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Είναι γνωστόν ότι παρά τφ βορείω πόλω ή νύξ διαρκεϊ 
"έξ μήνας, ένφ. τούναντίον παρά τφ νοτίω πόλω ή ήμερα δι- 
αρχεϊ ίσον χρονικόν διάστημα, καί ότι διαρκουσών τών ατε
λεύτητων τούτων νυκτών, ό ήλιος δεν δεικνύει ουδέ τό άσθε- 
νέστερον τμήμα τοΰ έαυτοΰ δίσκου εΐς τόν ορίζοντα. Κατά 
δέ τό θέρος, ενώ διαρκοΰσιν αί μεγαλείτεραι ήμε'ραι, ό ήλιος 
εμφανίζεται είς τόν ουρανόν κατά τό μεσονύκτιον. “Ώστε έν 
90° πλάτους, ό ήλιος δέν δύει έπί 186 ημέρας, άλλ’ ούτε 
καί ανατέλλει έν χρονικφ διαστήματι 179 ημερών. Έν δέ 
75° πλάτους, ό ήλιος βασιλεύει επί 103 ημέρας, καί έπί 97 
τοιαύτας δέν εγείρεται. Είς τό Σπίτσβεργ, ή χειμερινή νύξ 
διαρκεϊ 1 11 ημέρας.ήτοι έπί 65 ημέρας τό φώς καί τό σκότος 
διαδέχονται άλληλα, άπό δέ τής 21 Αύγουστου ό ήλιος δέν

Τό βόριιον οί-Ιας.
δύει, καί ή μακρα αυτή ήμερα διαρκεϊ' κατ’ έξακολούθησιν 
ίπΐ τίσσαρας μήνας.

Οποίον πένθος καλύπτει τήν φύσιν ολην κατά τάς μα- 
κρυνας νύκτας τών πολικών τούτων χωρών ! Πρό της ένάρ- 
ξεως τοΰ σκότους, λέγει ό Hellwald, κοκκινωπή τις γραμμή 
δεικνύει κατά τήν μεσημβρίαν τό μέρος, ένθα ό ήλιος διατρέ
φει εις τάς μάλλον εύ.νοουμένας χώρας, *Η  γραμμή αύτη 
βαθμηδόν ωχριί, το δέ διαχυθέν πρός τόν ορίζοντα λυκόφως 
βαθμηδόν εκλείπει. Τότε βαθεΐα καί πυκνή νύζ, καταψυγ
μένη, περιβάλλει όλην τήν περιβάλλονταν έκτασιν, έν δέ τφ 
μεσφ τοΰ σκότους τούτου,όπερ μόνον ή σελήνη καί τό βόρειον 
σέλας διακόπτουσεν ενίοτε άπό καιρού είς καιρόν, άξιοθαυ- 
μ.αστά τινα φαινόμενα προσελκύουσι τά βλέμματα τοΰ θεα

τοί. Ό πυριφλεγής στέφανος του βορείου σέλαος, -ή. θαυ-, 
μασία λάμψις τών αστέρων, ή εύρεϊα ίκτασις τών κατεψυγ- 
μενών πέριξ εκτάσεων, τό άπειρον χάος τών ούρανομήκεων 
πάγων, ό άκράτητας θυμός τών θυελλών, καί τόσα αλλα με
γαλοπρεπή, έπιβάλλοντα καί ενίοτε τρομακτικά φυσικά φαι
νόμενα, είσί τά μόνα κυριαρχοΰντα στοιχεία, οι μόνοι κά
τοικοι ούτως είπεϊν έν τώ σκότει έκείνφ ! Οί δέ βουνοειδεϊς 
πάγοι άνερχόμ.ενοι μέχρι μεγίστων ύψεων κλίνούσι πρός τήν 
θάλασσαν τάς άποκρυσταλλωμένας αύτών κορυφάς !

Φαίνεται ότι δύο κυρίως σημεία τών αρκτικών τούτων χώ
ρων ύπόκεινται είς τά υψηλότερα ψύχη, άτινα δύναται τις νά 
αίσθανθή ευρισκόμενος πλησίον τοΰ βορείου πόλου, ήτοτ τό 
καλούμενον xo.ioi τοΰ ψνχονς, τό κείμενον πρός βορράν τών 
αμερικανικών χωρών, καί τό παρά τήν Σιβηρίαν ευρισκόμε
νον, είς τό στόμιον τής Λένας. Οί τολμηρότεροι θαλασσοπό
ροι, οί πλεύσαντε.ς τά σημεία ταΰτα, ΰπέστησαν ανήκουστα 
μαρτύρια έκ τοΰ υπερβολικού ψύχους τών μςρών τούτων, 
ό δέ δόκτωρ Kanes οπότε διεχείμ-ασεν έκεϊσε, έν 78° 1|2> *·  
σημείωσε ψΰχος 55 μέχρι 56 βαθμών. Τά πληρώματα άφ ’ 
έτέρου τών πλοίων Alert καί Discovery διήλθον επίσης τοι
αύτην χαμηλήν θερμοκρασίαν, ώς καί οί ναυαγοί τοΰ Jean
nette.

Μεταξύ τών περιέργων αντικειμένων άτινα συναντφ τις . 
εκεί, συγκαταλέγονται οί ίππέλαφοι καί οί κύνες, οίτινες κα· 
τέχουσι τήν πρώτην θέσιν.

Οί ίππέλαφοι, ους συνήντα τις τό πάλαι είς τά εσωτερικά 
μέρη τών εύκράτων χωρών, ήδη δέν ύπερβαίνουσι πλέον τόν 
πολικόν κύκλον, καί ζώσι παρά τά πλησιέστερα μέρη του 
πόλου.

Καθ’όσον δ’ άφορφ είς τούς κύνας, άνευ τούτων θά ήτον 
άδύνατος ή έπιχείοησις ταξειδίων άνά τά μέρη ταΰτα διά 
μέσου τών έλκηθρων. Ζευγνύουσι συνήθως περί τούς είκοσι 
τών κυνών τούτων, οί μικρότεροι καί ασθενέστεροι, τοποθε
τούνται είς τό μέσον,καί ή συνοδεία αύτη άγεται καί φέρεται 
δεξιόθεν καί άριστερόθεν κατά τό ύπό τοΰ μαστιγίου ύποδει- 
κνυόμενον μέρος. Μάτην θά προσεπάθει τις νά όδηγήση τά 
ζώα ταΰτα διά τής φωνής, διότι δέν ύπακούουσιν ή είς τό 
μαστίγιον, όπερ τήν φοράν ταύτην είναι ά απόλυτος κύριος, 
ό εύφραδής έπανορθωτής τών ατοπημάτων, καί ό άμεσος τι- 
μωρός άπαύστως συρίζων είς τά ωτα τών δρομέων τούτων.

Πρέπει δένά εχη τις μεγάλην έπιτηδειότητα καί ετοιμό
τητα νά διευθύνη τά ,πρός ιδιοτροπίαν καί πείσμα ενίοτε ρέ· 
ποντα περίεργαταΰτα ζώα,διότι πολλάκις δύνανται νά φέρωσι 
τό έλκηθρόν πρόςκρημνόν. Έάν δέτιςάλώπηξ αίφνηςπρό αύτών 
διαβή,ή έζευγμένη αύτη άγέλη λησμονεί πρός στιγμήν τήν α
ποστολήν της, υποχωρεί είς τό φυσικόν αυτής ένστικτον, και 
έν τφ άμα χύνεταικατ’αύτής μεθ’όρμής, σφενδονίζουσα τήδε 
κάκεϊσε τούς έν τφ ύπ’αύτών συρομένφ έλκήθρφέπιβαίνοντας 
έπιβάτας.Τότε τό μαστίγιον έπιτηδείως διευθυνόμενον ενεργεί 
μετά τοσαύτης δριμύτητος καί σκληρότητος έπι τών δυστυ
χών τούτων ζώων, άτινα άμέσως χαμηλόνουσιν ωτα καί ου
ράς καί έρχονται εΐς τήν ευθείαν οδόν.

Μετά τούς· κύνας τούτους έρχονται αί φώκαι. Τά, αμφί
βια ταΰτα ζώσιν οικογενειακώς καί φαίνονται ΰποτασσόμενα 
είς άρχηγούς, ώς οί ελέφαντες έν τφ κέντρφ τής ’Αφρικής. , 

Ή κατά τής φώκης Θήρα είναι μία τών κυριωτέρων έπα- 
σχολήσεων τών Έσκιμώων, ήτις δεν στερείται εντελώς σο
βαρών κινδύνων, διότι αί φώκαι ένίοτε περικυκλουσι τάς 
λέμβους αύτών καί τάς προσβάλλοοσι μετά τόσης μανίας
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καί λύσσης, ώστε τάς άνατρέπουσι καί κατατρώγουσι τούς 
ίν αύταΐς.

Παρόμοιόν τι συνέβη δίς τόν πλοίαρχον Hayes.
« Έν ,όλίγαις στιγμαϊς, διηγείται ούτός, περιεκυκλώθημεν 

εντελώς ύπό τών άμφιβίων τούτων, άτινα έπολλαπλασιά- 
ζοντο βαθμηδόν καί έν θκυμασία ταχύτητι, καταπλημμυρή- 
σαντα δια μ'-ας την θάλασσαν, ήτις κατέστη δλως μελάνη.

«Κατ’άρχάς αί φώκαι έφαίνοντο δειλαί, αναποφάσιστοι, 
καί ένομίσαμεν ότι ούδένα κακόν σκοπόν προΰτίθεντο, πλήν 
ήπατήθημεν, διότι αμέσως εννοήσαμεν ότι όφείλομεν νά σκι- 
φθώμεν περί της σωτηρίας, ημών.

«Ούδεμία αμφιβολία ύπελείπετο, καθότι ήτοιμάσθησαν 
ήδη νά μας προσβάλλωσι, καί δεν είχομεν πλέον καιρόν ν’ 
άποφύγωμεν; τόν κίνδυνον, εις ον τόσον άφρόνωςένεπέσαμεν.

« Έπληγώσαμεν έζ ανάγκης μίαν έζ αύτών καί έτοάπη- 
μεν εις φυγήν, πλήν μυριάδες χαινόντων καίώρυομένων στο
μάτων έπλεον καθ’ ημών καί μάς ήκολούθουν έσπευσμένως.

