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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Οΰ κίρίκλοι τοΰ κόσμου. Ό ΐ « Χία σι ος πβρίπλουε τ ή« Γης 

διά σή « τομή? το5 Παναμά. — Ό σι δη ρ.ό δρβμος τής S ί- 
βη ρ ί ας καί δ γδρος τοΰ κόσμου έ ντ ός 30 μόνο ν ή μ tp it.
— ’■« Πα ρ ι α ί ω ν c ί ς Ν i αν 'Τ. 6 ρ κ η ν a ι δη ρ ο δ ρ ο μι χ ί>«, ύπδ 
’Αστέρος. —-Λύαις τοΰ προβλήματος τής. ίξ άποβτάσεως όρά- 
βεως διά τοΰ ήλεκτρισμόΰ, ύτύ Φ. Π. — Σελίδες έκ τοΰ ήμερο- 
λογίου ένός περιέργου «ριηγητοΰ, ύ«δ Σεβέλ.,— *Η  μικρά μή- 
τηρ, ύπό Ροδ. — Ή Σωςάννα Ραμ«ό, (έπιφυλλίς μετά εικόνων), ύπό 
Maurice de Fos. — Ήχώ—Πρόσφατα νέα-—Παιδικόν «νεΰμα.
— ‘Επιστημονικόν παίγνιον (μιτά εΙκόνος). — Αινίγματα. —Άν· 
ταποκρίσεις.—Άγγελίαι.

ΟΙ ΠΕΡΙΠΛΟΙ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΓ
(Συνέχεια χαί τέλος)

.·© θαλάσσιος περίπλους τής Γης διά τής τομής τοΰ Παναμά. 
•Ο σιδηρόδρομος τής Σιβηρίας καί ό γΰρος τοΰ κόσμου έντός 
τριάκοντα μόνον ήμερ&ν. — Έκ Παρισίων είς Νέαν Ύόρκην σι
δηροδρομικές.

Ή οδός, π.ερίής μέχρι τοΰδε 
έπραγματεύθημεν, ότε μέν θα- 
λασσία, ότέ δέ διά ξηράς, είναι 
ή βραχυτάτη καί ή ταχύτατη 
περί τον ήμέτερον πλανήτην 
Καί μολονότι αΰτη κατά μέ
σον όρον εύρίσκεται ύπεράνω 
τής 30θ« μοίρας βορείου πλά
τους, διερχομένη ουτωτάς μάλ
λον πεπολιτισμένας χώρας, το 
μήκος αύτής θά ήνε ενικά τών 
καμπών πλησιιστάτη είς τήν 
{σημερινήν άνάπτυξιν της Γης, 
ήτις μετρ? 40000 χιλιόμετρα.

■’Εάν ήθελε τις μόνον διά θα
λάσσης νά έπιχειρήση τον περί- 
πλουν τής Γής, άναχωρών έκ 
Νέας Ύόρκης ή Λονδίνου, τό 
φυσικόν δρομολόγιον θά ήτο τό 
τών πρώτων θαλασσοπόρων, ή
τοι, ό ατλαντικός μέχρι τοΰ 
στινοΰ Μαγελλάν, έπειτα ή Αυ
στραλία, τό “Άδεν, τό Σουέζ 
καίτό Γιβραλτάρή τάνάπαλιν. 
Άτμόπλοιον δέδιανΰον 13 κόμ
βους τήν ώραν, ώς τά πλεϊστα ί 
τών ταχυδρομικών πλοίων, ή
θελε χριιασθή όλιγώτερον τών 
τεσσάρων μηνών προς συμπλή
ρωση» τής μεγάλης ταύτης γραμ
μής. Τό μήκος'τήςπορείας ήθε- 
λεν είσθαι ούτως άνώτερον κατά 
εν τρίτον σχεδόν τής {σημερινής 
περεφερείας τής Γής. Ή πάλαι 
οδός, ή τής Εύέλπιδος “Ακρας, 
δεν θά ηΰξανεν επαισθητώς τήν 
διάρκειαν ,τοιαύτης πορείας, 
ίνφ τό άνοιγμα τής διώρυγος 
τοΰ Παναμά, έπιτρέπον νά γιίνη 
ό διά θαλάσσης περίπλους τής
Γης ανευ διαβασεως απο τοΰ *0  θίοχάρης ίβάίιζΐ βραδίως μι {3ήυα θετικόν. ■

νοτίου μέρους τοΰ ’Ισημερινού, είς το όποιον δεν Θά έπλ9)5ίάζϊ 
τις' πολύ είρ.ή ίν Σιγγαπόρη, ήθελε καταστήσει ελασσό%νκατά 
μίάν' ήσ.έραν το ολικόν διάστημα. , ,'* 1'"

Ή τομή άρα του ίσθμοΰ τοΰ Παναμά ήθελεν αύξήσει έ· 
παισθητώς τήν ταχύτητα τών θαλασσίων συγκοινωνιών, άλλ’ 
υπάρχει 'έτερον σχέοιον, οΰτινος ή πραγματοποίή'σις δεν απέ
χει μακράν, καθ ’ ο αί περί την σφαίραν ποριΤάι θέλουσι συν· 
τομιυθή ε'φ’ Ικανόν. Τοΰτ’ εστιν ό της Σιβηρίας σιδηρόδρο
μος, ον.οί Ρώσσοι ήρξαντο κατασκιυάζοντες διά μέσου τής 
'Ασίας,: υπό. τήν υψηλήν έποπτείαν τοΰ στρατηγοί» Άννεγκώφ, 
τοΰ ενδόξου ίδρύτοΰ τοΰ ΰπερκασπείου, καί δν σκέπτονται νά 
φέρωσιν εις πέρας κατά τό τέλος τοΰ αίώνος, ένοϋντες οΰτω 
τά παράλια τής ’Ιαπωνικής θαλάσσης προς τάς μεγάλας εύ· 
ρωπαϊκάς μητροπόλεις.

Ή γιγαντιαία αυτή σιδηρά οδός, άγουσα από Πετρουπό- 
λεως καί Μόσχας καταλήγει είς. Βλαδιβοστόκ, διά Πέμμ, 
Τομσκ, Ίρκούτσκ καί Βλαγοβεχτσένσκ. Ή επί της Σιβηρίας 
εκτασις αυτής έσιται 7000 σχεδόν χιλιόμετρα, ή μακροτάτη 

δηλονότι σιδηρά γραμμή. Έλ- 
πίζεται όθεν ότι εντός δεκαετίας 
οί άμιλλώμενοι προς την δεσποι
νίδα Bly θά δυνηθώσινά πραγ
ματοποιήσιμοι τον γΰρον τοΰ κό
σμου εις πολύ όλιγώτερον καιρόν 
ταύτης, χάρις είς τήν υπέρ τήν 
’Ασίαν γραμμήν ταύτην.

Οΰτω δέ έλπίζεται, ότι εν 
προσεχεϊ μέλλοντι, θά δυνώμεθα 
νά μεταβαίνωμεν εντός δεκα
πενθημερίας έκ Παρισίων είς 
Βλοδιβοστόκ, ήτοι από τοΰ Α
τλαντικού είς τον Ειρηνικόν, διά 
μέσου τής άρχαίας ηπείρου, καί 
ότι δώδεκα ήμέραι θ’ άρκώσι 
τότε μέχρι του είς άγιον Φραγκί
σκον κατάπλου διά ταχέος πυ· 
ροσκάφου, καί τέσσαρες μέχρι 
Νέας Ύόρκης δι' έκτακτου συρ
μού. Έκείθεν, εντός όλιγωτέ- 
ρων τών 1ξ ημερών θά επανέρ- 
χηταί τις είς Παρισίους, τοΰθ' 
όπερ αποτελεί τον γΰρον τοΰ 
κόσμου εντός τριάκοντα έπτά ή
μερων ! ’Εάν δ’ύ,πολογίσωμεν 
τήν πρόοδον τής ταχύτητος τών 
πλοίων καί σιδηροδρόμων ήτις 
αυξάνει κατ ’ έτος, (*)  οί μετα-

(1) Δάβωμεν ώς παραδείγματα, τό 
ίπά Παρισίων ε!ς Μασσαλίαν ταξείδιον 
καί τύ άπδ Μασσαλίας είς Αλγερίαν. 
Κατά τόν δέχατον ϊβδβμον αίώνα ίχρειά- 
ζοντο 15 ήμέραι διά νά ύπάγη τις if*  
άμάξης ίχ τής γαλλικής πρωτευούσης 
είς τδν λιμένα τής Μεσογείου· τι? 1782*  
άπητοδντο 8 ήμέραι· τφ 1814, πέντε 
ήμέραι ταχυδρομικως· τφ 1840, 3 ή- 
μέραι ένεκα τον σιδηροδρόμου, καί τφ 
1889, 14 ώραι μόνον. Η άπδ Μασσα
λίας εις ’Αλγέριον μετάβασις ίγίνετο είς 
96 ώρας τφ 1830,. άλλ' άπδ τοΰ 1857, 
έπήρκουν ωραι 48' τφ 1877 ή διάρκεια 
τής αύτής πορείας κατεδιόάζετο είς 38 
ώρας, τώ 1887 περιωρίσδη ε’ις 28 xal
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γενέστεροι ήμών θά δύνανται βεβαίως νά περιέρχονται την 
Γην κατά τό άνωτερω'δρομολόγιον ίν.νος μηνός., Άφ’ ετέρου 
δέ, δι’ εποχήν άπομεμακρυσμένην άκόμη, καθξήν προϋπολο
γίζεται ή ίνωσις τ,οΰ. άνά την Σιβηρίαν καί Καναδά σίδηρο-· 
δρόμου, άμερ’ικανός τις μηχανικός συνέλάβεν έσχάτως φο
βερόν σχέδιον καί πρόωρον ?τι, συνιστάμενον. είς την κατα
σκευήν γέφυρας έπί τοϋ Βεριγγείου (Behring) πορθμοΰ, ούτι
νος τό’στένότερον μίροςειναι 96 χιλιόμετρα. Τρία νησίδια 
θά συντελώσι είς την είς τέσσαρα μεγάλα τμήματα διαίρε
σήν της γιγαντιαίας ταύτης γέφυρας. Ούτω θά κατοιρθοΰτο 
τότε νά μεταβή τις σιδηροδρομικές έκ Παρισίων είς Νέαν 
Ύόρκην, όπερ θά συνέτεμνεν επί πλέον τόν κύκλον τοΰ κό- 
σμου, καί θά ήλαττοΰτο έν τη περιπτώσει ταύτη ή έν τω ά- ' 
τλαντικφναυσιπλοΐα. Σημειωτέου όμως ότι όχι μόνον αί 
δυσκολίαι της κατασκευής, άλλά καί τό δριμύ τοϋ παγετώ- ί 
δους κλίματος τών έρημων τούτων χωρών, άς ή σιδηρο
δρομική αΰτη οδός θά διήρχετο άνωφελώς, καθιστώσι τό περί: 
ού πρόκειται σχέδιον δνειρον απραγματοποίητου.

