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ΓΝΩΙΊΌΠ01ΗΣΙΣ
Αηγούσης όσον οΰπω -τής πρώτης τριμηνίας άπο τής 

ίκδόσεως τής «Φύσεως» λαμβάνομεν τήν τιμήν νά άπευ- 
θύνωμεν τάς άπειρους ημών ευχαριστίας προς τούς μετά 
τόσης προθυμίας καί γεννσιότητος ύποστηρίζοντας,ένθαρ· 
ρύνοντας καί κολακεύοντας το έργου ημών τοϋτο, καί 
έν ταύτερ νά γνωστοποιήσωμεν τοϊς άξιοτίμοις συνόρο- 
μηταΐς ημών, ώς καί τοϊς άπο5εχθεΐσι τήν αποστολήν 
τών μέχρι τουδε έκδοθέντων φύλλων, ότι είναι καιρός όπως 
εύαρεστούμενοι μας άποστείλωσι τήν συνδρομήν των, 
διότι έπόμενοι ταΐς ύποσχέσεσιν ημών, ύποβαλλόμεθα εις 
πολλάς δαπάνας όπως καταστήσωμεν τό περιοδικόν τοϋτο
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απαράμιλλου ύπό πάσαν (ποψιν, καί αντάρων 
ρισμοΰ του, βιλτιοΰυτες έκάστοτε αύτό’ $$ 
ολίγον δέον νά κανονίσωμεν τάς κληρώσειςτ^ν;^^^. 
έπί τή βάσει τών αύξόντων άριθμώ» τών 
διπλοτύπων έπί τών άποτιόντων έτησίαΜι,σΒάδρ^ϊήν. 

*Ώστε Κύριοι συνδρομηταί, ή «Φΰσις» προσπα^εΐ'πάυ*̂  
σΟένΐε νά έκπληροϊ τάς υποχρεώσεις της, ήδή' 
κειται καί είς ύμάς νά έκπληρώσητε καίί^&ίτδμ^τέ^ιί; 
καί βεβαιώθητε, ότε σύν τή αύξήσει τών 
κατασταΟήσεται έτε καλητέρα, καί θά χο^η^γή^ πλίείοία . 
λαχεία καί δώρα.

Ή or

»νει τό ν’ άρνηθή τις αύτφ τό όνομα τοϋτο. Αί.γφαφ^μφί 
«σταχυολογήσαντες τήδε κάκέϊσε, έξηρευνήσρΗ^^ε^ΛΑ'ε^'· 
νύψίστφ βαθμώ ποιητικαί, αί ώδαί δέ άς έμμ^ΐ^ψ^^·^ 
υένδεικνύουσι σπάνιάν έκτίμησιν, τής αξίας xai^pj^jgj^p 
«είδους τούτου τής στιχουργίας.» αοχυτοοπ ίΛνέί

"Εν γε τώ παρόντι, καί οσάκις ό Έδουάρηδιις^9$|$|δυ- 
νηθή ν’ άποσπάση εαυτόν άπό τών τακτικών τοϋ,δημο^ςο^ράύ 
φου καθηκόντων, άσχολεΤται έτοιμάζων ετερ^.,ιτ.όμοή^ϊςρ^ς 
τύπωσιν, δν θέλει τιτλοφορήσει tfG'eatns» ι^ύδημφσι^^ίρ. 
πιθανώς κατά τόν Δεκέμβριον. ;ο~νί·χ^»κύ

Καί έν τούτοις ό νέος ούτος δημοσιογράφος ^.Κ^ήτή^^ν 
ταύτώ, δν άποθαυμάζει ού μόνον ό άμερικανικόρΛτμρμς,·4λλά. 
καί ό πρακτικός νους τών αντιπόδων μας, τι^^οφ,·^ξ
άμφοτέρων τών οφθαλμών, έκαστον δέ δημοσι,εμόμ^ν,^ογ^ι

χντ
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ΕΠΣ)·νν-Α.ΚΠΣ> DOYLE
(Βιογραφία)

Ό Έδουάρδος Δόϋλί, ούτινος 
ίγεννήθη έν Άστορία την 
παιδεύθη κυρίως είς τά δη
μόσια σχολεία τής πόλεως 
?4έας Ύόρκηςεν ‘Αμερική.

Κατά τήν 12 Φιβρουα- 
plow τοϋ 187 2 άπώλεσε 
τήν όρασιν καί τών δύο 
οφθαλμών, ότε τή βοήθεια 
τών αδελφών αύτοΰ Μα
ρίας καί Ελισάβετ, ήρ- 
ξατο νά έξασκήται εν τή 
φιλολογία.

Κατά τό 1882 έδημο- 
σίιυσε δραματικόν ποίημα 
ύπό τόν τίτλον «Caglio- 
Stl’a», τό δέ επόμενον έτος 
έθετο τάς βάσεις τοπικής 
έφημερίδος προορισμένης 
διά τό άνω μέρος τής πό· 

i λεως τής Ν. Ύόρκης.
Κατά δε τό 1888 έξέ- 

δοτο τόν δεύτερον αύτοΰ 
τόμον τών ποιημάτων «αί 
ΓλυκεΧάι στιγμαί» αΐτινες 
θερμώς επηνέθησαν ύπό τοϋ 
πρωτεύοντος τής χώρας 
τύπου, ιδίως δε ό « Εωθι
νός Δημοκράτης» αφιέρω
σε στήλην ολόκληρον κρί
νων τήν αξίαν αύτοΰ, ήν σι

«Ο άνθρωπος ούτος δεν είναι ποιητής: δυσχερές

>··

ήν εικόνα δημοσιεύομεν 
τοΰ ! 85'ι, καί εξε-1 έκαστον δέ δημοσιευόμενων, 

αύτοΰ άμα τή;
γίνεται άνάφπ^το&γ.,^ά 
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ΙΪΕίΗ ΐ'ώ'ί"»Χπ
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ 

i -ΝXI

(ΣννέχειαΛίΙφέ^Ι^
Ή νέα θεωρία,..ής-φ&Α 

δός είνε ό Ky.Kodge,;?.»»- 
ραδέχεται, Βτίς,σά.,ίΰπάρ··· 
χοντα άλε^,ΜραΆαιΜρΟ- 
φυλάττουσιν·..'«πά'τελεσμίί> 

■·-. τικώς τάς ο(κ©ίο^άς,«»ύΧ
Έν τούτοιί'-,ομωας.-ίδήφ 

ορίζει - σαφώς ; ϊτ·ίγ*ύπρό&φ  
δέον νά υπάρχω^ fittest 
είνε δυνατόν,· ν^ σόοπαρ» 
δεχθή τις ώς,·ένπ«λώς .προ- 
φυλακτικά, Αότί

■' εχουσι, μεταπήδηβις.- *»ΰ  
κεραυνοϋ έπ^ίοΜδήπξτέάί; 
γωγοϋ ευρίφκ^μέγόυ.Λ^ή*  
σίον τοϋ/ άλεξι«ί|αά·Μ(βτ^ 
ναι άναπόφεωί®4; <£ν ταύ^ 
τοις τό ζήτημά τής έκλογ 
γής τοΰ μετάλλου-διά-Φής 

_ '_ «S r-v'z

)

νέας θεωρίας ταύτης λύεται άπροσδοκήτως, δ^τρς'έ,νφ (ρΐ'έχρι 
] τής σήμερον έθεωρείτο ότι ό χαλκός είναι ή καλλι.τέρα ίδή
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έξ ή; εδει νά κατασκευάζωνται οί αγωγοί τών αλεξικέραυ
νων, ό σίδηρο; φαίνεται ότι είναι το μόνον καταλληλότερον 
πρό; τόν σκοπόν τοΰτόν μέταλλον. καί ένεκα της διαφοράς 
Τής τηξέως τών δύο τούτων μετάλλων, καί της τιμής αυ
τών,. είνε πολύ πιθανόν νά γείνη παραδεκτός ό σίδηρος.

Αί έπί τών οικοδομών τοποθετούμεναι ράβδοι είσί περιτταί, 
μολονότι καί αί ύπάρχουσάι δεν είνε ανάγκη νά ηναι τόσον 
ΰψηλαί, ώς γίνεται ήδη, τό δέ σχήμα της άκίδος της ράβδου 
πάντοτε προτιμώτερον είναι νά καταλήγη εις ακίδα, διότι εκ
τός τοΰ ότι προφυλάττει καλλίτερον παντός άλλου σχήμα
τος, ή άκίς χρησιμεύει εις την λανθάνουσαν συσσώρευσήν τών 
αντιθέτων ηλεκτρισμών, ματαιοΰσα εκκένωσιν όχληράν, ένφ 
ράβδος εις σφαίραν καταλήγουσα δέν φέρει τά διπλά ταΰτα 
προτερήματα.

Τό ζήτημα της μετά της γης συγκοινωνίας τών αλεξικέ
ραυνων μένει έτι αμφίβολον διότι άπεδείχθη, ότι πολλάκες 
μία κακή γή είναι πολύ άγωγιμωτέρα η μία καλή. Ηλεκτρι
κός τις σπινθήρ, δστις διατρέχει εκατοστόν λευγών ίν τή α
τμόσφαιρα πρϊν.η· φθάση είς τό αλεξικέραυνου, βεβαίως δέν 
θά σταματηση. ενώπιον γής πλέον ή ήττον αγώγιμου, καί 
όσφ μεγάλειτέρά είναι ή άντίστασις, τόσφ βραδύτερου θά έκ- 
κενωθή ό κεραυνός, καί κατορθουμένου υά βραδύνη ή ενέργεια 
τοΰ κεραυνού, τφ άφαιρεΕται ή δύναμίς του, διότι αυτή έρεί- 
δεται έπί τής στιγμιαίας ένεργείας του. Όπόταν δέ ή γή καί 
τά νέφη ήλεκτρίζωνται άκαριαίως, ή έκκένωσις έπίσης έκτε-

■ λίϊται άκαριαίως, καί δέν είναι δυνατόν τότε, όσην καί άν 
ή γή φέρη άντίστασιν, νάγείνη ή έκκένωσις βραδέως, καί νά 
έμποδισθή ύπό τής γής, ώστε ή ούτως ή άλλως, ή καλή γή 
είναι προτιμοτέρα τής κακής.

Είναι επάναγκες νά τίθενται εις συγκοινωνίαν άπαντες οί 
ύπάρχοντες αγωγοί ή μεταλλικοί όγκοι οικοδομής τίνος μετά 
τοϋ άλεξικεραύνου, καθότι ,άπεδείχθη, ότι ό κεραυνός μετα
πηδά. άπό τοΰ άγωγοΰ του έφ’ οίουδήποτε άλλου αγωγού 
ύπάρχοντος έν τή οικοδομή, ή άλλων μεταλλικών σωμάτων, 
,οίον, σωλήνων, συρμάτων, ήλων, κτλ.

Τό σχήμα τοΰ άγωγοΰ δέον νά μή ή στρογγυ'λλον ένεκα 
τής ίδιας αύτοΰ επαγωγικής ίκανότητΟς, άλλά ταινιοειδές ή 
συγκείμενον έκ διαφόρων λεπτότατων συρμάτων. Τό κοινόν 
τηλεγραφικόν σύρμα είναι τό καλλίτερον σχήμα διά τοιοΰτον 
αγωγόν, καί τό μάλλον κατάλληλον πρός παρεμπόδισιν τοΰ 
πλαγίου μεταπηδήματος. Πρός πλιίονα δέ ηλεκτρικήν έλα- 
στικότητα δυνάμεθα νά τόν φέρωμεν εις συγκοινωνίαν μετά 
πλατειών μεταλλικών επιφανειών, οίον μεταλλικής στέγης, 
θεωρούμενης ώς του καλλίτερου βοηθοϋ ένός καλοΰ άλεξικε- 
ραύνου, διότι ή στέγη αύτη αυξάνει σημαντικώς τήν ηλεκ
τρικήν ελαστικότητα.

