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Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΟΛΟΣ

■ Ή ΈλλΦς έν τφ βορείφ πύλφ. — Ό Πυθίας καί οί πρώτοι
■ διεριυνηταί τών αρκτικών χωρών.

Β Οί αρχαίοι ειχον αορίστους ιδέας περί τών πρός Βορράν τής
Κ Εύρώπης χωρών,άς συνέχεον καίέντφ άνακριβεΐ όρισμφτών 
Β ύπερβορείων τούτων με-
ll· ρών. Πλήν τοΰτο δέν προ-
| ήρχετο έκ τοϋ ότι δέν ή-
| κούετο νά όμιλώσι περί
Κ αύτών, άφοΰ έξ εναντίας
| έλάμβανον έκεϊθεν προϊόν-
Β. τα τινά, ώς τόν κασσίτε-
Λ ρον1 έκ τών Κασσιτερί-
Β δων νήσων?, καί τό ή-
| λεκτρον (κεχριμπάρι) έκ
Β ' τών παραλίων τής Βκλ-
Β . τικής, άλλά διότι οί Φοί-
Β νίκες καί οί Καρχηδό-
Β νιοι, οΐτινες βεβαίως έφε-
1 ρον τά πλοία αύτών πο-
Β λύ μακράν πρός τάς βορεί-
Β ουςπροσπλευσίμουςπαρα-
1. λίας,άπεφευγον νά γνωρί-
Β ρίσωσι τοϊς λοιποϊς λα-
Κ οϊς τούς τόπους τούτους,
Κ. »να μόνοι διατηρήσωσι τό
Β μονοπώλιον τοϋ προσο-
Β δοφόρου εμπορίου τό ό-
Β ποιον έκαλλιεργουν έκεϊσε.
Β. Έν τούτοις όμως, οί 
Β άντίπαλοι αύτών οί Έλ-
| ληνες, οΐτινες κατφκουν
Β ' κατά πολυαρίθμους άποι- 
Β κέας καθ ’ όλον τό μήκος
Β τών Μεσογείων χωρών,
Β; φυσικώς έσκέφθησαν εγ»
Β καιρως περί τής έξαπλώ-
Β ®εως αύτών καί βορειό-
Β· τερον, όπως ουτω άπο- .
Β φύγωσι τούλάχιστον τήν
Β μεσολάβησιν τών Φοινί-
Β *ων  είς τήν εισαγωγήν
Β τών βορείων προϊόντων
Β εν ταΐς χώραις αύτών.

Ο Ποθίας εχπ.Ιηχτος apb της θεάς t&r πάρω?.
* 1 Castira έν τζ σανσκριτική, δτ:-:ρ βημαίν» μόλυδόον, ti χ»λίϊ. Παρ’ 
Ομήρψ δ χασσΰηρος s’vai χρήσιμο? προ? βτίλβωσιν τού βώραιο? xai τή? 
άσπίδος.

2 Νήσοι βϊτινες ΐχίΐντο s'? τά παράλια τής Βριττανίας, xal έξ ων όκ»σ- 
εΠ«ίρ« ίξήγβτο xai έχομίζβτο si? τήν 'Ελλάδα. 1 

Ή έπιχείρησις όμως αύτη ήτό πολύ τολμηρά, διότι διά’τούς 
Έλληνας, τό νά εξέλθωσιν ι*.  τής Μεσογείου θαλάσσης, θά 
παρωμοίαζε πρός την είσοδον αύτών έν τφ παροιμιώδει -πο- 
ταμφ, τφ ώκεανφ τοΰ ‘Ομηρου καλουμένω, τφ έξω της 
οικουμένης πελάγει, δηλαδή πρός την ριψοκίνδυνον μετ'άβα- 1 
σιν αύτών έν άπεράντφ καί άγνώστφ έδάφει.

Ό άνηρ εκείνος όστις έφερε την καρδίαν τεθωρακισμένη*  
διά τριπλού χαλκοΰ,καί όστις έτόλμησε ν’άψηφήση καί διέλ- 
θη διά τοϋ αγνώστου τούτου μέρους κατά τόν Δ' αιώνα πρό 
τήςνέας εποχής,ύτηρζεν είς άποικος Φωκαεύς Μασσαλιώτης, 
Πυθίας καλούαενος, όστις δέν ητο μόνον επιδέξιος καί τολ
μηρός θαλασσοπόρος, άλλά και εί; τών μάλλον διακεκρι
μένων άστρονόαων, άφοΰ ήξευρε νά προσδιορίση τό γεωγρα· 
φικόν πλάτος τής γενεθλίου αύτοΰ πόλεως μετ’ΐοης ακρί
βειας, οιας οί νεότεροι σοφοί.

Ό Πυθίας λοιπόν, ούτινος την εικόνα παρατίθεμεν έναντι, 
άφοΰ διήλθε τάς στηλας: 
τοϋ Ήρακλέους καί ήκο- 
λουθησε τά παράλια της 
Ίβηρικήςχερσονήσου έςη- 
κολούθησε τήν πρό βορρά*  
πορείαν του, οπού άνευρε 
τάς Κασσιτιρίδας νήσους, 
την ’Ιρλανδίαν, καί έξετέ- 
λεσε τον περίπλόυν της' 
Μεγάλης Βριττανίας. Έν 
δεύτερα δέ εκδρομή αύ· 
τοΰ, επωφελούμενος τών 
σημειώσεων, άς προγενε- , 
στέρως είχε συλλέξει, έ- 
προχώρησε πρός βορρά*  
τής Ίουτλάνδης, καί.είσε- 

! χώοησεν εν τή Βαλτική, 
θαλάσση μέχρι τών ακτών 
τής Εσθονίας, όπου ά» 
νεκάλυψεν έν τή μακρα 
ταύτη θαλασσοπλοΐα τάς. 
χώρας, ένθα συνελέγετο· 
τό ήλεκτρον.

Μολονότι δέ κατά τά 
δύο ταΰτα ταξείδια δέ*  
ύπερεβη τό πρός τόν Βό
ρειον πόλον αρκτικόν ση· 
μεΐον τής Σκωτίας, καί 
τάς γειτνιαζούσας νήσους, 
έν τούτοις · έκόμισεν έκ 
τών μερών τούτων ακρι
βείς πληροφορίας Τών βο
ρειότερων χωρών, ίδίφ 
μεγάλης τίνος νήσου, ήν 
καλεΐ θυλήν, ένθα ό τοϋ 
θε'ρους τροπικός κύκλος 
συνανεμιγνύετο μετά τοΰ 
αρκτικού κύκλου, καΐ έν- 
θα ή ήμερα διαρκεΐ είκο- 
σιτέσσαρας ώρας, κατά

τήν θερινήν τροπήν τοϋ ήλιου.
Έν ταΐς χώραις ταύταις, ίλεγεν ούτος, δεν υπάρχει ή 

καθαρώς λεγομένη γή, ούτε άήρ, ούτε θάλασσα, άλλ'έίδος 
συμπήξεως έξ όλων τών στοιχείων, προσομοιαζούσης τή

1
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απαλή χαί σπογγώδει «ν«ίγ» ήν καλοϋσι rauttxdr πνεύμονα, 
καί σχεδόν αδυνάτου νά διαβή τις. 'Ό,τι ό Πυθίας εκφρά
ζεται διά τής άλλοκότου ταύτης εκφράσεως, είναι βεβαίως 
τό έκ της ομίχλης, της χιόνος και τών πάγων τών αρκτι
κών χωρών μίγμα. Καθ’ όσον δ' άφορ? είς την θυλήν, αί 
άστρονομικαί πληροφορίαι, η διδόμενη άπόστασις καί αί σχε· 
τικαί σημειώσεις πείθουσιν, ότι ούδέν άλλο θά ήναι ή μεγάλη 
αύτη νήσος, η η ’Ισλανδία.

Έν τούτοις ό Πυθέας παρεγνωρίσθη από τούς συμπατριώ- 
τας του, καί μάλιστα ύπό τών μεταγενεστέρων αύτοΰ έπί 
τινας αιώνας, καί έπί τετρακόσια έτη ούδείς θαλασσοπόρος 

1 ^’’Χ5 θάρρος ν’ ακολουθήστε τά ίχνη αύτοΰ ε’ν τω άνα-
τολικφ ώκεανφ·*  όπόταν δέτινες «τόλμησαν τοΰτο βραδύτε
ρου, μετά τοσαύτης δειλίας καί βραδύτητος άνέλαβον την 
εκδρομήν, ώστε άφήκα*  έτι έν τή λήθη την παροιμιώδη θυ
λήν, ής ή θετική άνακάλυψις διατηρηθεϊσα μέχρι τοΰδε διά 
τώ*  παραδόσεων, δέν ειχεν έπιφυλαχθή διά τά μεγάλα έθνη 

της μεσογείου αρχαιότητας·’Εν τούτοις, εί καί ό Πυθέας δέν έπλησίασε προσωπικώς 
τάς άρκτικάς χώρας, καί δέν άνεκάλυψε τον βόρειον πόλον, 
εν τούτοις ήνοιξεν όδόν μεστήν τελεσφόρων ωφελειών διά τούς 
μέλλοντας θαλασσοπόρους, οίτινες άν έγνώριζον ίγκαίρως νά 
έπωφεληθώσι τών γεωγραφικών αύτοΰ ανακαλύψεων, ίσως ή 
μη ανακάλυψες ετι τών βορείων χωρών νά μή εύρίσκετο α
κόμη είς οϊον σημεϊον εύρίσκεται σήμερον. 'Ώστε έπί τω τί- 
τλω τούτφ, άς χαιρετίσωμεν διερχόμενοι τήν μνήμην τού 
άποίκου ήμών προγόνου, τοΰ πρώτου σοφού διάσημου αστρο
νόμου καί τολμηρού θαλασσοπόρου, όστις όμολογουμένως 
ΰπήρξεν δ πρώτος διερευνητής τών τέως άγνωστων τούτων 

μερών.Μετά τόν Πυθέαν, αΐ τών αρκτικών χωρών ανακαλύψεις, 
οφείλονται κατά πρώτον είς τού; παρά τά βόρεια μέρη κα- 
τοικοΰντας λαούς, Νορμανδούς ή Σκανδιναυούς, οίτινες 
περί τάς άρχάς της νέας εποχής (μ. X.) ιίχον προχωρήσει 
μέχρι τής Ισλανδίας· Άπό τοΰ Θ' δέ αίώνος και εντεύθεν 
γνωρίζομεν μετά περισσής ακρίβειας τήν ιστορίαν τών εντεύ
θεν ανακαλύψεων, αίτινες έγένοντο πρός τάς άρκτικάς χώ
ρας, ώς καί προς τάς νοτίους, καί αίτινες ιδίως άνήκουσι τή 
πολιτική ιστορία της Γαλλίας, ’Αγγλίας, καί άλλων τινών 

