
Ιίϊ ·Ί

$ΤΟΣ Α'· , &θηναιζ τη 29 Απριλίου 1890 ' 5i.Pi®. 3

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΟΛΟΙ ΜΟΪΣΟΗ-ΝΙΚΗΣ ίΡ. 2
ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΛΛΟΝ Τ1ΜΑΤΑΙ

ΙΟ ΛΕΠΤΑ ΙΟ

ΣΧΝΔΡΟΜΗ

Έν Έλλίδι, ετήσια ip. β

» » έξάμηνος >' 4
Έξωτερικοΰ έτηβία Φρ. 1G

» » έξάμηνος » 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΡ, ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΕΒΔΟΜΑάΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΚΟΓΡΑΦΪΙΟΝΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΚΔΙΔΟΤΑί

ΚΑΤλ ΚΥΡΙΑΚΗ*

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΗ άρχική καταγωγή τοΰ άδάμαντος, ύπό Λυχνίτου.— Αί περιχί- 
τϊοαι ίνός Ρώσσου[άμαξηλίτου, ύπδ Βοσίχ.— Αξιώματα. — 
Καλλιτεχνία τύ αάλαι καί νΰν, ύπό Φρειδ.— Πώς δύνατά; τι? νά. 
πλίη ίν τή θαλΦββη. — ΤΦ νευρόσσαστα [τον Χόλδεν, ιστορία 
χαί εξήγησες αύτών, ύπό Φ. II— Ωφέλιμοι Γνώσεις. — Διασκε- 
βαστικον Παίγνιον.— Ευτράπελα.

Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΓΠΓΗ ΤΟΤ ΑΔΑΜΑΝΤΟΣ

Ό κ. Daubiee εν τινι των συνεδριάσεων τής ’Ακαδη
μίας τών ’Επιστημών, {’κοινοποίησε σπουδαίας καί πολλοΰ 
ενδιαφέροντος πληροφορίας περί τής καταγωγής τοΰ άδά- 
μαντος, άς θεωροΰμεν καθήκον έπιβάλλον νά μεταδώσωαεν 
τοΐς άξιοτίμοις άναγνώσταες τής «ί'/σεο.ς».

Πάντες γνωρίζομεν 
ότι ό άδάμας ούδέν 
άλλο είναι ή κρυσταλ- 
λοποιημένος άνθραξ, 
•η έν άλλαις λέξεσιν 
άνθραζ ύπό ειδικόν 
σχήμα, τύπον καί ά- 
ξίαν. Ουτος εύρίσκε
ται συνήθως έν σχή- 
μάτι κύβου, είναι δια
φανής, άχρους, ένίοτε 
δέ καί κεχρωματισμέ- 
νος, καί πολλάκις εν
τελώς μέλας ώς ό κοι
νός άνθραξ. Διαγιγνώ
σκεται άπό τοΰ βάρους 
καί τής σκληρότητος 
αύτοΰ, τών ιδιοτήτων 
τούτων παρουσιαζομέ- 
νων εν μείζονι βαθμω 
ή έν τοΐς λοιποϊς σώ- 
μασι τής φύσεως, διό 
καί χαράσσει εύκόλως 
τό ρουβινιον (cilbis), 
τό σκληρότερον τών) 
σωμάτων μετά τόν ά- 
δάμαντα.

Ό άνθρακίτης, οί- 
ουδήποτε άλλου σχή
ματος, έκτος τοΰ ά- 
δάμαντος, ύπάρχει έν 
μεγίστη αφθονία καί 
έπί τής γής καί ύπό 
τό έδαφος. ’Απαντά
ται έν τή άτμοσφαίρα 
ώς ούσία άνθρακικου 
οξέος, καί έν τφ έργα- 
νισμφ πάντων τών 
ζώων καί πάντων τών 
φυτών. Υπό τούς πόδας μας δέ σχηματίζει τάς συνθέσεις τοΰ 
γραφίτου, ξυλάνθρακας, άθρακίτου, ξυλίτου, γαιάνθρακας 
κτλ. πρός δέ συντελεί είς τόν σχηματισμόν τών τιτανωδών, 
μαρμαρωδών καί λευκιτικών στρωμάτων συνεπώς, θεωρείται 
φ; εις τών κυριωτέρων παραγόντων τοΰ φλοιοΰ τής γής.

Έν τούτοις διατί άφοΰ ικανός άνθραξ είναι τοσούτω συν
ήθης έν τη γή, ό άδάμας σπανίζει, καί πώς συμβαίνει ώστε 
αί συντελοΰσαι περιστάσεις εις την κρυσταλλοποίησιν τοΰ 
άνθρακίτου νά μή παρουσιάζωνται συχνότερον έν τή μακρ? 
περιόδφ τών γεωλογικών ηλικιών ;

Καί όντως, αί περιπτώσεις καθ’άς ό άδάμας γεν-ναταε 
ησαν μέχρι τουδε μυστηριώδεις, ή μάλλον άγνωστοι, άν καί 
πολλοί προσεπάθουν νά άνακαλύψωσί τι. *Αν  δέ τινες κατώρ
θωσαν νά κατασκευάσωσι τεχνικούς άδάμαντας άπέτυχον 
οίκτρώς, ώςάπεδείχθη, άνευ άντιρρήσεως.

Όπότε πρό εΐκοσιδύο έτών άνεκαλύφθησαν τά μεταλλεία 
τοϋ ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος, πάντες εξεπλάγησαν 
μεγάλως, όχι μόνον διότι ό άδάμας ανευοίσκετο έκεΐσε εν 
αφθονία καί περιωρισμένω κύκλω, άλλά καί διότι άνεκαλύ- 
πτετο άνάμικτος πρός πετρώδεις όγκους ούδόλως προσο-

μοιάζοντας πρός τούς 
έν Βρασιλίςρ και εν 
ταΐς Ίνδίαις μεθ’ ών 
συνευρίσκετο.

Έν τώ Άκρωτη- 
ρίω της Καλής Έλ- 
πίδος, ό άδάμας ώς 
εύρίσκεται άναμεμιγ- 
μένος μετά πλήθους 
συντετριμμένων τεμα
χίων βράχων, φαίνε
ται ότι προήχθη άπό· 
τοΰ βάθους της γης 
μετά τούτων, διά μέ
σου καθέτων εστιών 
σχεδόν κυκλικών κα'ιότι 
ούτοι άπεκόπησαν έν 
τοΐς άρχαίοις έδάφεσι. 
Πλήρεις αί έστίαι αύ- 
ται, άποτελουσαι μό- 
ναι τάς άδαμαντοφό- 
ρους κοιτάς, διέρχον
ται διά πυκνών στρω
μάτων σχιστόλιθων , .
έν οίς φαίνεται δτι είσ- 
ηλασαν διά θαυμάσιων 
φυσικών μεταβολών. 
Έπιβεβαιοΰται δ ’ άφ ’ 

ετέρου δτι ή κάθετος 
αύτη διέλευσις τών 
βραχωδών λειψάνων 
δέν άπετελέσθη έφ’ά- ' 
παξ, διότι έκάστη υ
πόνομος (εστία) πα
ρουσιάζει ίχνη διαδο
χικών έκρήξεων, ά
τινα αναγνωρίζονται 
άπό της διαφοράς τοϋ 
χρώματος αυτών καί 

τών έπί τών καθέτων παρειών αύτών συνθέσεων εν ώρα ανα- 
σκαφών.

Καί τέλος άφοΰ μελετήση τις έπισταμένως τάς μοναδικάς 
ταύτας διόδους, ευκόλως πείθεται ότι παράγονται ύπό την 
επήρειαν τοΰ ΰδατος καί ούχί τοΰ πυρός. Πρέπει δε νά ύπο-



.1 <
I

f

18 Η ΦΥΣΙΣ

ι '

Η ΦΥΣΙΣ ι δ

Ύ?

i.

<;

θέτ/ι ρεύματα μεγίστης δυνάμεως, τά όποια πλη.'οΰσι τάς 
εστίας ταύτας διά μυρίων πετρωδών λειψάνων άπεσπασμέ- 
νων έκ βαθέων στρωμάτων.

Ήμέραν τινά ό έπιστημ.ονικός κόσμος έχάρη επί τή ανα
καλύψει άδάμαντος, εύρεθέντο; έντός βράχου μελανοί πρα- 
.σίνου, νομίσας ότι άνεκαλύφθη τέλος ή κοίτη αύτοΰ, δηλ. ή 
πηγή είς τά σπλάγχνα τής όποιας ύπετέθη ότι θα έγεννατο 
ό άδάμας, πλήν ήπατήθη, διότι γενομένηςέπιμελώς έρεύνης 
άπεδείχθη ότι ούτος συνέπεια διαφόρων μεταβολών τοΰ έδά- 
φους περιεκλείσθη μετ’ άλλων λειψάνων έντός τοϋ βράχου 
καί ότι δέν έγεννήθη έκεΐ.

Τπετέθη ωσαύτως ότι οί άδάμαντες έλάμβανον αρχήν, 
ότι έγεννώντο, ούτως είπεΐν, έν αίς θέσεσιν άνεκαλύπτοντο, 
έν τφ μέσφ τών ογκωδών λιθωδών λειψάνων, άτινα πάντοτε 
«υνοδεύουσιν αύτούς, άλλά παρατηρηθέντος ότι έάν ούτως 
είχε τό πράγμα δέν έπρεπε νά ανακαλύπτονται έν ταϊς αύ- 
ταϊς πηγαΐς καί τά πολυάριθμα συντρίμματα τών άδαμάν- 
των, άτινα συνήθως, συνοδεύουσιν αύτούς χωρίς τό παράπαν 
ταΰτα νά. εύρίσκοντο πρότερον είς έπαφήν, εξ οΰ άποδεικνύε- 
ται ότι άλλοθι ελαβον τήν αρχήν των, έγένετο παραδεκτόν 
ότι δέν γεννώνται έν ταϊς θέσεσι τκύταις, καθ’ όλα δέ τά 
φαινόμενα, καί ώς φρονεί καί ό κ. Daubree, ό άδάμας με- 
τεκομίσθη έκ τών βαθέων στρωμάτων τή; γής μεταξύ τών 
άλλων μεταλλωδών καΐ όρυκτωδών σωμάτων μεθ’ ών άνεγ 
{λίχθγ’·. , , , ,

Κατά τήν φυσικήν ιδιότητα τών βραχωδών καί όρυκτολο- 
γικών στρωμάτων, άτινα μεσολαβοΰσι έν τή όδώ τών πρός 
την επιφάνειαν τής γής άνερχομένων τούτων άπό τών σπλάγ
χνων τής γής υπονόμων, δέν είναι δυνατόν ή νά παραδεχθώ· 
μεν ότι ό άδάμας έλκει τήν καταγωγήν του έκ τών κέντρων 
τών γρανιτικών όγκων, ένθα κυριαρχεί τό ΰελώδες ορυκτόν, 
γνωστόν τοΐς όρυκτολόγοις ύπό τό ονομα peridot (*),  καί τό 
οποίον απαντάται πανταχόσε άνάμικτον μετά τών ήφαιστει- 
ωδών ουσιών τής .βαλσάτης, (ήφαιστ. μέλαν μάρμαρον) 
καί είς μ.έγιστον βαθμόν μετά τών ηφαιστειωδών χωμάτων. 
Είς ύποστήριξιν τών ανωτέρω άναφέρομεν, ότι έν Αύ· 
στραλίμ αί άδαμάντιναι κοΐται τής Νοτίου Νέας Ούαλλίας 
γειτνιάζουσι πρός τήν βασάλτην, ώστε δέν είναι άπίθανον αί 
νεώτεραι αναδιφήσεις ν ’ άποδείξωσιν ήμΐν ότι ή βασάλτη 
είναι ή πηγή τών άδαμάντων άφοΰ άνευρίσκονται είς τά 
περίχωρα ταύτης.

