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“Ο Βόρειος πόλος — .'Ηκπιστ-ήμηέντώρορείωηόλω. — Τό
τε ο γ ρ αφικ β : β η μ εί '■> σ < ις α ϋ τ ο ΰ. — Ή *Β  λ λ 4 « s » t φ β ο- 
ρ < ί ω it ό λ ω (μετ! cixiScov) ύπό Φ, II. — Ή έφεύρεσις τών τρασβ- 
ζετικ&νγραμματίων (μετάφρασή) ύπό Μ. λ.—Ό μίγ«ί πύργος τοΰ 
Λονδίνου, (μετά εικόνων) ύπο Φρίκ.—ΊΙΣωαάννα Ραμώ, οπό Mau
rice de Fos (έπιφυλλίς), μεείφραβις μετά εικόνων. —Ναυτικοί στρα
τιωτικοί περιστερώνες.—Περί των λουτρών.—Μαθηματική τέρ- 
ψις. — θάνατος ποντικοί» δε' ήλεκτρισμοϊ». — Ανέκδοτον, νπύ 
«Φύβεως». — ’Ωφέλιμοι γνώσεις.- Παιδικόν πνεύμα.— Αίνιγμα- 
τα. — ’Ανταποκρίσεις τής «Φύσεως» Άγγιλίαι κτλ.

Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ

Ή έκιστήμη έν τφ βορείφ σόλφ.—ΤοπογραφικαΙ σημειώσεις 
αύτοΰ.—Ή‘Ελλάς έν τφ βορείφ πόλφ.

Μετά τά γραφέντα περί τον βορείου πόλου έν τοϊ; προη
γούμενοι; φύλλοι; τής «Φύσεως», ήθελεν είσθαι άσύγγνω- 
στος παράλειψι; καί έλ· 
λειψις καθήκοντος, έάν 
παρελίπομεν νά δώσω- 

■' μεν τοϊ; ήμετέρο-.ς ά-
ναγνώσταις, έστω καί 

; μικράν άπεικόνισιν τής
ί χωρογραφικής καταστά·
Γ σεως τών περιέργων πο

λικών τούτων χωρών τή; 
επιστημονικής άξίας αυ
τών καί τής ύπαρχούσης 

ί σχέσεω; μεταξύ τών 
πρώτων Ελλήνων θα
λασσοπόρων καί τώνά· 
χρι τουδε άγνωστων με
ρών.

Όπαρατιθέμενοςχάρ- 
της τής πολικής ζώνης 
ίνδείκνυσιν ίν σχετική 
λεπτομιρείατάς περί τόν 
βόρ«ον πόλον γειτνια- 
ζούσα; χώρας, ώς καί 

, τά σημεία μέχρι τών ό
ποιων έπροχώρησαν οί 
μάλλον άτρόμητοι θα
λασσοπόροι, καί αί οδοί 
άς ήκολούθησαν κατά 
τάς διαφόρους ίποχά; 
ούτοι.

Περί τόν βόρειον πόλον γειτνιάζουσιν εγγύτερον ή Γροι
λανδία, ή Βόρειο; Αμερική, καί ή Εύρώπη διά τή; Νορβη
γίας καί Σιβηρία;· άπαντες δέ οί έκδραμόντε; έξεκίνησαν έκ 
τών χωρών τούτων καί έπροχώρησαν διά τής Γροιλανδία; μέν 
μέχρι τής Γή; τοΰ Grant, πρό; τό βορειότερου μέρος αύτής 
κατά τό έτος 1875 — 76, διά τής Νορβηγία; δέ μέχρι τή; 
Γή; τοΰ Άγιου Φραγκίσκου, κατά τά 1872—73, διά δέ 
τή; ’Αμερική; διά τοΰ πορθμοΰ τοΰ Bering μέχρι τοΰ βο- 

; . ρειοτέρου δυνατοΰ σημείου τοΰ ’Αρχιπελάγους τή; Σιβηρία;, 
ήτοι τή; νήσου Bennet, κατά τό 1879—81 .Ώ; δέ έμφαί- 

- νεται ΐκ των ίν τώ ήμετέρφ χάρτη ίγκεχαραγμένων οδών, 
ό Payer καί Weyprecht κατόρθωσαν νά προχωρήσωσι μέ

2£βανος

1 'οπογραγιχός χάρτηζ τον βο^ιΐον πόΛου.
>

ί

χρι τή; Γή; τοΰ Άγιου Φραγκίσκου, ήτοι τοΰ μάλλον πλη- 
σιεσνέρου τφ βοριίφ πόλφ σημείου, έν έτει 1872 -73· Αί 
οδοί τών λοιπών σημαντικωτέρων θαλασσοπλοϊών, ώ;και τά 
ονόματα τών πλοίων, τών σπουδαιότερων πλοιάρχων, τών 
κυριωτέρων σημείων, δι*  ών διήλθον ούτοι, σεσημειοΰνται έν 
τφ χάρτη τούτφ, έν φ πά; τι; δύναται νά κατανόηση τά; 
πορείας, ά; έξετέλεσαν οί διάφοροι θαλασσοπόροι, έξ ών πολ
λοί έξέπνευσαν εί; τά μέρη ταΰτα χάριν τή; επιστήμη;’καί 
τή; δόξη; !

Πολλοί, ειπεν ό πλοίαρχο; Bellot, έπίοτευσαν ότι τά πο
λικά ταΰτα ταξεϊδια είσίν εντελώς στείρα καί άσκοπα, άνευ 
τής ελάχιστης πρακτικής ώφελείας.

Καί όμως άπατώντσι μεγάλως, διότι διά τήν πρόοδον 
τών φυσικών επιστημών αί πολικαί αύται χώραι είσι τά ση
μαντικότερα σημεία. τά όποια πας άληθή; φυσιοδίφη; οφεί
λει νά μελετήση. Ώ: έν παραδείγματι, ”.ην έξέτασιν τοΰ 
γήινου μαγνητισμού, τν.ν έξέτασιν τοΰ βορείου σέλαος, τών 
φαινομένων τής άτά/.του διαθλάσεω; τών άκτίνων καί τή; 
ταλαντώσεω; τοΰ εκκρεμούς, ήτι; θά διευκολύνη την ε'κτί— 

μησιν τή; έπιπεδώσεω; 
τή; γή;. Καθ’όσον δ" 
άφορί? εί; τήν μετεω-' 
ρολογίαν, ή γειτνίασι; 
τ-ών πόλων, περιβαλλό
μενων άπό τήςπαγετοι- 
δου; αύτών στεφάνης, 
παρέχει είς τά; χώρα; 
ταύτα; επιβλητικήν τι- 
να επιρροήν,άφοΰ ή γ»· 
νική καί άρχική δύνα- 
μι; τή; κινήσεω; τή; 
ήμιτέρα; άτμοσφαίρα; 
βασίζεται ε’πί τών ψυ
χρών καί θερμών ρευμά*  . 
των, ξηρών ή ύγρών, 
άτινα έναλλάσσονται 
μεταξύ τοΰ ισημερινού ' 
καί τών πόλων. Άπ» 
τή; έπισταμένη; τάύ- 
τη; έξετάσεω; τών άνε
μων καί τών ρευμάτων 
τή; άτμοσφαίρας, θά 
δυνηθώσι νά έξαχθώσι 
συμπεράσματα πρό; μέ- 
γαδφελο; τή; γεωργία; 
καί ναυτιλίας, ώ; καί. 
σοβαραί προβλέψεις διά 
τά; συνθήκα; τών κλι·

./

ματολογικών ενιαυτών τών διαφόρω” χω,οών.
Διά τής εγκαθιδρύσεω; δέ διαρκών σταθμών έν τοί; διάφο

ροι; πολικοί; τημείοι; θά κατορθωθή μόνον νά έξαχθώσι τοι- 
αϋτα επωφελή εξαγόμενα καί πραγματική; άξια;. Είναι λίαν 
έπάναγκε; νά έγκατασταθή δίκτυον εύρύ τοιούτων επιστη
μονικών πηγών άνά τά; πολικά; χώρα;.

Την ιδέαν ταύτην πρώτο; συνέλαβε καί «νικοΝωσον & 
Weyprecht κατά τό 1876 έν Γράτ;, έν τή: 48^συνοδέ 
τών Γερμανών φυσιολόγων, καί μετά διαφόρου; έπί τούτφ γι· 
νομένας συνδιασκέψεις έν Άμβούργφ, Βέρνη, και Πετρουπό- 
λει, άπεφασίσθη ό σχηματισμό; τοιούτων αστεροσκοπείων.

Ό υποπλοίαρχο; Greely εύρίσκεται άπό τής. 11 Αυγού· j.
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στου τοϋ 1881 έν τώ φρουρίω Conger, κειμένφ έν τφ όρμω 
τής Lady Φραγκλι'νου, ε’ν βορείφ πλάττει 8!° 20', καί πολύ 
άνησυχοΰσι περί τής τύχης του' τό δέ άποσταλέν πρός αύτόν 
πλοϊον μέ εφόδια, ό «Πρωτεύς», άνετράπη ύπό τών πάγων 
καί μόλις καΤωοθώθη ή διάσωσίς του. Όπόταν δέ ό καιρός 
το έπιτρέψη,. θά άποσταλή δεύτερον πλοϊον πρός βοήθειαν 
τοΰ Greely.

Έτιρα τοιαΰτα αστεροσκοπεία έγκαθιδρύθησαν έν Γροϊν- 
λανδίμ,. Σπίτσβεργ, έν τή νήσφ Ίωάννου Mayen, πρός 
βορραν τής Σιβηρίας, ε’ν τή Χάσκμ, και τέλος έν τή νοτίφ 
’Αμερική.

(’Ακολουθεί) Φ. Π.

Β ΕΦΕΪΡΕ1ΙΣ TM ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΜΙΙΙΑΤΙΟΝ

αίώ·Φαίνεται ότι ή αρχαία χώρα τής Κίνας, ή άπό 
νων ύπνώττουσα έν τφ πολιτισμέ αύτής, καί διστάζουσα 
οίανδήποτε νά κάμη πρόοδον καί νά νεωτερίση κατά τά ήθη, 
έθιμα καί νόμους αύτής, έγένετο ή πηγή, ή χώρα τής πα
ραγωγής πασών τών εφευρέσεων, άς ή Εύρώπη αύτή έπί- 
στευσεν ότι έπενόησε. Γνωστόν εινε ότι ή τυπογραφία ήτο 
έν χρήσει έν τή Κίνα πολύ πρό τής ήμετέρας χρονολογίας, 
καί ότι ή πυρϊτις έν τώ Σινικφ κράτει έπενοήθη. Φθάσαντες 
οΰτω είς βαθμίδα αρκούντως ύψηλήν τοΰ πολιτισμού οί 
Ούράηοι, καί ευχαριστημένοι δντες έκ τήςθέσεως αύτών ταύ
της, έμειναν έκεϊ στάσιμοι, ούδέν κρεΐττον έπιθυμοΰντες τής 
παρ’ αύτών θεωρούμενης τελειότητος.