•Έν φ δέ ό άνθρωπος ύποχρεοΰται νά κατασκευάζη ατμό 
πλοία καί σιδηροδρόμους, όπως μετά τίνος ταχύτητος μετά· 
τοπίζηται μεταξύ τών διαφόρων δντων, άτινα τον περιστοε- 
χίζουσι,εν τφ κόλπφ τής έντή Γή διαμονής του, ΰπάρχουσι 
πολλά τά όποϊα θά ήτο εύκολου νά κάμωσι τόν κύκλον 
του κόσμου μετά ταχύτητος αρκετά άνωτέρας εκείνης, ήν δυ- 
νάμεθα νά έλπίζωμεν καί εν αύτφ τφ προσέχει μέλλοντι. 
Λαμβάνοντες ώς βάσιν τήν άνάπτυξιν τοϋ ισημερινού, εχο- 
μεν τό αποτέλεσμα, ότι άεροδρόμος περιστερά διανύουσα 50 
μέτρα κατά δευτερόλεπτου, ώς αί τοϋ κόματος Καρολύϊ τδ 
1884 έκ Βουδαπέστης είς Παρισίους, ήθελεν ε’κτελεσει τόν 
γύρου, τής γής ίν έννέα ήμέραις καί έξ ώραις. Χελιδών ή 
άπους, διατρέχουσα 89 μέτρα κατά δευτερόλεπτον, θά έπε- ' 
ράτου τήν μεγάλην ταύτην κυκλικήν πορείαν εντός πέντε η
μερών καί πέντε ώρών.

*Ας προσθέσωμεν ετι χάριν περιεργίας, ότι λακωνικός κύωυ 
ήδύνατο νά τήν έκτελίση, έάν διήνυε 25 μέτρα κατά δευτε
ρόλεπτον, εντός δεκαοκτώ καί ήμισειας ημερών, τοΰθ’ όπερ 
έστίν ίσον τή ταχύτητι τοΰ ίέρακος. Καί άλλα δέ παραδείγ
ματα έν τή φύσει συνεχίζουσι τήν έν λόγφ μικράν στατι
στικήν.

''Ηχος έκτοπιζόμενος έν τφ αέρι 337 μίτρα άνά δευτερό
λεπτον,καί ύπό θερμοκρασίαν 10° έκατονταβάθμου, διατρέχει 
κυκλοειδώς τήν Γήν είς μίαν ημέραν καί έννέα ώρας. Σφαίρα 
τηλεβόλου ποιεί τό αύτό έν μιφ ήμέοιρ άπό τό σημεϊον τοϋ 
ίσημερινοΰόδεύουσα,μέ ταχύτητα 463 μέτρων κατά δευτερό
λεπτου. Ή σελήνη επίσης έντός ένδεκα ώρών, έλκομένη κατά 
λόγον 1 χιλιομέτρου κατά δευτερόλεπτον έν τή πέριξ τοΰ ή- 
μετέρου πλανήτου αναδρομική κινήσει της. *0  κομήτης τοϋ 
1882, όστις διέτρεχε 480 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτου 
άπό τής διαβάσεως αύτοΰ είς τό προσήλιου, θά είχε χρείαν 
■μόνον |νός λεπτού καί είκοσι τριών δευτέρων. Τέλος, ρεΰμα 
ηλεκτρικόν έντός ολιγώτερον τοϋ ήμίσεος λεπτού έπί εναε
ρίου τηλεγραφικού σύρματος, ώς καί φωτεινή άκτίς.

Άστήρ.

ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΕΞ ΑΪΪΟΣΤΑΣΕΟΣ ΟΡΑΪΕΟΪ ΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΙ®ΟΪ

Έν τφ πέμπτφ φύλλφ τής «Φύσεως», διεπραγματεύθημεν 
έπιστημονικώς καί έν πάση τή δυνατή λεπτομερείς τό περί 
τής διά τοϋ ηλεκτρισμού μεταδόσεως τής όρώσεως εις μεγά
λας αποστάσεις ζήτημα, όπερ απασχολεί άπό τίνος τούς 
Ευρωπαίους καί’Αμερικανούς ήλεκτρολόγους, ήτοι, τίνι τρόπφ 
δύναται τις νά βλέπη άπό μιάς πόλεως είς άλλην διά μέσου 
τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος, καί άνεφέραμεν έν ταύτφ, δτιό’Ε-

τφ 1889, «ί«24· έμί τίλους, ή ύκιρβιΔίνταοι έταφία nati τδ αροοιχές 
ϊτος, θά Ιχο τήν δπηρε®ί« της, δύω άτμδπλοια, δτ.ν» είς 22 ώρας 

μετίγωνται ί» Γαλλίας είς’Αλγερίαν, 

δισών έπε'σπευδε νά φέρη είς πέρας τήν σπουδαίάν ταύτην 
άνακάλυψιν, πριν η έτεροι φυσιοδϊφαι δρέψωσι τάς δάφνας 
τής σπουδαίας ταύτης λύσεως, διότι είχε γείνει γνωστόν ότι 
οί Ευρωπαίοι αντίπαλοι αύτοΰ κατεγίνοντο ταύτοχρόνως είς 
τό ζήτημα τοΰτο, τινες δέ μάλιστα και ιδιοποιούντο τήν ά- 
νακάλυψιν ταύτην.

“Ηδη σπεύδομεν νά μ.εταδώσωμεν τοΐς ήμετέροις άναγνώ- 
σταις τήν χαροποιόν εϊδησιν, τής λύσεως δηλονότι τοΰ προ
βλήματος τούτου, όπερ όντως είχεν έκπλήξει καί ούκ ολίγον 
άπασχολήσει πάντας τούς .σοφούς ήλεκτρολόγους, διά τήν 
γεννηθεΐσαν άμιλλαν μεταξύ τών Άγγλων καί ’Αμερικανών. 
Τό σπουδαϊον τούτο τέλος ζήτημα έλύθη, καί έλύθη ούχί 
παρά τοΰ άντίποδος κλεινού έφευρέτου καί ίθύντορος τοΰ η
λεκτρισμού Έδισώνος, ώς ήλπίζετο, διότι εσπευδιν, έν τή χα- 
ρακτηριζούση τόν άμερικανόν πολίτην ιδιοφυία καί φιλοτιμία, 
νά μή διαφύγη τών χειρών του ή λύσις τοιούτου σπουδαίου 
προβλήματος, ήτις ανάγεται ιδίως είς τόν κλάδον είς όν το
σοΰτον έπεδόθη έσχάτως καί τοσοΰτον ανέπτυξε διά τών έπί 
τοΰ τηλεφώνου, μικροφώνου κτλ. εφευρέσεων καίτελειοποιή- 
σεών του, άλλα παρά τεσσάρων γνωστών άλλων ήλεκτρολό- 
γων, τών κκ. Stughes, Preece, Stroh καί Roberts, οΐτινες 
ύπερπηδήσαντις τάς προσδοκίας τοΰ ύπερωκεανείου καί εν
τεύθεν ήλεκτρικου κόσμου, έφερον είς πέρας τήν λύσιν τής έξ 
άποστάσεως όράσεως διά τοΰ ήλεκτρισμοΰ, έκπλήξαντες ούκ 
ολίγον τόν σοφόν Έδισώνα, όστις την φοράν ταύτην δικαίως 
δύναται νά όμολογήση τήν εφευρετικήν ύπεροχήν είς τούς 
Εύρωπαίους αντιπάλους του.

Οι κκ. Stughes, Preece, Stroh καί Roberts, ανήγγειλαν 
έσχάτως τήν παρ’ αύτών τελειοποίησυ» τής έπινοήσεως μη
χανήματος, τό όποιον ώνόμασαν ήΛεκτροφωκεισκόπιοΐ, καί 
διά τοϋ οποίου, κατ’ αύτούς, λύεται όριστικώς τό πρόβλημα 
τής έξ άποστάσεως όράσεως. Διά τούτου δύναται τις ούχί 
μόνον νά συνεννοηθή τηλεφωνικώς μετά τίνος άνταποκριτοΰ 

• του, ήτοι νά συνομιλή μετ ’αύτοΰ, έλευθεριώτερον ή τό πριν, 
άλλά καί νά βλέπη αύτόν, δηλαδή ό όμιλών καθίσταται ο
ρατός είς τόν μεθ ’ ού άνταποκρίνεται, διά μέσου τοΰ έπινο- 
ηθ’.ντος μηχανήματος, όπερ επιτρέπει είς τόν άκροώμενον ν 
άκολουθή άνέτως τά χαρακτηριστικά τής φυσιογνωμίας τοϋ 
όμιλοΰντος αύτφ.

Τό ηΛεκτροφίύΓοσχόπιον τοΰτο πρόκειται να λειτουργηση 
προσεχώς ίν δημοσία συνεδριάσει γενησομένη έν Λονδίνφ, 
καθ ’ ήν προσεκλήθησαν ήδη πάντες οί ηλεκτρολόγοι τών Αγ
γλικών Τηλεγράφων, καί άν, ώς έλπίζεται,έκτελέση τάς υπο
σχέσεις του, άς βεβαίως οί άγγλοι δέν συνειθίζουσι νά δια- 
τυμπανίζωσιν έπι ματαίω, τό ήλεκτροφωνοσκόπιον μέλλει νά 
καθέξη μίαν τών λαμπροτέρων θέσεων έν ταΐς άνακαλύψεσι 
τοΰ παρόντος αίώνος.

Ή λύσις τοΰ προβλήματος τής-ίξ άποστάσεως όράσεως 
κατά πάσαν πιθανότητα έρείδεται έπί τής φυσικής ίδιότητος 
καί τήςένεργείαςτώνήλεκτρικώνάκτίνωντοϋ σεληνικοΰ οξέος, 
όπερ ώς διεπραγματεύθημεν έν τφ πέμπτφ φύλλφ τής «Φν- 
σεως», είναι ή βάσις τοΰ προβλήματος τής εξ άποστάσεως 
όράσεως, ήτοι' , ,

Αί φωτειναί έκπομπαι, ών εκάστη αντιστοιχεί προς μιαν 
ακτίνα τής είκόνος, μετατυποΰνται έντός κυκλικοΰ κοιλώμα
τος περιέχοντος σεληνικόν οξύ, όπερ αναπαράγει διαδοχικός 
σειράς άναπάλσεων έν τή έντάσει τοΰ ρεύματος, τό όποιον 
συγκοινωνεί τούς δύο άνταποκρινομένους σταθμούς.

Αί άναπάλσεις τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος μετατρέπονται 
είς φωτεινός άναπάλσεις διά τής χρήσεως τηλεφώνου. Αί δε 
δεαδογαί τών φωτεινών τούτων διακυμάνσεων επιτίθενται αλ· 
λήλαις καί μετασχηματίζονται έν είδει έπιπροσθέσεως φωτι
στικών εντάσεων ?ν τινι είκόνι, διά μέσου μηχανήματος φε· 
ροντος κάτοπτρου καί ούτινος ή κίνήσις είναι σύγχρονος τφ 
πέμποντι σταθμφ.