Συνεπώς δέ αποδεχόμενοι τάς νέας ταύτας βάσεις, ότι 
δηλ. 0 άδάμας είναι θεμελιώδες τι ορυκτόν τής γής, τό ό
ποιον συνετελεσεν εις τήν κατασκευήν αυτής, δέον νά παρα- 
δεχθώμεν ότι ούτος θά ύπάρχη είς μεγάλην ποσότητα έν 
τφ διαπύρφ αύτή; πυρήνι, καί οτι ό άδάμας θά είναι είδος 
άρχετύπου ούρανίου ορυκτού, ή ϊσως τοΰτο είναι ή άρχέγο- 
νος ουσία τοΰ άνθρακίτου έν τφ σύμπαντι. (άκολουθεΐ)

Λυχνίτης

Ji ΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ! ΕΝΟΣ ΑΜΑΞΗΛΑΤΟΥ ΡΑΐΣΟΥ 
(ΊστορικΟν διήγημα).

<■

. Άπο της παιδικής μου ηλικίας ήγάπησα τούς ίππους, 
τούς άμαξηλάτας καί τά αμάξια έν γένει,τοσοϋτον δε ή πρός 
αύτούς στοργή μου ηύξήνθη βαθμηδόν, ώστε παρά τήν θέλη- 
σιν τοΰ πατρός μου, έγκαταλείψας καί βιβλία καί σχολεία 
ήκολούθησα αμαξηλάτην τινά δστις επωφελούμενος τής αδυ
ναμίας μου μέέδίδαξεν έν μικρφ χρονικώ διαστήματι νά οδη
γώ τούς ίππους. Έκτοτε έγεινα αμαξηλάτης έν ήλιζία 22 
έτών, καί μετ’ ολίγον, όποια ύπήρξεν ή χαρά μου δτε έγεινα 

ίππου καί άμάξης ! Έκέρδιζα χρήματα πολλά, διότι
ετών,
κύριο;
τψζν άφω<ηω[λένο< st; τό $ργον μου και φυσικώτχτα άπέ· 
κτησα
βασιλεύς ! είχον ο,τι έπεθύμουν, ούδέν έτερον ήθελον 1 Είναι

{*)  Είδος χίτρινοτρασίνου διαφανούς καί δυσξίατου τίμιου λίθου.

ίππον καί άμαξαν. “Ω I τότε έάν μ’ έβλέπετε, ημην 
ί λ'

περιττόν νά εϊπω ότι ύπέστην πολλάς περιπέτειας καί δυ
στυχήματα, διότι τό εννοεί έκαστος, έκεΐνο όμως τό όποιον 
δέν γνωρίζει τις είναι ότι ό βίος τοΰ αμαξηλάτου είναι βίος 
άνδρός έχεμύθου καί φρονίμου, διότι βλέπει ακούει καί μαν
θάνει τόσα πράγματα περίεργα καί σκανδαλώδη, διά τά 
όποια πολλοί άνθρωποι θα έπλήρωνον διά τής ζωής των, 
έάν έμάνθανον,καί έν τούτοις ό αμαξηλάτης θεωρείται πμδσ- 
τμμος άνθρωπος. Πόσον άπατώνται ! Μή θέλων νά σύρω τα 
παραπέτασμα, όπερ καλύπτει τά άπόρρητα ένό; αμαξηλάτου 
άπό τήν κοινωνίαν, θά σύρω μόνον έκεΐνο τό μέοος τό οποίον 
θά φανερώση τάς άθώας περιπετείας μου.

Κατά τόν χειμώνα ύπέφερα πολύ άπό τό ψύχος, ένίοτε 
δέ ώδήγουν τό άμάξιόν μου έπί τεσσάρων, εξ, κάί πολλάκις 
επτά ποδών χιόνος. ’Ενθυμούμαι, ότι μίαν νύκτα κατά τόν 
Ίανουάοιον τού 1837, διερχόμενος .πυκνόν δάσος έκ πεύκων 
κατελήφθην ύπό τοσοϋτον ίσχυράς καταιγίδος, ώστε ήναγκά- 
σθην μετά του ίππου μου νά διαμείνωμεν έκεΐ, άργοΰντες, 
ύπό πυκνόν δένδοον νήστεις καθ ’ ολην τήν νύκτα. Συ- 
χνάκι; έταξείδευον άπό χωρίου είς χωρίον, καί πολλάκις οί 
κίνδυνοι μάς κατελάμβανον έξ άπίνης.

Μίαν φοράν μεταξύ τής Αουνπούρας καί τοΰ Φόλσομ 
μοί συνέβη περίεργον συμβεβηκός- Περί τό λυκαυγές ημέρας 
τίνος τής άνοίξεως, άν δέν άπατώμαί, διέτρεχον τό Μιλβίλ. 
Είχον τότε ίππον κατά τό ήμισυ άγγλικόν καί κατά τό έτε
ρον ήμεσυ άραβικόν, ζωηρόν, ώκύπουν καί ιδιότροπου συνά
μα, τόν όποιον έκάλουν Ράβ. ’Ενώ έκράτουν ίσχυρώς τά ηνία 
διότι έτρεχεν ώς άστραπή,είδον γιγάντειον άρκτον είς παρα
κείμενον βάλτον παρά τήν οδόν, ήν παοατηρήσας ταύτοχρό- 
νως και ό ίππος μου έστη αίφνιδίως καί ώπισθοχώρησε. Η 
άοκτος ήγέρθη άμέσως καί επί τών δύο οπισθίων αυτής πο
δών, ρίπτουσα βλέμματα επιθετικά έπ’ έμοΰ. Έγώ έκραύ- 
γασα τότε μετά δυνάμεως καί τρόμου, ή δε άρκτος πατή- 
σασα καί τούς δύο εμπρόσθιους αύτής πόδας έκαμε στροφήν 
περί έαυτήν,έπροχώρησεν ολίγον καί ήρξατο τρέχουσαπρό η
μών κατά τήν διεύθυνσιν ήν έπορευόμεθα. “Οτε ο Ράβ είδε 
τήν άοκτον φεύγουσαν, έλαβε θάρρος, έθυμώθη, καί ήρξατο 
τρέχων κατόπιν αύτής. Προσεπάθησα νά τόν άναχαιτίσω, 
έσυρον τά ηνία, άλλ’ είς μάτην, διότι έτρεχε τοσούτφ δρο
μαίους καί θυμωδώς κατόπιν τής άρκτου, ώστε κατέστη α- 
τίθασσος. Ή κατάστασις αύτη έξηκολούθησεν επί εν μίλιον α- 
ποστάσεως, .εως ότου συνηντήσαμεν έτερον άμάξιον καθ οδον 
ή δέ άρκτος μετέβαλε δρόμον καί διηυθύνθη πρός τό δάσος.’ 
Ό Ράβ άγανακτήσας τότε τήν ήκολούθησε καί εκεί μετά 
θυμού καί πλείονος ταχύτητος, άλλά προσκρουσαντες επι 
κορμού δένδρου άνετράπημεν πάντες, καΐ τοϋ μέν Ράβ διερ- 
ράγη τό κρανίον, έγώ κατεμωλωπίσθην, τό δέ άμάξιόν μου 
κατασυνετρίβη. Ευτυχώς μέ έλαβε μεθ εαυτού ό αμαζηλα- 
της ον πρό ολίγου ειχομεν συναντήσει καί ούτως εσωθην, η 
δέ άρκτος ακόμη τρέχει! .

“Ολοι οί ίπποι μου βεβαίως δέν ήσαν τοιούτοι. Έπρομη- 
θεύθην άαέσως έτερον λευκόφαιου, δειλόν καί ταπεινόν, ον 
ώδήγουν ώς ήθελον. Εσπέρας τι, τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου 
διηρχόμην δάσος. Ήτο νύξ σκοτεινοτάτη καί έβιαζόμην νά 
φθάσω είς τό παρακείμενον χωρίον ΐνα κοιμηθώ. Δίερχόμε- 
νος βαλτώδές τι μέρος άκούω τρομεράν ώρυγήν, ώς κραυγήν 
πάνθηρος, ότε ό ίππος μου άντι νά τρομάξγ, καί τρέξη πε
ρισσότερον, έσταμάτησεν αίφνης καΐ ήρξατο τρεμων. Διά τού 
,μαστιγίου μου δέ άναγκασθεΐ.ς μετά δυσκολίας ήρξατο κι
νούμενος. “Οτε δέ έφθασα είς τό χωρίον ήτο ήμιθανής έκ 
τοΰ τρόμου ! ■

Μετά τούτον έπρομηθεύθην μέγαν λευκόν ίππον μεθ ου συ- 
ν.έζησα έπί έξ έτη, καί τόν όποιον άπώλεσα κατά τινα νύκτα 
καθ’ ήν καΐ έγώ ολίγον έλειψε ν’ άποθάνω !

Ήτο παραμονή τών Χριστουγέννων, τό έδαφος ήτο χιο
νοσκεπές.Τό άπόγευμα κατηρχόμην μετ’ αύτοΰ καί τοΰ αμα
ξιού μου τά όρη Νέα Νάμσιρα πορευόμεύος πρό; τό χωρίον 
Βεεχμέρ ένθα οί φίλοι μου μέ έπερίμενον τήν έπιόΰσαν. Η ο
δός ήτο χειριστή, ό δέ ίππος μεγάλως έδυσκολεύετο. Πρός 
τό εσπέρας εύρισκόμ.ην έτι έν τφ δάσει και εις τριάκοντα 

μίλια άπόστασιν άπό τού χωρίου τούτου, τό ψύχος ήτο δρι*  
μύτατον, ό δέ ουρανός συννεφώδης.Εύτυχώς έφερον μετ’έμοΰ 
μέγαν χονδρόν μανδύαν έκ βουβαλοτομάρου.

