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Ella Whaler Wilcox (peti εΐκόνος), ύπό T. A. — Dipl άλεξικε- 
ραΰνων (συνέχεια), ύπύ Φ. Π—Ή ύποβρΰχιος ναυτιλία κατ*  τώ 
1800, ύπό Φρίζ.—Λουδοβίκος Παττΐρ (ρετά εικόνων), ύπό ’Αστέρα?. 
—*Η  Χωβάννα Ραμ,ώ, ύπο Maurice de Fos (μετάφρασι? μετά eixd- 

νων).—Τό περίεργον εύρημα, ύπό Ροΰ. —Αίνίγματα. — "Ανταπο
κρίσεις τής «Φύσεως».—Γνωστοποίησες

ELLA WHALER WILCOX

WILCOX—Ή Άμερικανίς Σαπφώ

Ή κυρία Ella Whaler Wilcox, ής τήν εικόνα καταχωρί- | τής όδοΰ τής προβαλλούσης έλαχίστην άντίστασιν. Τοιουτο- 
ζομεν έν τή άρχή τού φύλλου τούτου, είναι ή μεγάλη ποιή- 
τρεα, ήν άπας ό δημοσιογραφικός κόσμος άποθαυμάζει διά τά 
έξοχα αυτής πνευματικά καί σωματικά προτερήματα. Ή 
Άμερικανίς αύτη Σαπφώ θαυμάζεται ιδίως διά τό περι
παθές τών ποιημάτων αύτής, τά οποία μετ’ ενθουσιασμού 
άναγινώσκονται καθ’ δλην τήν Αμερικήν.

Ή κ. Ella Whaler Wilcox είνα·. μέτριου αναστήματος, 
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καί όμως έ-ELLA WHALER

χει γράψει μέχρι τοΰδε ολοκλήρους τόμους ποιημάτων, άλ
λους δέ νέους παρασκευάζει. Τό κυριώτερον, είναι ή πρώτη 
«ν πάση αγαθοεργές, καί πρόθυμος επίκουρος πρός πάντα χρή- 
ζοντα βοήθειας. Ο οικος αύτής διακρίνεται έπί εύκοσμίμ καί 
καλαισθησία- έν μόνον τέκνον είχε, μικρόν άγγελον, άλλ’ 
«χασεν αύτό έσχάτως, παραμυθεϊται δέ διά φιλανθρωπικών 
Ιργων.

Οίκαδε περιβάλλεται πάντοτε λευκήν έσθήτα έν άπλότητι 
άμιμητω. Η φωτογραφία αύτής. ή άνωτέρω καταχωρισθεϊσα, 
«Ιναι εντελής. ψ

ΣΓΝΔΡΟΜΗ
Έν Έλλάδι, ίτησία Λρ. β 

» » ίξΑμηνος » 4 
"Εξωτερικού έτησία Φρ. 10 

» » ίξάμηνος » β

ΠΕΡΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ
(Συνέχεια).

"Ηδη άς έξετάσωμεν έν όλίγοις, άν πας κίνδυνος μεταιοϋ- 
ται διά τής συγκοινωνίας τών άλεξικεραύνων κατ’ εύΟείαν 
μετά τών υπογείων τούτων διοχετεύσεων.

Έν τή περιπτώσει ταύτη ή έ'δρα τής ύψηλοτέρας ηλεκτρι
κής τάσεως δέν ΰφίσταται πλέον εν τώ έσωτερικφ τών οΐκοδο- ’ 
μών, άλλ’άνωΟι τών στεγών,τοϋ δέ κεραυνού καταπίπτοντός 
μετά δυνάμεως έάί τούτων,ούδέν ίχνος τής διαβάσεώς του θ’ 
άφήση, διότι δέν ύπάρχει λόγος νά μεταπηδήσή άφ ’-ενός ση
μείου εις έ'ιερον, άτε προετοιμασθείσης αύτφ καταλλήλως 

τρόπωςδέ, αί διοχετεύσεις τοΰ ΰδατος καί φωταερίου προφυ- 
λάσσονται τελεσφόρως, χαί τό άλεξικέραυνον φαίνεται κάπως . 
βελτιούμενον καί έκπληροΰν τόν ώρισμίνον σκοπόν. ■ 

Παραδεχόμενοι την άκ’ εύθείας συγκοινωνίαν τών αλεξι
κέραυνων μετά τών τοιούτων διοχετεύσεων, δέον νά συνδέσω- 
μεν τόν αγωγόν τοΰ αλεξικέραυνου μέ εκείνο τό μέρος της 
διοχετεύσιως τοΰ φωταερίου, τό όποιον εύρίσκεται μεταξύ 
τοΰ γνώμονος και της ό.δοΰ, καί νά έχη την αυτήν περιφε
ρικήν διάμετρον καθ’ όλον τό μήκος αύτοΰ’ ή δέ σύνδεσις δέον 
νά έκτελήται διά συγκολλήσεως,άφοΰ προηγουμένως ρινισθώσι 
καλώς τά σημεία τής ένώσεως. Πρός τούτοις οί σωλήνες τοΰ 
γνώμονος, ήτοι οί τής εισόδου καί εξόδου τοΰ φωταερίου,δέον 
νά συνδεθώσι μεταξύ των διά τίνος αγωγού πρός αποφυγήν 
προσβολής τοΰ γνώμονος ύπό τοΰ κεραυνού, τούτου χρησι
μεύοντας καί πρός στενοτέραν σύνδεσιν τών σωλήνων. Έν 
πάση δέ περιπτώσει ό αγωγός τοΰ αλεξικέραυνου πρέπει νά 
καταλήγη καί εις πλάκα έν τή γή, ώς έάν μή ύπήρχεν ή άλλη 
διά τών σωλήνων οδός πρός αύτήν.

Είς όσας οίκοδομ.άς έγε'νοντο τοιαΰται άπ’ εύθείας συνδέ
σεις τών άλεξικεραύνων μετά τών σωλήνων τοΰ ύδατος καί 
τοΰ φωταερίου, δέν έγνώσθη είσετι ούδέν άπευκταίον έκ τοϋ 
κεραυνού προερχόμενου.

Έν τούτοις καί μετά τήν παραδοχήν τού ανωτέρω έκτέ- 
θέντος σωτηρίου μέσου πρός άπόκρουσιν παντός κινδύνου έκ 
τών κεραυνών προερχόμενου, δέν δυνάμεθα νά παραδεχΟώμεν 
ότι τό ζήτημα έλύθη, διότι έν όσφ δεν ορίζεται άκριβώς ή 
ποσότης, διάρκεια ^αί ή δύναμις τοΰ ηλεκτρισμού, όν κεραυ
νός τις φέρει μεθ’ έαυτοΰ, ήτοι αί φυσικαί ιδιότητες αύτοΰ, 
ή κατασκευή καί τοποθέτησις τών άλεξικεραύνων θά έξακο- 
λουθώσι νά γίνωνται άτελώς.

. Ή διάρκεια τοΰ κεραυνού δέν έγνώσθη είσέτι αρκούντως, 
καί τινές μέν ύπολογίζουσιν αύτήν είς έν εκατομμυριοστόν 
(miliionieme) κατά δευτερόλεπτου, καί άλλοι «ίς διάστημα 
χρόνου κατά πολύ μεγαλείτερον. Ό Kohll’aush υπολογίζει, 
αύτήν μεταξύ 0,001 καί 0,03 τοΰ δευτερολέπτου, καί ευρί
σκει. ότι τό ρεύμα όπερ διαρκεΐ μόνον 0,001 τοΰ δευτερολέ
πτου έχει δύναμιν 52,000 amperes, καί εκείνο όπερ διαρκεΐ 
0,03 τοΰ δευτερολέπτου 9,200 amperes, συνεπώς ή ποσό
της τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος ποικίλλει μεταξύ 52 καί 270 
coulombs. Έάν δέ παραδεχΟώμεν 276 coulombs, απαι
τούνται επτά κεραυνοί διά τήν παροχήν τής αναγκαίας πο- 
σότητος τού ήλεκτρισμοϋ διά τροφήν μιας λυχνίας πυρακτώ- 
σεως, έντάσεως 16 κηρίων μόνον, έπί μίαν ώραν.

Περί τών διά τών τεχνητών κεραυνών φαινομένων πρός 
άνακάλυψιν τών στοιχείων τών φυσικών κεραυνών,Ικανόν πά
ταγον διήγεερεν εσχάτως ό καθηγητής Olivier Lodge, και
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δέν κατώρδωσε μέν να λύση το πρόβλημα τής άφομοιώσεως 
τούτων, άντικρουσδείς ύπό τών πρακτικών ηλεκτρολόγων, έν 
τούτοις έξήχθησαν άλήθειαί τινες έκ τής συζητήσεως ταύτης, 
πολύ χρήσιμοι διά τήν κατασκευήν καί λειτουργίαν τών υπαρ
χόντων άλεξικεραύνων, άς θέλομεν άναγράψει ένταΰθα έν 
σχετική συντομία.

Ό Lodge μετεχειρίσθη τήν Λουγδουνικήν λάγηνον πρός
1 παραγωγήν.τών τεχνητών κεραυνών,ής αί δύο επιφάνειαι άνα-

παριστώσι τό έδαφος καί τά νέφη, ή δέ ύαλος τό μεσολαβούν 
διάστημα τού άέρος, καί μολονότι ή διαφορά καί άνισότης 
τών δύο λαγήνων είναι σημαντική ένεκα τής καταπληκτικής 
διαφοράς τών έπιφανειών, τής άποστάσεως, καί τής άγωγι- 
μότητος αυτών, διότι τά νέφη καί ή γή είσι κακοί άγωγοί, 
έν τούτοις ό Lodge φρονεί, ότι είναι δυνατόν νά έξαχθώσιν 
αφομοιωτικά συμπεράσματα, διότι έκάστης ηλεκτρικής έκκε
νώσεως μεταξύ τών δύο επιφανειών διενεργουμίνης, τής μέν 
φυσικής λαγήνου διά τοΰ κενού, τής δέ τεχνικής δεά μέσου 
δύο μεταλλικών σφαιρών, συγκοινωνουσών μετά τών δύο 
οπλισμών, διά τήν αποφυγήν τής διατρίψεως αυτής περί τήν 
ύαλον, τής τεχνικής λαγήνου, παράγονται διάφορα φαινόμενα 
τά όποϊα πείθουσιν, ότι υπάρχει αφομοίωσες. Άποδεικνύει 
δ ’ ότι, έάν τά νέφη καί τό έδαφος ήσαν επίσης καλοί άγωγοί 
ώς καί τά έκ κασσιτέρου φύλλα τής τεχνικής Λουγδουνικής 
λαγήνου, οί φυσικοί κεραυνοί δά κατέπιπτον παταγωδώς, 
άσυγκρίτως πλέον καταστρεπτικοί ή νΰν.

. Έκ δέ τών διαφόρων αύτοΰ υπολογισμών άποδεικνύει ό 
Lodge, ότι’ούχί μόνον οί λεπτοί άγωγοί παρουσιάζουσιν όλι- 
γωτέραν τών παχέων άντίστασιν είς τήν διάβασιν τής ηλεκτρι
κής έκκενώσεως, άλλ’ ότι ό σίδηρος ενέχει άνώτερα προτερή
ματα τών τοΰ χαλκού, ήτοι αποτελέσματα όλως άντίθετα 
τών μέχρι τοϋδε γνωστών περί τών ιδιοτήτων τών άγωγφν. 