Τοιοΰτον τό έπινοηθέν ήλεκτροφωνοσκόπιον τών Άγγλων, 
όπερ άφοΰ ΰποβληθή είς τήν έκτίμησιν τών σοφών ηλεκτρο
λόγων συναδέλφων αύτών,καί έπιδοκιμασθή ή χρήσίς του,ου
δόλως παράδοξον ν’ άκούσωμεν ότι,οί πρωτότυποι ούτοι άγ

γλοι ΐζήτησαν δι’ αύτοΰ πρώτον νά ίδωσι τόν άντιποδα αν
τίπαλον αύτών Έδισώνα όπως, τόν πείσωσιν οΰτω, ότι έπί 
ματαίφ τοΰ λοιπού κοπιάζει.

Φ. Π.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΟΪ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΥ

Συνεπείς τής περί υπνωτισμού καί μαγνητισμβυ πραγματείας 
ημών, ήν εδημοσιεύσαμεν εις τδ τελευταΐόν φυλλον τής «Φύσεως», 
άπεστάλη ήμϊν ύπό τίνος ήμετέρου φίλου καί τακτικοΰ αναγνώστου 
ημών, ή ακόλουθος ανέκδοτος διατριβή, ήν ευχαρίστως δημοσιεύο*  
μεν ώς ένέχουσαν αρκετήν φως.

Σεπτέμβριος 187.. Άφίχθην είς Ούασιγκτφνα. Πλεΐστον 
ιδρόν αύθις γινόμενον λόγον περί ένός μεγάλου μάγου καί 
προφήτου τών πνευματιστών, όστις καί αυτός άφιχθη μόλις 
πρό μικρού ένταϋθα μέλλων τούς πιστούς νά συγκαλέση είς 
συνεδριάσεις.

Ή ανυπόμονος περιεργειά μου (ΐνα γνωρίσω αύτόν) ήτο 
μεγάλη.. Τής ημέρας μεσούσης, ίποριύθην εις τήν οικίαν τής 
κομίσσης Α. Έκεϊ συνέπεσε νά ηνε έν έπισκέψει καί ό μά
γος αύτός. Ειχον μέγαν πόθον νά εξιχνιάσω τά περί τών 
αποδιδόμενων είς τόν παράδοξον τούτον άνθρωπον μυστηρίων*  
διό καί οιά τής οίκοδεσποίνης εγνωρίσθημεν μετ’ αύτοΰ, καί 
πριν αναχώρησή, τόν παρεκάλεσα νά ελθη μιαν έσπέραν είς 
τό τέϊον, παρ ’ αύτοΐς. Μετά πάσης μου χαράς, είπεν ό μά
γος, και τήν έσπέραν ταύτην έάν επιθυμείτε... Τήν έσπέραν 
μετέβην καί πάλιν είς τήν οικίαν τής κομίσσης, ένθα εύρον 
τόν μάγον, καί μίαν άλλην κυρίαν μετά τοΰ αδελφού της, 
όστις, ώς καί ή αδελφή του, ήν φιλομαθέστατος καί ανυπό
μονος νά μάθη τί περιεΐχον αλήθειας τά είς τόν μάγον Κ. 
αποδιδόμενα. Τέλος, μάς έκάθισεν όλους είς μέγαν κύκλον, 
καί είς τό μέρος τής περιφερείας χειρονομών παραδόξως, άρ· 
χεται νά περιγραφή μέγαν κύκλον, έντός τοΰ οποίου θέτει αλ
λόκοτα αντικείμενα,καί είς τό μέσον μίαν σκυτίνην έδραν.Νεύει 
τότε νάπλησιάση είς έξ ήμών.Τόπράττω έγώ μετά τίνος δι
σταγμού*  με νεύει νά καθίσω. ’Εκείνος δέ άπέναντί μου, εξάγει 
έκ τοΰ κόλπου του 'έν βιβλίον, λαμβάνει τήν χεΐρά μου είς τήν 
χεΐρά του, καί άρχεται άπαγγέλλων έκ τοΰ βιβλίου, μετά 
πολλής έμφάσεως, ώστε μόλις μετά τό τέλος τής μακράς 
δημηγορίας ήδυνήθην νά συνάψω τάς ιδέας μου, καί έρωτών 
έμαυτόν τε ήκουσα, νά ομολογήσω, ότι πάταγον μόνον ή- 
κουσα πομπωδών λέξεων, καί φράσεων γυμνών πολλής έν
νοιας, είς δόξαν τοΰ θεού καί τών πνευμάτων. Μετ’ ολίγον 
όμως, αισθάνομαι παράδοξόν τι σύμπτωμα. Ψυχρόν άέρα 
διερχόμενον ύπερ τήν χεϊρά μου. —Τί διανοείσαι; μοί λέγει 
μειδιών. Ψυχρόν αεράκι*  δέν είνε άληθές;—Ναί*  άπεκρίθην*  
έρχεται καί παρέρχεται, λίαν έπαισθητός.—Τήν ψύχραν 
ταύτην αύραν αισθάνομαι μετ’ ολίγον κοπάζουσαν, καί πνέ- 
ουσαν πάλιν έκ νέου. Μετά ταΰτα εξάγει εκ τοΰ κόλπου του 
πάλιν κάτοπτρόν τι μικρόν, τό όποϊον μέ εγχειρίζει, καί με 
λέγει νά ρίψω είς αύτό έν βλέμμα. Τό πράττω παρ’ εύθύς, 
μετά μεγάλης μου περιέργειας. Τί βλέπω; έν ώραΐον Ινδαλμα 
γυναικός, ή μάλλον,μίαν εικόναάγγέλου*  πολλήν ώραν έμεινα 
ακίνητος καί γοητευμένος, βλέπων έντός τής μαγικής αύτής 
ύέλου... Αίφνης, τά πρόσωπα ήμών (έμοΰ καί τοΰ μάγου) 
ώχρίάσαν, καί οί οφθαλμοί ήμών ταραχθέντες συνηντήθησαν. 
Ή στιγμή αύτή, μέ άπώλεσε. Κύπτω άμέσως ώς ύπνώτ- 
των, ή μάλλον, έν ύπνοβατική καταστάσει, ώς είς άλλον 
κόσμον μετεωριζόμενος. Ποικίλαι γλώσσαι, ποικίλαι λαλιαί, 
καί προσφωνήσεις, καί κραυγαί άπειλητικαί, καί προσκρουο- 
μένων χειρών κρότος, άπειργάζοντο άρρητον άπήχειαν, περι- 
πόλοΰσαν άεννάως τάς αισθήσεις μου. Καί πρώτον μοί πα· 
ρέστη γυνή τις, τής όποιας τό στήθος ήν ήνεφγμένον μέχρις 
όμφαλοΰ*  καί ή καρδία αύτής γυμνή παντός περικαλύμμα
τος, καί διαπεπαρμένη ύπό ρομφαίας,έφαίνετο πάλλουσα βι. 
αίως*  καί ρίψασα άγριον πρός με βλέμμα. — Τρέξε! τρίξε I 

άνέκραξεν. Δι’αγάπην θεοΰ*  σώσε! λύτρωσε τό άμοιρον 
παιδί μου ! ’Ιδού ! ιδού ! καταδύεται είς τά βορβορώδη τοΰ 
τέλματος ΰδατα. Άχ! πνίγεται. Νά! ίκεϊ είς τόν ποταμόν ! 
’Ιδού! ανέρχεται πάλιν, σπαράζει ακόμη καί προσπαθεί νά 
σηκωθή άπό τά νερά! Τρέξε! τρίξε γλήγορα*  σώσον ίσώσόν 
αύτό... Καί ιδού εμφανίζεται (πρό τών πνευματικών οφθαλ
μών μου) μεγας ποταμός, καί βρέφος σπαράζον έπί τών με
λανών κυμάτων αύτοΰ. Τότε, ή καρδία μου έπληρώθη οίκτου, 
καί δακρύων οί οφθαλμοί μου. Τρέχω αμέσως πρός1 τήν όχ
θην τοΰ άγριου ποταμού. Σιγή απαίσια*  ή άγωνία μου έπε- 
τείνιτο*  μέ ίλουεν ό ίδρώς. Δι’ έκφόβων οφθαλμών παρηκο- 
λούθουν τό άμοιρον παιδίον σπαράττον. Τέλος, άπιφάσισα νά 
ριφθώ είς τον ποταμόν, ΐνα σώσω το πτωχόν αύτό πλάσμα, 
καί άναφωνώ μεγαλοφωνότατα. Πτωχόν μου τέκνον! ’Ιδού 
εγώ! έρχομαι νά σέ σώσω. "Ημην έτοιμος νά ριφθώ, άλλ' 
αίφνης, ΐξύπνησα, καί είδον έμαυτόν έπί παραθύρου ίστάμε- 
νον, ώς μανιώδη, καί έκτός έαυτοΰ*  τόν δέ μάγον, τήν οικο
δέσποιναν καί τούς λοιπούς, κρατοΰντάς με έκ τών φορεμά
των. Άκόμη έντρομος, άκόμη κατάπληκτος, ήμιήνοιζα τούς 
οφθαλμούς μου, καί είδον πάλιν περί έμαυτόν. Φρίκη! JT0 
παράθυρου επί τοΰ οποίου ίστάμην ητο..... άβυσσος! I

ζεθίλ.

Η ΜΙΚΡΑ ΜΗΤΗΡ
(Συνίχιω x«l τίλος).

Πλήν διά τόν Ίωάννην καί τήν Μαρίαν ή καταστροφή 
αΰτη ήτο άνεπανόρθωτος, διότι έν μιφ ήμέρ? άπώλεσαν τά 
πάντα, δ μέν τήν σύντροφόν του, τήν άγαπητήν του σύζυ
γον, καϊ μετ' αύτής τήν ήσυχίαν καί αρμονίαν τοΰ οίκου 
του, ή δέ τήν καλλίστην σύμβουλον, τήν έπιεικεστάτην μη
τέρα, ής τά χείλη ούδέποτε έπεπληξαν, ούδέ'ποτέ έπρόφε- 
ραν τήν μικροτέραν δυσάρεστον λίξιν.

*0 θάνατος τοΰ πατρός τής οικογένειας είναι μέγα δυστύ
χημα διότι είς πλείστας περιστάσεις συνεπιφέρει τήν έσχάτην 
πενίαν, τήν αθλιότητα καί πολλάκις τήν άτιμίαν ! Άλλ’ αί 
συνέπειαι αύται πόσον μεγαλείτεραι καί φοβερώτεραι είναι, 
όπόταν αντί τοϋ πατρός άπέρχηται τοϋ κόσμου ή μήτηρ, ής 
ή άποστολή είναι κοινωνική, μεγάλης σπουδαιότητος, καί υ
ψηλής αξίας! Αΰτη έχει θείαν αποστολήν, τήν τής αγωγής 
δηλονότι τοΰ ανθρωπίνου γένους.