Τότε ήκουσα δπισθέν μου έλαφρόν κρότον, καί στρέψας 
τήν κεφαλήν είδον είς πεντήκοντα περίπου βημάτων άπόστα- 
σιν άπ ’ έμοΰ μέγαν κύνα όστις μέ ήκολούθει.Τόν έκάλεσαδιά 
συρίγματος νά μας πλησιάση, σκεφθείς ότι ή συντροφιά είς 
τοιαύτην έρημ.Ον θέσιν, έστω καί κυνός, ητο πολύτιμος καί 
ευχάριστος δι’ έμέ, καί μάλιστα διότι θά ήκολουθεΐτο ύπό ά- 
μάξης τινός. Πλήν ένφ έκ περιεογίας έστρεφον τήν κεφα
λήν ίνα παοατηρήσω άν μάς ήκολούθει, καΐ να παρηγορώμαι, 
ειδον οτι εΰρίσκετο πάντοτε είς την αυτήν άπόστασιν άπό τής 
άμάξης μου, καί ότι ήκολουθεΐτο καί ύπό έτέρου κυνός τοΰ 
αύτοΰ άνα.στήματος. Έσκέφθην τότε ότι θ’άνήκον είς κυ
νηγόν έπιστρέφοντα τοΰ κυνηγιού' ένω δέπεριέφερον τά βλέμ
ματά μου ΐνα άνακαλύψω τόν κυνηγόν, αίφνης έξεπλάγην ά- 
νακαλύψα; καί τρίτον κύνα. Τότε ρίγος ψυχρόν μέκατέλαβεν 
αυθωρεί σύσσωμον, διότι ένόησα ότι δέν ήσαν κύνες άλλά λύ
κοι ζητούντες άγραν ! Έσταμάτησα άκουσίως καί εξέβαλα 
κραυγήν ίσχυράν καί απειλητικήν. Ο πλησιέστερο; είς εμε λύ
κος άπήντησε διά φοβερωτέρας έτι κραυγής, ήτις άντήχησεν 
άνά τό δάσος καί αύθωρεί (πλησίασαν πρός αύτόν έτεροι 7-8 
λύκοι, άν δέν άπατώμαί ! Τί νά κάμω ; έσκέφθην άμέσως 
τά όπλα μου, άλλά τί νά κάμη μικρόν πιστόλιον καί μικρά 
μάχαιρα έναντίον τόσων λύκων 1 Έφοβούμην νά ερεθίσω τά 
πράγματα κάμνων έγώ τήν άρχήν, ής έμάντευσα τό τέλος! 
Νά προχωρήσω δέν ήδυνάμην, νά οπισθοχωρήσω χειρότερον, 
νά καλέσω βοήθειαν, τίς νά μέ άκούση ; εύρισκόμην τή ά
ληθεία είς δεινοτάτην θέσιν.

Ό θεός ήξεύρει τί ύπέφερον! Έβίασα τον ίππον μου νά 
βαδίση, άλλά δέν έβάδιζε,είχεν καρφωθή εις τό έδαφος, ό δέ 
τρόμος μέ έφόβιζε νά κινηθώ, μήτοι οί λύκοι μοΰ έπιτε- 
θοϋν. Έπερίμενα μήπως άπομακρυνθοΰν, άλλ’ είς μάτην I 
Έκινούμην ολίγον, αύτοΐ προύχώρουν, έσταμάτων, έσταμά- 
των καί αύτοΐ, καί μέ π.αρετήρουν μέ βλέμματα γαλής ενώ
πιον ιχθύος ή τρυφερού ποντικού. Αίφνης ώς έκ συνθήματος 
πάντες οί λύκοι έξέβαλον κραυγάς όδυνηράς. Όποια απο
τρόπαιος μουσική συναυλία ητο έκείνη ! Δέν ένθυμούμαι χει- 
ροτεραν στιγμήν τής ζωή; μου 1 Τότε εις λύκος έπήδησε 
κατ’ έμοΰ, έξέβαλα κραυγήν άπειλητικήν, καί έκένωσα κατ’ 
αύτοΰ τό πιστολών μου. Χωρίς δέ νά. δυνηθώ νά άντιληφθώ 
τί συνέβη έπακριβώς, μετά τούτο ένόησα μόνον ότι έπετέ- 
θησαν κατά τού πτωχοΰ ίππου μου, όν ήρχισαν νά κατατρώ- 
γωσι. Έγώ δέ περιτυλιχθείς εντός τού μανδύου μου καΐ πε- 
ριμαζευθεις εις τό βάθος τοΰ άμαζίου μου, έπερίμενον έν ά- 
ναισθητική καταστάσει τήν σειράν μου. Έδεόμην δέ μόνον 
είς τόν θεόν νά μή μέ πειράξουν οί λύκοι' μετά εν περίπου 
τέταρτον τής ώρας καθ’ ό ουτοι κατεξέσχιζον, καί έτρωγον 
τόν ίππον μου έν κράυγαϊς καΐ θορύβφ δέν ένόουν πλέον τί
ποτε. Ήμην εντελώς άναίσθητος. Μοί έφάνη δέ μόνον ότι 
διήρχοντο έπ ’ έμοΰ πατώντές με οί λύκοι καί. ούδέν πλέον 
καί ειτα ότι μέ κατέτρωγον.

Τότε μέ κατέλαβεν είδος ληθαργίας καί εντελούς άναισθη- 
σιας, έξ ής δέν έπανήλθον ή περί τό λυκαυγές τής έπιούσης 
ότε διερχόμενοί τινες χωρικοί διά τοΰ άμαξίου των μέ συνήν- 
τησαν άπεκάλυψαν καί έπανέφερον είς τάς αισθήσεις μου. 
Παρετήρησα κύκλω μου καί είδον ότι ό ίππος μου έλειπε, 
γενόμενος βορά τών λύκων. Μέ μετέφερον είς τόπλησιέστερον 
χωρίον ένθα μετά δυσκολίας άνέλαβον έκ τού τρόμου καί φό
βου μου. Τό συμβεβηκός τοΰτο ήτο τό φοβερώτερον τών όσων 
μοί είχονσυμβή.Έκτοτε άπέφευγον τάςέπικινδύνουςόδούς καί 
σήμερον διάγω έν μέσφ τών τέκνων μου άνατρέφων ταύτα είς 
έπαγγέλματα όλιγώτερον έπικώδυνα τοϋ αμαξηλάτου, διότι 
ίκτόςτών άνωτέρω άτινα διηγήθην μοί συνέβησαν καί πολλά 

' άλλα τά όποια καθιστώσι τόν βίον αύτοΰ ούχί επίζηλον.

^βδησσδς 10 Άϊφιλίον 1890

ΑΞΙΩΜΑΤΑ
'Όταν ό άνθρωπος θεν ίχει π2έον (άπ.ίόαζ εν τφ κύαμω 

τούτφ ούχί μόνον όεν αισθάνεται την ζωήν, ά22α χαί τήν φε- 
μει μετά βάρους. _ Βολταίρος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ KAI ΧΓΧ

Ή νεωτέρα καλλιτεχνία άντιπαραβαλλομένη πρός τήν άρ- . 
χαίαν, διαφέρει άκριβώς τόσον όσον ή ήμερα άπό τής νυ
κτός. Καί μολονότι πρός άπόδειξιν τούτου αρκεί νά (5ίψη τις 
άπλοΰν βλέμμα έπί τών νεωτέρων καί αρχαίών αριστουργη
μάτων καί νά πεισθή περί τούτου διά τής αντιπαραβολής, έν 
τούτοις θ ’άναφέρωμεν παραδείγματα τινα τών άρχαίων Ελ
λήνων καΐ ετέρων καλλιτεχνών, όπως δώσωμεν μικράν ιδέαν 
τίνι τρόπφ ένόουν καί κατώρθουν ουτοι τήν πιστήν καί ακρι
βή άντιγραφήν τής φύσεώς κατά τούς μακαρίους έκείνους 
χρόνους.

Ό Παρράσιος, περίφημος Έφέσιος ζωγράφος, σύγχρονος 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί Άπελλή, προκειμένου νά ά- 
πιικονίση τόν Προμηθέα άλυσιδεμένον καί προσηλωμένο*  
έπί της κορυφής τοΰ Ινδικού Καυκάσου, καί καταξεσχιζό- 
μενον ύπό τού γυπός, ύπέβαλεν είς τοιοϋτο μαρτύριαν δοϋ- 
λον τινά, ίνα συνεπείς τών ορατών καί πραγματικών πόνων 
τοΰ βασανιζόμενου άπομιμηθή καί έκφραση ζωηρώξ καί φυ- 
σικώς τήν εικόνα αύτοΰ. ”0 δυστυχής υπογραμμός άπεβίω- 
σεν, άφοΰ ενέπνευσεν όμως τό άριστοτέχνημα.

Ό Μέγας Μιχαήλ Άγγελος έπίσης θελήσας νά άπεικονί- 
ση τόν έσταυρωμένον, προσήλωσεν άνθρωπόν, τινα έπί τοϋ 
σταυρού καί τόν άφήκε ν’ άποθάνη.

Άλλά καί μεταγενεστέρως οΐ καλλιτέχναι δίδουσιν ήμΐν 
παραδείγματα τινα.

Ό GenliHe Bellini, ζωγράφος έκ Βενετίας δστις έτιματο 
πολύ παρά τοϋ Μωάμεθ II, άπεικόνισε διά τόν μονάρχην 
τούτον τήν ΐί’Αετοτομήν τον Άγ. Ίωάννον.τού Βαπτιστον»

Ό Μωάμεθ ηύχαριστήθη, πλήν παρετήρησεν εις τόν καλ
λιτέχνην ότι είχε κάμει σπουδαϊον λάθος είς τό σημεΐον τής 
άποτομής, καθότι τής κεφαλής άπαξ κοπείσης ό λαιμός 
έδιι νά έλαττωθή συνεπείς τής συστολής τών νεύρων κτλ. 
Έπειδή δε ό καλλιτέχνης έξεπλάγη διά τήν παρατήρησιν 
ταύτην τοΰ Σουλτάνου καΐ άντέτεινεν, ούτοςδιέταξεν άμέ
σως ν’ άποκεφαλίσωσιν ένα δούλον του έπί παρουσί^ τοϋ 
ζωγράφου, όστις,ούτως, ήδυνήθη νά πεισθή καΐ συμπληρώση 
τό έργον του.

Ώστε άς φαντασθώμεν ήδη διατί ή καλλιτεχνία έν γένει 
πάσχει άπό μαρασμόν !

ί

Φεεδ.