Οι υπολογισμοί όμως ούτοι θεωρούνται άνακριβεΐς, διότι 
δέν γίνεται διάκρισις μεταξύ σταθερών καί μή ρευμάτων. Αί 
συνήθεις άντιστάσεις τών αγωγών υπολογίζονται διά σταθε
ρών ρευμάτων, ένώ ή έκκένωσις μιας Λουγδουνικής λαγήνου 
ή κεραυνοΰ τίνος είσι ρεύματα βραχείας διάρκειας καί μή 

,. σταθερά, διότι τά ρεύματα ταΰτα άρχίζοντα εκ τού μηδενός
φθάνουσιν είς δύναμιν σημαντικήν, καί επανέρχονται πάλιν 
είς τό μηδέν, έν διαρκεία χρόνου υπολογιζομένου μόλις κατά 
εκατοστόν ή χιλιοστόν τού δευτερολέπτου. Πρός δέ είς τά 
ρεύματα ταΰτα ή οικεία έκαστου έλκτικότης τών αγωγών ή 
ή μαγνητική αδράνεια προεξέχουσιν.

Ή συνήθης άντίστασις τών άγωγών ούδεμίαν σχέσιν έχει 
πρός τά στιγμιαία ταΰτα ρεύματα- διότι αί ήλεκτρικαί δια
κυμάνσεις κυκλοφορούσιν ακροθιγώς έπί έπιφανέίας άπολύτως 
λεπτής, καί δέν λαμβάνουσι καιρόν νά είσδύσωσιν είς τά εσω
τερικά μέρη τών άγωγών, καί καθ’ήν στιγμήν τούτο μόλις 
δύναται νά γείνη,ή έκκένωσις θά έχη ήδη τελειώσει. Ούτως 
έξηγεΐταε, διατί ό σίδηρος άγει τάς εκκενώσεις ταύτας, του
λάχιστον τόσον καλώς, άν όχι καλλίτερου του χαλκού, άν καί 
εχη ίδιαν μεγαλειτέραν ελαστικότητα. Ό ηλεκτρισμός δέν 
λαμβάνει καιρόν νά εισχώρηση είς τά ενδότερα, καί συνεπώς 
δέν δύναται νά μαγνητίση τάς έπιφανέίας των, επομένως είς 
τάς στιγμιαίας ταύτας εκκενώσεις ό χαλκός δέν είναι δυνα
τόν νά ηναι προτιμώτερος τοΰ σιδήρου, διότι εκείνος ό αγω
γός είναι καλλίτερος, όστις φέρει μεγαλειτέραν επιφάνειαν, 
ήτοι απέχει δσφ τό δυνατόν περισσότερον άπό τού κυλινδρι
κού σχήματος, ώς άγων τόν ηλεκτρισμόν εύκολώτερον.

Ό Κ. Lodge φρονεί, ότι ό ηλεκτρισμός μιας ηλεκτρι
κής έκκενώσεως προερχομένης είτε έκ μιας Λουγδουνικής λα
γήνου, είτε άπό προσβολής κεραυνού, δονείται έναλλάξ, συνε· 

.: πείά δέ τής προστριβής τών δονήσεων τούτων ή ίπισωρευ- 
θεϊσα ένέργεια διασκορπίζεται, Αί δονήσεις αύται είναιάπο- 

. τέλισμα τής άδρανείας. -
Πρός κατανόησιν τής όμοιότητος τής ένεργείας μεταξύ 

μιας Λουγδουνικής λαγήνου καί ένός κεραυνού γίνεται καί τό 
έξης πείραμα. Θέτουσιν είς συγκοινωνίαν τούς έξωτερικούς καί 
εσωτερικούς οπλισμούς μετά δύο μετάλλινων όριζοντείων πλα
κών, τής μιας ύπό τήν άλλην, καίείς άπόστασιν τοιαύτην,ώς· 

τί νά μή ήναι δυνατή έκκένωσις διά μέσου τοΰ κενού. Και 
μετά τοΰτο συνδέουσι την κατωτέραν πλάκα την παριστώ- 
σαν -ζην γην πεπληρωμένην δι’ηλεκτρισμού, διά μακροΰ 
χάλκινου σύρματος, όιτβρ διά μεγάλης περιστροφής πλησιά
ζει τήν άνωτέραν πλάκα μιέ^ρις άποστάσεως εκατοστόμετρων 
τινών. Όπόταν ένεργηδή ή έκκένωσις τής λαγήνου, ό σπιν- 
θήρ μεταπηδφ ε< τή: άνωτερας πλακός τής παριστώβης τό 
πεπληρωμένον ηλεκτρισμοί; νε’φος εΐς τό εγγύς άκρον τοΰ μα- 
κροΰ χάλκινου σύρματος, ϊνα φδάση ούτως είς τήν κατωτέ- 

,-ραν πλάκα.
Διά μικράς δε μεταβολής γίνεται καί τόέξής χαρακτηρίστε· 

κώτιρον πείραμα. Προσθέτουσι καί έτερον βραχύτατου σύρμα 
είς τά ανωτέρω έκτεθέντα άπό τής κατωτέρας πλακός, όπερ 
νά πλησιάζη τοΰ άκρου τοΰ.έτέρου μακροΰ σύρματος, άφίνον 
μεταξύ τών δύο άπόστασιν ένός ή δύο έκάτοστομέτρων, τό 
δε άκρον τοΰ βραχέος τούτου σύρματος, δέον νά άπέχη άρ- 
κούντως τής άνωτέρας πλακός οΰτως,ώστε σπινδήρ τις νά μή 
δύναται νά μεταπηδά άπ’ εύθείας άπό ταύτης εΐς. τό βραχύ 
σύρμα. Έκκενοΰντες τότε τήν λάγηνον παρατηροΰμεν καθ' 
ήν στιγμήν ό σπινδήρ πηδά έκ τής πλακός έπί τοΰ μακρςΰ σύρ
ματος, έτερον σπινθήρα διεργόμενον άπό τοΰ μακροΰ σύρμα
τος είς το βραχύ. Κατ ’ άκολουθίαν, ή έκκένωσις προτιμά καί 
τήν όδόν ταύτην, διότι έν τφ μακρφ σύρματι παράγεται έν 
ώρα τής έκκενώσεως τοσούτφ ισχυρά έμφραξις, λόγφ τής μα- 
γνητικής άδρανείας, ώστε ή άντίστασις καδίσταται, ούτως εί· 
πεϊν απεριόριστος. Έάν δέ.λάβωμεν βραχεΐαν ράβδον χαλ· 
κίνην, διαμέτρου 2 έκάτοστομέτρων, καί πλησιάσωμεν είς αύ
τήν τά άκρα λεπτού παραλλήλου σύρματος, παρατηροΰμεν 
σπινθήρας μεταξύ τοΰ λεπτού τούτου σύρματος καί τής ρά
βδου, οπότε άκαριαία έκκένωσις δά διέλδη διά τής ράβδου. 
,Έπεται έντεΰδεν ότι είναι πολύ κινδυνώδες νά έγγίση τις έν 
ώρα καταιγίδος καί τό τελειότερο·.· μάλιστα άλεξικέραυνον, 
διότι μεταπήδησι; είναι πολύ ένδεχομένη.

Όπόταν ό δετικός ηλεκτρισμός συσσωρεύεται βαθμηδόν είς 
Ικτασίν τινα νεφών, ό δέ άρνητικος εν τή επιφάνεια τής γής, 
σχηματίζεται έν τφ διαμέσφ κενφ ηλεκτρική τις κατάστασις, 
δηλαδή ό μεσολαβών άήρ ηλεκτρίζεται, ή δε τελική. έκκένω- 
σις θά γείνη διά τής άσθενεστέρας οδού. Δυναμένου όμως ίνα 
τά νέφη καί τό έδαφος μή ήλεκτρισδώσι προκαταβολικώς, δτε 
διά τίνος αίτιας ή αναγκαία πρός έκκένωσιν ηλεκτρική ποσό- 
της συσσωρεύεται στιγμιαίως, τότε ό μεσολαβών άήρ δέν λαμ
βάνει καιρόν νά ήλεκτρισθή καί προετοιμάσω τήν όδόν τοΰ κε
ραυνού. ■

Τάς δύο ταύτας περιστάσεις ό Lodge άναπαριστ# διά τοΰ 
άκολούθου πειράματος.

Έν τή πρώτη περιπτώσει συνδυάζει τάς δύο παραλλήλους 
πλάκας μέ τόν έξωτερικόν καί έσωτερικόν οπλισμόν τής Λουγ- 
δουνικήςλαγήνου, καί έφ’όσον ή λάγηνος πληραΰται, αί δύο 
πλάκες πληρούνται ομοίως βαθμηδόν ηλεκτρισμών άντιθέτων, 
ό δέ διαχωρίζων ταύτας άήρ λαμβάνει όλον τόν άπαιτούμενον . 
χρόνον ίνα ήλεκτρισθή ωσαύτως. Τότε τίθενται έν συγκοινωνίες 
μετά τής κατωτέρας πλακός διάφοροι άγωγοί διαφόρων σχη
μάτων, οίτινες πλησιάζουσι τήν άνωτέραν πλάκα, ήτοι μία 
ράβδος λήγουσα είς μεγάλην σφαίραν, έτέρα λήγουσα είς μι- 
κράν σφαίραν, καί έτέρα λήγουσα εΐς άκίδας, καίάμέσως πα· 
ρατηρούμεν, οτι ή άκίς προφυλάττει τήν μικράν σφαίραν καί 
αύτη τήν μεγάλην. Ίνα δέ κατορθωθή, ώστε ό σπινδήρ μ'τα 
τής αύτής εύκολίας διέλθη μεταξύ τής άνωτέρας πλακός καί 
τών τριών αγωγών,άπαιτείται διά μέν τήν μικράν σφαίραν νά 
τριπλασιάσωμεν τήν άπόστασιν τήν διαχωρίζουσαν τήν με
γάλην σφαίραν άπό τής πλακός, διά δέ τήν άκίδα, δέον νά 
έξαπλασιάσωμεν έπί μάλλον τήν αύτήν'άπόστασιν. Ό λόγος 
τοΰ φαινομένου τούτου δέον μοναδικώς νά ζητηθή έν τή δια· 
φορφ τής ηλεκτρικής τάσεως'τών τριών αγωγών. Η άντί- 
στασις τών είς σφαίραν καί είς άκίδα καταληγόντων αγωγών 
δέν μεταβάλλει σχεδόν ποσώς τήν κατάστασίν ταύτην τών 
πραγμάτων. Έάν δέ οί, άγωγοί τής μεγάλης καί τής μικρας 
σφαίρας φέρωσιν αντιστάσεις πρακτικώς μηδαμινάς, καί ίάν- 
μεταξύ τής άκίδος καί τής πλακός μεσολαβή εν megohm,

ή άκίς πτορΑάττει πάντοτε είς κτόστασιν έξκτλκσίαν καί 
τριπλασίαν τούς δύο άλλους αγωγούς.