Ώστε εύνόητον είναι όποιον κενόν ό θάνατος τής Έρα- 
τοΰς άφήκε έν τή οίκογενείγ της. Ό ’Ιωάννης ήλλοιοΰτο 
καθ’ ίκάστην έν τή θλίψει καί τή στενοχωρί^, ή δέ Μα^ία 
ώς μεγαλειτέρα καί μάλλον συναισθανομίνη τό κακόν, δένήτο 
πλέον ευχαρις καί ζωηρά, άλλά μάλλον είχε καταληφθή ύπό 
διαρκούς μελαγχολίας. Κατά Κυριακήν δέέλάμβανε μεθ’έαυ- 
τής τούς δύο αδελφούς της, καί μετέβαινεν είς τόν τάφον τής 
μητρός των, όν έστόλιζον δι’άνθεων, καί έπεριποιοΰντο μετ' 
ίκτάκτου ζήλου καί συμπάθειας, άποκαταστήσαντες άληθή 
ανθώνα.

*0 Κωνσταντίνος καί ή ’Αντιγόνη έμεγάλωνον, καί καθί
σταντο όσημέραι ζωηρότεροι, καί άντιληπτικώτεροι, πλήν 
ή ίζωγραφισμένη μελαγχολία είς τό πρόσωπον 'τοΰ πατρός 
των καί τής μεγαλειτέρας αδελφής των, τά μελανά ένδύ- 
εατα άτινα έφόρουν,καί τά μαΰρα δάκρυα άτινα συνήθως ?- 
ίλεπον κατερχόμενα τάς κοίλας παρειάς εκείνων, δέν έπέτρε- 

πον τήν εύχάριστον εκείνην άνάπτυξιν, ήν βλέπει τις είς τούς 
εύτυχεΐς όμήλικας αύτών, τούς ούδέν νέφος έπισκιάσάντας 
τήν τρυφεράν αύτών καρδίαν, άλλά μετεβαλλον αύτούς βαθ- 
■μηδόν εις σκυθρωπούς και τοϊς άφήρουν πάσαν ικμάδα*  ή δέ 

λλειψις μητρεκών θωπειών τοΐς ένεσπειρε κάπως τήν ζηλο
τυπίαν, ήτις συνήθως παρά τοΐς παιδίοις έμψ^εύιί, οσάκις 
άντιλαμβάνονταε ότι στερούνται άντικειμένου ϊινίς τό όποϊον 
αί όμήλικές των κέκτηνται καί χαίρονται.

— Μά ποΰ είναι ή δική μας ή μαμμά; αίφνης ήρώτων 
άμφότερα τήν άδελφήν των.
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voq'i&& Μ«(Λί lexftft τό πρόσωπον, μή δυναμένη ν'άπαν- 
CTFftr&i^cS^vwo είς λυγμούς.
! νϊΙ&^Μιδ^τέ^ρούτοις έμαγάλωνον, όδέ πατήρ των παρα- 
iftpjWjdSibWJsilHiiN1'' τινα παίζοντα έν Ρ'-^ύργι εύθυμία, ήρώτα 
4W^-HwWW“*ifiy'^<"«».4|Mbr»v«Ti  μέλλον του: 
•x^U ;> Παρατηρών δέ μετά ταΰτα την I
M«fy©r καθ’ εαυτόν «Δεκατεσσάρων ετών I I
?ίο««6<^β*̂Λώ»νθΛ}  χ
-v^^l-oyg^pyisg^i &τήλθεν έν τφ δωματίω του,ίνα μή τά 
WfF>c^W^50ii«*?iiiftS ‘, £**ξ  τό βΜ®« καί ή δυστυχία 

εξέρχονται ευκόλως.
£ν iwi τών τριών τούτων ορφανών I

όλισθήσας άίφνιδίως κα- 
ί&ΙΜ σανούς. I

• •X^Yfi^lii^o^^vfiefiiv του νεκρόν.
έδάκρυσιν, ειχεν άναι 

efethM*  φού άχθους της δυστυχίας·
^ι^«^»^έσ«ί^>4!τΛί^ί^ί,,μπώλεσε πάσαν ενέργειαν, 
^φ*λφ^ύΜ^ς>φ^Α«^Χνί^β'»9τ^λπιαίας.  
όΤ'Φιεήί^^Μ^φ^βί^^ΐ^νίοΰϊ μόνους προστάτας ! 
Τί ε£<9Λ>ΗΗ γ/yae^it νί,ψΜίρι&ίταύτη απομονώσει καί I 
άνευ Α&λόί πόρου ζωής;

Τ Ητ οο ε κα π έ κτε—έχώκ-καί^^ι—_—
— Tt θ’άπογείνωσι τά μικρά ; τις θα φροντίση νά τά 

θρέψη; ε'λεγον μ^ΗΤΗΜοίΜ»ΙΜ
. Καί ή έρώτησις «ϋτΛ^ο^-φΑ&θ^ϊτης καρδίας της Μα

ρίας, τη ένέπνευσε θάρρος, δυναμιν, τέλος την Ί- 1
σωσεν άπό τής καταστροφής, έν ή ίσως θά κατασυνετρίβετο 

κ*έ  κ^β^χο^νίχχ· νπννάωΓ νίη I
άτπτο^^χεΙπρ^Ι’^^τέ^,^Λ^αβίεο^έγώ θά ΐρ- 
^^,Λρων^ΐϊρβη· δ^τρβ«τά*ψ<φύςύ  καί·
♦fWilWfdoT νκίνοΑ)^» ί»χ νκέγσδά νήτ ?ίτύχ ’τε,ιγί. 
-ffJS^fcwiMujiio*iw  ,ο»Χρμβ^ί#εύ{ΤΒ»;ΧήχΜαφί'ία ί&ηΠησεν 

...................................... ,1»r!
■— Τί θέλετε; τοϊς ιήφζ »8Μβ ' ,ν<ί*ΐΜ^

a5^tt<filx»ifA|}«wip Οέγώ
¥(^έΗ^ίδ$«ι·^ϊφΑ·λ4ΐϊ*$Μ»χτδΜ]επ  ςκττέιΧπ ?3s ετόεί χ^ινχ'

jfT tqfr?(W| π υοΑ)»όίΛΆ>¥Εϊ*®ϊΒχψ&βά  βώ^-κπ δοτ Srvi ν»τόπο 
■ύ >»χ tJOTKTOiaiiwsKo^weXxafM^TfMM»»*»*.  »®ν:3 (τΧοτοοπχ |ϊ· 
ϊίγωγ» jSt vJt ,νάΧοτοοπκ νκίεθ «χΐ ρ-τΰΑ !?κΐ3» ?πΧπψ

.»,3·
οτδοεσΧΧι» ςινννχωΓ Ο .?{ττ χϊενεγοχίο Jr- νΰ »χπφχ }0οτ 
xiqxM it κ ,φέ^ωχονετ» Jr ίκχ «ψίΧθ Jr vs vfrroxxi ’βχχ 
OTff ν»8 ,νόχχχ ότ {τνεηοΛχβθΛάίΜ WiX»A> ΐχχ χ^τί»Χχγ3λΐ ?ώ 
ότύ 50αίτΧχτ*χ.  νώ voXXxauxXXi ,κρ,ίνω^ Jxx piaxvus vosXw

RR i® *» A
*τίάιOT^iuoi*qS8P^ ff,¥3wvS>*ii  <^$τ%ί\$Λω?υ&Κ’?$ίι

1 ίθϊ5*  £?»ii^f4t>xS^ow5f0,$»j^i1SS%lS»xXJAihv^o?x^4U 
να ειπης τίποτε προς υπερασπισιν σου} χνώθνχ
·)θίχ^8<^ν<^Λί^5^*ί^όγΠ*ν??Τ^  ε^15ονΤτχχτ»νωΉ <Χ

ίΐαςψπ,ήοτ^t^wtiSeSi'0T'.?j3 αύΧσνγχΧίχι (τνέυευσιχογω^έ <ν 
■ zvovs χ'νχίεΰ e»rv^vwT.’jiJ^j^,'}2ailSZoiM^)^ jjfl? $ύτ

των κτυπημάτων,που, 4 , . , . 1 ·γ , ,jyOT »i }ir J«JUAQ,vff ,ν:ρσηπχν» vjrviJxi votojokyks vffr vow ;e^Wi

; w.
yjw»^^syX<i>yi|» jTor χβχπ ?ωθ^νιτ> jtrir ,νχίπυτ
voTqw^pTjftffir uqv»mi»xity» /xrvOcqjTP ;τό ,κτνοιΧ'&ιρΧίτν» 

' a*'*  ,tuP“' .jxj-vooixkY jxx jstvjttxsx νωτ jjxiXJim ix
νωτώοΛ^πν^χ6^^^  ̂&, ?xi κχιί» u»vk ΰσπ »^ϊ -η-, 

—ΉάτΛΈεδΤΡΤπδ τον ^πο^^^^-

Ό Κωνσταντίνος καί ή Αντιγόνη την παρετήρησαν κα·· 
λώς, έλαβον θάρρος καί ίπραττον δ,τι τοϊς ίλεγεν ή Μαρία.

Αυτή δέ υπερήφανος διά τήν νέαν θέσιν της και την άπό- 
φασίν της, ένεθαρρύνθη, έγένετο έγωϊστής, ευχαρις, ζωη
ρά, και έπεδόθη μετ’ άφοσεώσεως εΐς τά καθήκοντα τής μη- 
τρός,. ώσεί νά ένόιι, ότι έπραττε τό έντελέστατον καί εΰγενέ· 
στατον τών καθηκόντων τής γυναικός I

Χωρίς δέ ν’ άναμείνη άλλοθεν συμβουλάς καί βοήθειαν, 
άφοΰ έδεήθη έπί τοΰ τάφου τοΰ πατρός της, έλαβεν άπό τής 
χειρός τούς μικρούς άδελφούς της, καί άνευ τής ελάχιστης 
θλίψιως έγκαταλείψασα παν δ,τι ήδύνατο νά τήν δεσμεύση 
πρός τόν κόσμον, έπεδόθη είς τήν εργασίαν χάρεν τών ορφα
νών της!

Είργάζετο άδιακόπως,πότε εΐς τόν μύλον τοΰ κ. Τ., παρ’ 
φ τή έδόβη εργασία, πότε οίκοι; έπχρκοΰσα εις συντήρησιν 
αύτής καί τών αδελφών της.

Ήτο ευχαριστημένη.
Άλλ’έκτος τούτου, όποιον γόητρον δεν ήσθάνετο; καί 

πόσον ακριβά δέν έπληρόνετο διά τάς θυσίας της, όταν τή 
άπευθύνοντο αί παιδικαί θωπείας, καί αίγλυκεϊαι έκειναι λέ
ξεις τών παίδων ! Μόνον δταν τή ελεγον aMucpi μον μη- 
tif>a, μητι^Ιτσα'», ήσθάνετο έαυτήν άμειβομένην δι’άνεκτι- 
μήτων δώρων άπέναντι τών θυσιών της.

Πλήν ή Μαρία δέν έσκέπτετο μόνον πώς νά συντηρήση 
τούς άδελφούς της, άλλά καί πώς νά τούς άποκαταστήση.’ 
Πρός τούτο δ’έθυσίαζεν έαυτήν, καί πάσας τάς οικονομίας 
της διέθετε, πρός μόνην τήν άποκατάστα.σίν των.

Όπόταν δέ τή έπρότειναν σύζυγον διά τόν έαυτόν της.
— Ευχαριστώ, άπήντησεν. Ή καρδία μου άνήκει καθ’ 

ολοκληρίαν είς τούς δύο άδελφούςμου, καί δέν υπάρχει θέσις 
δι’ άλλον.