Μεταξύ τών άξιων λόγου τούτων εφευρέσεων, άνατρέ- 
χοντες σχεδόν είς τούς πρώτους ιστορικούς χρόνους, δυνά- 
μεθα έτι νά σημειώσωμεν τήν τών τραπεζιτικών γραμματίων, 
ών άνευρίσκομεν τήν αρχήν έν τινι συγγράμματι τοϋ έξοχου 
Άσιανολόγου Κλάπροθ, έπιγραφομένφ Ά.πομχημοΓίύματα 
’Ασίας, 'Αναφέρει όσα μόνον ήρύσθη έκ τών Σινικών χρο- 
rix&r, άτινα είσί πράγματι τά πληρέστερα παντός άλλου 
έθνους, όπερ ιδιαζόντως, τιμ$ τούς Σίνας, έχουσι δέ τήν 
μεγάλην αξίαν, ότι έπέζησαν καί διεσώθησαν άχρις ημών, 
καί τοΰτο άπλούστατα διότι ή σύνταξις καί ή διατήρησις 
αύτών δέν άφέθησαν τοϊς ίδιώταις, άλλά τφ Κράτει. Τά 
^fiortxa ταΰτα αληθώς διδάσκουσιν ημάς, εν τοΐς Άπομνη- 
μονεύμασι τοΰ Κλάπροθ, πώς έπενοήθησαν τά τραπεζιτικά 
γραμμάτια.

Γενικώς (καί δέν πρόκειται περί τών κιρματίων, τούτέστι 
τοϋ χαλκονομίσματος), τό χρυσοΰν ή άργυροΰν νόμισμα είνε 
αληθές έμπόρευμα, διότι σύνκειται έκ μετάλλου, έχοντος 
πραγματικήν αξίαν προσεγγιζουσαν έπαισθητφς πρός τήν 
άξίαν ήν αντιπροσωπεύει το ένσημον νόμισμα, ένφ τό γραμ
μάτιου ίχει ονομαστική» αξίαν έρειδομίνην έπί τής πίστεως 
καί τής βεβαιότητος, ήν έχει ό δεχόμενος αντί πληρωμής, 
νά δύναται, έάν θέλη, νά τό άνταλλάξη είς τήν Τράπεζαν 
άντι χρυσοΰ ή αργύρου. Τό πρώτον ίχνος τοΰ νομίσματος 
τούτου μή έχοντας ή ονομαστικήν άξίαν, άναφαίνεταε έπί 
τής βασιλείας τοΰ αύτοκράτορος Ού τί, ήτοε εκατόν δέκα 
έννέα έτη π. X.. Ή δέ αιτία τής έκδόσεως ταύτης ήτο ή 
έσχατη σπάνις χρημάτων έν τώ ταμ.είφ τοΰ αύτοκράτορος 

; τούτου, ούτινος τά έξοδα τοΰ Κράτους του ύπερέβαινον τά 
έσοδα,καί τά τραπεζιτικά ταΰταγραμμάτια άντεπροσώπευον 
τούς τοκοφόρους τίτλους άναγκαστικοΰ δανείου. Ό υπουργός 
τοϋ αύτοκράτορος Οϋ-τ.ί έπενόησε τό σύστημα τούτο, αληθώς 
αξιοσημείωτου κατά ταυ'την τήν εποχήν, τών τραπεζιτικών 
γραμματίων, τά όποια συνέκειντο έκ τεμαχίων δέρματος 
δορκάδος, περιφέρειας ένός τετραγωνικού ποδός, κεκοσμημένα 
δι’ εικόνων, και έχοντα χονδράς ραφάς έπί τών πλευρών. Ή 
άξια ήν άντεπροσώπευον ταΰτα ήτο 40,000 δηναρίων, ή 
περίπου 300 φράγκων έκαστον άλλως τε δέ τά γραμμάτια 
ταΰτα περιωρίζοντο μόνον μεταξύ τών μεγάλων τής αυλής, 
καί ειχον τουλάχιστον τήν άξίαν νά μή σχίζωνται εύκόλως.

Βαθμηδόν έσκέφθησαν, διά τών τραπεζιτικών τούτων 
γραμματίων,' νά δημιουργήσωσιν ιδιαιτέραν πηγήν εσόδων 

τό «ΰτοκρατορικόν ταμείον. Γνωστόν swat οτι, έξ άμνη- 
μονεύτου συνήθειας, ό έμφανιζόμενος πρό τοϋ ΉΛίον zwr 
(.htyar&r (τούτέστι τοϋ Αύτοκράτορος) οφείλει νά καλύψ-ij τό 
πρόσωπον δι’ αλεξίπυρου, ή οίουδήποτε μικρού άβακίου, τών 
οφθαλμών του θεωρούμενων αναξίων νά υποστώσι τήν λάμ- 
ψιν τοϋ αΰτοκρατορικοϋ προσώπου. Κατά τήν εποχήν δέ 
ταύτην, περί ής ό λόγος, άπεφασίσθη ΐνα πας επισκέπτης 
εμφανιζόμενος ενώπιον του Αύτοκράτορος, καλύπτη τό πρό
σωπον διά τίνος τών δερμάτινων τούτων νομισμάτων, τού- 
τέστι διά τίνος τών γραμματίων, όπερ θά έπώλουν αύτφ εις 
την ονομαστικήν αύτοΰ αξίαν, καί τό όποιον έπετρέπετο ν*  
άφηση είς την αίθουσαν της άκροάσεως, άμα ώς έγκατέ- 
λείπε ταύτην. Φαίνεται ότι ακολούθως μεγάλη κατάχρησις 
έγένετο τοΰ συστήματος τούτου.

’Ακολούθως, καί ιδιαιτέρως κατά τήν περίοδον 605 έ'ως 
617, ότε έγενοντο τρομεραί ταραχαί έν τή Κίνα, καί δέν 
υπήρχε πλέον νόμισμα πρός άντικατάστασιν τοϋ έλλείποντος 
χρήματος, μετεχειρίσθησαν τραπεζιτικά γραμμάτια αρκετά 
ιδιόρρυθμα, ήτοι τεμάχια στρογγύλα έκ σιδήρου,· ενδύματα 
κεκομμένα εις τεμάχια, καί τετράγωνα εκ χαρτονιού' άλλά 
μετά δύο αιώνας ήρξατο αληθώς ή Ιστορία τοϋ χαρτονομί
σματος. Ό αύτοκράτωρ Χιάν-Τούγκ, ούτινος ή βασιλεία 
ήρξατο τό έτος 807 μ.Χ. ύπήοξεν ό ιδρυτής τών τραπεζών. 
Ούτος ύπεχρέωσε τάς πλούσιας οικογένειας καί τούς εμπό
ρους οΐτινες ήρχοντο είς τήν πρωτεύουσαν, νά καταθέτωσιν 
είς τό δημόσιον ταμεϊο'ν πάσας τάς αξίας καί τά έμπορεύ- 
ματα αύτών, καί παρεϊχεν αύτοϊς είς ανταλλαγήν αποδεί
ξεις έπί χάρτου, ομόλογα, άτινα είτα έκυκλοφόρουν, ώς 
μέσον ανταλλαγής, ώς νόμισμα υποχρεωτικόν. Ό αύτοκρά
τωρ Θαί-Τζών βασιλεύσας τό 960, ήκολούθησε τό αύτό 
σύστημα.·

Μεταξύ δέτών έτών 967 καί 1022, σύστημά τι χαρτονο
μίσματος ίδρύθη έν Κίνα, καθ ολα δμοιον πρός τό νΰν ύπαρ
χον έν Ευρώπη, τούτεστιν εκδοσις πιστωτικού χάρτου, χρη- 
σιμεύοντος ώς κυκλοφορούν νόμισμα, άλλ’άνευ έγγύης, άνευ 
πραγματικού ενεχύρου, έν άλλοις λόγοις άνευ πραγματικού 
νομίσματος ίσης αξίας κατατεθειμένης έν τν, Τραπέζη. Τα 
πρώτα ταΰτα τραπεζιτικά γραμμάτια, οία σήμερον έννοοϋμεν , 
έκλήθησαν Τοχί-τοΐ, ύ, τοκομερίδια.τής εποχής εκείνης 
μέχρι σήμερον τά τραπεζιτικά γραμμάτια ήσαν έν χρήσει ·ν 
τή Κίνμ, άλλ’ ύπό διάφορα ονόματα, σήμερον δέ καλούνται 
πάο-τοχάο ή πολύτιμον χαρτονόμισμα.

Ό δέ Gllignes, έν Τώ συγγράμματι αύτού περί τής Κί
νας,απεικονίζει Σινικόν τραπεζιτικόν γραμμάτιου. Είνε χάρ
της τετράγωνος, φέρει μέν έπί τής μιάς έπιφανείας περιγρα
φήν δεικνύουσαν τήν αξίαν αύτοΰ (1000 δηνάρια) καί προσ- 
διορίζουσαν ότι είνε γραμμάτιον τού αύτοκράτοροςΛόγγ-Ζίγκ 
τής δυναστείας Μίγκ. Έπί τής έτέρας έπιφανείας είνε τε- 
τυπωμένη Σινιστί φράσις σημαίνουσα’ «Τή αιτήσει τοΰ γρα
φείου τοϋ Ταμείου, έψηφίσθη ότι τό χαρτονόμισμα τοΰτο 
φέρον τήν επιγραφήν ταύτην, καί έσφραγισμένον διά τής 
σφραγίδος τής αύτοκρατορικής δυναστείας τοΰ Μίγκ, θά κυ
κλοφορήσω καί θά θεωρηθή ώς χάλκινον νόμισμα. Ό παρα
βάτης τής διαταγής ταύτης θέλει άποκεφαλισθή».

Έκαστη μεγάλη Σινική πόλις έχει Τραπέζας παρακατα
θηκών άμα καί εκδόσεων επιταγών, διευθυνομένας ύπό εται
ριών ή ύπό ιδιωτών, οΐτινες έκδίδουσιν έπιταγάς.Όσον άφο- 
ρ£ είς τά αληθή τραπεζιτικά γραμμάτια, ή εκδοσις αύτών 
έπεφυΐάχθη άποκλειστικώς τή Κυβερνήσει. Άλλ.’ έν συνόλφ 
δύναται τις νά βεβαιώση, μετά τά ανωτέρω λεχθέντα, ότι 
καθ’ολοκληρίαν έπλανώντο οί άποδώσαντες τήν καταγωγήν 
τών τραπεζιτικών γραμματίων κατά τό 1484, καί ότι ή 
Κίνα, ήτις νυν φαίνεται έν οπισθοδρομήσει ώς πρός τήν Ευ
ρώπην, είχε σύστημα τραπεζών έν πλήρει ένεργείμ μεθ ’ όλων 
τών μειονεκτημάτων καί πλεονεκτημάτων αύτών, ότε ή Ευ
ρώπη πολύ άπεϊχε τού νά σκεφθή τοιοΰτον οργανισμόν.