Έν τή δευτέργ περιπτώσει λαμβάνει .δύο λαγήνους, ών οί 
εσωτερικοί οπλισμοί πληρούνται διά τινο; μηχανής τού Holz 
κατ’ έναντίκν διεύδυνσιν, μετά δέ τήν πλήοωσιν ό ϊξωτερικός 
οπλισμός τής μιας τών λαγήνων τίθεται είς συγκοινωνίαν μετά 
τής άνωτέρας πλακός, καί ό εξωτερικός οπλισμός τή; .έτέρκς 
μετά τής κατωτέρας πλακός. Έφ’ όσον αί λάγηνοι δέν έκκε· 
νοΰνται, ούδεμία διαφορά ηλεκτρικής τάσεως μεταξύ τών δυο 
πλακών υπάρχει- διότι ό ηλεκτρισμός αύτών εΰρίσκεται έν 
λανθανούση καταστάσει, τοΰ δέ μεταξύ αύτών κενού μή υπο
κειμένου είς ούδεμίαν ηλεκτρικήν πίεσιν, καί μή ήλεκτο·.- 
ζομένου, ή διά τήν διάβασιν μελλούσης έκκενώσεως όδός 
δεν προετοιμάζεται προκαταβολικώς. Οί έπί τής κατωτέρας 
πλακός ευρισκόμενοι τρεϊς άγωγοί, όλως διαφόρω; διάκεινται 
ή έν τή πρώτη πιοιπτώσει. Έν ώρφ τής έκκενώσεως, ό σπιν- 
θήρ μεταβαίνει πάντοτε έπί τού μάλλον πλησιάζοντος τήν 
άνωτέραν πλάκα άγωγοΰ, οίουδήποτε σχήματος καί άν ηναι, 
δέον δέ ίνα ή άπόστασις μεταξύ τής άνωτέρας πλακός καί 
τών τριών άγωγών η 
σις έκλέγη ποτέ μέν τον ένα, ποτέ δέ τόν έτερον τών άγωγών 
τούτων. Ή άκίς εν τή περιπτώσει ταύτη δέν έχει ούδεμίαν 
προφυλακτικήν επιρροήν επί των άλλων άγωγών.

Ό καθηγητής Κ. Lodge δέν άρκεϊται είς τά πειράματα 
ταΰτα τά δια των Λουγδουνικών λαγήνων γινόμενα, πρός 
άπόδειξιν τών ενδιαφερόντων φαινομένων μεταξύ γής καί νε
φών, άλλ’ ήμιϊς δά περιορισδώμεν είς ταΰτα, ίνα ίδωμεν τά 
πρός κατασκευήν τών άλεξικεραύνων συμπεράσματα αύτοΰ, 
καί άντιπαραβάλωμεν αύτά πρός τά τής άντιθέτου σχολής, 
πρός πλείονα έξέτασιν τού ζητήματος τούτου καί παραδοχήν 
τής άκριβεστέρας καί άσφαλεστέρας γνώμης.

("Βπεται

πάντοτε ή αυτή, ίνα ή εκκένω-

Φ. II.

ΗΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1890
Ή λύσις τού προβλήματος τής ύποβρυχίου ναυτιλίας 

πλησιάζει εΐς τό τέρμα της, διότι αί άπό δύω έτών κατα
βαλλόμενα! προσπάθειαν παρά τισιν ίθνεσι πρός απομάκρυν- 
σιν τών υφιστάμενων ελλείψεων αίρονται βαθμηδόν, ή δέ 
πλήρης επιτυχία τής έπιχειρήσεως εινε μόνον ζήτημα χρό
νου. Ούτως έν Γαλλία, πρόσφατοι δοκιμαί ηύξησαν τάς ελ
πίδας τών ναυτικών. Κατά τούς παρελθόντας μήνας Νοέμ
βριον καί Δεκέμβριον τό πλοϊον ό Γυμνήτης έκαμε καταδύ
σεις λίαν επιτυχείς καί άκοιβεΐς, καί κατά βάθος καί κατά 
διεύδυνσιν- διατρέξαν διάστημα 1200 μέτρων, καί διελθόν 
ύπό τά θωρακοφόρα σκάφη μετά τής μεγαλειτέρας εύκολίας, 
άπέδειξεν ότι βλέπει υπό τήν θάλασσαν θαυμασίως, κατανι- 
κών τήν πυκνότητα τού ύδατος. Ή έντελής άπομόνωσις 
τών ηλεκτρικών συμπυκνωτών κατωρθώθη· τά λοιπά μηχα
νήματα έτελειοποιήθησαν, ό δέ ηλεκτρισμός άντικατέστησεν 
εντελώς τόν άτμόν καί τά πάντα έν τώ πλοίφ δι’ αύτού’κι- 
νοΰνται, ώς το πηδάλιου, ό άνεμοδότης, ή άλυσος τής άγ
κυρας, ό γνώμων τής καταμετρήσεως τού βάθους κτλ.

Ένφ δέ ταΰτα έγένοντο ίν Τουλών, ό κ. Goulel έδοκίμαζε 
τό νέον υποβρύχιον αυτού πλοϊον έν Cherburg. Πάντες βε- 
βαιοΰσιν ότι τούτο επέτυχε, καί ότι αί είς τάς πρώτας δό
κιμά; άναφανεϊσαιδυσχέρειαι ήρθησαν. Άπεδείχδη ότι ή κί- 
νησις, ταχύτης, κατάδυσις καί ύπό τό ύδωρ διατήρησις έξε· 
τελούντο έπιτυχώς- πλήν παρετηρήθη ότι τό πλοϊον τοΰτο 
δέν υπακούει τόσον εύκόλως,καΐ δεϊται θεραπείας τής έλλεί- 
ψεως ταύτης.

Έν Ισπανία, μέγα βήμα έγένετο πρός τά έμπρός- Τφ 
1888, έρρίφθη άπό τοΰ ναυπηγείου, τής Carraca παρά τά 
Γάδειρα, υποβρύχιόν τι πλοϊον θωρακοφόρου, είς ο έδωκαν τό 
όνομα τοΰ εφευρέτου αύτοΰ κ. Περάλ ύποπλοιάρχου. Έχει 
χωρητικότητα 87 τόννων, καί μήκος 22 μ. έπί 2,87 πλά
τους. Ό,τι ίγνώσθη μέχρι τουδε, διότι τά ιδιαίτερα αύτοΰ 
χαρακτηριστικά φυλάττονται έν μυστικότητι, εινε ότι κινεί

ται διά τοΰ ηλεκτρισμού. Κατά τήν πρώτην αύτού δοκιμή 
είς τροχός έθραύσθη καί τό πλοϊον έξώκιιλεν.άναγκασθέντο- 

: τού κ. Ιίεράλ νά διακόψη τάς δοκιμής αύτοΰ καί νά τάς έν 
παναλάβη τόν παρελθόντα Δεκέμβριον. Τό πλοϊον τούτο 
πλέει είς βάθος 9 μέτρων.

... Έν 'Αγγλία τά πλοία τού Νόρδενφελδ καί , Βάδιγκτων 
έποίησαν προόδους, άλλά ούδείς τούτων έδημοσίευσεν ίτι'τά 
αποτελέσματα τών δοκιμών, άς έπεχείρησαν κατά τό παρελ
θόν έτος. Άλλ ’ ούτε περί τού πλοίου τών κ.. κ. Σάπμαν καί 
Βρίν έχομεν θετικάς πληροφορίας, τοΰ ναυπηγηδέντος κατά 
τό 1888 καί περί ού τοσούτον πάταγον, διήγειραν τά άγγλι- 
κα δημοσιογραφικά φύλλα. Έλέχθη μόνον ότι ώς κινητήριον 
δύναμιν μεταχειρίζονται μίγμα έξ αίθέρος πετρελαίου καί 
οξυγόνου συμπεπυκνωμένου είς 80 ατμοσφαιρικής· μονάδάς, 
είτε έντός εστίας λέβητος κοινού άτμοκινήτου, είτε εντός ει
δικού φωταερκοϋ μηχανήματος. Ή κατάδυσις γίνεται διά 
κεντρόφυγος άντλίας, ήτις εισάγει τό ύδωρ είς τόν πυθμένα 
τού πλοίου. Τό δέ βάθος τής καταδυσεως ένδείκνυται δι ’ η
λεκτρικού μηχανήματος.

Έν Γερμανίγ έγένοντο δοκιμαί τφ 1888 είς τό Wilhelms
haven καί τό Danzig έπί τορπιλλοφόρου ύποβρυχίου,μήκους 
35 μέτρων. Λέγεται ότι διατρέχει 12 μίλια καθ’ ώραν, καί 
δύναται νά διανύση έκτασιν 900 μιλίων άνευ άνανεώσεως 
τής προμήθεια; ανθράκων. Κατέρχεται .είς βάθος 15 μέ
τρων ό δέ οπλισμός του άποτελεϊται έξ ένός πυροβόλου 
ταχείας βολής, έκ 3 τορπιλλών τοποθετουμένων έπί τού 
καταστρώματος, καί 2 ετέρων ϋπ’ αύτό έξακοντιζομένων διά 
τών συνήθων μέσων. Αί πληροφορία! είσί πολύ παράδοξοι;

Έν ταϊ; Ήνωμέναις πολιτείαις τής ’Αμερικής, δέν έγέ
νετο πλέον λόγος περί τού ύποβρυχίου πλοίου PacificateiH, 
καί συμπεραίνομεν, οτι ό σκοπός τούτου άπέτυχεν. Έν τού
τοι; εξ εφημερίδων καί τών ειδικών τεχνικών φύλλων πλη- 
ροφορούμεθα, ότι τρία έτερα ύποβρύχια πλοία κατεσκευά- 
ζοντο καί ότι πρό τινων εβδομάδων έπρόκειτο νά ριφθώσιν είς 
τήν θάλασσαν. Τοΰ πρώτου τό σχέδιον έξεπονήθη ύπό τίνος 
μηχανικού Θωμά καλούμενου, τή επινεύσει τού διασήμου ναυ
άρχου Porter. Όλα τκ εκτός τοΰ ύδατος μένοντα μέρη τοΰ 
πλοίου τούτου είσί τεθωρακισμένα, έφ ’ ών δά ύπάρχη έμβο- 
λον, ώς καί ύποβρύχιον τι πυοόβολον, συστήματος Ericson.
Εκτός δέ τούτων δά φέρη προφυλακτικόν πυργίσκον καί έν 

πυροβόλου Zalinsky, άπαραλάκτως ώς τό πλοϊον Νόρδενφελτ.
"Ετερός τις αμερικανός Μ. Cawetl, μηχανικός, έπενόησεν 

ύποβρύχιον κριόν όστις δύναται·’ά έπιβιβάζηταιέπί πολεμικού 
πλοίου, καί δά έχρ πλήρωμα 6 άνδρών. Ή γέφυρα σχήμα
τος ράχεως χελώνης εσεται τεθωρακισμένη, καί είς τό έμπρό- 
σδιον μέρος θα φίρη όριζόντειον κύλινδρον, μήκους 4 μ. καί 
δΟ,περιέχοντα έμβολον διαμέτρου 30 έκατοότών, διερχόμε- 
νον διά τής πρώρας τού πλοίου. Ή λέμβο: αύτη δά κιγήται 
διά τοΰ άτμοΰ, θά έχη άπωσιν 60 τόνων, καί ταχύτητα 2Q· 
έ'ως 22 μιλίων.

