι- 

δηροδρομικφ τραίνφ.
24.-Νοεμβρίου. Άφιξις εί; Βρενδήσιοντή 10 ώρ$ καί 14 

λ. τδ έσπέρας.
25 Νοεμβρίου. Απόπλους έκ Βρενδησίου διά τοΰ άτμο

πλοίου Cathay, .2 ώρα πρωία;.
27 Νοεμβρίου. Εί; Ίσμαηλίαν. 8 Δεκεμβρίου. Εΐ; “Α-

δεν. 10 Δεκεμβρίου. Εϊς Κεϋλάνην. 16 Δεκεμβρίου. Εί; 
Πενάγγ. 18 Δεκεμβρίου. Είς Συγγαπόρην. 25 Δεκεμβρίου. 
Είς Χόγγ-Κόγγ. -

28 Δεκεμβρίου. Άναχώρησις εκ Χόγγ-Κόγγ διά τήν 
Ύοκχάμαν τή; ’Ιαπωνία;.

7 Ιανουάριου. ’Απόπλου; έξ ’Ιαπωνία; διά τοΰ ταχ. 
άτμοπλοίου τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ.

22 ’Ιανουάριου. Άφιξι; εί; Άγιον Φραγκίσκον τής ’Α
μερική;.

27 ’Ιανουάριου. "Εμελλε νά άφιχθή εί; Νέαν Ύόρκην, 
ένθεν είχε αναχωρήσει.

Ή περιοδεία ίξετελέσθη έπιτυχώ;,ή δέΔεσποινί; Miss Nelly

ΕΠΙΦΤΛΛ1Σ

ΤΗΣ ΦΐΣΕΩΣ

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ 1’ΑΜΩ
ΕΠ1ΦΤΛΛ1Σ

ΤΗΣ ΦΐΣΕΩΣ

Έν ετει 1858 φοβερό5 
σεισμός κατέστρεψε τήν 
έπί τών έοειπίων τής άρ- 
γαίας καί φιλήδονου Κο- 

. ρίνθου πολίχνην, νέος δέ 
συνοικισμός άποκατέστη 
«ί; τήν αύτήν παραλίαν, 

μόνον έκ τών κα- 
τής ήρειπωμένης

’Ολίγοι 
τοίκων 
πόλεως πιστοί έμμένοντες

άντετάσσων τεί-
Ξέρξου τούς 

Έν ειρήνη

, πατρώαν εστίαν 
• τούς οίκίσκους των 

παλαιών ερειπίων.
οί "Ε- 
', οί Τούρκοι καί οί σεισμοί έγκατέλει- 

Κορίνθω αξιοθαύμαστου σωρόν μνημείων ήρειπωμένων·

είς τήν 
έκτισαν 
έπϊτών.

Ό Μούμμιος, 
ρουλοι, ό Στηλίχων 
•ψαν εν Γ , , .
έπτά στύλοι ναού τίνος μένουσι μόνον όρθιοι, ώς λίθινοι σκοποί 
φρουροΰντες τά λείψανα τή; θανούσης πόλεως'η

Η IUAA1A

;' ή πέριξ όμως 
φύσις διετήρησε τήν λαμπρότητά της' ή κρήνη ΙΙειρήνη 
εξακολουθεί νά μορμ.υρίζη,όπως κατά τούς ηρωικούς χρόνους, 
ότε ό Βελλεοοφών συνέλαβε τον Πήγασον έλθόντα έκεΐ νά 
δβοσισθή εκ τών διαυγών ναμάτων της.

“Αλλοτε ζωηροτάτη κίνησις έπεκράτει κατά τά παράλια 
ταΰτα, είτε διότι οί “Ελληνες συνήοχοντο αυτόθι ποδς τέλε- 
λ tv τών Ίσθμιων, είτε διότι στρατός κατεγίνετο . ΐνα κλείση

τήν είς Πελοπόννησον εί
σοδον, 
χη είς τοΰ 
στρατιώτας.
δέ οί ναΰται ένέώλκουν
τά πλοία των έπί τών δι- 
ολισθαινόντωνδιόλκωνάπδ 

*Ί8 τής μιας είς τήν (τέραν 
θάλασσαν.

Ό Νέοων χπεπειράθη
Ί τήν τ.ομ.ήν τοΰ ’Ισθμού, 

άλλα τό έργον έμεινεν α- 
' τελές, ώσανεί έπεφυλάσ- 

KOPINOOS σοντο τά τοιαύτα είς
τδν ήμέτερον αιώνα. Άλλ’άπότινων έτών τήν ερημιάν τών 
μερών έκείνων διέκοπτον μόνον οί έπιβάται’τών Αυστριακών 
άτμ.οπλοίων, μεταβαίνοντες άπδ τής Νέας Κορίνθου είς Κα
λαμάκια-;, ή σπανίως οί άσθενεΐς, όσοι ώς-είς τόπον εξορίας 
προσήρχοντο είς τά έν Λουτρακίφ θερμά λουτρά.