Μ. Λ.
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Ή διορισβε~σα επιτροπή πρός εξέτασιν τών ύποδληθέντων σχεδίων 
διά τήν κατασκευήν καί έν Λονδίνω πύργου, κατ’ άπομίμησιν μέντοϋ 
«ν Παρισίοις άνεγερβέντος κατά τήν τελευταίαν παγκόσμιον έ’κθεσιν 
πύργου του Έϊφελ, πλήν διαφορετικού κατά τήν αρχιτεκτονικήν 
αύτοΰ διασκευήν, τάς διαστάσεις καί τό ύψος,έξέφερεν έσχάτως τήν 
έτιμηγορίαν αύτής, ήτις ούδόλως κολακεύει τούς 68 συναγωνισθέν- 
τας μηχανικούς,οΐτινες έπροβυμοποιήβησαν ν’ αποστείλωσιν εις Αγ
γλίαν τά σχεδιαγράμματα αύτών,έξ όλων τής ύφηλίου τών περάτων. 

Κατάτήν έ'κβεσιν τής εξελεγκτικής ταύτης έπιτροπής, ούδέν τών 
ΰπο*5ληδίντων  αύτή σχεδίων ένέκρινεν αύτη πρός εφαρμογήν, διότ, 
ούδέν δυστυχώς παρουσιάζει τά συμμετρικά προτερήματα καί τά 
αρχιτεκτονικά αριστουργήματα τοΰ πύργου του Έϊφφελ, δστις έ- 
ξαιρετικώς τήν φοράν ταύτην εξυμνείται παρά τών φλεγματικών 
"Αγγλων. Έν τούτοις τά προορισβέντα βραδεία ή επιτροπή διένει
με? εις τούς μηχανικούς τριών εκ τών'σχεδίων τούτων, ών τάς ει
κόνας δημοσιεύομεν έν τφ παρόντι φύλλω, κρίνασα ταΰτα ώς τά 
ΰφ’.δλας τάς επόψεις καλλίτερα μεταξύ τών ύποβληβέντων αύτή 68 
σχεδίων, ούχί δμως καί τά δυνάμενα νά έκτελεσβώσιν.

Ιδού περικοπαί τινες τής έν λόγω έκθέσεως τής έπιτροπής.
«Τά είς τό διαγώνισμα άποσταλέντα σχέδια έχουσι ιδίαν καί ποι- 

κίλην άξίαν, μολονότι δέ έκαστον τούτων περιέ-χει έξαίρετα προτε
ρήματα, δέν δυνάμεβα νά μή ομολογήσωμεν οτι, τό σύνολον του δι- 
γωνίσματος ΰπήρξεν δι’ ημάς αληθής αποτυχία, διότι ούδέν τού
των δύναται νά συστηθή πρός εφαρμογήν. (There being no single 
design which we could recommend as it stands for execution).

« Δέον εν τούτοις νά όμολο- 
γήσωμεν πρθς ίκανοποίησιν τών 
συνανταγωνιστών οτι, ήυπαρ- 
ξις του Πύργου τοΰ 'Έϊφφελ,καί 
ο πόθος τή; αποφυγής τής αντι
γραφής καί άπομιμήσεως αύ
τοΰ, ηύςησε κατά πολύ τας 
δυσχερείας του προβλήματος 
τούτου, καθότι ό Πύργος Έϊφ
φελ συγκεντροΐ ένέαυτωτάευ- 
λογώτερα καί προφανέστερα μέ- 
σατής συναρμολογήσεως οικοδο

μήματος, οπερ νά φέρη.αρχιτεκτονικόν ρυθμόν οίον παρουσιάζει ήμϊν 
ό έν λόγω πύργος,

α"Ενια τών σχεδίων τούτων η«αν άφ’ ετέρου παράξενα καί αλ
λόκοτα, ένώ έτερα ούδεμίαν αρχιτεκτονικήν άξίαν ειχον.

a Συνεπώς δέν έδυσκολεύθημεν νά θέσωμεν κατά μέρος τά πλευ
στά τών σχεδίων ά'τιναμάς παρουσιάσθησαν, καί μετά εμβριθή με
λέτην νά ίόραβευσωμεν τά μάλλον κκτάλληλα.

«Έξετάζοντες τά διάφορα διαγωνίσματα εύρομεν, οτι εις περι
στάσεις τινάς, οί συναγωνισθέντες κατέγειναν ιδίως εις συγγραφήν 
κατασκευής οικοδομήματος καθαρώς οικονομικού,ένφ είς έτέρας έπε- 
δόθησαν εις προπαρασκευήν σχεδίου έντελώς αρχιτεκτονικού,

«Άντιπαραβάλλοντες δέ τά σχέδια ταΰτα, έθέσαμεν έαυτούς είς 
ϊσην μοϊραν πρός τους έργάτας αύτών, καί προϋπελογίσαμεν μετά 
μοναδικής ακρίβειας τόν χρόνον καί τους κόπους τής συντάξεως τών 
σχεδιαγραμμάτων τούτων, ώς καί τούς υπολογισμούς τής άντιστά- 
σεως καί κατασκευής τοϋ σχετικοΰ έργου. Μετά εμβριθή δε Οντως 
μελέτην άπεφάνθημεν νά διανεμηθώσι τά βραβεία ώς έξης.

Αον βραβεΐον 500 λιρών, εις τούς κκ. Stewart, Maclaren 
Dunn.

Bov βραβεΐον 250 λιρών είς τούς κκ. Webster καί Haigh.
• Έθεωρήσαμεν περιττόν νά δώσωμεν λεπτομερή έξήγησιν 

εκλογής μας ταύτης, καί νά κατατάξωμεν κατά βαθμούς αξίας τά 
λοιπά σχέδια, άτινα άπεστάλησαν ήμϊν καί τά οποία δέν έβραβεό- 
σαμεν, Έν τούτοις έκ τούτων μόνον τό τοϋ κ. Maxam δύναται νά 
^ραβευθή διά μεταλλίου τιμής.

«"Ωστε τό πρώτον βραβεΐον (50θ λιρών) έδόθη είς τό σχέδιον τών 
κκ. Stewart, Maclaren καί Dunn, έκ Λονδίνου, διά οκτάγωνον πύρ
γον 2100 ποδών ΰψους, καί φέροντος βάσιν 300 ποδών(περιφερικήν).

Stewart 
Maclaren 
Dunn

Maxam. ^hster

κα’·
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Ό πύργος ούτος έντελώς έκ χάλυδος, φέρει τούς άναβάτας δι’ άτμοΰ 
μέχρι τής κορυφής.

Τό δεύτερον βραβεϊον (25θ λιρών) έδόθη είς τούς κκ. Webster καί 
Haigh, εκ Λιβερπούλ. Κατά τό σχέδιον τοΰτο, οί άναβάται ανέρ
χονται ύοραυλικώς. Είς 5» τά κατώτερα μέρη όπάρχουσι διαφόρων 
ειδών κατοικίας.

Τό δέ βραβί'ον τιμής έχορηγήθη εις τό σχέδιον τοΰ κ. Maxam 
Ende, διά γοτθικόν πύργον 1550 ποδών ύψους, εντελώς ίκχάλυβος'.

Συνεπώς, μολονότι προεκηρύχθη τοιοΰτον πομπώδες ,κιχί βραβευ- 
τικόν διαγώνισμα, έν Λονδίνω, ούδέν τών εξήκοντα οκτώ άποστα- 
λέντων καί έμδριθώς μελετηθέντων σχεδιαγραμμάτων έκρίθη άξιον 
πραγματοποιήσεως καί ύπό τής επιτροπής αύτής τών “Αγγλων ετι, 
ή δέ πόλις τών Παρισίων έπί πολύν χρόνον ακόμη θά σεμνύνίταΐ, 
χάρις τή ΐδιαζούση εύφυία του κ. "Εϊφφελ, έπί τή άποιιτήσει ,τοΰ 
μοναδικωτέρου, ωραιότερου, καί υψηλότερου πύργου τής σφαίρας μας:

Φρέκ«

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΟΝΕΣ

Είνε γνωστόν ότι παρά ταΐς ξέναις Δυνάμεσι μεγάλως ά- 
νεπτύχθη ό τών περιστερυφίλων οργανισμός. Άφ’ ότου ή 
Γερμ.ανία ένεπιστςύθη τήν διεύθυνσιν τών στρατιωτικών αύ
τής περιστεριώνων .εί: ειδικούς άνδρας, τά αποτελέσματα ■ 
υπήρξαν τοιαΰτα, ώστε ή δαπάνη τών στρατιωτικών αλλη
λογραφιών διά τοϋ μέσου τούτου άνήλθε μέχρι 50,000 μάρ
κων, ό δέ αύτοκράτωρ αυτοπροσώπως έγένετο πρόεδρος τής 
'Ομοσπονδίας τών Γερμανικών περιστεροφίλων έταιριών.

Οί λιμένες τών Kcenigsberg, Dantzig, Stettin, Stral
sund,Slade,κτλ. έχουσιν έφοδιασθή διά θαλασσίων περιστερι
ώνων οΐτινες, μετά τών παραθαλασσίων πιριστεροφίλων εται
ριών, θά χρησιμεύσωσιν είδικώς είς τό πολεμικόν Γερμανικόν 
ναυτικόν, ώς καί ή Ρωσσία εχει ορίσει τοιούτους πτερωτούς 
αποστολείς διά τήν συγκοινωνίαν αύτής μεταξύ τών πλοίων 
της καί τών λιμένων -ής Βαλτικής. 'Καί αύτή ή δανική 
περιστερόφιλος εταιρία, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Holbol), . 
ήτις λα€ε μέρος είς τήν τελευταίαν συνδιάσκεψήν τών περι- 
στεροφίλων τοϋ Trocadem, κε'κτηται τοιαύτην συγκοινωνίαν 
μεταξύ τοϋ Sund καί τοΰ Cattegat. Πρό δώδεκα δε ε'τών, 
αί άγγλικαί περιστεραί έκτελοΰσι τήν ταχυδρομικήν συγκοι
νωνίαν μεταξύ Cherbourg καί τής la Rochelle.

‘Η ’Ιταλία δέν ύπελείφθη. Οί ναυτικοί περιστερεώνες τοΰ' 
Άδριατικοΰ πέλαγους καί τής Τυρρηνικής ακτής, ένισχύθη- 
σαν διά τό σπουδαίου μέρος όπερ θά λάβωσιν έν τοΐς ναυτι- 
κοΐς έργοις. Τά πειράματα καθ ’ έκάστην επαναλαμβάνονται, 
έσχάτως δέ 'έν τούτων έγένετο ύπό τήν προεδρίαν τοϋ ναυ
άρχου Lovera di Maria.