Ή τρίτη υποβρύχιος αμερικανική λέμβος του έπινοητοϋ 
Barber, άνωτέρου άξιωματικοΰ τού ναυτικού, προώρισται νά. 
ένεργή κατά τρεϊς διαφόρους θέσεις. Έν τή πρώτη, ή λέμ
βος μένει κατά τό ήμισυ έκτος τού ύδατος, καί ποιεί χρήσιν· 
όλου τοΰ οπλισμού αύτής. Έν τή δευτέρφ, μένει είς τήν επι
φάνειαν τού ύδατος,καί δέν φαίνεται ή ό κινητός πυργίσκος 
αύτού καί εκατοστά τινα έκ τού οπισθίου αύτοΰ μέρους, καί 
δύναται τότε νά κκμνη χρήσιν σωλήνος τοποθετημένου έν τφ 
άξωνι τού πλοίου, δι ’ ού έξακοντίζονται όβούζια πλήρη δυ- 
νααίτιδος είς άπόστασιν ί000 μέτρων. Έν τή τρΐίη τέλος 
θέσει τό πλοϊον είναι εντελώς καταβεβυθισμένον, καί είτε τή. . 
βοηθ εία συμπεπυκνωμένου άέρος, είτε διά πυρίτιδος έξακον- 
τίζει διά μέσου οριζοντείου σωλήνος ευρισκομένου έν τφ άξωνι 
τοΰ πλοίου μύδρους 20 εκατοστόμετρων είς άπόστασιν εκα
τοντάδων τινών μέτρων, ώς καί τορπίλλας όλων .τών συστη
μάτων. Τό πλοϊον τοΰτο φέρει σχήμα σιγάρου, έχει δυο ρά·. 
χεις, καί μεταξύ αύτών εύρίσκονται τά διαμερίσματα είς τά 
όποϊα τοποθετείται τό ύδωρ διά τήν κατάδυσιν.

Τοιαΰται είναι αί καταβληθεϊσαι μέχρι τέλους τοΰ παρελ,-·
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θόντ.ος έτους προσπάθειαι έκ μέρους τών ναυτικών επιστημό
νων, όπως καταστήσωσι πραγματικότητα τήν θεωρίαν τής ύ- 
Ιποβρυχίου ναυτιλίας. Αί προσπάθειαι αύταε σκοπον είχον τήν 
ιάρσιν τών άναφάνεισών δυσχερειών είς τήν πλήρη, επιτυχίαν 
τοϋ σκοπού των, όστις δυστυ- 
χώςδέν έπετεύχθη έτι εντελώς 
Έν τούτοι; ή επιτυχία τού
του δέν είνάι ή ζήτημα ολί
γου έτι χρόνου, ώρών ϊσως*  . 
τά έθνη άμιλλώνται καί'έπι- 
σπεύδουσι λόγιρ φιλοτιμίας

·■ ■ τήν λύσιν αύτοΰ, καί θά. λο- 
γισθώμεν ευτυχείς όπόταν ά· 
,ναγγιίλωμεν τοϊς ήμετέροις 
άναγνώσταις τό factum est, 
διότι ούδέν είναι άδύνατον 
είς τήν θαυμασίαν πεισμονή/ 
τής επιστήμης. Φρέχ.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΠΑΣΤΈΡ

Γνωστός καί τη riy-ttiftt. 
κοινωνία ό έν Παρεσίοις κ. 
Παστέρ, ό έφευρετήςτής θε
ραπείας τών ύπό λυσσώντων 
κυνών δεδηγμένων. Έπιθυ- 
μουντές νά γνωρίσωμεν τφ 
φιλομούσω Κοινφ κάπως.λε.- 
πτομερέστερον τά κατά τόν 
εύργέτην τοΰτον τής πασχού- 
σης άνθρωπότητος, δημοσι- 
εύομεν σύντομον βιογραφίαν 
αύτου.

προχείρου,‘ήναγκάσθη έπί τέλους νά τφ εϊπη. ότι ό διδάσκα
λος απευθύνει ερωτήσεις, καί ούχί ό μαθητής.

Κατά, τας εξετάσεις, άς έδωκεν ενώπιον τών επιθεωρητών 
τής Ακαδημίας, όπως είσέλθη εις τήν άνωτέραν Σχολήν, γε·

διαχύσεις καί ευθυμίας, ώς οί άλλοι συμμαθηταί του, έκλείετο 
μετά τοϋ ίδιοτοόπου παρασκευαστοϋ τών μαθημάτων τοδ

Ό Παοιερ ir τώ εργοστάσιά αυτόν
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, Ό Λουδοβίκος Παστέρ, υίός άπλοϋ βυρσοδέψου, ίγεννήθη | καί 
έν Άρβουφ τή 27 Δεκεμβρίου 1822, διήλθε τήν παιδικήν I

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ

τόν πρός τήν ελευθερίαν έρωτα ήδύναντο νά έμπνεύσωσι. 
Προσεπάθησαν νά καταγάγωσι νίκην έπί τοϋ ευρωπαϊκού 

πολιτισμού, διά μιάς, όπως έπί τών Τούρκων έκέρδησαν μίαν 
. εθνικότητα. ‘Έκαστος ήθέλησε νά μυηθή είς αύτόν αμέσως, 

οί δέ μεμυημένοι δέν. έλειψαν άλλα μετά τοσαύτης σπουδής 
προσεκλήθησαν πανταχόθεν, ώστε λυπηρά αποτελέσματα 
επηλθον ευθύς! Ούτως, ή Γαλλία άπέστειλεν ύπό τό ονομα 
τών διδασκαλισσώη, νέας αΐτινες έν τή εαυτών πατρίδι ού- 
δέν άλλο υπήρξαν ή θαλαμηπόλοι. Αί Έλβετίδες παρουσιά- 
ζοντο ώς Γαλλίδες, όπως δυνηθώσι νά άναλάβωσι την δι- 

Χ , δασκαλίαν τών,.καλών τρόπων· αί Γερμανίδες ώς έκ τού φό- 
βου τών σολοικισμών, είς ούς περιέπιπτον έν. τή μητρική 

j γλώσση, έδιδον.φρονίμως-μαθήματα ’Αγγλικής. Αί δε διδά- 
. ’ σκουσαι τήν Γερμανικήν, ήσαν άπασαι Άγγλίδες.

Τό πάν ήθελε βαίνει ούτως, χάρις είς τάς εύφυείς ταύτας 
συνεννοήσεις, άλλα. τό άπιστον κλίμα τής Ελλάδος αντε- 
πεξήλθεν, όλέθριον άπό τών αρχαίων χρόνων, εΐς ολους εκεί
νους όσους ό έρως προσέβαλε.
; Πλεΐστα όσα σκάνδαλα προήλθον έκ τής άδικου προκα- 

' ταλήψεως, ήν ή νεολαία τών Αθηνών έσχημάτισε περί τών 
κατ’έτος είς ‘Ελλάδα ερχομένων παιδαγωγών, αΐτινες έθεω-

του ηλικίαν έν τώ πατρικφ έργαστηρίφ, καί νεώτατος είσήλ·- 
θεν έίς.τό δημοτικόν Λύκειον τής Άοβουά. -

Ό μικρός Ιΐαστέρ πολλάκις έβράδυνε νά έπιστρέψη έκ 
τοΰ σχολείου, διότι τώ ήρεσκε ν’ άλιεύή έν τφ ποταμφ Cui· 

sauce, παρά τό έργάστήριον. 
τοΰ πατρόςτου. Έν ηλικία 
13 ετών μεγάλην είχε κλίσιν 
είς την ζωγραφικήν, καί σώ
ζονται πολλά έργα αύτοΰ αρ
κετά τεχνικά, τεκμήρια ότι 
είχε τάλαντον γραφικής, ώ
στε εάν μή άφιέρου εαυτόν 

. εις τήν χημείαν, ήθελε κατά- 
στή άριστος ζωγράφος.

Έν τφ Λυκείω τής Άρ- 
βουα ό νέος Παστέρ ύπερέβη.
κάτά τήν έπιμέλειαντούςσυμ- 
μαδγ.τάς του, καί εντός βρα- 
χέο^ χρόνου γινόμενος ba- 
chelier es lettresi έμενεν έν 
,τφ Λυκείφ ώς υφηγητής. 
Έκεϊ κατά τάς ώρας της ά-· 
νέσεωςήκολούθειτήν σπουδήν 
τών μαθηματικών, έτοιμα- 
ζόμενος νά δώση εξετάσειςέν 
τφ διδασκαλείω τών Παρισί- 
ων, και προώρως έφείλκυσε 
τήν εμπιστοσύνην τφν διδα
σκάλων του, οίτινες τφ άνέ- 
θετον τήν έπίβλεψιν τής τά- 
ξεώς του, ούτος δ’ έξετέλει 
τό καθήκον τοϋτο ώς ό σο
βαρότερος τών διδασκάλων. 

Τοσαύτην δέ μανίαν είχε
περί τήν έκμάθησιν τής χημείας, ώστε πολλάκις διέκοπτε τόν 
,αθηγητήν ενώ παρέδιδεν, άπευθύνων αύτφ έρωτήσεις παν- 

τοίας, είς άς μή δυνάμενος 0 καθηγητής ν’ άπαντφ εκ τοϋ.

ροϋντο ώς λεία ευρωπαϊκού χαρεμιού εκτεθειμένου πρός πώ- 
λησιν.

"Οπως καί άν εχη τό πράγμα, τό διδασκαλικόν προσωπι
κόν έκαθαρίσθη, ή δ' Ελληνική κοινωνία έξακολουθεϊ τήν 
αναδρομικήν αυτής πορείαν πρός τήν εντελή μόρφωσιν. Ό 
καιρός έπιφε'ρει τάς τοιαύτας μεταβολάς, αΐτινες δέν συντε- 
λοΰνται είμή μετά μακράν εργασίαν.

Αί πάλαι γυναίκες ώς πρός τό πλαστικόν μέρος ησαν θαυ
μάσιας ώς μαρτυρεί τούτο ή ώραιότης εκείνων, αΐτινες, έν 
τοϊς χωρίοις, ώς είς Μέγαρα, έτήρησαν άμικτον τόν ανατο
λικόν τύπον αί τών πόλεων, ώς αί Άθηναίαι, καί αί τοϋ 
Πειραιώς, αί’τινες ύπεβλήθησαν είς μεταρρυθμίσεις, ύπέστη- 
σαν.τήν απώλειαν τών φυσικών χαρίτων,ήν προξενεί έν γίνει 
ή τοιαύτη εξέλιξες. Ή σύγχρονος Ελλάς εύρηται φυσικώς τε 
καί ηθικώς είς τήν αχάριστου ήλικίαν τοΰ έκπολιτίζεσθαι.

Ή διοίκησις ^οΰ ’Αρσάκειου ένομίζετο ευτυχής έπι τη 
έκλογή τής δεσποινίδος Ραμώ ώς διδασκαλίσσης. καί προσε- 
πάθει νά διατηρήση αυτήν παντί σθένει, άλλ’ή ανεξάρτη
τος φύσις τήςνεάνιδ^ς έστενοχωρεϊτο ύπό τόν περιωρισμενον 
κανονισμόν τής Σχολής, καί έπόθει στάδιον έλευθιρώτερον. 
Συνεπώς ότε αί υποχρεώσεις αυτής πρός τό Άοσάκειον έλη
ξαν. είσήλθεπαρά τή οίκογενείρε .μιάς εύνοουμένης μαθήτριας 
της, ήτις μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών της έν τφ 
Άρσακείω, διετήρει παρ’ έαυτη τήν παιδαγωγόν, καί έξέ- 
φρασε κατόπιν τήν επιθυμίαν της νά τήν κράτηση καί μέ
χρι τών γάμων της.