εθνών.Άν δέ τήν σήμερον βλέπομε? τήν επιστήμην είσδύουσαν 
γοργφ τφ βήματι πρός τα άγνωστα έτι ήμϊν καί απροσπέ
λαστα μέρη, τοΰτο άναντιρρήτως οφείλεται είς τάς ατρό
μητους ενεργείας καί τήν σιδηράν θέλησιν τοΰ Φωκαέως άπαί- 
κου Μασσαλιώτου Πυθέα, τών Νορμανδών γειτόνων, καί τή 
πολιτική ίστορίοι τών έθνών, οίτινες διήνοιξαν τοϊς συγχρό
νως φυσιοδίφαις όδόν, ώπλισαν αύτούς διά θάρρους καί φι
λοτιμίας, καί έξήγέιραν έν έαυτοϊς τό πατριωτικόν καί επι

στημονικόν αίσθημα. Φ. Π.
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Ώς γνωστόν κατά τό τρίχαν έτος πρόκειται νά λυβή καί τό ύφι- 
στάμεννν εκκρεμές ζήτημα τής έγχαταστάσεως τηλεφωνικής ύπο
βρυχίου συγκοινωνίας μεταξύ Παρισίων καί Λονδίνου,. δπερ άπό 

. πολλου άπασχολε" τούς σοφούς ηλεκτρολόγους Γαλλίας καιΆγγλίας, 
καϊ τό οποίον μετά πολλά επιτυχή καί άτυχή πειράματα, άν καί 
οέν κατε'ληξεν έτι είς αίσιον πέρας, δέν άπήλπισεν δμως άφ’ έτέ
ρου τούς άναλαβόνταί τήν έχτέλεσιν αύτοΰ, οίτινες μετά σπουδής 
βαίνουσιν εΐς πραγματοποίησιν τοΰ έργου τούτου. Συνεπώς δέν κρί- 
νομεν άπό σκοποΰ νά άναφέρωμεν ενταΰβα τάς έπί τοΰ ζητήματος 
τούτου σχετικός προόδους,καί τά τής επιτυχούς εγκαταβτάβεως τής 
πρώτης ύποβρυχίου τηλεφωνικής συγκοινωνίας έν Buenos Ayres, 

\ ήτις εσχάτως συνετελέσδη έπ’ αίσίοις οίωνοΐς

1 Ή σχολή τής Αλεξάνδρειάς δμως περισυνέλβ'ί τάς άστρονομιχάς αΰ- 
τοϋ παρατηρήσεις, κ»1 νατό ταύτας ό ’Αριστοτέλης προσδιώριβε τήν κατοι

κήσιμων γήν μέχρι της 67*.

Η εναέριος τηλεφωνία άψηφεΓ ήδη τάς αποστάσεις, καί άρκεϊ νά 
βελήση τις νά έγχαταστήση μεταξύ δύο τοιούτων σημείων διπλήν 
τινα γραμμήν χαλχίνην, ή έξ οίουδήποτε άλλου μετάλλου, μή μα
γνητιζόμενου, καί αρκούντως χονδροΰ πρός αποφυγήν- τής μεγάλης 
αντιστασεως, καί βά έχη αμέσως τηλεφωνικήν άνταπόκρισιν, πολύ 
ευκολωτέραν μερικών υπογείων τοιούτων γραμμών, αίτινες άλλως 
τε δεν έχουσι τοσοϋτον άναπτυχβή. Ού’τω δέ κατωρβώβη καί 
βλέπομεν σήμερον μετά τής μεγαλειτέοας ευκολίας νά τηλεφωνώσι 
μεταξύ Παρισίων καί Μασσαλίας, ήτοι έπί άποστάσεως 870 περί
που χιλιομέτρων, καί γραμμής διπλής έχούβης μήκος ί 740 περίπου 
χιλιόμετρα. Δεν έχει όμως ούτω τό πραγμα, έν ταϊς παρούσαις 
περιστάσεσιν, 8τε αί γνώσεις είσίν ετι περιωρισμέναι,’ έάν ή εναέ
ριος γραμμή μέτριου έστω μήκους, άποτελήται έκ σύρματος σίδηρου, 
η μέρος τής γραμμής ταύτης σύγκηται έκ καλωδίου πάρουσιάζον- 
τος ηλεκτροστατικήν τινα δύναμιν.

Πολυάριθμα πειράματα γενόμενα ύπό τοΰ κ. Preece τοΰ διασή- 
μου ηλεκτρολόγου καί διευόυντοΰ τού τηλεγραφείου τοΰ Λονδίνου, 
προσδιόρισαν τά πρακτικά Ορια τών τηλεφωνικών τούτων μετα
βιβάσεων. Ή άπόδειξίς είναι άπλουστάτη. Έάν προσδισρίσωμεν διά 
Γ τήν ολικήν Ικανότητα τής γραμμής είς μονάδας microfarads, καί 
διά Π τήν ολικήν άντίστασιν αυτής είς μονάδας ohms, δέον τό γε- 
νόμενον ΠΓ τής άντιστάσεως τής γραμμής διά τής ίκανότητος αύτής 
νά ή κατώτερον τών 15000 μονάδων, ίνα κατορθωβή ή μεταβίβα- 
σις τοΰ ρεύματος, ήτοι ή μεταβίβασις είναι καλή όπόταν τό γενόμε- 
νον τοΰτο οέν υπερβαίνει τάς 10,000 μονάδας, λαμπρά όταν ή άν- 
τίστασις αύτη είναι 5,000 μονάδων, καί εντελής όπόταν είναι 2,509. 
Άλλά Sti γραμμήν φέρουσαν σιδηροΰν σύρμα, ή μιταβίδασις ση
μείων δέν είναι κατορθωτή πλεόντων {60 χιλιομέτρων, καί διά τό» 
λόγον τούτον ούδέν τηλεφώνημα μεταξύ Παρισίων καί Λονδίνου ή 
μεταξύ Λονδίνου καί Παρισίων μετεβιβάσβη ετι, τών συνδεουσών 
έναερίων γραμμών, άφ’ ένός μέν τοΰ Λονδίνου καί τής Δίβρης, άφ*  
έτέρου δέ τοΰ Καλαί καί τών Παρισίων, άποτελουμένων ώς γνωστόν 
άπασών εκ σιδηρού σύρματος, τών δέ καλωδίων τής Μάγχης παρου- 
σιαζόντων ικανότητα άλλως, ούχί άξιοκαταφρόνητον. Έν τούτοις ή 
άντίστασις αύτη τοΰ καλωδίου δέν είναι τόσον μεγάλη, ώστε νά 
άποκλείηται τό κατορβωτόν τής κατασκευής καί έναερίων γραμμών 
έχ χάλκινου ή πυριτιοΰχου ορειχαλκίνου σύρματος, αίτινες νά συ- 
νά.δωσι πρός εάς ανωτέρω εχτεθείσας συνβήκας- ώστε τό τεχνικόν 
πρόβλημα λύεται ούτως έπί τέλους, ήτοι διά τής έγκαταστάσεως 
γραμμής φερούσης χάλχινον ή πυριτιοΰχον έξ ορειχάλκου σύρμα.

Τά εξαγόμενα ταΰτα τοΰ κ. Preece έπιδεβαιοϋνται λίαν ένδια- 
φερόντως καί έπωφελώς έν τή εσχάτως κατασκευασβείση τής 
τηλεφωνική γραμμή μεταξύ Montevideo καί Buenos Ayres ύπό 
«άιεάνοΰς Εταιρίας τών Τηλεγράφων καί Τηλεφώνων», περί ής 
τό τηλεγραφικόν περιοδικόν Electricien μάς δίδει Λεπτομερή 
έξήγησιν τής λειτουργίας της. Ή γραμμή «ύτη περιλαμβάνει τμήμα 
τι έναερίως 187 χιλιομέτρων, άποτελούμενον έκ διπλοΰ σύρματος 
έχοντος 6 χιλιοστά του μέτρου διάμετρον, έξ ύποβρυχίου καλω
δίου, ή άκριβέστερον εΐπειν, έξ ύποποταμίου καλωδίου διασχίζοντας 
τόν ποταμόν Rio de !a Plata, ούτινος τό πλάτος είς τό σημεϊον τοΰτο 
είναι 45 χιλιομέτρων και έκ δευτέρας εναερίου γραμμής 70 χιλιο
μέτρων μήκους. "Ωστε ή ολη γραμμή εχει μήκος 302 χιλιομέτρων, 
ήτοι 640 χιλιομέτρων άγωγοί σύρματος, (διότι ώς εϊπομεν ή γραμ
μή αύτη φέρει διπλοΰν σύρμα), έξ ών τά 90 χιλιόμετρα είναι ύπο- 
δρύχια καλώδια.Ή δέ ολική άντίστασις τής γραμμής είναι 582 ohms, 
ή ΐκανότης αύτής 18 niicroforads, καί τό γινόμενον αύτών 10,400 
μονάδων, τοντέστι ποσόν ώς έγγιστα πλησιάζον πρός τό ύπό τοΰ κ. 
Preece πρότερον ύπολογισθέν, ώς αρκετόν καί απαραίτητον οριον 
διά μίαν καλήν τηλεφωνικήν συγκοινωνίαν.

Μεταξύ τών άκρων σημείων τής γραμμής ταύτης ύπάρχουσι τέσ~ 
σαρα γραφεία διάμεσα, δυνάμενα νά συγκοινωνήσωσιν είτε μεταξύ 

των, είτε μετά τών άκρων σταβμών.
Αί γραμμαί είσίν έφωδιασμέναι και ϊιά τοΰ άντι-έπαγωγι- 

κου συστήματος τοΰ κ. Van-Rysseilberghe, 8περ διευκολύνει τήν 
διά τοΰ αύτοΰ σύρματος σύγχρονον μεταβίβασιν τηλεγραφικών καί 
τηλεφωνικών σημείων- ή δέ τηλεγραφιχή άνταπόκρισις γίνεται διά 
συσκευής Μόρς, καί ή τηλεφωνική διά τών μικροφώνων καί τηλε

φωνικών δεχτών τοΰ κ. Dejongh-
Ή τηλεφωνική αϋτη έγχατάστασις τέλος, ήτις λειτουργεί μετά.

? πλήρους επιτυχίας άπό τινων μηνών, δύναται πάνυ δικαίως νά 6εω- 
ρηβή ώς ή πρώτη έπιτυχοΰσα ύποβρύχιος τηλεφωνική γραμμή, ήτις 
βεβαίως βά συντέλεση εΐς τήν ταχεϊαν έγκατάστασιν τής τηλεφωνι
κής έκείνης γραμμής, ήτις, έάν ώμεν καλώς πληροφορημένος, μέλ
λει βσον ούπω νά σύνδεση, έν τώ τρέχοντι έτεί 1890, τό Λονδίνου 
μετά τών Ιίαρισίων,

Φρίκ.