Καί έν Γαλλία, ό Υπουργός τών Ναυτικών σκέπτεται 
δραστηρίως νά θέση εις τήν αποκλειστικήν αύτοΰ διάθεσιν 
ταξειδευούσας περιστερά; μεγάλης ποσότητος· μολονότι δυ- 
ναταί τις νά στηριχθή καί έπί τών ιδιωτικών περιστερών τής 
Μασσαλίας καί τής Τουλώνης. Έν τούτοις βαθμηδόν ή Γαλ
λική έταιρία τών περιστεροφίλων διοργανίζεται έπί-τελειό
τερων βάσεων, διότι έν Βρέστη ό ναυτικός περιστερόφιλος 
όμιλος ήρξατο ήδη τής άνά τάς θαλάσσας εκδρομής του διά 
προσφάτων πειραμάτων, καί όλονέν βαίνει είς άνάπτυξιν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ

Τά λουτρά συντελοΰσι πολύ είς τήν καθαριότητα καί την 
ευεξίαν τοϋ σώματος, πλήν ό λουόμενος δέον νά τηρή απα
ραιτήτους τινάς κανόνας, ών άνευ δύνανταε νά επακολουθή- 
σωσι σοβαρώταται συνέπειαι.

Τέσσαρα «Ιδη λουτρών ιδίως διακρίνονται· Ιον τά ψυχρά 
λουτρά, 15 έως 25 βαθμών 2ον τά δροσερά λουτρά, 25

I



108 - Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ

έως 30 βαθμών- 3ον τά χλιαρά λουτρά, 30 έως 35 βαθμών 
κάί 4ον τά θερμά λουτρά, 35 έως 40 βαθμών.

Ό κανονισμός τής θερμοκρασίας, ώς καί τής διαρκείχ; 
τών λουτρών είναι καθήκον τοΰ ίατροϋ.

Πριν ή ΰποβληθή τις είς Χοντρόν, είναι απαραιτήτων 
άναγκαϊον ή χώνευσις νά εχη έντιλώς συμπληρωθή, δηλαδη 
νά έχωσι παρέλθιι τούλάχιστον τρεϊς ώραι άπό τοΰ φαγητοΰ, 
διότι άνευ τούτου, ζωηραΐ δυσπεψίαι, λειποθυμίαι καί έγκι- 
φαλικαί συμφορήσεις, ενίοτε θχτηφόροι έπέρχονται αίφνηδίως.

Τό χλιαρόν Χοντρόν λαμβάνουσι συνήθως διά τήν καθα
ριότητα, πρέπει δέ έπερχόμενός τις εν αύτφ νά μήν αισθάνε
ται ούτε ψϋχοςούτε καύσωνα. 01 αιματώδεις άνθρωποι δέον, 
ένφ λούονται, νά βρέχωσιν άπό καιρού είς καιρόν τό μέτωπον 
αυτών διά ψυχρού ύπατος' άμα δ’ ώ; έξέλθωσιν απο τοϋ 
λουτρού, καί αφού χπομάσσωσι τό σώμα δι’ οθόνης ουχΐ 
ψύχρας, νά θέτωσι τούς πόδας αύτών εν θερμοτάτω υδατι, 
μέχρις ού τό αίμα κατέλθη, όπερ δεν βραδύνει νά συμβή. 
Δέον δέ μετά τό λουτρόν νά κατακλίνεταί τις έστω καί επί 
ήμίσειαν ώραν, ενα άποστεγνωθή έντελίστερον τό σώμα καί 
αποφυγή ούτω τήν πρός τήν έπήρειαν τής άτμοσφαίρας ύγραν 
ίκθεσιν αύτοΰ.

'Οσάκις αισθάνεται τις καύσωνα, είναι λίαν επικίνδυνον 
νά είσέρχηται είς τό λουτρόν, ιδίως όπόταν το σώμα περι
βάλλεται άπό ίδρωτα, διότι τό αίσθανόμενον ρίγος άμα τή 
επαφή τούτου πρός τό ύδωρ, άποδιώπει τό αίμα πρός τά εν
δότερα του σώματος, έξ ού επέρχεται Ενεργητική άντίδρασις 
τής κυκλοφορίας αύτοΰ, κάί κατ' ακολουθίαν επακολουθεί 
πάντοτε περιπνευμονία ώρας τινάς μετά τούτο.

Τό χλιαρόν λουτρόν δέν πρέπει νά διαρκή πλέον τής ημι- 
σείας ώρας, τό δέ ψυχρόν πλέον τών οκτώ ίως 10 λεπτών, 
καί διαρκοΰντος τούτου δέον ό λουόμενος νά κινήται, κο- 
λυμβ? ή έκτελή οΐανδήποτε κίνησιν έν τφ υδατι. Όπόταν 
δέ τό ρίγος επέλθη, πρόδηλον καθίσταται ότι παρέμεινε πλέον 
τής ώρας έν αύτφ.

•Ιπποκράτης.

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(ϊΰνίχ.ι.)

Ό Κώστας, άποσυρόμενος, διελογίζετο παρηγορούμενος 
ότι ό πατήρ του δέν έξέλαβε τό πράγμα ύπό κακήν οψιν, 
δι’ όπερ καί ίσπευσε νά άποκοιμηθή πολύ εύχαριστημένος, 
όνειρευθείς μάλιστα κατά τήν άτυχή εκείνην νύκτα τήν Ραλ- 
λοΰ έξηπλωμένην έπί διβανίου, καί σχολιάζουσαν μετά μα
θηματικής ακρίβειας διά γραφίδος χάρτου τό ποσόν καί είδος 
τών άπαιτουμένων επίπλων διά τήν μέλλουσαν άποκατάστα- 
σίν της.

Άφ’ έτέρου δέ ό βουλευτής Θεοχάρης άπεσύρθη αμέσως 
ιις τό δωμάτιόν του, ούχί βεβαίως διά νά κοιμηθή, διότι 
έπί μακρόν άφοΰ έβημάτισε κατά μήκος καί πλάτος έν αύτφ, 
<ιτα εκαθέσθη πρό τοΰ έκ καρύου γραφείου αύτοΰ, καί 
ίγραφεν έπί πολλήν ώραν δύο έκτεταμένας έπιστολάς,έπί τών 
φακέλλων τών όποιων επέγραψε τήν ίδιαν διεύθυνσιν.

Είτα 'άφοΰ κατεκλίθη και έκοιμήθη πολύ ολίγον, ήγέρθη 
περί τό λυκαυγές.

Τήν πρωίαν, ευθύς ώς ό ήλιος άναφαινόμενος πρό τοϋ Ύ- 
μητοΰ, έπεξέτεινεν- έπί τής ’Αθηναϊκής πεδιάδος τήν σκιάν 
άής ’Άκροπόλεως, κάί ερριπτε τάς πρώτας αύτοΰ άκτϊνας 
έάί τών έσχισμένων κλιτύων τοΰ Λυκαβητοΰ, ή Κωνσταντι- 
νιά ήλθε νά είδοποιήση τόν Κώσταν ότι ό πατήρ του τόν 
έπερίμενέν. Ή νύξ, λέγουσι, ωριμάζει τάς σκέψεις, καί ό

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΡΨΙΣ

Εύκόλως δύναταί τις νά προσδιορίση τήν ημέραν, τόν 
μήνα καί τό έτος τής γεννήσεως προσώπου τινός, εάν τούτο 
ΰποβληθή είς τάς έξης διατυπώσεις. Ζητείται παρά τοΰ προ
σώπου τούτου νά σημείωση τό ποσταϊον τοΰ μηνός τής γεν- 
νήσεώς του, νά διπλασιζση αύτό, νά προσθέση 4 είς τόν ούτω 
σχηματισθέντα αριθμόν, νά πολλαπλασιάση έπί 50, είτα δε 
νά ποσσθέση τόν αριθμόν τοΰ μηνός. Μετά τούτο δε νά τόν 
πολλαπλασιάση έπι 100, καί νά αφαίρεση έκ τοΰ γινομένου 
τήν ηλικίαν, ήν είχε κατά τό παρελθόν έτος· άπό τοΰ ύπο- 
λειφθέντος δέ τούτου αριθμού ν’ αφαίρεση καί τόν χρησμο- 
λόγον αριθμόν 19911.

'Γόν άποτελεσθέντα ούτω αριθμόν ό ερωτώμενος οφείλεε μόνον 
νάδηλώση είς τόν έρωτώντα,όστις χωρίζει κατά διψήφια τμή
ματα τό» άριθμόν τοΰτον άρχόμενος έκ δεξιών. Ό αριθμός 
ούτος θά σύγκειται έκ πέντε ή εξ ψηφίων, τό δέ τελευταίων 
πρός τ’ αριστερά· τμήμα δύναται κατά συνέπειαν νά σύγ- 
κειται έξ ένός ή δύο ψηφίων. Τό πρώτον πρός τ’ άριστερά 
τμήμα δίδει τό ποσταϊον τοΰ μηνός τής γεννήσεως τού έρ,ω- 
τωμένου προσώπου, τό δεύτερον τόν μήνα, καί τό τρίτον τά 
δύο τελευταία ψηφία τοΰ έτους.

Πρός εύκολωτέραν κατανόησιν τού προβλήματος παρέχο- 
μεν τό εξής παράδειγμα. Ύποτεθείσθω ότι άνθρωπός τις 
έγεννήθη τήν 29 Αύγουστου 1844. *Ας  λάβωμεν τό ποσταϊον 
τοΰ μηνός τής γεννήσεως 29, άς τό δίπλασιάσωμεν, 58, άς 
προσθέσωμεν 4, εχομεν 62. "Ας τό πολλαπλασιάσωμεν έπί 
50=3100, άς προσθέσωμεν τόν αύξοντα άριθμόν τοΰ μηνός 
τής γιννήσεω; 8, εχομεν 3108. ‘Ας τό πολλαπλασιάσωμεν 
άκόμη έπί 100, =310,800, επειτα δέ άς άφαιρέσωμεν τήν 
ηλικίαν τοΰ παρελθόντος έτους 45, εχομεν ούτω τόν άριθμόν 
310755. *Ας  άφαιρέσωμεν τέλος τόν άριθμόν 19911,έχομε» 
29, 08, 44' όπερ σημαίνει ότι ό άνθρωπος έγεννήθη τήν 29 
τοΰ 8 μηνός κατά τό έτος 1844.

Προφανές ήδη καθίσταται ότι πάντες οί λογαριασμοί γί
νονται έν άγνοια τοΰ έρωτώντος καί μόνον ό τελευταίος άτ 

νεανίας παρετήρησεν ότι ή κακή διάθεσις τοΰ πατρός του έ
φαίνετο έντελώ; έξαλειφθεϊσα μετά τοΰ σκότους. Μετά σύν

τομον ανταλλα
γήν λέξεων συν
ήθων, άς επιβάλ
λει ή έθυμοταξία, 
καν μή καί ή συμ
πάθεια, ό γέρων 
Θεοχάρης έπανέ- 
φερε τήν συνδιά
λεξή είς τό ση
μείου όπου τήν εί
χε διακόψει τήν 
προτεραίαν.