« Άναποφιύκτως τα ζώα ταΰτα προύτίθεντο νά διατρυ- 
πήσωσι καί άναποδογυρίσωσι τό σκάφος ημών, όπερ βεβαίως 
θά κατώρθουν, έάν τοϊς έδίδομεν καιρόν, και θά έγενόμεθα 
παίγνια αύτών εν τή θαλάσση. Δεν εσχομεν ουδέ στιγμήν 
νά χάσωμεν. Είς. τών ναυτών μας λαμβάνει αμέσως τήν λόγ
χην καί ήρζατο διατρυπών τάς πλησιαζούσας ήμάς φώκας, 
οί δέ λοιποί έκωπηλάτουν όσον ήδύναντο ταχέως όπως άπο- 
μακρυνθώμεν αύτών. Ημείς ένταύτφ έπυροβολοΰμεν μετά 
καταπληκτικής ■ ταχύτητος. Έκαστος κτύπος της λόγχης, 
καί κώπης, ώς καί έκάστη βολή όπλου έφόνευε ή έπλήγονι 
θανασίμως μίανφώκην, πλήν ό αριθμός αύτών δέν έφαίνετο 

. έλαττούμενος. Ό κίνδυνος έφαίνετο άπό στιγμής εις στιγμήν 
μάλλον επικείμενος, καί έκαστος ενόμιζε τόν έαυτόν του πρός 
τό τέλος τής ζωής του. Πελώριον καί καταπληκτικόν θηρίον, 
φέρον φυσιογνωμίαν απεχθή καί σαρκοβόρου, έσπευσε τότε 
καθ’ ημών και έμελλε νά μάς καταπνίζη, ότε έπυροβόλησα 
κατ' αύτοΰ. Μή έχων δέ τόν καιρόν νά θέσω νέον φυσίγγιον 
έν τώ δπλφ μου, ήτοιμαζόμην νά χώσω αύτό εντός τοΰ χαί- 
νοντος παμμεγέθους αύτου λάρυγγος, ότε είς τών συντρόφων 
μου έσταμάτησε τον δρόμον του δι’ επιτυχούς σκοπεύσεως 
κατά τοΰ κρανίου άρτου, όπερ έν τώ άμα έβυθίσθη ύπό τήν 
θάλασσαν. Πλήν έτέρα τερατώδους μεγε'θους φώκη, ή μεγί
στη έζ όσων είχον ΐδεί, καί ής οί όδόντες είχον μήκος ενός 
τούλάχιστον μέτρου,διαπεράσασα μετά ταχύτητος καί ορμής 
τάς συντρόφους της, ήλθε προς ήμάς προτείνουσα τά φοβερά 
αύτής όπλα και μυκωμένη φρικωίώς. Φαίνεται ότι ήτο ή 
αρχηγός αύτών,ήτις έδιδε τό σημείου τής γενικής έπιθέσεως, 
καί ήτις προσήρχετο προσωπικώς νά ένθαρρύνη τήν μάχην. 
Αυθωρεί τότε λαβών τόν καιρόν, έθεσα'φυσίγγιον έν τφ οπλφ 
μου καί.άνέμενον τήν κρισιμωτέραν στιγμήν, ήτις δέν έβρά- 
δυνε νά έλθη. Τό πελώριον, θηρίον πλησίασαν τήν λέμβον 
μας ύψωσε τήν κεφαλήν του άνωθεν αύτής, καί ήτοιμάζετο 
νά δώση κτύπημα φοβερόν έ.πί τής σκάφης ήμών,ήν θ’ άνέ- 

. τρεπεν αυτοστιγμεί, ότε εγώ καί ό ύποπλοίαρχος έκενώσα- 
μεν εγκαίρως τά όπλα μας έν τώ στόματι αύτοΰ, όπερ άνα- 
τιναχθέν έν ιψ άμα πρός τά όπισθεν έβυθίσθη ώς μέγιστος 
όγκος μολύβδου έν τή θαλάσση, άνασηκώσαν έν ταύτφ μεγά- 
λην ποσότητα ύδατος.

«Ό θάνατος τής φώκης ταύτης έδωκε τό σύνθημα τής 
παύσεως τής μάχης. Δέν δύναμαι νά βεβαιώσω τί συνετέ- 
λεσεν εΐς τήν αίφνιδίαν έκφόβισιν τών αμφιβίων τούτων, ά
τινα ταύτοχρόνως καί άπό κοινοΰ έβυθίσθησαν τό "έν κατόπιν 
τοΰ άλλου έν τή θαλάσση, άφίνοντα όπισθεν αύτών σίφωνας 

■ έξ ύδατος. Μετ’ ολίγον έπανήλθον πάλιν εΐς τήν επιφάνειαν 
τής θαλάσσης κραυγάζόντα καί όλολύζοντα, άλλ’ είς μακράν 
άπόστασιν άφ’ήμών, καί εκείνα μέν άπήρχοντο πρός τάς ύ· 
ψηλοτέρας θαλάσσας, ημείς δέ άπεμακρυνόμεθα αύτών πεφο- 
βισμένοι, όσον ήδυνάμεθα.»

Οί Έσκιμώοι θηρεύουσι τάς φώκας δι' άναπαυτικωτέρου 
τρόπου. Διατρυποΰσι τά πάγη καί άναμένουσιν εκεί τήν διά- 
βασιν αύτών επί ολοκλήρους ώρας.

Τά δυστυχή ταΰτα ζώα δεικνύουσι πολλάκις τοιαύτην

μητρικήν στοργήν,καίείσίτοσοΰτον ευαίσθητα,χωρίς όμως νά 
συγκινώσι ποσώς τούς διώκτας αύτών. ’Ιδού εν παράδειγμα : 

Ευρωπαίος τις ήθέλησε ν ’ άποκτήση τόν σκελετόν μικράς 
φώκης διά τήν ζωολογικήν συλλογήν του. Εκλέγει επί τό
που τήν άρέσκουσαν αύτφ, τήν πυροβολεί καί τήν φονεύει. 
Τότε όλαι αί σύντροφοι ταύτης εξαφανίζονται ύπό τά ΰδατα, 
ή δέ μήτηρ της άνελθοΰσα έπΐ τής θαλάσσης ζητεϊ'διά τοΰ 
βλέμματος τό μικρόν της. 'Οπότε δέ άνεκάλυψεν αύτό εκτά- 
δην κείμενον παρά τινι βράχφ, καί ένόησε τήν θέσιν του, 
σύρεται αμέσως πρός αύτό φρενητιωδώς αψηφούσα πάντα κίν
δυνον, ώς καί τήν παρουσίαν τοΰ κυνηγού, όστες ολίγα μόλις 
βήματα άπεϊχεν αύτοΰ, καί στενάζουσα βαθέως,περιβάλλει 
διά του σώματός της τό πτώμα τοΰ τέκνου της όπερ ωθεί 
πρός τήν θάλασσαν.

Ό εύρωπαίος όμ.ως τότε έν τη γαρακτηοιζούση αυτόν φυ
σική αναισθησία, πυροβολεί καί κατά ταύτης, ήτες έν τού- 
τοις, εί καί καιρίως πληγωθείσα, κατώρθωσε καλύπτουσα τό 
έαυτής τέκνου ύπό τό στήθος της νά βυθισθή μετ’ αύτοΰ έν 
τοϊς κύμασι. Φ. Π.

ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ

’Από του 1751, ήτοι μετά τήν μεγάλην άνακάλυψιν τοΰ 
Φραγκλίνου, όστις διά τών ευφυών αύτοΰ πειραμάτων άπέ- 
δειζεν, ότι ό κεραυνός, ή αστραπή καί ό ήλεκτρισμός είναι ε*  
καί τό αύτό, πλεΐστοι φυσιοδίφαι κατέγειναν καί θεωρητικώς 
καί πρακτικός εΐς τήν εφαρμογήν σωτηριωδεστάτων μέσων 
πρός έζασφάλισιν τής ζωής, καί τής ιδιοκτησίας τοΰ ανθρώ
που άπό τοΰ φοβεροΰ στοιχείου, όπερ κατεπολέμει αύτόν. 
Καί κατεσκευάσθησαν (*)  μέν καί έτοποθετήθησαν άλεζικέραυνα 
όπου ήτο δυνατόν, διαδοθείσης τής χρήσεως αύτών παντα- 
χόσε, αλλά βραδέως καί άτελώς, ώστε ούδείς δύναταε άπρο- 
καλύπτως νά εϊπη, ότι τό άλεζικέραυνον έτελειοποιήθη, ούτε 
ότε ό άνθρωπος καί ή ιδιοκτησία του έζησφαλίσθησαν εντελώς 
άπό τοΰ κεραυνού, καί μετά λύπης παρατηροΰμεν τήν έλα- 
χίστην σχετικώς πρόοδον τοΰ ζητήματος τούτου άπο τών 
πρώτων χρόνων τής άνακαλύψεώς του, καί όπως τότε ούτω 
καί νυν άτενίζομεν μετ ’ άποοίας πρός τάς επί τών ύψηλών οι
κοδομών πεπηγμενας οξείας ράβδους καί τούς συνδέοντας ταυ- 
τας μεταλλικούς άγωγούς, οιτινες φέρονται εντός ξηροΰ ή 
ύγροΰ φρέατος, χωρίς νά εί’μεθα βέβαιοι περί τής ώφελείας ή 
βλάβης αύτών. τής έπιστημονικής ή μή κατασκευής καί το- 
ποθετήσεως αύτών. Δι’ όπερ έθεωρήσαμεν καλόν νά διαπραγ- 
ματευθώμεν έν ολίγοις καί κατά τό ένόν.τό ζήτημα τούτο, 
οπερ καί παρ ’ ήμϊν τελέως έχει παραμεληθή.

Εί'ς τινας έποχάς τοΰ τρέχοντος αίώνος διάφοροι άκαδη- 
μίαι καί επιστημονικοί σύλλογοι έν Εύρώπη, έσχημάτισαν 
έπιτροπάς πρός τόν σκοπόν συζητήσεως καί εξευρέσεως κανό· 
νων, πρός ούς τά άλεζικέραυνα έδει νά ύπάγωνται, ήτοι ποιον 
ύψος δέον νά έχωσιν αί ράβδοι, καί άν πρέπη νά καταλήγω- 
σιν εΐς άκίδα ή σφαίραν, έκ τίνος μετάλλου νά κατασκευά- 
ζωνταε, όποιαν διάμετρον πρέπει νάέχη ό αγωγός, καί άνήναι 
καλλίτερου νά ήναι κυλινδροειδής ταινιοειδήςή άλλου σχήμα
τος, τίνιτρόπφ κατορθοϋται άμεμπτος ή μετάτής γης επαφή, 
τίνα εκτασιν προφυλάττει τό άλεζικέραυνον, καί τέλος τίνα 
σχέσιν έχει, άφ’ ένός μέν φέρον τόν άντίθετον ηλεκτρισμόν τής 
γης σίρός τόν τών νεφών, έξουδετεροΰν ούτω τάς έπικινδύνους 
έκκενώσεις, καί άφ’ έτέρου προβάλλον εΐς τήν άπειλοϋσαν έκ· 
κένωσιν, ότε άδυνατεϊ νά έξουδετερώση ταύτην, άγωγόν κα
τάλληλον νά όδηγήση ήσύχως καί άφόβως τόν κεραυνόν πρός 
τήν γην. Καί μολονότι αί έπιτροπαί αύται καί άλλοι ειδικοί 
έπιστήμονες συνεζήτησαν καί άπεφάνθησαν, τά άλεζικέραυνα 
μένουσιν ώς εν αρχή είχον νέα τοιαϋτα καθ’ Ικάστην τοπο
θετούνται άτελώς, μή έκτελοΰντα δυστυχώς τόν προορισμόν, 
δν έκπληροΰσι τά πλεϊστα τών έφευρεθεντων καί τελειοποιη-

(1) Τ4 πρώτον άλιξιχέραυνον έτέΒη iso τοΰ Φραγκλίνου έν Φιλαδιλφείφ 
έπΐ τής οίχίας τοΟ έμπόρον West.