Ή μεγαλειτέρα άπόστασις ήν διέτριξαν άπό δέκα έτών αί 
αεροπόροι περιστεραί, είναι ή έκΚάλβυ τής Κορσικής πορεία, 
ήτις διωργανώθη ύπό τοΰ Βελγίου καί τοΰ βορείου διαμερί
σματος τής Γαλλίας. 649 περιστερά! άφέθησαΥ έκ τής πό
λεως ταύτης τή Δευτέρά 30 ’Ιουλίου 1883, 4 ώρ<>:καί30' 
τής πρωίας, έπικρατοΰντος ελαφρού δυτικού άνεμου. Ή πρός 
έκτέλεσιν πορεία ώρίσθη είς 900 χιλιόμετρα κατ’ εύθεϊαν, 
συμπεριλαμβανομένων καί 150 χιλιομέτρων έπίτήςΜεσογείου 
θαλάσσης. Ή άναχώρησις ύπήρζε μεγαλοπρεπής, ή δ’ ύπέρ 
τήν θάλασσαν πτήσις έγένετο ώς συμβαίνει πάντοτε ύπό άρί- 
στους οιωνούς. Οί άγγελιαφόροι διηυθύνθησαν κατόπιν έπί 
τοΰ Μονακό, πλησιάσαντες πρός σημείόν τι τής κεντρικής 
Γαλλίας. Διαρκούσης τής ήμέρας, ό άνεμος έπνεεν εις βορειο
δυτικόν μετά τίνος βιαιότητος. Τό άστεροσκοπεϊον τών Βρυ
ξελλών έδείκνυε κατά τήν μεσημβρίαν τής τρίτης, 73 διά 100 
ύγροΰ,καί άνεμον ισχυρόν δυτικόν —νότιον—δυτικόν. Ή ά- 
φιξις τής πρώτης περιστεράς έβεβαιώθη τή αύτή ήμέρ<>:, 3 
ώριγ καί 16'μ·μ. είς Verviers. Ή άγγελιαφόρος αύτη είχε 
πετάξει σχεδόν έπί τριάκοντα πέντε ώρας, μετά ταχύτητος 
κατά μέσον ορον 430 μέτρων άνά λεπτόν, ή 7 μέτρων άνά 
δευτερόλεπτον.

Ή ταχύτης αύτη είναι λίαν αξιοσημείωτος, λαμβανομέ- 
νου ύπ’ δψει τοΰ μήκους τής πορείας, άλλά διά μικρότερα 
διαστήματα διάρκειας πέντε εως δέκα ώρών, δέν είναι σπά
νιον ν’άπαντήση τις ταχύτητα άνωτέραν τών χιλίων μέτρων | 
κατά λεπτόν.

’Ενδιαφέρον πρός έξέτασιν πρόβλημα είναι ή επιρροή ήν 
έξασκεϊ ή ταχύτης καί ή διεύθυνσις τοΰ ανέμου έπί τής πτή- 
σεώς τών άγγελιαφόρων περιστερών.

Τής συνήθους ταχύτητος τής αεροπόρου περιστεράς, έν I 
λίαν γαληνιαίφ καιρώ καί έπί μικρών άποστάσιων, ούσης 
περίπου 1100 μέτρων κατά λεπτόν, έάν μέτριος άνεμος τήν 
,ύποβοηθή ολίγον είς τήν διεύθυνσιν της, θέλομεν ϊδει τήν 
ταχύτητα αύτής αύξανομένην καί φθάνουσαν είς 1400 μέ
τρα. Έάν δ’ό άνεμος ένδυναμώση καί φυσ« τρικυμιωδώς μέν 
πάντοτε, εύνοϊκώς δέπρός τήν πτήσνν τής περιστεράς, ή τα
χύτης δύναται νά έξιχθή μέχρι 1800 μ. κατά λεπτόν.

Ύποθέσωμεν ήδη τούναντίον, δηλαδή όταν ή περιστερά 
ιπταται εναντίον τοΰ ανέμου. Έάν ούτος είναι μέτριος, ή 
ταχύτης θέλει έλαττωθή είς 850 μέτρα, έάν δ’ή ίσχύ'ς τοΰ 
ανέμου άνέλθη έτι, ή ταχύτης θέλει περιορισθή είς 600 σχε
δόν μέτρα·

Δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν,- κατά γενικόν κανόνα, ότι ό 
άνεμός, συμφώνως πρός τήν διεύθυνσιν ήν έχει, καί όταν εί
ναι παράλληλος πρός τήν πτήσιν τής περιστεράς, έπιδρ? 
κατά τό ήμισυ τής διανυτέας πορείας έπωφελώς ή έπιβλα- 
βώς, ώς πρός τήν ταχύτητα. Πνέων πλαγίως, παράγει απο
τέλεσμα κατ’ εύθεϊαν 'άνάλογον πρός τήν σχηματιζομένην 
γωνίαν μεταξύ τής διευθύνσεως τοΰ ανέμου καί έκείνης τής 
περιστεράς. Ούτω γνωρίζων τις ακριβώς τήν διεύθυνσιν καί 
τήν ταχύτητα τών ρευμάτων, ύπολογίζει τήν ώραν τής ά- 
φίξεως ή έπανόδου μετά μεγίστης άκριβείας.

Έν καλοκαίρι^: καί έπικρατοΰντος νοτίου ή άνατολικοΰ 
άέρος, ή οδοιπόρος περιστερά ισταται έν γένει έπί ύψους 120 
—150 μέτρων έν βορείφ ή δυτικφ άνέμφ, είς ύψος 100 
—130 μέτρων.

Ά,στήρ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ

"Οταν ό λόρδος δήμαρχος τοΰ Λονδίνου έπεσκέφθη τήν 
Έκθεσιν τοΰ ’Εδιμβούργου, ή κάθοδος ώς καί ή άνοδος 
τοΰ άρχοντος τούτου, έγένοντο ύπό όλως είδικάς συνθήκας, 
άς κρίνομεν πρέπον νά δημοσιεύσωμεν ενταύθα.

'Ο λόρδος δήμαρχος ώδηγήθη άπό τής κατοικίας αύτοΰ 
μέχρι τοΰ σταθμοΰ τοΰ σιδηροδρόμου δι ’ ηλεκτρικού λεωφο
ρείου, κινούμενου ύπό συμπυκνωτών, καί όπερ ώδήγει ό κ. 
Ward διευθυντής τής ήλεκτρικής εταιρίας Ward Electric 
Car Company· To λεωφορεΐον τοΰτο έξετέλεσε τήν πορείαν 
ταύτην ακριβέστατα καϊ ταχύτατα, άποδεϊξαν ότι ό εφευρέ
της αύτοΰ λίαν έπιτυχώς καί εντελέστατα επέτυχε τοΰ σκο
ποΰ του, καί ότι ή δι’ ηλεκτρισμού κίνησις τών λεωρορείων, 

1 ούκ έσεται του λοιποΰ νεκρόν γράμμα.
Συνεπεία τής επιτυχίας ταύτης, ή ανωτέρω ‘Εταιρία ήρ- 

ξατο τής κατασκευής άριθμοΰ τίνος τοιούτων ηλεκτρικών λεω
φορείων, τά όποϊα προσεχώς θά έκτελώσι τακτικήν γραμμήν 
μεταξύ Charing-Cross καί King-Cross, έξ ού έμπρακτος 
πλέον θά άποδειχθώσι τά νέα πλεονεκτήματα τοΰ ηλεκτρι
σμού, ύπό έποψιν οικονομίας, ταχύτητος, καθαριότητος, α
σφαλείας κτλ, καί ταύτοχρόνως δέν θά ύπάρχη πλέον ανάγκη 
τής ύποταγής πλέον τοΰ ανθρώπου είς άτεθάσσους ίππους,καί. 
βαναύσονς άμαξηλάτας.

”Ηδη δέ πληροφορούμεθα ότι καί άλλη τις Εταιρία, έν 
Γαλλία, καταγίνεται εις άντικατάστασιν τών ίππων δι ’ ηλεκ
τρισμού, καί ής τά πειράματα έπέτυχον πληρέστατα. Προ
σεχώς δέ θέλομεν διαπραγματευθή έν τή αΦύσει» έκτεταμέ- 
νως καί έπιστημονικώς περί τοΰ ζητήματος τούτου, και δη
μοσιεύσει τήν σχετικήν εικόνα τοιούτου ηλεκτρικού λεωφο
ρείου, δπερ ώς εύχόμεθα, έσεται νέα πρόοδος τής επιστήμης. .

ΑΙ ΕΝΣΑΡΚΩΣΕΙΣ ΤΟΤΒΕΡΝΕΥ
(’Ιστορικόν διήγημα (1))

Νέος τις άνήρ ευφυέστατος, καλούμενος Βερνέϋ, δστις είχε 
καταδικασθή ύπό του κακουργιοδικείου τοΰ Λυών, έν Γαλ
λία, είς εικοσαετή δεσμά, διά δόλον καί απάτην ύπ’ αύτοΰ 
ένεργηθεϊσαν έν τή έξασκήσει τών συμβολαιογραφικών αύτοΰ 
καθηκόντων, παρεδόθη εΐςτούς χωροφύλακας Lancochet και 
Muller, όπως όδηγήσωσιν αύτόν είς τό δεσμώτήριον. τής 
Τουλώνος.

Τοΰτο συνέβαινεν ίν ετει 1844, καθήν εποχήν δέν ύπήρ- 
χ_ον αί έν χρήσει σήμερον είδικαΐ μεταφορικά! άμαξαι τών 
κακούργων, άλλά έμισθώνετο ιδιωτική τις τοιαύτη, κεκλει- 
σμένη καλώς, ήτις έξετέλει τήν μεταφοράν ταύτην.

Τή 5 Σεπτεμβρίου λοιπόν, περί τό λυκαυγές, οί χωροφύ
λακες παρέλαβον δυνάμει τής έγγραφου πρός αύτούς διατα
γής τής εισαγγελίας τόν κατάδικον, καί άφοΰ περιέδεσαν τάς 
χεΐρας αύτοΰ καί τούς πόδας διά τών άλύσεων, τόν ώδήγη- 
σαν έν τή άναμενούση έν τή αυλή τών ειρκτών τοΰ Λυών 
άμάζη, ένθα άφοΰ τόν έτοποθέτησαν είς τό βάθος ταύτης 
καί έκάθισαν ούτοι δεξιόθεν καί άριστιρόθεν αύτοΰ, έδωσαν 
τό σημεϊον τής άναχωρήσεως. Ή άμαξα έν τφ άμιγ συνε
πείς ίσχυράς μαστιγώσεως τών ίππων, ήρζατο νά κυλιέται 
δρομαίως. '

Ή πρώτη ήμερα παρήλθεν άνευ τινός άξιολόγου συμβάν
τος, ό δέ Βερνέύ έφαίνετο πολύ εύχαρις καί ζωηρός, και 
διηγείτο μάλιστα τοΐς άντιπροσώποις τής εξουσίας ευθυμά ■ 
τινα ανέκδοτα, οίτινες συνεχαίροντο άλλήλοις έπί τή μετά- 
φορφ τοσοϋτον αξιέραστου, διασκεδαστικοΰ καί μεμορφώμένόυ 
άνδρός. Πρόςτό εσπέρας δέ, ότε ήτο πλέον καιρός νά ήσυ- 
χάσωσιν, ό δεσμώτης ηύχήθη τήν καλήν νύκτα .είς τούς χω-

(1) Τδ ίιτορικδν τούτο διήγημα δδν είναι κοσώς ϊργον τής φανταρίας, 
διίτι καί τί πολυάριθμα ιστορικά γτγονο’τα ίκιμαρτυροόοι, καί τά χρονικά 
δικαστικά τής ίτοχής ταύτης πείθουσι τόν βουλόμενον irepl τής ακριίε- 
στάτης άληίεία; αύτού.

