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Ο στυχία τών εργατικών τάξεων προσελκύει κατά,πρώτον τήν
_______ _ προσοχήν του διά τάς πολλάς νόσους, αίτινες παρακολου- . 

θοΰσι τάς ύλικάς αύτών στερήσεις ώς ή σκιά τό σώμα, καί 
τάς -λοιπάς άσθινείας, αίτινες ώς αμείλικτα φόβητρα απει
λούσε πλουσίους καί πτωχούς. Ού μόνον δέ οί προφυλακτικοί 
υγιεινοί κανόνες, αλλά καί ή άμεσος θεραπεία καί τά έξυγια- 

στικά μέσα χρή- 
ζουσιν ιδίας με- 
ρίμνης έν τοίςζη- 
τήμασι τής ευη
μερίας τής άν 
θρωπότητος.

Οίαιδήποτε δέ 
καί άν ώσιν αί 
ύπηρεσίαι τής ια
τρικής εν τφ έ· 
περχομένφ αίώνι, 
καθ’ όποιονδή- 
ποτε δέ τρόπον ή 
δημιουργός φαν- 

’τασία καί ό ά· 
παυστος ζήλος, ή 
έλλογος παρατή
ρησες καί ή ευτυ
χής σύμπτωσις, 
άνυψώσώσι τήν 
θεραπευτικήν τέ
χνην ύπερτάςάλ- 
λας έπιστήμας, 
δύναταί τις σή
μερον βασιζόμε
νος είς τήν χαρα- 
χθεΐσαν πορείαν 
καί τά προσκτη- 
θέντα αποτελέ
σματα νά προεί- 
πη ότι οί πγο- 
φν-ΙαχτιχοΙ ivo- 
^άαΛμισμοΙ ιθά 
παράσχωσιν έξο
χους θριάμβους 
είς τήν ιατρικήν, 
μεγίσταςδέ ευερ
γεσίας είς τήν 
ανθρωπότητα, 

βιβλίον αριθμεί μεταξύ

Έν τφ πλήοει πνεύματος καί ιδεών βιβλίφ Έπεθεο»· 
ρή<3€( άπό τοϋ έλευσομένου έτους 2000, δπερ δικαίως 
διήγειρε την προσοχήν τοϋ κοινού διά τάς έν αύτώ νέας καί 
μεγάλας θεωρίας, 
περιέγραψεν ή
μϊν ό άμερικανός 
Μπελαμύ τήν έ· 
παγωγοτάτην ά- 
ποψιν τοϋ έλευ
σομένου χρυσού 
αίώνος, όστις έν 
τούτοις,κατά τήν 
άφήγησιν αύτοΰ 
έσται πάντη διά
φορος τοϋ ύμνη- 
θέντος ύπό τής 
μούσης τοΰ 'Οβι
δίου. Μετ' άεί 
αύξομένου ένδια- 
φέροντος άναγι- 
νώσκει τις βιβλί
ου, ένθα τοσαΰτα 
σφαλεράδόγματα. 
τών νΰν χρόνων 
ώς διά μαγείας 
διασκεδάννυνται, 
ένθα τις μετάγε
ται είς εποχήν, 
καθ’ ήν τό κυβερ
νητικόν σύστημα 
υπάρχει διά τό 
άταμον καί ούχί 
τό άτομον διά τό 
κυβερνητικόν σύ
στημα, ή δέ «αν
θρώπινη κοινω
νία» τείνει άκα- 
ταπαύστως νά ά· 
ποκαταστηση έ· 
κάστφ τόν βίον 
άληθώςβιώσιμον.

Πάσαι αί τέ- 
χναι καί επιστήμαι ακολουθούσε τήν οδόν πρός τήν ουρανίαν

Ο ΔΟΚ.ΤΩΡ ΚΩΧ

αθανασίαν, ό δέ πολιτισμός άφικνεϊται εις τό Ζενίθ. Είς ά
μεσον συνάφειαν πρός την καθόλου ανθρωπότητα εύρίσκεται 
η ιατρική έπιστημη, ής αί ανακαλύψεις σπουδαίαν έπίδρασιν 
ασκοϋσιν έπι της αναπτύξεως τοΰ ανθρωπίνου γένους καί εκ 
τούτου έπί τοΰ κοινωνικοί! βίου. Δέν είναι άμοιρον ενδιαφέ
ροντος καί διά τόν ιατρόν καί διά τούς ίδιώτας νά μάθωσε

Ήδη ιό δεύτερον τοϋ Μωϋσέως 
τών πληγών, αίτινες έμελλον να. καταρρίψωσι την αλαζονείαν 
καί το πείσμα τών δεσποτών, τόν <po6tp0r ^otfiir όστις έπέ· 
σκηψεν έπί την γην Αίγυπτου. "Οπως δέ τότε οί άνθρωποι 
απαθώς έθεώρησαν την μάστιγα ταύτην τον θίοΰ ούτω καί 
νΰν συμβαίνει είς τάς πλείστας μολυσματικάς νόσους. Τοΰτο 
όμως παρετηρήθη,ότι οιεχοντες το ευτύχημα νά έπιζήσωσι
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^οΐ|Λωδου$ τίνος νόσου, άπέχτων έπισης xod τί)ν Suvxjmv νά 
μένωσιν απρόσβλητοι είςνεαν τής νόσου ίπιδοομήν. Οΰτω 
δέ καί οί Σϊναι κατά την προϊστορικήν ετι ίποχήγ,. όπως ά- 
ποφύγωσι τήν επάρατον ευλογίαν περιέβαλλον τούς παϊδας 
αυτών μέ ενδύματα ασθενών έξ εύλογίας, ή εθετον πρό της 
ρινός αυτών όθόνια έμβεβαπτισμένα είς τό πΰον τής εύλογίας, 
διότι ειχον παρατηρήσει, ότι οί επίτηδες προκαλούντες τήν 
νόσον ελαφρότερου ύφίσταντο· αυτήν καί εις τό μέλλον ούδαμώς 
προσεβάλλοντο ύπ’αύτής. Όποια άπόστασις χωρίζει τά παι
δαριώδη όντως ταΰτα προφυλαχτικά μέσα άπό τόν σκόπιμον 
δαμαλισμόν ! Όπως έν τφ δάσει, έκιϊ, όπου ό δηλητηριώδης 
όφις ενεδρεύει τό θύμά του, όπως διά μικρότατης πληγής έμ· 
ποτίση τόν θανατηφόρον' ιόν, φύεται ή ιαματική βοτάνη, 
ύπό τής φύσέως προετοιμασθεΐσα εν τφ ίδίφ τόπφ, Σνα ή πρό 
χειρος έν ανάγκη, ούτως έδώρησεν ή φύσις εις τά νοσογόνα· 
μικρόβια τήν δύναμιν τοΰ προφυλάττειν δι’ άνοσίας τούς ό- 
ποστάντας άπαξ τήν νόσον.

Έν φ δέ κατά τούς παρελθόντας γρόνους το γεγονός τοΰτο 
καθ ’εαυτό εύηρέστει καί έπήρκει, καί οί άνθρωποι έν τώ σκότει 
τής γνώσεως έψηλάφουν δι’ εύρεσιν προφυλακτικών μέσων, 
ή νεωτέρα επιστημονική ιατρική ήχθη είς ζήτησιν πό- 
θεν ή ανοσία αΰτη προέρχεται. Τοΰτο δέ, διότι ή λύσις τού 
ζητήματος ού μόνον τόν θεωρητικόν σκοπόν έκπληροϊ, καί εις 
τήν τίσιν τής άνακαλύψεως τής αλήθειας έπαρκεί, άλλα επί
σης παρε'χει μέσα τή θεραπευτική καί οδηγεί είς κατα- 
πολέμησιν τών μολυσματικών νοσημάτων. Ό βλέπων περιξ 
αύτοΰ είς τό μέγα τής φύσεως κράτος, νομίζει οτιδι' απλής 
έτι παραβολής ανευρίσκει τήν έξήγησιν τής άνοσίας (inimu- 
nite). Ό άγρότης γινώσκει καλώς ότι τό έδαφος αδυνατεί 
νά διατρέφη άδιαλείπτως τό αυτό φυτόν. Διά τούτο καί ύπό 
τοϋ Μωϋσέως είσήχθη τό έτος τής άργίας τών άγρών, Σνα 
μή τό έδαφος έξαντλήται ύπό τών έκμυζώντων τούς αυτούς 
χυμούς ιδίων πάντοτε φυτών.Ό,τι ιινάι τόσον καταφανές διά 
τόν άνώτερον φυτικόν κόσμον, τοΰτο έφάνη έφαρμοζόμενον 
καί διά τόσω μικροσκοπικούς φυτικούς οργανισμούς, τά βα
κτηρίδια. Οΰτω δέ έξήγει ή τής έξαντλήσεωςθεωρία τοΰ Ι1α· 
στέρ τήν άνοσίαν.

ΓΙάς οργανισμός, καί αυτά τά μικροσκοπικώτατα φυτίδια, 
χρήζουσι πρός προκοπήν αυτών ώρισμένης τροφής, ήν οΰτος, 
καθ’ήν πεοίπτωσιν τό περιέχον, έν ώ ζή, δέν καταστραφή 
αμέσως ύπό τής ορμητικής αύτοΰ εισβολής, έπί τέλους εξαν
τλεί, καί επομένως έκ πείνης άτροφεϊ, θνήσκει, ώς τό ρόδον-· 
έν τώ άνθοδοχείφ ξηραίνεται καί επιμελούς έτι περιποιήσεως 
τυγχάνον. Έν τούτοις περαιτέρω έρευναι απέδειξαν ότι,ούχί ή 
έξάντλησις του θρεπτικού έδάφους προξενεί τήν άνοσίαν, άλλ’ 
οτι προϊόντα έκ τής καταλλαγής τής ύλης ύπό τών βακτηριδίων 
προερχόμενα—αί περιβόητοι πτωμαϊναι—είναι εκείνα, άτινα 
καταστρέφουσι τά ίδια βακτηρίδια. Όσφ μάλλον τό βα
κτηριδίου έν άρχή αναπτύσσεται, τόσφ περισσότερον σχημα
τίζονται οί ύπ’αύτοΰ παραγόμενοι δηλητηριώδεις χυμοί, οΣ- 
τινες τέλος θανατοϋσι τό παραγαγόν αύτούς. Οΰτω παρή- 
χθη ή νεωτέρα θεωρία, ότι τά βακτηρίδια δι’άντιφαρμάκου, 
όπερ αυτά ταΰτα παράγουσιν, τήν βλαβερήν των δράσιν κα· 
θιστώσιν αδύνατον. Ότι δέ ό οργανισμός πρός ύπεράσπισιν 
εαυτού, ού μόνον τα ύπό τών εχθρών του προετοιμασθέντα 
όπλα τίθησιν είς ενέργειαν, άλλα καί τελεσιουργόν μέρος είς 
τόν άγώνα τής ύπάρξεως λαμβάνει, είναι τήν σήμερον, ότε ή 
θεωρία τών φαγοκύτων διεκωδωνίσθη πολύ, καί είς αύτούς 
τούς ίδιώτας γνωστόν. Πλήν αλλά, έκτος τής ίδιότητος τών 

- λευκών τοΰ αίματος αιμοσφαιρίων τοΰ νά καταβροχθίζωσι 
τά βακτηρίδια, ύπάρχουσιν έν.τφ σώματι καί άλλα αμυντικά 
μέσα. Όταν οί μικροοργανισμοί εΐσβάλωσιν είς τό σώμα,τότε 
τοΰτο χιτητοποιΰ άπάσας τάς εις τήν δτχθεσόν του στρατιάς 
(δηλαδή τά λευκά' αιμοσφαίρια), .διευθύνει είς..τό πεδίον τής 
μάχης, ή δράσις του σώματος αυξάνει καί συγχρόνως ύψοΰ- 
ται ή έν αύτφ καταλλαγή τής ύλης. Αΰξησις- καταλλαγής 
τής ύλης σημαίνει αΰξησιν τής ζωικής θερμότητας. Τής θερ- 
μότητος ύψωθείσης, τά βακτηρίδια έξασθενούσι, δέν προκό- 
πτουσι, καταστρέφονται. ..

Ούτω βλέπομεν οτι ή φύσις έπροίκησε τόν ανθρώπινον ορ
γανισμόν διά πολλών όπλων, όπως δυνηθή νά άντιπαρατα- 
χθή κατά τών νοσογόνων μικροβίων.

Μέχρι τοΰδε ή βακτηριολογία έχει διαφωτίσει καθαρότατα 
τήν πραγματικήν σειράν τών πολεμικών σκηνών καθ έκά- 
στας, καί μάλιστα δύναταί τις νά εϊπη, ότι εχει έκτυλίξεε ώς 
έν είκόνι τάς περιπέτειας τοΰ άγώνος. Ό έσχατος όμως 
λόγος, όστις είναι καί τό σπουδαιότατον τού όλου σημεΐον, 
διατί ή άνοσία νά διατηρήται έπί μακρόν, δέν έξηκριβώθη 
έτι. Είναι άραγε τό αίμα καί οί χυμοί, αΣτινες κατά τών 
πρώτων εισβολών τών βακτηριδίων άποκτώσι τήν δύναμιν νά 
άποκωλύσωσι ταΰτα βραδύτερον; Τούτο είναι δυοπκράδεκτον. 
Διότι άκαταπαύστως τό τε αίμα καί οί χυμοί μεταλλασσουσι 
τήν σύστασιν αύτών καί πασαι αί ξέναι ΰλαι,αί έν αυτοϊς 
εύρισκέμεναι, αποβάλλονται παραχρήμα δια τών νιφ.ών. Ο 
άκίνητοςπόλοςέντή σ. ειρφ τών φαινομένων 
είναι έν τφ όργανισμφ τό κύτταρον. Μόνον . είς αύτό δυεά- 
μεθα νά άποδώσωμεν τήν ιδιότητα τής έπί μακρόν χρόνον 
διαρκούσης άνοσίας, άν παραδεχθώμεν ότι τά κύτταρα, άπαξ 
ύποστάντα τόν άγώνα, προσκτώνται νέας ιδιότητας, αΣτινες 
χρησιμεύουσιν αύτοΐς ώς θώραξ, καθ ου ή εισβολή τών ίδιων 
βακτηριδίων μενει άνευ ένεργείας. Αύται δέ αί ιδιότητες πρέπει 
νά μεταδίδωνταιάπό τής μιάς γενεάς κυττάρων είς τήν έτέραν 
καί οΰτω νά διαψυλάττηται ή άνοσία έπί μακρόν χρόνον. 
"Αν λοιπόν αί ιδιότητες αύται άπό γένους είς γένος μεταδί
δονται, δυνατόν, ώς καί πάσα άλλη κληρονομικότης βαθμηδόν 
νά έκλίπη καί έπί τέλους νά ύπαρξη γενεά κυττάρων, ητιζ 
νά μή κατέχη πλέον τάς προφυλαχτικά; ταύτας ιδιότητας. 
'Η άνοσία τότε έπαυσε. Μόνον δέ νέος δαμαλισμός θά 
δύνηται νά προφύλαξη τόν οργανισμόν άπό νέαν εισβολήν.

Τήν άνοσίαν ποθεί άπό χιλιάδων έτών τό ανθρώπινον γένος. 
Άνοσία δέ σημαίνει εμβολιασμόν.

“Ηδη συνεπληρώθη σχεδόν έκατονταετηρίς, άφ δτου ό 
Έδουάρδος Γέννεο τό πρώτον . ένωφθάλμισε τήν δαμαλίδα 
προληπτικώς κατά τής εύλογίας. Μετ’άμέτρου έλλόγως χα
ράς έχαιρέτισε τότε ή άνθρωπότης τόν προφυλαχτικόν τούτον 
ενοφθαλμισμόν κατά νόσου, περί ής ήδύνατό τις τφ καιρφ 
έτι έκείνφ νά εϊπη, ότι χίλια σχεδόν έτη πρότερον ο μέγας 
Άραψ ιατρός Άβουβκέρ-ελ-Βαζί ειπεν, άρξάμενος τού βι
βλίου αύτοΰ μέ τήν έρώτησιν, διατί μεταξύ πάντων τών αν
θρώπων μόνον είς ή δύο ιύρίσκονται,οίτινεςνά μή έπαθον ευ
λογίαν. Πολλαί μικραί διάνοιαι κατέκριναν τήν μέθοδον ταύ
την του άγγλου ίατροΰ. Αλλά τί σημαίνει τοΰτο απέναντι τοΰ 
αδιαφιλονίκητου γεγονότος, ότι ό δαμαλισμός πραγματικώς 
προφυλάττει, ού μόνον έ’να έκαστον, αλλά σύμπασαν την αν
θρωπότητα, καταστήσας τόν λοιμόν τής εύλογίας σχεδόν 
άκίνδυνον; Έκ τής ιατρικής άπαιτοΰσι πολλάκις ύπ.ερμεγέθεις 
καί άνεφίκτους υπηρεσίας.

’Εν φ είς πάσαν άλλην επιστήμην καί ή ελάχιστη επιτυ
χία μετά μεγίστης χαράς καί θαυμασμού γίνεται αποδεκτή, 
έν τή ιατρική καί ή ελάχιστη αδυναμία μεγάλης επινοήσεων 
χρησιμεύει ώς όχλον έπιθέσεως κατ’ αύτής. Είναι λοιπόν ή 
τόν κόσμον κατακτήσασα ιδέα τού Γεωργίου Στέφενσον ολι- 
γώτεοον μεγάλη καί εύλογητή διά σύμπασαν τήν ανθρωπότη
τα, δώτι δι ’ αύτής έτυχε νά άπολεοθώσιν άνθρωποι; Δέν θέλει 
έκληφθή ώς ανόητος πας όστις θέλει έκλάβει τήν άνακάλυψις 
τών σιδηροδρόμων ώς δυστυχίαν τής άνθρωπότητος;

Τόν μέγαν άγγλον Γεννερ, ήκολούθησεν ό μέγας επίσης 
γάλλος ΙΙαστέρ, όστις τό ζήτημα τών προφυλαχτικών ενέ
σεων πλεϊον έξηρεύνησε, καί εναντίον πολλών νόσων ανεϋρεν 
επιτυχείς δαμαλισμούς, ών σπουδαιότατος είναι ό κατά τής 
λύσσης.

Όθεν πάντοθεν ήρξαντο οί έπαίοντες νά συνεισφέρωσιν ύ· 
λικόν πρός Σδρυσιν τοΰ συστήματος τών προφυλαχτικών 
ενοφθαλμισμών. Ή ποικιλία τών βακτηρίων έγνώσθη, έξ ού 
τάς κινδυνώδεις βακτηρίας ήδυνήθησαν νά έξασθενισωσιν ώς 
πρός τήν ενέργειαν αύτών, καί τάς—ήμερους — ταύτας βα
κτηρίας ώς αποτελεσματικήν ύλην νά δυνηθώσι νά μεταχει- 
ρισθώσι κατά τών ομοίων των.

Κινδυνώδεις βακτηρίαι άπεδείχθη, ότι δύνανται ένοφθαλ- 
μιασθεϊσαι μετ άλλας επίσης κινδυνώδεις, νά καταστρέψωσιν 
αύτάς, ώστε τό ασθενές σώμα νά έξυγιασθή. Ούτος δέ ό αν
ταγωνισμός τών βακτηριδίων φαίνεται ύπισχνούμενος πολλά 
ώς προς την θεραπείαν τών μολυσματικών νόσων.

Παρά τον άγγλον καί γάλλον ιατρόν, άνεδειξε κατ’αύτάς 
η Γερμανία ένα τών σοφών αυτής άσκληπιαδών, τόν πολυν 
Κώχ. Ή θεραπεία τής φθίσεως, ή άγγελθεϊσα άνά τόν κόσμον 
όλον, κρατεί άνάστατον τήν ανθρωπότητα. ’Ιατροί καί ίδιώ- 
ται άναμένουσι τούς λόγους τοΰ Κώχ πολλφ μάλλον ή οί αρ
χαίοι τούς χρησμούς τής Πυθίας. Ό Κώχ δέν προφυλάσσεΓ 
τούς ανθρώπους άπο τήν φθίσιν άλλα καί θεραπεύει τήν ήδη 
άρξαμένην νόσον. Είθε αί προβλέψεις νά φανωσι καθ’ όλα 
αληθείς, πρός δόξαν τής άνθρωπίνης διανοίας καί όφελος τής 
πασχούσης άνθρωπότητος.

*Ιπ.

ΛΙ ΠΡΟΟ1ΟΙ

ΤΗΣ ΪΠΕΡΑΤΛΑΝΤΕΙΟΪ ΘΑΛΑΣΣΟΠΛΟΐΑΣ
Παρά του έν Γαλαζίω άξιοτίμου ημών συνόρομητοΰ κ. Α. Π. 

ελάβομεν τήν ακόλουθον ενδιαφέρουσαν επιστολήν,σχετιζομϊνην πρός 
τάς δσημέραι χωρούσας προόδους τής ύπερωκεανείοο θαλασσοπλοΐας, 
ήν καί ασμένως δημοσιεύομε».

Μετά μεγάλης προσοχής άναγνούς τά ε’ν τοϊς τελευταίοις 
άριθμοϊς τής «Φύσεως» 29 καί 30 περί τών τελευταίων προ
όδων τής ύπεραταλαντείου θαλασσοπλοΐας τοΰ αξιότιμου κ. 
Φ. Π., σπεύδω νά μεταδώσω συμπληρωτικής τινας πληρο
φορίας περί τών ατμόπλοιων τής Γαλλικής Εταιρείας τών 
θαλασσίων διαπορθμεύσεων, «Compagnie Generale Transa- 
tlanlique». καθ’ όσον πρό 15 μόλις μηνών εσχον τήν ευκαι
ρίαν νά ταζιδεύσω τόν Ωκεανόν δΓ ενός τών κολοσσών τού
των τοΰ ύγροϋ στοιχείου—τάς όποιας, έάν έγκρίνητε, μετα
δώσατε τοίς.φιλοις άναγνώσταις τής «Φύσεως».

Τά διά τό ταξείδιον άποκλειστικώς Χάβοης - Νέας'Τόοκης 
•προωρισμίνα ατμόπλοια τής 'Εταιρείας ταύτης είσί πέντε τόν 
αριθμόν, τά εξής : La Champagne, La Bourgogne, La 
Bretagne, La Gascogne καί La Normandie. Τά πλοία 
ταΰτα εχουσι μήκος 155 μέτρων, χωρητικότητα 7000 τόν- 
νων, πλήν τοϋ τελευταίου δντος ολίγον μικρότερου, καί δύ- 
νανται νά περιλάβωσιν άνέτως χιλίους διακοσίους έπιβάτας, 
είς ούς νά παράσχωσι τροφήν, κλίνην καί ιατρικήν περίθαλ- 
ψιν κατά τό οκταήμερον χρονικόν διάστημα—ούχί έξαήμε- 
ρον κατά τον άξιότιμον κύριον Φ. I].-—καθ’ό διαρκεϊ τό 
ταξείδιον. Ή μέση ταχύτης των είνε 18 μιλιών καθ’ ώραν, 
καί άποπλέουσιν εκ τε τής Χάβρης καί τής Νέας 'Τόοκης 
άπαξ τής έβδομάδος άνά παν Σάββατον τήν 3ην μετά με
σημβρίαν καί φθάνουσιν είς τό τέρμα τοΰ ταξειδίου των τήν 
μεθεπομένην Κυριακήν, περί τήν μεσημβρίαν. Πράγματι δέ 
τό άλλοτε τόσον μακρόν, επίπονον καί κινδυνώδες τούτο τα
ξείδιον σήμερον κατέστη άπλή τέρψις διά τών τοιούτων 
πλοίων. Καί έν πρώτοις ή ασφάλεια είνε πληρέστατη" κατα
σκευής ίσχυροτάτης όντα, δύνανται ν’άνθέξωσιν εις τάς με- 
γαλειτέρας του ώκεανοϋ προσβολάς" εφωδιασμένα δι’ιδιαι
τέρων ηχητικών οργάνων επί τού προσθίου ίστοΰ, σειρήνων 
καλουμένων, καθίστανται ακουστά είς μεγάλας αποστάσεις 
κατά τάς πυκνάς ομίχλας τού ώκεανοϋ, διαρκούσας πολλάκις 
καί δύο ή καί τρεϊς ολας ημέρας, καί έκλείπει οΰτω πας φό
βος συγκρούσεως. Τί δέ νά ειπη τις περί τής έν τοϊς πλοίοις 
τούτοις ζωής, νομίζει τις ότι πράγματι εύρίσκεται εν τινι με- 
γάλω τών Παρισίων ξενοδοχείω ! Μεγάλη αίθουσα 15 μέ
τρων μήκους καί ετέρων τοσούτων πλάτους πολυτελέστατα 
ηύπρεπισμένη, σειρά ολόκληρος καλλυντηρίων (salon bon— 
doirs), καπνιστήρια, λουτρά, βιβλιοθήκη, μουσική, τά πάντα 
είς τήν διάθεσιν του επιβάτου- είς ταΰτα προσθετε’ον τροφήν 
άρίστην καί άφθονωτάτην μετά οίνου καί τό άπλετον ηλε
κτρικόν φως τό καταυγάζον τά πάντα.

Τά πλοία όμως ταΰτα, καίτοε ύπερτεροΰντα καθ’ όλα τά 
αλλα τών πλοίων πασών τών λοιπών εταιρειών, έντούτοιςύ- 
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πολείπονται σήμερον κατά τήν ταχύτητα τριών ατμόπλοιων 
νεωστί ναυπηγηθέντων καί άνηκόντων είς τήν ’Αγγλικήν εται
ρείαν «Anchor Line» ήτοι τών: Gilyof Paris, City of New- 
York καί City of Rome, καί ένός άλλης εταιρείας «Augusta 
Victoria», τών όποιων ή μέν χωρητνκότης είναι 10,000 
τόννων, ή δέ ταχύτης 23 περίπου μιλιών καθ’ ώραν ! Διά 
τούτων τών νεωτάτων άτμ.οπλοίων καί μόνον περιωρίσθη τό 
ταξείδιον είς 5,1/2 περίπου ημέρας- έκ τούτων δέ πάλιν τά 
ταχύτατα είνε τό «Augusta Victoria» καί τό City of Pa
ris» (πόλις τών Παρισίων). Καί έν τούτοις δέν άφικόμεθά 
είσέτι πράγματι είς τό τέρμα !

Έν Γαλαζίω τή 26 Νοεμβρίου 1890.

Α. Παπαδημητρίου

Π ΠΤΩΣΙ2 ΤΟΥ ΠΓΡΓΟΓ ΤΟΓ ΕΙΦΦΕΛ
Ο Πύργος τοΰ Είφφελ θά πέση, όπως δλαι αί έκ σφυρή

λατου ή χυτοΰ σιδήρου κατεσκευασμέναι γέφυραι, έν διαστή 
μάτι χρόνου πλέον ή ήττον έγγίζοντος. Μολονότι δέ πρός 
διατήρησιν αύτοΰ παν μέσον οί αρμόδιοι θέλουσι μεταχειρι- 
σθή, άπειρους δέ μερικός μετασκευάς καί έπισκευάς θέλουσιν 
επιφέρει, μετά οίανδήποτε τέλος προσπάθειαν, ήν ήθελε τις 
φαντασθή, ό πύργος τοϋ Είφφελ, ώς άποτελούμενος έκ σιδή- 
ρου, ούδέποτε θά δυνηθή ν’ άποφύγη τούς τής καταστροφής 
καί άποσυνθέσεως φυσικούς νόμους, οΣτινες είσίν οί εξής : 

1’»). Ή όξείδωσις. 20ν). 'Η σχάσις. 3°“).. Καί ή διάτασις. 
Καί καθ όσον αφορά εις τήν όξείδωσιν τοΰ σιδήρου πάν

τες γνωρίζομεν αύτήν. Είναι ό ιός, κοινώς οχωρία. λεγομένη 
καί γινόμενη είς τόν σίδηρον καί τινα άλλα μέταλλα εκτι
θέμενα εις τόν αέρα καί τήν’ύγρασίαν.

Ή σχάσις είναι ούχί όλιγώτερον καταστρεπτική καί μά
λιστα ταχυτέρας ένεργείας καί είναι τό άποτέλεσμα του κρα
δασμού τοΰ μετάλλου ύπό τήν δράσιν κινητού ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος.

Έν έκάστη δονήσει τά μετάλλινα φύλλα (λαμαρίνα) σχά- 
ζουσι τούς υπάρχοντας κυρτοειδεϊς ήλους ή τάς σφήνας, 
αΣτινες ύπόκεινται όντως άνεπαισθήτως μέν, πλήν πραγματι
κώς είς έντομάς, όμοιαζούσας πρός τάς τών διά τών γλυφί
δων γενομένας, μετά τινα δέ καιρόν ήλοι καί σφήνες κατα
κερματίζονται, ή δέ στερρότης τής συναομογής του κτιρίου 
καθίσταται προβληματική.

Είναι γνωστόν, όγι σιδηρά, ράβδος θερμαινόμενη, διαστέλ- 
λεται καί λαμβάνει μείζονα όγκον, όστις έλαττοΰται άπ’έναν- 
τίας, όπόταν ψυγή. Ώς έκ τούτου ό πύργος τού Είφφελ ού
δέποτε θά έχη ώρισμένον καί ακριβές ύψος, διότι κατά τό 
θέρος δύναται νά ήναι μεγαλείτερον ή κατά τόν χειμώνα.

Ο πύργος Είφφελ, συνεπεία τής σημαντικής αύτοΰ πε
ριπλοκής ίν σιδηραϊς δοκοϊς, ύπόκειται φυσικώς εις τήν όξεί- 
δωσιν, τήν σχάσιν καί τήν διαστολήν. Καί ή μέν όξείδωσις 
άκωλύτως θά έξαπλώται έπί τής πελωρίου έπιφανείας τοϋ 
πύργου, οί δέ μεγάλοι Παρίσιοι διά τών άπειρων αύτών ανα
θυμιάσεων, αΐτινές είσι επιφορτισμένα! έξ οξέων, περιβάλ- 
λουσιν αύτόν πανταχόθεν. Ή δέ διαστολή αύτη προσβάλλει 
τήν καρδίαν τού μεταλλικού τούτου τέρατος, όπερ μεγαλό- 
νει, σμικρύνει καί παραλύουσα την συναρμογήν, καταστρέφει 
τάς συνδέσεις μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν μαλάσσουσα αύτό 
ώς ράκος, έσται κυρία αίτια νά καταρρεύση έπί τών κεφαλών 
τών Παρισινών, οΣτινϊς φυσικώςθά εύρίσκωνται κάτωθι τούτου. 

Τοΰτο άναμφιλέκτως καί φυσικώς θά συμβή, αλλά πότε; 
Όπως ύπελογίσθησαν αί πρός άνίδρυσιν τοΰ πύργου τούτου 
αντιστάσεις, οΰτω δύναταί τις ευκόλως νά ΰπολογίση τήν ■ 
πιθανότητα τών καταστρεπτικών κατ’αύτου επιδράσεων.

Αί εφημερίδες θ’ άναγγείλωσί ποτέ τόν φυσικόν θάνατόν 
τοϋ κολοσσού τούτου, άναφέρουσαι άμα, ότι ή πτώσίς του 
κατεδάφισε .τήν Στρατιωτικήν Σχολήν, ή οτι διέκοψε τόν 
πλοΰν τοϋ Σηκουάνα, συμπαρασύρουσα μίαν πτέρυγα τοΰ 
Τροκαδερώ ή άλλου' τινός μεγάρου καί καταπλακόνουσα 
ταύτοχρόνως μέγαν αριθμόν τών κατοίκων τών Παρισίων.

Άστήρ

vet,
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Παρά του; πρόποδας τών μεσημβρινών άποκρήμνων ακτών 
τών Κυθήρων, νήσου κείμενη; παρά τήν μεσημβρινοανα- 
τολικήν παραλίαν τη; Πελοπόννησου, καί ακριβώς απέ
ναντι τον περιφήμου ακρωτηρίου Μαλέα, πανταχόθεν περι
τρεχόμενη; ύπό ταραχώδους θαλάσση;, τούτο μέν ένεκα τών 
ρευμάτων τού πρό; τήν απέναντι ακτήν τή; ’Αφρική; ανοι
κτού πελάγους, τούτο δέ ένεκα τού μεταξύ ταύτη; καί τή; 
Λακωνία; στενού, κεϊται τό έπίνειον Καψάλι, οΰτινο; ό μι
κρό; φυσικό; πλήν άβαθή; καί καλλίμορφο; λιμήν Ξανοίγε
ται άμφιθεατρικώς πρό τών μικρών τών έν αύτφ εισερχομέ
νων πλοιαρίων καί λέμβων, τών ζητούντων άσυλου παρ’ 
αύτή άπό τή; καταδρομή; τών έξω μαινομένων στοιχείων, ή 
κομιζόντων έπιβάτας άπό τού καθ’ εβδομάδα προσεγγίζον- 
το; άτμοπλοίου τήν νήσον, ή τών πλησιόχωρων πολυχνίων.

Ό λιμήν τού Καψαλίου άπό παλαιοτάτων χρόνων έθεω- 
ρήθη άκατάλληλο; δια τήν προσέγγισιν ατμόπλοιων καί με
γάλη; χωρητικότητο; πλοίων, δι’ ό όσάκι; πρόκειται νά 
προσορμισθή τοιοϋτόν τι πλοϊον έκεϊσε, εΐ μέν ό καιρό; ή εύδιος 
ισταται πολύ μακράν καί έςωθι τοΰ στομίου τού Καψαλίου, 
εΐ δέ ενάντιο;, ή δέν σταματφ ποσώς, ή προσορμίζεται έν τφ 
άντιθέτφ τής νήσου όρμφ Αύλέμονος.

Έν τούτοι; οι κάτοικοι τών Κυθήρων πολλάκι; εσκέφθη- 
σαν καί έμελέτησαν διάφορα σχέδια κατασκευή; λιμένο; κα
ταλλήλου έν Καψαλίφ, καί πλειστάκι; μετεκαλέσαντο μηχα
νικού; διά τήν έκπόνησιν τοϋ καταλληλότερου σχεδίου, καί 
σύνταξιν οικονομικού προϋπολογισμού, πλήν άτυχώ; πάν
τοτε ή διακαεστάτη αύτών έπιθυμία καί ό εύγενέστα- 
το; ούτος πόθο;, έσαεί προσέκρουσε πρό; τού; άποτό- 
μου; τή; νήσου κρημνού; καί πάντοτε έξηφανίσθη εί; τά βα
θύτατα αύτών υδατα, έπιπλεούση; έπί τών κυμάτων αύτών 
ήδη μόνον τή; διαρκούς προσπάθειας των έν ειδει λειψάνου 
σανίδο; άπό ναυαγήσαντο; πλοίου.

Έν ετει 18.... ό μηχανικό; Κ........ συνοδευόμινος παρά
της συζύγου αύτοϋ καί τής μονογενούς θυγατρό; του ’Ασπα
σία;, ήρχετο ήμέραν τινά θέρου; νά έγκατασταθή εί; Καψά- 
λιον πρό; τόν. σκοπόν μελέτης έκπονήσεως σχεδίου διά τήν 
κατασκευήν τοιουτου λιμένο;.

Βεβαίως ή έπασχόλησι; αύτη, ή θέσις καί τό μέρος, υπό 
κοινωνικήν εποψεν όπερ ό κ. Κ..-. έξέλεξεν, ίνα κατοίκηση 
οίκογενειακώς καί έργασθή πρό; πορισμόν τών τοΰ βίου, ήσαν 
μηδαμιναί, πλήν μικρού λόγου άξια ήτο καί ή θέσις τοϋ 
μηχανικού τούτου, διότι άπό πολλών έτών καταγινόμενο; νά 
κερδήση χρήματα καί είσέλθη εί; τόν σπάταλον, πολυκύμαν
του καί επιδεικτικόν κοινωνικόν κόσμον, δέν τό κατώρθωσεν.

Ό έν Καψαλίφ βίος, όν ήρξατο νά διάγη, ήτο βίο; κοι
νό;, απλή; οικογένεια; κατοικούσης έν μικρφ χωρίφ- Έμί- 
σθωσε δύο δωμάτια έν τή οίκίοι του παντοπώλου Μήτσου, 
όστις διέθετε συνήθως ταύτην είς τούς ξένους, άν κατά τύχην 
έτύγχανέ ποτέ νά τφ ζητηθη. Τά δωμάτια ήσαν άσβεστό- 
χριστα, κοινά, καί πενιχρώς ηύπρεπισμένα. Τό Καψάλιον, 
έπίνειον νύν τών Κυθήρων, άποτελεϊται έκ πεντήκοντα ώς 
έγγιστα οικιών, τών πλείστων ακατοίκητων. Κατά τάς ήμέ
ρα; τή; προσεγγίσεως τοΰ άτμοπλοίου βλέπει τις μ’ρικούς 
ανθρώπους ερχομένου; εΐ; τήν νήσον, είτε έγκαταλείποντας 
ταύτην κατά τά; λοιπά; όμως ήμέρα; πένθιμο; ησυχία έπι- 
κρατεΐ έν Καψαλίφ..· Φυσικώς δέ ούτε καφφενεϊον υποφερτόν 
δύναται τις νά εύρη έκεϊ, ούτε ξενοδοχεϊον, ούτε έτερόν τι 
μέσον τέρψεως ή διασκεδάσεως, πιριοριζόμενος κατ’ άνάγκην 
εΐς τόν καθημερινόν καί μονότονου πρός τήν άκτήν ή ενδότε
ρον ταύτης περίπατον.

Πλήν ή κυρία Δέσπω μετά τή; θυγατρό; αύτή; ’Ασπα
σία; προστίμων τού; πρό; τάς απόκρημνους άκτάς καί τάς 
έξοχά; περιπάτους, άλλως τε δέ ή δεσποινίς ’Ασπασία ούδέν 

τή άληθεία θέλγητρον εΰρισκεν έν τή μετά τών χωρικών συν
αναστροφή αύτή;, ό δέ εύγενής καί υπερήφανο; χαρακτήρ 
πάνυ άπεϊχε τού νά καταβιβασθή άχρις έκεϊ.

Ταΰτα πάντα συνέτεινον, ώστε ότε συνομιλεί μετά τή; μη- 
τρό; αύτή; νά προσέχωσιν ίνα μηδεμία λέξι; των περιπέση 
εί; τάς περιέργους άκοάς.

— Θά μείνωμεν έπί πολύ ετι εί; Καψάλιον;
Τήν έρώτησιν ταύτην άπέτεινον συχνάκις άλλήλαις καί 

τά; άπησχόλει έπί πολλά; ώρας. Τό βέβαιον είναι ότι αί'Α- 
θήναι ταϊς έφάνησαν εσχάτως σκληραί, διότι άπασαι αί ύ- 
ποθέσεις τοϋ Κυρίου Κ. . . . έβησαν κακώς, άθλίω; μάλιστα, 
ούδενό; σχεδίου ή έπινοήσεως τελεσφορησάση; ποτέ, μολονότι 
τό γόνιμον πνεύμα του είργάζετο άκαταπαύστως, άνευ όμω; 
επιτυχία; τινός’ πλήν όποϊον άρα ήθελεν είσθαι τό μέλλον 
των έν Καψαλίφ, έσκέπτοντο,έν τφ έγκαταλελειμμένφ τούτφ 
χωρίφ. έν τή άκρα τοΰ κόσμου κειμένφ; Έάν δέ ποτέ αί 
βλέψεις καί ελπίδες τοϋ κυρίου Κ... έπετύγχανον καί επραγ- 
ματοποιοϋντο, καί έάν οί υπολογισμοί αύτοΰ ήσαν άκριβεϊς, 
θά έκέρδαινον δώδεκα χιλιάδας φράγκων ώ; έγγιστα έτησίως 
καί ούδέν πλέον.

Καί τί είναι δώδεκα χιλιάδες φράγκα κατ’έτος άπέναντε 
τών εκατομμυρίων, περί ών τοσάκις ήκουον νά όμιλώσιν έν 
Άθήναις, καί τών όποιων ήλπιζον νά γείνωσι κάτοχοι μίαν 
ήμέραν; Άλλά τά έκατομμύρια ταΰτα, περί ών ώνειροπό- 
λουν, δέν ήσαν βεβαίως άλλο ή χίμαιρρα καί τό έγνώριζον 
ήδη άπό καιρού, ένώ έφαίνοντο ήδη πιστεύουσαι μόνον εΐ; 
τά; δώδεκα χιλιάδας φράγκα.

Καί μετ’ αύτών ό κύριος Κ... συνεζήτει καί κατέστρωνε 
τά σχέδιά του καί τόν προϋπολογισμόν του.

Εύτυχώς ό βίο; έν Καψαλίφ ητο υποφερτός, άναλόγως 
τών μέσων, τά όποϊα διίθετον. Μία καλή όρνις έτιματο 1 
καί ήμίσειαν ,δραχμήν. Οί ιχθύες ήσαν εύθηνότατοι ώς καί οί 
καρποί καί τά λαχανικά, τό δέ γάλα καί οί τυροί έπωλοΰντο 
δωρεάν, καί ακριβώς πολύ ήγάπων τά τελευταία ταΰτα. 
Καλλωπισμούς καί ένδυμασίας τοϋ συρμού δέν είχον άνάγκην 
έκεϊ, επομένως σημαντικήν οικονομίαν είχον ώς πρό; ταΰτα. 
Έάν δέ διέμενον έπί δέκα έτη έν Καψαλίφ, πόσα χρήματα 
δέν θά έκέρδιζον ούτω διάγοντες ; ’Εκτός δέ τούτων έλειπον οί 
δικαστικοί αγώνες, κατασχέσεις, έριδες μετά τών δανειστών 
καί τών δικαστικών κλητήρων, μεθ’ ών έν Άθήναις διετέλουν 
εΐς στενήν συνάφειαν, καί τοϊς εξησφαλίζετο άφ’ έτέρου γήρας 
έντιμον καί ήσυχον ! Τή άληθεία αί ήμέραι έκεϊ ησαν μακρό- 
πταται,λήν ό τόπος ήτον εξαίσιος, έχων θέαμα πρός τήν θά
λασσαν λαμπρόν, υγιεινόν καί αξιοθέατου. Τό ευμετάβλητου 
τοΰ κλίματος, ότέ μέν άκρα γαλήνη, ότέ δέ θυμώδη; καί 
τρικυμιώδης θάλασσα, παρεϊχεν αύτοϊς θέλγητρα,, τά όποϊα 
ούδαμου άλλοθι θ ’ άπελάμβανον. Έάν δέ έστεροϋντο τή; 
λαμπρά; καί επιδεικτικής ύπάρξεως, ήν ήλπιζον καί ώνειρο- 
πόλουν έν Άθήναις, τούλάχιστον ή άθλιότης καί ή άκρα 
άτιμος πενία, ήτις επιπολάζει είς τάς μεγαλοπόλεις, αύθά- 
δης καί άπειλητική, δέν εύρισκε θέσιν, ούδέ θύραν^ νά εΐσε- 
λάση μέχρι; έκεϊ.

Άλλά... άλλά έν τφ μικρφ τούτφ παοαδείσφ, ύπήρχε 
μικρόν τι νέφος, μικρά τι; σκιά... Πώ; ήτο δυνατόν έν τή 
έρημία ταύτη, έν τή άπομεμονωμένη εκείνη γωνίφ ν’ άπο- 
κατασταθή ή ’Ασπασία ;

Ούδείς ουρανός ανέφελος! Άλλ’ οσφ τρομερά καί ανήσυ
χος έφαίνετο έκ πρώτης όψεω; ή ερώτησις αΰτη, έν τή μη
τρική στοργή τή; κυρία; Δέσπως, έν τούτοις δέν ητο καί 
ζήτημα άλυτου. Βεβαίως δυσκολώτατον ητο νά ιύρεθή σύ
ζυγο; έν τφ πολυχνίφ τούτφ διά τήν δεσποινίδα ’Ασπασίαν, 
άλλά τά Κύθηρα, τό Ναύπλιον, αί Άθήναι μήπως άπεΐχον 
καί τόσον πολύ; Είς τά Κύθηρα δέν ητο δυνατόν νά εύρεθή 
τις, έστω καί ναυτικός ή κτηματίας, όστις νά ερωτευθή τής 
'Ασπασίας ; ή μήπως ή νέα αΰτη δέν ητο άρκούντως ώραϊα, 
δέν έκέκτητο χάριτας, ίνα δι’ αύτών έπιβληθή εΐς τόν πο
θητόν τής καρδίας της; άλλως τε οί έν ταϊς έπαρχίαι; έμ
ποροι καί οί ναυτικοί δέν ήσαν κατάλληλοι σύζυγοι διά τήν 
κόρην ένός απλού μηχανικού ;

Ή δέ ’Ασπασία τί άλλο έκτος τής άτομικότητός της ει- 
χεν; Ούδέν,απολύτως ούδέν! Ή προίξ δι’αύτήν ήτο πράγ
μα άγνωστον καί μισητόν. Έμίσει τόν ζητοϋντα άπό τής 
γυναικό; χρήματα καί έ^άτρευε τόν δίδοντα αύτή. Αύτό 
•ητο τό δόγμα της, αύτό τό ovitpov της. Πλήν όσάκι; ή μή
τηρ της τή ώμίλει περί τής θέσεώς της, περί τοΰ μέλλοντος 
της, καί προσεπάθει νά πείση αύτήν, ότι πρέπει νά συμμορ- 
■φωθή πρός τάς περιστάσεις, ή ’Ασπασία δέν άντέλεγε μέν 
•ούδέποτε, πλήν έμειδία άορίστως, ούδέν έκφράζουσα, καί 
έφαίνετο, ότι ποσώς δέν άνησύχει περί τοΰ άντικεεμένου 
τούτου.

Έν τούτοις ό κ. Κ... έξηκολούθει τα; περί τοϋ λιμένο; 
μελέτα; του, καί πολλάκι; συνεζήτει μετά τής συζύγου του 
καί τή; θυγατρό; του τάς προτάσεις, αΐτινες έκάστοτε τφ 
4γίνοντο, έπιξηγών αύτάς ότέ μέν ώ; συμφερούσας, ότέ δέ 

, τουναντίον, καθ’έκάστην δέ μετά τό γεΰμα έξερχόμενο; μετ’ 
-αύτών εί; περίπατον άνεκοίνου αύταϊ; τάς ελπίδα;καί άπελπι- 
σίαςτου. Τέλος πρωίαν τινά,ένφ έπανήρχοντο τών λουτρών, 
ταϊ; άνήγγειλε τό οριστικόν έξαγόμενον τών εργασιών του. Ή 
•ΰπόθεσις, ταϊς ειπεν, έτελείωσε πλέον, τό εργον δύναται νά 
έκτελεσθή, καί εάν δέν πλουτίζωμεν, τούλάχιστον έξασφαλί- 
ζομεν τό γήρας,.ήμών. Άλλά προσέθηκε μετά τίνος προδή
λου άνησυχίας, πριν αποφασίσω νά έγκατασταθώμεν όρεστι- 
κώς εΐς Καψάλιον, έπιθυμώ νά μάθω τήν γνώμην σας.

Ταΰτα έλέγοντο ένώ άνήρχοντο άπό τών λουτρών καί 
επροχώρουν προς απόκρημνόν τινα καί υψηλόν βράχον, ένθα 
•έκάστην. πρωίαν έθεώντο τής άνατολή; τοϋ ήλιου. Φθάντε; 
.επί τής κορυφής αύτοΰ, πκρετήρησαν τήν γαλήνην τή; θα
λάσση; καί τό άστρον τής ήμέρας μεγαλοπρεπώς βαϊνον 
πρός τήν κανονικήν αύτοϋ τροχιάν. Ούδεμία πνοή ανέμου 
ούδέν νέφος είς τόν ορίζοντα διεκρίνετο, άλλά μόνον ό ελα
φρό; πρωϊνός φλοίσβος τής θαλάσσης, όστις άπό έκατοντά- 
δος μέτρων μακράν ίπληττεν ελαφρώς καί μετά ρυθμοΰ τάς 
μελαίνα; άκτά; τής νήσου.

Ή 'Ασπασία, [ΐζτά z&r γονιόν της πρό τής άκζής.

—- Πρέπει νά όμολογήσητε, ταϊς λέγει, ό κ. Κ..., οτι ό 
■βίο; ένταΰθα δεν θά ήναι πάντοτε ήσυχος, φαιδρός καί εύ- 
χάριστος, όπως ή μαγευτική αΰτη πρωία, ήτις οσφ καί άν 
φαίνεται γαληνιαία, ούδέν μας έγγυάται, ότι θά έξακολου- 
θήση καί μέχρι τής έσπέρας ούσα τοιαύτη. Βεβαίως θά δο· 
κιμάσωμεν καί ήμέρας δυστυχία; καί πικρίας, δηλαδή σκο
τεινά;, σκληράς, ψυχρά; καί θλιβερά; έν τή άκτή ταύτη, 
ήτι; πλειστάκι; έβλήθη ύπό τής τρικυμίας καί τών λυσσω
δών ανέμων... "Ωστε δέν επιθυμώ νά σάς άναγκάσω νά μέ
νετε εδώ, χωρίς νά σά; προδιαθέσω πρότερον τί ήμέρα; χα
ρά; καί πικρία; θά διέλθητε ενταύθα, καί βεβαιωθώ άν δύ
νασθε νά τάς ύποστήτε ηθικώς καί φυσικώς. Σκεφθητε λοι
πόν καλώς καί εύσυνειδήτως, άνευ άδυναμίας καί συμπά
θειας, καί ειπέτε μοι, άν εχετε τό θάρρος να ζήσητε έδώ...'. 
πάντοτε..·.

— Ή σκέψις αΰτη έγένετο ήδη, άπεκρίθη ή κ. Δέσπω.
— Ναί, άλλά δέν πρόκειται περί κοινής τίνος ύποθέσεως, 

έξηκολούθησεν ό κ..Κ... ήν άποφασίζει τις μονομερώς, άλλά 
τή κοινή συμπράξει. ’Εννοώ, ότι ή σκέψις αΰτη είναι ίδική 
σου, όπως είναι καί ίδική μου,καί μάλιστα κατά τό πλεϊστον 
μέρος ίδική μου, διότι έγώ έχω έργασίαν, ήτις θά μέ άπα- 
σχολή. ,

— Καί πώς φρονείτε, ότι θά δυσκολευθώμεν νά ζήσωμεν 
έκεϊ, όπου σας καλεϊ τό έργον σας; ειπεν ή κ. Δέσπω.

— Καλά, άλλά τί λέγεις σύ δεσποινίς;
— Ή μήτηρ, σας άπήντησε δι’ ίμέ, όπως καί δι’έαυτήν. ■
— Ναί, άλλ’ υπάρχει έρώτησίς τις, έφ’ ή; ή άπάντησις 

τής μητρό; σου δέν άρκεϊ, καί διά τοϋτο θέλω τήν ιδικήν 
σου. Καί ή έρώτησι; αΰτη θίγει τήν άποκατάστασίν σου. 
Ξεύρεις ενταύθα οί σύζυγοι σπαυίζουσι.

— Ναί, τό γνωρίζω, άλλά μήπως εί; Αθήνας δέν περισ- 
σεύουσιν; έπανέλαβεν ή Ασπασία.

Καί ταϊς διηγήθη πώς έν τινι χορφ έν τή πρωτευούση δύ- 
ναταί τις εύκόλως νά εΰρη σύζυγον-

Άλλ'ό κ. Κ... δέν τήν ήκολούθησεν εΐς τάς. σκέψεις της.
— Αύτά, τή λέγει είναι φαντασιοπληξίας πολύ ώραϊαι 

μέν έν τή θεωρίικ, άλλ’ απραγματοποίητοι έν τή πράξει. 
Είναι μητρικαί καί υίϊκαί χείμαιραι καί ούδέν πλέον, μόνον 
έν τοϊς χοροί; καί ταϊς διασκεδάσεσι εϋρίσκουσαι ήχώ.

— Έν τούτοις, φίλε μου, έπίτρεψόν μοι νά σοί είπω..·. 
Ή ’Ασπασία διακόπτουσα:

— Μή ανησυχείτε περί έμοϋ, τοϊς λέγει, μετά τοΰ αινιγ
ματώδους έκείνου μειδιάματος, όπερ συνήθως έδηλοϋτο είς 
τά χείλη της, όσάκι; τή ώμίλουν περί γάμου.

— Μή λέγεις εί; έμέ, ότι άπαρνήσαι τόν γάμον, διέκο- 
ψεν ό πατήρ.

—Όχι, άπ’ εναντίας, αί σκέψεις σας θά ώσι σεβασταί, 
καί σάς υπόσχομαι, οτι δέν θ' άποθάνω γεροντοκόρη.

— Τότε έξηγήθητι τί εννοείς;
—"Ισα, ισα, αύτό ήθελον, νά μή εξηγηθώ, όπως έπεθύ- 

μουν, νά μή άνησυχήτε περί έμοϋ. Τό Καψάλιον, βεβαιώ- 
θητε, δέν είναι έκεϊνο, όπερ θά μ’έμποδίση νά ύπανδρευθώ. 
Αφήσατε με σάς παρακαλώ ήσυχον έπί ένα μήνα, καί τότε 
θά σάς είπω τί ελπίζω, καί τί έχω κατά νοΰν.

— Ποϊον έχεις κατά νοΰν; άνεφώνησεν αίφνης ή μήτηρ.
— Είσαι λοιπόν συνδεδεμένη δι’αισθήματος μετά τίνος ; 

ήρώτησεν ό πατήρ μέ σοβαρώτερον ύφος.
— Μετά ένα μήνα, άπεκρίνατο ή ’Ασπασία γελώσα. 

Πιστεύω, δέν θά μοί άρνηθήτέ τήν προθεσμίαν ταύτην. Ό,τι 
δύναμαι τώρα νά σάς είπω, είναι, ότι έχω λόγους νά πι
στεύω, ότι είς Κύριος, όστις θά σάς άρέση ύφ ολας τάςεπό
ψεις θά έλθη προς συνάντησίν σας, έδώ, αύτό; ό μδιος, νά 
σάς ζητήση τήν χεϊρά μου. Διά τά λοιπά επιτρέψατε μοι 
νά τηρήσω απόλυτον σιωπήν.

— Απόλυτον σιωπήν; έρωτί? ό κ. Κ...
— Σάς καθικετεύω, πάτερ, μή επιμένετε περισσότερον.
— Μοί φαίνεται, ότι κάλλιστα δύνασαι νά μάς είπης, 

τί; ούτος ό άναμενόμενο; σύζυγος, καί ότι οφείλεις ν’ ανα
γνώριση;, ότι τοιαύτη άπαίτησι; άπό μέρους πατρός δέν 
είναι μέγα τι πράγμα.

— Είναι τό παν, όπερ ζητεϊτε πάτερ.
— Είμαι βέβαιος, τή λέγει ό πατήρ αύτής, ότι είναι ό 

Παύλο; Δ...
— Έγώ, νομίζω, προσθέτει ή μήτηρ, ότι είναι μάλλον ό 

Πέτρος Ρ...
— Μή αναφέρετε, σά; παρακαλώ ονόματα, επαναλαμ

βάνει ή θυγάτηρ των, ούτε ό εις είναι, ούτε ό άλλος.
Καί κατώρθωσε τόσον έπιτηδείως νά ύπερασπίση έαυτήν, 

ώστε ή συνδιάλεξες έστράφη πρός άλλα ζητήματα' έπιστρέ- 
φοντες δέ οΐκαδε,πάντες διετήρουν απόλυτον σιγήν.

Άλλ’ όπόταν ο πατήρ καϊ ή μήτηρ άπεσύρθησαν είς τό 
δωμάτιόν αύτών, όκ. Κ... ήρώτησεν άμέσως τήν σύζυγόν του.

1 (ακολουθεί).
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ΣΕΡΒΙΑ............ . ...... ... _....900 ....2.150.000 ...2,389 ..... 45 » ......44 » 40 ........20 ........... 30 9 ........250 ....2,700 ....160.000 —... .
ΏΟΤΗΔΙΑ.................. 14 0υ0 _ύ 700,000 .... .470 ...U0 1) ...160 » 90 u ..... 630 ........485 U .... 8.200 ..16.000 ...,210,00ο ..185 11,850
ΤΟΥΡΚΙΑ....... ........... .... 2,2(0 .... 5'250,000 ...2,376 ..... 65 y .... 1,450 ..18,000 ......... ........ — .... eoo|

(μετά τών κτήσεων) ....37,300 ..35.060,000 ..... 454 ...280 υ ... 4/0 » 12 » .... .700 y ........800 tt —2,200 ...21,000 ...300.000 .... 75 ..ι ,60ι
ΙΑΠΩΝΙΑ......... ......... ......6,900 .37,000.000 ..5.362 ...33ο .... 335 .» 35 y ..... 300 9 ...... 300 9 ____400 ...8,000 .... 160,000 .... ‘.0. ....80Ο
ΚΙΝΑ................. ...._.... ...214 000 380,000,000 ...1,776 ....800 » ...,800 . 24 y .1,500 » .... 1,350 9 ........... 30 ....1,6(Ό 2,000.000 .2,1)00
ΠΕΡΣΙΑ..................... .... 30,000 .11.000.000 ..-366 ......50 η ..... 50 » 10 y .25 y ....... -30 » ............... ....6,000 ...100,000 .....600
ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ ____ .......ο,380 .... 3,500.000 ......564 ......25 w —25; ν ..4 u o 9 ..............3 »> ..... 30,090
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡ _ .... 10.700 ....3.500.060 .—327 ..... 30 .6 y ...... .14 0 .......... 16 s ......25.000 — ... -800
ΜΑΡΟΚΟΝ ............. .... 14.9θ0 ....5,800.000 ....389 ....4» y _....4Orf» ...4 ........20 9 ....—.18 Ο ......35,000 .....400
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ........... ... 52,000 ....3.080.000 ........59 __ 75 ΰ __ 74 » 30 n ... ..470 V ........340 0 .... 4,600 .19,000 ......70,0υ0 ....40 .....250
ΒΟΛΙΒΙΑ.... ...... .......' .... 23,600 ....2.350.000 .... .100 ......70 j> .....70 » 26 ........20 y ........... 30 9 ....2,600 .... 50,000
ΒΡΑΣΙΛΙΛ...-.......... .151.000- ...12.500.000 ........83 ....140 » ...140 » •’5 9 ......520 8 —....610 0 —6,200 .... 9,300 ....ίοο,οοο ... 60 ...1Ο5Ο
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...... ...20.700 .... 2.100,000 ..... 101 ..... 40 Β _... 4Ο » 23 » y ____100 w ........170 ....1,850 ..... 50.000 .... 10. ......400
ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤ..... ...170,000 .60.000.000 ..... 353 2,000 U 1,800 » 70 ...4,050 w —3,700 ο 200,009 270.000 ....500.000 ...140 26,000
ΚΟΛΟΜΒΙΑ—.... .... 15.000 .... 2,800.000 ....187 ..... 30 ϋ ...... 30 » 28 D ........70 9 ........100 0 ........230 .... 3,800 ..... 50,0(10 ... 12; ..... 350
ΜΕΞΙΚΟΝ ................ .... 35,000 ..ιο,οου.οοο ..... 286 .....80 ΰ .... .80 » 29 y ........20 s ...........25 ....... 6.0o .32,000 ....100,000 ... 14. .... 40U
ΠΕΡΟΥ...-................. ... 20,300 .... 3,000,000 ......148 ..... 75 λ 31 D ..... 150 ..—..150 U .....1,250 ....3,000 ......80,000 ...11 ..... 450
ΧΙΛΙ................. ............. .... 10.250 .... 2,860,000 ..... 279 .....80 ......80 ». 52 ..... 270 > ........400 9 .... 2,300 .13,000 ...100,000 ....20 ,...170
ΧΑΒΑΙΑ........ . .......... . .........310 ........... 70,000 .—226 . ......3 ...... 2 » 47 ....... .26 V ...........44 » ........... 52 ........... 65 ____1,500 ...... 3, —100

Έκ τοϋ υπ' όψει πίνακος έξάγεται, ότι:
1) Ώς πρός την έκτασιν, πρωτεύει μεν ή Ρωσαικη αύτοχρατορία, ύστερεϊ δέ τό Μαυροβούνιου— 2) Ώ; πρός τόν 

πληθυσμόν, πρωτεύει ή Kira, ύστερεϊ ή Χαβαια. — 3) Ώς πρός τήν πυκνότητα, πρωτεύει τό Βέ.Ιγιον, υστερεί ή Αργεν
τινή ^τιμοκρατία. — 4) Ώς πρός τόν προϋπολογισμόν, πρωτεύει ή ΆγγΜα, ύστερεϊ τό Μανροβοΰνιον.— 5) Ώς πρός τήν 
παιδείαν, πρωτεύει ή Έ.ίβετία, ύστεροϋσιν ή Άβησσινία, καί τό Μαρύχον. — Ώς πρός τό εμπορίαν, πρωτεύει ή 'ΛγγΜα, 
υστερεί ή Άβησσινία.— 7) Ώς πρός τήν σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν, πρωτεύουσιν αί ‘Ηνωμένοι Όο.Ιιτεϊαι, ύστερεί ή 
Κίνα. — 8) Ώς πρός τήν τηλεγραφικήν συγκοινωνίαν, πρωτεύουσιν αί Ηνωμένοι ΙΙοΛιτειαι, ύστερεϊ ή Xaftata.— Ως 
πρός τάς στρατιωτικάς δυνάμεις, πρωτεύει ή Ρωυσία, ύστερεϊ ή·XaCata.·—10) Ώς πρός τόν αριθμόν τών πολεμικών πλοίων 
πρωτεύει ή ΆγγΛία, ύστερεϊ ή Χαβαια- —καί 11) ώς πρός τήν εμπορικήν ναυτιλίαν, πρωτεύει ή Άγγ.1ία, ύστερεϊ ή Χα- 
6ata. [Εννοείται όμως, ότι εν τή άπολύτφ ταύτή συγκρίσει δέν έγκειται ή καθαρά αλήθεια, διότι βεβαίως δέν δυνάμεθα ν’ 
άπαιτώμεν νά εχη ή Χαβαια τήν ίκτασιν τών σιδηροδρόμων ή τά έσοδα τής ’Αγγλίας, όπως δέν δυνάμεθα ν’ άπαιτώμεν 
στόλον παρά τής . . . Ελβετίας. Ώστε ή σύγκρισις δέον νά γίνηται άναλόγως τής έκτάσεως καί τοϋ πληθυσμού έκάστης. 
επικράτειας]. “Ιδωμεν ήδη τήν κατάστασιν τής ήμετέρας πατρίδος έν συγκρίσει πρός τήν Τουρκίαν: α') ύπό έποψιν εκτά- 
σεως, ή ΈΜάς κατέχει τήν 30ήν θέσιν (ή Τουρκία τήν 6ην)·— β’) ύπό έποψιν πληθυσμού, ή Ελλάς τήν 30ήν, ή Τουρ
κία τήν 9ην)· — γ') ύπό έποψιν πυκνότητος. τήν 17ην (ή Τουρκία τήν 14ην)· —δ )ύπό έποψιν προϋπολογισμού, τήν 18ην 

"ή Τουρκία τήν 13ην)'—ε') ύπό έποψιν παιδείας, τήν 4ην (ή Τουρκία τήν 11ην)· —ς·’) ύπό έποψιν έμπορίου, τήν 22αν 
(ή Τουρκία τήν 1 3ην). — ζ') ύπό έποψιν σιδηροδρ. συγκοινωνίας, τήν 22αν (ή Τουρκία τήν 17ην)· —η') ύπό έποψιν τηλε- 
γραφ. συγκοινωνίας, τήν 1 8ην (ή Τουρκία τήν ΙΟην)· —θ’) ύπό έποψιν στρατιωτικών δυνάμεων, τήν 1 4ην (ή Τουρκία τήν 
1 Οην)· — Γ) ύπό έποψιν άριθμοΰ πολεμικών πλοίων, τήν 14ην (ή Τουρκία τήν ΙΟην)· — ια') ύπό έποψιν δυνάμεως τών πο· 
λεμ. σκαφών Ομως, τήν 12ην (ή Τουρκία τήν 14ην)’ — καί ιβ') ύπό έποψιν εμπορικού ναυτικού, τήν 8ην, (ή Τουρκία τήν- 
13ην).—Σημειωτέον όμως, ότι έν Τουρκί-y ή παιδεία, τόέμπόριον καί ή ναυτιλία ασκούνται, άποκλειστικώς σχεδόν, ύπό 
τών έκεϊ ‘Ελλήνων. Μ. I. ΟΙΚ.

(’) Σημ. Πάντε; οί άριθμοί τοΰ <Όνγζριτιχοΰ πίνακος·,, πλήν των δηλοόντων τήν ϊχτασιν, ίλήφβησαν αστά προσϊγγισιν διά τι τό τίληπιον καί διότι- 
είς ονδέν συντείνει ή ά<ρί6εια 4π1 ποσών τό εΰμετχδλήτων. Οί άσιΟμοί οί φέροντες Ερωτηματικόν (;) δίν προέρχονται έξ επισήμων πηγών,έκ τούτων δμως 
ϊίν βλάπτεται έπαισθητώς τό δλιχόν συμπέρασμα τής συγκρίσεως.

ΠΕΡΙΟδΕΙΑ ΤΘΥ ΪΠΟΑΟΠΓΟΪ ΒΙΛΡΤΟΪ
ΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

/

Τό ποδήλατον, ώς έν τοϊς προηγουμένου αύτοΰ φύλλοις 
•τό άξιόλογον περιοδικό/ ή «Φύσις» άνέγραψεν έν σχετική λε
πτομερείς, είναι μηχάνημα νέον, δι’ ού είς επιτήδειος άνα- 

‘βάτης δύναται νά έκτελέση μακράς πορείας. Πρό δύο ή 
τριών ετών ’Αμερικανός τις έκαμε τόν γυρον τοΰ κόσμου δΓ 
•αύτοΰ, καί ήδη τρεϊς έτεροι Άγγλοι άπεφάσισαν άπό κοινού 
τοιαύτην τινά άνά τήν γην έκδρομήν.

Έν τούτοις τό άκόλουθον κατόρθωμα τοΰ Ρώσσου ποδη
λάτου, άν μή ηναε μάλλον εκπληκτικόν, είναι ούχ ήττον 
άρκούντως αξιοπαρατήρητου. Ό ήρως τούτου είναι ύπολοχα· 
-γός τις τοΰ ρωσικού πυροβολικού, άγων μόλις τό τριακοστόν 
δεύτερον έτος τής ηλικίας του, όστις διέτρεξεν είς. διάστημα 
τριάκοντα δύο ήμερων τό μεταξύ Πετρουπόλεως καί Λον
δίνου διάστημα. 2,000 μιλιά περίπου, ήτοι άνά 70 μίλια 
■ώς έγγιστα καθ’έκάστην ημέραν. Τό μηχάνημά του είναι 
κομψόν καί έχει βάρος ούχί άνώταρον τών 3 οκάδων.

Αμερικανός τιξ επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μουσείου, λέ
γεται, ότι προσήνεγκεν αύτώ 500 λ. στερλίνας, ίνα παρουσί
αση αυτόν είς θέαμα, άλλ’ ή προσφορά αυτή άπερρίφθη,«αϊ
τοί τό ποδήλατον έξετέθη έπί τινας ημέρας είς τήν βασιλι
κήν στρατιωτικήν έκθεσιν του Λονδίνου.

Ό ύπολοχαγός Μάρτος δέν άπήντησε πολλάς δυσκολίας είς 
τήν πορείαν του ταύτην. Μόνοι δ ’οί κύνεςδιετάραξαν άρκούντως 
τόν δρόμον του, διότι δίς έν Γερμανία,έν Gerfeld καί έν Wit- 
ΙβΠ, ήναγκάσθη νά καταδιώξη τούς επιτιθεμένους καθ’αύτοϋ 
κδνας διά τοΰ ξίφους του. Ό κ. Μάρτος μετ’ απορίας εκ
βράζεται είρωνικώς κατά τών Γερμανών, ούς λέγει έχει διτ
τόν λόγον ν’άγαπ?, διότι καί ούτοι καί οί κύνες αύτών έδει
ξαν αύτώ πολλήν φιλοξενίαν.