ΤΑ ΝΕΓΡΟΣ ΠΑΣΤΑ ΤΟΓ ΧΟΑΔΕΝ

Ίατορόα καό έξήγηοος αύτών.
Άφ’ ενός μέν ό Bertl’and έν Παρισίοις, καί άφ’ ετέρου ό 

Χόλδεν έν Άθήναις, προσελκύουσι τόν θαυμασμόν τού κοινού 
καΐ άποσπώσι τάς ζωηράς έπευφημίας αυτού διά τών άψύ- - 
χων καί αύτομάτως. κινούμενων θαυμάσιων αύτών πλαγ
γόνων. Πώς κατορθοΰσιν ουτοι νά δίδωσι ζωήν καΐ κίνη- 
σιν είς τοιαΰτα άψυχα όντα, είναι ζήτημα, τοΰ όποιου τό μυ
στικόν παντοιοτρόπως οί έργάται τού θαυμάσιου τούτου κό
σμου προσπαθοΰσι ν’ άποκρύπτωσι. Έν τούτοις μεθ’ όλον 
τούτον τόν μυστικισμόν κατορθώσαντες νά λάβωμεν πά
σας τάς δυνατάς σχετικά; πληροφορίας καί άπο τών μέ
χρι τοΰδε δημοσιευθέντων έν Εύρώπη, καί διά τοπικών εξε
τάσεων μας μεταδίδομεν τοΐς ήμετέροι,ς άναγνώστας ταύτας 
έλπίζοντες ότι θέλομεν εύχαριστήσει αυτούς.

Ή μετάδοσις τής αυτομάτου κινήσεως είς τό άψυχον 
πάντοτε διήγειρε τήν περιεργίαν καΐ τό ένδιαφέρον τοΰ κοί-
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- λιεργήθη τό τοιοΰτον,

is

νοϋ. Καί παρά μέν τοΐς άρχαίοις Έλλησι, μολονότι δέν έκαλ- 
έν τούτοις ή ξύλινη περιστερά τοΰ 
Έλληνο; μηχανικού Άρχύτα, τοϋ πι 
ριφήμου Πυθαγορείου φιλοσόφου καί 
μαθηματικού (400 — 365 π.Χ.), ητις 
ΐπτατο βασταζόμενη καί κινούμενη διά 
λεπτού .[σχοινιού, είναι γνωστή ήμϊν, 
προσκτησαμένη τόν θαυμασμόν τοΰ 
τότε κόσμου. Μεταγενεστε'ρω; δέ, ό 
Kircher,'ό Perla, ό Scott και άλλοι, 
■περιέγραψαν την αυτόματον κίνησιν 
νΐυροσπάστων, άτινα έτρωγον, έπινον 
καί έξετέλουν μουσικά; παραστάσεις. 
Τά δέ μηχανικά έργα τοϋ Vaucanson 
άπηθχνατίσθησαν, διότι έτι καί σήμε
ρον ό επισκέπτης τοΰ Μουσείου τών 
τεχνών έν Παρισίοις δύναται νά ϊδη 
διάσωζομένην έξαισίαν πλαγγόνα τοΰ 
διάσημου τούτου μηχανικού, ήτις 
κρούει έπιτυχώς τό κλειδοκύμβαλον, 

Ο ςκεαετος ΤΟΓχοδαεΝ κ«ί κατεσκευασμένη μετά λε
πτότατης τέχνης.

Τά νευρόσπαστα όπόταν είναι έπιτυχώς κατασκευασμένα 
καί προπαρεσκευασμένα ούχί μόνον απομιμούνται τάς ενόρ
γανους κινήσεις πάνυ έπιτυχώς καί απομιμητικώς, αλλ εκ- 
τελοΰσι καί γυμναστικά; καί λοιπά; τεχνικά; κινήσει; μετά 
πλείονο; ακρίβειας καί1 χάριτος ή ό εμπειρότερο; καί μάλλον 
δεδοκιμασμένο; καλλιτέχνης.

Εί; πλεϊστα εύρωπαϊκά θέατρα έδόθησαν παραστάσεις ύπό 
εταιριών έχουσών τοιαύτα νευρόσπαστα, ό δέ κ. Maurv κα
τόρθωσε νά όργανίση μικρόν μουσεΐον έκ τοιουτων αυτομά
τως κινουμένων πλαγγόνων έξ όλων τών εποχών καί έζ όλων 
τών χωρών. Σήμερον ό Γεώργιος Bertrand, έν Παρισίοις διά
σημο; ζωγράφος, κατεσκεύασεν επιτυχή νεύρόσπατα τα οποία 
παριστάνουσι καθ ’ εσπέρα; έν τφ θεάτρω Άλκαζάρ τών Πα- 
ρισίων ένθα κόσμος πολυπληθής συρρέει. Αί παραστάσεις τοΰ 
Bertrand ούδόλω; διαφέρουσι τών ένοργάνων δντων, όπόταν

δέ τά νευρόσπαστα αύτοΰ παρουσιάζωνται έπί τή; σκηνής, 
βαδίζ ωσι καί κενώνται, τοσούτφ όμοιάζουσι πρό; τά φυσικά 
όντα ώστε νομίζει τις ότι εύρίσκεται έν τή πραγματικότητι, 
διότι δέν φαίνονται ό; πλαγγόνες ένεργοΰντα, αλλα ώ; η
θοποιοί διδάσκοντες άπό τής σκηνής.

Ό ήοω; τού κ. Bertrand είναι εί; μικρό; βιολιστή; όστι; 
έκτιλει τό μέρος του θκυμασίως, καί κρούει τήν λύρα.ν τό- 
σον τεχνικός ώστε κατκκυιιεύει τό άκροατήριόν του.

Άλλά καί ό ήμέτ-ρο; Χόλδεν ούδόλω; στερείται τέχνη; 
καί έπιτηδειότητος. Τά νευρόσπαστα αύτοΰ είναι πολύ έπι- 
τυχή, καί ή δευτέρα έν Έλλάδι κάθοδός του θ’ άφησε) ανα

μνήσεις. Τί; δέν μετέβη εί; τά; πα
ραστάσεις του καί δέν έθαυμασε τήν 
θαυμασίαν όντως έπιτυχίαν τών κι
νήσεων τοϋ άψυχου αύτοΰ κόσμ.ου ; 
τίς δέν έξεπλάγη έπί τή περιε’ργω καί 
άνεξηγήτφ ά.ελίξει σειράς όλης πα-■ 
ραστάσεων καί δέν έζήτησε νά έξι- 
χνιχση τό μυστήριον τών τοιουτων κι
νήσεων ; Ό σχοινοβατικός χορός, το 
balletO, ό σκελετός ανθρώπου, καί ό 
πάππος μέ τούς παΐδας του είναε 
όντως έπιτυχεϊ; εικόνες, καί παρα
στάσεις διεγείοουσαι πολύ τό ένδια-. 
φέρον καί τήν περιέργειαν τοΰ κοινού. . 
Είδομεν οικογένειας άποθαυμασάσας 
τάς παραστάσεις ταύτα; τών νευρο- 
σπάστων τοΰ Χόλδεν, καί άποδωσά- 
σας τήν αιτίαν είς ύπερφυσικήν ίδιο-

, ΤΟ ΝΕΓΡΟΣΠΑΣΤΟΝ , , , _ * ,τητα του εργάτου των τοιουτων σκη
νών. Πολλοί δέ ήρώτων^. μά ποΰ etrai δ X026ey ; νομίζον- 
τες ότι θά εβλεπον ύπερφυσικόν τι ον. Καί είχον δίκαιον, 
διότι ένόσφ ή τέχνη τών τοιουτων αύτομάτων φαινομένων 
κινήσεων μένει έ’τι άνεξήγητος παρά τφ κοινφ, ό αόρατος κ. 
Χόλδεν θά θεωρήται ό άεό; τοΰ πλαγγονικοϋ τούτου κόσμου, 
καί ό δημιουργός καί πλάστη; αύτοΰ.

Έλθωμεν ήδη εί; τήν έξήγησιν αύτοΰ.

Όστις αγαπά τά περίεργα φαινόμενα τής φύσεως, τής 
■■μηχανικής κ.τ.λ. βεβαίως θά ήρώτησέ τινα, ίσως καί τόν 
■ίδιον κ. Χόλδεν, μά πως κάμπζε ΐοΰεο, μά πως ylrftat 
ΐχειρο·, καί θά ελαβεν άπάντησιν εντελώς αρνητικήν, ή τό 

-πολύ πολύ ότι αί κινήσει; έκτελοΰνται δι,ά σχοινιών, καί τί
ποτε περισσότερον.

Γούτο είναι φυσικώτατον διότι ίάν ό κ. Χόλδεν τοΐς είπη 
το μυστικόν, του, τό γόητρον τών παραστάσεών του μειοΰται 
ται καί διατοε’χει τον φόβον τή; άνπποιήσεως τή; τέχνης του.

Εν τούτοι; επειδή άφ ’ έτέρου ή πρόοδο; έν παντί τοΰ αν
θρωπίνου νοός δέν επιτρέπει τίποτε νά μένη κρυπτόν αύτ$ 
ύπο τον ήλιον έκ τών έν τή φύσει γιγνομένων, μεταδίδομεν 

-ημείς ευχαρίστως οσας περί τού αντικειμένου τούτου ήρύσθη- 
μεν γνώσεις.

Τά νευρόσπαστα τοΰ κ. Χόλδεν έχουσι τό ημισυ τοϋ Φυ
σικού μεγέθους, ήτοι 0,80 περίπου εκατοστά του μέτρου 

•ύψος, καί κρέμανται άπό τής οροφής τής σκηνής διά λεπτο- 
τάτων συρμάτων στηριζομένων έπί ελατηρίων έκ καουτσούκ, 
μετακινουμένων κατά βούλησιν.

Τά νευρόσπαστα αφιεμενα είς τό ίδιον αύτών βάρος καί τήν 
ελκτικήν τών συρμάτων δύναμιν φθάνουσιν είς έν περίπου 
μέτρον ύπεράνω τοΰ εδάφους έν τή σκηνή. Κάτωθι δέ ταύ
τη; διαμένουσιν οί έργάται οίτινες'κρατοΰσι τά ύπό τού; πό- 
-δα; τών νευροσπάστων προσδεδεμένά σύρματα, τά όποϊα ©έ- 
ρουσιπρος τύ έδαφος, καί διευθύνουσι τά; κινήσει; των, τό 
βαδισμάτων κλπ. Έτερα δέ σύρματα πλάγια διευθυνόμενα 

-δεξιόθεν καί αριστερόθεν πρό; τά παρασκήνια, ώς δείκνυουσι 
αί ανωτέρω εικόνες ήμών ενεργοΰσι τά; κινήσει; τών χειρών. 
Εν παραδειγματι,όπόταν θε'λη τις νά άναγκάση τό νευρόσπα

στον νά βαδιση μετακινεί τά ύπό τού; πόδα; αύτοΰ ύπάρ- 
χοντα σύρματα δεξιά η άριστερ?, ταχέως η βραδέως κατά 
βούλησιν- ταύτοχρόνως δέ έάν πρέπη νά κινήση ώρισμένως 
καί τάς χείρα; αύτοΰ,δίδεται ή δέουσα κίνησις έκ τών παρα
σκηνίων. Εννοείται δε οτι απαιτείται αρκετή πείρα καί προ- 

-σοχη εκ μέρους τών επιφορτισμένων νά διευθύνωσι τάς κινή- 
•νήσει; τών νευροσπάστων, όπερ βεβαίως αποκτάται ούχί. δυ- 
σκόλως διά τή; εξασκήσεως. Οί ήμέτεροι Περικλέτοι καί οί 

Φασουλέτοι δύνανται κάλλιστα έν σμικρώ νά παραβληθώσι 
πρό; τά τοιαύτα νευρόσπαστα. Ή διαφορά είναι ότι ταΰτα 
μεν είναι τελειοποιημένα έπί τό τεχνικώτερον καί εύπρεπέ- 
στερον, εκείνα δέ ατελέστερα καί βαναυσότερα ύπό έποψιν 
τέχνης, καλλονή; κτλ.