’Αληθεύει άρα τούτο ;
’Αληθεύει.
Διότι ώραίσθη έπί τοϋ τάφου τής μητρός της, καί τήν σή·. 

μερον ό μέν Κωνσταντίνος, ό άδελφός της, άνδρωθιίς πλέρν, 
καί φθάσας είς τό 24 έτος τής ηλικίας του, υπηρετεί τό έθνος 
&ς στρατιώτης, καί άναμένει τήν άφεσίν του διά νά έπιδοθή 

μεΧς?!δέν έκαμα κακό ούτε σέ μυΐγα. "Αϊ, άϊ, τό κεφάλι μου 
gFii^vV?.”Ω ! θά πεθάνω...
^1?έϊά , τί θέλεις νά τοΰ κάμωμεν ;
?*̂^Α^>εντη·  άπήντησε καθαρώς ό ήμιθανής, δστις έπά· 
v"2p?V^v φυσικήν αύτοΰ φωνήν, ώς έκ θαύματος’ καταδί- 
κ£σε°τ^να μοΰ πλήρωσή 10 χιλιάδες γρόσια..· και πρό- 
otoS^ja/vOjtov ξυλίσω... νά χαρώ άλλη μιά φορά τήν πα-

■ ι · · ά·οο V’rj hitoai πολύ μετριοφρων, καί σοι επι&αλλω όεκα ραξοι- 
β ’̂ν^άθης νά ένοχλής τούς ξένους, οσοι έρχονται 
sjo Agw^Sya άκόμη διά τήν άπόπειραν τοϋ ρεσματός σου, 
κα ΛΤαΤο ψεύδος, τό όποιον ό κ. Μελάς σ’έκαμε νά 

^’,,VMCyCl' \ί’ξ1ν) άχρεΐε! άλλως θά διπλασιάσω τήν
•α

ρη· προσέθηκε γελών επιτρέψατε μοι τήν 
αστειότητα, άλλ’ έπρεπε νά σάς εκδικηθώ, 

α^,^όστις είναι έδώ, θά σάς ειπ/ι διατί. 
:ουγας;

λοι τέκνον,—δέν πρέπει νά σέ άπο· 
κικ^'^ύπω^^Λίπε^ι^Υέρων, μετά ειλικρινούς καί συμπαθη- 

άπ' τ^·’ 
εμενω. σιωπηλός πλησίον τοΰ διοικητοΰ. Ο Φώτης ρεη α- VSAAX.JJS }ώ .,ιΛ»ϊ»»Γ» .. ,». - . - ·Κ ξ-,

ν* ΙΖΙΤΧ 
δαπαναις του αντίζηλου 

του...1 βεδαιω oct δεν επετυγε,ν-joswJxwsytvwx Λτιτοβ», οτνορι . , . - ,-sTj&?4fe^aM’W^jVTv^!v ’ V*1’«5,ας· W**^IUV ν· *“· 

^kumFasxsoiw Λρτνβπ άν«υγ Xf,vv», ... ,. . ..

5^?’^r,£X°-5w ωρυγί*01 τουί 

’W’^W3;

είς τό έπάγγελμα τοΰ πατρός του, τό. όποιον έδιδάχθη, καί 
ύπανδρεύση συμβοηθούσης καί τής μικράς μητρός του, τήν 
μεκροτέραν αδελφήν του,ήν ήρραβώνισαν εσχάτως μετά τίνος 
καλού νεανίου.

Μετά τούτο δέ ή Μαρία θά εξακολούθηση.έκτελοΰσα πάν
τοτε τά καθήκοντα της μικράς μητρός!.

Ota αύταπάρνησις καί αύτοτελής θυσία, μόνον είς παροδι- 
κάς άγγελικάς ψυχάς άπαντώσα!

Ροΰς

Ηχα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΔΑΜΑΣΤΗΣ

: Κακούργος τις έν Chicago επινόησε μηχάνημα τό όποιον 
έκάλεσεν ηΛικζριχον δαμαστή?, καί τοΰ όποιου ή χρήσις θέλει 
συντελέσει είς πολύ άξιοσημειώτους εκδουλεύσεις παρά τώ 
■σωματείφ ούτινος ό εφευρέτης άποτελεί μέλος.

Τό μηχάνημα τούτο συνίσταται έκ μιπράς τελειοποιη
μένης στήλης, μεγέθους σιγαροθήκης, περιεχούσης αρκετήν 
ποσότητα ηλεκτρισμού δυναμένην νά καταβάλη καί άναισθη- 
τήση άκαριαίως τόν ρωμαλεώτερον άνθρωπον, καί μικρας 
μεταλλικής πλακός, ήν ό κλέπτης δύναται άνέτως νά κρύ
πτη έν τή χειρί αύτοΰ καί θέτη έν συγκοινωνία μετά τής 

•στήλης διά μέσου αγωγού σύρματος πιριβιβλημένου έξ άπο· 
μονωτικής ουσίας.

’Αρκεί οίονδήποτε μέλος τού σώματος, του μέλλοντος νά 
ύποβληθή είς τήν άναισθητικήν κατάστασιν νά τεθή είς έπα· 
φήν πρόςτήν μεταλλίνην ταύτην πλάκα τοΰ μηχανήματος,καί 
εν τφ άμα τό υποκείμενον τούτο θά πέση αυθωρεί χαμαί ώς 
κεραυνόπληκτου. Τότε ό κακούργος λωποδύτης έχει πρό αύ- 
τού ολον τόν άπαιτούμενον χρόνον νά άφαιρέση άπό τοΰ θύ
ματός του άνέτως τό ώρολόγιόν του, τό βαλάντιόν του καί 
ό,τι δήποτε άντικείμενον άξίας φέρει μεθ’εαυτού. "Ωστε 
ή πρόοδος τής έπιστήμης κέκτηται έν ταύτφ καί προτερή
ματα καί ελαττώματα.

έκαμε νά έπιστρέψωσιν. Ό μαύρος, ύπτιος, άνθίστατο εις. 
τήν κατ’ αύτοΰ έκτελουμένην ποινήν, προβάλλων πολλάς κι
νήσεις’ ό δέ δήμιος έμέτρα βροχηδόν άλλ’ ερρύθμως τούς δι’ 
ΐνδοκαλάμου καταπίπτοντας ραβδισμούς, μετά τής αταρα
ξίας εκείνης τοΰ σιδηρουργού τού τύπτοντος επί τοΰ άκμω- 
νος, εν ω ό δυστυχής μαύρος έδάγκανε τούς όνυχας άπό τούς 
πόνους.

— Άρκεΐ, άρκεϊ, έλεγεν ό Κώστας καί ό Βουγας, παρα- 
καλούντες συνάμα τόν Φώτην Βέη νά διατάξη τήν παΰσιυ 
τής τιμωρίας, άλλ’ ούτος δέν συγκατετίθετο νά μή ύποστή τό 
ήμισυ τούλάχιστον τής ποινής.

Μεγαλοπρεπής τράπεζα είχε παρασκευασθή είς τό οίκημα 
τού Διοικητοΰ Φώτη Βέη, όστις μολονότι δυσηρεστημένος 
βλέπων τήν 'Ραλλοϋ ήρραβωνισμένην μέ άλλον, εύγενώς φε· 
ρόμενος περιεποιήθη τούς ξένους όσον ήδύνατο, καί έφ’ όσον 
τό δεϊπνον. προύχώρει έκομίζοντο οί ώραιότεροι οίνοι τής 
Κύπρου καί Σάμου.

— Υπέρ τών'έρωμένων ! άς πιωμεν, έλεγεν ό κ. Βουγας. 
Πρός λήθην! άπεκρίνετο ό άμφιτρύων.

- Ό Κώστας μή ίνθυμούμενος πλέον ότε έφιλοξενεϊτο παρ ’ 
Όθωμανφ λειτουργφ, έφερε,τήν πρόποσιν. νο}χ

— Υπέρ τών ίλ,ευθέρων ’Ελλήνων ! ν«υχχόχοβο^
— ’Αποδέχομαι τήν ευχήν, είπεν ό

σας τό ποτήριόν του, τό έθραυσε. ,χ..νε vbcf χθ ixx ,κ>ωτ·£ 
Τί λοιπόν, προσέθηκε, μέ νίμίζ*τ|ό^*¥<^ΐίρρρ!»Τβ&^ώ5ήν  

διότι πληρόνομαι παρά ^ή«ά9«ν
τούς άδελφούς iii

■9k ΰφίσταηχρΒχύςα»?άΕρ4ρ^θ^''4ΐ&λλ^στξώ?διέ!ίφε£|^3^%δ4ϊ5')4<’ 
τοΰ ελληνισμού, όταν υπηρετώ τήν Πύλην· ΛβΚν
^<?^«ν'μ·7¥Ϊ^ρ^^ϊ<^·|ΐίνδ{.ν«<.ϊΔ^'(^^τ^τι

ΣΤΟΛΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ γΠΑΛΛΗΛΠ,Κ. V

Περιεργοτάτη καινοτομία πρόκειται κατ’ αύτάς νά έφαρ- 
μοσθή εν τή υπηρεσία τής διευθύνσεως τών ταχυδρομείων καί 
τηλεγράφων έν Βιέννη.

01 άνήκοντες είς τό γυναικείου φύλου υπάλληλοι δμτά- 
χθησαν νά φέρωσι τοΰ λοιποϋ στολήν συνισταμένην άπό επα· 
νωκορμίου (corsage) κυανού βαθέος, εξ ύφάσματος πλεκτού, 
φέροντος λευκά κομβία, περιλαίμιου καί έπικοσμήματα ςπί 
τών χειριδών χρώματος πορτοκαλιού.

Καθ’όσον δ’ άφορ? είς τό φόρεμα, τούτο δύναται νά 
διαφέρη καί κατά τό χρώμα καί κατά τό σχήμα, έχούσης 
έκάστης υπαλλήλου τό δικαίωμα τής εκλογής. .

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΚΤΡΟΠΗ

Οί τής ανατομίας καθηγηταί έν Γαλλία συζητούσε τό γε 
νΰν έχον τό περί τών δακτύλων τών ήμετέρων. χειρών. καί 
ποδών ζήτημα, οί πλεΐστοι δ’ εξ αύτών διϊσχυρίςονται ότι 
ό άνθρωπος ώς νΰν έχει τήν σήμερον,, ύπέστη προφανή άλ- 
λοίωσιν τών δακτύλων ήτοι ίκτροπήν,καί είναι πολύ εύκολου, 
έπιμένουσι φρονούντες ν’ άποδειχθή, ότι πάλαι ποτέ.εϊχομεν · 
ούχί πέντε δακτύλους, άλλά. πλείονας τούτων, έξ καί έπτά, 
ώς τούτο έμφαίνεται είς τά άνακαλυπτόμενα ίχνη έπί. τών 
άντιχείρων καί τών μικρών δακτύλων, καί ώς παρατηρέϊται 
έτι είς τούς σπονδυλωτούς, οιτινες έχουσι.ν ίπτά δακτύλους. 
Άφ’ έτέρου δέ εξάγεται κατά συμπερασμόν,ότι ό· μικρός δά
κτυλός μας λόγου χάριν, προώρισται ^ά έξαφανισθή καινά 
συγκολληθή πρός τόν γείτονα του.