-t
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φοφύλακας, καί μετ’όλίγον ήκούετο ό ήσυχος ρόγχο; του κα
ταδίκου, τόν οποίον ό ύπνο; είχε καταλάβει έντελώ;.

Καί έν, τούτοι; ό Βερνέϋ δεν έκοιμάτο. “Οτε δέ ένόησεν 
ότι οί φυλάττοντε; αυτόν πραγματικώ; ήσαν κατειλημμένοι 
ύπό τοϋ Μορφεως,άπήλλαξε μετ’απίστευτου έπιτηδειότητο; 
τά; χεϊρα; αύτοΰ άπό τώνάλύσσεων, άφήοεσε σιγαλώ; εκ τοΰ 
•θυλακίου τοΰ ενωμοτάρχου τήν μικράν κλείδα ήτις ήτο προσ- 
διδεμένη έν τινι σπάγφ, καί ήνοιξε τά κλείθρα, δι' ών οί 
πόδε; αύτοΰ ήσαν δεδεμένοι.

Ούτω δέ απαλλαχθεί; έντελώ; τών περιβαλλόντων τά; 
χεϊρα; αύτοΰ καί τού; πόδχ; χονδρών σίδηρων, ήνοιξεν άμέ- 
σως τήν θύραν τήςάμάξης, κατήλθε ταύτης, καί άπήλθε 
δρομαίω; έν πάση δυνάμει.

Τότε έστάθμίυον μεταξύ τοΰ Anonay καί τοϋ Romans, 
παρά τινι σταθμώ, καί έν τή έθνική όδφ, ήτις βαίνει παρά
πλευρο»; τοΰ ποταμού Rhone.

Οί χωροφύλακες έξυπνήσαντε; τότε έκ τοϋ κρότου έκρα
ξαν ·εί; τόν πλησίον αυτών κείμενον σκοπόν νά συλλάβη τόν 
δραπέτην, καί έν ταύτφ κατήλθον τή; άμάξης, αλλά κω
λυόμενοι έκ 'τή; ταραχής, τοϋ βάρους τή; στολή; αύτών,καί 
τών υποδημάτων των, δέν ήδυνήθησαν νά καταφθάσωσι τόν 
Βερνέϋ, όστις προλαβών είχε οιφθή εντός τοΰ ποταμού, καί 
έκολύμβα ήδη πρό; τό μέσον αύτοΰ, ότε οί χωροφύλακες εΐ- 
χον φθάσει την ακτήν.

Έν τφ άμα ούτοι ^πυροβόλησαν κατ’ αύτοΰ δίς, 
άνευ αποτελέσματος, διότι τό σκότος τής νυκτό; δέν 
έβοήθει·

Τότε άπελπισθεντε; ήναγκάσθησαν νά μεταβάλλωσι σκέ- 
ψιν καί οδόν, καί άνέφερον έν τφ άμα τό συμβάν πρός τού; 
ανώτερου; των.

Τό γεγονό; έχαρακτηρίσθη αμέσως ώς έλλειψις έπιτηρή- 
σεως, μετά βαρεΐαν δέ πειθαρχικήν τιμωρίαν είς ήν ΰπεβλή- 
θησαν, μετετέθησαν άμφότεροι, ό μέν χωροφύλαξ Muller εί; 
Αφρικήν, ο δέ ένωματάρχη; Lancochet έν τή αποικιακή 
χωροφυλακή τή; Μαρτινίκα;.'

"Ηδη άς έλθωμεν είς τόν Βερνέϋ. Ούτος παρασυρθεις ύπό 
τοΰ ρεύματος, περισυλλέγει; περί τό λυκαυγές καί δεκτό; γι

άλλ’ 
τού;

σχ*·

νόμενος μετά συμπάθειας πκρά τών έναντι τοϋ ποταμού χω
ρικών 'κατοίκων,οϊτινες έξέλαβΐν αύτόν, κατά τό λέγειντου, 
ώς θύμα απροόπτου τίνος ναυτικού απευκταίου, ίνεδύθη εν
δυμασίαν χωρικού καί άπήλθεν αμέσως είς Σαβοΐαν, μεθ’ δ 
έγένετο άφαντο; έν άρκετφ χοονικφ διαστήμαπι.

Πώς έζησε; ποΰ έκρύβη; καί πώς έπρομηθεύθη χρήματα, 
ούδεί; γνωρίζει, άλλά μόνον μετά ενα μήνα εθεάθη εισερχό
μενος, ύπο ψευδέ; όνομα, έν τφ μεγάλφ ξενοδοχείο» τή; Ευ
ρώπη;, έν Μασσαλία, ίνδεδυμένο; εντελώς gentleman, καί 
φέρων πλουσίαν βαλίζαν, πλήρη αντικειμένων.

Έν τφ έστιατορίω, συνάπτει σχέσεις μετά τίνος νεανίου 
τή; ηλικία; του, καί τοϋ αναστήματος του, ξανθού ώ; αύτό;, 
καί ανήκοντο;, ώ; έξωτερικώς έφαίνετο, εί; τήν κχλητέρα» 
κοινωνικήν τάξιν.

Μετά τό δείπνον οί δύο φίλοι έπορεύθησχν εί; τό Μέγα 
θέατρον, όπου διήλθον όμοϋ μέγα μέρος τή; νυκτός.

Άφοϋ δέ έπέστρεψεν οίκοι ό Βερνέϋ, δεν είχε τι πλειότε- 
ρον νά μάθη περί τοϋ φίλου του. Τώ ειχεν είπει ότι ονομά
ζεται Σανταμάν, ότι δέν είχε συγγενείς, ή γραίαν τινά 
πλουσιωτάτην θείαν, ήτις τόν ειχεν αναθρέψει καί υιοθετή
σει, ότι ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη τούς Παρισιού; κατόπιν 
παταγώδους μονομαχίας, ήτι; έστοίχισε τήν ζωήν είς τόν 
αντίπαλόν του, και ότι έμελλε νά αναχώρηση διά τήν’Αφρι
κήν, όπου έφερε πολλά; συστατικά; έπιστολάς, αΐτινες έθε- 
τον αυτόν ύπό τήν προστασίαν τοΰ δουκΰς δέ Α.... τοΰ τέως 
συμμαθητοΰ του, μεθ’ ού συνεδέετο καί παιδιόθεν.

Τήν έπαύριον ό Σενταμάν μόλις έτελείωνεν επιστολήν τινα 
πρό; τήν θείαν του, έξεπλάγη αίφνης έπί τή άλλοκότφ θέα 
τοΰ φίλου του Βερνέϋ, είσελθόντος έντελώ; μεταμεμορφωμέ· 
νου,καί έχοντος τήν κόμην καί τάγένεια κεκομμενα άπαραλ- 
λάκτως ώ; ό φίλο; του- είχε δέ αγοράσει έπανωφόριον όμοιον 
καί τοΰ αύτοΰ χρώματος ώ; τό τοϋ φίλου του, καί θα ηπα- 
τάτό τι; βεβαίως κάμνων διάκρισιν μεταξύ αύτών.

— Έ! τί λέγεις; έρωτά δ Βερνέϋ, γελών, περί τής πα- 
νομοιότητός μας;

— Είναι άξια θαυμασμού άπαντά ό Σενταμάν, κα’ιάν έφε
ρε; καί τά όμματουάλιά μου,θά σ’έξελάμβανέ τι; άντεμοΰ.

— “Ω! δι’ αύτό δέν μέ μέλλει. Λοιπόν φίλε μου, ήδη 
όμοιάζομεν ώ; άδελφοί καθ’ όλα. Άλλά διάτί νά βιασθή; 
ν αναχώρηση; δι- Αφρικήν. Έγώ σκοπεύω νά ταξειδεύσω 

Ιταλίας, καί θά έλθη; μαζύ μου. Είναι τόπος 
εξαίσιος, τόν όποϊον ούτε σύ, ούτε *γώ  είδόμεν ποτέ. Πρέπει 
νά ύπάγωμεν. «Άς ϊδω τήν Νεάπολιν, καί ά; άποθάνω». 
Εάν δέ σοΰ λείπουν χρήματα, τό βαλάντιόν μου άρκεϊ καί 

διά τού; δύω. Λοιπόν σύμφωνοι, θά συνταξιιδεύσωμιν.
— Ά; είναι, άφου τό θέλεις, έρχομαι, σ’ εύχαριστώ, ει- 

πεν ό Σενταμάν. Χρήματα εχω καί έγώ, άλλως τε καί δέν 
•βιάζομαι νά φύγω διά τήν ’Αφρικήν. Περίμενε μόνον ολίγον 
νά προσθέσω έν ί>στ/ρόγρα^ο^ εί; τήν επιστολήν τή; θεία; μου.

Τό αυτό εσπέρας οί δύο φίλοι άνεχώρησαν διά τήν ’Ιτα
λίαν. Έπεσκέψθησαν διαδοχικώ; τήν Βενετίαν, Φλωοεντίαν, 
Ρώμην, καί έφθασαν εί; Νεάπολιν, όπου διέμειναν έπί τινα; 
ήμερα;· ’Εντεύθεν δέ μετέβησαν εί; Σικελίαν, καί άφοϋ ίπε- 
σκέφθησαν καί τό ΙΙαλέρμον, ήλθον εί; τό Σκολιέτι, μικράν 
πόλιν τών περιχώρων, όπου τοϊς είπον, ότι ύπάρχει υψηλός 
τι; βράχος, έκ τή; κορυφή; τοΰ οποίου έβλεπέ τι; τό θαυ- 
μασιώτερον πανόραμα τοϋ κόσμου.

Τήν έπαύριον μετά τρίωρον πορείαν ανόδου, άφίκοντο είς 
την κορυφήν τόΰ όρους, άλλά καταβεβλημένοι έκ τοΰ δρό
μου. Τό θέαμα όντως ήτο μοναδικόν, άπό τή; άντιθέτου δέ 
πλευρά; τοΰ βράχου έφαίνετο κάτωθι αύτών εί; μέγιστον βά- 
"θο; ή θάλασσα. Εβλεπε τι; εκεϊθεν άφ’ ενός μέν τα; πλού
σια; καί εκτεταμένα; πεδιάδα; τή; Σικελίας μετά τών χαρι- 
τοβρύτων αύτών χωρίων, ρυάκων καί μαγευτικών δασών, 
άφ’ έτέρου δέ τήν εύρεϊαν θάλασσαν, ή; νά τρικυμιώδη κύ· 

, ματα έθλώντο μετά πατάγου είς τά; βάσεις τοΰ ύψηλοΰ 
-τούτου βράχου.

Τό μέρος ένθα οί δύο φίλοι έπλησίασαν, ήτο άπότομόν τι 
.μέρος,ένθα ποτέ ϊσως άνθρώπινο; ποΰ; δέν είχε πατήσει.

Αίφνης ό Βερνέϋ συλλαμβάνει άπό τοΰ λαιμοΰ τόν Σεντα- : 
-μάν, τοΰ αρπάζει έν άκαρεί τό πορτοφόλιόν του, καί τόν ρί
πτει βιαίω; άπό τοΰ ύψους τοΰ βράχου·

Μετά τό έγκλημα, ό Βερνέϋ θέτει ζεύγος όμματουαλίων 
έπί τή; ρινός αύτοΰ, καί προσποιείται τόν Σενταμάν διαδί- 

δων δτι .ό Βερνέϋ παραστρατήσα; κατέπεσεν άπό τοΰ βράχου.
Μετά δυο ώοα; άφίκετο είς τό ξενοδοχείου, ένθα κλαίων 

καί όδυρόμενος διηγείτο τό γεγονός καί έκραύγαζεν :
~ Τρέξατε, τρίξατε λοιπόν, ίσως είναι άκόμη καιρό;.... 