’Ώστε τό μυστικόν τής άπαραβλήτου φυσική; ένεργείας 
τών πλαγγώνων τοΰ Χόλδεν συνίσταται έν τή Ιπιμελιίφ καί 
τή τελειοποιημένη μεθόδφ δι’ ών είσι προπαρεσκευασμένα 
καί κατασκευασμένα τά νευρόσπαστα αύτοΰ. Ό κ. Χόλδεν 
αναντιρρήτως έχει πολύ μελετήσει τήν ενόργανου φύσιν καί 
κατά βάθος γνωρίζει τήν ανατομίαν, διότι άναγκάζεται νά 
πλάττη τεχνικά έμψυχα όντα εντελώς κατ’ άπομίμησιν τών 
φυσεκών. Έκαστον νευρόσπαστον άποτελεΐται έκ σκελετού 
έπιτηδείως κατεσκευασμένου ώς ό φυσικός, εν ώ ύπάρχου- 
σιν ούχί μόνον τά ριψικά οστά αύτοΰ, άλλά καί τά παρεμ- 
πίπτοντα έκ ξύλου σκληρού, ώς καί αί άρθρώσει; έξ έ-. 
λατηρίων χαλύβδινων. Παρατηρήσατε έπιμελώς τήν κό
ρην χορεύουσα έπί σχοινιού ’ · ! ιΒ~- ■'' · ’ Ζ ~
κάς αυτή; στάσεις ....
έκείνων τών οστών

Τά νευρόσπαστα 
καταλλήλων αύτών 
άνθρωπίνην μορφήν 
λον βλέποντες τά 
ζωήν καί ένεργοΰντα ώς

Όπως καί άν έχη τό

>, εχει επακριβώς όλα; τάς ζωϊ· 
καί κινήσεις, διότι άποτελεΐται έξ όλων 
καί αρθρώσεων άς πάσα γυνή κέκτηται. 
(σκελετοί) ταΰτα κεκαλλυμένα- διά τών 
ενδυμασιών συμπληροΰσι τήν έξωτερικήν 

1 καί διά τοΰτο έκπληττόμεθα έπί μάλ-- 
άψυχα ταΰτα όντα λαμβάνοντα-αίφνης 
- άν ήσαν τέλειοι άνθρωποι.

τό πράγμα τό θέαμα είναι όχι μόνον 
περίεργον άλλά καί διδακτικόν, διότι διά τής τελειοποιή- 
σεως αύτοΰ ό κ. Χόλδεν καί οι δμο,οι αύτώ δίδουσιν αφορμήν 
προ; περαιτέρω τελειοποίησιν τής τέχνης καί επιστήμης.

Φ. Π.
—-——----------

ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΤΙΣ ΝΑ ΠΛΕΗ
ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ

Συνέπεια τών γενομένων πειραμάτων έν Λονδίνφ διά μέ
σου όλως νέου καί ευκόλου, προσιτού είς πάντα άνθρωπον, 
άπεδείχθη ή πλήρης αύτών έπιτυχία, καί του λοιπού πάς τις

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Συνέχεια)

πάντα δέν είναι δνειρον; Άναχωρήσας τήν πρωίαν διά ra 
σχοτώσμ τδκ xaipir, wwxfy κατά τύχην τάς δύο νεάνιδας, 
ώς συνοδοιπόρους’ έπί τινα; ώρα; οδοιπορούσε παραπλεύρως 

άλλήλων· ή άνακά- 

U ΟΙΚΙΑ ΤΟΤ ΚΟΡΟΜΗΛΑ

λυψις κοινών σχέσεων 
γεννά μεταξύ των οι
κειότητα- τέλο; τήν 
αύτήν έσπέραν,τή συν
εργεία τή; θυέλλης, ή 
έτέρα τών δύο νιανί- 
δων, ή καί ώραιοτέ- 
ρα, κρύπτεται ύπό τόν 
μανδύαν του, σχεδόν 
είς τά; άγκάλα; του, 
έν μέσφ μεμονωμένων 
έρειπίων, ώ; έν ερω
τική συνεντεύξει!

Ό υιό; του αύστη- 
ροΰ βουλευτοϋ Θεο- 
χάρη; δένητο νέος τις 
Δον ’Ιωάννης,ούτεπο- 
νηρό; τις, ήκιστα δέ 
ποιητής αγαπών τάς 

γυναίκας καί τούς αστέρας- ίσως ήτο έραστής, ώ; Χερουβίμ, - 
αύτοΰ τοΰ έρωτος- οπωςδήποτε,κατέβαλε πασανπροσπάθειαν 1 
ίνα u-ή στειρεύση ή ομιλία έκ τών κοινών έκείνωνφράσεων, δι’ 
ών καλύπτεται ή αμηχανία.

Εις περιστάσεις σφαλερά;, ώς ή παρούσα,ή σιωπή είναε 
έπικίνδυνος- οίεύφυεϊ; τήν διακόπτουν γελώντες, οί αγροίκοι 
διά τίνος ανοησίας- οί δειλοί έπί τέλους, μή γινώσκοντε; τί 
νά πράξωσι, άμφιταλαντευόμενοι ύπό φόβου καταλήγουσιν 
είς ερωτικά; δηλώσεις. ·

Έν ένί λόγω, δέν ήξεύρω διατί, άλλ’ είναι βέβαιον οτι ή 
'Ραλλοΰ είχε γείνη κατακόκκινο; ώ; κεράσιον, ό δέ Κώστας 
έξαντλήσας πάσαν έπινόησιν, έτραύλιζεν- ότε ή βροχή, κα- 
ταπαύσασα, έπέτρεψεν αύτοΐ; νά έπανέλθωσι πρό;τόν θησαυ
ρόν τών ’Ατρειδών.

Ή δεσποινίς 'Ραμώ άνέμενεν ήδη αύτούς έκεΐ.
— Έπί τέλους, ήλθετε! άνεφώνησε- ήμην ανήσυχος. Θά 

έβράχητε βεβαίως τρομερά;
-—Διόλου- ϊδετε.
— Αλήθεια! Καλά, τοΰτο δέν μ’ εκπλήττει: έπήρα έγώ 

όλην τήν βροχήν καί δέν άφήκα διά τούς άλλους.
Καί τώρα, ά; ίππεύσωμεν, άν θέλετε, καί άς κινήσωμεν 

διά τό Χαρβάτι. Άναμφιβόλως θά έχη θερμάστρα; ό κουμ
πάρος σας, κύριε Θεοχάρη.

-—Βεβαίως, δεσποινίς- δηλαδή . . . πιθανώς...
Ό καλπασμό; τών ίππων δέν έπέτρεψε ν’ άκουσθή τό τέ- ■

λος τής φράσεως.
Ή πεποίθησις του Κώστα ίκλονίζετο, όσφ έπλη-^αζε δι’ 

αύτόν ή κρίσιμος στιγμή.— Οί στρατιώται, έσκέπτετο, θά 
μοί εύρον ΐνα κουμπάρου, άλλά κουμπάρου, ό όποιο; νά έχγί 
οικίαν μέ θερμάστραν,. . τοΰτο μοί φαίνεται όλίγον δυσκολον

Δέν διήρκεσαν πολύ αί ένοχλητικαί· αύται σκέψεις- διότι 
είσήρχοντο ήδη είς Χαρβάτι καί ήτο ανάγκη νά υπερασπίσω- 
σιν εαυτού; κατά τού πλήθους τών κυνών οίτινες, είς κάθε 
ελληνικόν χωρίον, ύποδέχονται πρώτοι τούς ερχομένου; ξέ- 

-νους. Έστησαν πρό τής οικία; τοΰ ίερέως. Ή θύρα, ερμη
τικώς κεκλεισμένη, εμεινεν επΐπολλήν ώραν κωφή εί; τάς έπι- 
,μονου; προκλήσεις ας ο Κώστας έθεώρησε καλόν νά τή άπευ- 
θύνη διά τών υποδημάτων του. Έπί τέλους παράθυρόν τι 
-ήνεώχθη όλίγον εί; τό πρώτον πάτωμα. Καί ό Παπά; ήοώ- 
τησεν αυτοπροσώπως τί ήθελον.

— Πάτερ, ιδού δύο κυρίαι, αί όποϊαι έρχονται μετ’ έμοΰ 
■διά τό βάπτισμα τό όποιον θά κάμετε αύριον.' Θά ε/ωμεν 
κβυφέτα καί διά σάς- κατεβράχημεν, καί ελπίζω ότι δέν θά 
άρνηθήτε τήν φιλοξενίαν.

— Ε ! έ! δέν έχω κριθήν διά τού; ίππους.
— ^Α; φάγουν άχυρα- άνοίξατέ μας παρακαλώ.
— Ε ; πω, πώ! πώ! Δεν έχω τίποτε νά σάς δώσω νά φά- 

γητε.
—Καί πώ; ζήτε λοιπόν, πάτερ;
— Μέ άρτον, δόξα σοι ό Θεός.
— Αρτον, θά δώσετε καί εί; ήμάς, ανοίξατε ! .
— ΕI μά τά κόκκαλα τή; μητέρα; μου, δέν ύπάρχει 

-πλέον άρτο;.
— Θά ζητήσετε άπό τούς γείτονας, έλα γρήγορα, άνοί- 

ΐ'ξατεί
— Παναγία μου! δέν εύρίσκεται τώρα άρτος: αύριον θά 

ζυμώσουν.
. Καί τό παράθυρου έκλείσθη έκ νέου-

0 Κώστας, άπολέσα; ήδη τήν έλπίδα ν’ άναπληρώση διά 
•τοΰ ίερέως τήν τοϋ προβληματικού πλέον καταστάντος κουμ-

πάρου φιλοξενίαν,ήρξατο ν ’ άνησυχή περί τών συνεπειών τού
1 επεισοδίου, καθόσον μάλιστα τό 

στίφος τών περικυκλαύντων αύ- 
'ών ένισχύετο άνά πάσαν 

στιγμήν διά νε'ωνέφέ— 
δρων τρομερώ; ύλα- 
κτούντων. Καθ’ ήν 
στιγμήν ή ανησυχία 
του είχε φθάσει εί; τδ 

I μή περαετέρω, θόρυ

4

i

βό; τις ισχυρότερος 
τής ύλακής τών κυ
νών αφίχθη εΐ; τά 
ώτά του: ήτοζωηρά 
τις φιλονεικία μεταξύ 
τών στρατιωτών, ού; 
είχε στείλει πρός άνχ 
ζήτησιν κουμπάρου 
καί γυναικός τινο; ό . 
ξύτατα κραυγαζού- 
σης.