— Λοιπόν, υιέ 
μου,.θέλειςνά συ- 
ζευχθής τήν δε
σποινίδα Βουγά; 
δύνασαινάτόπρά· 
ξης. Μεταξύ ένός 
Θεοχάρη έπιθυ- 
μοΰντος μίανΒου- 
γα, καί μιας Βου- 
γά έπιθυμούσηςε- 
να Θεοχάρην, η 
δυσκολία δέν,ΰφΐ- 
σταται διά τόν 
τελευταίου,καίτοι 
ή γενεά" σας προσ-

έδωκεν είς τούς Χαβικροχανίτας πλιίονα σημασίαν έκείνης

ριθμός περιέρχεται είς γνώσιν αύτοΰ, διότι τή βοηθεία τοΰ 
άριθμοΰ τούτου λύεται τό πρόβλημα. Ό αριθμός 19911 
δέον νά ποικίλληται κατ’ έτος· ήτοι νά μειώται κατά 
μονάδα.—Κατά τό 1891 ό άριθμός ούτος θά γείνη 19910 
καί ουτω καθεξής.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΓ ΔΓ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ*

Έν Μεξικφ μεταχειρίζονται τόν έξης τρόπον πρός έξαφά- 
νισιν τών ποντικών ■ δι’ηλεκτρισμού. Έκ τών δύο άναχω- 
ρούντων συρμάτων άπό τούς πόλους πηνίου τινός συστήματος 
Rilhtnkorff, το εν εφάπτεται πλακός μετάλλινης όριζοντίως 
τοποθετημένης, τό δέ καταλήγει εντός ΰελίνου σίφωνος, είς 
μικράν άπόστασιν άπέχοντος άπό τής μετάλλινης πλακός. 
Τό τελευταίου τούτο σύρμα φέρει μεταλλικήν άρπάγην, όθεν 

, κρεμάται άρτος ή άλλο τι. Ό ποντικός διερχόμινος διά τής 
πλακός προσπαθεί νά πλησιάση τόν άρτον, άλλά δέχεται πα
ρευθύς τήν ηλεκτρικήν έκκένωσιν τοΰ πηνίου καί πίπτει κε
ραυνόπληκτος. Πρός τελειοποιησιν της συσκευής ταύτης, 
πρέπει νά προσαρμοσθή έπί τής πλακός άνταγωνιστικόν ελα
τήριου, όπερ καθ’ ήν στιγμήν όποντικός διέρχεται, νχ 
κλείη τό κύκλωμα τής στήλης, καί ούτω νά θέτη είς ένέρ- 
-γειαν τό πηνίου πρός στιγμήυ μόνον διά τήν άποφυγήν τής 
ένεργείας τούτου.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Σήμερον αί ύπηρέτριαι προβάλλουσι τοιαύτας άπαιτήσεις 
είς τάς κυρίας των, ώστε τή άληθεί^ δυσανασχετοϋσιν αύται 
μή γνωρίζουσαι τί νά κάμωσι, καίπολλάκις τάς άποπέμπουσι, 
προτιμώσαι νά μένωσιν άνευ υπηρέτριας.

Τοιοΰτόν τι συνέβη εσχάτως καί είς τήν Κυρίαν Κ.... 
'Ημέραν τινά εισέρχεται έν τή οικία της μία έξ αύτών.

ήν είχον είς τόν καιρόν μου. Τέλος, άς άφήσωμενταΰτα. Σοί 
ύπεσχέθην τήν συγκατάθεσίν μου εις τόν περί ού πρόκειται 

-γάμον, άλλα τοϋτο θχ πράζω ύπό τινας.όρους, άκουσον. θά 
μεταβής είς Χίον, τήν πατρίδα τής οικογένεια; σου, όπου 
δέν δύναμαι έγώ νά ύ- 
πάγω, διότι ώρκίσθην 
νά μή έπανέλθω έκεϊ,εί- 
μή με τήν σπάθην άνά

- χεΐρας. 'Ιδού έπιστολή 
πρός τινα, ήτις θά σοί 
δείξη τήν οικίαν τοΰ 
πάππου σου, καί έντός 
τής όποιας ειδον τό φως. 
Τούρκος τις τήν κάτοι- ί 
κεΐ τώρα,άλλά πιστεύω * 
άναμφιβόλως oat θά ε
πιτυχής νά μή άντιστή 
είς τό υίϊκόν καθήκον, 
όπερ οφείλεις νά έκπλη- ,r.. , „
ρώσης καί περί ού ίξηγοδμαι. '

Τφ 1821, επωφελούμενος τής ε’παναστάσεως τοϋ Άλή 
πασά τών Ίωαννίνων, εναντίον τοΰ Σουλτάνου Μαχμούτ, 
ό Μάρκος Βότσαρης εις τό Σόΰλι, ό Μαυρομιχάλης εις τήν 
Μάνην, ό άρχιεπίσκοπος Γερμανός είς τάς Πάτρας, ύψωσαν 
τήν σημαίαν τής ελευθερίας. "Τότε ήμην είκοσινέτών. Ό πα
τήρ μου, δημογέρων τοΰ χωρίου Μεστά, οχι μόνον δέν ηύ- 
νόει τήν έπανάστασιν, άλλα μάλιστα άντετίθετο κατ’ αύτής, 
ώς παντες οί Χϊοι, διότι δντες πλούσιοι καί ίκανώς έλεύθεροι 
έπί τής νήσου, ή ολίγον θά έκέρδαινον ή παντελώς θά κατε- 
στρέφοντο έκ τοΰ τοιούτου κινήματος. *Οθεν  ή ειρήνη έφαί

ημέραν κάθε έβδομάδα, σάς παρακαλώ, νά μέ άφίνετε

— Κυρία, τή λε'γει, εμαθον ότι ζητείτε υπηρέτριαν.
— Ναί, παιδίμου, γνωρίζεις μαγειρικήν; δύνασαι νά ΰπη- 

ρετής καί ώς θαλαμηπόλος;
— Μάλιστα, Κυρία, έιμπορώ νά κάμω καί τά δύο.
— Πολύ καλά, καί τί ζητείς;
— Πενήντα δραχμάς τόν μήνα.
— "Εχει καλώς, δέχομαι, άλλά μέ τήν συμφωνίαν νά

ήσαι καθαρά, ίργατικήκαί τακτική είς όλα. - .
— Μάλιστα. Τί ώρα θά σηκόνωμαι τό πρωί; κυρία-..
— Τόν χειμώνα είς τάς 7, καί τό καλοκαίρι είς τάς 6.
— Τό δωμάτιόν μου είναι κάτω, ή είς τόν σοφίτην ;
— Δωμάτιόν θά έχης ώραϊον, κάτω-
— Νά μήν είναι υγρόν, κυρία, ούτε ψυχρόν.
— "Α, όχι- έπειτα θά έχης φωτιά τόν χειμώνα.
— Βέβαια. Ειύρετε, κυρία, δέν θά σφουγγαρίζω, ούτε θά 

φέρνω νερον από κάτω.
— Καλώς, έχω άνθρωπον όστις θά κάμνη τοϋτο.
— Τό πρωί θά μοΰ δίδετε καφφέ καί βούτυμα ;
— "Α! βέβαια, έννοεϊται αύτό.
— ΓΙολύ καλά, κυρία, είσθαϊ καλή. Δέχομαι" άλλά μία» 

νά 
εξέρχωμαι, διότι πρέπει νά πηγαίνω είς τάς θείας μου.

__ w-ικ a.
μέ 

νά μήν

<

Λ

— Καλά, άς είναι κι’ αύτό.
— Τήν Κυριακήν θά έρχεται ό έξάδελφός μου νά 

βλέπη, κυρία- σας τό λέγω δέ νά τό γνωρίζετε, διά νά 
ύποθέσητε ότι είναι τίποτε ξένος, ή άπό κείνους ποΰ έχου» 
μερικαΐς άνόηταις.....

— Πάει καλά και τοϋτο, θά τδ έχω ύπ’ δψιν μου.
— Κυρία, ό άφέντης μήπως είναι παράξενος καί θυμώ

νει; είναι καλός καθώς καί σείς;
— "Ω, fiiSaut μην άμφιβάλλης.
— "Εχετε κυρία παιδιά ;
— Ναί, έναν εύελπιν.
— Έ I τόσοτό καλλίτερου, διότι τά παιδιά, ξεύρετε κυ

ρία, ειναε μία συντροφιά καί παρηγοριά είς τό σπήτι.
— Α, ναί τό εΐξεύρω, μπά, τί θά ’πή αύτό, έτσι είναι.
— Κάμνετε συναναστροφάς Κυρία ;

r.

νετο έξησφαλισμένη έν Χίφ, ότε ό διοικητής παρεκάλεσε μέ— 
γαν άριθμόν έκ τών σημαινόντων προσώπων νά γευματίσωσι 
παρ’αύτφ, υπό τήν πρόφασιν νά συσκεφθώσι περί τών λη- 
πτέων μέτρων. Πάντες, έν οίς καί ό πατήρ μου, προσηλθον 

άνενδοεάστως, άλλά μό
λις είσελθόντες είς τήν 
άκρόπολιν, συνέλαβον 
αύτούς ώς ομήρους.

— Δέν επιτρέπεται 
είς "Ελληνα ν’ αγνού; ’’ 
τήν Ιστορίαν του άγώ- 
νος τής άνεξαρτησίας, 
καί νομίζω ότι δέν θχ 
πιστεύετε, ,πάτερ, ότι 
τόσον ταχέως θά έγενό· 
μην έπιλήσμων τών δΰ· 
στυχιών καΐ'τής δόξης 
τής οικογένειας μου.

— *Αφες  με, παιδί’ 
μου, δέν αμφιβάλλω

περί σοΰ, άλλ’είς τήν ηλικίαν μου άγαπώσινά έπαναλαμβά- 
νωσι τά πράγματα. Μετά τινα καιρόν άπό τής διά προδο
σίας έγκαθείρξεως του πατρός μου καί τών λοιπών δημογε- . 
ρόντων, ό Μπουρνιάς καί ό Λογοθέτης, έπί κεφαλής τρίσχι- 
λίων Σαμίων, ήπέβησαν είς τήν νήσον όπως τήν ίξεγείρώσιν. 
Ό Μπουρνιάς, καί τοι καταγόμενος έκ Χίου, διετέλεσεν ά- 
ζιωματικός έν τή μιγάλη στρατιφ τοΰ Ναπολέοντος· ένεκα 
τούτου έθεωρείτο έμπειροπόλεμος καί τόν ενθυμούμαι άκόμη 

'περιφερόμενον ύπερηφάνως καί ύποκρύπτοντα τήν ανικανό
τητά του ύπό τήν γαλλικήν στολήν, ήν ούδέποτε έγκατέ—

-λ.·
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— Άμε πώς; μήπως με έξέλαβες διά υποχονδριακήν ;
— Α ! τί καλά, τέτοιο νοικοκυριό εζητοΰσα καί εγώ. Θά 

περάσωμεν ώραία, θά ίδήτε Κυρία. Καί πότε νά έλθω;
---- Μά ... και αύριον, άν ήσαι ελεύθερη.
— Μάλιστα, Κυρία, αύρων, θά φέρω καί τά ροΰχά μου. 