Ό φίλο; μου έπεσεν άπό τής κορυφής.... . Πληρόνω ό,τιδή- 
ποτε.... τουλάχιστον τό σώμά του νά εΰρεθή.

Μερικοί αλιεϊς έτρεξχν αυ,έσως, ήτοίμασαν τά; λέμβους 
των καί άνεχώρησαν. Μετά τινα; δέ ώρας καί πολλούς κιν
δύνου; έπανέφερον κατακερμχτισμένον καί παραμεμορφωμέ- 
νον το σώμα τοϋ ύποτιθεμένου Βερνέϋ. Τό δέ εσπέρας τής 
ίδια; ήμερα; ή δημοτική άρχή τοϋ Σκολιέτι άπέστειλε πρός 
τον εν Ιταλία πρόξενον τή; Γαλλία; άγγελιαφόρον, δι’ ού' 
τόν ειδοποιεί τόν άπρόοπτον θάνατον άνδρό; τινο; καλουμε’- 
νου Βερνέϋ, συναποστέλλων έν ταύτφ καί πάσα; τά; δυνα
τά; πληροφορίας.

Η είδησι; αύτη μετεβιβάσθη αύθωρεί παρά τοϋ προξένου 
πρός τόν' νομάρχην τοϋ Rhone.

Τή επαύριον έγένετο ή κηδεία τοΰ άτυχοΰ; νεανίου, οί 
δέ κάτοικοι τή; κωμοπόλεω; παρηκολούθησκν όλοι βαθέως 
συγκεκινημένοι, έπί τή θλίψει καί τή απελπιστική θέσει τοΰ 
ατυχοΰς Σενταμάν, όστιςδακρύων ήκολούθει τήν έκφοράν τοΰ 
φίλου του μέχρι τή; τελευταίας αύτοΰ κατοικίας.

Ούτω; ό Βερνέϋ είχεν άποθάνει νομίμως.
Ηδη άς ίδωμεν τήν ’Οδύσσειαν τοΰ ψευδοΰς Σενταμάν .

(Ακολουθεί) ροΰς.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΛΑΝΗΤΑΙ

Τινες νομίζουσιν, ότι ή άνακάλυψις νέων πλανητών βαθ
μηδόν εκλείπει, καί ότι νέα τις τοιαύτη άν μή ή τοΰ λοιποΰ 
αδύνατος, τούλάχιστον έσεται σπανιότατη. ■

Ούδέν άνακριβέστερον τούτου, διότι άπό τής 1η; ’Ια
νουάριου παρελθόντος, άνεκαλύφθησαν τρεϊς έτε τών τοιού- 
των ουρανίων αδελφών τή; Γης, οϊτινες ηΰξησαν τόν αριθ
μόν αύτών είς 290. Ό 288ο; άνεκαλύφθη τή 24 Φεβρουα-
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ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Συνέχει·)

Ή Μπουμπουλίνα μαλακώς λικνιζόμενη, ύπερεβη τήν 
■νήσον Ελένην, καί προσηγγισεν εί; Κέαν, πατρίδα τοϋ ποι- 
μένος Άριστέως, οπω; φορτώση βαλανίδια παραγόμενα έπί 
τοΰ όρους άγιου Ήλία. Είς Κύθνον (Θερμιά), νήσον ομαλήν 
μέ τά θερμά λουτρά της, άπεβίβασεν ασθενείς, έπειτα διελ- 
θοΰσα.μακρόθεν τής Γυάρου, παρεσκευάζετο νά παοακάμψη 
τήν βόρειον άκραν τή; Σύρου.

Ούδέν ομοιάζει πρό; τά θέλγητρα τοΰ μεταξύ τών Κυ
κλάδων διάπλου. Έν ανοικτή θαλάσση, ότε ουδόλως φαίνε
ται ή γή, ό κυκλικό; όρίζων τοσοϋτον πλησιάζει, ώστεή 
μικρότης τής σφαίρας εκπλήττει τόν θεατήν τό δέ πλοϊον προ
σομοιάζει μυίαν διατρέχουσαν τήν περιφέρειαν σφαίρα; χοά
νου. Άλλ’ εν μέσφ τών πολυαρίθμων τούτων νήσων, ά; 
νομίζει τι; ώ; διασπαρείσα; διά μυδραλιοβόλου, ό όρίζων 
εκτείνεται επ' άπειρον.

Πρός βορράν τή; Γυάρου, τό όρο; Όχη τής Εύβοια; 
δεσπόζει τής Μυρτοΰ; καί έφορφ τής Άνδρου, άνωθεν τοϋ 
πορθμού τοΰ Καφηρέώ;· ή Τήνος, κατοικία τοΰ Αιόλου, ή 
Μυκωνο; καί ή Δήλος· ή Νάξος, ένθα ό Βάκχο; παρηγό
ρησε τήν Άριάδνην διά τήν έγκατάλειψιν τοϋ Θησέως’ ή 
Πάρος, μετά τών λατομείων τής- ή Αντίπαρος μέ τού; 
Λταλακτίτα; της' ή Σίφνος καί ή Σέριφο;· ή Κέως καί ή 

Κύθνο; σχηματίζουσι πέριξ τής Σύρου θαυμχσίαν πλειάδα 
νήσων.

Ό άήρ είναι καθαρό;· ούδεμία εξάτμισες καλύπτει τόν 
ήλιον δίκην ακαθάρτου ΰέλου έπισκοτιζούσης τό φώς· ή λάμ- 
ψι; τοϋ μεγάλου άστέρος διαχέεται αφειδώς καί τά πλέον 
άπομεμακουσμένα, ώ; καί τά πλησιέστερα παράλια διακρί- 
νονται καθαρώτατα καθ’ όλα; αύτών τά; γραμμάς καί τό- 
μά; έν τώ άνεκφράστφ κυανφ τοΰ έλληνικοΰ ούρανοϋ, ούπερ 
ούδέν νέφος τολμφ νά μολύνη τήν παρθενίαν καί αθωότητα.

’Ενίοτε, μόνον κατά τόν χειμώνα, τό αρχιπέλαγος παρι- 
στφ μάζαν νεφών καθιστώντων άδιόρατον τόν ορίζοντα· τό 
ισχυρόν κυανοΰν χρώμα τών εαρινών μηνών έξασθενοΰται, 
αί δέ κατά διαστήματα έγκατεσπαρμέναι βαθεϊαι πρασιαί, 
άντικαθιστώσι τά εθνικά ελληνικά χρώματά.

Ό Κώστας διήλθεν άπασαν τήν ημέραν θεώμενο; τα 
περί αύτόν, άκροαζομενο; τήν παραπονητικήν φωνήν τών 
γλάρων, οϊτινες ίπταντο μικρόν κατά μικρόν όπισθεν τής 
στενόμακρου σημαία; τοΰ μεγάλου ίστοΰ, χωρίς ποτέ νά βα· 
ρυνθωσι τούς ανωφελείς κόπου; των. Κατ’ άρχάς ηθελησε ν’ 
άνευρη τήν σημασίαν διφορούμενων νίνών λέξεων τοϋ πα- 
τρό; του.

— Τι; ή αληθής αιτία τοϋ ταξειδίου τούτου είς Χϊον ; 
ήρώτα έαυτόν. Τί οϊ πρόγονοι θά μόί έμπνεύσωσιν ;

Άλλ’ ή συγκέντρωσις τοΰ πνεύματος πρός σκέψιν τφ ητο 
λίαν έπίπονος, διότι ό ελεύθερο; άήρ, ό μορμυρισμό; τών κυ
μάτων, ό λαμπρός ήλιο; προξενοϋσιν άγνωστόν τι αίσθημα, 
άποτρέπον έκ τή; έργασίας.

— Μοί είναι άδύνατον νά έμπνέωμαι άπό άλλο τι παρά- 
άπό τόν έρωτα τή; Ραλλοϋς !

Καί οχυρωθείς εί; τήν έκ τών προτέρων λύσιν ταύτην τοΰ 
προβλήματος, παρεδόθη άμαχητί εί; τήν ηδονικήν εκείνην 
αργίαν, καθ’ ήν αί αισθήσεις νεναρκωμέναι ύπό τή; εύημε- 
ρίας αναπαύονται, ό δ’έγκέφαλος, ήμιεγρηγορώς, διαβλέπει 
ύπέρτατα άντικείμενα.

*0 ήλιο; έρυθροΰ; ώ; δίσκος μετάλλου άναλυομένου, ύπερ- 
μετρώ; δ’ αυξηθείς, έδυεν ήδη υπό τήν θάλασσαν, άφίνων 
είς τά άκρα τοΰ ούρανοΰ ον έγκατέλειπε λάμψεις χρυσοπυ- 
ροειδεϊς.

Τότε ή Μπουμπουλίνα έρριψε τάς άγκύρα; τη; πρό τοΰ 
;έν Σύρφ τελωνείου.

Ό Κώστα; έθεσε τάς άποσκευάς του έπί τών ώαων ένός 
μάγχα, όστις άνευ εξηγήσεων, άπηλθε κροτών διά τών γυ
μνών ποδών του έπί τών πλακοστρώτων κρηπίδων διευθυνό- 

' μένος εί; εν χάη, φέρον τό μέγα όνομα τοϋ ζινοάο^ιίο», καί 
κείμενον παρά τήν θάλασσαν, ούχί μακράν τή; μόνη; πηγής 
γλυκέος ύδατος, έξ έλλείψεως τοϋ όποιου αί είκοσιπέντε χι
λιάδες κάτοικοι τή; Σύρου θ’άπέθνησκον τής δίψης.

Τό μέρος ήρεσκεν εί; τόν Κώσταν, όχι διά τό άνετον αύ
τοΰ, — ενα; καλός *Ελλην  δίδει δευτιρεύουσαν σημασίαν εί; 
τούτο,—αλλά χάριν τών ευκολιών, αΐτινες τφ παρείχοντο, 
νά έπωφεληθή τή; πρώτης ευκαιρίας, διά τόν εί; Χϊον 
άπόπλουν.

Δέν ήναγκάσθη δέ νά άναμένη πολύ, διότι μετά τινα; ά- 
• πράκτους ανόδου; καί καθόδου; κατά μήκος τή; παραλία; 
φρασσόμενη; δι’εμπορευμάτων παντός είδους καί πλοίων 
πάση; προελεύσεως, διότι ή Σύρος είναι ή γενική άποθήκη 
τοΰ Αρχιπελάγους, δ Κώστα; έστη πρό τίνος Ιστιοφόρου, 
οπερ ανεκάλυψε προσδεδεμένον πρό τοϋ ναυπηγείου καί μό
λις αποτελειόνον τήν τελευταίαν του φόοτωσιν.