•—Άς ύπάγωμεν 
είς τήν οικίαν τοδ 
κουμπάρου, μου, ει— 
πεν ό Κώστας,άκούω 
τήν γυναίκα του. 

Ή συνοδία, άκο- 
λουθουμένη ύπό πεν- 
τήκοντα ή εξήκοντα 

ύλακτούντων κυνών, διέσχισε τό χωρίον.
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πίπτων έν τή θαλάσση έκουσίως ή χκοΰσίως οιύτοΰ, Θά δύνα- 
ταινχ πλέη ϊπ’. χύτης έττί μακρφ χρονικφ διαστήματι.

Τό εύφυέστατον καί άπλούστατον τούτο μέσον άποτελει- 
ται άπό τρία αδιάβροχα θυλάκια (τσέπη) έρραμένα εν τοϊς 
ένδύμασι καί μη καταλαμβάνοντα θέσιν μεγαλειτέραν τών 
κοινών Θυλακίων. Έκαστον δέ τών νέων θυλακίων τούτων 
φέρει οπήν προς τά κάτω έπί τών πλευρών της όποιας τοπο
θετείται χημική τις κόνις, ήτις άμα τή επαφή αυτής μετά 
τοΰ ύδατος αποσυντίθεται είς ανθρακικόν όξύ, όπερ φουσκώ
νει τά θυλάκια ώς πραγματικούς ασκούς.

’Επειδή δέ τά Θυλάκια ταΰτα φέρουσιν οπήν πρός τό κα
τώτερον μέρος αυτών, ώς ανωτέρω είπομεν, άναισθητοϋσιν 
ή μάλλον άπρακτοϋσιν όπόταν βρέχη, έστω καί κρουνηδόν, 
και δεν φουσκώνονται ή μετά εντελή μούσχευσιν καί κατάδυ- 
βιν αυτών εν τφ ΰδατι.

Τά νέα ταΰτα θυλάκια δύνανται νά τοποθετηθώσι καί εΐς 
το εσωτερικόν μέρος τών ενδυμάτων, είς τρόπον ώστενά μη 
φαίνωνται, ό δέ φέρων ταΰτα ν ’ άγνοή εντελώς τήν ύπαρξιν 
αυτών πριν ή πέση είς τήν θάλασσαν·

"Ωστε και οί φρόνιμοι καί οΐ άφρονες δύνανται είς τδ έξης 
8ιά τής προμήθειας τριών τοιούτων θυλακίων νά άψηφώσι 
τον κίνδυνον τοΰ έκ τής θαλάσσης άποπνιγμοΰ.

ΣΤΜΒΟΤΛ ΑΙ

Έπιθυμοΰντες νά καταστ.ήσωμεν τδ ήμέτερον περιοδικόν, τό 
έφ’ ήμιν, απαραίτητον καί ωφέλιμον είς πάντας τους κόκκους, 
0ά δημοσιευωμεν έκάστοτε καί συμβουλάς χρησίμους παντί ανθρω- 
ιτω, ιδίως ύπδέποψιν υγιεινής, καθ’ ήν ώραν ήρξατο καί παρ’ ή· 
μΐν επιμελούμενη ή διατήρησις καί καλλονή τοΰ σώματος, τδ ευ 
ίχειν αύτοΰ, ώς καί ή οξύνοια τοΰ πνεύματος, ά'τε συμβαδιζόντων 
αμφοτερων.

Πρός ταΰτα έπικαλούμεθα τήν συνδρομήν τών αξιότιμων πεφω
τισμένων καί έμπειρων ιατρών, οι’τινες τυγχάνουσι συνδρομηταί 
μας όπως μας άποστέλλωσι σχετικήν τινα χρήσιαον συμβουλήν 
δσάκις έχωσι νά μεταδώσωσι ήμ“ν τοιαύτην τινά· Άρχόμενοι δε 

άπό σήμερον δημοσιεύομεν ευχαρίστως τήν Λ.' συμβουλήν φίλου τι*  
νδς συνεργάτου οστις έσχε τήν καλωσύνην ν’ άποστείλη ήμϊν ταύ- 
την πρδς δημοσίευσή, έλπίζοντες δτι θέλομεν ευχαριστήσει τους, 
ύαετερους άναγνώσιας.

Η ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ.

Πρός τάς γυναίκας, otcxsvef βαρύνονταο 
νά ζώσο

ΙΙολλάκις αί γυναίκες, συνεπείς πολλών αφορμών, ιδίως 
δέ, ώς συμβαίνει παρ’ ήμϊν, άπό τής πολλής αεργίας, αφα
σίας καί έν γένει τοΰ ίδραίου τής διαίτης, καθιστώσιν έαυτας 
τοσούτφ όκνηράς ή βαρυκινήτους, ώστε καί τό εαυτών σώμα 
μετασχηματίζουσι καί τό πνεύμα αύτών άμβλύνουσι,αποκαθι- 
στώσαι τόν βίον αύτών βαρύν καί' άνυπόφορον. Παρατηρή
σατε μερικάς γυναίκας στρογγύλας καί παχυλάς ώς βυτία, 
μόλις καί μετά βίαςκινουμένας οσάκις έξέρχωνται, μέ κεφα
λήν ούδέποτε στρεφομένην καί κινουμένην, βαδιζούσας μετά- 
κόπου, καί βαρυνομένας νά σας όμιλώσι. Διατί περιήλθον εις 
τοεαύτην θέσιν; τί πάσχουσι ; Ούδέν ! Είναι άπλούστατον 
αποτέλεσμα τοΰ' Ιδραίου τής διαίτης, δηλαδή του χαθηβιοΐτ 
καί τής ασυγχώρητου τερπι-Ιιας.

Αί τοιαΰται γυναίκες συντομεύουσι ,τό τέλος τής ζωής των.
Συμβουλεύομεν λοιπόν διά τήν αποφυγήν μεν τοιαυτης κα- 

ταστάσεως τήν σωματικήν εργασίαν, τόν συχνόν περίπατον 
καί καθαρισμόν τοΰ σώματος.

Διά δέ τήν θεραπείαν αύτής, τήν προστριβήν του σώμα
τος καθ’ έκάστην πρωίαν διά φλανέλλας βεβρεγμένης έν ύ-- 
δατι Κολωνίας (κολώνια, Eau (b Cologne), καί τήν χρήσιν- 
λουτρών χλιαοών. Ταΰτα έξατμίζουσι τό συσσωρευθεν λίπος 
τοΰ σώματος, διαλύουσιν αυτό καί έλαφρύνουσι το σώμα καί-, 
τό πνεύμα, συνεπώς δέ προκαλουσι τήν κίνησιν καί την ορε- 
ξιν. Δοκιμάσατε αί πάσχουσαι καί θά πεισθήτε.

'Ως κατάλληλον ύδωρ Κολωνίας συσταίνομεν τό έν τεξ> 
μυροπωλείφ Άθ. Στίνη έπί τής όδοΰ Ερμου κατασκευαζό- 
μενον καί πωλούμινον,ώς περιέχον τά κατάλληλα συστατικό- 
καί ώς εύθηνόν.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τρόπος τοΰ συγκολλάν τά τεθραυσμένα ε*  πορσελάνης καί 
-κρυστάλλου πολύτιμα σκεύη. Διαλύσατε εντός ΰδατος γόμμαν είς 
κόνιν, ολίγον άλευρον καί τό λευκόν ένός αύγοΰ. Μετά τοΰτο πε" 

■ ριαλείψατε τα τεθραυσμένα μέρη τοΰ αγγείου καί δέσατε αυτά διά 
σπάγου. Ή συγκόλλησις θά γίνη στερεά καί επιτυχής.

Τρόπος τοΰ καβαρίζειν τά ύάλινα σκεύη. Παρασκευάσατε πυ
κνήν σαπωνάόα καί διαλύσατε εντός αύτής τεμάχια χάρτου στρά- 
τσου, τοΰ κοινώς μεταχειριζομένου παρά τοίς παντοπώλαις. ‘Όταν 
δέ ή ζύμη αυτή καταστή αρκούντως πυκνή, τρίψατε τδ έξωτερ(κόν 
τών σκευών, τά οποία θέλετε νά καθαρίσητε, έπί τινα λεπτά τής 
•ώρας, τό δέ εσωτερικόν καθαρίσατε μέ τούς φλοιούς τών αυγών. 
Μετά ταΰτα ξεπλύνατε τά σκεύη σας καί θά γείνωσι λαμπρά καί 
.Λεία ώς κρύσταλλον.

ΔΙΑΣΚ.ΕΔΑΣΤΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

Πτίραμα διά τοΰ μαγικού άγ^ζίοο,ή μετατροπαι χρωμάτων. 
;—Πάντες θά εγενόμεθα θεαταί έν τινι τών θεάτρων, τής πα
ραστάσεις καθ’ ήν οί ταχυδακτυλουργοί κατορθοΰσιν ΐνα τό 
"^ίριεχόμενον ύδωρ έν τινι ποτηρίφ μεταβληθή αίφνης είς οί
νον υποκίτρινου, κατόπιν είς μελάνην, κτλ. χωρίς νά έννοή- 
σωμεν πώς. τούτο γίνεται.

Η προπαρασκευή έχει ούτως :
Λάβετε μικρά τεμάχια ινδικού ξύλου (πελεκούδια), τά ο

ποία αφοΰ κοπανίσητε, τά κοσκινίζετε έν μεταξωτώ ύφά- 
σματι καί συλλέγετε τήν ούτω άποκτηθεϊσαν λεπτήν κόνιν.

Έάν θέσητε μικράν δόσιν (πρέζαν) έν τινι ποτηρίφ στερεέ— 
χοντι ύδωρ, τοΰτο αύθωρεί θά λάβη χρώμα έρυθροΰν όμοιον 
τοΰ οίνου.

Έάν τό άποκτηθέν ούτως έρυθροΰν. ριυστόν χύσητε εν 
αλλφ τινι ποτηρίφ, τό όποιον νά έχητε προηγουμένως ξεπλύ-
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νη διά σταγόνων τινων όζους, θά μεταβληθή'άμέσως είς ώ· ■ 
ραϊον χρώμα οινοπνεύματος. ,

Έάν δέ προσθέσητε είς τοΰτο καί όλίγην πότασσαν, θά 
λάβη τό αρχικόν του χρώμα, καί τέλος έάν ρίψητε όλίγην στυ- 
πτηρίαν θά μεταβληθή είς μαΰρον χρώμα ώ; ή μ.ελάνη.