Καθ’ήν όμως έποχήν ή Κορινθιακή σταφίς άρχιζΆ νά 
χουσίζη ύπδ τάς θαλπερά; τού ήλιου άκτΐ’νας, οί κτηματίαι 
άποφασίζουσι νά άφήσωσιν έπί τινας (βδομάδας τήν πόλιν, 
ΐνα έπιβλέπωσι τήν συγκομιδήν διότι δ τε τρυγητός καί ή 
άποξήρανσι; τής σταφίδος είναι εκ τών σπουδαιότερων έρ
γων. Αί πολύτιμοι άμπελοι, ό πλούτος τής Ελλάδος, εις

ούδέν άλλο μέρος τοΰ κόσμ.ου εύδοκιμοΰσιν, είμή έπί τή; γής 
καί ύπό τόν ούρανόν τής Κορίνθου'δέν φύονται όμως έπί τοΰ 
’Ισθμού, ένθα ό άνεμος τών δύο θαλασσών ήθελε τά; κατα- 

-ξηράνέι, άλλ ’ ■ είς.
τάς στενάς κοιλά
δας, τάς βοεχΟμέ- 

• να; υπό άπειρων ρυ· 
άκων, οίτινες καθι- 
στώσι εύκαρπα τά 

- παρ άλιατοΰ κόλπου. 
Μεΐά τήν ώρί- 

μανσιν καί τόν τρυ- 
. γητόνό καρπό; έξα- 
•πλοΰται πρός άπο- 
ξήρανσιν έπί εύρυτά- 
των άλωνίων, δι’ 
ιδιαιτέρας επιμέλει
ας καί μεθόδου πα- 

ν,ρεσκευασμένων*  καί 
άν μέν διαρκή εύ- 
διος ουρανός, άκαρ
πος άποξηραίνεται 
ταχέως, άν όμως έ- 

-πέλθη βροχή, κατε- 
- στράφηήσυγκομιδή. 

Έκ τούτου εν
νοείται, όποιον έν- 
διαφέορνέχει 0 κτη
ματίας, ΐνα αύτοπροσώπω;

-εργασίαν.

θερμήν τινα πρωίαν τοϋ Αύγούστου τοΰ 1865, έν παλι
κάρι έπί αλβανικού ίππου μετά πλουσίων φαλάρων κεκοσμη- 
μένου, κατά τά έθιμα τής χώρας, έξήρχετο τή; οίΚ{ας τόϋ

Εφημερίου τής Κό 
ρινθου' υιός πλου
σίου εύπατρίδου τών 
Άθην ών, ε'χεν έλ
θει όπω; έπιστατή- 
ση εί; τήν καλλιέρ
γειαν τών αμπέλων, 
τά; όποιας ειχεν ο 

? πατήρ του έν τφ 
νομφ Άργολιδο·Κο· 
ρινθίας· ώνόμάζετο 
Κώστας Θεοχάρη;· 
γινώ^κων δέότι μεθ ’ 
όλην τήν πενιχρό- 
τητα τών έν Πελο· 
ποννήσφ χωρίων, έ- . 
κεΐ μόνον έδύνατο 
νά εύρη σχετικήν 
τινα άνάπαυσιν,.εί
χε καταλύσει είς 
τήν οικίαν τοΰ Πα
πά, συναινούση; καί 
τής Παπαδιάς, προ
θύμου νά επίδειξη 
τήν μαγειρικήν αύ- 

| τή; τέχνην είς νέον διατεθειμένου νά έκτιμήση αύτήν καί- 
) πληοώση έπαξίως.

διευθύνη τήν λεπτήν ταύτην
- <

λ



Η ΦΤΣΙΣ
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Bly άφίκετο si; Νέ«ν Τόρκην δύο ήμερα; προ τής όρισθεί· 
«ης προθεσμίας. Τό ταξείδιον τοΰτο έστοίχισε είς τήν εφη
μερίδα AVorld 10,000 φράγκα, τά δε τεθέντα στοιχήματα 
έν Νέα Ύόρκη επί τή έκβάσει ή οΰ τοδ ταξειδίου τούτου 
ύπερέβησαν κατά πολΰ τό ποσόν τοΰτο.

ΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ

Ζωηρόταται συζητήσεις διεξάγονται-έν ’Αμερική συνεπείς 
τοϋ ψηφισθέντος εσχάτως νόμου έν Νέ^ Ύόρκη περί τής πα
ραδοχής τής έκτελέσεως τών καταδίκων διά τοΰ ηλεκτρι
σμού.

Ό διά τοΰ θανάτου τούτου πρώτος καΐαδικασθείς ην ό 
δολοφόνος Γουλλιέλμος Κέμλερ όστις επωφελούμενος τής βρα- 
δύτητος ώς πρός τήν έκτέλεσίν του, προελθούσης μεταξύ 
τών άντιφρονούντων καί μή, άνωτέρων λειτουργών τοΰ Κρά
τους, είχιν άνακόψη την άπόφασιν ταύτην, ισχυριζόμενο; ότι 
ό δι’ ηλεκτρισμού θάνατος αντιβαίνει εις τούς συνταγματικούς 
νόμους καί τό φιλανθρωπικόν δίκαιον.

Τά δικαστήρια όμως άπέρριψαν τήν ανακοπήν ταύτην 
μετά πολυήμερον σκέψιν καί συζήτησιν, ή δέ έκτελεσις αυτού 
διά τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος άπεφασίσθη νά γίνη έν βραχυ- 
τάτφ χρόνω.

"Ώστε ήδη, ένφ χαράσσομεν τάς γραμμάς ταυτας ο πρώ
τος ύποστάς τόν δι’ήλεκτρισμοΰ θάνατον, ο Γουλλιέλμος 
Κέμλερ δέν θά ΰπάρχη πλέον έν τή ζωή.