Μεταξύ τών μερών, άτινα δυσκολώτερον είναι νά προφύ
λαξη τις έκ τών κεραυνών είναι άναντιορήτως αί ύψηλαί κα
πνοδόχοι τών έργοστασίων καί αί πυριτιδαποδήκαι. Διά 
•ταύταςπαοα δέχονται τόν έξης τρόπον.

Περιβάλλουσι (τήν κορυφήν τών καπνοδόχων διά λαμαρί
νας, τοποθετοΰσιν εν τώ μέσφ τοΰ ύψους αύτών σιδηροϋν μαν
δύαν, καί συγκολλοϋσι μετά τοΰτο τόν αγωγόν τοΰ άλεξικε- 
ραύνου μετά τών μετάλλινων τούτων πλακών, Τάς δέ πυρι- 
τιδαποθήκας περικαλύττουσι διά συρματίνου δικτύου(ίί1θί de 
fils <i ebines) τό δέ εσωτερικόν αύτών άπομονοΰσιν έντελώς 
άπό παντός μεταλλικού σώματος. Ούδ’ή έλαχίστη μεταλ
λική ουσία δέν πρέπει νά ΰπάρχη εντός τοιούτων οίκοδομη- 

: μάτων. Τά πρακτικά ταΰτα αποτελέσματα περί κατασκευής 
καί τοποθετήσεως τών άλεξικεραύνων καί άγωγών αύτών πα
ραδέχονται καί οί παλαιοί καί νέοι ειδήμονες καί ηλεκτρο
λόγοι, έξ ού πασιφανώς φαίνεται, ότι τό περί άλεξικεραύνων 
ζήτημα δέν ύπέστη ριζικήν μεταβολήν, αί δέ άρχικαί θεω- 
ρίαι τοΰΦραγκλίνου καί Άραγώ, διαμένουσι πάντοτε ή κο· 
ρωνίς καί βάσις τών περί κεραυνών καί άλεξικεραύνων δοξα
σιών εκτοτε μέχρι σήμερον.
- Ό καθηγητής Κ. Lodge υπέβαλε τάς νέας περί κεραυνών 
καί άλεξικεραύνων θεωρίας του είς τό εν Bath Συνέδριον τών 
Άγγλων φυσικών, ύποστηρίξας αύτάς έρρωμένως διά πειρα

ματικών αποδείξεων καί μεμετρημένων αριθμών, καί προσε— 
πάθησε παντί σθένει νά διάθεση το σοφόν άκροατήριον εύμε- 
νώς ύπερ τών ιδεών του, όπερ όμως δέν κατώρθώσεν ή κατά 
τό ήμισυ, διότι μετά ζωηράν συζήτησιν, τό άκροατήριον διη- 
ρε'θη είς δύο στρατόπεδα. ’Εκ τών τοϋ αντίθετου' μέρους 
έπί τοΰ ζητήματος τούτου άναπτυχθέντων, μόνον εννέα θέματα 
θέλομεν αναγράψει ένταΰθα, άτε γνωρίζοντες ήδη έκ τών άνω 
έκτεθέντων τάς κυριωτέρας τών θεωριών τού καθηγητοΰ Κ. 
Lodge. Είς δέ έκ τών παρεστώτων πρακτικών ηλεκτρολόγων 
έν ώρα τών συζητήσεων τούτων άξιοσημειώτως άπεκρουσε 
τάς θεωρίας τοϋ Lodge, προσειπών, ότι είς κόκκος τής πρακ
τικής αξίζει περισσότερον ή ολόκληρον βιβλίου θεωρίας.

’Ιδού τά πορίσματα τού αντίθετου μέρους επί τών 9 θε
μάτων, άτινα ό αρχηγός αύτοΰ ανέπτυξε.

1. Τών καλών άγωγών ό σκοπός ουδέποτε σφάλλει, καί 
έάν ποτέ αγωγός τις άλεξικεραύνου δέν άγη καλώς, τούτο 
συνήθως προέρχεται έκ τοϋ ότι ή γή είναι άνεπαρκής.

2. Αί άπό τών Λουγδουνικών λαγήνων έκκενφσεις έν τοϊς- 
άγωγοϊς, δέν παρουσιάζουσι διακυμαντικόν χαρακτήρα, ή 
τουλάχιστον τό πράγμα δεν άπεδείχθη έτι.

3. Καί έάν τούτο άπεδεικνύετο, ούδείς λόγος έπιρρωνύει. 
τήν ύπόθεσιν ότι καί οί κεραυνοί παρουσιάζουσι τόν αύτόν 
χαρακτήοα, διότι ούτοι έχουσι διάρκειαν φαινομενικήν, μετά- 
βιβάζ ουσι τηλεγραφικά σημεία, καί παρεκκλίνουσι τάς βελό
νας τών πυξίδων, όπερ δέν συμβαίνει είς τά εναλλακτικά ρεύ
ματα.

4. Τό μόνον άναγκαϊον προσόν «ίς «να καλόν αγωγόν άλεςι- 
κεραύνου είναι νάέχη .ούτος δύναμιν άρκετήν άγώγιμον διά τήν 
είς τήν γην μεταφοράν ολοκλήρου τής έκκενώσεως, καί προς 
τόν σκοπόν τούτον δέον ΐνα μετά τής γής ή εις εντελή επαφήν.

5. Ούδείς κίνδυνος ύφίσταται όπόταν αγωγός τις άγη κα
λώς είς τήν γην κ«ί ηναι αρκούντως στερεός, διότι δέν τήκε
ται ύπό τής έκκενώσεως· άπασαι δέ αί μεταλλικαί ουσία·, δέον 
νά συνδέωνται με-’αύτοΰ.

6. ‘Η αγώγιμος ίκανότης ενός άγωγοΰ ούδεμίαν σχέσιν 
έχει πρός. τήν επιφάνειαν αύτοΰ. Δέον δέ μόνον ή διάμετρος, 
αύτοΰ καί ή άγωγιμότης νά έςετάζωνται.

7. Οί αγωγοί δέον νά καταλήγωσεν είς αιχμήν, ΐνα μη 
έπέργωνται βΐαιαι εκκενώσεις.

8. Ή μάλλον πρόσφορος όδός προφυλάττει τάς λοιπά;,, 
δηλαδή ή έκκένωσις ακολουθεί πάντοτε τήν εύκολωτέραν οδόν 
ύπό έποψίν Αντιστάσεως.

■9. Καί τέλος ύφίσταται ζώνη προφυλαχτική πέριζ άγω-· 
γοΰ τίνος.

Τά θέματα ταΰτα είσΐν ευκρινή καί πειστικά, είνί όμως 
λυπηρόν, ότι δέν καταλήγουσιν είς θετικά συμπεράσματα, 
άλλ’ άφίεται ό παρατηρητή; είς τήν ιδίαν αύτοΰ κρίσιν τήν 
σχηματιζομένην εκ τών αντιλήψεων αύτοΰ άπό τών φαινομέ
νων τών κεραυνών, καί τής συγκρίσεως τών αποτελεσμάτων I 
αυτών πρός τάς θεωρίας τή; τε παλαιάς καί τής νέας σχολής. I

Διά πλείστων παρατηρήσεων έπί τών αποτελεσμάτων τών I 
έκ τών κεραυνών προερχόμενων πειθόμεθα ότι ό κεραυνός- I 
έξερχόμενος άπό τών νεφών λαμβάνει τήν μάλλον αύτφ πρόσ- I 
φορον οδόν- καί ένώ διέρχεται αγωγόν τινα αίφνης μεταπηδά I 
καί άκολουθιί άλλην όδόν, ba.UaxTtxyr καλουμένην. Τούτο I 
φυσικώς προέρχεται, έκ τοΰ ότι ή πρώτη οδός δέν είναι εν
τελώς άγώγιμος, καί δέον προς εντελή αποφυγήν τοϋ αποτε
λέσματος τούτου, καί ό αγωγός νά εχη άπαντα εκείνα τα. I 
προτερήματα, άτινα προγενεστερως εξεθέμεθα, καί η έπαφη I 
αύτοΰ μετά τής γής νά ηναι τελεία. 1

Ή εναλλακτική οδός κεραυνόν τίνος, πίπτοντος, δηλοϋταε 
ωσαύτως έν τοϊς ύπογείοι; καλωόίοις, τά όποια άποτελοΰσι | 
συνέχειαν τών εναερίων γραμμών, καί άτινα είναι αδύνατον I 
νά προφύλαξη τις έντελώς εναντίον τών κεραυνών, διότι διά I 

τών τΥ)\εγροιψιχών psu|xctT<«>v ατΓΛζΐεέται νΛ | 
έχωμεν συνεχή όδόν, καί μολονότι παρεντίθενται άλεξικέραυνα I 
είδικώς ευαίσθητα πρός τούτο, ό αγωγός τοΰ καλωδίου σχη- I 
ματίζει μετά τού οπλισμού αύτοΰ καί τής γής εναλλακτικήν I 
όδόν, ής τό μήκος καί ή άπόστασις αποτελεί τό σώμα τοΰ I 

διηλεκτρικού (τού κενού), συνισταμένου έκ τής άπομονωτικής 
πέριξ τή? ψυχής ουσίας (στρώμα γουταπέρκας).

Εις τινας περιστάσεις μή καθορισθείσας ετι όριστικώς, ό 
δεύτερος σπινθήρ ό διά τής εναλλακτικής όδοΰ μέλλων νά δι- 
έλθη μεταπηδά καί διατρυπφ τό άπομονωτικόν τοΰ καλωδίου 
στρώμα. Παρετηρήθη δέ εσχάτως δίς ήδη έπι τών κατατε
θειμένων καλωδίων κατά μήκος τής σιδηροδρομικής όδοΰ τοϋ 
=Golhard, περίπτωσις τοιαύτης μεταπηδήσεως ,τοΰ σπιν&ήρος 
καί διά τής εναλλακτικής όδοΰ, ήτοι διά τής διατρυπηθείσης 
άπομονωτικής ουσίας, ής μάτην κατεγίνοντο οί αρμόδιοι νά 
δώσωσιν έτέραν έξήγησιν, διο'τι, τής έκκενώσεως εισερχόμε
νης έν τώ καλωδίφ βιαίως καί ίσχυρώς, παρεκκλίνει τής στε
νής όδοΰ, ήτις προβάλλεται αύτή καί μεταπηδά διά του 
άπομονωτικοΰ περιβλήματος του καλωδίου έκτός αύτοΰ, πριν 
ή διατρέξη πολύ μήκος τοΰ καλωδίου. Κατά συνέπειαν αί 
βλάβαι αύται έν τοϊ; καλωδίοις παρατηρούνται εί; τά άκρα 
αύτών, καθιστάμενης ευτυχώς ούτω της άποκαταστάσεω; 
αυτών εύχεροΰς και όλιγοδαπάνου. Έν ταΐς άνω δέ άναφερ- 
θείσαις δυσί περιπτώσεσιν, ή βλάβη εΰρέθη εί; αποστάσεις 3 
εω; 10 μ· άπό τοΰ άκρου τού καλωδίου.