"Ωστε ούτω ποιουντες δυνάμεθα φυσικώτατα νά έχωμεν 
ύδωρ, οίνον έρυθροΰν, οινόπνευμα καί μελάνην.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Έν τώ πιλοπωλείω Κατσίμπαλη εισέρχεται είς κύριος:
— Έίδον είς τάς έφημερίδας ότι έκομίσατε ολόκληρον τό

Παρίσι καί ότι έχετε είς τήν διάθεσιν τών άγοραστών 10,000 
καπέλλα. -

— Μάλιστα, Κύριε, τώ άπαντώσι.
—-Τότε, δότε μοι νά τά δοκιμάσω όλα, διά νά εκλέξω.
Ο υπάλληλος παρατηρεί έκπληκτος τόν κύριον του,ούτος 

δέ συγκατανεύει, διατάσσων άμα, όρεκτεκόν, γεΰμα καί κλί
νην, έν τφ καταστήματί του, διά τόν νέον πελάτην του, καί 
επιδίδων αύτώ συνάμα λογαριασμόν τώ λέγει :

— Θά πληρώσητε 15 δρ. τό καπέλλον, 15 δρ. γεΰμα 
καί κλίνην,καί 100. δρ. διά χασομέρι.

Ό νέος πελάτης χαιρετά καί ακόμη φεύγει. .
■lAIIHtlH.“nrlnlpr

Λ

Χήρα τις ήρωτήθη:
— Τί πραγμα σ’ έπληξε περισσότερον είς τήν ζωήν
— Ό μακαρίτης!

Παρά τινι κουρεϊ έν τή όδώ Έρμοΰ :
— Μά, φίλε μου, πάλιν μ' έκοψες είς τδ πηγούνι, 

εξακολουθείς ούτω θά χάσης όλους τούς πελάτας σου.
— A ! δεν τό πιστεύω, διότι έγώ ξυρίζω μόνον τούς

βάτας, καί τούς τυχαίους . . . ■
— “Ε! ε, ε, ε, ε . . . .

σου ;

Έάν

δια-

Οί δύο στρατιώται, οί ύπό τοΰ Θεοχάρους άποσταλέντες, 
είχυν έκτελέσει εύσυνειδήτως τό καθήκον των, ώς άνθρωποι 
συνειθισμένοινά έκτελώσι τάς διαταγάς άνευ αντιλογίας.

Άφ’ ού ήρώτησαν τόν Ιερέα περί τών γεννήσεων καί έσκέ- 
φθησαν έν συντόμφ όπως εύρωσι μεταξύ ένδεκα βρεφών τό ζη
τούμενου·

—Δέν δύνατμι νά ήναι άλλος παρά ό υιός τοΰ Κορόμηλά, 
συνεπέρανεν ό στρατιώτης Δημήτριος.

— Βεβαιότατα, είναι ό υιός τού Κορόμηλά, ειπεν ό σύν
τροφός του Νικόλαος.

Όφείλομεν νά εΐπωμεν ότι ό στρατιώτης Νικόλαος πάντοτε 
ήτο τής αυτής γνώμης μέ τόν στρατιώτην Δημήτριον.

Ό Δημήτριος, μεγαλόσωμος, ισχυρός καί ωραιότατος, έξή- 
σκει πραγματικήν επιρροήν έπί τοΰ Νικολάου βραχυσώμου, 
χονδρού καί έχοντος τήν όψιν έστιγμένην υπό εΰφλογίας. Υπη
ρετούν άπό πολλών ήδη ετών είς τό σώμα τών άτάκτων χω
ροφυλάκων. Μεταξύ τών ανθρώπων τούτων διεσπαρμένων 
άνά δύο είς μεμονωμένους σταθμούς, αναπτύσσεται συνήθως 
κατά φυσικόν λόγον μεγάλη φιλία, συνέπεια τής μακρας αυ
τών συγκατοικήσεως έν. μέσφ τής έρημίας τών όρέων.

, Ή οικία τοΰ Κορόμηλά, έκτισμένη κατά τό σχέδιον τών 
λοιπών οικιών τού Χαρβάτι, ήτο οικία πλουσίου έλληνος χω
ρικού. Ξύλινος τις έξώστης, είς ον άνήρχετό τις διά σκεπα
στής κλίμακος, παρείχε τήν είσοδον είς τά δύο δωμάτια τοΰ 
πρώτου πατώματος τά καί μόνα κατοικήσιμα. Καθότι τό 
ισόγειον έχρησίμευεν ώς σταΰλος, ώς οίναποθήκη, ώς ξυλα
ποθήκη καί ώς όρνιθών.

Τήν στιγμήν εκείνην ή οικία αύτη ύφίστατο αληθή πολιορ
κίαν, έπειδή ρ Δημήτριος καί ό Νικόλαος, έρειδόμενοι έπί τών 
δικαιωμάτων άτενα ένόμιζον ότι ειχον ώς αντιπρόσωποι τοΰ 

Θεοχάρους, έπέμενον νά είσέλθωσιν, ένφ ή σύζυγος τοΰ Κορό
μηλά έπέμενε μετ’ίσου πείσματος νά μή τούς δεχθή.

— Άλλ’ άφ’ ού σάς λέγω ότι έρχόμεθα έκ μέρους τοΰ- 
κουμπάρου σου; έφώναζεν ό Δημήτριος.

— Ποίος κουμπάρος;
— Δέν γνωρίζεις τόν υιόν τοΰ βουλευτοΰ Θεοχάρη; —— 

Έφώναζεν ό Νικόλαος απορών.
— Τραβάτε τόν δρόμον σας, κακό χ_ρόνο ν’ άγετε I
—Νά σέ πάρη ό διάβολος!
— Ζυγώσατε, νά σάς ’βγάλω τό ’μάτι!
— θά σου κόψωμε τά πόδια!
— Άχ! νά νά ήτανε εδώ ό άνδρας μου, νά φάγητε ξύλο L
—Άφησε μας νά μβοΰμεν: στοιχηματίζω ότι ή θέσις τοο. 

είς τό κρεββάτι δέν έκρύωσεν ακόμη άφ’ότου εφυγε.
Τό βέβαιον εινε ότι ό Κορομηλάς, καίτοι ανδρείος καί ρω

μαλέος, είχε κρυφθή άπό τής αρχής τής συζητήσεως. Ηξευ- 
σεν έκ πείρας ότι, άν ένεφανίζετο οί στρατιώται δεν θά εδί- 
σταζον ν ’ άπαιτήσωσι παρ ’ αύτοΰ ό,τι ό νόμος παραχωρεί αυ· 
τοίς— μίαν θέσιν είς τήν έστίαν, ενώ ή γυνή κατά τά έθιμα, 
τού τόπου εινε άπηλλαγμένη τοιούτων απαιτήσεων. Ο Κορο-- 
μηλάς έκρύπτετο έκ φιλαργυρίας, καί ΐνα άποφύγη πάσαν 
άφορμήν έριδος πρός τούς αντιπροσώπους τής αρχής. ^ό πρώ
τον κίνημα τοΰ αθλητικού τούτου άνθρώπου δέν ήτο πολύ κα
κόν, τό δεύτερον όμως σχέδιόν του δέν επέτυχε’ καθότι, μη 
ύποφέρων πλέον τάς ύβρεις άς ύφίστατο ή σύζυγός του, ήτοι- - 
μάζετο ήδη νά ταϊς είς τούς δύο στρατιώτας, ώς ελε-,
γεν ή σύζυγός του, ότε εύτυχώς παρενέβησαν αί .δύο περιη— 
γήτριφι καί ό Κώστας.

— Μέ ταίς μπαστουναϊς μάς δέχεσαι συμπατριώτα ; 
Πήγαινε νά μάς φέρης καφφέ, άντί νά φιλονεικής μέ τούς. 

στρατιώτας. Λοιπόν κουμπάρε, ποΰ είναι τό παιδί ποΰ θά 
βαπτίσω; .

— Βλέπεις λοιπόν κουτέ! άνέκραξεν ό Δημήτριος καί Νι
κόλαος περιχαρείς. Καί δά ήδύναντο βεβαίως νά τοΰ είπωσι 
ό,τι ήθελον, διότι ήσαν έν τώ δικαίφ των ό δέ Κορομηλάς 

-δέν θά δυσηρεστείτο. Φαντάσθήτε, αύτός ό υίός τοΰ βουλευ
τοΰ Θεοχάρη, ό πλουσιώτερος ιδιοκτήτης τοΰ νομού Άργο- 
λίδος καί Κορινθίας, νά έλθη έπί τούτω νά γίνη άνάδογος 
τοΰ τέκνου του !

— ‘Η εΐδησις αύτη διεδόθη ώς αστραπή έν όλφ τφ χωρίφ 
καί έξ όλων τών οικιών έτρεξαν έκ περιεργίας καί ζηλοτυ
πίας νά συγχαρώσι τόν γείτονά των.

Έν τούτοις ό Κώστας καί αί δεσποινίδες είσήλθον είς τήν 
•οικίαν, άφου πρότερον παρεδωκαν 
Δημήτριον καί Νικόλαον. Τό δέ* » Λ- I ·> ' ' ·........ I*  *----»
οψιν καί ενώ πρότερον δέν είχε νά τούς δώση τίποτε, τώρα 
είχε τα πάντα. Οί χωρικοί έφερον 
πους, άρτον, ρακήν, ελαίας, γάλα,

τούς ίτπους των εις τον 
χωρίον ήλλαξε διά μιας

τότε κριθήν διά τούς ΐπ- 
οινον, καπνόν κλ. διά τόν

θ50Χ’:Ρ'Ί> κ*ί  λουκούμια, καφφέ, μέλι καί άλλα γλυκύσματα 
εις τάς Κυρίας. ’Επειδή δέ οί οδοιπόροι ειχον κοπιάσει καθ' 
δλην τήν ημέραν καί ειχον ανάγκην ανακουφίσεων καί νέων 

■ δυνάμεων προσεκληθησαν νά δειπνήσωσιν, άλλα προ παντός 
είναι αναγκη νά στεγνώσωσι ■ τά κατάβροχα ένδύματα τής 

•δεσποινίδος Ραμώ’ όσον άπλούστατον καί άν έφαίνετο τό 
πραγμα εν τούτοις παρουσιάσθησαν μεγάλαι δυσκολίαι, διότι 
ή οικία τοΰ Κορόμηλά συνέκειτο έκ δύο μόνον δωματίων, τά 

■όποια ειχον ήδη καταλάβει οί χωρικοί, ώστε δέν ήτο δυνα
τόν νά άλλάξη τά ενδύματα αύτής ή δεσποινίς Ραμώ ένώ- 
πιον τόσου πλήθους, άλλως τε καί ένδύματα δέν ύπήρχον 
-πρός αλλαγήν, διότι δέν ειχον φέρει μεθ’ εαυτών.