Έπρόκειτο νά έκπλεύσωσι τήν πρωίαν τής έπιούσης, καί ό 
Κώστα; έσκέπτετο τίνι τρόπω νά διαθέση τόν άπομένοντα 
αύτφ καιρόν. Κατ’ άρχάς έκλινεν υπέρ τοΰ ύπνου, άλλά τά 
παράχορδα κρούσματα τών κατά τήν άνω πόλιν κιθαρών, 
τφ έπεβαλον ν’ άλλάξη γνώμην. Διαγκωνεζόμενο; πρό; τούς

Ζ

Ό Κύριος ΜΐΛάς ηεο πρόζινος... 

καί τάς κομιζούσα; υδρία; ίνα λάβωσιν ύδωρ άπό τήν βρύσιν, 
η παρασυρόμενο; υπό όνων φορτωμένων πεπόνια, σταφύλια, 
χρυσόμηλα, καί διάφορα άλλα χορταρικά προωρισμε'να διά' 
τήν αγοράν, ήλθε διά τής όδοϋ Αιόλου εί; τήν πλατεία».

J
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ρίου εν Γερμανίγ. ΰπό τοΰ κ. Luther, τοϋ πρύτανεως τών 
αστρονόμων, τοΰ επιδιδόμενου είς τοιαύτας αναζητήσεις. 
Άνεκάλυψε μέχρι τοΰδε 24 πλανήτας, εξ ών τον πρώτον 
πρό τεσσαράκοντα ετών. Ό 289ος παρετηρήθη τή 10 Μαρ
τίου έν Νικαία ύπσ τοΰ κ. Cliarlois, όστις μέχρι τοΰδε εχει 
ανακαλύψει 6 τοιούτους, μολονότι πρό δύο έ'ως τριών έτών 
καταγίνεται είς τήν εργασίαν ταύτην. Κατά τήν ιδίαν νύκτα, 
ό κ. Brooks άνεκάλυψε πλησίον τής Βοστώνηςκομήτην τινά, 
τον πρώτον τοΰ έτους τούτου. Τήν ίπαύρεον όκ. Palis», διευ
θυντής τοΰ αστεροσκοπείου τής Poia, άνεκάλυπτε τόν 290ον 
πλανήτην, όστις αριθμεί τόν 70 αριθμόν εκ τών ύπ’ αύτοΰ 
άνακαλυφθέντων, ένφ τόν πρώτον άνεκάλυψε κατά τό 1874 
μόλις έτος. Ό αστρονόμος ούτος βαδίζει έπί κεφαλής όλων 
τών διερευνητών τών μικρών πλανητών. Μετ’ αυτόν δε έρ
χεται ό κ. Peters de Clinton, όστις έχει μέχρι τοΰδε ανακα
λύψει 48. Είς χρονικόν διάστημα έτών τινων, οΐ κκ. 
Henry αδελφοί άνεκάλυψαν έκαστος 7, άλλά πρό 7 έως 8 
έτών, ό ζήλος αύτών έστράφη είς τήν φωτογράφησιν τοΰ 
χάρτου τοΰ ουρανού. Τφ δέ 1890 δέν ειχον άνακαλύψει ή 
60 μόνον μικρούς τοιούτους πλανήτας.

"Ωστε έκ τών ανωτέρω καταφαίνεται, ότι έν διαστήματι 
30 έτών άνεκαλύφθησαν 230, ήτοι κατά μέσον όρον 7—8 
κατ ’ έτος.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Πώς δυνάμεβα νά κ α τ ασ τ ρ έ φω μ ε ν τούς ποντι
κούς.— ΙΙρός καταστροφήν τών οχληρών τούτων ζώων, δύνασβε 
νά μεταχειρισθήτε τδ έξης αποτελεσματικήν μέσον. Τοποθετήσατε 
άπί τής εσπέρας μέχρι τής πρωίας, έπι δύο ή τρεϊς νύχτας, και 
πρός τδ μέρος ένβα οί ποντικοί πλησιάζουσι, πινάκων τδ όποιον νά 
περιέχη καθαρόν άλευρον, και τδ όποιον οΐ φίλοι σας ουτοι αγα- 
πώβι κατ’ «ξαίρεσιν. Άφ’ ού δέ οί ποντικοί χορτάσωσιν έκ τής τρα- 
πέζης ταύτης καίπροσκαλέσωσινέν σώματι καί τούς ομογενείς των, 
βά έπαναλάβωσιν έν δμηγύρει τήν έπίσκεψιν τοΰ πινακίου καί τήν 
τετάρτην νύκτα όλως περιχαρείς. Τότε 8μως σείς έν τώ αυτφ πι· 

νακίω άντ’ι νά φιλεύσητε τούς οχληρούς τούτους φίλους σας διά 
του ΐδί.ου άπλουστάτου φαγητού, προσθέτετε λεπτόν στρώμαέξ άσβέ-- 
στου, νεωστί έσβεσμενης, τδ οποίον στρώμα καλύπτετε δι’ έτερον 
λεπτοτάτου στρώματος έξ αλεύρου πρδς έξαπάτησιν τών λαιμάρ- 
γων τούτων ζώων. Οί ποντικοί θά φάγωσιν έκ τούτου μετά σπου
δής, καί θά καταληφθώσιν αμέσως ύπδ τοιαύτης δίψης καί κοιλια
κής ανεμοζάλης, ώστε άν πολύ πλησίον τοΰ πινακίου δέν ύπάρχη 
ύδωρ, δι’ου καί μόνον δύνανται νά σωθώσι, θά πέσωσιν ολοι μετ’ 
ολίγον νεκροί, ένεκα ΐσχυρας καρηβαρίας.

Χρήσις τοΰ γάλ ακτος.—Τδ γάλαμεταχειριζόμενον ώς τροφή 
τών παίδων, δέον προηγουμένως νά ^ράζηται καλώς, πρδς άποφυ- 
γήν παροχής αΰτοΐε επικινδύνου τροφής, αντί ωφελίμου. Τδ δέ γε- 
λαδινδν γάλα είναι απαραιτήτως αναγκαίου νά συγκεράννυται (κό
πτεται) δι’ ίσης ποσότητος βρασμένου ϋδατος, περιέχοντος σάκχαριν 
3 έπί τοΐς 100, διότι τδ τοιοΰτον γάλα ούχί μόνον δύναται νά πρβ- 
έρχηται έξ ασθενούς άγελάδος, άλλά καί άλλοιοΰτάι ευκόλως μετ' 
απίστευτου ταχύτητος, χωρίς νά έννοήται ποσώς έν τή γεύσει 
ή παρουσία έν αύτω απειραρίθμων μικροβίων, άτινα καβιστώσιν 
αύτδ λίαν επικίνδυνον.

EIXS ΤΑ ΜΕΘΑΝΑ

Μεταξύ δύο νεωστί άφιχθέντων είς Μέθανα :
— Δέν μοϋ λέγεις Περικλή, αύτά είναι τά Μέθανα, αύ— 

ταί αί διασκεδάσεις σας, καί τά καλά σας ;
— Ναι αύτά είναι, τί άλλο ήθελες;
— Τί ήθελα: Νά, αύτά ποΰ γράφουν αί έφημεοίδες.
— Τώρα τό κατάλαβες,ότι αί εφημερίδες λέγουν ψεύματα;
— Δέν τόξευρα αύτό.
•— "Ε! τώρα ποΰ πλήρωσες καλ*  τήν εύπιστίαν σου, πή

γαινε εις τό καλό.
•—Μωρέ κοροϊδία!...

-ΗίΙΙΙΙΙΙΗ

Είς Κύριοςήρώτα τόν ξενοδόχον τών λουτρών,ένφ πάντες 
οί ξένοι ετρωγον*

Μά δεν μοϋ λές, ποιοι, καί ποΰ είναι οί ασθενείς; έγώ 
δέν βλέπω κανένα.
— Εγειναν καλά φίλε μου. Δέν ξεύρετε ότι τά λουτρά 

εδώ είναι σωτήρια ;
Μπά 1 καί τί είδος άσθινείας ειχον καί έθεραπεύθησαν; 

t~ Μ* ........  διαφόρους" όλας τάς άσθενείας τάς ιατρεύουν
αύτά τά λουτρά τών Μεθάνων.

— Δηλαδή ;
Δηλαδή,άμα πατήση τις τό πόδι του έδώ,γίνεται καλά.

— Δεν τό καταλαβαίνω τοΰτο. Δέν μοϋ λέγεις, έκ τών 
•διαμενόντων, δηλ. εκ τών κατοίκων τών Μεθάνων δέν πά
σχει κάνεις ;

Πώς, και αυτοί πάσχουν καί γίνονται καλά.
— Καί πότε πάσχουν αύτοί :
— Μά, ιδίως τόν χειμώνα.

Α, τώρα «νόησα- Φίλε μου, τό έναντίον συμβαίνει*  
-δέν πάσχουν οί ερχόμενοι, άλλ’οί κατοικοΰντες έδώ, καί έρ- 
χόμεθα ημείς καί σάς ίατρεύομιν.

— Μέ τί ;
— Μέ τόν παρά μας !·....

■ΗΙ1Ι1ΙΝΙΗ·
Ό ίδιος έρωτξί τόν ιατρόν τών λουρών:

Ιατρέ, ή ώραιότης, ή καλλονή τοΰ γυναικείου φύλου 
παρατηρώ οτι λείπει μόνον άπό τήν κοινότητά σας.

— Ναί φίλε μου, καί τοΰτο διότε ή ώραιότης ούδέποτε 
ασθενεί, αύτη δέν έχει ανάγκην θεραπείας.

Βεβαίως· μά τότε, τάς άσχήμους τάς κάμνετε ωραίας; 
θσον δύναμαι, παρατηρήσατε όλας αύτάς τάς νεά- 

νιδας, αί όποΐαι περνοΰν.
Τάς παρατηρώ, καί μοϋ φαίνονται Ισα ίσα άσχημότα-^ 

-ται, δέν μ’αρέσουν.
* Μπά! απατάσθε, φίλε μου, δέν είναι διόλου άσχημοι, 

είναι πολύ ώραΐαιηδη, αλλά δέν παραξενεύομαι, διότι έπηρ· 
ριάζεσθε ακόμη απο τάς έξ ’Αθηνών εντυπώσεις σας.

— Ά! ναί, κ’ έσεϊς βεβαίως άπό τάς έκ Μεθάνων.
■ΗΙίΙίίΐΗ

—■ Garmon, είναι μία μερίς αύτή;
. — Μάλιστα, Κύριε.

— Καί πόσα έχει;
— 90 λεπτά. .
— Μά δέν είναι ολόκληρος μερίς αυτή !
—· Τό ξεύρω, άλλ’ επειδή μάς κατηγορούν ότε πωλοϋμεν 

ακριβά, ήλαττώσαμεν τάς μερίδας, καί άφίνομεν τάς τιμάς 
όπως καί είς ’Αθήνας.

— Καλά, άλλά δέν χορταίνω έγώ έτσι, ούτε μέ τρεϊς με
ρίδες όπου έφαγα.

— Νά σάς φέρω καί μία κολοκυθάκια ; άκόμη, Κύριε;

-ΛΙΙΙΤ

Μεταξύ δύο φιλοσοφούντων κρεωφάγων έν τή παραλίιρ τών 
Μεθάνων, καθ’ ήν ώραν πολλαί Δεσποινίδες καί Κυρίαι πε- 
ριεπάτουν κατά μήκος αύτής.