Μετά τά έκτεθέντα’ άνωτέρω παρατηροΰμεν ευκόλως, ότι 
έπί τοΰ ζητήματος τής κατασκευής καί τοποθετήσεως τών 
άλεξικεραύνων δέν συμφωνοΰσιν άπαντε; οί είδικώ; ένασχο- 
ληθέντες, καί ότι δυστυχώ; αί θεωρίαι αύτών πάνυ άπέχουσι 
τής οριστικής λύσεως αύτοΰ-, Έν τούτοις κατά τά μέχρι 
τοΰδε έξαχθέντα πορίσματα, καί τά γνωστά ήμϊν δυνατά 
προφυλακτικά μέσα καί τά πολλά παραδείγματα, άτινα πρό 
οφθαλμών εχομεν, δέον νά κατασκευάζωμεν καί τοποθετώμεν 
τά άλεξικέραυνα μετά μεγίστης προσοχής καί ακρίβειας, διότι 
ή έλαχίστη αμέλεια δύναται νά φέρη ήμϊν ανυπολογίστους 
ζημίας και απώλειας προσφιλών οντων. Τό άκόλουθον δέ πα
ράδειγμα μόνον δύναται νά πείση ημάς περί τούτου.

• Τή25 Ιουλίου παρελθόντος έτους, κεραυνός καταπεσών έπί 
τοΰ δημαρχείου τών Βρυξελλών ολίγον έλειψε νά κατακαύση 
αύτό, μολονότι άλεξικέραυνον ΰπό τού; άρίστους όρους κατε- 
σκευασμένον προεφύλαττεν αύτό. Τό αναθηματικόν τοΰτο με'· 
γάρον έφερε καί πολλάς άκίδα; κατά τό νεώτερον σύστημα τοΰ 
Κ. Melsens, άφ’ ών κατήρχοντοπρός τήν γην 8 καλοί σίδη
ροί άγωγοΐ, 10ram διαμέτρου έκαστος. Έν τούτοις μετά τήν 
καταστροφήν παρετηρήθη μερική άπανθράκωσις δοκού τίνος 
εί; τό σημεϊον ένθα σιδηρά ράβδος 2mm μήκους ητο εντοιχι
σμένη εις όλίγην άπόστασιν άπέχουσαν τοΰ άγωγοΰ. Τό πα
ράδειγμα τούτο επιρρωνύει τήν ιδέαν, οτι τά μεταλλικά σώ· 
•ματα, άτινα δέν συγκοινωνούσε μετά τοΰ άλεξικεραύνου, προ- 
καλοΰσι μεγίστους κινδύνους.

Είναι άξιον σημειώσεως, ότι τά άλεξικέραυνα τά εκτιθέμενα 
είς τάς άστασίας τοΰ κλίματος, ίδίικ τοϋ ήμετέρου, ένθα τό πολύ 
ψύχος καί ή πολλή θερμότης, ώς καί ή αίφνηδία μεταβολή 
τήςθερμοκρασίας έπικρατοϋσιν είς μέγιστον βαθμόν, φθείρονται 
πολύ ταχέως, καί δέον συνεπώς νά έπιβλέπωνται συνεχώς.

Γενομένη; εξετάσεως τών άλεξικεραύνων έαχάτως έν Βε- 
•ρολίνω, εύρέθησαν τά πλεΐστα έν άξιοθρηνήτφ καταστάσει' 
-οί άγωγοΐ ειχον οξειδωθή «ίς βαθμόν μέγιστον, ή έπαφή αύτών 
μετά τής γής παρουσίαζε μεγίστην άντίστασιν ή τελείως ί- 

'λειπιν, εΐ; τινα δέ σημεία τά άλεξικέραυνα ησαν κατεστραμ
μένα καί άπήτουν εντελή άντικατάστασιν.

"Η έπιθεώρησι; τών άλεξικεραύνων δέον νά έκτελήταιπερι- 
οδικώς άνά τρία έτη, και νά έκτελήται αύτη έν μεγίστη επι
μελείς. Δέν πρέπει δέ ν’ άρκώμεθα είς τήν διά τοΰ γαλβα
νομέτρου μόνον έξέτασιν τών άλεξικεραύνων, άλλά νά έπιθε- 
ωρώμεν καί διά τών οφθαλμών μετά μεγάλης προσοχής όλα 
τά σημεία έν σχέσει μετ’ αύτών.

Όπόταν δέ τό άλεξικέραυνον φέρη διαφόρους άγωγούς, 
πρέπει νά έξετάζωμεν ένα έκαστον έξ αυτών ΐδίς, άπομονοΰν · 
τες τούς άλλους, διότι ή άντίστασις τής γής ένφ δύναται νά 
ηναι έλαχίστη διά τής μιας όδοΰ, είναι μεγίστη διά τής άλλης, 
όλαι δέ όμοΰ έπενεργοΰσι διαφοροτρσπως.

Περαίνοντε; τήν περί κεραυνών καί άλεξικεραύνων πραγ- 
.ματείαν ημών ταύτην. σκοποΰμεν πρώτον νά δώσωμεν ιδέαν 

τινά τής προόδου τής ηλεκτρικής Επιστήμης iy τφ σπουδαίω 
τούτφ καί ενδιαφέρον™ ζητήματι, καί δεύτερον νά Ιφελκυ- 
σωμεν τήν προσοχήν τών αρμοδίων καί. τών ενδιαφερομένων, 
διά τήν όσον ένεστι καί παρ ’ ήμϊν πρόληψιν ενδεχομένων κιν; 
δύνων, διότι καί ή πόλις ήμών υποθέτομεν, ότι θά ιύρίσκεται 
ύπό πολύ χειροτέρας περιστάσεις, ή οΐας εύρέθη τό Βερολϊνον 
κατά τό παρελθόν έτος. .

Φ. Π.

Η NHTEPISH ΙΝΥΨΜΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ «ΦΙΓΑΡΟ»

Είχεν άποφασισθή ΐνα,. άφ’ ένός μέν άπό τής κορυφής τοΰ 
Πύργου Έϊφφελ, καί άφ’έτέρου άπό τοΰ κατά τήν νύκτατής 
26 Ιουνίου παρελθόντος άνυψωθησομένου αεροστάτου αΦι- 
γαρώ» γεΐνωσι φωτεινά πειράματα διά φεγγοβολών έκατέρω- 
θεν προβολών (projecteurs). πρό; τόν σκοπόν έπιτεύξεω; νυ
κτερινής συνεννοήσεως μεταξύ τοΰ έν Παρισίοις Πύργου, καί 
τοϋ έκτός τούτων άνυψωθησομένου άεροστάτου, καί όρισμοΰ 
τής άποστάσεως καθ’ ήν ή συνεννόησι; αύτη θά ητο δυνατή··

Κατά τό όρισθέν δέ πρόγραμμα, ή εκτέλεσες τοΰ σχεδίου 
τούτου προκειμένου νά γείνη κατά τήν νύκτα τή; 26 Ιου
νίου, καθ’ήν τό άερόστατον έμελλε ν’άνυψωθή τή 9 ώρφ, 
έδόθη τηλεγραφικώ; διαταγή νά άναβληθή ή άνύψωσίς του 
έπί ήμίσειαν ώραν, διότι ή ποσότη; τοΰ διαχυνομένου έν.τη 
άτμοσφαίρ^ φωτός .κατά τήν ώραν «κείνην ήτο τοιαύτη,·ώσϊ« 
δέν θά επίτρεπε τήν μεταξύ Πύργου καί άεροστάτου άντα- 
πόκρισιν διά τών ίδιων φωτεινών προβολών.

Ίη 9 καί 30 έδόθη τό σημεϊον τής άναχωρήσεως, άφοΰ 
έδοκιμάσθη πρότερον ή φωτεινή κατάστασις τής άτμοσφαί- 
ρας διά πυραύλου. Έπί τοΰ άεροστάτου έπέβάννον οί κκ. 
Jovis καί Mallet, συνοδευόμενοι ύπό τριών μηχανικών. Έν 
τφ σκαφιδίφ ένυπήρχον δύο ήλεκτρικαί λυχνίαι πυρακτώ- 
σεως, έκαστη τών όποιων ίσοδυνάμιι πρός είκοσι κηρία, τε- 
τοποθετημέναι έν τή έστί$ άνταυγαστήοος, ον οί άεροναΰται 
διηύθυνον κατά βούλησιν πρός τον Πύργον τοΰ Έϊφφελ. Μο
λονότι δέ ή άτμοσφαΐρα ήτο ολίγον καθαρά καί ό ουρανός 
κεκαλυμμένος, έν τούτοι; τό φώς τή; λυχνίας διωράτο άπό 
τοΰ πύργου, διά μέν τοΰ γυμνοϋ όφθαλμοΰ, μέχρι τής δεκά- 
της ώρας καί ήμισειας, διά δέ τοΰ διόπτραυ τοΰ κ. “Εϊφφελ, 
ούτινο; ό φακός είναι τριών δακτύλων, μέχρι τής ένδεκάτης 
καί ήμισειας. Άπό καιροΰ s!f καιρόν νέφη τινά εξηφάνιζον 
τήν λυχνίαν, ήτις ώμοίαζε πρός αστέρα, άλλ έπανεύρισκον 
ειτα ευκόλως τό άερόστατον τή βοηθείιρ τών βεγγαλικών φώ
των, τά όποϊα έκαιον άπό τούτου οί άεροναΰται. “Οτε ή λυ
χνία τοΰ άεροστάτου δέν έφαίνετο άπό τοϋ Πύργου, ό άερο- 
δρόμων εύρίσκετο είς ύψος 1000 μέτρων, καί είχε διέλθει το 
Chateau-Thierry, άπεΐχε δέ τοΰ Πύργου περί τά 100 χι
λιόμετρα ώς έγγιστα.

Τά πυρά του φάρου έμειναν άνημμένα μέχρι τής δευτέ- 
ρας ώρας τής πρωίας, έκ δέ τοΰ άεροστάτου παρετηροΰνΤο 
ταΰτα μέχρι τή; μια; καί ήμισειας τής πρωίας, καί άπεΐχε 
τότε τοΰτο περί τά 120 χιλιόμετρα καί πλέον τοΰ Πύργου.

Κατά τάς δύο πρώτα; ώρας, ήδυνήθησαν έκατέρωθεν ν 
άνταλλάξωσι εύκόλως σημεία Μόρς, επειδή όμως- ή πρώτη 
αύτη απόπειρα δέν επέτυχε καθ’όλα, θά έπαναληφθή ή έκτέ- 
λεσι; τοΰ σχεδίου έν λίαν προσέχει μέλλοντι.

Ή άνύψωσις αύτη άπέδειξεν ότι είναι δυνατόν ν’άνταλ- 
λαχθώσι σημεία μετά τών ΓΙαρισίων έξ άποστάσεως μεγάλης 
καί ύπαρχούσης «τι πολιορκίας τούτων.

Ή κάθοδος τοΰ άεροστάτου ε’γένετο τή 8 ώμχ τής πρωίας" 
έν Meisenheim,χωρίφ τινι τής παραρρηνείου Βαυαρίας, ένθα 
οί ταξειδιώται εύρον καλλίστην ύποδοχήν. Διέτρεξαν δέ π«ρί 
τά 450 περίπου χιλιόμετρα έν διαστήματι δέκά- ώρών καί 
τεσσαράκοντα λεπτών.