θέντων ηλεκτρικών μηχανημάτων καί εργαλείων. Ή επιστήμη 
εΐς τό ζήτημα τούτο δέν έφάνη αρκούντως επιτυχής, διότι 
ενφ εΐς περιστάσεις τινάς τό άλεζικέραυνον, τηρουμένων εν
νοείται όλων τών επιστημονικών κανόνων,, προφυλάττει μίαν 
τινά εκτασιν, εΐς έτέρας συμβαίνει τούναντίόν, καί επέρχεται 

• άνελπίστως καταστροφή. ’Αναντίρρητος πρέπει νά συμπερά- 
νωμεν, ότι αί φυσικαϊ ιδιότητες τού κεραυνού δέν είναι έτι 
καλώς γνωσταί, τά δέ λαμβανόμενα μέτρα εΐσίν έτι άτελή, 
διό θά άναφέρωμεν ενταύθα τάς επί τού ζητήματος τούτου 
νέας θεωρίας καί άνακαλύψεις, καί τά καταλληλότερα λη- 
φθησόμενα μέτρα,διά τήν όσον ενεστι πληρεστέραν καί έπιστη· 

, μονικώς καταλληλοτέραν κατασκευήν καί τοποθέτησιν τών 
άλεξικεραύνων, πρός τον σκοπόν έντελεστέρας ποοφυλάζεως 
τών πόλεων καί οικοδομών.

Τά φυσικά έν γίνει φαινόμενα έγνωρίσαμεν μόνον διά τών 
πειραμάτων καί τών μαθηματικών όπολογισμών, εξ ών έζά— 
γομεν τούς τά διάφορα ταΰτα φαινόμενα διέποντας νόμους. 
Τόν κεραυνόν όμως είναι αδύνατον νά γνωρίσωμεν διά πει
ράματος, ουδέ τεχνητώς νά τόν φέρωμεν εις παραλληλισμόν. 
Καί ό μέν Φραγκλίνος έπεχείρησεν έπ ’ αύτοΰ πειράματα, καί 
άλλοι τινες τόν ήκολούθησαν, άνευ σοβαρού τίνος άποτελέ- 
σματος, ό δέ Richman άντημείφθη διά τού θανάτου ύπό τοΰ 
φοβεροΰ τούτου στοιχείου, χωρίς ν’άφήση ήμίν τήν έλαχί- 
στην τούλάχιστον ελπίδα περαιτέρω αναζητήσεων. Τούτου 
δέ τοΰ μέσου έγκαταλειφθέντος εκτοτε, έπεχείρησάν τινες 
πειράματα σχετικά διά τεχνητών κεραυνών, καί κατέγειναν 
εν πεποιθήσει νά πλουτίσωσι τήν επιστήμην διά τών νέων 
θεωριών των ε’πί τή βάσει τών έξαχθέντων πειραμάτων, άλλα 
δυστυχώς ή διαφορά μεταξύ τών τεχνητών κεραυνών καί τών 
φυσικών είναι τοσαύτη, ώστε καθίσταται δυσχερεστάτη άν 
δχι αδύνατος, ή σύγκρισις, καί ή επιστήμη δέν παρεδέχθη 
άνεπιφυλάκτως και εντελώς τάς νέας ταύτας θεωρίας των, 
τά δέ εξαχθέντα άποτελέσματα διά τών επί τούτφ κατασκευα- 
σθεισών μηχανών τοΰ Holz, τών Λουγδουνικών λαγήνων, 
τών γιγαντιαίων πηνίων τοΰ Ruhmkorff, τών δυναμοηλεκ- 
τρικών μηχανών, δέν έπεισαν έτι τόν επιστημονικόν κό
σμον καί άν τινες ύπεστήριξαν, ότι οί διά τών μέσων τούτων, 
παραγόμενοι τεχνικοί κεραυνοί δύνανται νά συγκριθώσι πρός 
τούς φυσικούς, άντεκρούσθησαν ύπό άλλων καί τό'ζήτημα 
μένει έτι άλυτον. Εσχάτως μάλιστα, ότε ολοι οι κλάδοι τοΰ 
θεωρητικού καί πρακτικού ηλεκτρισμού ύπέστησαν άληθώς 
καταδρομικήν βάσανον άναψηλαφήσεως ύφ’όλων τών επιστη
μόνων, έζ ής προέκυψαν τόσα νέα φώτα, καί τό ζήτημα τών 
άλεξικεραύνων έτέθη καί αύτό ε’πί τοΰ τάπητος τής άναθεω- 
ρήσεως, καί ,συνεζητήθη ύπό νε'αν φάσιν, καί εξηγήθη δια- 
φοροτρόπως, πλήν τά άλεζικέραυνα δεν μετεβλήθησαν, ούτε 
άντικατεστάθησαν, ώς θέλομεν άναφέρει τινά.

Επί τοϋ ζητήματος τών άγωγών πάντες συμφωνοΰσιν, 
ότι ούτοι δέον νά ώσιν ισχυροί, ΐνα μή τήκωνταε καί πυρα- 
κτώνται, καί άποδέχονται τά πορίσματα τοΰ Άραγώ, δι’ ών 
άπέδειζεν, ότι σιδηροΰς άγωγός τμήματος 144mrDD, ή κυ
λινδρικόν σύρμα 13™"1, 54 διαμέτρου άντέχει εΐς τάς ΐσχυ- 
ροτέρας προσβολάς τοΰ κεραυνού. Έν τούτοις εΐς περιστά
σεις τινάς γίνεται χρήσις καί άγωγοΰ συνισταμένου άπό 
χαλκού, ψευδαργύρου ή μολύβδου. Γινομένου δέ άποδεκτοΰ, 
ότι σιδηροΰς άγωγός τμήματος 144”“ τετραγωνικών δύνα- 
ται ν’άνθέζη εΐς τόν ισχυρότερου κεραυνόν, καί λαμβανο- 
μένου τούτου ώς βάσεως ύπολογισμοΰ, δυνάμεθα ούτω νά εΰ· 
ρωμεν τό ελάχιστου τμήμα τών άλλων μετάλλων, καθότι ό 
ύπολογισμός επί τή βάσει τής ηλεκτρικής άγωγιμότητος άπε- 
δείχθη εσφαλμένος, ώς μή λαμβανομένου ύπ’δψει τοΰ ση
μείου τής τήξεως, τής ίκανότητος τοΰ θερμογόνου καί τοΰ 
ειδικού βάρους τών διαφόρων μετάλλων, άλλά καί άν λη- 
φθώσιν ύπ όψιν, δέν είναι γνωσταί αί άπαιτούμεναι βάσεις 
τών ύπολογισμών, έπομένως καθίσταται ανακριβής, άν μή 
αδύνατος, ή έξεύρεσις τοιούτου υπολογισμού.

Επί τή βάσει λοιπόν τοΰ σιδήρου έχομεν διά τά άλλα 
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επάναγκες νά γνωρίζωμεν τάς έλαχίστας τμηματι-

Karartxq πτωοις xipavroi.

λύβδινοι σωλήνες.τοΰ ύδατος φέρουσιν ενίοτε τόν ηλεκτρισμόν 
τοΰ κεραυνού εΐς τήν γην.

’Εσχάτως ζωηρά συζήτησις έγένετο μεταξύ τών μηχανι
κών τοΰ άεριόφωτος καί τών υδραυλικών άφ’ ένός, καί τών 
ηλεκτρολόγων άφ’ έτέρου, ώς πρός τήν συνάφειαν μεταξύ 
τών σωλήνων τοΰ φωτισμού καί τοΰ ύδατος μετά τών αλε
ξικέραυνων, καί συνεπώς τών υφισταμένων ή μή κινδύ
νων, καί οί μέν πρώτοι άνθίσταντο είς τό δυνατόν τής ύπάρ- 
ξεως τοιαύςης συνάφειας, ΐσχυριζόμενοι, ότι τότε μόνον θά 
ύφίστατο κίνδυνος, όπόταν αί διωρυγοποιήσεις θά συνεκοινώ- 
νουν μετά τών άλεξικεραύνων, ότε τοΰ κεραυνού εΐσδύοντος 
έν τοΐς σωλήσι, διαρρηγνύονται ούτοι, τά αέρια έκρήγνυνται 
καί επέρχονται πυρκαϊαί καί καταστροφαί. Έτι δέ μάλλον 
οί κίνδυνοι θά ήσαν σοβαρότεροι, εάν υπήρχε συνάφεια με
ταξύ άγωγών άλεξικεραύνων καί σωλήνων, διότι εΐς τήν με
ταξύ τούτων σύνδεσιν γίνεται χρήσις άπομονωτικών ουσιών 
κτλ. διά τήν ερμητικήν συγκόλλησιν αύτών, πάρεμπόδισιν 
έκροίας τοΰ ύδατος κτλ., συνεπώς δέν ύφΐσταΐαι συνέχεεα 
εντελώς μεταλλική διά τών σωλήνων. Είς πολλά δέ σημεία 
μάλιστα τών πόλεων αί τοιαΰται διώρυγες είναι καί μεταξύ 
άλλήλων διακεκομμέναι καί συνεπώς άπομεμονωμέναι, έπο
μένως φρονοΰσιν ούτοι, ότι πάσα σχέσις μεταξύ αλεξικέραυ
νων καί τών διοχετεύσεων τοΰ ύδατος καί τοΰ φωταερίου, ε· 
στίν απολύτως άπηγορευμένη.