Λοιπόν σύμφωνοι. Σας προσκυνώ Κυρία.
Καί ή ντιστεγκέ αύτη ύπηρέτρια, άφοΰ έ'σφιγξε τήν χεϊρα 

τής κυρίας Κ.... άπήλθε.
Πλήν καλέσασα ταύτην αμέσως ή κυρία Κ... τήν έρωτα'

■— Δέν μου είπες, ... Ιππασίαν γνωρίζεις;
— Τ ί θά ’πή 'πασία ;

. —Νά, δηλαδή, άν ξεύρης νάίππεύης, νά πηγαίνης περί
πατο μέ τό άλογο, καί μέ υψηλό καπέλλον ;

— Ά! όχι τέτοιο πραγμα δέν τόμαθα ακόμη Κυρία·.
— Αί, τότε παιδί μου, μην έρχεσαι, δέν μοΰ κάμνεις, 

διότι εγώ ένόμιζαπώς θά «γνώριζες καί άπό ιππασία.
Ή Φύοες

Ή άγνότης τής ψυχής είναι τό κύριον προσόν τής 
ναικός.

γυ-

Ή τύψις της συνειδήσεως είναι ό μόνος χάρος της ψυχής. 

Ή γυνή δέον εγκαίρως νά εθίζεται είς τό γήρας. 

Τήν σκιάν ουδέποτε ή γυνή άγαπ?, ενώ είς τόν άνδρα 
ναι μία παρηγοριά.

ιΐ·

Ή λογική βαστάζει τό βάρος παντός ατυχήματος.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
• Ήβαφήτών άτπρορρηύχων κυανοΰν. 

μεταχειριζόμενον κυανοΰν χρώμα πρός βαφήν τών άσπρορού-

λειψεν.’Εντούτοις οί όμηροι κατεκρεουργήθησαν, οίδέΜπουρ- 
νιας καί Λογοθέτης, οίτινες ούδέ νά συνεννοηθώσι κατώρθω- 
σαν, παργ,τησαν τήν νήσον άνυπεράσπιστον είς τήν μανίαν 
τών Τούρκων. ■

Έσχον το ευτύχημα νά εξαγοράσω τό σώμα τοδ πατρός 
μου καί νά τό θάψω διά νυκτός είς τόν κήπον μας, παρά 
τήν ρίζαν τερεβίνθου, όπου ή μήτηρ μου, αί άδελφαί μου καί 
εγώ έδεόμεθα έν κρύπτω, άναμένοντες τόν καιρόν νά τφ άνε- 
γείρωμεν καταλληλότερου μνημεϊον. Ήδύνατό τις νά είκά- 

- ση ότι μόνον τό αίμα τών ομήρων ήθελεν άρκέσει είς τήν 
περίστασιν ταύτην, καί αύτοί δ'οί πρόξενοι άπατηθέντες 
ύπό τών ύποσχέσεων τοΰ πασά-, ήγγυήθησαν περί άμνηστείας. 
Εντός τριών .ημερών οί χωρικοί ΰποβάλλουσι τήν υποτα

γήν των, άμα δ' άπεσύρθησαν άοπλοι, έν τώ μοναστηρίφ 
-του αγίου Μίμα, οί Τούρκοι τούς άποσπώσιν άνά διάκο- 
σιους εκ τού ασύλου τούτου, καί φονεύουσιν αυτούς μέχρις 
ένός. Είκοσιτρεϊς χιλιάδες Χϊοι άπεκεφαλίσθησαν, καί τεσσα
ράκοντα επτά χιλιάδες έπωλήθησαν ώς δούλοι. Μετά τήν 
πρώτην στιγμήν τής έκπλήξεως, έσυλλογιζόμην τήν πιθανήν 
έπανάλήψιν όμοιων φρικαλεοτήτων, και ήθέλησανά λυτρώσω 
τήν μητέρα μου καί τάς άδελφάς μου· πλήν, ώς όλοι οί ίδιο- 
κτήται τών μαστιχοχωρίων, δέν ε’χομεν άλλον πλούτον ή 
τά έκ μαστιχοδένδρων δάση μας. Ή φυγή ίσοδυνάμει πρός 
τήν καταστροφήν μας, καί έπειτα δέν ήξεύρομεν ποΰ νά υ· 
πάγωμεν. Έν όλίγοις, ή 6 ’Ιουνίου .1822 μάς εύρεν άκόμη 
αναποφασίστους. Ή ήμερα αύτη προώριστο ν’ άποβή ένδοξος 
διά τήν. Ελλάδα, καί ή κρ’ρωνίς τών δυστυχιών τής Χίου.

Ο Κανάρης τότε, ιδών ότι οί Μουσουλμάνοι έτέλουν τό 
Βαϊρχμιον, ύποβόηθούμενος- ύπό τής νυκτός, ύπεισδύει έν τώ 
μεσφ τοΰ Οθωμανικού στόλου καί τινάσσει είς τόν αέρα τήν 

Τό

χων δέον νά ή καλλίστης ποιότητάς.Τό ινδικόν, κοινώς Λού- 
■Ιάκι λεγόμενον,είναι κατάλληλον μόνον διά τά χονδρά υφά
σματα. Πρέπει δέ τό χρώμα νά τίθηται εντός τεμαχίου φα- 
νέλλας ή καινουργούς λινού υφάσματος είς διπλοΰν περιβε- 
βλημένον, έν σχήματι κομβοδέματος, τό όποιον άφοΰ”γίνγ 
ούτω, χρήσις αύτοΰ νά κρεμάται είς τόν αέρα, διότι το 
χρώμα ξηραινόμενον δέν άλλοιοΰται καί διατηρείται.

Πρός μετατροπήν τού ύδατος είς έλαφρόν κυανοΰν χρώμα 
θέτομεν τό κομπόδεμα έν αύτφ, καί τό πιέζομεν μέχρις ού τό 
ύδωρ χρωματισθή ώς έπιθυμοΰμεν. Άφοΰ δέ μοσχεύσωμεν 
ασπρόρρουχά τινα έντός αύτού, προσθέτομεν άπό καιρού είς; 
καιρόν χρώμα, ώς ανωτέρω εϊπομεν, διά νά έχωμιν πάντοτε 
τό ύδωρ είς τόν αύτόν χρωματισμόν.

Τά εν τφ'χρώματι τούτφ διαπερώμενα άσπρόρρουχα δέον 
νά συστρέφωνται καί αμέσως έξαπλόνωνυαι καί ξηραίνωνται, 
ίνα μη τό έπ’αύτών διαμε'νον ύδωρ στραγγιζόμενον σχημα- 
τίζη γραμμάς πού μέν ανοικτάς, πού δέ βαθυτέρας.

Πριν η τεθώσιν τά ασπρόρουχα εν τώ χρώματι,καλόν εί·- 
ναι νά δοκιμάζηται τοΰτο διά τεμαχίου υφάσματος.

Λεατήρησες τοΰ μαγ^δανοΰ. Θέλετε νά έχητε 
πάντοτε μαγηδανόν, ακόμη καί τόν χειμώνα; Φυτεύσατε 
κατά τό φθινόπωρου κλώνους τινάς έξ αύτοΰ έν τϊνι μικρφ 
ξυλίνφ κιβωτίω πεπληρωμένφ δι’άμμου, διατηρήσατε τό 
κιβώτιον έν τφ ΰπογείφ, καί αμέσως τά φύλλα τού μαγη- 
δανοΰ θά βλαστήσουν ολίγον κατ’ ολίγον, έξ ών λαμβάνετε 
κατά τάς άνάγκας σας. Λιαρκοΰντος δέ τού θέρους προβλε- 
πτικαί τινες οικοκυραί, εν Γαλλία, έχουσι πάντοτε έπί τοΰ 
παραθύρου τοΰ μαγειριού των άγγεϊον πεπληρωμένον χώμα
τος καί περιέχοντας μαγηδανόν, έξ ού μεταχειρζίονται κατά 
τάς άνάγκας των.

illllililH-

Γλύχυβμα έκ σταφυλών. Λάβετε πολύ ωρίμους- .

ναυαρχίδα. Τή έπιούση, έν τυμπίνοις, έθάπτετο ό ναύαρ
χος εις τήν άκρόπολιν, βληθείς ύπό τοΰ πεσόντος Ιστού τού 
πλοίου' άλλά ληξάσης τής πομπής, οί Τούρκοι διεσπάρησαν· 
βαλόντεςπύρ είς τά Μαστιχοχώρια,

Τότε, έβλεπε τις φρικώδεις πράξεις' βιασμούς γυναικών,., 
καί κατακρεουργήσεις άνδρών.

Όταν αί κραυγαί καί οί πυροβολισμοί μάς έγνωστοποίη- 
σαν τήν άφιξιν τών Τούρκων είς Μέστα, ή μήτηρ μου σύ· 
ρουσά με πρός τόν κήπον, έπί τού τάφου τοΰ πατρός μου, 
μέ ύπεχρέωσε νά όρκισθώ ότι θά την φονεύσω, ώς καί τάς. 
άδελφάς μου, άμ’ ώς διατρέξωσι τόν κίνδυνον νά ύποστώσι 
τήν ειδεχθή κτηνωδίαν τών στρατιωτών.

Ύπήκουσα . . . ‘Η Δέσποινα κατά πρώτον. Ή νεωτέρα 
τών αδελφών μου, δυστυχής μικρά! μόλις δώδεκα έτών, δέν 
ήθελε νά άποθάνη. έζήτει συγχώρησιν . . . ’Εμπρός, τή λέ
γω, οί Τούρκοι ούδέν σέβονται, ούδέ τήν παιδικήν ηλικίαν. 
Τήν έρριψα είς τήν στέρναν. Έπειτα, έρχεται ή σειρά τής. 
μεγαλειτέρας, τής’Ιουλίας, ήοραβωνιασμένης μέ τόν έξάδελ- 
φόν της Θεόδωρον αύτη μοί έζήτησε μόνον νά τής δέσω 
τά ’μάτιά. Όταν ήλθεν ή σειρά τής μητρός μου ;

Φίλτατον τέκνον, μοΰ είπε, μή μέ εγγίζης, θά ήτο 
μέγα έγκλημα' γνωρίζω μόνη μου ν’ απελευθερωθώ.

Καί κατακρημνιζομένη έφώναξε'
— Χαϊρε ! Ζήθι ινα μάς έκδικηθής !
Υίέ μου, βλέπεις ότι άπό πεντήκοντα ετών ό πατήρ μου,, 

ή μήτηρ μου καί αί άδελφαί μου ζητούσι χριστιανικόν τάφον, 
εννοείς διατί θέλω νά σέ κάμω νά ύπάγης είς Χίον. Έάν 
ήσαι ολίγον περίεργος, θά μάθης έκεϊ ίσως, πώς ό πάππος. 
σου έδολοφονήθη, καί πώς ώνομάζοντο έκεΐνοι, οίτινες συμ·- 
παρεστάτουν είς τά .μαρτύριά του. 