Έν πρόσεχε! ήμών φύλλφ θελομεν περιγράψει τό νέον 
τοΰτο εκτελεστικόν όργανον έπιστημονικώς, μετά τής δυνα
τής σαφηνίας.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Μυρωδία. Κατά τήν παρούσαν εποχήν, ότε τά άνθη πληθουν 

είναι ούχί μόνον εΰχάριστον άλλά καί όλιγοοάπανον νά κατασκευζη 
τις τήν μυρωδιά (μύρον) μόνος του. 'Ιδού δε τίνι τρόπω.

Λάβετε διάφορα φύλλα εΰόσμων ρόδων καί θέσατε αυτά «ν είδη

Ό Κώστας, ένώ ό ίππος του κατέρχεται τριποδίζων τήν 
είς Κλεωνάς άγουσαν ατραπόν διά μέσου του έλαιώνος, σκέ
πτεται έν βαρυθυμία πώς νά διανύση τάς ώρας του κατά τήν 
έξ άνάγκης έπιβαλλομένην αύτώ εξοχικήν διατριβήν νά συ- 
ζητή μετά τοΰ Παπά περί ψυχικής σωτηρίας καί περί συν- 
ειδήσεως, μέ ποτηριον ρητινίτου άνά χεΐρας, τό θεωρεί ούχί 
τόσω ίύ/αρεστόν νά έργολαβή πρός τήν Παπαδιάν, τήν 
άλλως άσ/ημον, τό κρίνει ά.νήθικον δέν μένει λοιπον, ειμη 
νά διάσχιση λόφους καί κοιλάδας πρός άναζήτησεν ρωμαν- 
πικών τοπείων καί άπροσδοκήτων, τίς οιδε, συναντήσεων 
ό δέίπππος του, είτε συμμεριζόμενος τάς σκέψεις του κυε 
ρίου του, είτε μάλλον αισθανθείς είς τά πλευρά τήν νύξιν 
τοΰ πτερνιστήρας, ώδήγησε τόν Κώσταν είς τάς όχθας του 
Κουτσομματίου.

Ό χείμαρρος ούτος άλλοτε διέγραφε τά opt*  τής Σικυώ- 
νος καί τής Κορίνθου. Σήμερον τά υδατα αύτοΰ εκτραπέντα 
σχεδόν άπό τών πηγών, ρέουσι μακράν, καί ποτίζουσι τάς 
άαπέλους, ή δέ κοίτη αύτοΰ, έν ή μορμυρίζει μόλις μικρός 
ρύαξ, χρησιμεύει ώς δρόμος είς τούς έκεϊθεν διαβαίνοντας.

"Ο,τι έναπομένει άπό τό Κουτουμμάτι μετά τήν είς αυ
λάκια διοχέτευσιν αύτοΰ ύπό τών αμπελουργών, ρεεε επί λε
πτής άμμου. Ό Κώστας εΰρίσκετο είς χάνδακα, ούτινος τά 
άκρα εκοσμοΰντο ύπό ροδοδαφνών, σχοίνων, μύρτων, κομά- 
ρων κλπ, τά όποια έσχημάτιζον άνωθεν αύτοΰ θόλον άνθο- 
φυλλοσκεπή, δι’ού μόλις διεφαίνετο στενή λωρίς κυανοΰ 
ούοανοΰ.

Ό ίππος έκάλπαζεν έν τώ διαφανεϊ' ύδατι, όπερ έφθανε 
μέχρι τών γονάτων αύτοΰ’ όπισθεν έκάστου αύτοΰ βήματος 
ά} μετακινούμενη άμμος άφηνεν άπειρα μόρια, ακτινοβολούν· 
τα έν τφ σκιόφωτι ώς κόνις ήλεκτρου, έμπροσθεν δέ, σειραι 

στρώματος εντός μιας φιάλης, καί μετά τούτορίψατε κόνιν σκκχά- 
ρεως έν είδη έπίσης στρώματος, καί μετά ταύτα έτερον στρώμα 
φύλλων ρόδων, καί κατόπιν έτερον στρώμα κόνεως σακχάρεως-' ’ Αφού 
ή φιάλη πληρωθή τοιούτων στρωμάτων τών μέν έπί τών δέ, κλεί
σατε ερμητικώς ταύτην καί τοποθετήσατε την είς τόν ήλιον έπί 8· 
ήμέρας.

Μετά παρέλευσιν τούτων κενώσατε τό περιεχόμενον έπί τεμαχίου- 
φλανέλλας, ίνα διίίλισθή, θέσατε τό καθαρόν εξαγόμενον εντός μι
κρών φιαλίδων, καί κάμετε χρήσιν.

Δύνασθε αντί ρόδων, νά θέσητε γαρύφαλα, ίασεμί, ή φύλλα λε
μονιάς κτλ.

ΕΦΕΤΡΕ2ΕΙ2. ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ- ΠΕΡΙΕΡΓΑ
1.