Οί δέ ηλεκτρολόγοι έπιλαμβανόμενοι τοΰ ζητήματος ύπό 
άλλην έποψιν διϊσχυρίζονται,ότι,άφοϋ διά τοΰ άλεξικεραύνου 
ό ηλεκτρισμός εύκόλως μεταβαίνει εις τήν γην, όπου αμέσως 
συναντά μέγαδίκτυον ύπογείων μεταλλικών διοχετεύσεων, φυ· 
σικώς δέ επιφάνειαν επαφής μετά τής γης άπεριορίστως μεί- 
ζονα τής καλλιτέρας πλακάς τοϋ άκρου τών άγωγών τών 
άλεξικεραύνων, καί μολονότι ύπάρχουσιν αί μεταξύ τών σω
λήνων άπομονώσεες, ΰφίσταται πάντοτε συνέχεια επαφής με
ταξύ τούτων, καί διά τής γης; καί διά τοΰ έκτοΰ σωλήνος 
διερχομένου ύδατος, άερίου κτλ. ’Επί τούτφ δέ γινομένων 
πειραμάτων έπί καλώς συνεσκευασμένων διωρυγοποιήσεων, 
εύρέθη άντίστασις ελάχιστη καί σχεδόν’μηδαμινή, εξ ής άπε- 
δείχθη έξ έναντίας, ότι δέν δύναται νά γείνη καλλίτερα μετά 
της γης επαφή ή διά τών διοχετεύσεων τοΰ φωταερίου καί τοΰ 
ύδατος, συνεπώς δέ εύκόλως δύναταί τις ν’άναλογισθή τάς 
συνεπιίας, άναλογιζόμενος ότι, ούχί μόνον όηλεκτρισμός τών 
νεφών δύναται νά διαρρεύσγι είς τήν γην, άλλα καί ό τής γης 
άντίθετος ηλεκτρισμός άνέρχεται εΐς τάς ύψηλάς διακλαδώ
σεις τών σωλήνων έπί τών οικιών, δπόυ φυσικώς αί μέγισται 
ηλεκτρικαί τάσεις επισωρεύονται καί έπέρχονται αί εκκενώσεις
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συνεπείς τής διαφορά; τής ηλεκτρική; τάσεως, τών κεραυνών 
καταπιπτόντων προφανώς έπί τών σωλήνων τοΰ φωταερίου 
καί τοΰ ύδατος, ώς νά διετέθησαν ούτω προς τόν σκοπόν 
τούτον. Κατ’ ακολουθίαν ό κεραυνός δέν πίπτει αδιακρίτως 
επί τών οικιών, ουδέ ακολουθεί ίδιοτρόπως οδόν άσχετον τοϊς 
φυσικοϊς νύμοις, ώς τινε; ύποθεταυσιν έ’τι, άλλά κατ εύθεϊαν 
έπί τοΰ σημείου τής ύψηλοτε'ρας ηλεκτρική; τάσεως, κατασυν- 
τριβών καί πυρπολών παν τό προστυχόν, έάν δέ έν τή στέγη 
ύπάρχωσιν, ώς συνήθως εύφλεκτοι ΰλαι, έκρήγνυται πυρκαϊά. 
Αί τοΰ φωταερίου καί τοΰ ύδατος διοχετεύσεις παρουσιάζουσι 
προφανείς κινδύνους εΐς τά; οικοδομάς, είτε αύται ώσιν έξησφα- 
λισμέναιδι’άλεξικεραύνων, εϊτεμή. Καί άν δέν ώσιν, ό κεραυ- 
νόςθάπέση κατ'εύθεΐανέπί τών σωλήνων, άποδειχθέντο; τού· 
τουδι απειραρίθμων περιστάσεων, αΐτινεςέπήνεγκον καταστρο- 
φάς σημαντικά;' άν δέ οικία τι; προφυλάσσηται ύπό άλεζικεραύ- 
νου, ό κεράυνός θ’ άκολου.θήση τόν αγωγόν εΐς άπόστασιν τινα, 
ίνα αίφνης μνταπηδήση είς τούς σωλήνας τοΰ φωταερίου ή 
τού ύδατος, οίτινες διευκολύνουσιν αϋτω τήν πρός τήν γην 
οδόν, έπί δέ τοΰ διαστήματος τοΰ διαχωρίζοντος τό άλεξικέ- 
ραυνον ή τόν αγωγόν αύτοΰ μέχρι τοΰ σωλήνος, πρός δν θά 
μεταπηδήση, διασκορπίζει καί καταστρέφει τό παν, τάμάρμα
ρα καί οί λίθοι τών τοίχων διαρρήγνυνται ή άποσπώνται και 
εκσφενδονίζονται μακρών, αί δέ προστυχοΰσαι εύφλεκτοι ύλαι 

.πυρπολοΰνται.'Ωστε οί υδραυλικοί καίφωταερικοί κακώς άπο- 
δίδουσι τόν κίνδυνον είς τήν επαφήν τών άλεξικεραύνων μετά 
τών διοχετεύσεων, άφοΰ ούτως ή άλλως αύτη ύφίσταται πάν
τοτε.

("Επιται συνέχεια) Φ. Π.

ΤΑ ΜΒΓΑΑΑ Ι1ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΪ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ό καθηγητή; κ. Elihu Thomson έπί τή εύκαιρέ τή; επετείου 
ημέρα; τή; ίδρΰσεως του Επιστημονικού Συλλόγου έν Massachus- 
setts τής ’Αμερική;, έκλέξα;, ώ; θέμα, αντικείμενου, οπερ δύναται 
νά πάραδληθή πρός προφητείας, έν τισι σημείοις τής ομιλίας αύτοΰ, 

ανέπτυξε παρατηρήσεις τινά; έπί τής εφαρμογή; τών επιστημών 
έν τώ.μέλλοντι, ών σχετικήν Ttva περίληψιν μεταφέρομεν εν τη 
«Φύσει», ήτις έλπίζομεν, θέλει ευχαριστήσει τού; ήμετέρους άνα- 
γνώστας.

Αίμέλλουσαι πρόοδοι, είπεν δ διάσημο; σοφός αμερικανός, είναι 
κυρίως ζήτημα προσωπικής γνώμης, άπασαι δε αί προρρήσεις δό- 
νανται μετά πάσης τής ευκολίας νά πιστευθώσι, διότι πρό; τοΰτο 
συντελοϋσι πλεΐσται οδοί, αίτινε; ύπό τή; προόδου τών επιστημών 
προητοιμάσθησαν, καί ήδη ουσαι συντετελεσμέναι, άγουσιν ευκόλως 
τόν φυσιοδίφην πρός τό τέρμα του σκοποΰ του.

Ώς πρό; τήν πρόοδον τής μεταμορφώσεως πόσοι σοφοί καί βιο- 
μήχανοι δέν κατέγειναν ; τά δέ λαμπρά αύτών αποτελέσματα κατά 
πόσον δέν έξέπληξαν τόν κόσμον;

Ή οέ πρόοδος τή; άντικαταστάσεως τής ένεργείας τοΰ άνθρακος 
οιά τής ηλεκτρική; ένεργείας, ποΰ δύναται νά φίρη τήν άνθρω πίνην 
διάνοιαν’;

‘Εν τω μέλλοντι χρόνω οί σιδηρόδρομοι θά ένεργώσι οιά τή; ηλεκ
τρικής ελξεως, ούχί δέ μόνον οί τών πόλεων καί τών περιχώρων, 
άλλά καί οί τών μεγάλων αποστάσεων, τών συνδεουσών άπομεμακρυ*  
σμένας πόλεις, καί δέν βλέπει τόν λόγον ό κλεινός αμερικανός διατι 
δέν θά κατωρθοΰτο έπίσης διά τή; αύτής δυνάμεως νά άπολαύση 
τις ταχύτητα μεγαλειτεραν τής ύπαρχούσης διά ιού ατμοΰ. Φρονεί 
δέ ότι πολύ εύκολώτερον καί άπλούστερον θά επιτευχθή τοΰτο ήμε- 
ραν τινά.

Αί ύπάρχουσαι άτμομηχαναί άναντιρρήτως έτελειοποιήίησανθκυ- 
μασίως, πλήν όμως πολύ άπέχουσι τοΰ νά έπιφέρωσιν έστω καί 
διά μεγίστης οικονομίας καί ύποτιμήσεως τοΰ άνθρακος τήν διά τών 
ηλεκτρικών μηχανών κατορθουμένην τοιαύτην. Διάτων στάσιμων μη
χανών καί τών ηλεκτρικών μηχανών,τών μέν σταθμευουσώ ν έν ώρισμέ- 
νοι; σημείοις,τών δέχρησιμευουσών εΐς έλξιν τών συρμών>καίέξαρτω- 
μένων άπό τών πρώτών, ε’ιναι δυνατόν νάέπιτύχη τιςταχύτητα 100 
μιλιών καθ’ ώραν (160 χιλιόμ. καθ' ώραν) άφαιρών βεβαίως άπαν τό 
περιττόν βάρος καί διατηρών κίνησιν εντελώς συμμετρικήν. Ή οΰ- 
τως πραγματοποιούμενη οικονομία τοΰ χρόνου συντελεί είς μεγίστη» 
πρόοδον, καί λαμδάνων τις όμοιας ειδικά: προφυλάξεις εΐς διατήρη- 
σιν του συρμοΰ έν τή γραμμή, θά κατορθώση άναμφιλεκτως νά τα- 
ξειδεύση μέ ταχύτητα 150 μιλιών καθ' ώραν, ήτοι 240 χιλιόμετρα

«V “σφ χρόνφ. Ό κ. Thomson πέποιθεν 8τι πρό; έπίτευξιν τήςτα- 
χύτητος ταύτη.ς τών συρμών δέν παρουσιάζονται ανυπέρβλητοι λύ
σεις σχεΐικών προβλημάτων.

"Ετερον έδαφος, κάτά τόν σοφόν τοΰτον, καλλιεργήσιμον, καί ούχί 
στερούμενουσπουδαιότητος, είναι καί αί ήλεκτροχημικαιεφαρμογαί.

Πάντε; γνωρίζομε» τά; ίπιτευχθείσας εκδουλεύσεις ύπό τοΰ ηλε
κτρισμού εΐ; τήν έξόρυξιν τών μετάλλων καί τόν .καθαρισμόν αύτών. 
Έκάστης χημική; ενεργεί»; μή ουσης άλλο ή μεταβολής, αποχω
ρισμού καί ένώσεω; τών άπειρων μορίων, ά'τινα άποτελοΰσι τά 

•διάφορα έν τή γή σώματα, καί τοΰ ήλεκτρικοΰ ένεργοΰντος έπ; 
τών μορίων τούτων, επεται οτι άπασαι αί χημικαί αύται ένέργειαι 
δύνανται νά διευθύνωνται πάντοτε καί καταλλήλως ύπό τοΰ ηλεκ
τρικού ρεύματος. "Ωστε έδώ υπάρχει εκτεταμένου στάδιον μελέ
της καί αναζητήσεων, πλήν ε’ιναι σπάνιον νά εύρη τις άνθρωπον τέ
λειον χημικόν καί συνάμα ηλεκτρολόγον τελειοποιημένου.

Ό διάσημος οίωυοσκόπος προχωρών περαιτέρω φρονεί,οτι άπασαι 
at χημικαί ένέργειαι, ώς καί αυτή ή άνάπτυξις τών φυτών, βασι
ζόμενα! έπί τής χημικής άναπλάσεως, τινές δέ τούτων δυνάμεναι 
νά συντελεσθώσι καί εν τοΐς χημικοί; έργαστηρίοις ήμών, ώς καί 
αυτή ή- ήμετέρα τροφή, θά ήναι δυνατόν μίαν ήμέραν νά παράγων- 
ται από τής ανθρώπινης χειρός, διά τοΰ άνωτέρου μέσου, ήτοι διά 
μέσου τοΰ ηλεκτρισμού. Οϋτω δέ, θά άναγκάσωμένποτε τά φυσικά 
•στοιχεία νά κινώνται καί λειτουργώσιν άπαραλλάκτως διά τοΰ η
λεκτρισμού, ώς ήδη συμβαίνει έν αΰτοις διά τής αοράτου χειρός, 
•ήτις ούδέν άλλο εινε ή ό ηλεκτρισμός, δστιςοιευθυνόμενος ε'ίτε φυσι- 
κώς καί ύπό τής ιδίας φοράς, είτε διά τή; ανθρώπινης χειρός, είναι 
εν καί τό αύτό.
- ’Αλλά καί έτεραι ΐδέαι δύνανται νά άναπτυχθώσς τεραστίως έν 
τώ μέλλοντι χρόνφ, ώ; ή παραγωγή τοΰ φωτός άνευ θερμότητος 
λ. χ. Τοΰτο δέ είναι εν τών μάλλον άξιοσημειώτων προβλημάτων, 
είς ό ή προσοχή τών φυσιοδιφών καί πάντων τών σοφών και επι
στημόνων δέον νά στραφή. Αΐ συνήθεις διά πυρακτώσεως λυχνίαι 
ήμών παράγουσι μεγάλην μέν ποσότητα φωτός, άλλά συνάμα καί 
πολύ μεγάλην ποσότητα θερμότητος. Έάν κατορθώση τις νά πε- 
φιορίση τήν ανωφελή παραγωγήν τών μή φωτεινών άκτίνων, καί 
νά παράγη μόνον φωτεινάς τοιαυτας, θά επιτευχθή φώς εις άκρον 
ίυθηνόν .καί λαμπρόν.

Τά προβλήματα ταΰτα θά λυθώσι, άλλά θά λυθώσιν εί; τήν ώραν 
των. Ήρκέσθημεν δέ μόνον εΐς τήν αναγραφήν αύτών,έπί τω σκοπώ 
παροχής εργασίας διά τεϋ; διερευνητάς τοΰ μέλλοντος.

Ρους.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

- Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

Η άνοιξι; είναι ή εποχή τών εύεργετικών βροχών· ή ευ
φορία τή; γή; έξαρτάται κυρίως έκ τή; ύγρασία; ήν αύται ’ 
τή παρέχουσιν. Έάν τό πότισμα τών λειμώνων καί ,τών 
πεδιάδων αφιετο εις τα; φροντίδας τοΰ ανθρώπου, ούτος δέν 
ήθελε δυνηθή νά έπιτελέση τό καθήκον τοΰτο, καί παρά τάς 
προσπάθειας του, ή ξηρασία καί ή πείνα θά κατήρήμουν 
την ύφήλιον. Μάτην οί άνθρωποι θά συνήνουν τάς δυνάμεις 
των καί θά έξήντλουν τά φρέατα καί τούς ποταμούς, ούδε- 
ποτε θά έπετύγχανον νά δροσίσωσι τά φυτά, άτινα φθίνόντα 
θά εχανον πασαν ικμάδα. Έδέησεν όθεν οί ατμοί νά- βυμπυ- 
κνωθώσιν είς τά νε'φη, τή βοηθείρι δέ τών άνεμων, ούτοι 
καταπίπτουσι πανταχοΰ καί κατέρχονται εΐς τούς αγρούς 
ίνα δίδωσι ζωήν εις τά δένδρα καί φυτά. Οί θησαυροί ους 
αφθόνως παράγει ή επιφάνεια τής γή; είναι τιμιώτεροι τδ>ν 
μετάλλων καί πάντων τών τιμαλφών λίθων, οΰ; κρύπτει έν 
τοΐς κόλποι; της.

Τό ανθρώπινον γένος δύναται νά ΰπάρξη άνευ χρυσού καί 
αδαμαντων, αλλά δέν δύναται νά ζή άνευ σίτου, χόρτων καί 
βοσκών.

Τις δύναται νά έκφραση πάντα τά καλά, άτινα φέρουσιν 
ει; την γήν αί βροχαί ! Βροχή έν δέοντι πίπτουσα' άνα· 
νεοϊ το πρόσωπον τής γής, έπιδρώσα πολύ περισσότερον ή ή 
νυκτερινή δρόσο; έπί τών πρασιών καί τών φύλλων, οί δέ 
ρύακε; άπορροφώσιν άκορέστως τά ύδατα τών ουρανών. Αί 
βάσεις τής ευφορία; αναφαίνονται έπί τών σπόρων καί ύπο- 
βοηθοΰσι τά έργα του καλλιεργητοΰ. Ούτος κοπι?, σπείρει,

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Συ ν ίχειa )

Καθ’ όσον έπλησίαζον είς Κόρινθον, ή γραφικότης τής 
φύσεαις ενεψυχοΰτο. “Όνοι ύπό τό βάρος μεγάλων κοφίνων 
φερόντων σταφυλάς έπλήρουν τήν όδόν. Όπισθεν κρατών τήν 
ουράν ένός τών (υπομονητικών τούτων ζώων ήκολούθει ό αμ
πελουργός, αιωνίως παραπονουμενο; καί κτυπών αύτο κατά 
κεφαλής, οσάκις τόζώον διετίθετο νά βαδίση καλπάζον.

Άπό καιρού δ’είς καιρόν 
έν τφ μέσφ τών άμπέλων 
έβλεπε τις είς ύψος πέντε Χ 
μέτρων είδος καλαμωτής 
τεθειμένης έπί τεσσάρων 
πασσάλων, έφ ’ ής άνθρω
πός τις ενοκλάζων καί ακί
νητος συνεπλήρου τήν φαν
τασμαγορίαν Ινδικού. τι- 7 
νος τάφου. Έν τή βορείφ 
Αμερική θά έξελαμβάνετο 
ώς ή μούμια μεγάλου ’άρ- · : ο..

-χηγου περιυεολημενου τήν , 
πολεμικήν αύτοΰ στολήν καί κρατούντο; τήν λόγχην. ΈνΈλ- 
λάδι όμως τοΰτο δέν είναι άλλο ή ό φύλαξ τής αμπέλου, 
νέος Συμεών Στυλίτης, διερχόμενος τάς ημέρας αύτοΰ με
ταξύ ούρανοΰ καί γής καί είς μηδέν άλλο καταγινόμενο;

παρά είς τό νά μετρ£ τούς κόκκους τοΰ κομβολογίου 
του, ή νά καταδιώκη μετά τοΰ μακροΰ αύτοΰ πυροβόλου 
τούς πρός βρώσιν τών σταφίδων γαστρίμαργους κύνας. Δυ
στυχείς κύνες ! είς ούδέν άλλο μέρος τοΰ κόσμου τούς με
ταχειρίζονται τόσον κακώς, όσον έν 'Ανατολή. Αδέσπο
τοι πολλάκις/ πάντοτε δύστροποι, ψωριασμένοι ή πλήρεις 
πληγών, τάς όποιας προξενοϋσιν εις αυτους οί διαβαται, τρέ
φονται έκ τών ακαθαρσιών τών οδών. Η επιστασία τών 
οδών μονόν είς αύτούς επαναπαύεται. Εκαστον χωρίου εχει 
εκατοντάδας τοιούτους, οίτινες συνάζονται εις πρωτην ευκαι
ρίαν ίνα καταφάγωσι τούς ξένους. Αλλοιμονον εις εκείνον 
όστις, όπως τούς άπομακρύνη ήθελε κάμει χρήσιν τής ράβδου 
του ή καί τοΰ όπλου του· *0  καταλληλότερος τροπος πρός

eroc tSir wtoftoryrixur....

αποφυγήν αύτών είναι νά 
τούς λιθοβολή τις, διότι 
τότε ή όμάς αύτών έπιρρί- 
πτεται ορμητικώς έπί τοΰ 
λίθου, ον δαγκάνουσιν έπί 
κινδύνω νά σπάσωσι τούς 
όδόντας των’ έάν δ’ού· 
το; επιτυχή τό προσβληθέν 
ζώου, έν τή αγανακτήσει 
αύτοΰ τοΰτο επιφέρει τοι- 
αΰτα δαγκάματα κατά τοΰ 
λίθου, ώστε τό αίμα ρέει. 
Οί κύνες .ούτοι άγαπώσι 

τοΰ ύψους τής θεσεω; αύ- 
έναντίον τών λεηλατούνται»

F/

τάς.σταφυλάς· άλλ ’ό φύλαξ έκ 
τοΰ, φέρει τοιαύτην καταστροφήν .........
κυνών, ώστε κατά το τέλος Αυγουστου τό έδαφος τών αμπέ
λων είναι στρωμένου .διά τοιούτων πτωμάτων.

■ Ό Κώστας διερχόμενος τής παλαιά; Κορίνθου ίζήτησε τήν | δύο νεανίδων 
άδειαν παρά τών συνοδοιπόρων αύτοΰ, όπω; άναγ- 
γείλη τήν επιστροφήν του είς τό Έπισκοπεΐον καί 
διατάξη τά δέοντα δ$ά δωμάτων καί τράπεζαν. Κα
τόπιν έσπευσε νά έπανιύρη τά; δύο νεάνιδα; καί κα- 
τέβη μετ’αύτών τόν λοφίσκον μέχρι τή; εξοχικής των 
οικίας παρά τήν παραλίαν. Ενταύθα λήγει τό μέρος 
του, αλλ ώς επιτήδειος τακτικό; όστις γνωρίζει νά 
μάχηται όπισθοδρομών, δέν άπεσύρθη, παρά άφοΰ 
ίζήτησε τήν άδειαν νά πληροφορηθή περί αύτών τήν 
αύριον. Ή δεσποινίς Ραμώ 
ήδύνατο νά τφ άρνηθή 
τοΰτο; ή κατάστασι; ά- 
πέβηδυσχερεστάτη διά τήν 
παιδαγωγόν. Διά δέ τόν 

■ Κώστα έγεινεν ευχάριστος 
συνήθεια νά έρχηται καθ’ 
έκάστην είς Νε’αν Κόριν
θον. Ή δεσποινίς Ραμώ, 
χωρίς νά είπη τι περί 
τούτου είς τήν Ραλλοΰν,' 

-προσεπάθησενάπαξ καί δί; 
να είπωσιν είς τόν μανιώ
δη επισκέπτην, ότι αί δε
σποινίδες αύται έξήλ- 
'θον, πλήν ό Κώστα; έ- 
πανήρχετο' εΐς ΓΙαλαιάν 
'Κόρινθον, όθεν έπεσκόπει 
τήν θάλασσαν καί ώς άε- 
τό; έπέπιπτε κατά τών Τούτο Ser elrai a J~lo η ό φύΛαξ της άμπί,Ιον . ..

ίπιγιΙξΟ'ίΊ εξοχικόν περίπατον;
Έν τούτοι; ό Βουγάς 

δέν έγραφε.
Τέλος, ό ταχυδρόμος 

Ναυπλίου ίκόμισεν επι
στολήν προερχομένην έκ 
Κωνσταντινουπόλεως. Ή . 
δεσποινίς Ραμώ έλαβεν 
αύτήν άπλήστως*  άλλ’ 
ειχεν άνάγκην νά μείνη 
μόνη πρός άνάγνωσίν της 
καί ούχί άνευ έλαφροΰ τί
νος καρδιοκτύπου άπε· 
σφράγισε τήν επιστολήν, 
κλεισθεΐσα είς τό δωμά·.

■ τεόν’ της. . t;

«.Άγαπητη όισποιη'ς,·

«Πρός έμπαιγμόν ίσως- 
» αποδίδει; εί; τήν άπου- 
β σίαν μου τήν ΐν Κορίν· · 
» θω μελαγχολίαν σας ;’· 
Λ.'Οποιαδήποτε. καί άν5 

■» είναι ή αίτια, καλώς έ- 
»πράξατε μεταβδσαί είς-· 
β Ναύπλιον πρός διασκέ- - 
» δασιν αύτής. Ό,τι κά· 
» μνετε είναι καί θά είναι . 
»καλώ; γινόμενον, προ·' 
» πάντο>ν εάν εύσπλαγ-’-
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φυτεύει, καί ό Θεός αυξάνει. Οί άνθρωποι κάμνοοσε τό κατά 
δύναμιν· δ,τι υπερβαίνει αυτήν, άναπληροϊ ή Φύσις, ήτις 

’·. .■ ■ κατά μέν τόν χειμώνα, καλύπτει ύπό χιόνων τά σπέρματα
ώσεί ένδύων αύτά, κατά δέ τήν άνοιξιν καί το θέρος θερ
μαίνει, καί ζωογονεί, διά τών άκτίνων τοΰ ήλιου καί τών 
ύδάτων τών βροχών. Αί «ύλογίαι αύται διαδέχονται άλλή
λας, καί ό άνθρωπος όχι μόνον τρέφεται, άλλά πληροί τήν 
ψυχήν του αισθήματος ίκανοποιήσεως.

Αί φροντίδες τής Προνοίας δέν περιορίζονται εις τάς πρός
- καλλιέργειαν γαίας· εκτείνονται επί τών λειβαδιών, «πι τών

βοσκήσιμων τόπων, καί αύται αί ύπό τοΰ άνθρώπου «γκατα- 
λελειμμέναι χώραι, έξ ών ούδεμίαν πορίζονται ωφέλειαν, 
είναι υποκείμενον τής άγαθότητός του, ήτις·περιλαμβάνει 
πάσαν υπαρξιν καί πάντα τόπον. Έάν αί βροχαί γονιμο- 
ποιώσι τούς λόφους καί τάς κοιλάδας, ούδέν ήττον ώφελοϋσι 
καί τά όρη, άτινα χρησιμεΰουσιν ώς παμμεγέθεις ύδαταπο- 
Οήκαι καί ώς πηγαί τών ποταμών, παράγουσαι εν ταύτφ 
άπειρον.ποικιλίαν υγιεινών φυτών, προσφυών καί πρός τρο
φήν τών ζώων.

Ή ήλιακή θερμότης ε’νεργεΐ άδιαλείπτως έπί τών διαφόρων 
γηίνων σωμάτων καί άποσπ? διηνεκώς μικρότατα βλαβερά 
μόρια, άτινα ύπό μορφήν έξατμίσεων, πληροΰσι τήν άτμο- 
σφαίραν θ’ άνεπνέομεν δέ τάς δηλητηριώδεις τάύτας ανα
θυμιάσεις, άν αί βροχαί άπό καιρού είς καιρόν, δέν έκαθά- 
ριζον τήν ατμόσφαιραν έκ τούτων.

’Επίσης μετριάζούσι τόν άφόρητον καύσωνα, όστις απο
βαίνει τοσούτφ ισχυρότερος, οσον ό άήρ είναι πληρέστερος 

■ πρός τήν γην, ώς έπί μάλλον θερμαινόμενος ύπό τών τοΰ 
ήλιου άκτίνων, τούναντίον δέ, οσον ό άήρ είναι άπωτέρω 
ήμών,είναι ψυχρότερος. Ή άπό ύψηλοτέρων μερών έρχομένη 

ή- βροχή φέρει είς τά κατώτερα στρώματα τήν ζωοποιόν εκείνην
δρόσον, ήν αίσθανόμεθα μετά τήν βροχήν.

Ή ποσότης τοΰ ΰδατος, ήτις πίπτει «ίς ένα τόπον ύπό- 
κειται «ίς μεταβολάς άπό έτους «ίς έτος, άλλά λαμβανομέ- 
νων πολλών ετών ομοΰ, εύρίσκομεν όπωσοΰν σταθεράν τήν 
μέσην ποσότητα τής πεσούσης βροχής. Ούτως, επί έκατόν 
τριάκοντα έτών, ύπελογίσθη ότι «ν Παρισίοις «δέχοντο έτη- 

ι σίως βρόχινα ύδατα 56 εκατοστόμετρα, ήτοι, έάν έπιπτο*-  
όμο.ίως «φ’ όλης τής γής, τό ύδωρ δέ τοΰτο διετηρεϊτο, μή 
ρέον καί μή εξατμιζόμενο·?, άπασα ή οικουμένη ήθελε καλυ- 
φθη ύπό ύδάτων ύψους 56 εκατοστόμετρων.

Έκ πείρας διδασκόμεθα ότι αί βροχαί είναι άφθονώτεραι 
είς τάς περί τόν ’Ισημερινόν χώρας,οΰτω 46 έκατοστ. πίπτει 
είς Πετρούπολιν, 56 «ίς Παρισίους, 96 είς Μιλάνον, 205 
είς Καλκούτταν, 208 εις τό άκρωτήριον τής Χαίτης· Ούδέν 
δέ παράδοξον τό τοιοΰτο,διότι όσφ τόπος τις είναι θερμότερος, 
τοσοΰτον άναδίδει πλείονας εξατμίσεις, έπομένως ό άήρ 
πληροΰται περισσότερον, καί ακριβώς επειδή ή έξάτμισις. 
είναι λίαν ισχυρά, τό έδαφος καθίσταται ξηρόν.

Άλλως τε καί τοπικά αίτια δέν έλλείπουσι, μεταβάλλον- 
τα τήν έν έκάστω τόπφ ποσότητα τών βροχών, ώς τό έδαφος,, 
ή πρός τήν θάλασσαν γειτνίασις, ή έκτασις τών δασών κτλ. 
ούτως έν Αίγύπτω, δέν βρέχει ή βρέχει ελάχιστο», όπερ 
αποδίδεται είς τήν ανυπαρξίαν τών δασών.

Έν τούτοις αί πολύτιμοι αύται βροχαί δεν επέρχονται ή 
τή βοήθεια νεφών άτινα σκοτίζουσιν ούτως εΐπεΐν τάς καλ- 
λονάς τής φύσεως. Όποιον δέ μεγαλοπρεπές θέαμα παρέχει 
ήμϊν ό καθαρός καί γαλήνιος ουρανός! Ό ύπερ τάς κεφαλάς 
ημών κυανοΰς «κείνος ώραϊος θόλος πληροί θαυμασμού καί 
προξενεί άφατον άγαλλίασιν. Αί καλλοναί αύται εξαφανίζον
ται «ύθύς ώς άνοίξωσιν οί καταρράκται τοϋ ούρανοΰ. Και 
όμως άντί νά παραπονώμεθα διά τήν ίπισκίασιν ταύτην τώ» 
φυσικών θέλγητρων, άς άποτείνωμεν μάλλον ευχαριστίας τφ 
Δημιουργφ τοϋ παντός, δστις έκτος τοΰ θείου θεάματος, αύ- 
τός προσδιορίζει τή άγνοια ημών καί τήν έπί τής γής ωφέ
λειαν τής βροχής.

Άστήρ

ΤΟΙΧΙΚΑ- ΨΥΧΗ

— ΈνΌλλανδί^ καίΒελγίφ 24®4. — ΈνΔανιμαρκίγ,Σουη- 
δία καί Νορβηγία 55°. -· Έν Ρωσσία 43®7. — Έν Γερμα
νίά 36®6. —Έν Ίταλίιγ 17°8.— Έν Ίσπανίφ καί Πορτο- 
γαλλίφ 12°.

Καθ’ όσον δ' άφορά είς τάς άλλας έκτος τής Εύρώπης 
χώρας, απαιτούνται πλείονες έτι πληροφορίαι διά να βεβαιώ
σω τις τόν μέγιστον βαθμόν του ψύχους, δνπερ δύναται τις νά 
αίσθανθή εκεί. Βεβαιοΰται εν τούτοις ότι παρετηρήθη είς τό 
Fort-Reliiance, έν τή αγγλική ’Αμερική, ψύχος βαθμών 

■ 56°7, καί πλησίον τοΰ Semipalatinsk, ψΰχος 58®. Ό ύ- 
δράργυρος πήγνυται είς 40°.

Ύπάρχουσι σημεία έν τή ύδρογείω σφαίρα, καθ ’ ά τό ψΰ
χος διαρκεϊ τοιοΰτον έπί τινας μήνας τοϋ έτους, ώς π. χ. «ν 
τή νήσφ Melville. Ό πλοίαρχος Parry έπεβεβαίωσεν άλλως 
τε ότι, είς άνθρωπος καλώς ένδεδυμένος δύναται να περιπα
τήσω άνευ άπευκταίου έν έλευθέρω αέρι 48® κάτωθι τοϋ μη
δενικού, έάν δέν πνέω άνεμος. Έν εναντία δέ περιπτώσει τό 
δέρμα καίεταε ταχέως.

Ό παγωμένος υδράργυρος φέρει δψιν μόλυβδου, άλλά εί
ναι ήττον σκληρός, μάλλον εύθραυστος, καί όλιγώτερον εκεί
νου συναφής. Άμα δέ τή επαφή, καίει ώς τεμάχιον πεπυρα- 
κτωμένου σ-δήρου. Δύναται τις να κατασκευάσω έκ τούτου 
άγαλμάτια, άτινα διαλύονται όμως, όπόταν ή θερμοκρασία 
κατέλθω κάτωθι τών 40®.

Τοιαΰτα είναι τά μέχρι τοΰδε γνωστά καί δοκιμασθέντα 
ιδίως έν τφ κόσμφ μεγάλα ψύχή.

ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΤΟΤ ΗΛΙΟΥ

Ti δριμύτερα ψύχη τών διαφόρων χωρών, άτενα ήδυνήθη- 
««ν μέχρι τοΰδε να σημειώσωσιν οί φυσιοδίφας είσί τα έξήςς

Έν Γαλλία 31°3. —Έν ταΐς Βρεττανικαΐς νήσοις 20°6.

Έπι ματαίφ άπεβησαν άπασαι αί γενόμεναι παρασκευαί 
πρός ακριβή παρατήρησιν τής τελευταίας έκλείψεως τοΰ ή
λιου έν Παρισίοις, τής γενομένης τή 5 Ιουνίου τρέχ. Ούτε 
έκ τοΰ άστεροσκοπέίου, ούτε έκ τής κορυφής τοΰ πύργου 
Έϊφφελ ήδυνήθησον νά τήν παρατηρήσωσι, διότι νέφη έσκία- 
ζον τόν ούρανόν.

Έν τούτοις ό αστρονομικός κόσμος έλπίζει πολύ' έκ τών 
αλλαχού γενομένων παρατηρήσεων, ίδια όμως άπό τοΰ είς 
Κρήτην άποσταλέντος άπό μέρους τοΰ. άστ«ροσκοπείου Meu- 
don, άλλα πολύ φοβούμ«θα, ότι καί ένταΰθα ό ουρανός ήτο 
συννεφώδης.

Ή μ«λέτη τών ηλιακών εκλείψεων είναι κάπως ένδιαφέ- 
ρουσα, καθόσον επιτρέπει τήν διερεύνησιν τών άκρων τοϋ - 
Ήλιου. Είναι δέ γνωστόν,ότι κατά τήν έκλ«ιψιν τοΰ 1868, 
ό Jansen άνεκάλυψε νέαν παρατηρητικήν μέθοδον, μεγάλως 
προαγαγοΰσαν τήν επιστήμην.