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΓΜΑ

Κυρίά τις, ενφ ε’κτενίζετο, ήρώτα τό δεκαετές τέκνον της:·
— Λιλή, πόσον ετών λέγεις ότι είμαι, όταν σ’ίρωτ^ Κύ1 

ριός τις ;
— Σαράντα, μαμμά!....

ή Αύστρία εποφθαλμιώ τήν. Θεσσαλονίκην, καί ή 'Ρωβσία 
τήν Κωνσταντινούπολή ; εύτυχώς. δ’ οί τοΰρκοε διατηροΰσιν 
έν άγνοίμ τήν κληρονομιάν τής μικρας 'Ελλάδος, μέχρι, τής 
ήμέρας καθ’ήν αύτη άνδοωθή.

— Ά! λαμπρά!... ειπεν ό Κώστας. Ένφ ήμεϊς αύξά· 
νομεν καθ’-ήλικίαν καί σοφίαν, κατά τήν επιθυμίαν σας, τά 
άντίπαλα έθνη άναφαίνονται ώς μύκητες έπί τής Χερσονήσου 
τού Αίμου. Ή Αύστρία εφευρίσκει τούς Σέρβους, ή 'Ρωσ-
σία έπινοεί τούς 
Βουλγάρους.Τέσ 
σαρα εκατομ
μύρια 'Ελληνες 
ειναε υπήκοοε ά
κόμη του Σουλ
τάνου’ έάν ησαν 
όλοι ώς έγώ, θ’ 
άνιδρύομεν άμέ
σως τήν άνάτ^, 

τορίαν.

παιδιά, προσέ- 
Ιηκεν ό κ.' Βου· νά μί

.j«spXTW<jsw Χί }0»®oio.y:»w3 —
•ας.Τό καθήκον ήμώνώς Ελλήνων, είναιτΐ^^^ει^μτ^ς

------------ ^^Xfta8}0FP<^·

’’
.........GHPwtfU

τού πατρίου έδάφουςκαί τής έπιρο^Μ^α.
εεθα ανατολικήν αυτοκρατορίαν, τήν μ. ............  ....... .

τροωρίσθη άνωθεν νά λάβη ενεργόν‘μέρος

I
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•—·Σιωπή!..... δέν έντρέπεσαι ανόητη.... είκοσιοκτώ νά 
>έγης......

—-’Όχι, μαμμά, κάμνετε λάθος εις την αριθμητι
κήν- άφοΰ έγώ είμαι δέκα ετών, καί σείς ύπανδρεύθητε χριά· 
κοντά ϊτών, όπως.μοΰ έλέγετε ότι θά ύπανδρεύσητε καί εμέ
να- 10 καί 30 δέν κάμνουν 40;.......

•ΗΙΙΙΙΙΙΙ»*
— Πετρε, επάνω είναι ό πατήρ σου;
—-“Οχι, Κύριε.
—· Πότε θά έπανέλθη ;
·— Μα ξεύρω κ’ έγώ; !·... Άφοΰ είπε νά λεγωμεν ότι δεν 

είνε επάνω, βέβαια δεν θα θέλη νά ξεύρωμεν οΰτε πότε θά 
έπιστρέψη..........

■ ±iiiiiiuk
Μήπηρ τις ήρώτα τον τριετή υιόν της:
— Τάχη, τό χαπέλλο μου πάει καλά, είναι ίσα;
— Τί ίσα χαλί; αύτό μήπως ?χει κανένα ξύλο απάνω διά 

νά φαίνεται Ισο ; αύτό είναι «άν βάρκα ανάποδη καί βου
λιαγμένη .

■ΗΙΙΙΙΙΙΙΚ
Κυρία τις έλεγε προς τον υιόν της ένφ έπεριπάτουν χατά 

τι να νύκτα εν τφ χήπφ των·
— Τί μαύρη νύξ! ....
— Μπά I είναι χαί άσπραις νύχταις μαμμά ;..........

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Κατά τό 1858, iff διαταγή τοΰ αύτοχράτορος Ναπολέοντος Γ*.  
εδηρ,οοιεύθη δι’ υπουργικής άποφάβεως, ή Αλληλογραφία τοΰ 
Ναπολέοντος Λ’, έπιφορτισθέντος πρός τοΰτο τοΰ Ιερώνυμο» 
Ναπολέοντος.

Κατά δέ τό τρέχον έτος διά διαταγές τοΰ χ. Καρνώ, προέδρου τής 
Δημοκρατίας, μέλλει νά δημοσιευθή χαί ή Αλληλογραφία τοΰ 

τής Ευρώπης, ώς Αλέξανδρος, ό υίος τοΰ Φιλίππου ίγενετο 
τοιοϋτος τών έν όμοσπονδίφ 'Ελλήνων. Αί περιστάσεις είναι 
αί αύταί καίτοι ή σκηνή ηύξήθη κάπως. Κατά τον άρχαΐον 
Ελληνικόν κόσμον, ό άκρος πολιτισμός ένέπνεεν εις τούς πο- 
λίτας τό αίσθημα τής δεςιότητος αυτών, έκαστος δέ έφαν- 
τάζετο, ότι έχει δικαίωμα ίσον πρός τό καθήκον του, δπερ 
όμως έξεπλήρου- δυστυχώς όμως ή 'Ελλάς τοσοΰτον μικρά, 
όπου παν δ,τε ήδύνατο νά έκμεταλλευθη έξεμεταλλεύθη, δεν 
είχε πλέον πώς νά διαθρέψη τόσας φιλοδοξίας*  τό πλεϊστον 
τών ικανοτήτων παρελύετο έξ έλλείψεως ένεργείας έν τη πο
λιτική, διακινδυνεΰον νά έκμηδενίση διά τών προς άλλήλας 
πολέμων τών δημοκρατιών τήν 'Ελλάδα, ανίκανον νά ζήση 
ίπί μακρότερον άφ’ έαυτής- άλλοι, κάλλιον σκεπτόμενοι 
ίδρυον αποικίας παρά τοΐς βαρβάροις. Τοΰτο ητο σωτήριον. 
Άλλ ’ έπρεπε νά ύπάρχη εν κράτος ελληνικόν ισχυρότερου 
τών λοιπών, όπως έπιβάλη τήν ειρήνην εν τφ έσωτερικφ,καΐ 
αρχήν διευθύνουσαν τήν μετανάστευσιν προς τήν ’Ασίαν*  ο 
θεός έξήγειρε τήν Μακεδονίαν μετά τοΰ Αλεξάνδρου. "Ωστε 
επί τών ημερών μας, ή Μακεδονία καλείται 'Ρωσσία.

— Ή ’Αγγλία;
—■ Αυτή θά έκπληξη τον κόσμον διά της ανανδρίας της-
— Ή Γερμανία ;
— Είναι κολοσσός έκ περιστάσεως.
— Ή Αυστρία ;
— Έκφρασις γεωγραφική.
— Καί ή Γαλλία ;

Ό ’Αλέξανδρος εκέρδαινε μάχας όπως όμιλώσι περί 
αυτών έν ‘Αθήναι;· οίΠαρίσιοι έσονται αί Άθήναι τοΰ και- 
ροΰ εκείνου.

Ή νύξ διήλθεν έντοιαύταις συνομιλίας, τόσον αίπολιτικαΐ 

Καρνώ, έπιφορτισθέντος πρός τούτο τήν παρελβοΰσαν εβδομάδα 
τοΰ κ. Στεφάνου Charavay.

■ΗΙΙΙΙΙΙΙΗ·
Βροχή έξ ιπταμένων μ-υρμήκων κατέπεσεν εσχάτως επί τινων ο

δών τοΰ Τουρίνου.'Η όδός Νοσοκομείων, ή πλατεία Καρόλου ’Αλβέρ
του, καί τάπέριξ αυτών έπλημμυρησαν έχ τών εντόμων. Τό φαινί- 
μενον τούτο επαναλαμβάνεται κατ’ έτος επί τών πλησίον λόφων, 
αλλά χατά πρώτην φοράν παρετηρήθη έν τη πόλοι.

•ΗΙΙΙΙΚΙΗ
Τηλεγραφιχώς έπεβεβαιώθη οτι ή νόσος χολέρα λαμβάνει ένΜίχ- 

κφ χαρακτήρα έκτάχτως έπίφοβον. Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα δ α
ριθμός τών θανόντων άνήλθεν εις 500. Συνεπείς δέ τούτου άπεστάλη 
ήμισυ τάγμα έξ αίγυπτίων στρατιωτών εις Έλ-Τόρ,ϊναπεριζώσωσι 
τόν λιμένα διά στρατιωτικής ζώνης καί παρεμποδίσωσι τούς κατά 
στίφη μεταβαίνοντας έχεΰεε προσκυνητάς ν’ άποβιβάζωνται εΐς τά 
μέρη ταΰτα.

•ΚΙϋΙΙΙΗ·
’Αγγέλλεται 8τι νέα τις Εταιρία ίδρύβη εν Νέφ Ύόρκη σκοπούσα 

τήν έγκατάστασιν διοχετεύσεων διά σωλήνων, 8πως μεταβιβάζηται 
οΰτω τό γάλα εις τάς οικίας τών συνδρομητών, άπαραλλάχτως ώς 
γίνεται διά τό ΰδωρ χαί τό φωταέριον.

"Ωστε μήν έχπληττόμεβα, εάν βραδυτερον άχούσωμεν τήν διά τοι- 
ουτου τρόπου ομοίως μεταβίβασιν τού οίνου καί τού ελαίου εχ τών 
αποθηκών εις τάς οικίας μας.

Έν τούτοις μή λησμονώμεν, ότι έν Αμερική τά παραδοξότερ*  
καί πολλάκις υποτιθέμενα πράγατα ανακαλύπτονται.

•ΗΙΙΙΙΙΙ»*·
Διά τούς άνθοφιλους. Άνεχαλύφθη εσχάτως εν πλησιοχώροις χώ- 

ραις τού ισθμού τοΰ Tehuantepec, άξιωσημείωτον καί περίεργον άν*  
θος, τό όποιον μεταβάλλει χρώμα τρις τής ημέρας, ήτοι τήν πρωίαν 
είναι λευκόν, τήν μεσημβρίαν γίνεται έρυθροΰν, καί τό έσπερος 
κυανοΰν.

Τό άνθος τούτο θεωρηθέν έκ τών παραδοξοτέρων, κατετάγη είς 
τήν οικογένειαν τών χλιματιδοειδών (lianes).

ga
συζητήσεις ύψηλαί ή μωροί συγκινοΰσι τούς "Ελληνας.