Ή άνύψωσις αύτη ύπενθυμίζει τήν έν καιρφ τής πολιορ
κία; τών Παρισίων γενομένην ύπό τοΰ άεροστάτου.«& Στρα
τηγοί; Chanzy», όπερ άνυψωθέν παρά τφ βορείφ σιδηροδρο·^ 
μικφ σταθμώ τή 18 Δεκεμβρίου 1870 περί τήν δευτέραν ώ-
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ρφί»?ή|7Κρ<φί«ς\ κατήλθε δεκαπέντε ώρας μετά ταΰτα πλη- 
(rtoVit^WSpach, έν Βαυαρία, άφοΰ διέτριξε 850 χιλιόμε- 
τρα'ί^'δέί’&εΙ’βάίνοντίς έν αύτφ τέσσαρες ταξειδιώται. ούς 
ιδϊβπρΟπίί^ΛΧίΛΌύ άνέμου παρέσυρεν είς τά γερμανικά εδάφη 
έρφΙφθησαΜ ταις φύλακας, .ένθα διέμειναν έν στενοτάτη ά- 

,πομον&ίεΐ (έίχρι τοΰ τέλους τοΰ πολέμου.
Ή ατυχής αυτή εναέριος έκδρομή σκοπόν είχε ν’ άπο- 

στέλλη-έ*  τίΐς έπαρχίαις ναυαγοσώστας (σκαφάνδρας), πρό; 
διοργάνωσιν εισόδου έν Παρισίοις; τή βοήθεια δυτών πλεόντων 
έν τή,Λρίττι τοΰ Σηκουάνα.

β™:*9 ■ Άβτήρ.

Cor

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
, -εΦ» ιΌΤχττσζ

■ - «-«qsrjcxj ν-ύ*3·
■υνΈκι^-ίπρώτω φύλλω τής Φε'σεως· έπραγματεύθημεν έν 

δρομολογίου τής περιοδείας τής γής ύπό τής 
ξοφήςόκαά, τολμηράς άμερικανίδος Nelly Bly, ήτις ειχεν 
άάαλάίιέιραΜκσίελέση μόνη καί αύτοπροσώπως ταύτην έν δια· 
σν^εανι -.7'5 ήμερώ,ν, κατορθώσασα τοΰτο είς 73 μόνον ήμέ- 
ραφΐ*  “(Ηδηίϊμανθάνομεν ότι τήν αύτήν ήμέραν τής έκ Νέας 
",^ρίκιβ ίάαά^ώρήσεώς της, ήτοι τή 14 Νοεμβρίου παρελθόν- 
τοτέτουςψίτέρά τολμηρά νεάνις άμερικανίς, ή δεσποινίς Έλι- 
ΐξάιβετ Btalaady άνήκουσα είς τήν σύνταξιν ^{Cosmopolitan 
Μβ^ΖΙΟβ'τής'ΝέαςΎόρκης, άμιλλωμένης πρός τήν άμερικα- 
νεκήνίέφημάρίδα Word, ήτις ειχεν · άποστείλει ΐδίαις δαπά- 
ναις τήν δεσποινίδα Nelly Bly διά τήν έν λόγφ περιοδείαν 
•βήφήΓής^έλ,άμβανε ταύτοχρόνως τό δι’άγιον Φραγκίσκον 
τ^ταν-ρπμόςτκεν σκοπόν τής πραγματοποιήσεως τού ταξειδίου 
τβώτώυ εςη-^&ιτημα χρόνου 72 μόνον ημερών, ήτοι νά έπι- 
βίφ'έψηΰβέηίψεαν Ύόρκην τρεϊς ήμέρας πρό τής άφίξεως τής 
άνπιπάλαυ αύτής.
ετΉή'Έλισάβετ Bisland ελαβεν όδόν όλως αντίθετον τής 

BteUy-.-Bly·,-δηλαδή έτράπη πρός δυσμάς αντί νά διευθυνθή 
πρ4$ άΛΜΡ^ίλά'ς^ ώς επραξεν ή τελευταία. Είναι δέ γνωστόν 
φήνίβρόδι^ωάσπς άνάτήν περιφέρειαν τής γηίνης σφαίρας, καί

,Ζίφ«·:?Γ .λ MAURICE DE FOS

. “0C3S
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Cl' I

Ο Κώστας ώφειλε τέλος ν’ άποσπασθή τή; γοητευτικής 
ζώήφδίν&ήγε^ έν Κόρίνθφ άπό τινων έβδομάδων, όπως δώση 
λθγΟρβασμόν:-είς τόν γέροντα θεοχάρην περί τής άποξηράν- 
«|»ςτώνστα>φίδων του. Ή έργασίααύτη καίπερ άμεληθεϊσα, 
«ίγ,μ'ί.!
V

(V-

R&ANNA ΡΑΜΩ

(Συνίχί1β) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

■>OSxr ί ·\;·ς

Κώστας ήσπάσ&η τη>· χεΐρα τον πατρός τον.

ειχεν _επιτύχ« άριστα, ώς ποοείπομεν ό δέ νεανίας γιγνώ- 
σάων; τον χαρακτήρα τού πατρός του, έπίστευεν ότι, άφοΰ 
ετν^ τό^ρ... κα^ώς διεξαγάγει αύτήν ήθελε λάβει τήν συγκα- 
τς^εσίν. τόυ-.'είς τήν επιθυμίαν του, τοΰ νά συζευχθήπρός τήν 

προς τήν ήμερησίαν διεύθυνσιν, ήν άκολουθεϊ ό ήλιος, βλέπει 
τον φωτεινόν τούτον αστέρα διερχόμενον τόν μεσημβρινόν άπαξ 
ολιγώτερον, η οτε ΐσταται ακίνητος είς τό σημεϊον τής άνα- 
χωρήσεως, δπερ δηλοϊ οτι κερδίζει μίαν ημέραν· ΐν<ξ> βαδίζων 
κατ’ εναντίαν διεύθυνσιν καί έναντι τοΰ ήλιου άπόλλυσε μίαν 
ήμέραν.Ώστε ή Miss Bisland ήκολούθησε μέν τό αύτό δρο
μολόγιου τής Miss Nelly Bly, πλήν κατ’εναντίαν διεύθυνσιν, 
καί θά έςετέλει τήν περιοδείαν ταύτην είς ολιγώτερον χρονι
κόν διάστημα τής άντιπάλου αύτής, it μή συνέβαινεν αυτή 
απρόοπτόν τι.

Τή 18 Ιανουάριου άφίκετο είς Παρισιού; μέ τήν πρόθεσιν 
νά έπιβιβασθή αυθημερόν είς τό έν Χάβρη διά Νέαν Ύόρκην 
αποπλεϋσον ατμόπλοιου, ένθα θά άφικνεϊτο τή 25 ’Ιανουάριου, 
πλήν τό ταχυδρομικόν τοΰτο πλοϊον ειχεν αναχωρήσει έκεϊθεν 
ατό τής πρωίας καί ή ατυχής κόρη ήναγκάσθη νά μεταβή είς 
Quenstown έν ’Ιρλανδές, όπόθεν ίπιβιβασθεϊσά τή 19 επί 
ούχί ταχυπλόου τίνος σκάφους,έφθασεν ούτως είς Νέαν Ύόρ
κην μόλις τήν 29 ’Ιανουάριου παρελθόντος, ήτοι' τέσσαρας 
ήμέρας μετά τήν επιστροφήν έκεϊσε τής άντιπάλου αύτής.

Ώστε ή Ελισάβετ Bislatld ήττήθη εντελώς, άν καί άκου- 
σίως έαυτής.

Έν προσέχει τινι φύλλω τής Φόσεως θέλομεν διαπραγμα
τευτή εν λεπτομέρεια καί έκτάσει τά τής ιστορίας τής περιο
δείας τής Γής καί τών μέχρι τοΰδε περιοδευσάντων ταύτην, 
χαράσσοντες άμα τόν χάρτην τής συντομωτέρας οδού, ώς 
καί τήν εικόνα τοΰ πρώτου περιοδεύσαντος τήν Γήν.

Φρίκ.

II ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΛΕΙΨΙΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Επόμενοι τη ύποσχεσει ήμών, σπεύδομεν νά μεταδώσω- 
μιν τοϊς άναγνώσταις της Φύσεως τό άποτέλεσματών άπό 
της νήσον Κρήτης γινομένων παρατηρήσεων έπί τής τελευ
ταίας έκλειψεως του Ήλιου, παρά τοΰ έκτοΰ αστεροσκοπείου 
τοΰ Meudon άποσταλέντος έκεϊσε επί τούτφ αστρονόμου.

/

ποθητήν τής καρδίας του. Έτιβάςοθεν τοΰ παρά τώ Καλα- 
μ.ακίφ ήγκυροβολημένου καί διά Πειραιά μέλλοντος ν’ άπο- 
πλεύση άτμοπλοίου, ό Κώστας δέν ήσΟάνετο ούδεμίαν ανησυ
χίαν, άφ’ έτέρου δέ δύο τρία γνωστά αύτφ πρόσωπα άτινα 
συνήντησεν έν τώ πλοίφ, δέν τόν άφήκαν νά σκεφθή έπί τοΰ 
ζητήματος· άλλά όπόταν αίπερί τήν Ψυττάλειαν κορυφαί έφά- 
νησαν έπί τής έπιφανέίας τής θαλάσσης, ήρχιζε νά αισθάνε
ται έαυτόν ούχί τόσον βέβαιον περί τής έκβάσεως τών ευ
χών του.

— Πώς άρα γε ό πατήρ μου 0ά έκλάβη τό πράγμα ;
' Τοιοΰτον ητο τό ταράσσον αύτόν πρόβλημα, ούτινος μα- 

ταίως έπεζήτει τήν λύσιν, έν φ τό πλοϊον παρακάμψαν τήν 
θέαν τοΰ τάφου τοΰ θεμιστολέους, καί διελθόν τούς αρχαί
ους πυλώνας, έστερημένους τών είς Βενετίαν κομισθέντων λε
όντων, είσήρχετο είς τόν Πειραιά.

Ό Πειραιεύς, οστις πρό εξηκονταετίας δέν ήρίθμει ή τρεϊς 
οίκίας, νΰν οίκεϊται ύπό τριακοντακισχιλίων ψυχών· είναι δέ 
ή Μασσαλία τής Ανατολής. “Απειροι καί ποικιλόμορφοι έπι- 
βάται,πληροΰσι τήν λιθόστρωτου καί εύρεϊαν προκυμαίαν, έν 
συναναμίξει πάντων τών τοσοΰτον άπ’ άλλήλων διακρινομέ- 
νων αμφιέσεων τοΰ αρχιπελάγους, ήτοι τοΰ τουρκικού τουρ- 
βανίου καί τοΰ ελληνικού φεσιού, τών στολών τών Ρώσσων, 
Γάλλων, Άγγλωνκαΐ ’Ιταλών ναυτών, τής μιλαίνης περιβο- 
λής τών παπάδων, καί τής λευκής φουστανέλλας τών παλ— 
ληκαρίων.

Ο Κώστας άπεβιβάσθη παρά τόν Τινάνειον κήπον, ύπό 
τίνος τών πολλών λεμβούχων (βαρκάριδων) οίτινες πολιορ
κούσε τ’ ατμόπλοια καί πριν ακόμη εντελώς σταθώσι. Μετά 
ταύτα έξέλεξεν έν όχημα, μεταξύ εκείνων άτινα σταθμεύου- 
σιν ύπό τήν σκιάν τών πιπερεών τών φυτευθεισών ύπό τών

Ώς άνεφέραμεν έν τή πρώτη περί τής έκλειψεως ταύτης 
πραγματεία: ήμών,..ή μάλλον ολική φάσις τής ΐκλείψεως 
έμελλε κάλλιον ν ’ άναφανή άπό τής νήσου Κρήτης. Συνεπώς 
ό κ. Baume Pluvinel εγκατασταθείς έγκαίρως έν Χανίοις, 
όπου ετυχε θερμοτάτης υποδοχής καί πολλών περιποιήσεων 
έκ μέρους τοΰ έκεϊσε προξένου τής Γαλλίας κ. Blanc, καί 
μολονότι έγνώριζεν, ότι εντεύθεν ή έκλειψις δέν θά έφαίνετο 
εντελώς κεντρική, ώς έν έτέρφ τινι σημείω τής νήσου, όπου 
ή μετάβασίς του θά ήτο δύσκολος, έν τούτοις αί παρατηρή
σεις αύτοΰ ύπήρξαν λίαν επιτυχείς. Έν Χανίοις εύτυχώς ό 
ούρανός ήτο καθαρώτατος καί εντελώς ανέφελος, διότι έν 
τοιαύτη έποχή τοΰ έτους ούδέποτε παρετηρήθη ποτέ εκεί τό 
«λάχιστον νέφος.

Πράγματε δέ, ώς ό κ. Jansen διευθυντής τοΰ αστεροσκο
πείου τοΰ Meudon έξέθηκεν εσχάτως έν τή ’Ακαδημία τών 
’Επιστημών, ού μόνον αί παρατηρήσεις άπασαι έπέτυχον, 
άλλά καί πανομοιόταται φωτογραφικαί εικόνες τής έκλειψεως 
ταύτης, ώς καί διάφορα ήλιακά θεάματα, έλήφθησαν άπό 
τόπου, ών τινα θά διευκολύνωσι πάσας τάς έν τω μέλλοντι 
περί τής έκλειψεως τού ήλιου γενησομένας μελετάς. Συνάμα 
δέ πολύτιμοι ενδείξεις περί τού δυνατού τής άμέσου φωτο- 
γραφήσεως τής στεφάνης, καθ’ ήν στιγμήν ή ολική έκλειψις 
εΰρίσκεται είς τό μέγιστον αύτής σημεϊον έλήφθησαν, ή δε 
δοξασία τής ύπάρξεως στεφάνης έξ οξυγόνου βαθμηδόν αί
ρεται, διότι ή περί ταύτης μελέτη άποδεικνύει νυν διά πιθα- 
νωτέρου τρόπου τήν μή ύπαρξιν τοιούτου άερίου έν τή ήλιακή 
άτμοσφαίρσ:. ’Ιδίως δέ τό ζήτημα τοΰτο θά διευκρινισθή ίσως 
εντελώς διά τής επιμελούς έξετάσεως τών φωτογραφικών ει
κόνων, άς ό κ. Baume θά κατάθεση όσον ούπω έν τφ άστε- 
ροσκοπείω τοΰ Meudon.

Φρόκ-

Αί ελλείψεις τών ανθρώπων όμοιάζουσι πρός τά μΰρα, 
άτινα φέρουσι, καί τά όποια δέν αισθάνονται μέν ούτοι, 
πλήν γίνονται αισθητά καί άνυπόφορα είς τούς πλησιάζοντας 
αυτούς.

Γάλλων στρατιωτών κατά τήν κατοχήν τοΰ 1854, καί διέ
ταξε τόν αμαξηλάτην νά λάβη τήν πρός τάς ’Αθήνας ά
γουσαν.

Ή οδός αύτη άκολουθεϊ σχεδόν τά ραχρά τείχη άτινα συν- 
έδεον άλλοτε τήν πόλιν τών ’Αθηνών πρός τόν λιμένα των, 
καί τών όποιων τά ερείπ«α άναφαίνονταί που καί που εισέτι. 
Κατ’ άργάς δέν άπαντφ τις ή χέρσον συγχεομένην πρός τό 
φαληρικόνάλίπεδον, δεξιφ, καί τάς πρώτας διακυμάνσεις τού 
όρους Πάρνηθος, άριστερ?. Ούδεμία δ’ άλλη βλάστησις υ
πάρχει ή τινες λεΰκαι κατάστικτοι ύπό τοΰ κονιορτοΰ, αλλά 
καθ’ όσον τις προχωρεί πρός τόν Κηφίσσόν, βλέπει θαυμάσια 
δάση έλαιών, άναμίξ μετ’ αμπελώνων, ένθα αί ροιαί καί αί 
άμυγδαλέαι συζευγνύουν τά φυλλώματα των. Κυρίως ό,τι

• επισύρει τήν προσοχήν τοΰ διαβάτου είναι αί άρχήθεν όραταί 
Άθηναϊκαί αρχαιότητες, ό Παρθένων καί ή Άκρόπολις, αί-

• τινες καίτοι άπέχουσεν έπτά χιλιόμετρα, άποσπώνται τοΰ όπι
σθεν αύτών όρους Ύμηττοΰ, ώς ροδόχροα κομψοτεχνήματα.

Ό Κώστας είσήλθεν είς ’Αθήνας διά τοΰ προαστείου τής 
’Αγίας Τριάδος, μεταξύ τοΰ ναού τοΰ Θησέως, τοΰ θαυμα
στού δωρικού μνημείου, τοΰ προαγγέλου τοΰ Παρθενώνος, καί 
τών τάφων οίτινες κοσμοΰσι τήν ίεράν όδόν, δι’ ής εβαινον οί 
Άθηναϊοι πρός τέλεσιν, έν Έλευσϊνι, τών μυστηρίων τής 

,Δήμητρος καί της Περσεφόνης. Πλήν ό υιός τοΰ βουλευτοΰ 
θεοχάρη δέν ήτο θεωρητικός, ούτ’ έδιδε πολλήν προσοχήν είς 
τάς αρχαιότητας. Ήκολούθησε τήν όδόν Έρμοΰ ήτις χωρί
ζει τήν πόλιν είς δύο ίσα μέρη, ήτοι άπό τής Αγίας Τριά,·- 
δος μέχρι τών άνακτόρων, άνταλλάσων πολλούς χαιρετι
σμούς πρός τό πλήθος, όπερ έβριθεν έπί τών πεζοδρομίων, 

■πρό τών έργαστηριων, βιβλιοπωλείων, ραφείων, οπλοποιείων, 
αρωματοπωλείων κτλ. ώς έν ΙΙαρισίοις.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΥΡΗΜΑ

(Σννίχιι« x«l τίλοι).

Εΐσελθόντες δ’ έν τινι βαγονιφ, έν ώ εύτυχώς ιίμεθα οί 
μόνοι έπιβάται, ό κ. II.... ελαβεν αμέσως τόν λόγον.

— Πρώτον, άγαττητέ μοι φίλε, μοί λέγει, είναι φανερόν 
ότι το λαμπρόν τοΰτο ριπίδιον κατεσκευάσθη έπίτηδες καί 
κατά παραγγελίαν, διά νά προσφερθή ώς δώρον εΐς ερωμένην 
ή άρραβωνιαστεκήν. Παρατήρησον τί λεπτήν έργασίαν εχει 
καί άπό τϊ πολυτελές μεταξωτόν ύφασμα καί όστοΰν είναι 
κατεσκευασμένον! Ή δέ λεπτοφυής, μικροσκοπική καί σχεδόν 
άφανής είκών τής έπαγωγοΰ ταύτης γυναικός, ήτιςμόλις δια- 
κρίνεται έν μέσφ τών φυλλωμάτων τής'έπί τούτφ έζωγρα- 
φημένης άνθοδέσμης ταύτης, δέν είναι δυνατόν νά ήνε ή τής 
ερωμένης τού κ. Κωνσταντίνου, Κίμωνος ή Κερβέρου, όστις 
υπογράφεται διά τοΰ άρχικοΰ στοιχείου Κ... ύπό τό φλογε
ρόν τετράστιχον ποίημά του, τόόποϊον βλέπεις γραμμένον βε
βαίως διά τής ιδίας του χειρός ύπό τήν άνθοδέσμην ταύτην. 
Τήν ονομάζει ’Ιουλίαν, τής γράφει ποιητικώςκαί μέ ύφος λό·: 
ytov, τήν άποκαλεϊ Μοΰσάν του, καί τήν λατρεύει περιπαθώς.

Τί σημαίνουν ολα ταΰτα ;
Βεβαίως δέν άπαιτεϊται υπερφυσικόν πνιΰμα νά εννοησή 

τις, ότι ή κόρη αύτη καλείται ’Ιουλία, οτι θά ήνε ιδιότρο
πος καί έν ταύτφ εγγράμματος καί μέ ανατροφήν έπιμεμε- 
λημένην, οτι τό ριπίδιον τοΰτο προέρχεται έκ τοΰ ερωμένου 
της, καί ότι αύτη εχει χαρακτήρα κάπως άπερίσκεπτον· άλ
λως τε καί ή μικροσκοπική αύτη είκών μέ τους ζωηρούς της 
οφθαλμούς, τό μικρόν καί κομψόν στόμα, τάς θελκτικά; χεΐ- 
ρά; της, τό μεγαλοπρεπές ανάστημά της καί τό ζωηρόν ύφος 
της, δεν προδίδει γυναίκα ζωηράν καί ιδιόρρυθμον ;

“Οτι συνωδεύετο ύπό δύο προσώπων, τοΰ πατρός αύτής 
καί τής μητρός της, τοΰτο συμπεραίνω έκ τών κατά, σειράν 
εύρεθεισών τριών κενών θέσεων έν τφ θεάτρω, καί έκ τοΰ ότι 
νεάνις τοιαύτης συμπεριφοράς καί χαρακτήρος, δέν είναι δυ
νατόν νά εχη αδελφούς, άλλά μόνον γονείς, ών θά ήναι ή 
μονάκριβος καί χαϊδευμένη κόρη.

Διερχόμενος πρό τοΰ ναού τής Καπνικαρέας, γλυκείας βυ
ζαντινής μικρογραφίας, ήτις μάλλον ομοιάζει πρός γλυκυ- 
σματοδόχην πεσοΰσαν έκ τοΰ θυλακίου κυρίας τινός ή πρός 
πραγματικόν ναόν, έκαμε τρις τό σημεϊον τοΰ σταυρού.

Εις τό τέρμα 
τήςόδοΰ Έρμοΰ 
καίάπέναντιτών 
άνακτόρων εκ
τείνεται ή πλα
τεία τοΰ Συν
τάγματος, ή- 
τις, μετ’εκείνης 
τής Όμονοίας, 
χαίρει τήν εύ
νοιαν τής αθη
ναϊκής κοινωνί
ας. *Άπασα  ή 
πόλις είς τήν μί
αν ή Την άλλην 
ροφφ τά παγω
τά της είς τοΰ - 
ΣόλωνοςήΓιαν-, 
νοπούλου,παρα
κολουθούσα- τήν 
έν τή πλατείφ 
παίζουσαν μου
σικήν. Είς το 
καφενεϊον Γιάν-Ή οίχία τον Θεοχάρη . . .