*Η θειϊκή' κινίνη, κατά τόν κ. Worms, είναι τό καλήτερον φάρμακο» · 
κκτά τής νόσου διαβήτου. — Ό κ. Mascart περιέγραψε τήν άνακάλυψιν 

εόφυοΰ; μηχανήματος πρός εδρεσιν Αριθμητικών υπολογισμών,—Ό Δόκτωρ 
Luys άνεκοίνωσε τά υπ’ αύτοΰ έξαχθέντα Αποτελέσματα συνεπείφ όφθαλ-- 

μοσκοπικδν έξετάσεών του έν τφ πνθμένι τοΰ όφθαλμοϋ παρά τοίς ύπνω- 

τιχοΐς__ Κατά τά; γενομένας προσφάτους μελετάς έπί τής κινησεως τοΰ πε
ριοδικού κομήτου τοΰ Wienecke, 0 κ. Faye έπιβεδαιοί τήν παραδοχήν 
τής θεωρίας του, σχεεικώς πρός τήν ύπό τοϋ ήλίου προβαλλομένην Απω- 

στικήν δύναμιν. —Ό *.  Tondini προτείνει ώς παγκόσμιον μεσημβρινόν τόν 
μεσημβρινόν τής Ιερουσαλήμ.—Ό κομήτης τοϋ Swift, Ανακαλυφθείς τή 
19 Νοεμβρίου, παρελθόντος, έθεάθη είς Παρισιού; τήν 21, 22 καί 23 τοϋ· 

αύτοΰ μηνός ύπό τοΰ κ. Bigourdan- καί έν ’Αλγερίφ.ύπό τοΰ κ. Trepied.— 
"θ κ. Marpienne έγνωστοποίησεν ότι άνεκάλυψε νέου είδους σάκχαριν.— 
'Η ήλεκτρική άγωγιμότη; τοΰ Πύργου τών 300 μέτρων (Έϊφελ), προσδιω- 

ρίσθη ύπό του x. Terquem.

ΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Τδ ακόλουθον χωρίου αποτελεί μέρος μυστική; διαθήκης: 
προσώπού τίνος άφ’ ήμών μεταστάντο; καί πολλά έν τή ζωή 
ταύτη ύποστάντος-

«Ύπεραγαπήσας έν τφ κόσμφ τούτω νά διδάσκωμαι, καί 
τά άφορώντα είς έμέ προσωπικά ζητήματα μετ’ ίδιαζούσης 

μικροσκοπικών ίχθυδίων πεφοβισμένων άνήρχοντο τό ποτά
μιον χελώνη τις ένθεν κακείθεν προσεπάθει νά άναμιχθή μετά- 
τών χαλίκων τής όχθης.

Δεξιά καί άρ.ιστερά τά πλάγια υψώματα έξακολουθοΰσιν- 
άνευ διακοπής. . . πανταχοϋ αί ρίζαι τών σχοίνων, τών κα
μάρων καί τών άλλων ποταμοβίων φυτών συστρέφονται καί- 
ερπουσιν έν ταΐς σχισμάσιν. Ό θεοχάρης περιπλεχθείς έν· 
τφ λαβυρίνθφ τούτφ, οίονεί δέσμιος τοΰ Κουτσομμαχίου,. 
άνάπτει εν σεγάρον, καί παραδίδοται εί; γλυκείς ρεμβασμούς’ 
ήτο δέ ώς ύπό γασίς νεναρκωμένος ύπό τήν επήρειαν τής. 
όσμής τών πικροδαφνών, ότε ένόμισεν ότι ήκουε μακρόθεν· 
γέλωτας γυναικείους.

Ή έκπληξις αύτοΰ ύπήρξεν ίση πρός τήν τοΰ Ροβινσών,. 
ότε είδεν ίχνη γυμνού ποδός έπί τής παραλίας τής νήσου του. 
Όποιον φαινόμενου ! νά εύρεθή νέα εκεί, άκριβώς έπί τών ρεμ
βασμών του, είς μέρος οΰτω άγριον, ώστε μόλις κατά μηνι
αία διαστήματα διέβαινεν έκεϊθεν άνθρωπος!

— Ά ! ειπεν, άπατώμαι’ είνε θόρυβος λίθων ριπτομένων·- 
ύπό χωρικών είς τό ύδωρ.

Έν τούτοις ό Κώστας έκίντησε τον ίππον, ίνα τεθή δή
θεν υπό τήν σκεπήν δένδρου, κυρίως όμως ϊνα ανίχνευση το
φανταστικόν μάλλον ή πραγματικόν ον, όπερ έγέλατόσφ καλά..

Μετά τινας στιγμάς έστάθη ν’ άκροασθή.
'Αδύνατον ν ’ άπατάται τώρα- ήκούοντο σαφώς βήματα- 

δύω ίππων, οΰς έκουπτεν άπ’ αύτοΰ είς βραχίων μόνον του- 
ποταμοΰ.

Ή άπόστασις θα ητο μικρά καί ό Κώστας εχάρη πρός στιγ
μήν ότι έμελλε ν ’ άκούση τήν συνέντευξιν δύω νεανίδων, ώ»- 
αί άρμονικαί φωναί έφθανον μέχρι; αύτοΰ.

Ούδέν άνεκάλυπτε τήν παρουσίαν του, διότι ό ήχος ακο — 

έπιμελείας ναέξετάζω, παρακαλώ τούς κληρονόμους μου, καί 
-τους εξορκίζω κατά καθήκον εαυτών ιερόν να ενεργήσουν 
..•μετά τόν θάνατόν μου νεκρικήν αύτοψίαν ίπί τοΰ σώματός 
μου^όπως πληροφορηθώ ούτως τό είδος τής νόσου, άφ' ής 
προήλθεν ό θανάτός μου, διότι καί οί έπτά ιατροί ούς διαδο
χικούς προσεκάλεσα, διαρκούσης. τής άσθενείας μου ούδεποτε 
συνεφώνησαν είς τήν διάγνωσιν τής νόσου μου.»