Ή ημέρα ΰπέφωσκεν άνωθεν τής χερσοννήσου τών Κλα
ζομενών, και οί κινητοί έμποροι, οιτινες ίκάστην πρωίαν χο*  
ρηγοΰσιν είς τούς εργατικούς τοΰ λιμένος, τήν βεβρασμένην 
κόνιν τής δρχιδος, έφώναζον ήδη είς τούς δρόμους·-—σαλέπ»1 
ζεστό !—ότι ό κ. Βουγάς προέτεινε, εις-τόν μελλόγαμβρον 
αύτοΰ, νάέπωφεληθώσιν άτμοπλοίου τίνος άποπλέοντος είς Σΰ· 
ρον. *0  Κώστας συλλογιζόμενος ότι ή περίστασες όπως πλη- 
σιάση τήν ‘Ραλλοΰ ήτο καταλληλότατη, καί οτι δέν έπρεπε 
νά τήν άφήση,συγχατένευσε νά άναχωρήσωσιν άμέσως, πλήν 
εν τή σπουδή του έληβμόνησε νά έπισκεφθή τον πρόξενον,, 
τήν κ. Μελά, καί τάς τρεις χαριέσσας θυγατέρας των, αιτινες 
ακόμη δεν τόν έσυγχώρησαν διά τοΰτο.

Κατά τόν διάπλουν, ό κ. Βουγάς καί ό Κώστας ώμίλουν 
φυσικώς περί τοΰ μελετωμένου συνοικεσίου, ούτινος φυσικώς 
έσχεδίαζον πάντα τά παρεπόμενα’ πεπροικισμένοι δέ δντες. 
ύπό δόξης, πλούτου καί νεότητος, καί βλέποντες ενώπιον αυ
τών μέλλον ευελπι, θά κατφκουν είςΦάληρον έν κομψή ιτα
λική έπαύλ«, μέ τριανταφυλλέας καί ίάσμους μέχρι τής 
στέγης’ έκ δέ τών παραθύρων θά ιίχον τήν θέαν τής ΐνη- 
λίου θαλάσσης παρά τήν όποιαν τρέχουσιν εύθυμοι οίπΟϊδες, 
ροδοκόκκινοι καί φυσίγναθοι, ριπτόμενοι είς τήν θάλασσαν 
άφοΰ κυλινδηθώσιν έπί τής άμμου. Θά ίζων τέλος διά νά 
ζήσωσι, και θά ήσαν ευτυχείς!

Ό Κώστας, ώς καλός νέος όποΰ ήτο, δέν συνεκάλυψε τάς 
άδικους προκαταλήψεις τοΰ πατρός του’ ήλπιζεν όμως ότι θά 
τάς έβλεπε πιπτούσας’ άλλως τε ειχεν ύποσχεθή, ότι μετά τήν 
έκ Χίου επιστροφήν τοΰ υίου του, ήθελε μόνος κάμει τήν αί· 
τησιν τοΰ γάμου.

Έν τούτοις, ό κ. Βουγάς έκρινεν εύλογον ν’ άναμεινη έν

ΑΤΟ ΣΠΙΒΟϊΛυ ΕΝ02 ΑΜΧΩΡΠΤΟΓ

(Έστάλησαν ήμ?ν υπό τίνος συνδρομητοΰ μσς έραστοΰ του ερη
μικού βίου).

■ Ό έςαεσιος καφφάς.
’Εάν θέλης νά πίνης καφφέ, όστις νά έχη οσμήν διαπερα

στικήν καί γεΰσιν έξαεσίαν, ζέστανε τούς κόκκους (τά σπυριά): 
πριν τούς άλεσης.

Δοκίμασέ το μόνον, καί θά ίδγ,ς ότι τό νέκταρ τοΰτο, 
άγνωστον είς τούς έν ταΐς πόλεσι οίκοΰντας καί εΐς τούς βα
σιλείς άκόμη, μόνον τοΐς άναχωρηταΐς προσήκει.

Το προσκέφαλου.
θέλεις νά εχγ,ς προσκέφαλου οικονομικόν, ύγιες καί κα

θαρόν ;
Κόψε είς λεπτάς λωρίδας, δύο έκατοστομέτρων πλάτους, 

χάρτην κοινόν, οΰχί όμως τετυπωμένον, &ιότι ή οσμή τής 
μελάνης είναι βλαυερα, καίγέμισον τό προσκέφαλου σου κα
λώς, ώς πράττεις συνήθως διά τών πτερών, βάμβακος, τζί· 
,βας κτλ., κοιμήθητι έπί τινας νύκτας, καί θά Εδης τήν δια
φοράν τοΰ εγκεφάλου σου, ιδίως κατά τάς θερινάςέποχάς.

Γλαύΐ

| τού? συνδρομητά? «Φύβαως»
( Λήγοντος όσον ούπω τοΰ τετάρτου μηνός άπό τής έκδό-
i σεως τής «ΦύσεωςΒ, λαμβάνομεν τήν τιμήν ν’ άπευθυνωμεν 
ί τας. απείρους ημών ευχαριστίας πρός τούς μετά πάσης προ-
f θυμίας υποστηρίζοντας, ίνθαρρύνοντας καί κολακεύοντας τό 
f έργον ήμών τοΰτο, καί έν ταύτψ νά γνωστοποιήσωμεν τοΐς 
Ι άξιοτίμοις συνδρομηταΐς ήμών, οιτινες είσετι δέν άπέστειλαν 
Ε τήν συνδρομήν των, όπως ευαρεστούμενοι μάς άποστείλωσι 
ί ταύτην, διότι είναι καιρός νά κανονίσωμεν τάς κληρώσει; τών 
ι λαχείων καί τοΐς άποστείλωμεν τούς αριθμούς αύτών.
I Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ

ϊ Σύρφ τήν συναίνεσιν τοΰ γέροντος, πριν ή μιταβή είς Ά- 
; θήνας καί μετακαλέση τήν κόρην του μετά τής δεσποινίδος 
ί 'Ραμώ.
■ Ό Θεοχάρης εξηκολούθησε λοιπόν μόνος τόν πλοΰν, όπως
< έξαιτήσηταε παρά τοΰ πατρός του τήν έκτέλεσιν τής οπο
ί σχέσεώς του.

Ό αντιπρόσωπος τής Άργολίδος καί Κορινθίας έφάέη έκ- 
Ε πεπληγμένος καί έφ’ ικανήν ώραν ε'μεινεν άναυδος, προσπα- 
I θών νά συνέλθη, καί ένοήση τί συνέβη. Ό φίλος του Μελάς
ί ήμέλησε νά τόν προειδοποίηση. Χωρίς δε νά ένδιατρίψη είς
I λόγους πρός τόν υιόν του, περιωρίσθη νάτόν βεβαιώση ότι θά 
I τόν Ικανοποίηση.
! Μετά μίαν έβδομάδα, ό κ. Βουγάς, ή 'Ραλλοΰ καί ή
Ε παιδαγωγός της κατφκησαν προσωρινώς είς τό έν Άθήναι; 
I Εενοδοχεΐον τής ’Αγγλίας, μέχρι; ού έγκατασταθώσιν έν τή 
F έπί τής όδοΰ Σταδίου ένοικιασθείση οίκίφ των.
[ *Όλοι  ησαν έν άκρατήτφ χαρ?, διότι ό Κώστας τοΐς ειχεν 
I αναγγείλει τήν δια τήν ίπιοΰσαν έπίσκεψιν τοΰ πατρός του, 
t ή δέ Σωσάννα ‘Ραμώ, έφαίνετο μάλλον νευρική, καί μάλλον 
ρ τεταράγμένη παρά ποτέ από τινων ήμερων.
t Αί έκκλησίαι τής πόλεως έσήμαινον τήν μεσημβρίαν. Ή 
Ι -στοά τοΰ ξενοδοχείου ίπληροΰτο ΰπό διαφόρων, οιτινες έρρι- 
t πτον βλέμμα έπί τών έφημερίδων ή άνεκοίνουν άλλήλοις τά 
I νέα τής ημέρας, μέχρι; ού έλθη ή στιγμή τοΰ γεύματος, 
L διότι έν μεκρ^ί χώρφ, ώς ή 'Ελλάς, πάντες γνωρίζονται, καί 
| προτιμώσι νά συναναστρέφωνται έλευθέρως, παρά νά ύπο- 
| βάλλωνται είς οχληράς εθιμοταξίας. Συνεπώς ό κ. Βουγάς 
Ι είχε περί έαυτόν εΰρύν κύκλον, άλλά τό πρόσωπον αύτοΰ ενέ- 
I φαινε ταραχήν τινα, ήτις τέλος διελύθη καθησυχάσαντο; έκ 
| τής κατατρυχούσης αύτόν αμφιβολίας.

ή:
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΝΕΝΟΝ ΕΓΚΪΚΛΟΙΗΙΛΙΚΟΝ ΙΤΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΚΤΡΙΛΚΗΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ,
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, ■ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΗΣΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ. . ;

. ΚΑΙ . ...ι
ίν γίνει διατριδαΐ δημοσιεύσεις ηοιχίλαι, κοινωφελείς, 

τίρπναΐ κ»1 χρήσιμοι είς «άντα κοινωνικόν άνθρωπό*
1

ΕΙΙΙΣΤΠΜΟΐΙΚΑ ΚΠ AtASKmsTlKA 1ΗΙΓΜ4

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ!

ΕΓΘΗΝΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΟΡΟΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ

Πας σννίρομητης προπ.Ιηρύτωϊ- ίξάμηΓΟΓ σοκύρομην 2αμ- 

ξάνΐΐ era χάρτην της πΐίραματιχης Φνσικής 'Ιστορίας.

Πας δέ προπ^ηράτων έτηοίαν συνδρομήν Λαμβάνει μέρος είς 

25 χΛηρώσεις των Λαχειοψόμων όμοΛογιων. χαί είς ίτίρας 

25 της ΆρχαιοΛογιχής 'Εταιρίας, ίζησίως.

Ό έγγράφων 8 «υνδρομητάς >.5μ«ίνίι τήν ,.Φύσιν» δωριόν ΙπΙ ?νίτο{.

ΟΡΟΙ XYNAPOMHS
Ac’ ?ν ίτο« ici τδ Ισωτεριχδν δραγ_. 6, διά τδ έξωτιριχβν φρ. 10.
Λιά ?ξ μήνσί » » » 4, » » » 6.

Γραφεΐον δδδζ Μουσών-Νίκης άριθ. 2 παρά τή Πλατ, τοΰ Σνντδγματος .

Ό βουλευτής θεοχάρης εφάνη τότε διερχόμενος τήν πλα
τείαν του Συντάγματος, ένδεδυμένος τήν καλητέραν αύτοΰ 
στολήν συμφώνως μέ τήν περίστασιν. Ή λευκή ώς χιών 
φουστανέλλα του μήκους εξήκοντα ποδών, διηρημένη είς έχα- 
τόν είκοσι πτυχάς, έξ δακτύλων πλάτους έκαστη, τφ ήρμοζε 
πληρέστατα. Τό δέ πολυτελές αύτοΰ έρυθροΰν φέσι μέ τήν 
κυανήν φούντα, τά χρυσά κεντήματα, ή πολυτελής σπάθη" 
καί ή λεπτοφυής ύπόδησίς του, τφ έδιδον όντως στάσιν με
γαλοπρεπή.