σταφυλάς, ή μελαίνας,' χωρίσατε τάς ρώγας, ζυγίσατε αύ. 
τάς, θέσατε 200 δράμια σακχάρεως έν έκαστη όκ« σταφυ. 
λών, καί βράσατε όλα όμού έν τινι χύτρα, έπί μίαν καί ήμί. 
σειαν ώραν περίπου. Έφ’όσον δέ αί σταφυλαί βράζουσίν, 
άφαιρεϊτε τούς κόκκους αύτών διά τίνος κοχλιαρίου. Μετά 
τοΰτο διανέμετε τό γλύκυσμα έν ποτηρίοις, αφίνετε νά 
κρυώση, τρώγετε καί εύχαριστεΐσθε. Δύνασθε ν’ άναμίξητε 
όμού καί αχλάδια, άλλά τότε πρέπει πρότερον νά καθαρί- 
σητε αύτά, νά τά κόψητε είς τεμάχια, καί νά τά άφήσητε 
έπί μίαν νύκτα νά μουσχευθώσιν έντός κονεως σακχάρεως.

ΉΙΙΙΙΙίίΐΚ

Πυρκαΐά έν τοίς ένδύμασε. Έάν κατά κακήν 
■τύχην καταληφθώσιν ύπό τού πυρός τά ενδύματα σας, ύφ’ 
•οίασδήποτε αίτιας, κατακλιθήτε αύθωρεί κατά γής, πρός 
παρεμπόδισιν τής διαδόσεως τοΰ πυρός πρός τά άνω, καί 
βεβαιωθήτε ότι πολλάκις τοΰτο συντελεί είς κατάσβεσιν αύ
τού.. Όπόταν δέ σπεύδητε εΐς βοήθειαν γείτονός σας, ούτι
νος τά ενδύματα αύτοΰ κατακαίονται ύπό τοΰ πυρός, περι
καλύψατε αμέσως τό σώμα αύτοΰ, έκτος τής κεφαλής βε
βαίως, διά τίνος σκεπάσματος, τάπητος, χονδρής οθόνης, 
αανδύου κτλ. καί τό πΰρ άμέσως θά πνιχθή.

Ή δέ φλόξ τοΰ πετρελαίου σβύνεται, έάν έπ’αύτής ρί- 
ψητε άμμον, χώμα ή κόνιν, ή σκιπάσητε αύτήν διά χονδρού 
καί βεβρεγμένου ύφάσμ.ατος.

■ΚΙΜΙΙΚ
Μέσα πρός άναγνώρεσεν τών προσφάτων 

ωών. Διά νά βεβαιωθή τις άν τά ώά εινε πρόσφατα, δέον 
νά τά παρατηρή πρό τοΰ φωτός, καί δσφ είναι διαφανέστερα 
κατά τοσοϋτον είναι καί πρόσφατα.

Δύναται τις επίσης καί νά μεταχειρισθή διάλυσιν 125 
δραμίων κοινού άλατος, έν μι? οκά. καθαρού ύδατος. Έάν 
τό ώόν είναι τής ήμέρας, τοποθετούμενον έν τή διαλύσει κα
τακάθεται έν τφ πυθμένι. Έάν ηναι τής προτεραίας κατέρ
χεται μέν, άλλά δέν έφάπτεται τοΰ πυθμένος. Έάν ήναι 
τριών ημερών, πλέει εν τφ μέσφ τοΰ ύγροΰ. Τέλος όσον πε
ρισσότερον άνέρχεται τό ώόν πρός τήν επιφάνειαν τής δια-

Τώρα «τελείωσα, καί έάν κατά τήν έκ Χίου επιστροφήν 
σου, έξακολουθής νά έπιθυμής τήν μετά τής κόρης τού Μα
νώλη Βουγά σύζευξίν σου, έλα νά μοί τό ειπης' σοί δίδω τόν 
λόγον μου νά τήν ζητήσω εγώ ό ίδιος.

— Τοΰτο άρκεϊ, άν καί άγνοώ τί προαίσθημα μοί λέγει 
ότι ή φαινομενική αιτία τού ταξειδίου τούτου κρύπτει άύ.λον 
σκοπόν. Δέχομαι καί ευχαριστώ.

— Οί πρόγονοι θά σέ έμπνεύσωσι.
— Πότε θ’ άναχωρήσω ;
—■ 'Όταν θελήσ-ης, καί έφ’ όσον ή άνυπομονησία σου τό 

επιτρέπει.
— Τότε αύριον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. Ζ'.

Ή αύγή έπορφύρου τάς άκρας τής Πεντέλης, τοΰ Υμητ
τού καί τού Πάρνηθος, όταν ή Μπουμπουλίνα, έλικοφόρον 
σκάφος τής Πανελληνίου Άτμοπλοίας, έφ’ ού καί ό Κώστας 

■Θεοχάρης έπέβαινεν, έξήλθε τού Πειραϊκοΰ λιμένος. Μετέ- 
βαινε δ’ ούτος είς Σύρον, όπως συναντήση πλοιάριόν τι διά 
Χίον. Άφοΰ παρέκαμψε τόν φάρον του Θεμιστοκλέους καί 
τόν σημαιοφόρον λόφον, ή Μπουμπουλίνα έπλεε πρός τό μι
κρόν στενόν, όπερ χωρίζει τό Ψαρονήσι ίκ τής ερήμου καί 
ξηρας άκτής τής σχηματιζομένης ύπό τών τελευταίων αντι
στηριγμάτων τής’ διακλαδώσεως ταύτης τοΰ Υμηττού, ήτις 
φέρει τό χαρακτηριστικόν όνομα Υμηττός άνευ ύδατος.

Μακρόθεν τά φαλακρά ταΰτα όρη, έφ’ ων ούδ’ ίχνος 
υπάρχει βλαστήσεως, φαίνονται άλλεπαλλήλως ίόχροα ώς 
άμέθυστοι, μελανόφαια ή ύποκύανα καί παραλλάσσουσι τόν 
χρωματισμόν άναλόγως τής άνυψώσεως τού ήλιου.

Έκ τοΰ πλησίον, οί βράχοι, ώς κοιλωθέντες καί σχισθέντες 

λύσεως, κατά τοσοϋτον είναι έλαφρότερον καί παλαιότερον, 
διότι άπόλλυσι βαθμηδόν τα υγρά συστατικά αύτοΰ, καί αυ
ξάνεται τό έν αύτφ ύπαρχον κενόν.

ι: 1111 il.
ΊΓρόπος τοΰ άποδόδεεν εες τά κάροα τήν 

νωπότιητοι αύτών. Όπόταν θελήση τις νά.άποδώση είς 
τά κάρυα τήν άπολεσθεϊσαν νωπότητα αύτών, άρκεϊ νά τά 
έμβάψη έπί πέντε εως εξ ήμέρας έν καθαρφ ύδατι. .Ή ύγρα- 
σία ύπεισδύουσα βαθμηδόν διά τών πόρων τοΰ φλοιού έν τφ 
έίωτερικφ τών καρύων διαστέλλεί τόν καρπόν καί τόν άπο- 
καθιστά τοσούτφ νωπόν, ώστε δύναται τις ν' άφαιρέση τδν 
ύμένα αύτοΰ πολύ εύκόλως, άπαραλλάκτως ώς συμβαίνει είς 
τά προσφάτως συλλεγόμενα έκ τών δένδρων κάρυα.;

Έπί πκέον έάν πρόσθεση έν τφ υδατι, ολίγον άλας άφαι'· 
ρεϊται ούτω καί ή έπικαθημένη μικρά όσμή, ήν άποκτώσι 
τά άπεξηραμμένα κάρυα. Υπάρχει καί έτερος τρόπος, όστις 
επιφέρει τό αύτό αποτέλεσμα, συνιστάμενος εΐς τήν τοποθέ- 
τησιν τών καρύων έν ύγρ? άμμφ.

■ΗΙΙΙυΙΗ
Μέσον πρός επαναφοράν τών πεπηγμ-ένων 

καρπών εες την προτέραν φυσοκην αύτών κα« 
τάστασεν. Έάν έχητέ ποτέ, καί τοΰτο βεβαίως συμβαίνει 
πολλάκις τόν χειμώνα, καρπούς καταψυγμένους, δέον νά 
προφυλάξητε αυτούς άπό τήν επήρειαν τής πυράς,- ήτις κα
ταστρέφει τότε έντελώς αύτούς. Έάν θέλητε δέ νά έπάνα- 
φέρητε τούτους είς τήν προτέραν φυσικήν αύτών κατάστα- 
σιν, πρέπει τότε νά τοποθετήτε αύτούς έν ψυχρφ ύδατι, καί 
νά τους άφίσητε έκεϊ νά βραχώσιν έπί τινα χρόνον. Όπόταν 
δέ τό πέριξ τού καρπού σχηματισθέν πεπηγός λεπτόν στρώμα 
διαλυθή, δύνασθε νά τούς φάγητε, καί βεβαιωθήτε ότι ού
δέν τοΰ αρώματος καί τής φυσικής γεύσεως τοΰ καρπού θά 
έλλειψη, είμή τό οχληρόν ψύχος. ■

<_11ΙΙΗ1ΙΙί_ε·

Λεοετήρησες τών ώών. Ό καλήτερος τρόπος θεω
ρείται δ έξης. Κατασκευάσατε γαλάκτωμα έξ άσβεστου, όλί.

υπό κεραυνών, παρουσιάζουσι πανταχοΰ ίχνη πυρκαϊάς καί είς 
τινα μέρη, ίσως επειδή είναι νεώτεραι αί προσβολαί, τό φώς 
προσδίδει αύτοϊς χρώμα Σαρδίου καί άχάτου λίθου ή κοραλλιού.

Ό Κώστας δέν ήτο πολύ αίσθηματίας, άλλά δέν είχε καί 
κοινήν ψυχήν. Ή ποίησις τής θαλάσσης καί τών όρέων τόν 
εθελγον. Έξηπλωμένος Επί αιώρας ήκουι τόν ρόχθον τοΰ 
κύματος τού δέροντος τά πλάγια τοΰ άτμοπλοίου, όμοιάζον- 
τα πρός τόν ψίθυρον, ον παράγει μέταξα προσψαύουσα μέ-' 
ταξαν. Κάποτε, ομάδες δελφίνων άνέδυον ώς πεφοβισμένα 
πτηνά, ύπό τήν κοπίδα τοΰ πρωροξύλου. Τό /επορμπουκε, 
τό όποιον οί "Ελληνες έπωνόμασαν «όρτυκόψαρο» ένεκα τοΰ 
εύγεύστου κρέατος αύτού, έδείκνυεν άπό φοράς είς φοράν, τήν 
έρυθράν πλάτην αύτοΰ καί τούς ώς ριβίσια μικρούς οφθαλ
μούς του' αί δέ φώκαι πιστότεραι έξ ένστικτου παρακολου- 
θούσαι τά πλοία, ώς οί σκύλοι τάς άμάξας, άπεπλάνων τούς 
ναύτας διά τών σκιρτημάτων των.