—--------------------------------------

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Συζυγικόν έπεισόδιον.
• — ’Αλλά τέλος πάντων, λέγει ή κυρία Ε... πρός τόν σύ

ζυγόν της, τί, γνωρίζετε σείς οί άνδρες άπό τουαλέταν, καί 
άπεμβαίνεις είς τά τής ενδυμασίας μου ;

— Γνωρίζομεν τί μάς κοστίζει, άπαντά, μετ’ άποστρο- 
φής ό σύζυγος.

■ΗίΙίΙίΙΚΗ·

’Ιατρός τις διέταξε τόν υπηρέτην του νά φέρη κυτίον πε- 
■ριέχον καταπότια πρός ενα πελάτην του, καί κάνιστρον μέ 

όρνιθας πρός τινα φίλον του, αλλ ό υπηρέτης παρακόυσα; 
την διαταγήν τοΰ κυρίου του, έκόμισε τά μέν καταπότια εις 
τόν φίλον του,τάς δέ όρνιθας εί; τόν ασθενή. Φαντασθήτε τήν 
έκπληξιν τοΰ άσθενοΰς ότε άνέγνωσε τήν συνοδεύονταν τάς 

•όρνιθας συνταγήν, ήτις τόν διέτασε νά λαμβάνη δύο άνά ή- 
μίσειαν ώραν!

-Ηϋΐιΐίΐμ·

Φίλος έλεγε πρός φίλον.
- Διατί, Παΰλε, άφίνεις τήν γυναΐκά σου καί βάφεται τό 

πρόσωπόν της, ένφ δέν έχει ανάγκην ;
Ούδεποτε έν τή οικία μου γίνεται τούτο, άπαντά ό 

φίλος.
Ωστε μόνον δι’ έξω τήν άφίνης νά προσφεύγη εΐς 

τοιαΰτα τεχνικά μέσα τοΰ προσώπου;
— Α ! εξω, διαφέρει, φίλε μου, διότι τοΰτο εμποδίζει τήν 

γυναίκα νά τήν πλησιάζη τις έκ τοϋ πλησίον.

λουθεί τό ρεύμα ό αδιάκριτος! ήθελε μάθη ίσως πολλά μυ
στικά παρά τό ρεϊθρον, οτε ό ίππος του μυκτηρίζων, αίφνη- 

-δίως, ώς ότε αισθάνεται που πλησίον τήν ίππον, πληροί όλην 
τήν όχθην τοΰ Κουτσομματίου άπό χρεμετισμών.

Αί οδοιπόροι ετρόμαξαν, πολύ δέ. περισσότερον, ότε ειδον 
ερχόμενον πρός αυτά; από ρυτήρος, άνθρωπον φυσιογνωμίας 
έμπνεούσης φόβον έκ πρώτης δψεως, ενεκεν τής μελαίνηςγς- 

-νειαδος, ητις εκάλυπτε τό στήθος αύτοΰ, καί ζεύγους πιστο- 
λίων, ών αί δαμασκηναί άκτηρΐδες ίλαμπον έπί τών αστρα
πών τοΰ έφεππίου.

Έάν ητο κλέφτης!». . .
Απο είκοσι βημάτων ό Κώστας άνεχαίτισε τόν δρόμον 

-τοΰ ίππου, όπως μή περιπεση είς τήν αγροικίαν τοΰ νά διαβή 
-πρό τών προσώπων, τά όποια προηγούντο αύτον. Αύται έξη- 
-κολουθησαν τόν δρόμον των, άλλ’όχι χωοίς νά στραφώσι συνε
χώς πρός τά όπίσω, φοβούμενα.! μή αίσθκνθώσιν αίφνης έπ! 
τών ώμων των τήν βάρεϊαν χεϊρα τοϋ λήστοΰ. Έθεώρουν 

■ηδη έαυτάς αιχμαλώτους, κεκλεισμένας έντός τίνος σπηλαίου 
επι τοΰ βουνού’ το βέβαιον ότι ήγανάκτων έπί τή παρουσίφ 
τοΰ αίφνης έμφανισθέντος τούτου προσώπου.

Ο Κώστας ουδεν επραξε πρός αΰξησιν ή έλάττωσιν τής 
φανεράς ταραχής τών δύω νεανίδων, έπωφελήθη μόνον τής 
περιστάσεως, όπως έξετάση αύτάς έν άνέσει. Ή μία, μεγα- 
λητέρα καί ανεπτυγμένου αναστήματος, έύθυτίνής έπί τοΰ 
ίππου, δεν κατεβίβαζε τους οφθαλμού; οσάκις, έκ τύχης συν- 
ηντώντο πρός τούς τοϋ υποτιθεμένου κλέφτου, άλλ’έφ ’ οσον 
προσήγγιζεν ουτος, ή χειρ της είχε πιάσει άνεπιτηδεύτως τό 
μέσον του μαστιγιου της, ου τό μετάλλινδν μήλον ήδύνατο 
νά μεταχειρισθή έν ανάγκη πρός υπεράσπισιν. Ό ίυ.ατισμός 
.αύτής, ετι δέ μάλλον ό τρόπος τοΰ ένδύεσθαι, έδείκνυον ίκα- |

Σκέψεις ένό; χωλού,
— Είναι προτιμότερου νά άκολουθή τις ταύτοχρόνωζ πολ

λά; θεραπείας ιατρών, παρά μίαν ενός καί μόνου, διότι του
λάχιστον ούτως, έάν δέν ίατρευθή άπό τής μιας θά ίατρευθή 
άπό τής άλλης καί δέν θά μείνη σαχάίης έφ’ όρου ζωής ! ...