νοπούλου ήλθε καί ό Κώστας, βέβαιος οτι έκεϊ θά συνάντηση - 
τόν πατέρα του δστις καθ’ έκάστην έπαιζε τό ζατρίχιον μετά. >
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Περιστατικά τινα δε άλλα ολως έκτακτα καί φυσικά μέ 
έκαμαν να πιστεύσω ότι την στιγμήν ταύτην εύρίσκονται είς 
τό'ζαχαρΟπλαστεϊον τοΰ Γ.,. καί τρώγουν παγωτόν.

Όπόταν δυο ψυχαί χνταγαπώνται καί συναν'τώνται έν τφ 
θεά-τρερ, πολύ όλίγην προσοχήν δίδουσιν εΐς την παράστασιν 
καί είς τόν κόσμον. .Μόλις δέ· έπλησίαζε τό τέλος τοϋ μελό· 
δράματος καί ίσύριζε τό τράίνον, αυτοί έπροτίμησαν ν’ ά- 
πέλθωσι ταχύτερον ίνα άποφύγωσι τόν συνωστισμόν του πλή
θους. Ούτως εξηγείται διατί τόσον έσπευσμένως έγκατέλειψαν 
τάς θέσεις των καί άπήλθον, λησμονήσασαι καί ριπίδιον καί 
χειρόκτια. Οί δέ δυστυχείς γέροντες έν τοιαύταις περιστάσεσι 
τυφλώς άκολουθοΰσι τα τέκνα των, χρησιμεύοντε; κατ’ α
νάγκην καί ώς δορυφόροι αύτών.

Άναχωρήσαντες δέ έκ τοϋ όντως μελαγχολικοϋ θεάτρου 
τοϋ Φαλήρου, ποΰ θά μετέβαινον; Οίκοι; Δέν τό πιστεύω.

■ Αυτοί, φίλε μου, άναντιρρήτως θά έπορεύθησαν κατ’ εύθείαν 
είς.τό πλησιέστιρον, καλήτερον καί κεντρικώτερον ζαχαροπλα 
στεϊον, οί,ον είναι τοϋ Γ... παρά τήν πλατείαν τοϋ Συντάγ
ματος, νά συνεχίσωσι τήν δροσεράν αυτών άπό Φαλήρου δια
μονήν των, τουλάχιστον έπί ήμίσειαν έως μίαν ώραν άκόμη, 
ν* άλληλοφθαλμοοαγωθώσιν ετι άκόμη, ή μάλλον οσον ήν 
αύτοίς δυνατόν βραδύτερου ν’ άποχωρισθώσιν.

s , Έν τοσοΰτω εϊχομεν φθάσει εΐς ’Αθήνας, καί κατηρχόμεθα 
της άμάξης έξωθι τοϋ ζαχαροπλαστείου Γ... ότε ό κ. Π... 
μοί λέγει είς τό ούς έν σιγανή φωνή.

—-Δέν σοί τό είπα; νά τους.
Καί πραγματικώς παρετήρησα αμέσως θελκτικήν νεάνιδα, 

κομψοενδεδυμε'νην, χαρίεσσαν καί ζωηράν,ήτις έκάθητο μετά 
τοΰ πατρός αύτής καί τής μητρός της παρά τινι τραπέζη. 
Είς έτέραν δέ τινα έναντι αύτών κειμένην, νέος τες ώραίος 
και επίσης ζωηρός, καπνίζων εύώδες σιγάρον, καί έν ταύτφ 
ελαφρώς στρέφων τόν μέτριον μύστακά του, είχε προση
λωμένους έπί τής νέας τούς πλήρεις έρωτος καί πόθου γλυ
κείς αύτοΰ οφθαλμούς.

-— Είναι καιρός, ’Ιουλία, νά πηγαίνωμεν σπήτι; ήρώτα 
τότε ό πατήρ τήν θυγατέρα του ;

— ‘Ας καθήσωμεν, άκόμη ολίγον, άπήντησεν αύτη, καί 
aaaaaig— 

τοΰ διευθυντοΰ τής αστυνομίας καί τοϋ τής ’Εθνικής Τρα· 
πεζής. Σπανίως δέ άλλος παίκτης επιτύγχανε νά καταλάβη 
τήν τράπεζάν των, διότι ό γέρων ©εοχάρης ήτο έκλεκτικός 
είς τάς σχέσεις του καί δέν συνανεστρεφετο. ή ανθρώπους άνε- 
γνωρισμένης ύπολήψεως.

Είσελθών, ό Κώστας, ήσπάσθη τήν χεϊρα τοΰ πατρόςτου, 
άναμένων τό τέλος τοΰ παιγνιδιού' μεθ ’ ό ήγέρθησαν παιδί- 
ηυθύνθησαν πρός τήν οικίαν των, διότι ήτο ώρα του φα
γητού.

. Ή οικία Θεοχάρη, κείμενη όχι μακράν έκεϊθεν , έν τή σύ
νοικέ? Κολωνάκι, ώμοίάζε.πρός τάς όλίγας τάς παρά τούς 
πρόποδας τοΰ Λυκαβητοΰ εκτισμένας οικοδομάς, καί άπηρτί- 
ζετο έκ δύω πατωμάτων στεγαζομένων ύπό ήλιακόΰ, ένθεν τό 

. εσπέρας ανέπνεέ τις τήν θαλασσίαν αύραν. Οί τοίχοι ήσαν έκ 
Πεντελικοΰ μαρμάρου άνευ οΰδενός κοσμήματος' μεγάλη δε' 
τιςθύρα παρά τήν οδόν είσήγεν είς τήν ύπό λεμονιών, πορτο
καλιών καί κλημάτων σκιαζομένην αύλήν εν τινι γωνία, ά- 
πεκρύπτετο ύπό συκήν ή δεξαμενή, κείμενη είς τό πλάγιον

' βαθμίδων'φερουσών πρός τά υπόγεια.
Εΐς τό δροσερόν τούτο μέρος, ή μόνη ύπηρέτρια Κωνσταν· 

τινίκ προητοίμασε τήν λιτήν τράπεζαν, παρά τή οποία ό βου
λευτής καί ο υιός αύτοΰ έκάθησαν.

Πρός πανηγυρισμόν τής επανόδου τοΰ νέου κυρίου, ή Κων- 
σταντινίά κατέβαλε περισσοτέρας προσπάθειας τοΰ συνήθους 
έν τή προπαρασκευή τής τροφής, ούτω δε, πέριξ τής κυρίας 
παροψίδος ήτις έφερεν άρνίον μετά κυδωνιών, έκειετο μικρά 
πινάκια μετά ερυθρού καί μελανός χαβιαριού, προσφάτου προ- 
■βείου βουτύρου, ρεπάνια επιμήκη, εναλλασόμενα πρός ετερα 
μετά έλαιών καί χαλβά εκ μέλιτος. Υδρία δέ πεπληρωμένη 
ύπό έύπότου τής Καισαριανής ύδατος, καί φιάλη ξανθού ρη-

συνάμα μειδιώσα παρετήρει τόν έναντι αύτής καθήμενον 
Κωνσταντίνον, Κίμωνα ή Κέρβερον. '· ■

Αί! τότε δέν υπήρχε πλέον αμφιβολία, ότι ιύρέθη ή ίδιο- 
κτήτρια τών άπωλολότων άντικειμένων.

Καί πλησιάσας πρός τήν Ιουλίαν ό κ. Π....
— Δεσποινίς τής λέγει, είναι ίδικά σας αύτά τά χειρό

κτια καί τό ριπίδιον; Μοί φαίνεται, ότι τά αλησμονήσατε είς 
τό Φάληοον.

■—"Ω 1 ναι, ναι, Κύριε, σάς εύχαριστώ, ΐδικά μου είναι, 
καί πώς έμαντεύσατε οτι ι’γώ τά εΐχον άπολέσει;

— Σάς ειδον, άναχωροΰσαν έσπευσμένως εκ τοΰ θεάτρου, 
τής άπαντ? μεγαλοφώνως, πλήν δέν έπρόφθασα νά- σάς τά 
δώσω έκεί. Πλήν, προσέθηκεν ε’ν σιγαλή φωνή, τό εννόησα 
έκτου λαμπροΰ καί περιέργου τούτου ριπιδίου, τό οποίον φέ
ρει τήν εικόνα σας....

Καί έν ταύτφ ό κ. Π... άπεμακρύνθη χαιρετών, ή δέ 
Ιουλία μειδιώσα, παρετήρει αύτόν επί μακράν ιν κατανύξει 
καί άπορία. Έγώ δέ τότε σφίγξας τήν χεϊρα τοΰ φίλου μου. 
τόν συνεχάρηνδιά τήνλύσιν τοΰ περιέργου ευρήματος, λίγων 
ταύτοχρόνως αύτφ.

— Εύχομαι πάντοτε είς τάς διασκεδάσεις μας, νά μάς τυγ
χάνουν τοιαΰτα εύχάριστα επεισόδια! ...

Ροΰς.

ΚΑΠΓΟΓΗ ΠΟΑΕΟΝ TON HNQIENON ΪΪΟΛΙΤΕΙΟΝ

Χάριν περιέργειας παρατίθεμεν σημεΐωσιν τής καταγωγής 
τών ονομάτων τών διαφόρων πόλεων τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών της 'Αμερικής.

Τό New - Hampshire έλαβε τό όνομα ίχ. της κομητείας 
τών Hampshire, έν ’Αγγλία.

Τό Vermont, έκτων Γαλλικών λέξεων vert, πράσινος, και 
mont, ορος, εΐς άναπαράστασιν της ωραίας φυτείας τοΰ 
τόκου.

Massachusseis, σημαίνει έν τη αύτόχθσνι γλώστη «έξοχη 
πέριξ τών μεγάλων λόφων».

τινίτου έπεσφράγιζον τό αβροδίαιτου διά τούς ελληνικούς 
στομάχους συμπόσιον.

Ό'γέρων Θεοχάρης έφαίνετο εύχαριστημένος· οδέ Κώστας 
περίφροντί; άλλ’ αποφασιστικός, έβολιδοσκόπει τήν κατάλ
ληλον στιγμήν όπως έλαφρωθή έκ τοΰ μυστικού τό οποίον 
τόν ανησυχεί, καί δυστυχώς ή μετατόπισες τοϋ θέματος τής 
ομιλίας αύτών δέν ήτο εύκολος είς τό προκείμενον.

— Βλέπεις, υιέ μου, έλεγεν ό γέρων, ή Κορινθιακή στα- 
φις θά γείνη Πακτωλός διά τήν Ελλάδα. Άλλοτε μόνον οί 
άγγλοι ησαν άγοοασταί αύτής διά τό πούδιγγ- άλλά τώρα 
ότε χρησιμοποιείται καί πρός κατασκευήν οίνου, όλος ό κόσμος 
θά ζητή τάς ξηοάς σταφίδας μας. Τό κατ’ έμέ δέν ,άντήλ- 
λασσον τάς αμπέλους μου ούτε πρός χρυσόν,· ούτε πρός άρ
γυρον. Όχι ! καί άν αύτός ό Σερπιέρης μοί Ιδιδεν άντ’ αύ
τών τά μεταλλεία τοΰ Λαυρίου, ή άν ό Γεώργιος........... καί
έπί τοΰ προκειμ.ένου, ξεύρεις, 0 βασιλεύς κατείδεν’έπί τέλους 
ότι άπώλεσα είς τήν υπηρεσίαν του τόν ενα βραχίονα καί 
άναντιρρήτως, διότι συντελέσας είς τήν έκδίωξιν τοΰ Όθωνος 
καί τών Βαύαρών, προελείανα τόν θρόνον του' ό βασιλεύς λοι
πόν είς ανταμοιβήν τών θυσιών μου μοί άπέστειλε τόν σταυ
ρόν τοϋ Σωτήοος. Ξεύρεις τί έκαμα όμως εγώ ;

— Άναμφιβόλως μετέβητε αύτοπροσώπως νά έκφράσητε 
είς τήν Μεγαλειότητα του τάς ευχαριστίας σας καί τήν άφο- 
σίωσίν σας.