Τό άτμόπλοιον, ακίνητον κατ’ ΐπίφασιν, διότι τό παρα
μικρόν φύσημα άέρος δέν ήκούετο, έφευγε ταχέως μεταξύ 
διαφόρων νησιδίων, διαυλακούν τό ύδωρ καί άφινον φωτο- 
βόλα καί άργυρόχροα ίχνη ώς νύμφη έπί λεπτής άμμου.

Αί άκταί πάντοτε ξηραί καί άγονοι, πλήν τοΰ όρμου τοΰ 
άγ. Νικολάου, διήκουσι δεξι? μέχρι τού άκρωτηρίου Σουνίου, 
στεφομένου ύπό τών έρειπίων άρχαίου τής Αθήνας ναού.

Τό άκρωτήριον λήγει άποτόμως,τά δέ σχεδόν στάσιμα ύδατα. 
μόλις κινούνται ύπό τοΰ ζεφύρου, οχι ώς έν τρικυμία, οτε τά 
κύματα φεύγουσι ταχέως ώσεί λιγυζόμενα, άνακόπτόυσι δέ 
τόν δρόμον των, τύπτοντα μετάπατάγου διαρρηγνυομένόυ θό· 
λον, άλλ’ ώς οί στρογγύλοι μαστοί νέας γυναικός ύπείκρυσιν 
εις τήν κίνησιντήςγαληνιαίας καίκανονικής άναπνοής' ταΰτα 
έγείρονται καί κλίνουσι διά νωχέλους ούτως είπεϊν κυματισμοΰ.

'Ζ-



Η ΦΥΣΙΣ

γον πυκνόν, καί άμα ψυχρανθή, περιχύσατε αύτό έπί τών 
ώών, τά όποια προηγουμένως τοποθετείτε έν πηλίνφ άγ- 
γείφ. Μετά τοϋτο δέσατε τό αγγείου έν τινι ύπογείφ η δρο- 
βερφ θέσει. Ή παρεμπόδισες αύτη της συγκοινωνίας της ατ
μόσφαιρας μετάτοϋ εσωτερικού τών ώών, διά τής καλύψεως 
τών πόρων, διατηρεί τά ώά έν καλή καταστάσει επί πολύν 
χρόνον.

Έγκαταλείψας τήν Εύρώπην μετέβη είς ’Αμερικήν, ένθοτ 
έπεδόθη είς τήν γεωργίαν. Έπί τοΰ ποταμού δέ Φοϋος εί— 
χεν ύδρόμυλον, ούτινος ή απότομος πτώσις τοΰ ύδατος έφε· 
ρεν είς φώς κερμάτιά τινα χρυσοΰ. Σκάψας βαθύτερου εύρε 
βέργας καί φλέβας χρυσοφόρους. ’Εντεύθεν έγενικεύθη ή ανα
κάλυψες τοϋ χρυσού έν Καλλιφορνια.

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
ΑΥΓΑΙ1ΟΚΡ1ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,

Ό Ραούλ, ένφ άναγινώσκει την Αγίαν Γραφήν, έρωτά 
τήν μητέρα του ;

— Μαμμά, είδες ποτέ τόν Άδάμκαί τήν Εύα:
-— Ώ! δχι, παιδί μου, δέν τους έφθασα, αυτοί έγεννήθη· 

καν πολύ πριν γεννηθώ έγώ.
— "Α! τότε θά έρωτήσω τόν παποϋ . . .

Κύριός τις, αφού έδειρε καλά τον υίόν του, έξήλθε.
Τότε ή σύζυγος αύτοΰ λαμβάνουσα τοΰτον εκ τής χειρός: 
—— Κωστάκη, τφ λέγει μετά συγκινήσεως, πηγαίνομεν 

νά κοιμηθώμεν. Είπέ τήν προσευχήν σου. Πάτερ ημών...
— “Οχι, μαμμά, νά μή τό είπωμεν, μή έλθη πάλιν ό 

πατέρας καί μοΰ δόση καί άλλο ξύλο. Άλλη προσευχή νά 
πούμε, μαμμά.... τό μήτερ ημών...

w

k Είς Κύριος έλεγε πρός παιδίον τι:
— Κάθησε φρόνημα, μή κάμνης τρέλλαις, άμα φύγω θά 

σοΰ δώσω γλυκύσματα.
— Καλά, τφ άπαντφ αύθωριί τό παιδίον, δόσε μοΰ τα 

τώρα αμέσως, καί φΰγε. . . .
w

Κυρία τις έθαύμαζε τήν ώραίαν κόμην παιδιού τινός, ού- 
τίνος ή μήτηρ θέλουσα νά πλέξη έγκώμιον καί διά τήν ιδικήν 
της, έλεγεν :

— Αχ! καί έγώ ειχον ώραΧα μαλλιά, πλήν τώρα άτυ- 
δέν εχω σχεδόν διόλου ....

— Πώς, τή αποκρίνεται ό ευφυής υίός της, δέν έχεις, 
μαμμά, γεμάτο τό συρτάρι; καί γεμίζεις τήν κεφαλήν σου 
όταν εξέρχεσαι;

w
— ’Εάν σέ τιμωρώ, έλεγε παιδαγωγός τις πρός τήν μα· 
θήτριάν της, ένφ έπορεύοντο εΐς περίπατον, μή νομίζης ότι 
τόκάμνω δι' εύχαρίστησιν ιδικήν μου.

— Άλλά, διά τίνος εύχαρίστησιν ; έρωτφ αύτήν αμέσως ή 
μαθήτρια της; -

w

— Κύριός τις ήρώτα μικρόν τινα παΧδα, τίήλικίαν ειχεν.
— Μά... άπεκρίνατο ούτος, εΐς τήν οικίαν, ή μήτηρ μου 

λέγει ότι είμαι εξ ετών, ενφ εις τόν σιδηρόδρομον λέγει, ότι 
είμαι μόνον τριών.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
/

Λ,ύβες τοΰ Soj όβτορεκοΰ προβλήματος

Πρώτος έκ τών αρχαίων ’Ελλήνων, όστις έταξείδευσε 
πρός τόν βόρειον πόλον, ύπήρξεν ό Πυθίας, διάσημος θα
λασσοπόρος καί άστρονόμος έν ταύτφ, προχωρήσας μέχρι 
της 67°.

Λ,ύαες τοΰ Οου ίατορεκοΰ προβλήματος
Τφ 1841 ό πλοίαρχος Suiter πρώτος άνεκάλυψε τάς 

χρυσοφόρους γαίας τής Καλλιφορνίας, ώς ίξής·

Ν. Θ. Κέρκυραν. 'Τμετέρα συνδρομή ελήφβη. Άπόδειξις στέλ.. 
λεται σύν παρόντι φύλλφ. Πάρακαλοΰμεν νά μάς ένίυμήσίε. — I.H. 
Α. Κύμην. Έλάβομεν συνδρομήν σας. Άπόδειξις σας φέρει άριβμδ» 
31 5. Ζητούμενου φύλλου άποστελλεται σύν τούτφ. Εΰχαριστουμεν. 
— Γ. Ρ. Σμύρνην. Ζητήσατε έτιστολήν μας ταχυδρομικώς σταλεΐ- 
σαν. Σειράς άπεστείλαμεν. — A. Κ. Ναύπακτον. ’Ελάβομεν «μφο- 
τέρας συνδρομάς καί εΰχαριστουμεν άμφοτέρους σας· ’Αποδείξεις έ· 
ποστέλλομεν σύν παρόντι φύλλφ. Έλπίζομεν τούλάχιστον βραδύτε
ρου μά’ς ένβυμηβήτε καί πράξην» τό κατά δύναμιν. — Μ·11· A. G. 
L.Galatz. Touche de votre tunable accoeil. Suivrai votre conseil. 
Remercie de votre eslime pour la Nature. Boris. —- M. L. B. 
professeur. Galatz. Έλάβομεν δελτάριον, ταχυδρομικώς γράφομεν. 
Σάς ενεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν σειράν. Εΰχαριστουμεν. — Ν
Α. Β. Μυτηλήνην. Έλάβομεν επιστολήν. Ένεγράψαμεν κ. θ. Γ. 
πρός ον άπεστείλαμεν σειράν. Εύχαριστοϋμεν πολύ. Ταχυδρομικώς 
έχετε επιστολήν μας. —Α. Π. Σύρον. Άναμένομεν άπάντησίν σας.

Η ΦΥΣΙΣ λαμβάνει τήν τιμήν νά ιϊδοποιήση τούς έν τφ 
Έξωτερικφ άξιοτίμους αύτής Συνδρομητάς,Γδτι χάριν ευκο
λίας δύνανται νά πέμπωσιν αύτη τάς συνδρομάς εΐς ελληνικά 
τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ιταλικά φράγκα, χάρτινα αύ- 
στρ-.ακά φιορίνια, τραπ. συναλλάγματα έπι Παρισίων, μάρ
κας, καί γραμματόσημα Ελληνικά, Γαλλικά, Αυστριακά, 
’Αμερικανικά καί ’Ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Δι' tr etoc <ρρ. 10.—Δι' ίζμηπις φρ· 6-

Οι προπληρόνοντες έτησίαν συνδρομήν δικαιούνται εις τά 
ύπό τής Φύσεως παρεχόμενα δώρα καί τάς ίτησίας κληρώ
σεις τών'λαχείων.

ΜΕΓΑ KOJJKilTfiPJON ΚΑΙ ΗΪΡ0Β1ΕΙ0Ν
Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ και κ. ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ 

'Οδός Χταβόοι»· άρεΰ. -4.
Εύρίσκονται τά εξής είδη-
Κολόνια άρίστης ποιότητος, ή όκά δρ. 10. 

» δευτέρας » » » 6.
"Υδωρ Κινίνης πρός έπίρωσιν τών τριχών καί ίξάλειψιν της;, 

πιτυρίδος.
Σάπων ρευστός.
Λεβάντα καί λοιπά είδη.

Τό κομμωτηρίου διαθέτη καί ιδιαίτερον τεχνίτην διά τήν 
κόμμωσιν τών Κυριών.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙ
ΚΗΣ έκ τού γαλλικού τών κκ. L. Michaut καί Gillet, κατά 
μετάφρασιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Γ. Α. Κουντούρη. Μετά 86- 
ξυλογραφημάτων έν τφ κειμένφ. Χρησιμότατου είς τούς, 
τηλεγραφητάς.

Τεμ,αται βροεχ. £6.
’Αντίτυπα πωλοΰνται είς τό Γραφείου τής «Φύσεως» καί 

είς τό Βιβλιοπωλείου τής «Εστίας».

ΒΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΒΙΟΓ Π ΛΒΟΝΗ