-ajllll Illt-I·

Μεταξύ δύο ά.τ-Λΐύ- έκστατικώς παρατηρούντων τόν Σπελ- 
τερίνην κενοΰντα άνωθι αύτών, έν τή συνοικίφ Πλάκας, σάκ- 
κον άμμου.

— Ρέ ! τί πετά αύτός;
— Τί άλλο θά ναι, παρά κουφέτα γιά νά τοΰ φωνάζω- 

μεν ζήτω !
Καί ένώ ή άμμος κατέκλυσεν αύτούς καί εκλινον τήν κε

φαλήν πρός τά κάτω, έψιθύριζον άμφότεροι μετά θυμού.
— Άς τό διάβολ», ρεέεεεε .... φράγκοποοοο.......

ΑΙΛΣΚΕΑΙΣΤΙΚΟΐν ΠΡΟΗΛΗΜΛ
Τρεΐ; άνβρες, ό Πέτρος, δ Παύλο; χαί δ ’Λνδρέα; μιτέβησαν έχ Πατρώ» 

ti; Αθήνα; μετά των συζύγων αύτών Αικατερίνης, Ελένης χάί Μαρίας, 
ένθα έκαστον τών 6 τούτων προσώπων ήγορασε διάφορα Αντικείμενα, τά 
δποία έπλήρωσε έκαστον Ιδία διά ποσού δραχμών ισαρίθμων ποδ; τά Αντι
κείμενα ατινα έπρομηθεύθη.

Ό Πέτρο; -ήγορασε -3 Αντικείμενα πλέον τή; Μαρίας, χαί δ Παύλος ΪΙ 

πλέον τή; Αικατερίνη;. "Εκαστο; δέ σύζυγος έδαπάνησε 63 δρ. πλέον τής 

γυναιχδ; του.
Ήδη ζητείται τί; είναι ή σύζυγο; τού Πέτρου, τί; εκείνη τοΰ Παύλου καί 

ποία ή τοΰ 'Ανδρέα;

Είς τόν πρώτον λύτην του άνωτέρω αινίγματος προσφέ- 
ρεται ύπό τής Φόσεα>ζ ώς δώρον βιβλίου τι ώφέλιμον, είςλαι- 
μοδέτης ή καρφίς άξίας μέχρι 3 δραχμών. Τά ονόματα τών 
λυτών θά δημοσιεύωνται εν τή Φόαιι.

’Εννοείται ότι οί λΰται δέον νά ήναι έκ τών πληρωσάν- 
των συνδρομητών.

-Λ

νώς τήν καταγωγήν της’ ήτο Γαλλίς.
Ούδεποτε ίσως ή άντίθεσις δύο διαφόρων φυλών ύπήρξεν 

έμφανεστέρα ταύτης.
Άφ' ένός ή γυνή τή; Δύσεως, υπερήφανος, εύρωστος, ε- 

χουσα θέλησιν, ώραία βεβαίως, άλλά μετά κομψότητος καί 
εύγενείάς, διακρινομένη μάλλον διά του διαλάμποντο; πνεύ
ματος ή διά τής κανονικότητος τών χαρακτήρων. Άνδρες έξ
οχου πνεύματος, δύνασθε οίονδήποτε εύφυές νά είπητε είς τήν 
γυναίκα ταύτην, καί θά σάς έννοήση.

Ή σύντροφος αύτής, τούναντίον, έχει τά αλάθητα δείγ
ματα τής άνατολικής αύτής καταγωγής’ γλυκεία καί περι
παθής· οί οφθαλμοί είσι πλήρεις θωπείας, τά δέ μακρά αύ
τής μεταξώδη βλέφαρα παρέχουσιν αύτοΐς άνέκφραστον γλυ- 
κύτητα. "Οσοι εύφυεϊς καί έξοχου πνεύματος 'διέρχεσθε πλη
σίον τοϋ άξιολατρεύτου τούτου πλάσματος, μή τω όμιλήτε 
εΐμή περί έρωτος, έάν θέλητε νά σάς έννοήση.

Άπαξ ή δίς ήδη, αί νεάνιδες ετάχθησαν οΰτω, ώστε νά 
μείνη έλευθέρα ή διάβασες είς τόν Κώσταν, άλλ’ ούτος προσ- 
εποιεϊτο πάντοτε ότι δέν ένόει.

Ό ύπερβολικός φόβος καθιστά τολμηρούς’ ή δέ Γαλλίς, 
κρίνασα ότι καί ή φρικωδεστέρα βεβαιότης είναι προτιμότερα 
τής άβεβαιότητος, έστρεψε τόν ίππον, καί ειπεν εύθαρσώς- 

—· Καλ’ ήμέρα σας.
"Ηνοιξε τό πΰρ τής μάχης διά τοΰ επιβεβλημένου τούτου 

χαιρετισμού·
Άλλ’ ότε άντί τοΰ στερεοτύπου γι>ά σον, ήκουσεν άπονε - 

μόμενον αύτή γαλλιστί τόν δέοντα σεβασμόν, δέν ήδυνήθη 
νά μή έκβάλη άκράτητον γέλωτα, όμοιον πρό; εκείνον, δστις 
ειχεν έζεγείρει τάς ήχους τοΰ Κουτσομματίου, τόν δέ Κώσταν 
ειχεν άποσπάσει τών ρεμβασμών του.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ Π4ΙΓΝΙ0Ν
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Πείραμια βες τό κάνου.
Λάβετε μίαν κυλινδρικήν ύαλον τής λυχνίας και δύο φελ

λούς προσαρμοζομένους άκρ.ιβώς' έν αύτη. Διάπεράσατε ένα 
έκαστον τών φελλών διά σπάγγου διπλοΰ ώς ε’μφαίνεται έν 
τφ σχήματι α, καί θέσατε μικρόν τεμάχιον ξύλου όπερ νά 
έμποδίζη τόν σπάγγον νά κόψη τόν φελλόν όπόταν τό βάρος 

έξασκή πίισιν. Μετά 
τοΰτο εμβάλετε τούς 
δύω φελλούς έν τή ύέλω, 
κατ’ άντίθετον φοράν 
καί νά πλησιάζωσιν είς 
άλλήλους, (σχήμ. 2)’ 

. καί τά μέν δύο άκρα 
τοϋ σπάγγου έξερχό- 

ι μένα άπό τοΰ ανώτερου 
μέρους τής ύέλου προσ- 
αρτήσατε είς τι μέρος 
εις δέ τά άλλα δύο ά
κρα τοΰ σπάγγου τά 
έξερχόμενα έκ τοΰ κα
τώτερου μέρους τής 
ύέλου (σχημ. 3) κρε
μάσατε φιάλην τινά, 
στάμνον, ή άγγείόν τι. 
Τότε τό βάρος τούτου 
θάέ'λξη τόν κατώτερον 
φελλόν πρός τά κάτω 
καί όσφ κατέρχεται, 
κατά τοσοϋτον ή άντι· 

• στάσις αυξάνει, συνε
πώς xatfpj-o/ierov τοΰ 
ιρεΛον βαστάζει βάρος 

βαθμηά'οχ LieyaJiizfpov χωρίς τ' άποσπασθη της νί-Ιου, διότι 
η έν τώ μεταξύ τοΰ κενοϋ τών δύο φελλών ύπάρχουσα ποσό·

■------ -—---------- ------- ■--------------- ---

<*■  ■

<
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— Ω ! κύριε, συγχωρήσατε μοι, itiw άλλ’ είναι τόσω 
καλόν νά μή φοβήταί τις πλέον. Τέλος, δεν εισθε ό περίφη
μος κλέφτης Τασούλης .... 'Η Δεσποινίς Ραλλοΰ Βουγά 
μοί διηγείτο τά κατορθώματα του, ότε ύμ.εϊς ένεφανίσθητε,

— ’Ονομάζομαι Κώστας Θεοχάρης, δεσποινίς’ ό πατήρ 
μου .είνε βουλευτής’ τίθεμαι όλως είς τας διαταγάς τής δε
σποινίδας Βουγά καΐ τής δεσποινίδος.....

—-Σ ωσάννα Ραμώ, διδάσκαλος ή φίλη αύτής, όπως θέ
λετε.

Ό ©εοχάρης προσέκλινε.
«—Άλλοίμονον, κύριε, είπεν ή δεσποινίς Βουγά πλησιά- 

σασα, ή μεγίστη υπηρεσία ήν δύνασθε ν’άποδώσητε ήμΐν, 
είναι, νά μάς έπαναφέρητε είς Νέαν Κόρινθον, έκούσας, α
πούσας.

— 'ΡαλλοΰI
— Αγαπητή μοι, ό Ουρανός επεμψεν ήμΐν τόν κ. Θεοχά- 

ρην, λάβωμεν αύτόν ώς διαιτητήν καί είμαι βέβαια, ότι θά 
συμβουλευτή νά έγκαταλειψωμεν τήν έκδρομήν μας, αληθή 

' μωρίαν.
— Απαγε! Ραλλοΰ. Φθονώ τώρα τόν συμπατριώτην σου, 

ότι είναι απλώς υιός βουλευτοΰ, άλλά πόσον έπεθύμ.ουν νά 
γνωρίσω τόν γενναίου εκείνον Τασούλην επομένως, ό,τι ύμεϊς 
καλεΐτε εκδρομήν, δέν είναι ή άπλοΰς'περίπατος.

Τί λογικώτερον: Ό πατήρ σου αναχωρεί είς Κωνσταντι
νούπολή, καί μας άφίνει μόνας είς τήν εξοχικήν αύτοΰ έπαυ- 
λιν ανία μάς καταλαμβάνει’ άντι ν’ άποθάνωμεν έκ μελαγ- 
χολίάς, ύπάγωμεν νά εύρωμέν εν Ναυπλίω τήν κυρίαν Άν- 
•τωνοπούλου, τήν φίλην σου, ής ό σύζυγος είν’αξιωματικός. 
’Εξαίρετος περίστασις πρός έπίσκεψιν τοΰ Παλαμηδίου.

— Δεσποινίς, είπεν ό Κώστας, πιστεύω νά εχητε άδικον. 

της τοΰ άέρος άραιοΰται εφ’όσον απομακρύνεται ό εις τοίί- 
έτέρου. Τό πείραμα εξακολουθεί μέχρις ού ό .φελλός φθάση>. 

■τό κατώτερον άκρον τής ύέλου, όπερ κατορθοΰται.ριπτομένου· · 
βαθμηδόν ύδατος έν-τφ άγγείφ.

Τή στιγμή ταύτη τό φυσικόν φαινόμενου είναι άξιοπεριερ- 
γον’-διότι, παρατηρείται λαμπρά ένδειξις τής ύπό τής ατμο
σφαιρικής πιέσεω; έξασκούμένης δυνάμεως, ήτις ύπολογιζο- 
μενη είναι άπίστευτας.
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Τό πρώτον φύλλον τής «Φύσεώς» άποσταλήσεται .καί είςο: 

μή συνδρομητάς, ους παρακαλοϋμεν νά δηλώσωσι τή ήμε— 
τέριρ Διευθύνσει, έάν επιθυμώσιν νά εξακολούθηση ή άπο— 
στολή τοΰ ήμετέρου Περιοδικού’ έν εναντία δέ περιπτώσεε.- 
νά λάβωσι την καλωσύνην νά ίπιστρέψωσι τό φύλλόν τοΰτο 
είς τό ήμέτερον γραφεΐον τής Διεκπεραιώσεως, κείμενον έν-· 
όδφ Μουσών - Νίκης, άριθ. 2, παρά τή πλατείφ τοϋ Συν
τάγματος.

Πας έγγραφόμενος συνδρομητής δέον ν’ άποστείλή καί τά-· 
άντίτιμον τής συνδρομής του, όπως μή στερηθή του δικαι
ώματος τής συμμετοχής του είς τάς κληρώσεις τών λαχείο- 
φόρων ομολογιών, καί τών έν τή άγγελέ^ όρισθέντων δώρων.

Ή Διεύθυΐσις της «Φύσεώς»

Πρός τούς βονδρομ-ητας τ^ς
((ΦΓΣΕΩΪη

Ή Διεύθυνσίς τής «Φύσεώς» άναδέχιται τήν προμήθειαν- 
οίουδήποτε άντικείμενον έξ ’Αθηνών, και αποστολήν αύτοΰ- 
πρός τούς έν ταϊς έπαρχίαις καΐ τφ έξωτερικώ συνδρομη
τάς αύτοΰ, έπί προμηθείς 5 έηοί τοΐς έκατόν.

Πάσα αϊτησις δέον νά συνοδεύηται ύπό του αντιτίμου τοϋ 
αντικειμένου καί τών εξόδων τής αποστολής.

— 'Α! βλέπετε; είπεν ή δεσποινίς Βουγά.
__ Άλλά............ επειδή ό κ. Άντωνόπουλος, οστις είναι 

έξάδελφό; μου, δέν ήθελε ποτέ μοι επιτρέψει νά τόν στε
ρήσω τής γοητευτικής έπισκέψεώς σας, έάν συγκατατίθησθε 
ασμένως θέλω συνοδεύσει ύμάς μέχρι Μυκηνών. Ή οδός εν
τεύθεν εως εκεί είναι χειριστή, άκολούθως όμως άφοΰ διέλ- 
θητε τό Άργολικόν πεδίον, τό Παλαμήδιον φαίνεται μακρό· 
θεν καί οΰδεμίαν έχετε άνάγκην όδηγοΰ.

— Τή άληθεία, κύριε, άγνοώ έάν πρέπη....
__ Παρακαλώ, δέχθητε τήν έκδούλευσίν μου, ΐνα μή με. 

μεμφθή ό έξάδελφός μου ότι παρέλειψα νά περιποιηθώ τούς., 
ξένους του. "Αλλως τε δύνασθε μέν ν ’ άποποιηθήτε τήν συν-· 
οδίαν μου, ούχί όμως καί νά μέ έμποδίσητε νά. εξακολουθώ 
τόν δρόμον μου, δστις άκριβώς είναι ό αύτός, ον σκοπεύετε 
νά ύπάγητε. -

Υπάγω είς Χαρβάτι όπου μέ άναμένουσιν όπως άναδεχθώ · 
άπό τής κολυμβήθρας εν παιδίον,

Τό ψεΰδος ήτο αναιδές. Ό Κώστας ούδέν έγνώριζεν είς.- 
Χαρβάτι’ άλλά χάρις είς τήν θαυμασίαν γονιμότητα τών 
Έλληνίδων, ύπελόγιζεν ότι δέν θά ήτο άπίθανον νά συναν- - 
τήση νεογέννητόν τι είς πτωχόν χωρίον, όπου θά έζήτουν 
πλούσιον καί σημαίνοντα κουμπάρον.

Ό τίτλος τοΰ Κουμπάρου άποκτάται. εύκόλως έν Έλλάδΐ’ 
αρκεί νά παραστή τις είς βάπτισμα ώς άνάδοχος, ή νά λάβη . 
έν γάμω πρόσωπον παρανύμφου. Άπό τότε ανήκει εις την 
οικογένειαν, οί δέ δεσμοί τής συγγένειας είναι τοιαυται ώστε- 
ό κουμπάρος δέν δύναται νά συζευχθή τήν κουμπάραν του.

(άχο.Ιου&ει)
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