Έβάδιζε βραδέως, πλήν μέ βήμα θετικόν καί στερεόν, 
κινούμενος ώς αξιωματικός υπερήφανος, καί κλίνων τήν κε
φαλήν διξιόθεν καί άριστερόθεν αύτοΰ, προς τούς χαιρετίζον
τας αύτόν. Φθάς δέ προ τοΰ ξενοδοχείου άνήλθε τάς μαρμά
ρινους κλίμακας καί είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, ώς μέλλων έν 
θριάμβφ νά θύση είς τό Καπιτώλιον.

Ό κ. Βουγάς, συγκεκινημένος έπερίμενεν αυτόν.
Έκ σεβασμοΰ πρός τόν γέροντα Θεοχάρην οί παρεστώτες 

άπαντες ήγέρθησαν έν τφ άμα, πλήν ούτος χωρίς νά τοΐς 
δώσγι καιρόν ν’ άποσυρθώσιν, ώς εμελλον νά πράξωσιν έκ 
καθήκοντος καί λεπτότητος:

— Όχι, τοΐς είπεν άμέσως, μήν άποσύρεσθε, άλλά μέ
νετε, σάς παρακαλώ, ν’ άκούσητε κάτι τι, τό ύποΐον θά σάς 
έκπληξή.

Καί άμέσως διά φωνής ήχηρας καί πλήρους περιφρονή- 
σεως, οτε ή χαρδία τοΰ Βουγά έπαυσε νά πάλλη :

— Βουγά έκ Σύρου, τφ λέγει, «οί ζητώ τήν χεΐρα τής 
θυγατρός σου διά τόν Κώστα θεοχάρη....

Καί στρέψας τά νώτα, έξήλθε διά τοΰ αύτοΰ τρόπου ώς 
είχεν είσέλθει.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΑΝΤ1Π0ΚΡ13ΕΙ2 ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,

ΠΟΤΗΡΙΟΝ ΤΕΛΙΝΟΝ ΘΡΑΤΟΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Τινι τρόπφ δυνάμεθα νά θραύσωμεν ποτήριόν τι διά μόνης 
τής φωνής;

Τό φαινομένου τούτο ητο, υποθέτουν, γνωστόν είς τήν αρ
χαιότητα· διότι άπαντά έν τή Γραφή ορισμός προστίμου 
■κατ’εκείνου, όστις ήθελεν αφήσει κυνα ή χοίρον νά φωνάζη 
εντός αγγείου καί τό θραύση· Έσχάτως δέ ’Αμερικανός τις 
έδημοσίευσεν ότι έφεΰρε 
κινητήρα ένεργοΰντα διά ι 
τής αίθερικής δυνάμεως. | 
'Αλλ’έπίτόπροκιίμενον. '

Κρουσατε δια του da- 
κτύλου · ποτήριον έκ λε- 
πτοΰ κρυστάλλου, το ο· 
ποιον νά κρατήτε άπό 
τήν βάσιν αύτοΰ, καί θά ^μ·μμμμ·····|| 
έχετε ήχον άποτελοΰντα 
μίαν νόταν. Τότε πλησιά- 
σατε αμέσως ποτήριον 

στόμα σας 
καί φωνάξατε αύ-
τοϋ όσον τό δυνατόν Ιν- 
τονώτερον απομιμούμενοι 
τήν Σχεδόν

at 
δονήσεις ιΰρύ-
νωνται, θά θραυσθή^ είς 
μυρία τεμάχια.

Τό πείραμα τοΰτο ήγάπα πολύ ό Lallache, ό περιώνυμος, 
βαρύφωνος, όστις έν κύκλφ φιλικφ έσυνειθιζε πάντοτε νά 
θραύή ούτω ολα τά έν τή συναναστροφή ποτήρια,

%. ΙΪ.'Πάτρας. Άντίτιμον παραγγελίας σας έλήφθη, ήςις άπο- 
στέλλεται σήμερον. ‘Υποσχέσεις σας δ' άνάμένομεν σύν τή δροσε- 

ρότητι τής ατμόσφαιρας. — Δ. Σ. Κέρκυραν. Δέν δυνάμεθα νά σάς 
άποστείλωμεν άριθμδν λαχείου σας, πριν ή ληφθή τδ άντίτιμον τής 
συνδρομής σας, καί τοϋ to διά τήν τάξιν τών βιβλίων μας καί απο
φυγήν συγχύσεων —Π. Ν. Δ. Τρίπολιν. Έλήφθησαν συνδρομαί, σάς 

έχομεν ύπ’δψιν. Εΰχαριστόΰμεν.—Μ. Κ. Σϋρον. Δώρα άπεστείλα
μεν διά μέσου φίλου, βστις θέλει ύμΤν παραδώσει ταΰτα. — Ο. Δ. 

Θήραν. Βεβαίως ό πρδς τδ· 
δεξιδν μέρος τής άποδείξεώς 

L σας άριθμδς είναι δ άριθμδς 

■ά τοϋ λαχείου σας. 'Αριθμοί 
δέ τών λαχείων δημοσιευθή-

■ σονται έν καιρώ εν τήΦύσει.

— Κ. Δ. Ζάκυνθον. Συνδρο· 
μή σας έλήφθη εύχαριστου- 

Η μεν.— Π. Σ. Καλάμας.^Σάς 

Μ ένεγράψαμεν. —Π. Ρ. Β6- 

λον. Συγγνώμην διά βραδύ- 
τητα, άποσταλήσωνται προ- 

|Μ σεχώς, ήσυχεΐτε. — θ. X. 
^Η Πειραιά. Τρέχουσαν έβδομά-
■ δα 'θά λάβητε ζητούμενου.
■ —Γ. Π. Κόρινθον. Δώρον 

δωρειται μετά τήν άπότισιν
[Bs τής συνδρομής. — Περιέργφ. 
I» **Δργοστόλιον.  Ή «Φύσις»

ούδέν τδ κοινόν |έχει μέ τά 

αφύσικα, ώς τά χαλεΐτε.— I. Α. Άργοστόλιον. Άποροϋμεν,έν ταύ- 

τ«ις, σάς άποστέλλομεν εχ νέου αριθμούς.

ΛΕΪΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ!» ΕΠΙΠΛΩΝ
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

’Επειδή πολλοί συνδρομηταΐ έξακολουθοίσι. νά μας άπο· 
στέλλωσι περιέργους λύσεις τών διασκεδαστικών προβλημάτων 

• ημών 12 καί 13, περί γαλών, κονίκλων καί ορνίθων, θά δη- 
μοσιεύσωμεν αύτάς εις τό πρόσεχες φύλλον έν έκτάσει, μετά 
νέου τίνος παραδόξου καί τερπνότατου αινίγματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ

ΓΛαυχΙ τώ άναχωρητ#.— Ώς βλέπετε'έδημό.σιεύθησαν, 
- καί μάλιστα σας εΰχαριστόΰμεν διά τήν σύμπραξίν σάς, πλήν 

θά μάς έπιτρέψητε νά δημοσιεύωμεν εκείνα, άτινά συνήδουσι 
πρός τόν σκοπόν τής «Φύσεως».

Μισανθρώπω συνδρομητή----- Λυπούμεθα παρατηροΰντες
ήμϊν, οτι ή «Φύσις» μή ουσα μισάνθρωπος, άλλ’απεναντίας 
φιλάνθρωπος, αποκρούει τοιαΰτα δημοσιεύματα.

Μ άγω Στ6ί2. — Τόπρώτον έδημοσιεύθη ώς σχετικόν πρός 
τήν περί ΰπνωτισμοΰ διατριβήν μας, τό δεύτερον υπεβλήθη 
εις'τήν'λογοκρισίαν.

Πρώην· ι-Ιευθέρω τίχτονι. —■ θά μελετήσωμεν τό ζήτημα 
•καί θά σάς άπαντήσωμεν άν ή «Φύσις» δύναται ·νά υίοθετήση: 
ή οΰ, καί δημοσιεύση μυστήρια καί ανέκδοτα έταιρ.ικών κέν-. 
.“^ων οίων ή περί ής ό λόγος Στοά τών έλευθερων τεκτόνων.

"Αμποττ. —Βεβαίως, άφοΰ ώς βλέπετε άπαντα τά έν τή 
^^•^081» δημοσιευόμενα είσι πρωτότυπα.

Συναδέλφους Άλΐζανδρτίας, Κύπρου, Σμύρνης, Σύρου, 
Ρουμανίας. Παρακαλεϊσθε, αναδημοσιεύοντας τά έν τή «Φύ· 
σει», ν αναφερητε αβρότητας χάριν την πηγήν εξηςαρυεσθε.

(’ίχτός τοΰ φι.Ιανΰρωπιχοΰ καταστήματος 
tov ΌρφανοτροτρίΙο*  Χατζηκώστα.}

"Οσοι εχετε ανάγκην νέων έπίπλων, όμοίων ώς τά Ευρω
παϊκά, καί εΰθηνοτέρων κατά 20 τοϊς ®/0 τών είς τήν ά- 

:γοράν πωλουμένων, μεταβήτε είς τό φιλανθρωπικόν κατά- 
-στηματοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, καί έκεϊ θά εύρητε 
πρός πώλησιν, ό,τι έπιπλα θέλετε, ήτοι, γραφεία, τραπέζια, 
δουλάπια, μπουφέδες, βιβλιοθήκας, καναπέδες ταπετζαρίας, 
καί λοιπά έπιπλα ταπετζαρίας, άρμάρια, καθέκλας αιθου
σών, ώς καί τραπεζαρίας,νιπτήρας, κονσόλας, καί έν γίνει ά
παντά τά είδη τής επιπλοποιίας. Πάντα ταΰτα κατασκευή 

:ζονται. ύπό τών ορφανών ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ ρέκτου λε
πτουργού κ. Κωνσταντ. Νταβίου.

‘Η «Φύσις» αναδέχεται τήν παροχήν οΐωνδήποτε 
σχετικών πληροφοριών, καί προμήθειαν οπουδήποτε έπί- 
πλου παρά τοΰ άνωθι καταστήματος διά τούς έν ταΐς 
έπαρχίαις οίκοΰντας, έγγυωμένη άμα διά τήν στερεότητα 
κομψότητα καί εύθηνίαν αύτών, 20—30 τοΐς άκατόν 
εύθηνοτέρων τών άλλων καταστημάτων.

ΕΙΛΟΠΟΙΗ2ΚΧ
• Είς τό ήμέτερον γραφεϊον πωλοΰνται διάφορα φυλλάδια 

μουσικής διά κλειδοκύμβαλου τών καλλίτερων Ευρωπαίων 
μουσικοδιδάσκαλων, άντΐ δραχ. 1 μόνον έκαστον φυλλάδιον, 
περιέχον άνά εν τεμάχιον μουσικής, ήτοι· Valse brillante, 
Somnambule fantaisie, Le Torrent, Guillaume Tell, 
Indiana κλπ.

Οί έν ταΐς έπαρχίαις δύνανται νά στέλλωσι δρ. 1,40 καί 
θά λάβωσι οίονδήποτε φυλλάδιον.

SK^TOr ΤΓΠΟΓΡΛΦΕΙΟΓ ΠΑΡΛΣΚΕΓΛ ΛΒΟΜΒ