'Η εννοούμενη αΰτη μαθήτρια ήτο ή δεσποινίς Βουγά. 
'Ως πολλάκις συμβαίνει, αίτια τής αμοιβαίας αύτών συμ· 

παθείας ήτο κοινόν δυστύχημα. Άμφότεραιδένείχον μητέρα.
Άλλ’ ή Ραλλού μόλις ήδύνατο ν’ άναπολή τάς θωπείας

τής 'Ακαδημίας, όπως εΐσέλθρ 
-νόμενος δεκτός ώς δέκα- 
τοςτέταρτος, δέν ήρκέσθη 
εΐς τόν βαθμόν τοΰτον, 
αλλ’ άποφασίσας ν ’ οκού- 
ση έπί εν έτος μαθήματα 
χημείας ύπό ιδιαιτέρου 
καθηγητοΰ, προσήλθε τφ 
συμπατριώτη αύτοΰ κ. 
Βαρβέτ, όστις γινώσκων 
τήν οικονομικήν κατάστα- 
σιν τοΰ Παστέρ ήλάττωσε 
τά δίδακτρα αύτοΰ κατά 
«ν τρίτον. "Οτε δ’έφθα- 

•σεν ό χρόνος .τών εξετά
σεων, εύδοκίμως ΰποστάς 
αύτάς, έγένετο δεκτός ύπ’ 
άριθ. 4,καί ούτω είσήλθε 
κατ”Οκτώβριοντοΰ1843 
είς τήν άνωτέραν Σχολήν, 
μηδέν άλλο σκεπτόμενος, 

-ή ν’ άποκτήση θέσιν κα· ϊ 
θηγητοϋ έν έπαρχιακφ τινι 
γυμνασίφ.

Έν τούτοις έπι μάλλον 
ηύξανεν εν αύτφ ό πρός 
τήν χημείαν έρως, ό δέ 
Παστέρ ήδύνατο νά ίκανοποιή 
έν τή Σορβώνη τών Παρισίων. 
οί κκ. Δουμάς καί Βαλάρδ, ούς έπετρέπιτο ν —...........
τών άνωτέρων Σχολών μαθηταί. Οί δύο ούτοι καθηγηταί έ· 

•γοήτευσαν τόν Παστέρ διά τών έν τή διδασκαλία προτερη
μάτων αύτών, έξόχως δέ ό Δουμάς.

Τάς Κυριακάς καί έορτάς ό Παστέρ άντϊ νά δοθή είς

Δουμά καί Βαλάρδ, καί συνειργάζετο μετ’ αύτοΰ, τάς δέ 
έσπέραςκαί τάς λοιπάς τής άνέσεωςαύτοΰ ωραςκατηνάλισκε. 

μελετών έν τή Βιβλιοθήκη 
τής άνωτάτης Σχολής, 
άνοικτή τοϊς φοιτηταΐς 
καθ ’ οίανδήποτε ώραντοδ 
ημερονυκτίου.

Είς τάς συνεχείς καί 
βαθείας ταύτας μελέτας 

■ τοΰ Παστέρ οφείλονται αί 
έπισημότεραι χημικαί αύ· 
τοϋ άνακαλύψείς, δι’ άν 
έξέπληξε τόν έπιστημονι- 
κόν κόσμον έπι τοσοϋτον, 
ώστε. οί πάντες έπόθουν . 
ν αποκτήσωσι τήν γνωρι
μίαν αύτοΰ. '

Τφ 1852 ό Παστέρ δι- 
ωρίσθη άναπληρωτίκόςκα- 
θηγητής έν τφ Πανεπι- 
στημίφ τοϋ Στρασβούρ-- 
γου,- ένθα έξηκολούθησε 
τάς περί τήν κρυσταλλο
γραφίαν μελετάς .του, 
πλουτίσας αύτάς διά νέων 
εφευρε'σεων, αίτινεςέφείλ- 
κυσαν τόν θαυμασμόν τοδ 
καθηγητοΰ κ. Βιότ. Τόν

Κύωτ "ΛυσοαΛέων

πασαν την εφβσίν toj, 
έδιδασκον τότε

διότι 
την χημείαν, 
άκοοώνται οί

ενθουσιασμόν του 
ό δ ’ _ , Λ, ,
καδημίας· ήτο τιμή εξαιρετική.

Βιότ συνεμερίσθη. σύμπασα .ή Ακαδημία, 
Άραγω κατεχώρισε τήν έκθεσιν έν τή Σ,νΛ^ογΐι τής Ά-

Τφ 1854 διωρίσθη καθηγητής έν τφ Πανεπιστήμιο) τής 
Λίλλης, εΐτα δέ ώνομάσθη Πρύτανις (Doyea) τοϋ Πανε
πιστημίου τούτου, έν ήλικί? τριάκοντα δύο ετών.

Τφ 18θ7 εκλήθη εις Παρισίους, όπως καταλάβη τήν θέσιν

ι
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τής ίδικής της. Αύτη ένεθυμείτο μόνον ότι προσβληθεϊσα ύπό 
σκληρας άσθενείας περιήλθεν άνευ αποτελέσματος τά κυριώ- 
τερα λουτρά τής Ευρώπης, εύρουσα τόν θάνατον είς Νίκαιαν.

Ή δεσποινίς Ραμώ έμαθεν ότι ό κ. Βουγας είχε δείξει ά· 
ξιοθαύμαστον άφοσίωσιν πρός τήν σύζυγόν του, καίτοι αύτη 
έξ έγωϊσμοϋ προερχόμενου έξ ασθένειας καί διά τών απαιτή
σεων χαρακτήρος εύερεθίστου, τόν είχε καταστήσει τα μάλα 

•δυστυχή.
Άφ ’ οτου ή επαγωγός Γαλλίς εΐσήλθεν είς τόν οικόν του, 

ό πατήρ τής Ραλλοϋς έτεινε νά πιστεύσρ, ότι έπανήλθον δι ’ 
αυτόν ήμέραι ευτυχείς. Διατί λοιπόν νά ήναι καταδεδικα- 
σμένος είς διηνεκή μοναξίαν ώς άναχωρητής ή λεπρός; Μή
πως.ή γυνή, ήτις έστέρησεν αυτόν έπί τοσουτον πάσης χα
ράς,ήδύνατο νά συνδέητ.αι ακόμη πρός αύτόν πέραν τοΰ τά
φου;.... αλλά, πώς νά εέπγι οτι άγαπ# πεντήκοντα ετών ; 
Άνεστέναζε δ’ ό δυστυχής, προσηλών τούς οφθαλμούς έπί 

-τής Σωσάννης Ραμώ μεθ ’ όλης τής θέρμης τής νεότητος.
Έπωφεληθείί,δ’έσπέραν τινά τής απουσία; τής Ραλλοϋς, 

άποσυρθείσης ένωρίτερον του συνήθους, εύρέθη αίφνης, χωρίς 
•νά είξεύρη πώς, είς τούς πόδας τής παιδαγωγού.... παρα- 
καλών αύτήν μετά δακρύων....

Ή Σωσάννα Ραμώ έγεινε κάτωχρος εΐς τό άπροσδόκη- 
τον τοϋτο. Κατ’ άρχάς ένόμισεν ότι περιυβρίζεται'; άλλ’ού- 
τος διεμαρτυρήθη,έξέφρασε σέβας μιγαλείτερον τής άγάπης, 
καί έπεισεν αύτήν περί τής ειλικρίνειας του.

Β
ιύτοις διά τό τίποτε δέν φέρεται τις σωφρόνως καί 
προσεποιήθη τότε, έξ ύπολογισμοϋ, οργήν, ήν δέν 
είχε πλέον άπήτησε δέ τήν άμεσον άναχώρησιν τοΰ κ.Βουγά 
καί τήν ύπόσχεσιν ότι ουδέποτε ήθελεν ούτος κάμει λόγον 

•περί τών διατρεξάντων.

Τοιουτοτρόπως έμεινε κυρία τοΰ εδάφους, καί είχε καιρόν

εις τόν ισχυρόν ί- 
ρωτά του, άπε- 
δέχθη πας προ
τάσεις ταύτας 
άνευ αντιλογίας· 
άπήλθε. δέ φρι- . · 
κιών διά τήν αύ· 
,θάδειών του είς 
Κων)πολιν οθεν, 
μή έλπίζων νά 
ίαθή έκ τοΰ πά
θους του, έγραψε' . 
τήν ανωτέρω έ· 
πι,στολήν. . .

Κατόπιν, τών 
σκηνώντούτων ή 
Σωσάννα Ραμώ 
έξήτασε τ,ήν συν- 
είδησίντης, ήτις. 
έπί τέλους δεν ή
δύνατο νά τή ύ- 
ποδείξη, ο.τιπρο·- 
εκάλεσεν όπώϋ- - 
δήποτε 59V έρω
τα · τοΰ πατρός

άρκιτόν νά σκεφθή.
Ο δε κ. Βουγάς ακριβώς ύποχωρώνΟ δέ

Ο χ. Μανώλης Βονγας.

I

τής μαθήτριας της· εάν δ’ήτο ευειδής,τοϋτο βεβαίως δένήτο 
σφάλμα της καί συνεπώς αύτη δέν έπταιε ποσώς·

Τώρα, τί έπρεπε νά κάμη /

ο

ι
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■ τοΰ Διευθυντοΰ τών επιστημονικών σπουδών έν τφ Διδασκα- 
λείφ. Μεγίστην είχεν επιθυμίαν ΐνα ίδρυση έν- αύτφ ΐργα- 
βτήριον, .ότε δέ ό υπουργός άπήντησεν είς την αίτησίν του 
ότι μόνον 1500 φράγκων επιχορήγησες υπάρχει δι’ έξοδα 
πειραματικά, ό Παστέρ δεν έδίστασεν ίδίοις άναλώμασι να 
ίδρυση τοιοΰτο, καίτοι- πενιχρόν. Τότε θαρραλέως έθιξε τό 
ζήτημα, τό τέως σκοτεινόν και αμφισβητούμενου, τό της 
αυθορμήτου γενέσεως. Γνωστόν είναι τοϊς έπιστήμοσιν, 
οποίον θρίαμβον κατήγαγ.ε κατά της εσφαλμένης θεωρίας, 
της {ανευ σπόρου γεννήσεως, άποδείξας δι’ αναμφίλεκτων 
επιχειρήσεων την υπαρξιν σπόρου πρός σύλληψίν παντός ζών- 
τος. Τή ανακαλύψει δε αύτοΰ ταύτη ήκολούθησαν πάσαι αί 
λοιπαΐ εφευρέσεις αύτοΰ. '

Τφ 1863 φοβερά μάστιξ ήπείλει καταστροφήν τών μετα
ξοσκωλήκων, άπάσα δε ή γεωργική βιομηχανία, άλλά καί 
ιδιώται και Κυβερνήσεις, ήσαν έμμέριμνοι πρός ευρεσιν τρό
που τής έξολοθρεύσεως τοϋ είς τούς μεταξοβόμβυκας έπιπο- 
λάζοντος νοσήματος.

Τώ 1865 έγένετο αϊτησις τή Κυβερήσει, ΐνα εύρη τά 
κατάλληλα μέσα πρός άποσόβησιν τοΰ κακοΰ- εφερε δέ 3600 
ύπογραφάς, δημάρχων, δημαρχικών παρέδρων, καί ιδιωτών, : 
έχόντων εισηγητήν τόν κ. Δουμάν, τοΰ οποίου αί περί τήν 
μέταξαν χημικαί άσχολίαι ήσαν,γνωσταί, άλλ’ ούδείς μέχρι 
τότε είχε κατορθώσει νά άρη νίκην κατά τής νόσου. Σινε- 
πώς ό Δουμας εσκέφθη ν’ άποταθή πρός τόν Παστέρ, όπως 
καί ούτος μελετήση τήν ίπιδημίαν.

Ό Παστέρ κατ’ άρχάς έδίσταζε ν’ άναδεχθή τοιαύτην 
έπιχείρησιν ίσχυριζόμενος, ότι ούδέποτε είχε λάβει άνά χείρας 
μεταξοβόμβυκα. Ούχ ήττον ό Δουμας έπεισεν αύτόν ν’ άνα- 
λάβη καί τό βάρος τοΰτο. Δεχθείς τήν εντολήν ήδυνήθη να 
διάγνωση ότι ή νόσος προήρχετο έκ νοσούντω’ν ώών τών με-, 
τάξοσκωλήκων, καί συνεβούλευσε τούς γεωργούς καί βεομη- 
χάνους τόν τρόπον, καθ’ όν δύνανται νά διακρίνωσι διά μι
κροσκοπίου τούς ασθενείς σπόρους άπό τών υγιών. Αί όδη- 
γίαι τοϋ Παστέρ είσί διαδεδομένα; καί έν ενεργείς είς τάς 
κάτω "Αλπεις, καί άλλας επαρχίας τής Γαλλίας καί είς τό 
εξωτερικόν.

Ό κ. Βουγάς ήτο διακεκριμένος γέρων, σώζων άκεραίας 
τάς δυνάμεις αύτοΰ.

Αί τρίχες του μόνον, ή γενειάς, καί αί πυκναί οφρεϊς,κα- 
τάλευκοι, έγλύκαινον τάς όλίγας σκληράς γραμμάς προσώπου 
σχεδόν ήλιοκαοΰς. Έν όλω δ’ έφερεν αύστηρόν τι, έάν τό 
θωπευτικόν βλέμμα δύο ωραίων γλυκύτατων καί μελανών 
οφθαλμών, καθαρώς ελληνικών, δέν προσέδιδον αύτφ χάριν 
εύφυίας καί άγαθότητΌς.

Ήτο πλούσιος, κύριος εαυτού καί εντιμότατος· ή δέ δε
σποινίς Ραμώ ειχεν αγαθήν καρδίαν καί ήσθάνετο τήν τιμήν 
ήν τό όνομα τοΰ κυρίου τούτου θά τή περιήπτε.

Έξ άλλου, καίτοι νεωτάτη άκόμη, κατενόησε τήν έν τω 
βίφ πάλην πρός συντήρησιν. Διέβλεπεν όρθώς οτι μία παι
δαγωγός έν τφ κόσμφ,, άσπάζεται άχαρι καί αχάριστον 
στάδιον.

Βεβαίως οί ευαίσθητοι λόγοι τοΰ γέροντος δέν ησαν οί έν 
τή φαντασίφ αύτής υπονοούμενοι, οτε ίν τφλυκείω έφερε τον 

• νοΰν εις τό πρό αύτής μέλλον· άλλά τίς μέχρι τοΰδε εδωκε 
προσοχήν ότι ήτο νέα καί ώραία ; Πολλοί τήν περιεποιήθη- 
σαν, άλλά... διδασκάλισσα χωρίς χρήματα ζητείται είςγά
μον ; Ού.τω δέ τά έτη παρέρχονται χωρίς νά τό εννοήση τις. 
Ημέραν τινά θά ητο τριακονταέτις, ότε έκ πείσματος λαμ
βάνει τις «ένα ίουδαϊον ή ένα μαϋρον», ώς τή έλεγε καί ο 
πρώην άξιωμάτικός τών ζουάβων .πατήρ της.

Τοιαύται σκέψεις κατείχον καί έβασάνιζον τό νοΰν της 
ταλαίπωρου παιδαγωγού, ότε τέλος θέλουσα νά δώση πέρας 
είς τήν άφόρητον ταύτην κατάστασίν της, καί διευκολύνη 
τήν αποκατάστασήν τής αγαπητής αυτής μαθήτριας, καί ώς 
γυνή έχουσα τό θάρρος νά μή μετανοήση μετά ταΰτα, ««*·  
ίάσισε νά συζευχθή πρός τόν τίμιον τούτον άνθρωπον, οστις

Τοσούτους δέ κατέβαλε κόπους, τοσούτους μόχθους καί 
καμάτους ύπέστη περί τήν χρήσιν τοΰ μικροσκοπίου, ώστε 
τφ 1868 προσεβλήθη ύπό ημιπληγίας. Καί «δάμασε μέν τήν 
νόσον έν μέρει διά τής ένεργητεκότητος αύτοΰ, άλλ’ ούχί ά· 
ποινεί, καταδικασθέντος εΐς άδράνειαν τοΰ άριστεροϋ αύτοΰ 
βραχίονος.

Τφ 1869 μόλις ήδύνατό νά κινηθή εντός τοΰ δωματίου- 
του, καί όμως διηύθυνε πλείστας μεταξοσκωλήκων εργασίας. 
Άπελθών είς Alais ειδεν έπιτυχούσας τάς προηγουμένας αύ
τοΰ παρατηρήσεις· Ούχ ήττον επειδή ύπήρχον πάντοτε άν- 
τιλογίαι, ό Ναπολέων προέτεινε τω Παστέρ νά ύπάγη είς: 
Αύστρίαν, είς έπαυλιν αύτοΰ ιδιόκτητον, τήν αύτοκρατορικήν 
επαυλιν Βικεντίνην, ένθα άπό δεκαετίας ή βιομηχανία αύτη- 
δέν άπέφερεν ούτε τό άντίτιμον τής πρός αγοράν τών σπό
ρων δαπάνης. Ό Παστέρ έδέχθη τήν εντολήν ταύτην, καί 
επέτυχε καθ’ ολοκληρίαν είς τήν θεραπείαν. "Ωστε ή πώλη- 
σις τοΰ σπόρου έδωκεν όφελος 35,000 φράγκων ό δέ Αύτο
κράτωρ πεισθείς περί τής πρακτικής ώφελείας, ώνόμασε κατά, 
μήνα ’Ιούλιον τοΰ 1870 τόν Παστέρ συγκλητικόν, άλλά δέν 
έδόθη ό άπαιτούμενος χρόνος, ΐνα καταχωρισθη ό τίτλος ού
τος έν τή έφημερίδι τής Κυβερνήσεως.

Ό Παστέρ έπέστρεψεν είς Άρβουά τήν παραμονήν τής 
κηρύξιως τοΰ πολέμου. Φιλόπατρις δέ ών, ήσθάνθη τάς πι- 
κροτάτας θλίψεις άκούων τάς ήττας τής Γαλλίας, καί πρώ
τον ήδη επί ζωής του άπώλεσε τήν δρεξιν του έργάζεσθαι' 
πολλάκις δέ τόν είδον οί περί αύτόν καί κλαίοντα,

Ό Παστέρ είργάσθη καί περί τής κατασκευής τοΰ ζύθου 
καί περί τών μέσων τών άποτρεπόντων τήν άλλοίωσιν αύ
τοΰ. Εύηργέτησε δέ καί ούτω τήν βιομηχανίαν ταύτην τής 
Γαλλίας τε καί Γερμανίας. Ίδ^ίως δέ τό εργοστάσιου TatllO- 
ville κατασκευάζει σήμερον τόν ζΰθον ύπό μόνα; τοΰ Παστέρ 
τάς οδηγίας.

Άλλ’ ώς κορωνίς άπασών τών ανακαλύψεων αύτοΰ θεω- 
ρητέα ή τής λύσσης θεραπεία, έφεύρισις είς ήν επί πενταετίαν 
ύλην άπησχολήθη ό Παστέρ, άναζητών ού μόνον τήν θερά-- 
πείαν, άλλά καί τά αίτια τοΰ τρομερού τούτου κακού. Μετά· 
τάς άψευδεϊς άποδειχθείσας ύπ’ αύτοΰ ανακαλύψεις κατά No - 

τήν ήγάπα. Άλλ’ έκρινε καλόν νά τηρήση μυστικόν έπί τινα 
καιρόν έτι τούτο, ΐνα τό πράγμα γνωρισθή βαθμηδόν.

Ή συνάντησες τοΰ Κώστα Θεοχάρη έφαίνετο ότι αφαιρεΓ 
πάσας τάς δυσκολίας, καθότι αύτη θά ειχεν ώς αποτέλεσμα 
τήν έκκένωσιν μιας θέσεως εν τή οίκί$ Βουγά. Καί όμως 
συνέβη τό εναντίον. Ή Σωσάννα Ραμώ έλυπεΐτο έπί τφ 
πάθει, όπερ ή Ραλλοΰ ένέπνευσε τόσφ σφοδρώς· δχν διότι 
πράγματι ήράτο τοΰ Κώστα, ώς επίσης δέν ήράτο καί τοΰ' 
Βουγά, άλλ’ ήσθάνετο τήν νεότητα αύτής δονουμένην είς τήν 
συνάφειαν έτέραςνεότητος ύγιοΰςκαί ίσχυράς,ώς ή ίδικήτης.

Προσεπάθει νά μή ζηλοτυπή, καί άφ’ ίτέρου νά μή δώση- 
άφορμήν σκανδάλου.

Σύνηθες άποτέλεσμα τών λαμβανουσών ζωηράς εντυπώ
σεις φύσεων, αίτινες άδυνατοΰσι νά μένωσιν απαθείς μάρτυ
ρες τών άλλοτρίων γεγονότων.

Άλλως τε, ή νεάνις είχε γενναίαν ψυχήν, καί ουδέ πρός; 
στιγμήν συνίλαβε νά στρέψη ύπέρ έαυτής τήν πρός άλλον 
έκδηλουμένην συμπάθειαν. Καί περισσότερον ακόμη, αύτη 
άναμφιβόλως θά έθυσίαζέ τόν έρωτά της, εάν ύποθεσωμεν 
παρ’ αύτή τοιούτον,πρός τήν μετά τής Ραλλοΰς φιλίαν της· 
ούτω διελογίσθη νά μή ύποχρεωθή διά λόγου πρός τόν κ. 
Βουγάν πρό τοΰ συνοικεσίου τής κόρης του.

Εύγενής καρδία !
Είς άπάντησιν τής έπειγούσης επιστολής τοΰ κ. Βουγά, 

ήν τή άπέτεινεν έκ Κων)πόλεως, έγραψεν αυτφ αμέσως την 
ακόλουθον Otafe

«Κιφίί χαι φίΛΐ,
« Όφείλουσα νά θεωρήσω σοβαρώς τά σπουδαίως λεχθέντ^ 

»μοι, ούδόλως δυσκολεύομαι νά σάς ομολογήσω μέχρι πόσου 

■έμβριον τοΰ 1888 ίδρύθη τό περιφανές ομώνυμον αύτφ κα
τάστημα Παστέρ» πρός άνέγερσιν τοΰ οποίου' εδαπανήθη· 
σαν 2 ’)2 έκατομμύρια φρ., κατέχει δέ μέγαν χώρον επί τής 
όδοΰ Δουτώ.

Ή ύπηρεσία τής θεραπεία'; έκτελεϊται ύπό τοΰ καθηγητοΰ 
•Craucher,^ συνεργασία καί 4λ7ων επιστημόνων ιατρών.

Κατά τήν συνιδρίασιν τή; 17 'Ιουνίου 1889 ο Παστέρ 
παρουσίασεν είς τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών τήν στατι
στικήν τών ύπό λύσσης προσβληθέντων καί διαμεινάντων είς 
τό θεραπευτήρεον, άπό τής 1 Μαίου 1888 μέχρι 1 Μαίου 
1889. Κατά τήν στατιστικήν ταύτην ένοσηλεύθησαν 1675 
άτομα δηχθέντα ύπό λυσσαλέων κυνών. Έκ τών νοσηλευό
μενων τούτων 1457 ήσαν Γάλλοι, 178 δε αλλοδαποί. Έκ 
τών 1679 τούτων 118 εδήχθοσχν κατά τήν κεφαλήν καί τό 
πρόσωπον δέκα έκ τών τελευταίων τούτων προσεβλήθησκν 
ύπό λύσσης κατά τήν νοσηλείαν των, τρεις δέ άπέθανον μετά 
τήν πλήρη αύτών νοσηλείαν. Ώστε μόνον τρεϊς άποτυχίαι 
μνημονεύονται, ήτοι εις θάνατος αναλογεί είς 557 προσβλη- 
θέντας.

Τοιοΰτος ό Λουδοβίκος Παστέρ, ου άμυδράν εικόνα ίσκια· 
γραφήσαμεν. Εύχηθώμίν αύτφ μακροβιότητα καί πλήρη επι
τυχίαν τών πρός θεραπείαν τοΰ δεινού τούτου νοσήματος άνα 
καλυφθέντων ύπ’ αύτοΰ μέσων. Άβτήρ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΥΡΗΜΑ

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν μεταβάς μετάτινοςφίλου μου 
είς Φάληρον πρός άναψυχήν, καί αποφυγήν τοϋ πνιγηρού καύ· 
σωνος, όστις κατέκυασε κατ’ αύτάς τάς ’Αθήνας, έπορεύθη- 
μεν μετά τό φαγητόν καί είς τό θέατρον, ΐνα άφ’ ενός μέν 
άκούσωμεν τό ώραΐον ’Ιταλικόν μελόδραμα, καί άφ’ ετέρου 
παρατείνωμεν όσον ήν ήμίν δυνατόν τήν παρά τήν θάλασσαν 
•γλυκεϊαν καί όντως άναψυκτικήν διαμονήν μας. Έγκατα- 
λείπων τις τάς άνυποφόρους καί διάπυρους ’Αθήνας μέ θερ
μοκρασίαν 40 βαθμών,ένθα τδ σώμα άσθμαίνει ελλείψει άέ- 
ρος, και μεταβαίνων παρά τήν ακτήν τοΰ Φαλήρου, οπουεύ- 

»ή έννομος καί άφιλοκερδής πρός εμέ συμπάθειά σας μέ συν- 
«εκίνησεν.

» Έάν ήμην άξιοκατάκριτος έγωϊστής, θ? άπεδεχόμην πά· 
»ραυτα τάς προτάσεις σας άμείβουσα τοιουτοτρόπως τήν 
»καλωσύνην σας, τοδθ’όπερ όμως δι’ ημάς θά έγέννα άμι- 
οσον ύποχρέωσιν, πλήν δέν έχει ούτω τό πράγμα καί οφεί- 
»λομεν νά σκεφθώμεν. Όποϊαι κραυγαί, ύπό τών περικυ- 
«κλούντων ύμάς, δέν·θ’ αντηχούν πανταχόσε, είςτήν απλήν 
«αγγελίαν τοΰ ωραίου τούτου σχεδίου,... πώ! πώ ! πώ ! ώς 
»άναφωνεΐτε, εδώ είς τόν τόπον σας, μοί φαίνεται ότι ακούω 
τά γιοΰχα, δι’ών ή οικογένεια σου θά ύπεδίχετο τήν πτω
χήν εμέ...

«Μέ τί πρόσωπον θά έξηρχόμην, πλησίον σας καί παρα 
ιτό πλευρόν σας, οπότε θά μετεβαίνομεν όμοΰ εις την ίκ- 
«κλησίαν ή εις περίπατον j

»Ούχ ήττον ολίγον μ’ ενδιαφέρουν ταΰτα, ώς γνωρίζετε, 
«ούτε διά σάς σκέπτομαι· άλλά τί θά ελεγεν ή Ραλλοΰ ; 
«πώς θά τή έφαίνετο τοΰτο; Σκεφθητε ν άποκαταστησητε 
«πρώτον τήν θυγατέρα σας, κύριε Μανώλη, καί έάν διά τάς 
«αμαρτίας σας, ό θεόςδιαφυλάξητήν πείσμονα γυναίκα, τήν 
«σπάταλον, τήν πρός ούδέν καλόν κατάλληλον, όποια ιγω 
«είμαι, έστέ βέβαιος, ότι έν πάση περιπτώσει, έως τότε χο- 
«ρηγεϊ ύμϊν άναβολήν, καί μην άπελπίζεσθε.

»Πλήν μή πιστεύσητε δι’ όνομα θεού, ότι τοΰτο είναι 
«ύπόσχεσις, θέλω νά εΐπω μόνον, ότι τώρα ειναε αδύνατον 
»νά γιίνη τι, άργότερον όμως... θέλομεν επανελθεί έπί τοΰ ζη- 
«τήματος, καί θά συνομιλήσωμεν μάλλον έκτεταμένως.

«Όταν δέ, αί είς Χίον κρατοΰσαι υμάς ύποθέσεες έπιτρέ- 
»1ωσι νά επανακάμψητε είς Κόρινθον, ή Ραλλοΰ θά εχη βε·

ρίσκει διαφοράν θερμοκρασίας κατά τό ήμισυ, αισθάνεται βε
βαίως αμέσως εαυτόν αναζωογονούμενου, άναλαμβάνοντα καί 
ρέποντα πρός εύθυμίαν καί. παντοίας διασκεδάσεις· , ■

Διά τοΰτο καί ημείς, άφοΰ άνεπνεύσαμεν τόν καθαρόν καί 
ζωογόνον. θαλάσσιον αέρα, έφάγομεν έν ζωηρότητι.καί περ«- 
πατήσαμεν επ’ αρκετόν, έπορεύθημεν καί εις τό θέατρον, 
ΐνα άκούσωμεν καί τό μελόδραμα, όπως ούτω συμπληρώσφ- 
μεν τήν διασκεδαστικήν ημών εκδρομήν. Καί όντως ύπήρξε 
πλήρης, διότι ύπερευχαριστήθημεν.

Πλήν πάσα, διασκέδασες διά νά ή πλήρης, διά ν’ άφήση 
άναμνήσεις, δέον νά κοσμήται καί ύπό τίνος εκτάκτου επει
σοδίου, είτε ευάρεστου είτε δυσάρεστου. Καί τις δέν άντελή- 
φθη ότι, ώς έπί τό πλεϊστον, είς τοιαύτας περιστάσεις επει- 
σόδιόν τι έκτακτον έπερχόμενον αίφνηδίώς, συμπληροΐ τήν 
διασκέδασιν καί επιθέτει τήν κορωνίδα,τής ευθυμίας ;

Όμοιόν τι συνέβη καί είς ήμάς καί ιδού πώς. Σημειωτέον 
όμως ότι τό ακόλουθον ιστορικόν γεγονός δύναται νά συν- 
τελέση κατά τι καί πλουτίσΐ) τά άνακριτικά ίχνη εν ταΐς 
ένεργείαις τών αστυνομικών μας οργάνων. Άφοΰ έτελείωσε 
τό μελόδραμα καί άπηρχόμεθα μετά τοΰ φίλου κ. Π.... εκ 
τοΰ θεάτρου, εΰρομεν άπροσδοκήτως ύπό τι προσφάτώς κε- 
νωθέν θρανίον τής πλατείας, ριπίδιοντι κομψότατου καί ζεύ
γος χειροκτίων, τά οποία αμέσως ό κ. Π... σενέλεξε, καί 
παρετήρησε πέριξ αύτοΰ μήπως άνεύρη τήν κυρίαν τών αντι
κείμενων τούτων καί άποδώση αύτή. ταΰτα. Πλήν μή άνευ- , 
ρών ταύτην, τά έθεσεν εντός τοΰ θυλακίου αύτοΰ. ' -,·

— Περίεργον εύρημα! τφ ειπον τότε, καί τί θά τά κά· 
μης τώρα ; Νά τά παραδώσης είς τήν αστυνομίαν.

— Βεβαίως μοέ είπεν, άλλά πρό τούτου επιθυμώ νά κά
μω μικράν ηθικήν καί φυσικήν διάγνωσιν, μήπως κατορθώσω 
νά ευρώ τήν ιδιοκτήτην αύτών καί μόνος μου.

Έγέλασα έπί τούτφ.
— Γελφς, μοί λέγει. Έλθέ είς τό καφφενεϊον κμί άς έξε- 

τάσωμεν τά αντικείμενα ταΰτα. Τίς οίδε, πεθανώς ν ’ άνάκα-^ 
λύψωμεν τίποτε,άλλως τε θά σκοτώσωμεν ολίγον τόν καιρόν, 
καί μετά ταΰτα τά παραδίδομεν.

Εκαθίσαμεν έξωθι τοΰ Μεγάλου Καφφενείου, καί ύπό τό

«βαίως λίαν ενδιαφέροντα πράγματα; νά σάς διακοινώση.
»"ύστε μή βραδύνητε, σάς παρακαλώ, έπί πολύ τήν έν- 

βταΰθα επάνοδόν σας.
»Ό κλέφτης Θεοχάρης μάς άπεχαερέτισε πρό τινων ήμε- 

»ρών·, μεταβαίνων εί; ’Αθήνας, μετ’ επανειλημμένα; παραγ- 
«γελίας τοΰ δόντος αύτφ τό φώς, όστις μέν φαίνεται τόσον 
«αξιαγάπητος! άλλ'όστιςδέν ύποφέρει νά χάνηται ό καιρός 
«έν Κορίνθφ, άφ’ ού ήρχισεν ό τρύγος. Κατά συνέπειαν λοι- 
«πόν ήδη εΐμεθα μόνοι καί ήσυχοι, ώς πρός τό κεφάλαιον 
«τοΰτο, πλήν πολύ φοβούμαι, ότι, άμα ώς έπιστρέψη έν- 
«ταϋθα ό Κώστας, καί τοΰτο τό περιμένω ταχέως, τά γε- 
«γονότα θά έπέλθωσιν άθρόα, καί ή παρουσία υμών έσεται 
«πλέον άναγκαιοτάτη.

«Ώστε αγαπητέ κύριε καί φίλε, έπανέλθετε όσον τάχιον, 
«διότι είναι μεγίστη άνάγκη, άν αγαπάτε, ώς εχω διδόμενα 
»νά πιστεύω, τήν κόρην σας, άλλως δέν δύναμαι ή νά ύπο- 
«θέσω, ότι φυλάττετε μνησικακίαν είςτήν εύγνώμονα καί 
άφωσιωμένην

«Σωςανναν Ραμω.»
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άπλετον ηλεκτρικόν φώς περιειργαζόμέθα τό ριπίδιον καί τά 
χειρόκτια μετά περιέργειας καί προσοχής.

— Φίλε μου, μοί λέγει μετ ’ ολίγον ό κ. Π... τό πρόσω- 
πον τό όποιον.έχασε ταΰτα καλείται ’Ιουλία, καί συνοδεύε
ται ύπό δυο προσώπων, τοΰ πατρός αύτής και τής μητρός 
της. Είναι έτι κόρη, έχει μεγάλους οφθαλμούς μαύρους, στό
μα μικρόν καί κομψόν, ρίνα κλασικήν, ύφος πεϊσμον, χεϊρας 
θελκτικής, ανάστημα μεγαλοπρεπές,καί είναι μελαγχροινή καί 
επαγωγός. Αύτά είναι τά εξωτερικά αύτής θέλγητρα.

’Αγαπά τήν φιλολογίαν καί τάς τέχνας, καί μοι φαίνεται 
μάλιστα οτι γράφει, καί καταγίνεται καί είς τήν ζωγραφικήν. 
Δέν δύναμαι νά εξακριβώσω καλώς τήν φιλολογικήν αύτής 
ικανότητα, άλλά έχω πεποίθησιν ότε γράφ« πλιίω τής συν
ήθους εγγραμμάτου γυναικός, καί μάλιστα συνθέτει καί μου
σικήν, καί επιδίδεται είς ταύτην μετ αρκετής επιτηδεΐότητος 
καί τέχνης. Έν τελεί έχει λάβει ανατροφήν καί παιδείαν 
έπιμεμελημένην. ■ Καθ’ όσον αφορά είς τόν χαρακτήρα τής 
αγνώστου ταύτης κόρης, ομολογώ οτι μοί φαίνεται ότι εχει 
τοιοΟτον κάπως απερίσκεπτων καί ίδιότροπον, καί ότι βε
βαίως δύναται τις άμέμπτως νά τήν κατακρίνη διά τά ελατ
τώματα ταΰτα τοΰ γένους εις ο ανήκει, τά όποϊα συνήθως 
γεννώσιν έρωτα είς τούς άνδρας δεινόν καί περιπετειώδη. ’Α
γνοώ βεβαίως άν αύτη κατατυραννή τόν εραστήν αύτής, ον 
άνεκάλυψα ότι βεβαιότατα έχει έκ τοΰ ριπιδίου τούτου, καί 
αν τόν φέργι η όχι είς απελπισίαν, πλήν καθ’ ύπόθεσιν δυνά- 
μέθα νά τό παραδεχθώμεν έννενήκοντα εννέα τοΐς έκατ.όν. 
Ή ιδιότροπος αύτη κόρη δέχεταιδώρα, θυμιάματα καί στί
χους, ό δέ εραστής της φέρει όνομα μέ αρχικόν γράμμα Κ... 
δηλαδή Κωνσταντίνος, Κίμων ή Κέρβερος, άλλά φυσικώ- 
τερόν τό πρώτον, καί είναι ποιητής ή μάλλον άντιγραφεύς ή 
κουτός, διότι ώφειλε νάπεριμένη τούς μετ ’ αύτής γάμους 
του διά νά τή δωρήση τοιοϋτον λαμπρόν ριπίδιον καί όχι τό
σον ενωρίς, διότι τοΰτο είναι καθ’ήμϊς άτοπον. Έν τε
λεί ανακαλύπτω ότι αύτήν τήν στιγμήν ό Κωνσταντίνος 
Κίμων ή Κέρβερος μετά τής ’Ιουλίας παρακάθηνται είς τό 
ζαχαροπλαστείου τοΰ Γ... είς ’Αθήνας, καί τρώγουν παγω- 
τόν, καί άν θέλης ύπάγωμεν νά τούς εϋρωμιν καί τοϊς παρα- 
δίδομεν προσωπικώς τά άπολεσθέντα αντικείμενα.

— Είμαι περίεργος, άπήντησα μετά θαυμασμού πρός 
τόν φίλον μου, νά ίδω άν επέτυχες είς τήν διάγνωσίν σου, 
άλλως θά σέ ονομάσω μετά Xptarov προφήτην! Πηγαίνομεν 
λοιπόν, άλλά καθ’ όδόν θά μοί διηγηθής πώς κατώρθωσας 
νά άνακαλύψης όλας αύτάς τάς λεπτομέρειας άπό έν ριπίδιον 
άαί 'έν ζεΰγος χειροκτίων.

• — Ναι, ναι, πηγαίνομεν νά προφθάσωμεν αύτό τό τραί
νου, καί θά σοί τάς είπω.

(Έπεται συνέχεια) Ροΰς>

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
■ τοΰ Βου μ.αθημ.χτοκοΰ προβλήματος.

Πολλαπλασιάσατε τό ποσόν τών κομφέτων τής δεξιάς 
χειρός δι’ άριθμοΰ τίνος ζυγοΰ, καί τό ποσόν τής άριστεράς 
χειρός δι’ άριθμοΰ τίνος μονού, προσθέσατε τά δύο γινόμενα, 
καί εάν το άθροισμα είναι μονόν, ή Λιλή έλαβε διά μέν τής 
δεξιάς χειρός τόν frjw- αριθμόν τών κομφέτων-, διά δέ τής 
■άριστεράς τόν μονόν άριθμόν. Έάν τό άθροισμα είναι ζνγόν, 
θά όομβή τό εναντίον.

Λύβίξ τοΰ βου Έλληνεκοΰ αονόγμ-ατος.
Η ΙίΥΡΙΤΙΣ

Άμφοτέρων τών ποοβλημάτων τούτων τήν λύσιν άπέστειλεν 
ήμ”ν μόνον δ έκ Πατρών, χαί ύπδ ψευδώνυμον κρυπτόμενος,Πίθος, 
σύν τή κατωτέρω λακωνική επιστολή του,ήν ευχαρίστως δημοσι- 
«ύομεν.

’Αξιότιμε Κύριε ένδότα τής «Φύσεως»,
Έάν έπέτυχον είς τήν λύσιν του μαθηματικού τούτου προβλή

ματος, Θ’ άποστείλω χάγώ ύμΐν έτερον πρωτότυπον ολως πρόβλημα 
είς ούτινος τδν λυτήρα προσφέρω διπλάσιου εκείνου δώρον.

■ Πίθος.
Σ. Φ. 'Εμπρός, Κύριε Πίθε, άναμίνομεν τδ πρόβλημα, πλήν μέ 

τήν παρατήρησιν, ό πίθος σας νά μή ή κενός. Φύσις.
Τινές άπίστειλαν χαί έτέρας ανεπιτυχείς όμως λύσεις, άς διά τδ 

ευτράπελου καί περίεργον αύτών δημοσιεύομε» άνωνύμως..

1. Διά μέν τής δεξιάς χειρός έλαβε τδν ζ υγόν, διά δέ τής άρι- 
στεράς τόν μονδν αριθμόν, διότι ή μέν δεξιά χειρ θεωρείται άρ- 
τ ί α δυναμις, ή δέ αριστερά περιττή.

2. Μόνον αί τρυφηλαί χείρες τής Λιλής γνωρίζουσι τούτο.

3. Δέν χρήζει θεωρίας τδ πρόβλημα, διότι άφοΰ αί χεΐρες ενήρ- 
γησαν, ή δεξιά φυσικώς έπρώτευσεν.

4. Έάν ή Λιλή έφαγε τά κομφέτα οέν δύναμαι ν’άποφανθώ.

5. Έρωτήσατε τήν Λιλήν·

6· Ή Λιλή ώς δεσποινίς κατά πρώτον τείνοοσα τήν δεξιάν χεΐρα 
βεβαίως έλαβε δύο χομφέτα, ώς έχ συνήθειας, έκ δέ τής άριστε- 
ρας Θά έλαβε βεβαίως έ'ν. Διά νά πρβσφέρη καί τή προσφέρουν.

Πάρε τους εις τούς γάμους σου νά σοΰ πουν καί του χρόνου.

ΑΝΤΑΗΟΚΡΙΪΕΙΪΤΙΙΣ ΦΓΣΕΙΙΣ,
θ. Μ. Πάτρας. Συνδρομή σας έλήφθη. Άπόδειξις στέλλεται σύν 

παρόντι φύλλω. Άναμενομεν άδελφόν σας λάβη τά δώρα. — Κ. Κ. 
Bokov. Έλάβομεν συνδρομήν σας. Άπόδειξίς σας φέρει άριθ. 252 
ήν λαμβάνετε σύν παρόντι φύλλω.—II. 1·Ι. Έρμιόνην, Συνδρομήν 
σας έλάβομεν, εύχάριστοΰμεν. —Κ. I. Μ. Βόλον. Σάς ένεγράψαμεν. 
Σειράν φύλλων σας άπεστείλαμεν αμέσως. Εύχάριστοΰμεν. Άπό- 
δειξίςσας φέρει άριθ. 253.— Ν. Α., Π. Ζάκυνθον Έλάβομεν συν-· 
δρομήν σας, εύχάριστοΰμεν. Άπόδειξίς στέλλεται σύν παρόντι.— 
Κ. Ν. Άνδρον. Έλάβαμεν τηλεγραφήματα, ένεγράψαμεν ολους καί 
σμς έγράψαμεν ταχυδρομιχώς.—Γ. Κ. Μολάοος. Έλάβομεν έπι- · 
ταγήν χαΐ εύχάριστοΰμεν. 'Αποδείξεις 8λων άποστέλλονται συν πα- 
ρόντι φύλλω.—Μ. Κ- Κύμην. Έλάβομεν επιστολήν σας καί συν
δρομήν σας. Ένεγράψαμεν κύριον Ίω. Α. χαί άπεστείλαμεν σει
ράν. Εύχάριστοΰμεν.—Ν. Β. Α. Μιτυλήνην. Έλάβομεν επιστο
λήν σας χαί σας εύχάριστοΰμεν. Δώρα άπεστείλαμεν προχθές. Προ 
σεχως σας γράφομεν. —-Λ. Λ. ΆργοστόλιΟν. Συμφώνως επιστολή 
σας ένεγράψαμεν τούς 19 νέους συνδρομητάς και άπεστείλαμεν 
σειράς φύλλων. 'Αποδείξεις σας άποστέλλομεν, ώς γράφετε. Εύχα- 
ριστοϋμεν δέ δι’ έκτίμησινκαί ύποστήριξιν «Φύσεως»,καί παραχα- 
λοΰμεν είδοποιήσητε Άνδοέαν ΐλθη είς άντάμωσίν μας.— Δ. Σ. 
Ζύκυνθον. Έλάβομεν δελτάριον καί ένεγράψαμεν κ. Α. Δ. πρδς ον 
άποστέλλοαεν χατ’ ευθείαν φύλλα. ’Αγγελίας άπεστείλαμεν.

ΓΝΩΧΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ληγούσής οσον ουπω τής πρώτης τριμηνίας άπδ τής- 

έκδόσεως τής «Φύσεως» λαμβάνομεν τήν τιμήν να άπευ- 
θύνωμεν τάς άπειρους ήμών ευχαριστίας πρδς τους μετά 
τόσης προθυμίας καί γενναιότητος υποστηρίζοντας,ένθαρ- 
ρύνοντας καί κολακεύοντας τδ έργον ήμών τούτο, καί - 
έν ταύτφ νά γνωστοποιήσωμεν τοΐς άξιοτίμοις συνδρο- 
μηταΐς ήμών, ώς καί τοΐς άποδεχθεΐσι τήν αποστολήν 
τών μέχρι τουδε έκδοθεντων φύλλων, ότι εΐναι καιρδς όπως 
εύαρεστούμενοι μας άποστείλωσι τήν συνδρομήν των, 
διότι έπόμενοι ταΐς ύποσχέσεσιν ήμών, ύποβαλλόμεθα είς 
πολλάς δαπάνας όπως καταστήσωμεν τδ περιοδικόν τούτο 
άπαράιειλλον ύπδ πάσαν έποψιν, και αντάξιον τοΰ προο
ρισμού του, βελτιοΰντες έκάστοτε αύτό' καί διότι μετ ■ 
δλίγον δε'ον νά κανονίσωμεν τάς κληρώσεις τών λαχείων 
έπί τά) βάσει τών αύξόντων αριθμών τών έκδιδομένων 
διπλοτύπων έπί τών άποτιόντων έτησίαν συνδρομήν.

*Ωστε Κύριοι συνδρομηταί, ή «Φύσις» προσπαθεί παντί 
σθένει νά έκπληροΐ τάς ύποχρεώσεις της, ήδη δε έναπό- 
κειται καί είς υμάς νά έκπληρώσητε καί τάς ύμετέρας 
και βεβαιώθητε, δτι σύν τή αύξήσει τών συνδρομητών, 
καταστηθήσεται έτι καλητέρα, καί θά χσρηγή πλείονα 
λαχεία καί δώρα. Ή Λτεώθυνσος.