— Καί σύ τά ίδια φρονείς ;... "Εγραψα είς τόν βασιλέα 
ότι ό πρωθυπουργός του έπρεπε νά έννοή ότι παλαιά παλλη- 
κάρια ώς εγώ δέν διασκεδάζουσι πλέον μέ κρόταλα, κατά 
συνέπειαν δέ τώ ίπέστρεψα τά διάσημα αύτοΰ. Τούτο παρή- 
γαγε θόρυβον ! ... Ό διευθυντής τής αστυνομίας δέν ΐτόλμα 
πλέον νά συμπαίξη μετ’ έμοϋ τό ζατρίκιον, καί έτρεμεν έκ

Rhode - Island, οφείλει τό Ονομα είς τήν ομοιότητα άύ- 
τής πρός τήν νήσον τής Μεσογείου θαλάσσης Ροδον.

Connecticut, σημαίνει έν' τή ’Ινδική διαλέκτφ, μέγας 
ποταμός.

New-York, ελαβε τό όνομα άπό τοΰ Δουκός τής Ύόρκης.
New-Jersey άπό τοΰ Γεωργίου Carteret, παλαιού διοι- 

κητοΰ τής Jersey.
Delaware, ώνομάσδη ούτω πρός τιμήν τοϋ λόρδου De

laware.
Maryland πρός τιμήν τής Έρριέττης Μαρίας, συζύγου τοϋ 

Καρόλου τοΰ Α’.
Βιργινία. έκ τοΰ ονόματος τής βασιλίσσης Ελισάβετ, 

. reine—vierge.
Καρολίναι, έκ τοΰ ονόματος τοΰ βασιλέως 

Καρόλου θ’.
Γεωργία, άπό τοΰ βασιλέως τής 'Αγγλίας
Kentucky δηλοί. xtvaJn ποταμού, έν

τής Γαλλίας,

Γεωργίου Β’. 
τή αύτόχθονιKentucky δηλοί, κ»φα.1>ι ποταμον, 

γλώσση.
Tennessee, ποζαμος τής χαμπύ-Ιης-
Ohio, σημαίνει ύραΐος ποταμός.
Μισσισσίπι, δηλοί ρύαζ.
Μισοΰρι, λασπώδης,
Arkansas, ύδωρ τό οποίον καπνίζει;
Michigon, παγίςδιά τούς ίχθΰς, ένεκα 
Wisconsin, χαμηλός πορθμός καί μετακινούμενος.

Minnesota, συννεφώδες ύδωρ.
Nevada, χιονώδης χώρα, έν τή Ισπανική διαλέκτφ. 
Louisiane, έδόθη πρός τιμήν τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ'. 
Pennsylvanie, πρόςτιμήντοΰ Γουλιέλμου Penn, θεμιλιω- 

τοϋ τής Φιλαδελφίας, δηλοί δέ όάσος τον ΓονΛιόΛμον Penn.

τοΰ σχήματός της.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!

Ό ελεών τούς πτωχούς, έλεεϊ εαυτόν.
Ό άνακουφίζων δυστυχή, ύψοϊ τήν άνθρωπότητα. 
Ό σεβόμενος τήν μητέρα του έχει άξίαν-

φόβου μή λάβη διαταγήν νά μέ συλλάβη. Ευτυχώς δι’αύ
τόν, ή βασίλισσα έπεθύμησε νά σιωπηθή ή ύπόθεσις.

— Τοϋτο δέν μ’ εκπλήττει, είναι ό καλλίτερος σύμβου
λος τοΰ βασιλέως. ’Εάν όμως τό επιτρέπετε, πάτερ, νομίζω 
ότι είχετι άδικον.

— Σέ παρακαλώ, νά μή μου άντιτείνης, μικρέ μου.
— 'Ελπίζω όχ_ι, πλήν εχω μίαν έξομολόγησιν νά σας 

κάμω.
— Μπά ! εμπρός, λοιπόν, όμίλιι, σ’ άκούω.
— Ότε ήμην είς Κόρινθον, ίκ συμπτώσεως συνήντησα 

είς τόν δρόμον μου δύω νεάνιδας παραπλανηθείσας έπί τοΰ 
ορούς. 'Η νεωτέρα ήτο συμπατριώτες έκ Σύρου, ή δ’ άλλη, 
παιδαγωγός, χαρίεσσα Γαλλίς. Μαθών δέ ότι έπορεύοντο 
προς τόν έν Ναυπλίω Άντωνόπουλον, φυσικώς προσηνέχθην 
νά τάς οδηγήσω έκεϊ, άφοΰ καί ή σταφΐς δέν ήτον άκόμη 
ώριμος, καί ήδυνάμην ν ’ απουσιάσω άνευ βλάβης τών συμ
φερόντων υμών εϊδετε, δέ βεβαίως πάτερ μου, ότι ούδέν πα- 
ρημέλησα...

— Ναί, ναι, πολύ καλά- έξακολούθει.
— Άκουσον, πάτερ, προτιμώ νά ομολογήσω είλικρινώς 

ο,τι συνέβη- άφ’ ής συνηντήθην πρός τάς δύω ταύτας νεά
νιδας, δεν σκέπτομαι πλέον άλλο παρά νά λάβω τήν συναί- 
νεσίν σας όπως συζευχθώ μετ’ εκείνης ήν αγαπώ ...

— Άλλά θά σοΐ παρατηρήσω, τέκνον μου, ότι δέν μοί 
είπες άκόμη ποιαν αγαπάς. Υποθέτω νά μή ήναι ή Γαλλίς 
εκείνη τυχοδιώκτες ;

— Όχι, πάτερ μου.
( ·— Τότε διατί ταράττεσαι τόσον; Ά! μοι είπες ότι είναι

«κ Σύρου' είναι καθολική ;
— Όχι. βέβαια, είναι ορθόδοξος !

Ό πολύ εργαζόμενος πλησιάζει τον Θεόν,
Ό καλός άνθρωπος είναι· τέκνον τής φύσεως. -
Ό γλυκύς είναι φίλος τοΰ ούρανόΰ.
Ό μή όργιζόμενος είναι ολιγαρκής.
Ό μή εκδικούμενος κερδίζει άλλοθεν.
Ό ούδέποτε πλήττων έχει τά μέλη του σώα.
Ό μή άγαπών τά περιττά άγαπά τά άπέριττα.
Ό θετικός άνθρωπος ούδέποτε σφάλλει.
Ό μή επιδεικνυόμενος έπιζητείται. ’ -
Ό ακολουθών τόν φυσικόν βίον αίσιοδο ξεί.
Ό γνώστης τών αιτιών παντός πράγματος είναι εύτυχής. 
Ό εύτυχής ασθενών, δέν υποφέρει.
Ό δέ μή ύποφέρων αποθνήσκει ιύχαριστημένος καί εύελπις.

Ή Φΰβ'.ς

ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 
(Χκηναί έν τφ άπό Πειραιώς είς Πόρον βιάπλιρλ
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Έν τ$ καταστρώματι τοϋ άτμοπλοίου ή «Αίγινα» ήτις, 
ώς γνωστόν ταξειδεύει καθ’ έκάστην άπό Πειραιώς είς Αίγι
ναν, Μέθανα, Πόρον καί τάνάπαλιν. συνηντήθησαν τή παρ- 
ελθούση Κυριακή τρεϊς φίλοι.

— Μπά έδώ 'σαι Γιάννη, λέγει ό Βασίλης, καί γιά ποΰ 
τόβαλες;

— Διά τήν Αίγινα... Άμ σύ ;
— Διά τά Μέθανα...
— Καί σύ Μήτσο :
— Διά τόν ΙΙόρο...
— "Α ! ώραία, επαναλαμβάνει ό Βασίλης, θά συνταξεε- 

δεύσωμεν περίφημα, άλλά λυπούμαι μόνον ότι θ’ άποχωρι- 
σθώμεν τόσω ταχέως, καί δέν θά δυνηθώμεν καί οί τρεϊς νά/ 
συνδιασκεδάσωμεν είς μίαν τών ώραίων τούτων νήσωνΙ...

* *
»

Ένφ άπεπλεεν ή «Αίγινα» τοϋ Πειραιώς.
ι ■— -ι

— ’Αληθώς; Τότε λοιπόν, είπε μοι χωρίς περιστροφάς, 
είναι κόρη ενός χαβιαροχανίτου, έ; ή Ουγάτηρ κανενός κα
λαμαρά;... Όταν όνομάζηταί τις θεοχάρης, πρέπει νά έν- 
θυμήται ότι ύπάρχουσιν έν Έλλάδι Μαυροκορδάται, Βότσα- . 
ρη, Νέγρη, Χατζή-Χρήστοι, Γρίβαι, πριν ή άναζητήσή γυ
ναίκα μεταξύ τών φαναριωτών. Τέλος, πώς ονομάζεται αύτη;

— Ραλλοΰ Βουγά.
— Τί είπες ; . . .
Τό ποόσωπον τοΰ αρχαίου αξιωματικού τών εύζώνων/συ- 

νεσπάσθη τοσουτον φρικωδώς, ώστε ό Κώστας, περιέμενε νά 
έκσπάση αίφνης κανείς άπό εκείνους τούς φοβερούς θυμούς, οί- 
τινες άφίνουν έποχήν εΐς τά οικιακά χρονικά. Ούδέποτε αί 
παχεϊαι κυαναΐ φλέβες, αίτινες συνδέονται πρός τούς κροτά
φους τοΰ γέροντος καί έκινουντο ύπό τό μέτωπον, δίκην χορ
δών, ιιχον έξογκωθή εΐς τοιοΰτον βαθμόν. Έκυπτε πεισμό- 
νως τούς οφθαλμούς, όχι όπως κάμνουσι πρός αποφυγήν 
τής διαγνώσεως τών ενδομύχων συλλογισμών, αλλ’’ όπως σέ 
κρατούντες οπλον έκ φόβου μή φονεύσωσιν.

Έν τούτοις μετά προσπάθειαν ύπερανθρώπου θελήσεως ot 
χαρακτήρες αύτοΰ έμαλάκωσαν, καί κύριος εαυτού γινόμενος 
πλέον, έλυσε τήν σιωπήν, διά γαληνεαίας φωνής, περί ής·ή· . 
θελεν άπατηθή τις, εάν έλενπον αί δύο πυκναί πρός τά άκρα 
τοϋ μύστακος, έπί τό άρειμανειώτερον, μακραί συστροφαί.