Αί ήλεακαί έκλείψεις «Ιναι τυπικαί, δηλαδή τό φαινόμενον 
«Ιναι ορατόν είς ώρισμένας μόνον χώρας. Συμβαίνουσι δέ 
πάντοτε έν καιρφ νέας Σ«λήνης, όταν αύτη τίθεται μεταξύ 
τής Γής καί τοΰ Ήλιου, «ίς τρόπον ώστε ό “Ηλιος, ή Σ«λή- 
νη, καί ή Γή νά ευρίσκωνται έν τη αύτη γραμμή. “Οταν ή 
σκεά τής Σελήνης πίπτη έπί τής Γής ολόκληρος, τότε ή έκ- 
λ«ιψις είναι γενική, διότι μάς αποκρύπτει έντελώς τόν Ήλιον, . 
όταν όμως ώς έκ τής μεγάλης άποστάσεως, ή σκιά τής Σε
λήνης δέν φθάνη μέχρι της Γής, τότε ό Ήλιος δέν αφανί
ζεται έξ ολοκλήρου, ή δέ περιφέρεια τοΰ δίσκου τοΰ Ήλιου 
«ivat ορατή έκ διαφόρων τής Γής σημείων.

Αί εκλείψεις έν γένει τής Σελήνης καί τοΰ Ήλιου «Ιναι 
σπάνιαι. Έν τούτοις είναι δυνατόν ν’ άνέλθωσι μέχρις.έπτα 
εντός ενός έτους. Ουδέποτε είναι όλιγώτεραι τών δύο, έάν 
δέ μόνον δύο γίνωνται είς «ν έτος, ειν« μόνον τοϋ Ήλιου. 
Ή τελευταία ολική ήλιακή έκλειψις έγένετο τό 1724. .Καί 
τότε έν Παρισίοις, ώς κατά τήν προχθεσινήν, ό ούρανός ήν 
νεφελώδης.

Πρό τοΰ 1999 δέν είναι δυνατόν να γίνη άλλη ολική 
έκλειψις.

Έπιφυλασσόμεθα νά δώσωμεν άκριβεστέραν ταύτης περι
γραφήν είς τούς άναγνώστας τής «Φύσεως», άν αί άπό τής 
Κρήτη; γενόμεναι παρατηρήσεις υπήρξαν άποτελεσματικαί 
καί περίεργοι διά τήν έπιστήμην.

>

Βχνιζομένη με, μοί έγράφετε νά έπανέλθω, καί ότι δέν είσθε 
β πλέον ώργισμένη. Συγγνώμην.

τ> Άφ’ής, άκουσίως σάς έπ«ίραξα, δέν κατορθώνω να 
Βπείσω έμαυτόν ότι είμαι ένοχος, διότι «ξεστόμισα απλώς 
Βτήν λέξιν αγαπώ... τοΰτο είναι αληθές, σέ αγαπώ, άκου- 
»σον... σέ αγαπώ μέχρι θανάτου !

» ’Αγαπητή δεσποινίς, όταν σοί τό ώμολόγησα, μέ κατ«· 
Βδίκασες είς έξορίαν, νυν δ' δτε επαναλαμβάνω τό έγκλημά 
Βμου, μέ αναμένει ή ποινή τοϋ θανάτου. Έσο" βέβαια ότι 
Βκαί έν τούτφ θα υπακούσω, ή δ ’ άπόφασίς μου θα έκτ«λ«σθή.

» Ήδυνήθητε να συλλογισθήτε ότι «λησμόνησα τό σέβας, 
» είς ο δικαιούσθε ύπό. τήν στέγην μου πλιίον ή εις ούδέν άλλο 
Β μέρος; Τήν τιμήν μου, τήν ευτυχίαν μου, τό όνομά μου 
Βενόουν να θέσω ύπό τούς πόδας σου- δέν μοί εδωκες και- 
> ρόν νά σοί τό είπω, ουδέ ήθέλησας νά τό πιστεύσης. 
Β Έδέησε ν ’ άπέλθω, διότι δέν συγκατετίθεσο «ίμή ύπό τόν 
Βόρον τούτον να μείνης παρά τη Ραλλοΰ. Άλλ’ ήδη τί 9έ- 
β λεις νά γ«ίνω ; εύσπλαγχνίσθητί με, θέλεις ; Διά να έξη- 
Βγήσω τήν απροσδόκητου άναχώρησίν μου, προύφασίσθην 
Βκατεπείγουσαν ύπόθεσιν, οί δ’ ίν Κωνσταντινούπολή συγ- 
Βγενεϊς μου προσποιούνται ότι πιστεύουσι τόν μΰθον τούτον. 
Β Εντός ολίγου απέρχομαι είς Χίον, όπου μέ παραλαμβάνει 
Β δ διοικητής τής νήσου; έξάδελφός μου, φαναριώτης είς τήν 
Β υπηρεσίαν τού Σουλτάνου. 'Εκεί θά αναμένω τάς διατα- 
Βγάς σου. Μόνον έπί τφ τίτλφ τής συζύγου θά δύναμαι να 
Β σ’ έχω έπί πλέον μετ ’ «μοϋ.

■ »’Εαν άληθεύη ότι ή κόρη μου ζητείται ύπό τού υίοϋ τού 
Β βουλευτοΰ θεοχάρη, ούδεμία συγγένεια μοί είναι προσφι- 
Βλεστέρα*  διά τής ένώσεως ταύτης θά έγιγνόμην Έλλη» ά- 
Βπίναντι των οφθαλμών τών μάλλον δυσπιστών.

β Γνωρίζεις ότι «ίμαι καλός Έλλην, άλλα διά τόν Θεο· 
β χάρην οί φαναριώται ώς έγώ είναι σχεδόν Τούρκοι.

» Ύποβοήθησον λοιπόν τούς αρραβώνας.καί έπίτρεψον νά 
»σέ Ικετεύσω, όπως ό ίερεύς «ύλογήση δύο γάμους τή αύτή. 
»ήμέρ<£.

»*Ο  ΣΟς ΜΑΝΔΑΗΣ ΒΟΥΤΑΣ
η Πβρί τφ ίιοικητζ Φώτ^ Bi-j—ΧΙΟΣ.»

Ή επιστολή αυτή καταδεικνύει τήν νεώστί δημιουργηθεϊ· 
σαν θέσιν τής Ραλλοΰς, άλλά δέν είναι άπό σκοπού νά διη- 
γηθώμεν τάς μετά τής οικογένειας Βουγά σχέσεις τής γαλλί- 
δοςνεάνιδος.

Ή δεσποινίς Ραμώ έγεννήθη έν Λορραίνη. *0  πατήρ αύ
τής άξιωματικός τών Ζουάβων, έν άποστρατείφ, «πέτυχε νά 
διορισθή εισπράκτωρ είς μικράν εκ χιλίων κατοίκων πόλιν 
πλήν ταχέως έβαρύνθη μέχρις άπελπισμοϋ, ότε άπεφάσισβ 
να νυμφευθή. ’Απέναντι τών παραθύρων του κατφκει μετά 
γραίας «πεχούσης θέσιν θείας,ή δεσποινίς Μαρία Άντωανεττα. 
Ρενιωκούρ, ήτις καθ’ όλα τά φαινόμενα ητο καταδεδικα» 
σμένη είς παντελή άγαμίαν, διότι έξ εύγενών καταγομένη, 
άπήτει τοιουτον σύζυγον, μεταξύ τής χρυσής νεολαίας τοΰ- 
τόπου·

Ό άξιωματικός συγκατελέγη είς τούτους, ώνομάζετο δέ- 
Ραμώ I Ώρκίσθη δέ να ύπερισχύση τών αντιπάλων,καί εκρά- 
τηαε τόν λόγον του. Έπί μακρόν ή δεσποινίς ηκουσε την- 
άντήχησιν τών νικηφόρων βημάτων τοΰ ζουάβου. Ή θεί® 
άπέθανεν, ή δ’ άνεψια ήναγκάσθη νά μεταβή είς Νανσύ πρός 
δεακανόνισιν τών συμφερόντων της.

Έπιστρέψασα ούκ ολίγον έξεπλάγη εύροϋσα τήν οικίαν· 
αύτής κατειλημμένη» στρατιωτικώς ύπό τοΰ άξιωματικοΰ. Ό 

κ. εισπράκτωρ, έν πλήρει μεσημβρία, κατέλαβεν αύτήν έξ 
εφόδου άπούσης τής φυλακής, έγκατέστη δέ μετά τών επί
πλων του" τοΰτο δ’ έγένετο πρό οκτώ ήδη ήμερών. Μετά 
πολλάς διαφωνίας οί διαμαχόμενοι συνεφώνησαν πρός άρσιν 
παντός σκανδάλου νά συνέλθωσιν «ίς γάμον. Άλλως τε οί 
στρατιωτικοί δέν είναι εύγενείς ·

Ειρήνη έν τούτοις έν τφ συνδέσμω τούτφ δέν έπεκράτει. 
Ή δέσποινα Ραμώ, τό γένος Ρενιωκούρ, κατέβαλεν άγονους 
προσπάθειας όπως διορθώσω εξεις τινάς τοΰ συζύγου της 
ύπενθυμιζούσας ύπερ τό δέον τήν έλευθερίαν τών στρατώνων, 

•όθεν έκρινεν αύτόν ανάξιον τής θέσεώς της, προσεποιεϊτο δ’ 
ότι δέν τόν ίνόει.

, Ό εισπράκτωρ ήτο άνοικονόμητος, δέν ητο ούτε εΰπρο-
' σηγορος, ούτε «ύγενής. Ή κυρία Ραμώ πάσαν αύτής τήν 

προσοχήν εστρεψεν είς τό θυγάτριόν της, όπερ «ίσήγαγεν είς 
τό άριστοκρατικώτερον έκπαιδευτήριον τοΰ Νανσύ. Ένταΰ- 

, θα, ή Σωσάννα κατηρτίσθη, άποκτήσασα τρόπους καλούς 
καί συνδέσασα άξιολόγους σχέσεις. Δυστυχώς, κατά τούς δύο 
μήνας τών διακοπών ούς διήρχετο κατ’ έτος οίκοι, -— καί ό 
Θεός είξεύρει έάν ησαν οί εύαρεστότ«ροι 1 — ό άξιωματικός, 

f -όστις δέν ένόει ν ’ αναθρέψω τό κοράσιον τοΰτο ώς καλογραίαν, 
προσεπάθει παντί σθένει νά τή δώσω άνδρικόν χαρακτήρα.

Ή δεσποινίς Σωσάννα συνησθάνθη βραδύτερον τήν ατέ
λειαν τής παιδεύσεώς της· άνεμιμνήσκετο τάς ώρας άς διήλ- 
θεν ύπό τάς σκιάς τοΰ εκπαιδευτηρίου, καί έβλεπεν ότι ήμέ- 
ραν τινά αίφνης θά ήτο σύζυγος.
, Ή κυρία Ραμώ άπεβίωσε πριν ή ή κόρη της καταλίπη 
τό μοναάτηριον. Οϊμοι! ή σκληρά αυτή άπώλεια προσέβα- 
λεν δχι μόνον τήν καρδίαν, άλλά καί τήν τύχην τής παιδός· 
•ό άξιωματικός άπηχθάνετο τήν ερημιάν κατόπιν τοΰ πρώ

του αύτοΰ γάμου μή έπιθυμών νά συνομολογήσω δεύτερον, 
περιέπεσβν είς τάς άγκάλας παλλακίδας τινός.

Παρά τήν ύποκριτικήν ένοχήν τών μικροπόλεων, αίτινες 
κλείουσι τούς οφθαλμούς έξ άνασκοπής πρός τήν άνωτέραν 
κοινωνίαν, ή ορφανή φθάσασα τό 18 έτος καί λα"βοΰσα τά 
διπλώματα αύτής, ούδέποτε ήθέλησε νά συγκατοίκηση μετά 
τής παλλακίδος τοΰ πατρός της.