— Περίεργον πράγμα, φίλε μου, ό άνθρωπος ήδη κατά- 
ναλίσκει άπό όλατά προϊόντα τής γής φυτά, θαλασσινά, καί 
ενόργανα ζωϊκά όντα, άπ’όλα τρώγει, ώς καί ίππους, όνους, 
καμήλους, όφεις κτλ. μόνον γυναίκας δέν καταναλίσκει.

— Δηλαδή ;
— Δηλαδή δέν τρώγει γυναίκας.
— Καί άν έτρωγε ;
— θά έτρωγον καί έγώ έξ αύτών. 7
— Καί μήπως, φίλε μου, δέν τάς τρώγομεν καθ’ίκά- 

στην τάς δυστυχείς ;
— Άί ίδανικώς ίσως, άλλά δέν δυνάμεθα καί νά τάς 

χωνεύσωμεν τότε.
— Είναι άχώνευτοι ;
— Ναί φίλε μου, ή γυνή είναι αχώνευτος !

■— Καί άνευ ορεκτικού;
— Καί άνευ ορεκτικού.
— Μά διατίτάχα;
— Τίς οιδε! φαίνεται θά έχη φαρμακερόν κρέας!....

Λεωτσάκου,καί έκάθησεν έπ’ ολίγον παρά τράπεζαν έν ύπαί- 
θρφ, όπου οί αργοί τής Έρμουπόλεως, ύπό τήν πρόφασιν ν’ 
άναπνεύσωσι τήν δρόσον τής εσπέρας, διαιωνίζουσι τήν κα- 
τάποσιν λουκουμίων καί παντεσπάνϊας.

Έρμούπολις, είναι τό όνομα τής νέας πόλεως, κατοικου- 
μένης υπ’ ορθοδόξων Ελλήνων, κάλλιον έκτισμένη καί πλη- 
σιεστέρα εις τόν λιμένα, ή ή Άνω καθολική Σΰρος... Έν- 
ταΰθα ϊκειτο ή οικία Βουγά-

Ό Κώστας ήθέλησε νά ϊδη μή έκ τής οικίας ταύτης έν- 
νοήση τι περί τής άπούσης Ραλλοΰς· τφ έπέδειξαν πολυτελή 
κατοικίαν επί τής προκυμαίας, ής φλοίσβος μόνον έθώπευε τήν 
φλιάν τοΰ μεγάρου*  κατά τ’ άλλα δ’έβασίλευεν άκρα σιωπή. 
Τά πάντα ήσαν κατάκλειστα. Όκ. Βουγάς, όπως διαφυγή 
τάς αδιάκριτους επεξηγήσεις, δέν παρέμεινεν έν Σύρφ- ό δέ 
Κώστας ένόμιζεν αύτόν πάντοτε έν Κωνσταντινουπόλει.

Ίκανοποιηθείσης τής περιέργειας αύτοΰ, ό εραστής τής 
Ραλλοΰς έπανήλθεν είς τήν πλατείαν Λεωτσάκου, καί διερ- 
χόμενος τής εκκλησίας τής Μεταμορφώσεως, περιήγεν είκή 
καί τυχαίως τά βήματα είς όσους δρόμους ήνοίγοντο ενώ
πιον του. Άφοΰ διήλθε λιθίνην τινά γέφυραν, τήν βαθεϊαν 
φάραγγα, ήτις χωρίζει τήν Έρμούπολιν άπό τής παλαιάς 
Σύρου, έρρίφθη είς τόν Δαίδαλον τών λοξοδρομικών παρό
δων, τών στοών, τών αδιεξόδων μερών καί τών κλιμάκων, 
αΐτινες κατέχουσι τήν άκτϊνα, τοΰ περί τόν άγιον Γεώργιον, 
καθεδρικόν τών Δυτικών ναόν, χώρου. Αί οίκίαι μικραί, 
λευκαί, τετράγωνοι, έχουσαι πάσαι κατά τον ’Ιταλικόν τρό
πον, τόν κοαώκα, όπου ή οικογένεια κοιμάται φύρδην μίγδην 
ύπό τήν έναστρον στέγην, φαίνονται ώσεί καταλαμβάνουσαι 
έξ εφόδου τόν λόφον. Ή κλίσες είναι τοσοΰτον απότομος, 
ώστε τά παράθυρα τών μέν διακρίνουσι- τήν θάλασσαν ύπε- 

ράνω τής στέγης τών άλλων. Ή νυξ ήτο γαληνιαία, τό δέ 
άρωμα τών ίάσμων έμέθυσκε τήν άτμόσφαιραν ύπ’ έρωτος, 
και πανταχοΰ άνέκρουον κιθάραι, ώς έν ισπανική πόλιι.

Περί τήν τρίτην πρωινήν ώραν, τό πλοιάριον άνεπέτασε 
τά ιστία,καίτοι δέ δέν διήνυεν όσον δρόμον ή Μπουμπουλίνα, 
μετ’ ού πολύ παρήλθε τάς νήσους Δήλον, Μύκωνον καί ’Ικα
ρίαν. Ή άπόστασις μεταξύ Σύρου και Χίου δεν είναι μα- 
κροτέρα τής άπό Πειραιώς, είς Σΰρον, ώστε μετά βραχύ 
χρονικόν διάστημα ό Κώστας έφθασεν είςΚάστρον, πρωτεύ
ουσαν τής νήσου. Χωρίς νά τό ’ξεύρη, περιεμένετο, διότι ο 
γέρων θεοχάρης, ώς προείπομεν, έπεμψε δύο έπιστολάς, έξ. 
ών τήν μίαν παρέδωκεν είς τόν υίόν του, ΐνα σχετισθή πρός 
τόν άνταποκριτήν του, τήν δ’ άλλην παρέδωκεν εις τό τα
χυδρομείου, άν καί αί δύο έφερον τήν αύτήν επιγραφήν.

Ή δεύτερα ήρχιζεν ούτως :
« Άγαπητί μοι κνριι MeJ.a,

αΠρό πολλοΰ τυγχάνων φίλος σου καί πεπεισμένος ότι· 
» δικαιούμαι ν’ απαιτήσω παρά σοΰ μίαν χάριν, προστρέχω 
» είς σέ έπί τφ έπικειμένφ κατ’έμοΰ θλιβερφ συμβάντι. Εί- 
» ναι'φρικώδες. Είς δύο λέξεις, ό υίός μου Κώστας, —άμ- 
» φιβάλλω άν αληθώς είναι τοιουτος,—ό μονογενής υίός μου 
» ον σαί αποστέλλω, έτρώθη υπό έρωτος πρός τήν θυγατέρα 
» είδους τινός φαναριώτου, τοΰ Βουγά επί τέλους, τοΰ οποίου 
β πρέπει νά μνημονεύσω τό όνομα*  όσον καί άν ημαι αύ- 
» στηρός είς τάς θρησκευτικάς άρχάς, παραδέχομαι τήν ά- 
β ποθάμβωσιν τών αισθήσεων, τήν νεότητα, ο,τι θέλεις" καί 
» έάν άκόμη ήθελεν άπαγάγει τήν δεσποινίδα,μή φειδόμενος 
Β καί τής σχινοβάτιδος Γαλλίδος,ήτις τή χρησιμεύει ώς παι- 
» δαγωγός, ήθελον τόν συγχωρήσει. ’Αλλά, φίλτατέ μοι, 
β θέλει νά τήν νυμφευθή.. . . Ναί, αυτός, εις θεοχάρης, νά 

»

Β

»
»

» μοί όμιλή περί γάμου του μετά Βουγά· έάν ήμην άπο- 
» θαμμένος, θά εξετελεϊτο τό άνοσιούργημα τοΰτο. Ά! δχι, 

έφ όσον τούλάχιστον ζώ, θά τό εμποδίσω καί εξαιτοϋμαι 
τήν άρωγήν σου».
«Φυσικώς τά τοιαΰτα πάθη δέν πρέπει νά κτυπώνται κα

τακέφαλα- όσφ βιαιότερου φέρεται τις κατ’‘αύτών, τόσω 
περισσότερον τα εξάπτει. Άλλ’εάν ήσθε φίλος μου, ιδού 
τί οφείλετε νά πράξητε . . . β

Οταν ό κ. Μελάς ίτελείωσε τήν άνάγνωσιν, έπεδοκίμασε 
: διά κινήσεως τής κεφαλής καί άπέκρυψε τήν επιστολήν έν τφ

θυλακίφ του, αίνιγματωδώς ύπομειδιάσας.
Ως διπλωμάτης,—ό κ. Μελάς ήτο πρόξενος—-εύηρεστειτο 

δίκην έρασιτέχνου είς τήν έξυφανθεϊσαν ύπό τοϋ γέροντος 
ξ · 'Θεοχάρη σκευωρίαν. Ώς πατήρ δέ,—ό κ. Μελάς είχε πέντε 

έπιγάμους θυγατέρας—έκερδοσκόπει τολμηρώς έπί τής κα- 
ταστάσεως τών πραγμάτων. Ό Κώστας όστις δέν έμάντευσε 
τας μηχανορραφίας, εξέλαβε τήν υποδοχήν ής έτυχεν όλως 
αθωαν, πάσα δ η οικογένεια τόν περιεστοίχισεν, ώς διά 
σιωπηράς Φυνεννοήσεως, προπαρασκευάζουσα δι απίστων προ
σποιήσεων, νά τόν έμπλέξη είς προσεχές συνοικέσιον.

Ούτω, παρά τήν σπουδήν αύτοΰ νά έπισκεφθή τά Μεστά, 
έδέησε νά υποχωρήση είς τήν ύποτιθεμένην τυχαίαν φιλο
ξενίαν τοΰ κ. Προξένου. ’Εν πάση άλλη περιπτώσει δέν θά 
παρεπονεΐτο, καθ’ οσον αί δεσποινίδες Μελά δέν διέψευδον 
την φήμην τής έρασμιότητος, τής εύμορφίας καί τοΰ πνεύ
ματος, ής όντως είσίν άξιαι αί Χϊαι. Αύται έφερον θαυμα- 
σιως την εθνικήν κόμμωσιν. Λεπτόν ύφασμα μετά ζωηρών 
χρωμάτων περιέβαλλε τό μέτωπον, άφίνον μόνον ,φιλαρέ- 
σκως να πίπτωσι βόστρυχοί τινες, άλλ’έστέρει τό ώραΐον καί 
μεγαλόπρεπες τής όλης κόμης θέαμα, δι’ ού αύται ήδύναντό 
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ούκ ολίγον νά ίλκύσωσι τόν Κώσταν, άτε τρέφουσαι λαμ- 
πράν τοιαύτην.