—Παιδίμου, τώλέγει, έν τή ήλικίμ σουπρέπει νά συγκρατής 
τά ήνία τών παραλόγων απαιτήσεων τής άφρονος νεότητος. 
Σοί δίδω ύλην τήν ελευθερίαν τής ,σκέψεως καί ενεργείάς, πλήν 
έάν νομίζης ότι έχεις ανάγκην τής συγκαταθέσεις μου είς.τάς ; 
επιθυμίας σου, τότε αύριον θά σοίγνωστοποιήσω τάς διαθέσεις 
μου, διότι τώρα πλέον είναι άργά καί πρέπει νά άποσυρθής'εΐς ’ 
τό δωμάτιόν σου.

'<■

Ί
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—■ Ποΰ είναι το «βιτηριόν σθΰ£ έρωτά ό λογιστής τοϋ 
πλοίου» παρακαθήμενόν τινα ο^ισ&ϊν τοϋ πηδαλίου.

— Τό ?χέι ό σύντροφός μου.
— Ποΰ είναι αυτός;
— Δέν έτρόφθασε νά ςλθιρ.
—■ Βάλτε τον στά κάρβουνα, διατάσσει ό λογιστής ναύ

την τινα.
— Καί πώς, κύριε λογεστά, «νοήσατε ότι μόνον αυτός δέν 

είχεν εισιτηρίου, καί άπετάνδητε πρός αύτόν;
—- Διότι μόνον οί τοιοϋτοι κανονιίριδις αύτήν τήν θέσιν 

καταλαμβάνουν, καί τούς έμαθα πλέον-
, * *

Ένφ ή «Αίγινα» άπεπλεεν, ή «Χϊος» ίλάμβανεν ακόμη 
κάρβουνα εκ Πειραιώς.

— Καλά, έκαμα, ελεγεν επιβάτης τις πρός έτερον, καί 
δέν έφυγα μέ τήν Χίον ακόμη είς τόν Πειραιά θά ήμεθα.

— “Αμ, βέβαια, δεν καταλαμβάνεις ότι πρώτον συνάζουν 
χρήματα άπό-τούς έπιβάτας, καί κατόπιν αγοράζουν κάρ
βουνα, κρέατα κτλ. καί μετά ταΰτα πέρνουν τήν άδεια καί 
αναχωρούν ;

* *
a

Κατά τον δεάπλουν έτερον άτμόπλοιον διελθόν πλησίον 
της «Αιγίνης» ύψωσε τήν ρακένδυτου καί πεπαλαιωμένην αύ
τοΰ σημαίαν :

— Μπρε μάς έδάμπωσε τά μάτια αύτή ή σημαία, λέγει 
ζωηρός τις κύριος, πρός τινα ναύτην.

—‘ Παλιά παντιέρα, παλιός καπετάνιος, άνεφώνησεν αί
φνης ούτος ΰπερηφάνως. Ήμεϊς όταν βλέπωμε τέτοια ση
μαία καταλαβαίνομεν τί μπόρες τράβηξε! σείς δέν τά ξέρετε 
αυτά..·.

• *
Ένφ ή «Αίγινα» διήρχετο μεταξύ δύο ερημόνησων, έρωτ$ 

ο αυτός κύριος τόν ναύτην.
— Δεν μάς λέγεις, κύριε ναΰτα, τΐ μέρη είναι αύτά ; δε- 

-ξιά καί αριστερά ; Είναι ή Πελοπόνησος καί ή "Γδρα ;
...— Γΐά σου θαλασσινέ ! μωρέ είναι ή Πέρδικα καί το 
Αγκίστρι ! . ..

-— Άμ αυτά τά άσπρα πουλιά ποΰ μας πήραν κατόπιν;
— Θαλασσοπούλια.
— Τό ξεύρουμεν αύτό, άλλά τί είδος θαλασσοπούλια;
— Γλάροι.
— Μά καλά γλάροι, μά τί γλάροι ;
— Τόν κακό σου τόν καιρό, άπαντά ψυχρώς ό ναύτης, καί 

έτράβηξε πάρα πέρα.

* *
Μετ’ ολίγον δέ ένώ έφθάσαμεν εις τήν Αίγιναν, καί ή 

«Αίγινα» ΐστατο έν άτμφ, έρχεται ό αυτός ναύτης καί έρωτ^ 
τόν Κύριον όστις τόν είχε θυμώσει ολίγον.

. — Είσαι για τήν Αίγινα ;
—■ Πόσην ώραν θέλομεν ακόμη νά φθάσωμεν ; τόν έρωτά 

ούτος είς άπάντησιν.
— Νά λοιπόν, τοϋ λε’γει θυμωθείς διά καλά ό γέρων ναύ

της, καί τοΰ δίδει μία πεντάλφα καί φεύγει.

• * ·
— Κυρία, θά δηλώσητε, έοωτφ ό καμαρωτός Κυρίαν τινά.
-— Δεν έχω τίποτε νά ξυλώσω, άπαντ^ αύτη «ν απορία, 

μή εννοήσασα.
"~· θΧ.1» Κυρία, δέν σάς ερωτώ, άν θάξυλώσητε, άλλάάν 

θά./δηλώσητε, δηλαδή άν θά φάτε.
— Μπά! καί τί σέ μέλλει σένα, άν θά φάγω ;
— Δηλαδή άν θέλετε νά φάγετε μαζύ μέ ημάς, είς τό 

πλοΐον ;

— Όχι, σάς ευχαριστώ, θά φάγω είς τά Μέθανα. 
Ή κυρία ακόμη απορεί καί δέν το χωνεύει.

* ·
— Το τιμόνι Γιάννη, γιατί δέν δουλεύει καί τό έχουν 

σκεπασμένου, είναι χαλασμένο ;
— "A I δέν πιστεύω, άφοΰ ή «Αίγινα» είναι νέον πλοίου, 

ίσως νά μήν είνε ακόμη έτοιμον, ή τό λυπούνται καί τό προ- 
φυλάττουν ακόμη.

— "Α ! μπά, θά έχουν δύο !....
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Οί κκ. Spcerer καί Faye άνεχοίνωσαν παρατηρήσεις τινας ώς πρός 
τήν γενομένην εσχάτως άνακάλυψιν νέας κηλίδος έπί του ήλιου «ν 
τή παραλλήλφ 65#.—Ό κ. Apostoli βεβαιοΐβτιτό ηλεκτρικόν ρεύμα 
είναι ολέθριου «ίς τά μικρόβιο, καί ιδίως είς τό βακτηριδίου τοΰ άν- 
θραχος.—Ό χ. Gaston Tissandricr έδημοσίευσεν έσχάσως ειδικόν 
πόνημα εικονογραφημένο?, Περί τής ιστορίας τών αερο
στάτων χαί τών διάσημων ά ε ρ ο να υ τ ώ ν .■—Ό κ- Mou- 
chey κατέβεσεν εις τήν 'Ακαδημίαν τών ’Επιστημών έν Παρισίοις. 
λαμπρά; φωτογραφίας τή; Σελήνής προσφάτως ληφθείσας. — Ήγ- 
γέλθη έσχάτως σχέδιον νέου είδους υποβρυχίου πλοίου.—Έδημοσι- 
εύθη έν Γαλλίμ ειδικόν πόνημα περί τών ηλιακών χηλίδων.—Κατά 
τόν κ. Renou δ παρελθόν μήν Μάϊος παρουσίασε τά μάλλον έξαιρε- 
τιχά μετεωρολογικά φαινόμενα, άτινα έ'φερον χαρακτήρα έντελώς 
έκτακτον.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
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ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ
ϊοΰ ομοιάζω καθ' όλα, 
Γεννωμαι Ιχ τοΰ σκότους. 
'Αποθνήσκω μετ’ αύτοΰ, 
"Εχω πατέρα.
*Ήμην νέος, ήδη γηράσκω, 
Χθές δέν ύπηρχον. 
33ήμ.£ρον.... ζώ, 
Afytor .... οί'χ ίσοραι.

m' πΤι ειμ,αι;
Εις τον λύτην τοΰ ανωτέρω αινίγματος προσφέρεται δώρον άξίας- 

μέχρι 3 δραχμών.

Σ. Μ. Καρβασαρα. Συνδρομητάς ένεγράψαυ,εν. ’Αποδείξεις σάς. 
άπεστείλαμεν.—Δ Σ. Ζάκυνθον. Άπύδειξιν συνδρομητοΰ σάς άπε- 
στείλαμεν ταχυδρομικώς. —Π. Ζ. ’Οδησσόν. "Εχει καλώς, πλήν μή 
παύσητε ένεργείας σας. —Α. Σ. Γ. Σκόπελον. Σάς ένεγράψαμεν, ά
πόδειξίς σας <^>ίρσε άριθ, 264, ήν δέον φυλάξητε οιά κληρώσεις. Εύ- 
χαριστοΰμευ οιά ευμενείς κρίσεις σας. — Α· Τ. Σκόπελον. Συνδρομή 
ελήρθη, εΰχαριστόΰμεν. ΙΠεριμένομεν καί άλλους. — Γ. Π. Μελι-- 
γαλά. Άπόδειξίς σας στελλεται σύν παρόντι φύλλω. ’Εντάλματα 
σταλήσονται λίαν προσεχώς, ήσυχειιε. ’Επιταγή ελήφθη. Άναμέ- 
νομεν καί άλλου; συνδρομητάς — θ. Π. Πάτρας. Συνδρομή έλήφθη, 
εΰχαριστόΰμεν. 3’ attends aussi d’ autres. — X. II. Καρβασαρά. 
Συνδρομή έλήφθη, εΰχαριστόΰμεν. Άπόδειξίς σα; στελλεται σύν 
παρόντι φύλλφ καί έλπίζομεν ώς γράφετε καί άλλους. — Α. Λ. 
Βουκουρέστιον. Σάς ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν έκοαθέντα φύλλα. 
Τραπεζογραμυ,άτιον έλάβομεν εΰχαριστόΰμεν, καί έλπίζομεν έγγρά- 
ψητε καί φίλους σας.—Μ. Α. Πόρον. Άμφοτέρας σύνδρομά; έλάβο
μεν. Αποδείξεις άποστέλλομεν σύν παρόντι φύλλω. Εΰχαριστόΰμεν. 
— Λ. Μ. Ζάκυνθον. Ύμετερα συνδρομή έλήφθη. Εΰχαριστόΰμεν. 
Άπόδειξίς σας στελλεται σύν παρόντι φύλλω.—X. Κ. "Υδραν. Έ
λάβομεν 78 δρ. αντίτιμου 13 συνδρομητών καί εΐμεθα υπόχρεοι. Σας 
γράφομεν ταχυδρομικώς. — Α. Λ. Καρπενησιού. Έλάβομεν γραμμά
τιου, ένεγοάψαμεν δλουί χαί άπεστείλαμεν σειράς. Σϊς ευχαριστοΰ- 
μεν πολύ. Ταχυδρομικώς γράφομεν. — Δ. ,Τ. Κάρυστον. Συνδρομή, 
σας έλήφφη. Άπόδειξίς σας στελλεται σύν παρόντι φύλλιρ. — Σ. Σ. 
Λεωνίδιον. Δώρα έχετε λίαν προσεχώς.—Ν. Δ. Ζάκυνθον. Σήμερον 
άποστέλλομεν παραγγελίαν σας καί γράφομεν. Άπόδειξίς έστάλη συν 
9 φύλλω, έν ω παρατηρήσατε άνταπόκρισιν.— Κ. Ν. Άνδρον. Ά
δεια δύσκολος. Έπρόλαβα άπόρριψιν. Ένέργησον έτι.

εκ του ΤΓΠΟΓΡΛΦΕΐυΓ παραςκευλ aeubh
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