Πώς νά οικονομήσουν τήν περίστασιν έφαίνετο πράγμα 
δύσκολου, διότι κατά τά έπικρατοΰντα έν Έλλάδι έθιμα, έθε- 
ωρείτο άπρεπες νά παρακληθώοιν οί παρεστώτες y ’ άποσυο- 
θώσι του δωματίου. Έξ εναντίας δέ υπάρχει μεγίστη έλεΰ- 
θεριότης είς τόν τόπον τούτον, καί έκαστος δύναται κατά τό 
δοκοΰν νά είσέλθη καί έξέλθη ή διαμείνη έν τή οικία τοΰ 
άλλου άρκεϊ νά ήναι φίλος ή κουμπάρος, χωρίς μάλιστα νά 
παρατηρήται ποσώς ή τοιαύτη -κίνησις. Καθ’ εκάττην στιγ
μήν κάποιος εισέρχεται χωρίς ν’ άναγγείλη; έαυτόν, χαιρετφ 
φέρων τήν χειρα αύτοΰ εναλλάξ έπί τής καρδίας άαί του με
τώπου, κάθηται, καπνίζει, παρατηρεί τά πάντα, καί άπέρ- 
χεται μετά ήμίσειαν ώραν χωρίς νά προφίρη λέξιν.

Αύτη είναι ή έλευθεριότης έν τή φιλονεξία.
Προκειμένου λοιπόν άπαραιτήτως νά άλλάξη τά ένδύματα 

αύτής ή δεσποινίς Ραμώ, κατεσκεύασαν έκ τοΰ προχείρου 
διαχώρισμα διά σκεπασμάτων καί υφασμάτων τά οποία έ- 
κρέμασαν έπί σχοινιού άπό τοΰ ένός μέρους τοΰ τοίχου μέχρι 
τοΰ ετέρου, καί ούτω αατώρθωσεν ό Κώστας θεοχάρης νά 
προφύλαξη είς πρόχειρον δωμάτιον τάς προσφιλείς αύτοΰ 
δεσποινίδας άπό τά αδιάκριτα βλέμματα τών παρεστώτων. 
Ελλείψει δ’ εστίας έν τή οικία ταύτη πρός άποστέγνωσιν 
τών βεβρεγμένων ένδυμάτων έλαβον μέγα τι χάλκινον σκεύος 
έν φ ήναψαν πυράν έκ ξύλων, θέσαντες καί τεμάχιον λεμο
νιού διά νά μετριασθή ή έκ τών ξύλων άναδιδομένη οσμή.

Ούτως ή δεσποινίς Ραμώ ήδυνήθη νά έκδυθή έν άνέσει 
καί στεγνώση τά φορέματα αύτής έν τή πυρ?, καί μολονότι 
0 Θεοχάρης έτοποθέτησεν ώς φύλακας τόν Δημήτριον καί 
Νικόλαον είς τήν είσοδον τοΰ προχείρου τούτου διαχωρίσμα- 
τος, αί δεσποινίδες παρετήρησαν πλέον ή άπαξ κεφαλήν παι
δίσκης άναφαινομένην διά τοΰ παραπετάσματος ή τά όμ~

·£■ ■a
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Έν τινι συναναστροφή :
■— *Ώ  1 φαντάσθητι, αγαπητή μοι, είναι απελπιστικόν 

πράγμα! Ό σύζυγός μου νά γίνη άφαντος πρό δύο ετών,καί 
νά μή γνωρίζω αν ζή ή απίθανε!

—- Ναι, Ελένη,· είναι φριχτόν, τφ όντι. Καί τί σκέπτε
σαι νά κάμης ;

— Συλλογίσθητι, δέν δύναμαι ούτε νά ζαναϋπανδρευθώ!..

Λύσεις τον διασκεδαστικοΰ προβλήματος άριθ. 1

Ό Πέτρος είναι ό σύζυγος τής 'Ελένης 
Ό Παύλος » » » » Μαρίας
Ό Άνδρέας » » » I» Αικατερίνης

Έζήγησις

Ό Πέτρος ήγόρασε 32 αντικείμενα διά 1.024 δρ. καί ή 
Ελένη 31 διά 961 δρ. Διαφορά 63 δρ.

Ό Παύλος ήγόρασε 12 αντικείμενα διά 144 δρ. καί ή 
Μαρία 9 διά 81 δρ. Διαφορά 63 δρ.

Ό Άνδρέας ήγόρασεν 8 αντικείμενα διά 64 δρ. καί ή 
Αικατερίνη 1 διά 1 δρ. Διαφορά 63 δρ.

Έπί πλέον δέ:
Ό Πέτρος όντως ήγόρασεν 23 αντικείμενα πλέον τής Μα

ρίας. Καί ό Παύλος έπίσης ήγόρασε 11 αντικείμενα πλέον 
τής Αικατερίνης.

Ούδείς έλυσε τδ 1 διασκεδαστιχόν πρόβλημα, επομένως οίοομεν 
ημείς σήμερον τήν λύσιν αύτοΰ, καθιστώντες σύναμα γνωστόν τοΐς 
αποτανθεΐσιν ήμΐν καί ζητήσασι. διασαφήσεις, ότι ούδεμία μαθη
ματική ούδέ αλγεβρική γνώσις καί δυσκολία άπητεΐτο ή απλή σκέ- 
ψις, καί ότι τά αινίγματα καί προβλήματα ολα εν γένει είνε 3μοια 
τοΰ ύπό τοΰ Κολόμβου διά τοΰ αύγοϋ τεθέντος προβλήματος πρός 
λύσιν.

ή: ΦΥΣΙΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ! ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΦΤΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ, . 
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ, 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΗΣΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ.
ΚΑΙ 

ίν γένει διατριβαί καί δημοσιεύσεις ποικίλας, κοινωφελείς^ 

τερπναί καί χρήσιμοι είς πάντα κοινωνικόν άνθρωπον.

ΕΪΤΙΣΤΗΒΟΝίΚΛ ΚΑΙ ΑΙΑΪΚΕΜΙΤΙΚΑ ΚΑΙΓΝΙΑ
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ!

. ΕΥΘΗΝΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΟΡΟΙ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ

Πας συνδρομητής προπληρόνων έζαμηνον συνδρομήν λαμ
βάνει δωρεάν ενα χάρτην τής πειραματικής Φυσικής 'Ιστορίας 
και Ιν Ήμερολογιον διαρκές. Πας δέ προπληρόνων ετησίαν 
συνδρομήν λαμβάνει μέρος, έκτος των ανωτέρω, είς 25 κλη~· 
ρωσεις των λαχειοφόρων δμολογιων, και είς έτέρας 25 τής 
‘Αρχαιολογικής 'Εταιρίας έτησίως.

Ό Εγγράφων 8 συνδρομητές λαμθάχε: τήν οΦΰσιν.ι θωριάν ΐπί ίν έτος.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ac’ Sv έτος διά τό έσωτεριχόν δραγ. 6, διά τό ίζωτεριχόν ιρρ. 10.
Διά ίξ μήνας · » » 4, » » » >' 6.

ΓραφεΈον όοός Μουσών-Νίχης άριθ. 2 παρά τή Πλατ, τοΰ Συντάγματος..

’Ανταποκρίσεις της «Φυσεως»

Ν. Σ. Αϊγιον. Ένεγράψαμεν ύμάς δι’ έτησίαν συνδρομήν. Πί
νακας θά λάβετε προσεχώς. ’Απόδειξίς σας φέρει αριθμόν Τ04, όν 
δέον έχετε ύπ’ δψει διά τάς κληρώσεις.—Μ. Α. καί Γ. Σ. Πόρον. 
Σάς ένεγράψαμεν, εύχαριστόύμεν.—I. Σ.Κόρινθον. Έλάβομεν γραμ
μάτων, εύχαριστοΰμεν. ’Απόδειξίς σας φέρει αριθμόν 105. Πίνακας 
λήψεσθε προσεχώς.—Δ. Π. Αϊγιον. ’Επιταγήν έλάβομεν. Δώρα 
άποστέλλομεν προσεχώς. 'Απόδειξίς σας φέρει αριθμόν 106._ ΕΙ.
Μ. Τρίπολιν. ’Απαντώμεν ταχυδρομικώς.

ΚΟΥΡΕΙΟΝ και ΜΪΡΟΠΩΛΕΙΟΝ
Α0 ΚΠ ΚΛΑΡΑΣ ΣΤΙ\Π

8 — 'Οδός Έρμού— 8

Πκρά τφ πλατείφ τοΰ Συντάγματο:.

Τό κουρεϊον μένει ανοικτόν μέχρι βαθείας νυκτός. Υπη
ρεσία πάντοτε πρόθυμος καί καθαρά. Τό κατάστημα δέχεται 
συνδρομητάς καί κατ’ οίκον.

Έν τφ μυροπωλείφ εύρίσκονται τά εκλεκτότερα Γαλλικά. 
’Αγγλικά καί,Γερμανικά αρώματα καί λοιπά μυρεψικά είδη, 
ώς καί αί τελευταίας αλάνθαστοι βαφαί.

Κολώνοα έκλεκτή πωλείται πρός 8 δρ. τήν όκάν.

B2k-A.BI-A.TTOS
13 — ‘Οδός Ευαγγελίστριας — 13

Παρά τήν Μητρόπολιν

Είς τό ανωτέρω κατάστημα εύρίσκονται όλα τά είδη τών 
ύλικ-ών διά γυναικείους πίλους.

Πρός τούτοις υπάρχουσι καί πίλοι έτοιμοι τής τελευταίας 
εποχής όλων τών σχημάτων, καί ποιοτήτων κατασκευάζον
ται δέ καί κατά παραγγελίαν εντός βραχύτατου χρόνου.

/
Πρός τούς βυνδρομητάς τής

« ΦΥΪΕίΙΪ )>
Ή Διεύθυνσις τής «Φύσεώς» άναδέχεται τήν προμήθειαν 

οίουδήποτε αντικειμένου έξ ’Αθηνών καΐ αποστολήν αΰτοϋ- 
έπί προμηθείς 5 έπί τοΐς έκατόν.

Πάσα αϊτησις δέον νά συνοδεύηται υπό τοϋ αντιτίμου 
τοϋ αντικειμένου καί τών έςόδων τής άποστολής.

EIAOnOIHSIiX
Ειδοποιούνται οί συνδρομηταί τής Φύσεώς, οΐτινες: 

άποστέλλουσι τήν ετησίαν συνδρομήν των, ότι έν τήαντα- 
ποκρίσει ήμών, τή δημοσιευομένν, έν τή τελευταία σελιόι, θα 
εύρίσκωσι τόν αριθμόν τής άποδείξεώς των, όστις θα χρησι-- 
μεύη είς τάς ετήσιας κληρώσεις τών λαχείων καί.έστω προς 
γνώσιν αυτών. :
* H Διευΰυνσις

~” 'βΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΓΛΦΕΙΟΓ π. AE2KH