Είς τά εύλογημένα ταΰτα κλίματα όπου ό χέιμών είναι 
άγνωστος, αί γυναίκες βυθίζονται σχεδόν καθ’ έκάστην έν 
τοϊς θαλασσίοις κύμασι, καί τρίβουσι τό σώμα αυτών διά τί
νος λευκής καί σαπωνώδους γής, ήν καλοΰσι πη.Ιόκ. Κατά 
τήν έκ τοΰ λουτρού έξοδον, μένουσιν έν ύπαίθρφ, ΐνα στε- 
γνώσωσι τάς περιρρύτους κεφαλάς των, δίδουσαι αφορμήν νά 
θαυμάζωνται άκόμη καί σήμερον τά ομηρικά επίθετα- λυσί
κομοι, ευπλόκαμοι, κτλ. Ή Χίος, πατρίς τοΰ 'Ομήρου, μαρ
γαρίτης τοΰ Αιγαίου πελάγους, ύπερκειμένη εν τοΐς κυανοϊς 
κύμασιν, άτινα προσψαύόυσι τήν Λέσβον καί τήν Σάμον, 
πλησιέστατα τής Μικράς ’Ασίας, πρός ήν ή χερσόνησος τών 
Κλαζομενών, νομίζεις ότι τείνει τήν χεϊρα πρός χαιρετισμόν 
καί ΐνα τήν προσκολλήση είς τήν ήπειρον, διατέμνεται καθ’ 
όλον αύτής τό μήκος,υπό σειράς έσβεσμένων ηφαιστείων μετ’ 
άκαρπων κορυφών. Τούναντίον, τά πλάγια αυτών καί αί - 
κοιλάδες άποτελοΰνται ώς έκ παραδείσιου τινός τμήματος 
εΰρεθέντος έπί τής γής ταύτης, ένθα τά κλήματα δίδουσι τό 
σημεϊον τής ένώσεως, περιπτυσσόμενα ποικιλοτρόπως τάς λε
μονιάς, τάς συκαμινέας, τάς τερεβίνθους, τάς πορτοκαλέας, 
τάς ροιάς καί τάς μύρτους.

Τό Κάστρον, συνηθέστερον Χίος, φκοδόμηται έπί τής α
νατολικής παραλίας, άπέναντι τών αρχαίων ’Ερυθρών, βλέ- 
πον πρός τάς άκτάς τής ’Ιωνίας*  τά Μεστά κατέχουσι τήν 
έτέραν πλευράν. Ό Κώστας, διά νά έλθη ίδώ, ήκόλούθησεν 
έπί ήμιόνου ατραπόν, ήτις ύψουμένη κλιμακηδόν κατά μή
κος τών κλιτύων τοϋ, βουνοΰ, ύπερπηδ^ί στενόν ού μακράν 
τοϋ χωρίου Λήθης.

(’Ακολουθεί).

'ή

,
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

Η ΦΥΧΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΤΓΙΣ1Ν ΤΗΣ ΥΕΛΟΤ

Πολλάκις έν τοϊς βιωτικοϊς ημών έργοις παρουσιάζεται α
νάγκη νάλυγίσωμεν τεμάχιόν τι ύέλου, σωλήνα ύέλινον, ρά
βδον ύέλινον, καί απορούμε» τινι τρόπφ νά τό έκτελέσωμεν. 
Έν τοϊς χημείοις καί τοϊς έπιστημονικοίς έργοστασίοις γίνε
ται χρήσις θρυαλλίδων αεριόφωτος, έν τφ μέσφ τής φλόγας 
τής οποίας φυσούν διά τίνος σωλήνος τόν αέρα, καί ούτω 
κατορθοΰται ή λύγισις τοϋ ύέλου. Άλλ’ έν τή οικίςε, εν τή

έξοχή, ένθα έλλείπουσι τά μέσα ταΰτα τί ποιητέον; Έν 
τοιαύτη περιπτώσει μεταχειριζόμεθα απλήν λυχνίαν οινοπνεύ
ματος, και ε’κτελοϋμεν τό πείραμα ώς παρίσταται ε’ν τή ά- 
νωθιείκόνι. Ήτοι, θερμαίνομεν έπί τής φλογόςτό μέρος έκείνο 
τής ύέλου, τό όποιον θέλομεν νά λυγίσωμεν, προσέχοντες μό
νον να θερμαίνωμιν αυτήν είς τό αύτό σημείον, άλλως κινδυ
νεύει νά θραυσθή, καί νά μετακινώμεν αύτήν έκ δεξιών πρός 
τ’αριστερά καί τάνάπαλιν,διαδοχικός. Όπόταν δέ θερμανθή 
ή ύελος, τότε σταματώμεν έπί τοΰ σημείου εκείνου τής ύέλου, 
τό όποιον θέλομεν νά λυγίσωμεν, καί αμέσως θέλει παρατη- 
ρηθήότιή ύελος μαλακόνει καί λυγίζεται ώς Ισπανικός κηρός.

Δέον ή θέρμ.ανσις νά γίνεται έπί τοϋ ύψηλοτέρου μέρους 
τής φλογός, διότι τοϋτο φυσικώς έχει μεγαλειτέραν θερμοκρα
σίαν ή τό κέντρον.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Λ,ύβίς τοΰ ΙΟ Κτνεξοκοΰ «ροβλήμ-ατος

ΣΗΜΕΡΟΝ

ίΐ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΕΙς αξιωματικός έπιθυμών νά κατατάξη τούς άνδρας του 
εΐς τετράγωνον, δοκιμάζει καθ’ ένα τρόπον καί περισσεύουν 
τριάκοντα εννέα ανδρες έκτος τοΰ τετραγώνου. Προσθέτει 
τότε από έναν άνδρα έν έκαστη γραμμή καί τοϋ ελλείπουν 
τότε είκοσιτέσσαρες ανδρες πρός συμπλήρωσιν τοϋ τετραγώ
νου.,Πόσους άνδρας είχε νά τοποθέτηση ;

Τό ανωτέρω πρόβλημα εστάλη ύπό τοΰ έκ Πατρών Πίθου, όστις 
προσφέρει δώρον τω.πρώτοι λυτήοι, άξίας μέχρι δραχμών εξ.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΙΣ “ΦΥΣΕΩΣ,.

Γ. Κ. Λεβαδείαν. Έλήφθη επιστολή σας, πλήν έξάμηνος συν
δρομή είναι δρ. 4 καίόύχί 3.—Π. Σ. ’Αλεξάνδρειαν. Έχει καλώς, 
φροντίσατε.—Ν· Δ. Ζάκυνθον. Νέα άπόδειξις στέλλεται σύν πα- 

ρόντι φύλλω. Παραγγελία έλπίζομεν έλήφθη: —-Ν. Π. Λαμίαν. 
Συνδρομή σας έλήφθη, εΰχαριστουμεν. Άπόδειξις σας φέρει αριθμόν 
433, ήν φυλάττετε διά κλήρωσης. — Π· Ζ. ©ουρίαν. ’Επιστολή, 
σας έλήφθη καί σάς είμεθα υπόχρεοι δι’ αυθόρμητον σύστασιν τής 
«Φύσεως». Ταχυδρομικώς σίς εγράψαμεν δέοντα.—Λ· Λ. Άργο- 
στολιον. Δελτάριον έλήφθη, σάς έγράψαμεν ταχυδρομικώς καί άπε
στείλαμεν καί έτέρας άποδείξεις. Εΰχαριστουμεν.—X. Π. Χαλκίδα. 
Σάς απηντήσαμεν διά δελταρίου. Εύχαριστοΰμεν καί αναμενομεν 
πλειοτέρους παρ’ υμών. — Τ. Κ. Δαδίον. Έλάβομεν έπισεολήνσας 
μέ επιταγήν καί σάς εύχαριστοΰμεν πολύ διά τήν εγγραφήν τών 
συνδρομητών, ους ένεγράψαμεν καί άπεστείλαμεν τάς σειράς τής 
«Φύσεως». Ζητούμενα δώρα άποστείλωμεν προσεχώς. ’Αποδείξεις 
άποστέλλομεν έκάστφ ιδία σύν παρόντι φύλλφ.—fl. Ρ. Βόλον. ’Ε
πιστολή σας μετ’ έπιταγής έλήφθη καί εύχαριστοΰμεν πολύ, Ένε
γράψαμεν όλους καί άπεστείλαμεν χθες σειράς φύλλων. ’Αποδείξεις 
άποστέλλομεν σύν παρόντι φύλλω ΐδίμ έκάστφ. — Κ. Ν. "Ανδρον. 
Άποσταλεντα χρήματα έλήφθησαν καί εύχαριστοΰμεν πολύ. Δι’ 
εντάλματα καί λοιπά φροντίσωμεν.

ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είς τό ήμέτερον γραφεϊον πωλοΰνται διάφορα φυλλάδια 

μουσικής διά κλειδοκύμβαλου τών καλλίτερων Εύρωπαίων 
μουσικοδιδασκάλων, αντί δραχ. 1 μόνον έκαστον φυλλάδιον, 
περεέχον άνά έν τεμάχιον μουσικής, ήτοι- Valse briilatlte, 
Somnambule fantaisie, Le Torrent, Guillaume Tell, 
Indiana κλπ.

Οί έν ταϊς έπαρχίαις δύνανται νά στέλλωσι δρ. 1,40 καί. 
θχ λάβωσι οίονδήποτε φυλλάδιον.

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙ
ΚΗΣ έκ τοϋ γαλλικοϋ τών κκ. L. Micbaut καί Gillet, κατά 
μετάφρασιν τοΰ καθηγητοΰ κ. Γ. Α. Κουντούρη. Μετά 86- 
ξυλογραφημ.άτων έν τφ κειμένφ. Χρησιμώτατον εΐς τούς, 
τηλεγραφητάς.

Τεμ.<5ίτοεε δραχ. SS.

’Αντίτυπα πωλοΰνται εΐς τό Γραφεϊον τής «Φύσεως» καί. 
είς τό Βιβλιοπωλείου τής «Εστίας».

ΜΕΓΑ mMQTBP'ON ΚΑ! ΜΡΟίΙΩΑΕΙΟΝ

Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ και Κ. ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΥ
Χταδίου, άρεΰ. -4-

Εύρίσκονται τά εξής είδη:
Κολόνια ποιότητος άρίστης ή όκά δρ. 10

» » δευτέρας » » 6
“Γδωρ Κινίνης πρός έπίρρωσιν τών τριχών καί έξάλειψιν 

τής πιτυρίδος.—Σάπων ρευστός.—Λεβάντα καί λοιπά είδη.
Τό κομμωτήριο» διαθέτει καί ιδιαίτερον τεχνίτην διά τήν 

κόμμωσιν τών Κυριών.

Ή ΦΥΣΙΣ λαμβάνει τήν τιμήν νά ειδοποίηση τούς έν τφ 
Έξωτερικφ αξιότιμους αύτής Συνδρομητής, ότι χάριν εύκο- 
λίας δύνανται νά πέμπωσιν αύτη τάς συνδρομάς είς έλληνικά 
τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ιταλικά φράγκα, χάρτινα αύ- 
στριακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα έπί Παρισίων, 
μάρκας, καί γραμματόσημα ελληνικά, γαλλικά, αύστριακά, 
αμερικανικά καί ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: 4? Ir hoc.yp. 10 
» Ί> Δι'μήνας typ. 6

Οί προπληρόνοντες έτησίαν συνδρομήν δικαιούνται είς τά 
ύπο τής «Φύσεως» παρεχόμενα δώρα καί τάς ετήσιας κλη
ρώσεις τών λαχείων.

ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝΗ


