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*Ο Βόρειο? Πόλο?.—Ήέλευθέρα «Αγων θάλασσα.— Αί ΛολικαΙ χώ- 
ρ«ι, ύπό Φ. Π. —Περί τή? via? θεραπεία? τή? Αταξία? τοΰ νευ
ρικοί συστήματα? (μετά ιίζόνος), ύπό Ίπποχράτους. — Έπιστημο- 
νικαί προφητεϊαι, Λπό Φρίχ. — Ό παποΰ? διαβάζει τή «Φύσι» 
(σννίγειβ χαί τέλος), ύτδ Ροΰ. —*11  Σωσάννα Ραμώ (έπι·ρυΛ>.ί?) μετά 

είπόνων, Maurice de Fos·-Ti? ή αΙτία τή? άλμυρότητο? τή? θα
λάσση?. — Ήχώ· Θήρα πανθήρων. Ώοφάγο?. Ti άποστίγματα τών άν- 
θέων. Αιάρχεια ζωής. Ό χοχχίττ,ς. Κληριχόν πλοϊον. 'Η πολυμελεατίρα 

ήγεμονιχή οικογένεια. — "Η όμοιότη? τών συζύγων. — Ή άδικο? 

έπίθεσι? (μετά εΐκόνος). — Λΰσι? αίνίγματο?.—Λίνίγματα. — ’Αν

ταποκρίσεις τή? «Φύσεως».

-

Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ
*Η έλευθίρα «άγων θάλασσα, — Αί πολιχαΐ χώρας.

Ώς χνιφέραμεν εν τινι προηγούμενο» ημών φύλλφ, πρό
κειται κατ’ αύτάς να γίνη ή ύπό τοϋ Nansen τολμηρά καί 
αποτελεσματική διοργανωθεΐσα μεγάλη εκδρομή πρός τόν βό
ρειον πόλον, και ή παντί σθένει κατάκτησις αύτοΰ. ”Ηδη δέ, 
ας έξετάσωμεν έν έφικτή λεπτομέρεια τά κατά την εκδρομήν 
ταύτην, καί τάς περιβαλλούσας τόν πολυμέριμνον πολύφημον 
καί πολύστονον ένταύτφ τοϋτον πόλον χώρας, ύπό έποψιν 
φυσικήν.

Τί ζητοΰσι περί τόν βόρειον πόλον ; Την έρώτησιν ταύτην 
πάντες άποτείνουσι μετ' απορίας.

Βεβαίως πλούσιαιχώραι δέν περιβάλλουσετά άρκτώα ταΰτα 
μέρη,, ουδέ κρύπτονται τοιαϋται έν τοϊ; μυχοί; αύτών, άλλά 
μάλλον πάγοι κοινοί, καί αιώνιοι πάγοι, έρημοι γαϊαι τεθαμ- 
μέναι ύπό τάς χιόνας καί ύπό τούς πάγους, μεγαλοπρεπή 
φυσικά φαινόμενα καί ενίοτε τρομακτικά, συχνότατα βόρεια 
σέλα,——τό άγνωστον τέλος,—ιδού τί έλκει τούς φυσιοδίφας 
πρός αύτόν. Συνεπώς ούδέποτεό ήμέτερος κόσμος θά συγκοι- 
νωνήση μετά τούτου, λόγω εμπορικών σχέσεων, πολύ δε πε 
ρίσσότερον πρός τούς δυστυχείς καί άθλιους Έσκισμώους, τόν 
βοωμερώτερον τών λαών, όστι; κατοικεί παο’ αύτόν. Τά δέ 
πολυάριθμα ζώα τών αποκλήρων τούτων μερών τοΰ Βορρά, 
ούδαμώς δύνανται νά χρησιμεύσωσιν εις τι, διότι ή θήρα αύ
τών δέν είναι ποσώς επικερδής. Ώστε τό ενδιαφέρον τών 
σοφών δέν έγκειται έκεί.

Τά αποτελέσματα τής εκδρομής άνήκουσιν έντελώς τή κυ
ριαρχούσα .επιστήμη.

Τό πρώτον ζήτημα όπερ απασχολεί τούς φυσιοδίφας, είνε 
ή ανακάλυψες έν τω βορείφ πόλφ θαλάσση; άπηλλαγμένης 
πάγων. Τπάρχουσιν ή ού, έν ταΐς βοοειοτάταις χώραις εκ
τάσεις κατεχόμεναι ύπό θερμοκρασίας ήττον ψυχρά; τής τών 
περιβαλλόντων ταύτας μερών ; Μετά τήν παρέκβασιν δέ έκ 
τών επισεσωρευμένων τούτων πάγων, τών ταινιωδών τούτων 
φραγμών, οΐτινες άποτελοΰσι παμμεγέθη ζώνην περί τόν πό
λον, θά ηνε δυνατόν νά πλεύσωίιν έν εσωτερική τινι πλευ- 
σίμω θαλάσση ; Τοΰτο είναι τό κυριώτερον πρόβλημα τό ο
ποίον καταγίνονται ιδίως νά λύσωσιν.

Διά νά φθάση τις τόν βόρειον πόλον, τρείς οδοί φαίνονται 
αί μάλλον προσιταί, τά προσπλεύσιμα παράλια τοϋ Spitz- 
berg, αί διώρυγες αίτινες λούουσι τό δυτικόν μέρος τής Γροϊν- 
λανδίας, καί’ό πορθμός τοΰ Bering, ήτοι ή μέν άνωθι τής 
Βορείου ’Αμερικής, ή δέ άνωθι τής Νορβηγίας, καί ή τρίτη 

ι

άνωθι τής Σιβηρίας, διά τοΰ πορθμοΰ τοΰ Bering.' *Η  Γερ
μανία καί ή Σουηδία, φαίνεται, προτιμώσι τό πρώτον τώ*  
δρομολογίων τούτων. Οί άμιρικανοί θαλασσοπόροι καί οί άγ-· 
γλοι θεωροΰσιν εύνοϊκωτέραν τήν όδόν τής Γροιλανδίας,ήν πρό- 
τερον διέβησαν ό ΚθΠΘ, ό Hayes καί τόσοι άλλοι ναυτικοί. 
Τέλος δέ ό Γάλλος Γουστάβος Λαμπέρτ έπεχείρησε νά φθάση, 
τήν έλευθέραν πάγων ζητουμένην θάλασοαν δια τής νέας ο
δού του πορθμοΰ τοΰ Bering.

Ίσως αί ανωτέρω οδοί άπασαι νά άγωσι πρός τόν πόλον,, 
άλλά τό βεβαιότερου όμως είναι δυστυχώς, ότι κίνδυνοι ανή
κουστοι περιστ.ιχίζουσιν έν γίνει άπάσας.

Τή άληθεία δέον νά ή τις πεπροικισμένος δι ισχυρότατης 
ένεργείας, θελήσεως καί αύταπαρνήσεως, καί νά ή λίαν είδι-
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τιμετώπιση μετά 
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■ ρείας . Λέγεται 
ότι 0 κίνδυνος έ- 
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Λ7α θιραπιία του πυρικου συστήματος. 

δα; εκτυλισσόμενα; ύπό ομιχλώδη ούρανόν, ανευ άλλης φυτι
κής ύπάρξεως ή τής τών λαχάνων καί βρύων, καί ζώα τινά 
διεσπαρμένα τήδε κάκεϊσε· άρκτους, φώκας, νήσσας, ίππε— 
λάφους, καί ιδίως κύνας, οίτινε; ζώσιν άναμΐξ μετά τών αυ
τοχθόνων καί είναι έξίσου νοήμονε; όσον οί κύριοί των.

Τά μάλλον περίεργα αντικείμενα καί τά επιβλητικά φαι
νόμενα, άτινα συναντ^ τις εκεϊσε, είναι τά μεγαλοπρεπή φυ- . 
σικά θεάματα, ιδίως το βόρειον σέλας, καί τά επιμήκη όρη. 
τών πάγων. ’Από καιρού είς καιρόν, ό όρίζων έκεϊ γίνεται 
πυριφλεγής καί πορφυροΰ;· λαμπραί δέ ταινιοειδείς ραβδώσεις 
εξελίσσονται αΐφνηδίως έν τφ μέσω τοΰ σκότους τής νυκτός, 
καί έν τω άμα παμμεγέθη; φωτεινή, άψίς φέρουσα τα πλέον· 
ιδιότροπα λαμπρά σημεία εκτείνεται σπινθηροβολούσα. Τό· 
φαινόμενον τοΰτο μεταβάλλεται βαθμηδόν είς έξαίσιον θαμ
βός, ό δέ εύρύς θόλος τοΰ ούρανοΰ γίνεται κατάπυρρό; καί 
πυριφλεγής συνεπιφέρων γενικήν πυρκαϊάν έν όλη τή περιβαλ—
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λούση θέγ. Οί αστέρες ώχριώσιν ενώπιον -της ανταύγειας 
ταύτης, ώς συμβαίνει κατά την ανατολήν τοΰ ήλιου, εΐς δέ 
τό βάθος τοΰ κοκκινωπού τούτου φωτός, συγχέονται άκαυτες 
οί χρωματισμοί. Κιτρινωπαί καί κυαναϊ φωτειναί ταινίαι 

• διαλάμπουσιν έν τ$ μεταξύ πρός στιγμήν, παιζουσιν έν μέσφ 
τοΰ γενικού πυρός, καί είτα χώνονται έν τω άπείρφ θάμβει. 
θά ένόμιζέ τις ότι παρευρίσκεται είς αίφνήδιον μετασχημα
τισμόν τής γηίνης σφαίρας, ότι ό ουρανός καίεται, καί ότι ή 
πυρκαϊά θά καταβρώση τό παν έν τή γιγαντιώδει αύτής φορά.

Ή ανταύγεια τών ποικίλων τούτων χρωμάτων, λέγει ό 
Δόκτωρ Haye?, είναι αληθώς αξιοθαύμαστος. Τά φαντα
στικά σχήματα τών απειραρίθμων ορεινών πάγων άπομεμο- 
νωμένων καί μή, άντανακλώσιν έπί τής θαλάσσης, ή δέ φεγ
γοβολούσα αυτών κορυφή δι’ άμυδράς λάμψεως ύπενθυμίζει 
τά ερυθρά χρώματα άτινα επιβάλλονται τοϊς έν Νεαπόλει 
μνημείοις ύπό τήν πυράν τοΰ Βεζούβιού. Έπί τής κορυφής 
τέλος τών ορίων, έπί τής λευκής έπιφανέίας τών κατεψηγ- 
μεγων ύδάτων, επί τών οξυκόρυφων βράχων, τό φώς λάμ
πει, σβέννυται καί άνάπτει έκ νέου,σχηματίζον σύνολον όλως 
ιδιότροπου καί περίεργον.

Τό βόρειον σέλας είναι έν ενίλόγφ μαγικόν καί λαμπρόν 
θέαμα, μή ένέχον άφ ’ έτέρου ούδένα κίνδυνον, ενώ τά πα
γετώδη όρη είσίν άεννάως έτοιμα νά καταπέσωσι, διότι πλέ
οντα επί τής έπιφανέίας τών ύδάτων, μετακινούνται ύπό 
τών θαλασσίων ρευμάτων, καί άπειλοΰσιν άπαύστως νά σας 
καταπλακώσωσιν ύπό τόν φοβερόν αύτών όγκον.

’ Τά πλοία σγηματίζουσι δίοδον διά μέσου τών φοβερών
τούτων πάγων, καί άν ποτέ ούτοι πέσωσιν έπ’αΰτών, άλλοί- 
μονον, τά κατασυντρίβουσι καί τά ,έξαφανίζουσιν.

Ό κ. Γουστάβος Λαμπέρτ έξηγεϊ ώς άκολουθως τόν σχη
ματισμόν τών πλευστών τούτων όοέων, άτινα ταξειδεύουσιν 
ώς γιγαντιαια φαντάσματα διά μέσου τών άρκτικών θα
λασσών.

«Μόλις εγειρόμενου τοΰ ανέμου, τά πάντα κατασυντρίβον
ται καί μετατρέπονται είς μικρά τεμάχια, παραγομένου έν 
ταύτφ τοΰ άξιοθαυμαστοτέρου θεάματος δπερ δύναται τις νά 
ϊδη. “Εκαστον δέ τεμάχιον διαλυόμενου, περιβάλλεται δι’ 
ελάχιστης ποσότητος γλυκέος ύδατος, ασχέτου πρός τό τής 
θαλάσσης. Τότε, αί ακτίνες τού ήλιου περιβάλλουσι διά τών 
χρωμάτων τής ίριδος όλα τά κελλίδια τά ύπό τοΰ ύδατος 
σχηματιζόμενα, παράγουσιν έπί έκτεταμένης κλίμακος τόφαι- 
νόμινον τών κεχρωμκτισμένων δακτυλίων τοΰ ΝεύτωνΟς, καί 
αντανακλώσιν όλα τά χρώματα τούήλιακοΰ φάσματος,μετά 
τοσαύτης ζωηρότητος καί χάριτος, ώστε τό θάμβος άποθαμ- 
βόνιι καί κουράζει τούς οφθαλμούς. Νομίζει τις προς στιγμήν 
ότι ή φύσις όλοκληρος παίζει καί χαίρεται λικνιζόμενη έν τή 
τρυφερότητι καί δροσερότητι τού ύδατος.

Έδώ εύρηνται τά μ.όρια τών όρεοειδών καταψυγμένων 
πάγων. ’Εντεύθεν ούτοι λαμβάνουσι τήν γένεσίν των. Έάν 
τότε επέλθη ψυχρός άνεμος, πάντα τά μικρά ταΰτα τεμάχια 
πήγνυνται, καί αίφνης ή θάλασσα καταλαμβάνεται έπί έκτε· 
τεταμένων αποστάσεων, καί ουτω τό πάν μεταβάλλεται είς 

·: παγετώδη φύσιν. — 'Οπότε δέ πάλιν έπικρατώσιν οί ισχυροί
καύσωνες τού 'Ιουνίου, τό παν αποσυντίθεται καί διαλύεται 
διά τής έπερχομένης παγετορραγίας, ής τά λείψανα αποτε
λούσε τά παμμεγέθη πάγη.

Τά τοιαΰτα πάγη συνήθως έχουσι κολοσιαίας διαστάσεις. 
Κατεμετρήθησαν τινά καί ύπελογίσθησαν εΐς 100 και 200 
μέτρα ύψος ύπέρ τήν επιφάνειαν τών ύδάτων, καί 1000 μ- 
πυκνότητα. Όπόταν δέ οί έπιβάλλοντες ούτοι όγκοι εύρί- 
σκωνται έν τισι θερμογόνοι; περιστάσεσι, διαλύονται,διαρρή· 
γνυνται ενίοτε άποτόμως, κατασυντρίβονται είς μύρια τεμά- 
χια μετά ίλιγγιώδους κρότου, ον αύτόπται μάρτυρες άντι- 
παρέβαλον πρός έκπυρσοκρότησιν πολλών έκατοστύων πυρο
βόλων.

Τοεαύτη είναι ή κατάστασις τοΰ βορείου πόλου καί ή έπι- 
•διωκόμενη λύσις τοΰ προβλήματος, οπερ ό Natisen προετοι
μάζεται νά πραγματοποίησή. φ. π.

• ΠΕΡΙ THE NEAS ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΗΣ. ΑΤΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τό πάλαι έθεράπευον τούς νευροπαθεϊς διά βοτάνων, τήν 
σήμερον όμως ή φαρμ.ακευτική ύπεχώρησιν είς τήν μηχανι
κήν καί ή θεραπεία γίνεται διά τής άναρτήσεως άπό τού λαι
μού, ώς έμφαίνεται έν τή όπισθεν είκόνι ήμών. Τοΰτο ήδη 
είναι έν χρήσει έν Ευρώπη καί έγένετο αντικείμενου σπουδαίας 
συζητήσεως παρά τφ έπιστημονικφ κόσμφ.

ΙΙρώτος ό άνακαλύψας τήν θεραπείαν ταύτην είναι ό Γού- 
στωφ Μοτσουκόσκη έξ 'Οδησσού, και άπό του 1883 έδημο- 
σιεύθη έκθεσις τής θεραπείας τής. νόσου ταύτης, ήτις ποοσ-· 
βάλλει σοβαρώς τόν μυελόν, καί ό ασθενής δέν δύναται νά 
κρατηθή είς τους πόδας του καί νά κάμη ούδέ έν βήμα χω
ρίς νά πέση. Αισθάνεται τέλος έαυτόν είς εντελή παραλυσίαν. >

Οί άμερικανοί πρακτικοί ιατροί έκρέμων τούς τοιούτους. 
παραλύτους ίνα περιδέσωσι τό σώμα αύτών. Τοΰτο έδωκεν 
άφορφήν είς τόν δόκτορα Μοτσουκόσκη ίνα άνακαλύψη τήν 
μέθοδόν του. Τά αποτελέσματα τής τοιαύτης θεραπείας υπήρ
ξαν ευχάριστα, διότι έπί 18 ασθενών άπαντες, λέγεται, έθε- 
ραπεύθησαν κατά τό μ.άλλον καί ήττον.

Τό νέου μηχάνημα τής άναρτήσεως συνίσταται είδικώς; 
άπό στεριάς ράβδου φερούσης είς τά άκρα αύτής τούς τρεϊς 
δερμάτινους κρεμαστήρας. Οί δύο πρώτοι χρησιμεύουσι διά 
τήν έκ τών βραχιόνων ανάρτησιν τοΰ σώματος, ό δε τρίτος 
είναι διά τήν κεφαλήν, καί φέρει δύω θυλακώσεις, έξ ών ή 
μία τίθεται υπό τήν σιαγόνα καί ή άλλη ύπό τόν αυχένα. 
Μετά τήν τοποθέτησιν τοΰ άσθενοΰς έντός τών κρεμαστήρων, 
αΐωρειται βαθμηδόν, καί ούτω διατελεΐ εντελώς άπό τών 
βραχιόνων καί τής κεφαλής κρεμάμενος.

Ό ασθενής μένει είς τήν θέσιν ταύτην έπί ήμισύ περίπου 
λεπτόν τής ώρας, καί μετά δοκιμασίαν πλέον ή ήττον διαρκή 
άναλόγως τής παθήσιως αύτοΰ, ύποβάλληται είς άναπαυσιν. 
Ή δοκιμασία τής περιέργου ταύτης αίωρητικής θεραπείας, 
εξακολουθεί καθ’ έκάστην.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ1

Έν τή συνεδριάσει τή γενομένη έν Παρισίοις κατά τήν έγκαι- 
νίασιν τής διεθνούς τηλεγραφικής Συνδιασκέψεως, ό κ- Jules Roche, 
ύπουργός τού Εμπορίου, ύπέμνησεν οτι, ό κ. Κάρολος Bourseul 
πρώτος προανήγγειλε καί υπέδειξε τήν έφεύρεσιν τού τηλεφώνου.

ΊΒοΰ δέ, τί αναφέρει το περί τούτου υπόμνημα τού κ. Bourseul, 
τό γραφέν έν έτει 1δ54.

« Φαντάσθητε νά όμιλή τις παρά τινι αρκούντως παλλομενω πι- 
νακι, ώστε νά μή νάπόλλυσιν οΰδεμίαν τών υπό τής φωνής παραγο- 
μένων αναπάλσεων, καί ή πλάξ αύτη ν’ άποκαθιστα καί διακόπτη 
κατά διαδοχήν τήν μετά τίνος ηλεκτρικής στήλης συγκοινωνίαν- εν 
άποστάσει δέ τινι,έάν έχητε έτερόν τινα τοιοΰτον πίνακα, όστις ν 
άναπαράγη ταΰτοχρόνως καί ακριβώς τάς αύτάς άναπάλσεις, ό τρό
πος ούτος τής μεταβιβάσεως, μή άπαιτών ούδενός είδους μηχάνη-- 
μα ή μίαν στήλην, δύο παλλομένας πλάκας, καί έν μεταλλικόν 
σύρμα, οπερ νά συνδέη ταύτας, θά ήρκει νά μεταβιβάζη άπό τόπου 
τινός είς ειερον τήν φωνήν. Άνανίιρρήτως Si τότε, θά έγκαταλει- 
ψωμεν τόν κατά γράμμα τηλεγραφικόν τρόπον τής μεταβιβάσεως, 
καί οτιδήποτε καί αν συμβή, έν ούχί άπομεμακρυσμένφ μέλλοντι, 
είνεβέβαιον, οτι αί λέξε ις ταΰτοχρόνως θά μεταβιβάζωνται έν ά- 
ποστάσεσι διά τού ηλεκτρισμού. Τα οε πειραματα, άτι.α επι τούτω 
έπεχείρησα, μ’ έπεισαν αρκούντως περί τής ευνοϊκής λύσεως τοΰ- 
προβλήματος τουτου».

’Άν μή θελήσωμεν νά παραδεχθώμεν τ’ ανωτέρω ώς αρχήν μιάς 
έφευρέσεως, δέν θά δυνηθώμεν όμως νά μή συγκατατεθώμεν είς τήν 
σΰμπτωσιν ευφυούς προρρήσεως,ή είς τήν ΰπαρξιν επιτυχούς προφη
τείας. Έν τούτοις όπως καί άν έχη τό πραγμα, ό κ. Graham Beil 
πρώτος κατεσκεύασε και έπραγματοποίησε τό πρώτον τηλεφωνον,. 
και αυτός θεωρείται ό πρώτος εφευρέτης αυτού.

Ουχ ήττον παρόμοιας προφητείας άπαντά τις ούχί σπανίως εν 
τοϊς ΰπομνήμασι τών σοφών, τών φιλοσόφων καί τών φιλολόγων. 

-Ούτως, όκ. Λουδοβίκος Pauliat, έν τώ ποιήματι αυτού Interme- 
diaire des chercheurs et des curieux, αναφέρει χωρίον τι έκ τών 
ίργων τού Cyrano de Rergcrac ειλημμένου,, καθ’ ό ουτος έν έ’τει 
4650 άπεφάνθη περί τού κατορθωτού τής κατασκευής φωνογρά
φου. Ό Cyrano οΰτος έν τώ συγγράμματι αύτού «Ταξείδιον είς 
τήν Σελήνην» λαμβάνει δύο θαυμάσια βιβλία άπό τών κατοίκων 
τοΰ δορυφόρου ήμών, άτινα τίθενται εν κυτίφ, χρησιμεόοντι εν 
ταύτφ καί ώς κάλυμμα. ’Ιδού δέ τί περί τοΰ αντικείμενου τούτου, 
λέγει ό μυθιστοριογράφος τοΰ δεκάτου εβδόμου αιώνος :

«'Άμαήνέωξα τό κυτίον, ευρον έντινι θέσει,δένήξεύρω καλά, μέ- 
ταλλόν τι όμοιάζον πρός τι τών ωρολογίων ήμών, πεπληρωμένον έκ, 
δέν ήξεύρω τί είδους, μικρών ελατηρίων καί άνεπαισθήτων μηχανη
μάτων. Ήτο τή άληθείΰς βιβλίον, άλλά βιβλίον θαυμάσιον, τό όποιον 
δένεΊχεν ούτε φύλλα,ούτε χαρακτήρας, άλλά βιβλίον τέλος,έντώ όποίφ 
διά ν’ άναγνώση τις οί οφθαλμοί είναι περιττοί, διότι μόνον τών 
ώτων έχει-χρείαν. Όπόταν δέ έπιθυμήση τις νά άναγνώση, δένει

• διά πολλής ποσότητος ποικίλων ειδών μικρών νεύρων τό μηχάνημα 
τούτο, ε’ιτα στρέφει τήν βελόνην πρός τό κεφάλαιον τό όποιον επι
θυμεί" νά ανάγνωση, ταΰτοχρόνως δέ εξέρχονται, ώς εκ στόματος 
ανθρωπίνου ή μουσικού οργάνου, ολοι εκείνοι οί διάφοροι καί ευδιά
κριτοι ήχοι, οίτινες χρησιμεΰουσιν είς τήν έκφρασιν τής διαλέκτου 
τών κατοίκων τής σελήνης »■

Ό Cyrano de Rergerac προεΐπε καί τήν άνακάλυψιν τών αερο
στάτων, καί προανήγγειλεν ωσαύτως τήν άνακάλυψιν τών δορυφό
ρων τοΰ Άρεως πρό τής ανακαλύψεως αύτών ύπό τών άστρονόμων. 
Σχετικώς τοϊς ανωτέρω, ό πολύς καί ευφυής Ναβάρ έπροφήτευσεν

• ώς ό Cyrano τό θαυμάσιον μηχάνημα τού Έοισώνος, Ιδού δέ τί 
άναφέρεται περί αύτού είς τά «’Απομνημονεύματα ένός Γίγαντας».

« Διεσκέδαζον, κοιμώμενος έξυπνος, πρό δεκαπέντε έτών, γρί
φων, έν τινι-άγνώστω γωνία, οτι δέν πρέπει νά άψηφή ό άνήρ τί
ποτε, καί βτι θά εύρεθή πρωίαν τινά κάποιος οστις θά μάς παρου- 
σιάση τόν παραγωγόν τού ήχου—τό φωνόγραφον—ήτοι αντικείμενόν 
τι, είδους κυτίου, εν ω θά προσηλώνται καί θά διατηρώνται αί με- 

.λιρδίαι, άπαρα/λάκτως ώς συμβαίνει είς τόν σκοτεινόν θάλαμον, 
δστις συλλαμβάνει καί κρατε? τάς εικόνας ».

Ό Ναβάρ ύποτίθησιν ότι τό φωνόγραφόν του θά δύναται νά πα- 
ρουσιάζηται έν τινι οικογένεια, ήτις μή δυνηθεΐσα νά παρευρεθή 
είς μελόδραμά τι, θά δύναται ν’ άχούη τάς άοιδους, ών ή φωνή 
πρότερον θά σβλλέγηται καί τοποθετήται έντός τοΰ φωνογράφου, καί 
θά έκτιμμ τήν άξίαν τών υτοκριτών».

Δέν σάς φαίνεται ότι ήτο άδΰνατον νά παρασιήση τις χαλλίτερον 
τό θαυμάσιον δργανον, οπερ ούτως έβαπτίσθη πρό δεκαπέντε έτών 

-πρό τής έμφανίσεώς του ·,

Ο ΠΑΠΠΟΎΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΗ -ΦΎΣΙ>

(συνέχεια καί τέλος)

Πλησιάσαντες δέ «σταμάτησαν προ αύτοΰ, οτε τέλος ή- 
•νάγκάσθη ό πάππος ύπό τής πείνης νά έγερθή, καίΑά καθή- 
σουν όλοε περί τήν τράπεζαν νά φάγουν.

Ένφ δέ ετρωγον καί παρ’ ελπίδα έ πάππος δέν ώμίλει, 
αλλα πάντοτε εφαίνετο σύννους καί έσκέπτετον, οί τρεϊς έγ- 
γονοι αύτοΰ δέν έτόλμων νά τον άνησυχήσωσι, άλλά παρε- 
τήρουν μετ’ απορίας καί θαυμασμού το γλυκύ καί σοβαρον 
αύτοΰ πρόσωπον.

Τέλος ή Μαρία, ώς τολμηρότερα τών μικρών αύτής α
δελφών, τον έναγκαλίζεται, καί άσπαζομένη αύτόν είς τό μέ- 
τωπον

— Παππού, τφ λέγει, τί διαβάζεις τόσον πολύ είς τήν 
Φύσιν ;

·—Τίποτε, παιδί μου, τίποτε, μοΰ αρέσει.
— Μά τί πραγμα ; τί έχει καί σοΰ αρέσει;
— Αί ζουγραφιαϊς,νά, αί ζωγραφιαίς, λέγει αίφνης ό Τά

κης, δέν είδαμε προχθές μαζύ, Άνδρέα, τό γαϊτανάκι ποΰ 
χορεύουνε μέ τάγαϊδούρια;...

— Ναί, παιδιά μου, άπαντά, ό πάππος, αί ζουγραφιαϊς, 
μοΰ άρέσουν. ’Έχει τό γαϊτανάκι, τά ρόπαλα, κάτι μεγάλα 
λεοντάρια, καράβια, λύκους, καί έκεϊνο τό θηρίο ποΰ- τρώγει 
τά κακά παιδιά. Ξέρετε, τά βλέπω, γιατί σάν ήμουνα μι
κρός καί κακό παιδί, μέ τρώγανε καί μένα. Τώρα τά βλέπω 
καί τά θυμούμαι, καί φοβούμαι ακόμη.

—- Για νά τά ίδοΰμε παππού, Επαναλαμβάνει ό Άνδρέας 
καί ή Μαρία. ■

— Ά! όχι, γιατί θά σάς φάνε.
— Εινε, χαρτί, παππού, δέν .εινε θηρία, κράζει ά Τάκης.
— Για νά τά δοΰμε. προσθέτει έν ταύτφ ή Μαρία.
— Γιά νά δοΰμε τή Φύσι, επαναλαμβάνει καί ό Άνδρέας . 

παρακλητικός.
Ό πάππος έκάμφθη τέλος, εξάγει τήν Φύσιν έκ τοΰ 

θυλακίου του, καί τοποθετεί τά όμματοϋάλιά του έπί τής 
μεγάλης αύτοΰ ρινός. Πλήν αντί νά έξηγήση τι περί αύτής 
είς τους έγγόνους, ή νά τοϊς δείξη τάς έν αύτή ΰπαρχούσας 
εικονογραφίας, θέτει τήν Φύσιν έπί τής τραπέζης, καί έν 
ταύτφ έπακουμβών διά τών αγκώνων του έπ ’ αύτής,καί στη· 
ριζών τήν κεφαλήν του έπί τών δύο αύτού χειρών, ήρξατο 
άναγινώσκων μετά προσοχής καί αδιαφορίας, ώς άν ήτο μό
νος, καί εντελώς δι’έαυτόν.

Οί έγγονοί του μάτην άναμείναντες έπί μακρόν, παρετή- 
ρουν άλλήλους μετ’ απορίας, καί έν τελεί ώς παιδία βα- 
ρυνθέντες.

— Ό παπ^ονς διαβάζει τη Φύσι, έψιθύρισαν ταύτοχρό- 
νως όλοι.

Ή Μαρία έννοήσασα τότε ότι επί ματαίφ άνέμενον’
—-Παππού, τφ λέγει, νά ύπάγωμεν νά παίξωμεν Ιξω;
Ό πάππος δέν άπαντφ, τά δε παιδία σιγαλώς καί ακρο

ποδητί εξήλθον τό ‘έν κατόπιν τοΰ άλλου, καί μόλις εύρέθη- 
σαν μόνα, ήρξαντο νά γελώσιν ίσχυρώς καί έν χαρφ, τρε'· 
χοντα καί πηδώντα πρός τήν πλατείαν τού χωρίου, ένφ ταύ- 
τοχρόνως, έτραγώδουν·

Ό παππούς ύιαόάζει τη Φύσι, τί χαρά !
Καί der μας δερνει πΛιά, τρά Jd, J-ά Λά, Λ& ρά.

Έν τώ άμα εΰρέθησαν έξωθι τοΰ χωρίου,καί έπορεύθησαν 
πρός τό παρακείμενον δάσος, όπου ήρχισαν νά κόπτωσι ξύλα 
καί νά κυνηγώσι τάς πεταλούδας. Είτα δέ κατήλθον πρός 
τόν μικρόν παρακείμενον ρύακα, ένθα μέ λίθους καί ξύλα ίφό- 
νευον τους βατράχους καί τάς καραβίδας, προξενοΰντες θό
ρυβον μέγαν καί καταστροφήν είς τους κατοίκους τούτους της 
ρομάντζας, φωνάζοντες καί άλλαλάζοντες ώς νικηταί μεγά
λης μάχης.

”0 ίδρώς έρρεεν ήδη έπί τοΰ προσώπου δλων,τά ένδύματα 
αύτών ήσαν καταλασπωμένα καί κατεσχισμένα, άπέπνεον 
δέ άπαντες έκ τοΰ κόπου καί τής ζέστης, ότε ή Μαρία τοϊς 
λέγει άπελπιστικώς·

— ‘Ο παππούς έρχεται.
Έν τφ άμα καί οί τρεϊς στραφέντες πρός τό μέρος όθεν 

πραγματικώς ήρχετο, καί ΐδόντες αύτόν, έσκυθρώπασαν διά 
μιάς, άφήκαν χαμαί τους λίθους καί τά ξύλα τά όποϊα εκρά- 
τουν, και έστάθησαν άκίνητοι ώς αγάλματα. Ό Άνδρέας καί 
ό Τάκης έκρύβησαν όπισθεν τής Μαρίας.

— Βρε τί κάνετε έδώ, τους έρ«τγ άποτόμως, πλήν ούχί 
καί ώςπρότερον αγρίως καί δέρων διά τήςχειροςή τοΰ ξύλου 
χωρίς νά ζητή έξηγήσεις, ό πάππος.

Ούδείς άπαντήί.
— Βρε τί κάνετε, έδώ; έπαναλαμβάνει ό γέρων.
Ούδείς άπαντά·
— Διαβάζηνμε τη Φύσι, κράζεε αίφνης ό Τάκης έν άπορίερ.
*Η Μαρία καί ό Άνδρέας έγέλασαν κρυφίως καί πεφοβι- 

σμένως, ό δέ γέρων μειδίάσας, έκάθισεν έπί τίνος μικροΰ 
βράχου παρά τόν ρύακα, καί άκουμβών επί τής ράβδου του 
διά τοΰ άγκώνος, ώς κεκοπιακώς έκ τής πολλής μάλλον ά- 
ναγνώσεως τής Φύσεως ή τού δρόμου :

— Ελάτε, κοντά μου, τοϊς λέγει.
Τά παιδία έπλησίασαν πεφοβισμένα καί έντρεπόμενα ώς 

έκ τής ελεεινής καταστάσεώς των.
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— Μή φοβεΐσθε, εξακολουθεί ό πάππος, έγώ άλλαξα κε
φάλι παιδιά, δεν θά κτυπώ πλέον, τώρα σας αγαπώ.

'Η Μαρία καί ό.’Ανδρέας άνέπνευσαν, ό δε Τάκης έρωτά 
τον πάππον :

— Πού έχεις τη Φύσι ; παππού ;
— ’Ακούστε, βρε παιδιά, τοΐς λέγει, να σας πώ, γιατί 

δεν χτυπώ πλέον, καί γιατί διαβάζω τη Φύσι, άφοΰ μ’ έρω· 
τήσατε στο τραπέζι. Άφοΰ είς (σάς έκαμεν έντύπωσι που μέ 
έβλέπετε τόσφ διαφορετικόν, είς ίμέ μού έφάνη περισσότε
ρον παράξενου, καί άφοΰ μ’ (ρωτήσατε εις το τραπέζι καί 
έφύγετε κρυφά κρυφά ό ένας κατόπιν του άλλου, όλοι σας, 
έγώ έδιάβασα καλά καλά όλη τή Φύσι, έκάθησα κατόπιν 
καί έσυλλογιζόμουνα τόσην ώρα,γιά νά μάθω καί έγώ, γιατί 
άλλαξα καί εγεινα άπό τόσον κακός, τόσον καλός τώρα, καί 
τό ηύρα, καί ήλθα νά σάς τό πώ.

"Α! ναέ, πες μας, παππού, ανέκραξαν όλοι μετά χα
ράς άνεκφράστου.

— Ναι, νά σάς τό πώ, διότι καί σείς θά μεγαλώσετε καί 
θά γεράσετε, καί πρέπει νά τά ξεύρετε αύτά τά πράγματα, 
διά νά μην πάθετε τά ίδια, καί διότι άν ήσθε κακοί άνθρω
ποι καί δέν άλλάξητε κεφάλι, κακό τέλος θά ’δήτε.

Ή Μαρία, ό Άνδρέας καί ό Τάκης μέ στόμα άνοικτόν 
καί ώτα τεντωμένα ΐσταντο όρθιοι προ τοϋ γλυκυτάτου ηόη 
καταστάντος γέροντος, καί ήκουον μετά προσοχής χωρίς νά 
χάσωσιν ουδέ λέξιντίθά τοΐς έλεγεν ό πάππος των.

— Λοιπόν, παιδιά μου, όποιος δέν ξεύρει γράμματα, καί 
δέν διαβάζει είναι κακός άνθρωπος, καί ό κακός άνθρωπος 
ξεθυμαίνει είς βάρος τοϋ άλλου, δηλαδή θέλει ολο νά φω- 
νάζη καί νά κτυπρί, πώς τάχα κάτι κάνει, διότι αύτή είναι 
ή σπουδή καί ή ανατροφή ποΰ έμαθε. Έγώ άπό μικρός δέν 
έμαθα γράμματα, δέν τά αγαπούσα, δέν είχα κεφάλι, καί 
έμεινα στραβός. Δέν ξεύρω όμως γιατί καί τά γράμματα 
αύτά μού προξενούσαν αηδίαν. ’Οσάκις έπιανα νά διαβάσω, 
ή έβλεπα νά διαβάζουν, μού έφαινετο ότι εξερνοΰσα καί τό 
έκοβα λάσπη, σάν καί σείς τώρα, καλή ώρα. στό ποτάμι. "Ο
ταν δέ έμεγάλωσα, σάν νά ήθελα νά γνώριζα καί ε’γώ γράμ
ματα, αλλά πάει πλέον, ’πέταξε τό πουλί, δέν ήτο καιρός

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Συνέχεια)

Τό επίλοιπου τής ημέρας διήλθεν ουτωςήσύχως.
Περί τό έσπέρας δέ ότε ό ήλιος έκαιεν έτι δι’όλης τής 

δυνάμεώς του καί έφαινετο ότι (μεγιθύνέτο κατά τόν δίσκον 
■αυτού, καθ’ήν ώραν έπρόκειτο νά δύση όπισθεν τού όρίζον- 
•τος, παρουσιάσθη δ υπηρέτης καί άνήγγειλεν, ότι τά πάντα 
■ήσαν έτοιμα πρός άναχ ώρησιν. Έν Έλλάδι, ή νύξ διαδέ

χεται τήν ημέραν σχεδόν άνευ λυκόφωτος, καί διά τοϋτο οί 
άμαξηλάτάι έπΐ τώ φόβφ μή κατασυντρίψωσι τάς άμαξας 
αυτών, ή λούσωσι .τούς επιβάτας των έν' τοΐς ΰδασι τοϊ Έ- 

ούτε καί ήμπορούσα πλέον νά τά μάθω, τά διαβολεμένα. 
Τώρα δέ που γέρασα, ποΰ θέλω την άνάπαυσί μου, σάν νά 
θελα νά διάβαζα καμμιά έφημερίδα, διά νά ίδω τίποτε νέα, 
τίποτε πολιτικά, αλλά που γνώσις, δέν τούς νοιώθω αυτούς 
τούς-καλαμαράδες μέ τό πύξ καί τό κίξ ποΰ γραφούν. Μοϋ 
φαίνεται πώς κατάλαβα τώρα ένα πράγμα, ότι δέν τά γρά
φουν καλά, καί άς ξεύρουν καί γράμματα, διότι δέν τούς 
νοιώθω... Πώς όμως εννοώ τή Φύσι;

Μία ’μέρα ακόυσα νά λένε γιά τή Φύσι καί γιά μιά Σου- 
σάνα 'Ραμώ, καί επειδή τή γυναίκα μου τή λέγανε Σου- 
σάνα, μωρέ, είπα, ύστερα άπό είκοσιπέντε χρόνια μέ θυμή
θηκε ) Ζήτησα ενα φύλλο άπό τό φίλο μου τόν Κ.... νά ’δώ 
τί πράγμα είναι αυτή ή Φύσι, καίτίνά σάς πώ, βρε παιδιά, 
τήν έδιάβασα σχεδόν όλη, εκτός όμως άπό κάτι πιστημο- 
νικά, ποΰ βέβαια δέν ήτανε γιά μένα, καί τηνέχώνεψα σάν 
λουκούμι. Ωραία πράγματα ποΰ γράφει! καί σάν νερό τά 
λέει, ποΰ ευχαριστείται τινάς, άπό τέτοια γλώσσα. ’Αμέσως 
λοιπόν έγράφτηκα συνδρομητής,καί τή διαβάζω τώρα τακτικά.

— "Ολο τή Φύσι θά διαβάζης τώρα παππού, έρωτά πε
ρίεργος ό Τάκης.

— Ναι, παιδί μου, όλο τή Φύσι, γιατί τήν εννοώ.
— Μά πες μας παππού, τί γράφει; τί είναι αυτά τά ώ- 

ραΐα πράγματα ποΰ εννοείς τόσο καλά.
— Νά, γράφει γιά χίλια δύο πράγματα, ήγουν πώς γί

νεται κανείς καλός άνθρωπος, πώς κερδίζουν χρήματα πολλά, 
πώς εγεινεν ό κόσμος, πώς έγειναν καί άπέθαναν οί μ.εγάλοι, 
καλοί καί κακοί άνθρωποι,καί τόσα άλλα- Καί τό καλήτερον 
γιά μένα, γράφει τήν ιστορία μιας γυναικός, ποΰ τήν λέ
γανε Σουσάννα, σάν καλή ώρα τή μακαρίτισσα γυναϊκά μου, 
ποΰ ήτανε καί ’κείνη θεός συγχωρέση την δασκάλα, καί τής 
μοιάζει σέ όλα. ώς καί είς τά κουνούπια, ποΰ δέν μπορούσε 
ή καύμένη νά τά ύποφέρη, καί έσηκώνετο τήν νύκτα καί τά 
κυνηγούσε μέ τό κερί, καί σέ τόσα άλλα, που πιστεύω θά τά 
γράψη στά άλλα φύλλα της, ή Φύσι·

Νά, παιδιά μου, γιατί (μαλάκωσε ή καρδία μου. Αυτή ή 
χαριτωμένη Φύσι μέ έμάγευσε, καί μ’ έκαμε άνθρωπο, καί 
τώρα όλο θέλω νά τή διαβάζω.

ρασίνου ποταμού, άναγκάζονται νά διέλθωσι τούτον πριν ή 
καταλάβη αυτούς ή νύξ. ’Αφού δέ τόν διαβώσι, διατρέχουσι 
τήν μεγάλην άπό "Αργους είς Ναύπλιον οδόν, άνευ πλέον 
φόβου τινός..·

— Ν’ άναχωρήσωμεν, λέγει τότε ό λοχαγός, υποπτευό
μενος ότι μία τοσούτον καυστική ήμερα δύναται νά έπιφέρη 
καταιγίδα.

Αί ύποψίαι του αύται εμελλον νά πραγματοπονηθώσιν.
Όπόταν αί άμαξαι διήλθον τού "Αργους, ούτινος τά νυ

κτερινά φώτα ήρχισαν ν ’ άνάπτωνται τό έν μετά τό άλλο 
διαδοχικώς υπό τούς πρόποδας τοϋ λόφου τής Λαρίσσης, καί 
εΐσηλθον είς τήν είς Ναύπλιον άγουσαν οδόν, έφάνησαν οί 
σκωριώδεις βράχοι έφ’ ών ύψοϋται τό φρούριον του Παλα- 
μηδίου ώς καταθλιβόμενον καί εξαφανιζόμενου ύπό έτερόν τι 
ογκωδέστερου καί σκοτεινότερον Παλαμήδιον, ώ; άλλοτε οί 
Τιτάνες έπέθεντο τήν Όσσαν τφ Πηλίω. ’Από στιγμής δέ 
είς στιγμήν, αί άστραπαί έσχημάτιζόν έρυθρ&ς ραβδώσεις 
έπΐ του μελανού μαρμάρου, δι’ ού κατεσκίασται τό οοος 
τούτο.

Κατά μήκος των Ελληνικών παραλίων, ή αύρα εγείρεται 
καθ’ έσπέρας πρός τήν δύσιν τοϋ ήλιου, καί κινεί έλαφρώς τήν 
έπηργυρωμένην επιφάνειαν τής θαλάσσης μέχρι τής πρωίας. 
Τήν φοράν όμως ταύτην έφερε μετά τής πόρρωθεν άκουο- 
μένης ήχους τών κυμάτων, άτινα κυλίονται επί των τρο
χάλων τής όχθης, καί τόν θόρυβον τών ύποκώφων βρόμ,ων. 
θά έλεγε τις βεβαίως οτι βαρεία κανονοστοιχία κυλιέται άπό 
τοϋ άντιθέτου μέρους τής πεδιάδος. "Ωστε ή καταιγίς -ροΰ· 
χώρει, καί έν ταύτφ πλατεϊαι σταγόνες βροχής, πίπτουσαι 
επί τοϋ εδάφους, έχάνοντο έν τφ πυκνφ κονιορτώ τής όδοΰ, 
παράγουσαι όμοιον κρότον τφ έπΐ τής έσβεσμένης στακτής
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Τώρα ακουστέ καί μία τελευταία μου συμβουλή, άν θέ
λετε νά γίνετε άνθρωποι, νά μάθετε δύο γράμματα καί νά μή 
γίνετε κακοί ώς έγώ. Νά διαβάζετε’έκείνα τά βιβλία πού τά 
καταλαβαίνετε, πού σάς αρέσουν καί είναι τών δυνάμεων σας, 
καί όχι τά δύσκολα πού προξενούν άηδίαν καί σάς κουράζουν 
όπως κακώς κάμνοντας οί δασκάλοι σάς φορτόνουν μέ φυλ- 
λάδες, ποΰ καί αύτοί ζαλίζονται νά τάς διαβάζουν, διότι νά 
ξεύρετε καλά, τά ευχάριστα βιβλία κάνουν τούς καλούς καί 
γλυκείς ανθρώπους.

— Ζήτω ή Φύσις! λοιπόν έφώναξαν περιχαρείς καί έπέ· 
στρεψαν είς τήν οικίαν των.

Έκτοτε ό πάππος έζη έν μεγάλη άγάπη καί ησυχία μετά 
τών έγγόνων του.

Πάσαι αί άκαδημίαι τής ύφηλίου, πάντες οί σοφοί όλου 
του κόσμου δέν θά ήδύναντο ν ’ άποκριθώσιν είς τήν έρώτησιν 
ταύτην. ’Εάν ήθελε τις νά άποτολμήση μίαν έξήγησιν, ήδύ- 
νατό νά εϊπη, ότι τό ύδωρ δπερ καλύπτει τήν έπιφάνειαν τής 
γής ύπήρξε κατ’ άρχάς έν καταστήσει άτμώδει, έλαβε δέ τε
λείως τήν ρευστήν κατάστασιν, κατόπιν διαδοχικών έξατμί- 
σεων καί συμπήξεων, προελθουσών έκ τής υπερβολικής θερ
μοκρασίας τοΰ γήινου φλοιού κατά τήν έποχήν τού σχημα
τισμού του. Τότε άναμφιβόλως οί άλατώδεις όγκοι διελύθη- 
σαν έν τφ γλυκεϊ ύδατι μόλις συμπυκνωθέντι.

Αλλά πράγματι οί γεωλόγοι καί οί ναυτικοί ομολογούσε 
τήν εντελή αυτών άγνοιαν έπΐ τούτου. Ή άλμυρότης, άλ
λως, τής θαλάσσης ποικίλλει, εις τινας μέν άκτάς ούσα ισχυ
ρότατη, αλλαχού δ ’ άσθενεστάτη. Ή Λευκή καί ή Βαλτική 
θάλασσα στερούνται πολλοΰ άλατος, έν ώ αί άκταί τής Προ- 
βιγκίας άφθονοΰσι τοιούτου. Ή τοιαύτη δέ ποικιλία άπαντά 
•όχι μόνον εις τάς θαλάσσας, άλλα καί είς τάς παραλίας.

πιπτοντι κατά σταγόνας ύδατι.
Τότε δρόσος τις διαδεχόμενη τήν πνιγηράν ατμόσφαιραν 

τοΰ οΰρανοΰ πεφορτωμένου ηλεκτρισμού, καί έρχομένη έκ 
τής βρεχομένης γής, είσήρχετο γλυκέως έν τοΐς πνεύμοσι, 
καί άνεζωπύρου αυτούς.

Ή δέ φυτική ύπαρξις, εντελώς έξατμισθείσα καί άπο- 
•μαρανθεϊσα ύπό τοΰ πνιγηρού καύσωνος τής ημέρας, άναλα- 
'βοΰσα έκτης άπροσδοκήτου δρόσου, διέχειν άφθονον άρω
μα καί αποκαθίστα τήν νύκτα εκείνην έντελώς ευώδη.

Αίφνης όμως, θραυσθέντος τροχού τίνος τής άμάξης έν ή 
ίπέβαινον ή κυρία ’Αντωνοπούλου, ή Δεσποινίς Ραλοΰ καί ή 
παιδαγωγός αύτής, (σταμάτησαν προ χαίνοντος λάκκου, ένφ 
-ό τροχός της είχε κυλίσει. Τό άτύχημα τούτο δέν ΰπήρξεν 
ευτυχώς σοβαρόν, άλλ’επειδή άπητείτο άρκετόν χρονικόν 
διάστημα διά νά έπανορθωθή ή βλάβη, άφ' ίτέρου δέ τό 

.Ναύπλιον δέν απείχε πολύ καί ήπειλοΰντο ύπό ραγδαίας 
•βροχής, άφήκαν τόν υπηρέτην των καί τόν άμαξαν νά έπι- 
•διορθώσουν τήν άμαξαν, καί ή μέν Σωσάννα Ραμώ καί ή 
κυρία ’Αντωνοπούλου (κάθισαν είς τό βάθος τής (τέρας άμά
ξης, ό δέ λοχαγός, επειδή ήτο αδύνατος, έτοποθετήθη με
ταξύ αύτών. Ό Θεοχάρης, χάρις τή εύρύτητι τής φουστα- 
νέλλας αυτού, ηναγκάσθη, πρός μεγίστην του ευχαρίστησιν 
νά παρακαθήση τή Ραλοΰ καί άπέταντι (κείνων επί τής έμ- 
προσθινής θέσεως τής άμάξης.

Σκοτεινοτάτη νύξ έπεκράτει ύπό τό στερέωμα, τά δέ νέφη 
έκάλυπτον καί αυτήν τήν λάμψιν τών αστέρων. Είς δέ-τό 
'βάθος τής άμάξης, ής ουδέ τούς φανούς ό αμαξηλάτης ήνα- 
ψ.εν, οικονομίας ένεκα, πριν ή φθάση είς τήν πόλιν, τό σκότος 

■ητο τοιοΰτον, ώστε ή παιδαγωγός είχεν άπελπισθή, ζητοΰσα 
-νά βλέπη τό πρόσωπον τής μαθήτριας αύτής, ήτις έκάθητο

77

Ούτω παρετηρήθη ότι πλοία έκ Τεργέστης κάί ’Ιταλίας ά- 
φίκοντο είς Salins d’Hyeres πρός προμήθειαν άλατος. \

Η μάλλον άλμυρκ θάλασσα είναι ή Νεκρά, έφ ’ ης τό 
ανθρώπινον σώμα έπιπλέεϊ άνευ τής βοήθειας τών βραχιόνων 
καί τών κνημών. Δυστυχώς δεν δύναται τις νά λουσθή έν 
αυτή, τών άλατωδών ουσιών προξενουσών ανυπόφορου κνι- 
σμόν (φαγούραν) καί δερματικά εξανθήματα.

Προσθετέου ότι ή χημεία παρά τάς μεγάλας είς τάς δια
φόρους συνθέσεις προόδους αύτής δέν έπέτυχε τήυ κατασκευήν 
θαλασσίου ύδατος, όπως δέν κατώρθ.ωσε νά συνθέση ύδωρ τοϋ 
Βκλς ή Βισύ. ’Επίσης ή χημική σύνθεσις τοΰ μαγειρικού ά
λατος δέν είναι σταθερά.

Πάντοτε έπικρατεί τό χλώριον τοϋ σοδίου, συνοδευόμενον 
καί ύπ’ άλλων προϊόντων έν διαφόροις ποσότησι.

ΗΧΩ

ΘΙΙΡΛ ΠΛΝΟΙΙΡΔΝ
Περίφημος φονεύς πανθήρων, ό Bombonnet, άπέθανεν 

εσχάτως εν Dijon, τή πόλει τής γεννήσεώς του, έν ήλικίγ 
74 έτών. Λαμπρά ήλικία διά φονέα πανθήρων. Άληθώςπρό 
τινων ετών είχεν άπόσχει τής τοιαύτης Θήρας, έχων ύπ' οψει 
ότι δέν πρέπει νά καταδιώκη τις τούς πάνθηρας όταν βαίνη 
πρός τό μοιραϊον τέρμα. Ώς πάντες οί θηρευταί, ζωηρότα
τος, ήγάπα νά διήγήται τά κατορθώματά του. Έν τή κα- 
τοικία ήν είχεν έν Dijon, (ταξινόμησε μετά τέχνης τά δέρ
ματα τών πανθήρων,οΰς έφόνευσε κατά τήν έν Άλγερίιρ μα
κράν διαμονήν του. "Εκαστος αυτών είχε τήν ιστορίαν του. 
Ό Bombonnet άνεμιμνήσκετο ακριβώς τήν ημέραν καί τήν 
ώραν καθ' ήν τό ζώον προσεβάλλετο ύπό τής σφαίρας του. 
Έφύλαττε δέ συνήθως διά τό τέλος τής διηγήσεως δραματι- 
κώτατον έπεισόδιον. Ήτο δέ Τούτο Ιστορία ενός πάνθηρος, 
όστις πληχθεΐς θανασίμως, έρρίφθη έπ’ αύτοΰ, τόν άνέτρέψεν 
έπΐ χείλους κρημνού, όθεν παρεμόνευσεν όπως μή προσβληθή 
εκ τών όπισθεν καί τώ συνέτριψεν ούτε όλιγώτερον, ούτε π<- ?

διετήρουν σιωπήν

και ή Ραλοΰ, ύπό τό βάρος, τίς

απέναντι της, άναμένουσα μόνον τήν έκ τής λάμψεως' τών 
αραιών αστραπών κάποτε στιγμιαίαν έμφάνισιν τής μορ
φής της.

Κατ ’ άρχάς ό Κώστας 
οίδεν, όποιας συγκινήσε· 
ως, 
καί εντελή ακινησίαν, 
καί τούτο ίσως, διότι 
άμφότεροι κατείχοντο 
ύπό τής μιας καί τής 
αυτής σκέψεως, ήν διε- 
δήλωσαν διά κοινής κι- 
νήσεως τής κεφαλής καί 
τών χειλέων.

—"Ετσι δέν ήτο καί 
είς τάς Μυκήκας...,εί- 
πον άλλήλοις καί οί 
δύω.

Έν Έλλάδι, όπόταν 
δύω άτομα άπροσδοκή- 
τως προφέρωσι τήν αυ
τήν λέξιν, θεωρείται ώς 
καλός οιωνός, ώς ση- 
μεϊον συμπαθούς ένώσεως τών ιδεών, καί τό εθιμον τού το- 
που απαιτεί, ΐνα οί προφέροντες ταύτην διά κοινής χειρα
ψίας διά τοΰ μικρού αύτών δακτύλου ποιήσωσϊ ενδόμυχόν 
τενα σπονδήν ύπέρ τής ευδαιμονίας των. 'Δοθείσης δέ τής 
εύκαιρίας ταύτης οί μικροί δάκτυλοι άμφοτέρων ήνώθησαν tv 
τφ άμα, καί δέν έγκατέλειψαν αύτούς πλέον. .Μόνον, δέ κάθ 
ήν στιγμήν κατήρχετο τής άμάξης ό Κώστας, καί έπάτει ε«1 .
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ρισσότερον, την κεφαλήν. Το έπουλωμένον πρόσωπον του 
εφερε τά ίχνη της φρικώδους ταύτης περιστάσεως. «Ναί, 
Κύριοι, έλεγε μεθ’ ύπερβαλλούσης ζωηρότητος, ήσθάνθην 
τά κόκκαλά μ.ου νά τρίζωσιν εντός τοϋ λάρυγγος τοϋ αίμο- 
βόρου θηρίου.» ‘Υπερείχε πάντων τών συγχρόνων, ήτο δ’ 
έπί τούτφ ύπερήφ'ανος, άλλ' ώμολόγει ότι διήλθε κακώς την 
φοβέραν εκείνην στιγμήν.

αΟΦΑΓΟΕ

Έν Νέα ‘Υόρκη, Κύριός τις καταβροχθίζει 72 πρόσφατα 
ώά, τδ 'έν κατόπιν τοϋ άλλου.

Σημειωτέου ότι τοΰ νέου τούτου είδους ό γαστρίμαργος 
άνανεοϊ τρις της ημέρας τδ γαστρονομικόν του γύμνασμα....

Φαίνεται ότι τό θέαμα είναι λίαν παθητικόν, διότι όλη ή 
, πόλις συγκεντροϋται είς τδ Ξενοδοχείου Clarendon.

’Αληθής άμέρικανός, δέν έχει οΰτω ·,

ΤΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΤΛΝ ANOEfiN

Δυσκόλω; φαντάζεται τις τήν άπειρον ποσότητα τών ά- 
παιτουμένων ρόδων, όπως έξαχθή άξια λόγου ποσότης απο
στάγματος.

Δια μίαν ουγκιάν τοιούτου αποστάγματος, οί βιομήχανοι 
τής Νικαίας ποιοΰσι χρήσιν 25 χιλιάδας φοράς τοϋ βάρους 
τούτου είς πέταλα τοΰ άνθους.

Χρειάζονται 12 χιλ. λίτραι ρόδων διά μίαν λίτραν απο
στάγματος.

Ούδέν άλλο απόσταγμα, απαιτεί παρομοίαν ποσότητα 
άνθέων.

Πεντακόσιαι λίτραι άνθέων πορτοκαλιών παράγουσι μίαν 
απόσταγμα, ή αύτή αναλογία τηρείται είς τά γεράνια.

Τδ έλαιον τής λαβάνδας δέν απαιτεί ή 100 λίτρας άν
θέων διά μίαν λίτραν έλαίόυ.

. ΑΙΑΡΚΕΙΑ ZSHS
Πόσον δϊαρκεΐ ή ζωή κατά τά διάφορα επαγγέλματα; 
’Ιδού οί αριθμοί, ούς δίδει ύπομονητικό; στατιστικός’ 32 

έτη είς τούς ημερομισθίους, 41 είς τούς πετροκόπους, γλύ- 

πτας, λιθογράφους καί στοιχειοθέτα;' 44 είς τούς υποδημα
τοποιούς καί ράπτας, 47 είς τούς κλειθροποιούς καί σιδη
ρουργούς, 49 είς τού; ξυλουργούς, τέκτονας, καί’τούς χρω
ματιστά; τών πλοίων, 54 είς τούς αρτοποιούς, ζυθοποιούς 
καί κρεωπώλας, 58 είς τούς κηπουρούς.

Είς τά έλευθέρ.α επαγγέλματα, 49 έτη ζώσιν οί ιατροί, 
54 οί ανώτεροι υπάλληλοι, 57 οι καθηγηταί. Οί τών γραμ
μάτων καί οί εφημεριδογράφοι μόνον 43. Οί κληρικοί κατά 
μέσον όρον φθάνουσι τό 67 τής ηλικίας των.

Ο KOKKITHS
Ό κοκκίτης έγένετο εσχάτως τό αντικείμενου πολλών σκέ

ψεων έκ μέρους τοϋ ίατροσυνεδρίου, είς μίαν δέ τών τελευ
ταίων συνεδριάσεων αύτοΰ έψήφισε τά άκολουθα. ·

«Ό κοκκίτης είναι σοβαρωτάτη ασθένεια διά τούς διετείς 
ή τούς οπωςδήποτε έξησθενημένου; παϊδας.

Ή ασθένεια είναι μεταδοτική.
Όταν παρ’ οικογένεια φανή κρούσμα τι, δέον ν’ άπομο- 

νώται ό προσβληθείς, έπί δεκαπενθήμερον τουλάχιστον μετά 
τήν έξαφάνισιν τών σπασμωδικών παροξυσμών, ή κάλλιον 
μέχρι τής εντελούς τοϋ βηχός έξαφανίσεως.

Όθεν δέον ν' άπομονώνται οί οπό κοκκίτου προσβαλλό
μενοι παΐδες. ‘Η άπομόνωσις επιβάλλεται εις τά νοσοκομεία 
τών παίδων».

ΚΛΗΡΙΚΟΝ ΠΑΟΙΟΝ
Κατέπλευσεν είς ’Οδησσόν σκάφος φέρον τδ όνομα «Προ· 

φήτης Ή.Ιίας», άνήκον δ’ είς.μοναστηριού τοΰ όρους ’Άθω. 
Άπαν τό πλήρωμα άπό τοϋ πλοιάρχου μέχρι τοΰ τελευταίου 
ναύτου άπετελείτο ύπό μοναχών, οΐτινες ύπό τό θρησκευτι
κόν ένδυμα έκπληρουσι τά ναυτικά αύτών καθήκοντα.

II ΠΟΛΓΜΕΛΕΣΤΕΡΑ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ό ήγεμονίδης διάδοχος τής Δανίας άπέκτησεν εσχάτως 

καί όγδοον τέκνον, χάριεν θυγάτριον.'Η γέννήσι; αύτη δίδει 
είς τούς Δανούς κυρίαρχα; τόν τριακοστόν εκτον έγγονον.

Τά έξ τέκνα τοΰ βασιλέως καί τής βασιλίσσης έχουσι νυν 
τούς εξής κληρονόμους.

Ό βασιλικός ήγεμονίδης, τέσσαρα άρρενα καί .τέσσαρα 
θήλεα.

Ή ήγεμονΐςτή; Ούαλλίας, δύω υιούς καί τρεϊς θυγατέρας. 
Ό βασιλεύς τή; ‘Ελλάδος, πέντε υιού; καί δύο κόρας. 
Ή αύτοκράτειρα τής 'Ρωσσία;, τρία άρρενα καί τρία 

κοράσια-
Ό δ’ ήγεμών Βαλδεμάρ δύω υιούς.
Έν όλω τριάκοντα έξ έγγονοι ή έγγοναί.
Τούτοι; προσθετέου μίαν δισέγγονον, τό πρωτότοκον τοΰ 

μεγάλου δουκό; Παύλου τή; 'Ρωσσία; καί τή; θυγατρό; τοϋ 
βασιλέως τών Ελλήνων ’Αλεξάνδρας.

Προσεχώς δ ’ άναμένεται έτερος γονος, τέκνον τέκνων 
Σοφία; συζύγου τοΰ διαδόχου του Ελληνικού θρόνου.

, τή;

Η ΟΜΟΙΟΤΗΣ ΤΏΝ ΣΥΖΪΤΩΝ

Ό κ. Lacage-Duthiers λίαν ένδιαφερόντως έξήτασεν 
εσχάτως περιεργότατον υπόμνημα τοϋ κ. ΗβΠΠΟΠ Fol, 
όπερ κατέθηκεν έν τοϊ; γραφείοι; τή; ’Ακαδημίας τών Πα- 
ρισίων, μετά σειρά; φωτογραφιών παριστωσών νέα; Ελβε- 
τίδας, ειλημμένων έν ώρα τοΰ γάμου αυτών.

Πάντες γενικώς οί φυσιοδίφαι έχουσι παραδεχθή οτι οί 
σύζυγοι βαθμηδόν καί έν τελεί του βίου αύτών ιδίως φθά- 
νουσιν ει; καταπληκτικήν μεταξύ άλλήλων ομοιότητα. Άφ'έ- 
τέρου δέ, παρατηρηταί τινες επιπόλαιοι έπίστευσαν οτι οί διά 
βίου ούτοι σύντροφοι μετεπλάττοντο συνωδά τφ κανόνι τή; 
άντιθέσεως (διάφορά; χαρακτήρων) καί ότι έκαστο; τούτων 
εκλέγει σύζυγον όσον τό δυνατόν άνόμοιον του εαυτού του. 
Εντεύθεν δέ έξάγεται ώ; πόρισμα, ότι ό συζυγικό; βίο; με
ταβάλλει σημαντικώς τά χαρακτηριστικά τών συζύγων καί 
ότι άγει εί; άξιοσημείωτον ομοιότητα αύτών. Επειδή δέφυ- 
βικώς πολλοί άπεδέχοντο τά; παρατηρήσει; ταΰτα; ώ; απο
δεδειγμένα γεγονότα, βασιζόμενοι έπί τοιουτων σοφών κατ’ 
αύτού; λογισμών, σχετικώς τή έπηρείικ, ήν δύναται νά έχη 
ε’ι; πρώτος γάμο; έπί τών φυσικών χαρακτήρων τέκνων δευ

τέρου τίνος γάμου, ό κ. Η. Fol ειχεν έπιδοθή καί ύποβάλει 
εί; αυστηρόν έλεγχον τάς τόσον ευκόλως παραδεκτά; γενο- 
μένα; ιδέας ταύτας. Εύρε δέ συνεπείς τούτου έν ταΐς φωτο- 
γραφικαϊς είκόσιν, άς αί Έλβετίδες συνειθίζουσι νά κάμνωίη 
κατά τήν ημέραν τοϋ γάμου των, πολύτιμα ίχνη, έξ ών ά- 
ποδειννύεται ότι ο νόμο; τών αντιθέσεων ώς καί ό'τή; όμοι- 
ότητος ούδολως αληθεύει. Μετάτινα; δέ περιορισμούς αύτοΰ 
ούς δικαιολογεί, ό εργάτη; ούτος έβαλε κατά μέρος τάς εικό
να; 251 ζευγών, έξ ών 198 νέων καί 5β ηλικιωμένων, ά; 
κατέταξεν είς τρεϊς κατηγορίας, Ιον εκείνων, ών ή όμοιότης 
φθάνει τήν μεταξύ άδελφου καί αδελφής, 2θν εκείνων, ών ή 
όμοιότης φθάνει τήν κατά μέσον όρον ομοιότητα μεταξύ α
δελφού καί αδελφής,καί 3ον εκείνων ,ών ή όμοιότης είναι μι
κρότερα τοΰ ώ; λαμβανομένου σημείου τή; συγκρίσεως, ή 
έντελώς απαράβλητο;’ καί δίδωσιν ήμϊν τό έξης πόρισμα τή; 
ίνδιαφερούση; ταύτης εργασία; του.
,α’. Οι σύζυγοι εκλέγονται συνεπεία τοΰ νόμου τής μεταξύ 

αύτών όμοιότητος, καί ούχί τής τή; άντιθέσεως (διαφορά; 
χαρακτήρων). _ ■ . ,

β'. Ή μεταξύ ηλικιωμένων συζύγων όμοιότης δέν είναι 
γεγονός κτηθέν άπό τοΰ αποτελέσματος τοΰ συζυγικού βίου, 
άφοΰ ή όμοιότης αύτη προύπήρχεν ήδη κατά τήν ώραν τοΰ 
γάμου καί έν άναλόγοις περίπου περιστάσεσιν οίαι καί εν τώ 
γήρατι τών συζύγων άπαντώσιν.

“Ωστε ή σύγχρονο; επιστημονική πρόοδο; έπεβιβαίωσεν 
ο,τι καί οί προπάτορες ημών, προέλεγον, σχετικώς τή έκλο- 
γή τών συζύγων : Έγύρισίν ύζκντΐ,ιρίζ και ηϊρε zi> καπάκι.

Η ΑΔΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ

Ή Μαρία είναι υπηρέτρια παρά τή κυρία Κρ...
Ήμέ ραν δέ τινα ένώ δύο τεχνϊται ζωγράφοι ’Ιταλοί κα- 

τεγίνοντο εί; διακόσμησιν τή; οικίας, τοϊς έπήλθ.εν ή ιδέα νά 
πειράξωσι τήν Μαρίαν, διότι προσεφέρετο σκληρώ; πρός αυ
τούς, καί εκάστοτε τού; έπέπληττε διότιδέν διετήρουν τήν

τής πλατείας τών 'Πλατάνων, έψιθύρισεν εις τό ούς τή; 
'Ραλοΰ;:

— Ηύχήθην, νά γείνης ταχέως σύζυγός μου.
— Καί έγώ τό αύτό ηύχήθην, ώς θά έννόησες, πλήν, 

φίλε μου, δέν έπρεπε νά μοϋ τό ειπης, διότι αί τοιαΰται εΰ- 
£«ί πραγματοποιούνται μόνον όπόταν δέν λέγωνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ’.

Πρό δώδεκα ήδη ημερών ό Κώστας έφιλοξενεϊτο παρά τω 
εξαδέλφφ αυτού κ. Αντωνοπούλφ, εντελώς λησμονήσας τήν 
εργασίαν, ήν ό πατήρ'αύτοΰ τφ ειχεν έμπιστευθή, ότε τέλος 
έσυλλογίσθη ότι ή παρουσία αύτοΰ θά ήτο πλέον αναγκαιό
τατη παρά τάς αμπέλους αύτοΰ.

Η δέ Δεσποινίς ‘Ραμώ, ανησυχούσα έπί τη βραδύτητι 
τής λήψεως άπαντήσέω; είς τήν επιστολήν, ήν έγραψεν είς 
Κωνσταντινούπολιν, καί άδημονοΰσα είς τί ν’ άποδώση τήν 
αιτίαν ταύτην, έσκέπτετο νά έπανέλθωσι τάχιστα είς Νέαν 
Κόρινθον, διότι ήρχιζε νά φρονή ότι ή παρακεκινδυνευμένη 
μετάβασίς των εις Ναύπλιον, καί τά έπακολουθήσαντα σο
βαρά γεγονότα θά έπιβαρννωσι τήν άθώαν άλλως συνείδησίν 
της, επίτή αμφιβόλφ εκβάσει τοϋ μέλλοντος τής εμπεπι- 
στευμενης αυτή μαθήτριας, περί ή; μόνη αύτή ήτο προσω- 
πικώς ύπεύθυνος.

■ . Οντως ή θίσις αύτή; ήτο δυσχερής.
Άπεφασίσθη λοιπόν ν ’ άναχωρήσωσι. Πρωίαν δέ τινα, 

αί δύο νεάνιδες άφυπνίσθησαν ύπό τοϋ χρεματισμοϋ τών 
ίππων, οΐτινες περιέμενον πρό τής θύρας, και άφοΰ ήτοιμά- 
«θήσαν, άπεχαιρέτισαν τήν οικογένειαν τοΰ κ. Άντωνοπού
λου, έλαβον παρ’ αύτή; τήν όπόσχ'έσιν, ότι θέλει ανταποδώ

σει αύτοί; τήν έπίσκεψιν ταύτην είς Κόρινθον, καί άσπα- 
σθέντε; στόμα πρός στόμα κατά τήν ελληνικήν συνή
θειαν, έπανέλάβον, τή συνοδεία καί πάλιν τοΰ Κώστα Θεο- 
χάρους, όστις τοϊς είχε χρησιμεύσει τό πρώτον ώς σωματο- 
φύλαξ, τήν πρός Κόρινθον άγουσαν.

Ή οδοιπορία αυτών υπήρξε λίαν ευχάριστος καί ρωμαν- 
τικωτάτη καθ’ όλην τήν ημέραν. Τό δ’εσπέρα; έπορεύθησαν 
είς τήν οικίαν τοϋ κ. Κορόμηλά,. όπου καί διενυκτέρευσαν, 
εύρόντες τήν κουμπάραν καί τόν κουμπάρου τοΰ Θεοχάρου; 
έν καλίστη ύγεία, τόν δέ μικρόν αύτών θεμιστοκλήν μή 
κλαίοντα πλέον, άπό τής ημέρας τής βαπτίσεώς του, καθ’ 
ά διεβεβαίουν αύτόί; οί κουμπάροι των. ‘Ο δέ παππάς, μα- 
θών τήν είς τό Χαρβάτι άφιξεν τών οδοιπόρων, προσήλθεκαί 
αύτάς νά τούς χαιρετίση, καί έν ταύτψ τοίς.ανεκοίνωσε την 
φρικτήν εϊδησιν δολοφονία; τινός πρό ολίγου άνακαλυφθείση; 
ύπό τίνος βοσκοΰ, καί τελεσθείσης έκεϊθεν του όρους.

Ό φόνος ούτος διεπράχθη πρός έκδίκησιν ύπόΛοΰ ληστοΰ 
Τασούλη, όστις ΰποπτευθείς ότι χωρικός τις τόν είχε προδώ- 
σ»ι, συνέλαβε τοϋτον ένώ έκοιμάτο όλω; ήσύχως είς τό χω
ρίου τηυ,τοΰ έφίμωσε τό στόμα, καί τόν μετέφερεν εί; τά όρη 
χωρί; νά έννοήση τίποτε ούδείς τοΰ χωρίου, ούδέ ν’ άκούση 
τόν ελάχιστου κρότον.

Μόλις δέ περί τό λυκαυγές τής ημέρας-ταύτης, είς βοσκό; 
παρετήρησε πυράν άνημμένην είς μέρος τι τοΰ όρους ούδε- 
ποτε παρ’ ανθρώπων συχναζόμενον, καί πλησιάσας, έκ πε
ριέργειας κινούμενος νά ϊδη τί ήτο, εμεενεν όλως έκπληκτο; 
έπι τή θέα ανθρώπου δεδεμένου έπί κορμοΰ έλάτης, καί ού- 
τινος τά. ένδύματα μουσχευμένα έν έλαίω έκαίοντο ώς δγ.ς.

Βεβαίως μετά τοιοΰτον πραξικόπημα έκ μέρους τοΰ λη- 
στάρχου Τασούλη, ούτος δέν θά παρέμενε πλέον έν τφ 

νομφ τή; Άργολιδο-Κορινθίας, άλλά θά ειχον ήδη άπέλθει 
μετά τή; συμμορία; αύτοΰ πολύ μακράν έκεϊθεν, καί πολύ 
πιθανώ; πρό; τι άγνωστον ή παράμερου όροπέδιον τή; ’Αρ
καδία; ή τής Μάνης. Καί έν τούτοι; ό Κορομηλάς, προκει- 
μένου νά έξασφαλίση τήν ζωήν τών εύγενών αύτοΰ ξένων 
καί τοΰ κουμπάρου, οίτινε; έμελλον ν’ άναχωρήσωσιν, άν καί 
αύτό; έπείθετο οτι ούδείς κίνδυνος έπέκειτο, διά νά καθυση- 
χάση εκείνους, καί εχη καί ούτος τήν συνείδησίν του άναπε- 
παυμένην,. ότι έξετέλεσε μέχρι κεραίας τά φιλοξενικά καί 
κουμπαρΐκά αύτοΰ καθήκοντα, όπλισθεί; άπό κεφαλή; μέ/ρι 
ποδών, συνώδευσε τά; δεσποινίδας καί τόν θεοχάρην μέχρι 
τοΰ χανιού Δερβενάκι, όπου ήτο καί ό σταθμός τών χωρο
φυλάκων Δημητρίου καί Νικολάου.

.’Ενταύθα έσταμάτησαν διάνα περιποιηθώσι τούς ίππους 
των καί τοϊ; δ.ώσωσι τροφήν.

Άφοΰ δέ άνεπαύθησαν έπ’ ολίγον καί άπεχαιρέτισαν τόν 
κ; Κορομηλάν, ή Σωσάννα καί ή ‘Ραλοΰ έξηκολούθησαν 
τήν πορείαν των μετά τοΰ Κώστα, πότε αστειευόμενοι καί 
πότε σοβαρώς συζητοϋντες, άκολουθούμενοι ύπό τών δύω 
χωροφυλάκων, οίτινε; άνεδεχθησαν νά συνοδεύσωσιν αύτούς 
μέχρι τής παλαιό; Κόρινθου.

Ή άπό τοΰ χανιού τούτου μέχρι τοΰ ισθμοϋ τής Κόριν
θου οδοιπορία, έξετελέσθη έν ησυχία καί άνευ τοϋ ελάχιστου 
απευκταίου, πλήν μόνον ηναγκάσθησαν, συνεπείς τή; τελευ
ταίας έκραγείσης θυέλλης, καθ’ ήν έπλημμύρησεν ύδάτων τό 
Κουτζαμάτι, νά τραπώσιν ίτέραν όδόν, προτιμ.ήσαντε; α
τραπόν τινα πρός τού; άγρούς, αντί ν’ άκολονθήσωσι την 
κοίτην τοΰ ποταμοΰ.

Ή πεδιά; άπασα ήτο κεκαλυμμένη έξ άμπέλων, τών 
πλείστων τρυγημένων, <ϊ; τινα δέ μέρη αύτής, δυστυχεί; 

τινες χωρικοί κατεγίνοντο νά διασώσωσι λείψανά τινα τής 
συγκομιδή; των, άτινα ή αίφνηδίως έπελθοΰσα βροχή είχε 
παρασύρει και καταλασπώσει. Έξήπλουν δέ έκ νέου έπί κα
τωφερούς εδάφους καί προσήλιου, τήν κατά σωρεία; συλλε-, 
γομένην οΰτω σταφίδα των, ΐνα τήν στεγνώσουν καί άπα· 
φύγουν μέρος τής καταστροφής.

Ή σταφί; έν Έλλάδι είναι τό πολυτιμώτερον προϊόν τοΰ 
τόπου, διά τό όποιον πάντες δίδουσι τήν μεγίστην προσοχήν. 
Έν τούτοι; όμως ύπάρχει ό έκ τή; βροχής μέγιστος κίνδυ
νος, διότι άν τοιαύτη έπέλθη καθ’ ήν ώραν 0 καρπός είναι 
έστρωμένο’ς έπί τή; γή; προ; άποξήρανσ'ιν, σήπεται καί κα- 
ταστρεφεται, ή ύποτιμάται σπουδαίως ή άξια αύτοΰ.

Άναντιρρήτως, ή τύχη έμειδία τφ Θεοχάρη, διότι ή εί; 
Ναύπλιον διαμονή αύτοΰ, άντί νά βλάψη τά συμφέροντα δι’ 
ά είχε έπιφορτισθή ύπό τού πατρός αύτοΰ, μάλλον τά είχε 
σώσει. ’Η δέ άκηδεία αύτοΰ περί τήν έκπλήρωσιν τών πα
τρικών του καθηκόντων, εμελλεν ήδη, συνεπείς περιστάσεως 
όλω; εκτάκτου, νά εκληφθή ώς μεγάλη ίκανότης καί δρα
στήρια ένέργεια. .

Είναι αληθές, ότι έν τή ζωή τά συμβάντα διαδέχονται 
άλληλα καλά καί κακά, κατά σειράν, ώς διατυπόνει αυτά ή 
έξη; παροιμία, «Χαραι και Μ'ψιις έμοιάζονσι τά κιρά· 
σια, ίκ των όηοίων Λαμβάηιτίζ πάντοττ π.Ιιίονα τον ΐνίς 
άιά fitacy ■ ,

Συνεπώς ό Κώστας ύπήρξεν ευτυχή; εί; τό κεφάλαιον 
τούτο, διότι ή τυχαία αναβολή τοΰ τρυγητού τών σταφι
δαμπέλων του, διέσωσε μεγάλως τά συμφέροντα τοΰ πα
τρός του.

Άφ’ ετέρου δέ τό πεπρωμένου ώδήγησεν αύτόν είς συνάν- 
τησιν κόρης, έξ ή; ίπέστρεφεν όλως περιχαρής.



Η ΦΥΣΙΣ
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άπαιτουμένην καθαριότητα έν τώ οίκω. ’Εσκέφθησαν λοιπόν 
διά της γραφίδας των νά παραστήσωσι τόν καθρέπτην τε- 
θραυσμένον.

’Αμ’ ίπος ά[Α*  έργον.
Εισελθοΰσαή 

ύπηρέτρια ήρ- 
ξατο ta Kftt<j- 
γάζη καί απει
λή τούς ζωγρά
φους.
Ουτο·. εγίλων, 

ενφ 7) υπηρέ
τρια ήγανάκτει 
λέγουσα:

— Τώρα νά 
φωνάζω τον ά· 
φέντην, νά ίδή· 
τ« «Λ?!
—Στάσουκαί 

θά τον διορθώ- 
σωμεν, ειπον 
αύθωρεί οι τεχ- 
νίται.

Και αμέσως ·
διά του μανδηλίου καί ολίγου ΰδατος, άφήρεσαν τάς γραμμάς 
εκ του καθρέπτου δστις έφάνη εντελώς σώος!

• —Ή Μαρία έζεπλάγη.
■—Καί πώς τό εκάμετε; ερωτίρ.
— Ιδού, άλλα νά μη μάς έπιπλήττης πλέον. Λαμβάνεις 

τεμάχιον λέπτοϋ σάπωνος, ιδίως μαύρου, καϊ χ.αράττεις επί 
της βέλου λεπτάς γραμμάς, αίτινες θά καταλήγουν εις χον
δρά;, ή δέ άντανάκλασις κάμνει ό καθρέπτης νά φαίνηται 
τεθραυσμένος.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Λ,ύσος τού -4ου Κενεζικού αενίγικατος
Η ΣΚΙΑ

Έλυσαν 5’ αυτό οί Κύριοι :

■ 1. Ιάκωβος Ρενουάρδος, έζ ’Αθηνών.—2. Βασίλ. Στράγ- 
γας,εκ Πύργου.—-3. Κλεοπάτρα Στίνη,έξ ’Αθηνών.—4. De
metrius Ghedeon, ingenieur, ές ’Αθηνών,—καί 5 ό Ν. 
Σολιώτης έξ Αίγιου.

' Συνεπώς τό ύποσχεθέν δώρον θά λάβη ό πρώτος λύσας τό αίνιγμα 
κ. Ίακ. Ρενουάρδος.

5ον
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΙΙΜΑ

'Η Δεσποινίς Λιλή παρευρεθεΐσα προχθές εις τούς γάμους 
της φίλης της Ευανθίας,έλαβεν άπά τοΰ δίσκου, διά μέν τής 
μεάς χειρος ζυγόν τινα αριθμόν κομφέτων, διά δέ τής έτε'ρας 
μονόν αριθμόν.

Διά ποιας χειρός έλαβε τον ζυγόν καί διά ποιας τόν μονόν 
αριθμόν ;

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ TH2 “ΦΤΣΕΩΣ,,
Ρ. Π. Μελιγαλα. Σάς ένεγράψαμεν. Φροντίσατε καί άλλους. —

Ε. Π. Σ. Λεωνίδιον. Έλάβομεν επιταγήν εΰχαριστουμεν ένεγράψα—- 
μεν όλους, καί άπεστείλαμεν σειράς.—I. Σ. Άταλάντην. Παραγγε- 
λίαι σας έξετελέσθησαν παραδοθεύσαι μετά λογαριασμού ύποδειχθέντι 
προσώπω.—Κ. Ν. Ληξούριον. Ένεγράψαμεν φίλον X. Σ. άπόδειξις 
στέλλεται σύν παρόντι φύλλφ. Δώρα αυριον. Εΰχαριστουμεν, πλήν 
έστέ βέβαιοι ότι ή Φΰσις βασιλεύει καί βασιλεύσει ώς θά τήν βλέπετε 
βεβαίως. — Α. Π. Σύρον. Συστημένην έλάβομεν. 'Αποδείξεις σας ά
πεστείλαμεν καί εύχαριστοϋμεν πολύ. ’Ενεργήσατε παρακαλουμεν- 
γραφόμενα μας. — Ν. Α. Σ. Σύρον. Ένεγράψαμεν ύμας συνδρομη
τήν, άπόδειξις σας φέρει αριθμόν 216. — Κ. Α. Θήραν. Επιταγήν 
έλάβομεν. Άπόδειξις σας φέρει αριθμόν 223. ’Ενεργήσατε-— I. Κ. 
Μύκωνον. Έλάβομεν συνδρομήν σας εΰχαριστουμεν. Άπόδειξις σας. 
φέρει αριθμόν 224 δν δέον φυλάξητε διά κληρώσεις. —X. Σ. Κύ
θηρα. Έλάβομεν καί εύχαριστουυεν. Άπόδειξις σας φέρει αριθμόν- 
225 ήν άποστέλλομεν σύν παρόντι φύλλω. Δώρα προσεχώς.—Ο. Ρ. 
Πύργον. Συνδρομήν σας έλάβομεν εΰχαριστουμεν. Άπόδειξις στέλ
λεται σύν παρόντι φύλλφ. — Α. Σ. Έρμιόνην. Συλλογή αίτηθεϊσα- 
σπόρων έκτακτων ανθέων διά κινητόν κήπον τιμάται 10 δρ. Άπαν-- 
τήσατε.—Β. Σ. ΙΙύργον. Επιταγήν έλάβομεν εΰχαριστουμεν Συγ- 
χαιρόμεθα λύσιν αινίγματος. Άναμένομεν ένεργείας σας αυτόθι. — 
Α. Π. Παξούς, έλάβομεν έπιταγήν καί ένεγράψαμεν όλους εΰχαρι- 
στοϋντες ύμας έγκαρδίως δι’έκτίμησιν Φύσεως. Σειράς άπεστείλα
μεν. Αποδείξεις δέ μετά παρόντος φύλλου.—Ν.Α.Β. Μιτυλήνην. 
Έλάβομεν συστημένην καί σάς ένεγράψαμεν ευχαρίστως μετά φίλου- 
Ν. Λ. Αποδείξεις άπεστείλαμεν ταχυδρομικώς. Άναμένομεν ά- 

' πάντησιν.

ΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΝ·’
Ό έγγράφων 1 συνδρομητήν εις τήν χΦόσιν», λαμβάνει έγγράφως τ-άς 

ευχαριστήσεις μας.
Ό έγγράφων 2 — 3 συνδρομητή;, λαμβάνει ώς δώ,οον μίαν ώραίαν el- 

αόνα.
Ό εγγράφων 5 — 6 συνδρομητής, λαμβάνει ϊν ώραΐον βίδλίον είκο- 

νογραφημόνον.
Ό ίγγράφων!2—14λαμβάνε: Ενα ώραΐον λαιμοδέτην Nouveailte 

καί τήν Φΰσιν ΙηΙ έν έτος.
Ό έγγράφων 15 συνδρομητής, δλα έν γίνει τ’ άνωτίρω.

Καί ό έγγραφων πλείονας τούτων, άφίεται εις τήν διάθεσιν τής- 

Φύσεως.
’Εννοείται δέ, 6τι αί σύνδρομα: δέον νά προπληρόνωντα:.

JTNASTOnOIHSIS

Παρακαλοϋνται όσοι -των συνδρομητών αποτείνονται 
έγγράφως πρδς τήν Διεύθυνσεν τής Φύσεως, ώς καί οί. 
άποστέλλοντες πρδς αύτήν τήν συνδρομήν των, καί οί. 
«ίτοΰντες παντοειδείς παρ*  αυτής πληροφορίας, νά άνα- 
γινώσκωσι τάς Ανταποκρίσεις τής Φύσεως 
Ινθα θά εύρίσκωσι τήν σχετικήν άπάντησιν.

βθν

ΑΙΝΙΓΜΑ ΕΛΛΙΙΝΙΚΟΝ
ό

Προς τούς συνδρομ.ητάς τής
’Ασπρίζω
Μαυρίζω

1 Ώραΐζω
| Άσγηρίζω

Λιρόνω. 1 Φωτίζω
Μα,Ιόνω γ Σκοτίζω

Καπνίζω | Φονεύω
Συγχύζω | Γιατρεύω.

Τό είμαι;

Ό πρώτος λύτης άμφοτέρων τών < it
έν ώραΐόν άντικείμενον αξίας μέχρι 5 δραχμών.οώρον

άνωθι αινιγμάτων λαμβάνει ώς

« ΦΓΣΕΩΣ»

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» άναδέχεται τήν προμήθειαν 
οίουδήποτε αντικειμένου έζ 'Αθηνών καί αποστολήν αύτοΰ: 
επί προμήθεια 5 επί τοίς εκατόν.

Πάσα αίτησις δέον νά συνοδεύηται ύπό τοΰ αντιτίμου- 
τοΰ αντικειμένου καί των εξόδων τής αποστολής.

ΒΚ ΙΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΠΑΡΑΣΚΕΓΑ ΛΕΩΝΗ
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