Έκτοτε ήρξατο δι’ αύτήν ζωή περιπετειώδης, παιδαγω
γός είς Παρισίους, Έδιμβοΰργον, Γενεύην, Ούγγαρίαν. Έ- 
μορφοΰτό πως διατρέχουσα διαφόρους τόπους, άλλα «ιχε καί 
πολλάς έλλείψεις· έν ω κατείχε κατά βάθος τόν Πετεφί-Σαν- 
δόρ, ήγνόει τόν Βίκτωρα Ούγκώ καί τόν Μυσσέ, Έν τφ 
σχολείφ μόνον ό Λαμαρτϊνος έπετρέπετο’ θρησκευτικώς δέ, 
σπουδάζουσα πάσας τάς θρησκείας, δέν έγνώριζε ποια είναι 
ή καλλίτερα.

Ημέραν τινά άπήλθε περιχαρής πρός τήν χώραν τών φώ
των, ύποδεχθεΐσα τάς προτάσ«ς τοΰ ’Αρσάκειου ’Αθηνών 
καί προτιμήσασα αύτάς άλλων γβνομένων ύπό πλουσιωτάτης 
οικογένειας, παρ’η «φοβείτο μή άποβή ή ύπηρέτρια τής 
αιθούσης. Τό Άρσάκειον, πομπωδέστερον ’Εθνική τών θη- 
λέων Σχολή, είναι έργον εκατομμυριούχου πατριώτου, τοΰ 
Άρσάκη, δστις έπιθυμών ν’ άποσπάση έκ τής άμαθιίας τας 
Έλληνίδας, έσκέφθη νά προικίση τόν τόπον του δια τοιού· 
του εκπαιδευτηρίου.

Πάσα καλή πρόθ«σις είναι αξιέπαινος, δέον δε νά αναμέ
τρηση τις ότι ή κατ' οικον άνατροφή, ή άναμφιβόλως άρί- 
στη πασών, δέν είναι δυνατή, είμή καθόσον ή μήτηρ μεμορ- 
φωμένη ούσα, έχει τήν ίσχύν τοΰ νά' μ«ταδιδη τάς τ« έπι- 
στημονικάς αύτής γνώσεις καί τήν ηθικήν αύτής διάπλασιν.

Μετά τόν αγώνα τής ανεξαρτησίας, οί μητέρες μόνον'
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

’Ενφ δύο στρατιώται έτραγώδουν έν τφ στρατώνι, εισέρ
χεται ό λοχίας.

— ’Απαγορεύω τά Βακχικά άσματα, τοϊς λέγει.
— Τι είπετε ; κυρ λοχία...
— ’Απαγορεύω, είπα, νά τραγουδάτε Βακχικά.
— Δέν τραγουδούμε βλαχικά,... ελληνικά, κυρ λοχία, 

τραγουδούμε...
— Τότε, καί αυτά τά απαγορεύω.
—- Μπά, λέγει τότε ό είς πρός τόν σύντροφόν του, αυτός 

δέ θάνε "Ελληνας, άφοΰ δέ μας άφίνει ούτε έλληνικά, ούτε 
βλαχικά νά τραγουδούμε, μην είναι Τούρκος;

— *Όχι,  βρέ, είναι διαβασμένος.
— Έ, καί με τούτο ;
■— Έ, δέν καταλαβαίνεις; θέλει ν ’ άκούη τραγούδια μέ 

πιάνο... -

■ΗΜΗ-

’Ενώ στρατιώτης τις φυλάττει ώς σκοπός, καί άδημονεί 
έπί τή βραδύτητι τής άντικαταστάσεώς του, διέρχεται ε’ις 
πολίτης.

— Τί ώρα είναι; τόν έρωτά.
— 2 */ 2 τοΰ άπαντά.
Ό στρατιώτης αναστενάζει, διότι περιμένει τήν 3ην ώραν. 

Παρέρχεται έν τέταρτον, καί έρωτά έτερον διερχόμενον πο
λίτην :

— Τί ώρα είναι; τφ λέγει.
— Δύο, τοΰ άπαντφ ούτος καί διέρχεται ταχέως.
'Ο σκοπός θυμόνιι, κάνει τον σταυρόν του, καί έρωτ^ τρί

τον διαβάτην.
— Τί ώρα είνε, βρέ; τώ λέγει.
— Μιάμισυ, τώ άπαντ?. ούτος.
— Μασκαρά, κοροϊδεύεις, στάσου... Στα όπλα!!! φω

νάζει© στρατιώτης...
Καί ούτω ή ώρα πέρασε καί ό σκοπός άντικατεστάθη, χω

ρίς νά τό έννοήση.

“ιιπευ^

Τρεϊς στρατιώται εκΛοιδωρικίου φιλονεικοΰσι περί τής μα· 
κροβιότητος τοϋ πάππου των.

— Ό δικός μου πάππος, λέγει ό Γιάννης, είναι 125 
χρόνων,, καί φαίνεται ακόμη σάν παλληκαράκι.

— Άμ’ ό δικός μου, ποϋ είναι 142 χρόνων καί ροκανίζει 
παξιμάδια σάν μικρό παιδί;

— Τόν έδικό μου νά δήτε, τοϊς λέγει .τότε ό Βασίλης, εί
ναι πολύ μεγαλείτερος, θά ηναι τώρα 160 χρόνων, καί δέν 
άπέθανεν ακόμη. Μοΰ Λεγε δέ πέρισυ ό πατέρας μου, ότι εχει 
40 χρόνια νά τόν ίδή καί νά "χω τόν νοϋν μου σάν άποθάνη 
γιατί θά μ’ άφήση κληρονομιά, καί ότι είναι γέρως άνθρω
πος 1 ! !

’ ΉΙΝΙΙΙΙΗ·

Είς λοχαγός δοκιμάζων τήν ευφυΐαν τών άνδρών του.
— Ποΰ έφύλαττες χθες, στρατιώτα, άπό τό μεσονύκτιον 

ϊωςτάςδύο;
— Εις τά ανάκτορα.
— Καί τί έφύλαττες;
— Τήν πολύτιμον ζωήν του βασιλέως.
— "Αμ προχθές, πού έφύλαττες;
— Εΐς τάς φυλακάς.
— Καί τί έφύλαττες ;
— Ούμ!...
—τ Τί ούμ... λέγε... βρέ, τί έφύλαττες είς τάς φυλακάς ;
— Τήν άχρηστον ζωήν τοΰ καταδίκου, άπαντά περιχα

ρής, διότι ηΰρε τήν άπάντησιν.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Τον
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑ TOYS ΤΗΛ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Υπάρχει τηλεγραφικόν σύρμα τό όποιον νά περιδάλτ) ολό
κληρον τήν γην ; καί ποϊον ;

Πόθεν άρχεται; πόθεν διέρχεται ; ποΰ καταλήγει; τις τά 
έτοποθέτησε, πόσων χιλιομέτρων είναι j καί τί λόγον έχει;

Τί χρόνος άπαιτεϊται ΐνα τό ηλεκτρικόν ρεύμα διατρέξγι. 
τό σύρμα τούτο ; καί πόσης έντάσεως δέον νά ήναι; (σχετικώς. 
πρός τήν εντασιν ένός πηνίου τής Μορσικής) κτλ.

Ό πρώτος τών τηλ. ύπαλλήλων οστις θέλει μάς άποστείλει τήν 
λύσιν τού ανωτέρω προβλήματος θά λάβη ώς δώρον έ’ν σύγγραμμα 
τηλεγραφικόν εικονογραφημένου.

8ον καί Οον
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ .

Τις τών αρχαίων 'Ελλήνων πρώτος έταξείδευσε προς τόν 
βόρειον πόλον, καί μέχρι ποιου γεωγραφικού πλάτους έφθασε;

Τις πρώτος άνεκάλυψε, καί τίνι τρόπω, τάς χρυσοφόρους 
γαϊας τής Καλλιφορνίας, καί πότε ;

Ό πρώτος λύτης τών δύο τελευταίων προβλημάτων 0ά λάβγ}. 
ανάλογου δώρον.

Μόα έξήγηαες

Το 4ον Κινεζικόν πρόβλημα έλυσαν επίσης οί Κύριοι, Σ. 
Μπούκας έκ Κορώνης, Δ. Φραγκάκης έκ Πύλου καί Δ. Καρ· 
πούζης έκ Ζαβέρδας.

’Επειδή δέ λαμβάνομεν λύσεις προβλημάτων κάί άπό 
συνδρόμητάς ήμών διαμένοντας είς άπομεμακρυσμένας πόλεις» 
θά δημοσιεύωμεν αύτάς μετά παρέλευσιν 15 ημερών άπό τής 
δημοσιεύσεως έκάστου προβλήματος.

Τών ύπισχημένων δώρων δικαιούται μόνον όπρώτος λυτήρ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,,
Γ. Νϊ Κ. Αίγιον. Έλάβομεν συνδρομήν σας και εΰχαριστουμεν, 

. ώς καί διά εύγενή προθυμίαν σας. Άπόδειξις στέλλεται σύν παρόντι 
φύλλω. Βεβαίως συμμετέχετε ορών. — Γ. Κ. Μεσολόγγιον, Έλάβό- 
μεν επιταγήν. Ένεγράψαμεν ολους καί σάς εΰχαριστουμεν πολύ. 
Δώρα έχετε προσεχώς.—Γ. Ρ. Ζαβέρδαν. Έλάβομεν επιστολήν σας 
καί εΰχαριστουμεν καλάς διαθέσεις σας. Περιμένομεν μνημονευόμε- 
νον πόνημα,δπερ έλπίζομενέσεται αντάξιον του ονόματος δ φέρει,και 
του ύπό τής «Φύσεως» έπιδιωκομένου σκοπού,κατά τό εν τώ πρώτα» 
φύλλω δημοσιευθέν πρόγραμμα. — X- Κ. "Υδραν. Έλάβομεν επιστο
λήν σας καί ένεγράψαμεν άπαντας, άποστείλλοντες συνάμα άπαντα 
τά μέχρι τοΰδε έκδοθέντα φύλλα. Εΰχαριστουμεν.—B.H.B.Ναύπα
κτον. Έλάβομεν συνδρομήν σας. Άπόδειξις σας φέρει άριθ. 241, όν 
δέον φυλάξητε διά κληρώσεις. — A.H· Τάντα. "Εχει καλώς.—Κ.Ν. 
"Ανδρον. Έλάβομεν τηλεγράφημά, ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν 
άπόδειξιν. ’Επιδιώξατε χωρία.

» '—

Προς τούς συνδρόμητάς της
' « ΦΓΪΕΩΪ»

Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεως» άναδέχεται τήν προμήθειαν·· 
οίουδήποτε άντικειμένου έζ ’Αθηνών, καί αποστολήν αυτου· 
έπί προμηθείς 5 έπί τοϊς εκατόν.

Πάσα αίτησις δέον νά συνόδεύηται ύπο τοΰ αντίτιμου 
τοΰ άντικειμένου καί τών έξόδων τής αποστολής.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛΦΕ1ΟΪ ΠΑΡΑΖΚΕΓΑ AEQNH