Έν τούτοις είς Vervins, πρώτην πόλιν τής Γαλλίας, έν ή 
«φίκετο, παρεθηκαν λαμπρόν συμπόσιον πρός τιμήν του. Έν 
Παρισιοις έγένετο δεκτός ύπό τοΰ πρέσβεως τής Ρωσσίας καί 
τοΰ κυρίου Freycinet, ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών, οίτινες 
συνέχαρησαν αύτόν έπί τψ κατορθώματι τούτφ.

Μετά διήμερον διαμονήν του είς Παρισίους ό Μάρτος άνε· 
χώρησεν διά Λονδϊνον, ένθα μόλις άφικόμενος παρουσιάσθη 
εις τόν λόρδον Δήμαρχον, καί άφοΰ διέμεινεν ενταύθα όλί- 
γας ημέρας, έξέδραμεν άνά τήν 'Αγγλίαν καί Σκωτίαν, όπό- 
•θεν διά τής ιδίας όδοΰ θά έπανέλθη είς τήν,Ρωσσίαν.

Ό Μάρτος είναι άνήρ λίαν άφελής τούς τρόπους, εύγε- 
νής, εύρωστος, έχει κεφαλήν ωραίου νεανίου, είναι ρωμα
λέος,; μυώδης, έχει κνήμας στιβαράς καί σκληράς, ώς ό 
σίδηρος, δέν όμιλεϊ δέ τήν άγγλικήν, άλλ’ άτελώς καί μό
νην εκτός τής πατρίου γλώσσης, τήν γαλλικήν.

(Έκ τοϋ Graphic). ♦. s.

ΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»

Προς τους άπανταχοϋ συνόρΟμητας μας

Δίαν προσεχώς θέλομεν δημοσιεύσει τούς πεντήκοντα άριθ- 
μούς τών λαχειοφόρων ομολογιών τής ’Εθνικής Τραπέζης 
πής Ελλάδος, ώς και τους τών λαχείων τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, ούς θέλομεν προμηθευθή, συμφώνως ταϊς ύπο- 

σχέσεσι ήμών διά τάς κατά τό πρώτον έτος ύπέρ τών πλη- 
ρωσαντων ετησιαν συνδρομήν ήμετέρων συνδρομητών γενη- 
σομένάς κληρώσεις. Ώς δέ πολλάκις διά τής «Φύσεως» έγνω- 
στοποιήσαμεν, πεντήκοντα έκ τών τοιούτων συνδρομητών θά 
κερδήσωσι τούς πεντήκοντα άριθμούς τών άνωτέρω λαχείων., 
εν μελλουση κληρώσει, γενησομενηδημοσία έν τοϊς γραφείοις 

. ημών, έν ήμέρρι όρισθησομένη έγκαίρως καί προσεχώς διά 
τοϋ ήμετέρου φύλλου. Έάν δέ, ώς εύχόμεθα, τοιοϋτός τις 
αριθμός κερδήση ποσόν τι εκ τών ύπό τών άνωτέρω λαχείων 
άναγραφομένων, τοΰτο έσται πρός όφελος καί είς διάθεσιν

που κερδαίνοντος συνδρομητοΰ μεϊον 10 όπερ προώρι- 
σται, ώς ανέκαθεν έγράψαμεν, ύπέρ τής «Φύσεως».

Κατά συνέπειαν Κ παρακαλοΰμεν τους καθυστεροϋντας έτε 
ολίγους έκ τών ήμετέρων συνδρομητών τήν συνδρομήν των. 
νά φροντίσωσι περί τής έγκαιρου άποστολής αύτής, όπως μή 
άποκλεισθώσι τού δικαιώματος τής συμμετοχής των εις τάς 
κληρώσεις ταύτας, καί γεννηθωσιν άδικα καθ’ημών παρά
πονα, διότι φρονοϋμεν,ότι τό ήμέτιρον καθήκον έκπληροΰται 
διά τής προειδοποιήσεως ταύτης άρκούντως.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η φιλία, τό αρωματικόν αυτό άνθος τό χρυσούς παρά- 
γον καρπούς, ανήκει είς οικογένειαν άνθέων, ήτις πρό πολ- 
λού έξέλιπεν. Άλλ’ άρα γε υπήρξε ποτέ; Καί περί τούτου 
εύλόγως δύναταί τις νά άμφιβάλλη.

X .
ΤΙ ώχρότης καθιστά συμπαθή τήν καλλονήν τών γυναι

κών καί έΰγενή τών άνδρών τήν δψιν.
X

‘Ας σκεπτώμεθα ένίοτε περί τής δυστυχίας, καθώς σκε- 
πτόμεθα περί τοΰ χαρακτήρος εκείνων, μεθ' ών θέλοαεν εύ- 
ρεθή ποτέ είς τήν άνάγκην νά συζήσωμεν. Ή σκέψις πάρε'-, 
χει ήμϊν παοελθοϋσαν πείραν, ούτως είπεϊν, άφαιροΰσα άπό 
τής δυστυχίας το πρωτοφανές έκεϊνο, δπερ τήν καθιστά κα
ταπληκτικήν.

X
’Ενίοτε μικρόν συμφέρον ανατρέπει τάς μεγίστας άρχάς· 

ομοιάζει κατά τοΰτο τόν λίθον δι ’ ου κατέβαλεν ό Δαβίδ 
τόν Γολιάθ.

X
Ο σκόπελος τών έπί θρόνου βασιλέων είναι ότι έκλαμβά- 

νουσιν ούτοι τήν φιλοδοξίαν αντί τής μεγαλοψυχίας,© δέ σκό
πελος τών έν τή εξορία: βασιλέων είναι, οτι έκλαμβάνουσι 
τήν άπραξίαν αντί τής αξιοπρέπειας.

X
Άν δέν ύπήρχεν ή γυνή, ό άνήρ θά ήτο τραχύς, μισάν

θρωπος, άγροϊκος, καί θά ήγνόει τί έστί χάρις, διότι ή χάρις 
είναι τοΰ έρωτος μειδίαμα.

X
Ή άνάμνησις είναι τό άνθος, όπερ άνευρίσκομεν πάντοτε 

είς τάς σελίδας του βιβλίου τής ζωής μας· είτε μεμαραμμέ- 
νον, είτε ξηρόν, μάς φαίνεται πάντοτε νέον καί ευοσμον, ώς 
τήν πρώτην ημέραν καθ’ ήν εδρέψαμεν αυτό.

Μωΰβής.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΝ ΠΕΙΡΛΙΒΑ .

Τό έν Νέ^ Γόρκη έκδιδόμενον περιοδικόν Electrical Re
view ίδημοσίευσεν εσχάτως περίεργον τηλεφωνικόν πείραμα, 
κατά τό όποΐΟν τηλεφωνικόν τι σύστημα, όμιλοΰν, ούτως ε<· -
πεϊν, άφ· έαυτοΰ, δύναται κατά τινα μέθοδον νά μεταδίδη 
διαρκή τινα ήχον επ’ άόριστον, άφοΰ άπαξ τώ μεταδοθή δι’ 
οίουδήποτε μέσου ό πρώτος ούτος ήχος.

Ή άνωτέρω είκών δείκνυσι τόν τρόπον τής προπαρα- 
σκευής τοΰ πειράματος, όπερ άλλως τε είναι άπλούστατόν. 
Ο δέκτης συγκοινωνεί δια κυκλώματος προς στήλην τινά 

καί διά τοΰ έξ επαγωγής πηνίου, όπως συμβαίνει είς ολα τά 
τηλεφωνικά συστήματα, ένφ τό δεύτερον κύκλωμα τοΰ έξ έ· ' 
παγωγής πηνίου ή μεταλλακτήρος άποτελέϊται έκ τής γραμ· - 
μής, συγκοινωνούσης μετά συνήθους τηλεφώνου τοΰ Bell. ’Ε
άν διατάξωμεν τά μηχανήματα ούτως, ώστε τό στόμίον τού
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μαγνητικοϋ τηλεφώνου η δέκτου να προσεγγίζη το του μι
κροφώνου και μετά τούτο μεταδώσωμεν μίαν πρώτην δόνη- 
σιν εις το τελευταίου τούτο, ή παλμική αύτη κίνησις του μι
κροφώνου μεταδιδόμενη εις τόν δέκτην μετά τάς πολλαπλάς 
αυτής μεταλλαγάς θά ε’πανέλθη νά δόνηση το μικρόφωνον, 
διασχίζουσα τδ μεταξύ τοϋ άερος κενόν. Τότε θά παραχθη 
διαρκής τις ήχος, ούτινος τδ μέγεθος και ή ποιότης θά έξαρ- 
τώνται άπδ τών συνθηκών τής κατασκευής τοϋ μικρο
φώνου, τοϋ δέκτου τοϋ τηλεφώνου, τοϋ επαγωγικού πη
νίου, τής στήλης κτλ. Ό παραχθησόμενος ήχος ούτος ύπδ 
την έπιδρασιν τών συμπτωτικών εξωτερικών περιστάσεων

i
r

δύναται νά επιταθώ ή έλαττωθή κατά μίαν όκταφωνίαν καί 
να επανελθη παλιν εις την αρχικήν αύτοϋ δύναμιν, ένφ ή δό
νησες θά εξακολουθώ άορίστως μέχρις ού τό κύκλωμα ήθελε 
διακοπή η ο δέκτης απομακρυνθώ αρκούντως άπό τοϋ μετα- 
βιβαστοϋ. '

Εννοείται βεβαίως, ότι τδ πείραμα τοΰτο ούδέν κοινόν ε- 
χει πρδς τό αεικίνητον, καί ότι ή προς την αόριστον κίνησιν 
διδόμενη αναγκαία αύτη ενέργεια τοϋ συστήματος τούτου 
τής δονησεως οφείλεται εις τήν μεσολάβησιν της ηλεκτρικής 
στήλης έν τω κυκλώματι τοϋ μεταβιβαστοΰ.

Τδ ανωτέρω πείραμα είναι αδύνατον νά παοαχθη εάν ποι- 
ησωμεν χρήσιν απλώς μόνον μαγνητικοϋ μεταβιβαστοϋ.

Φ. π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

25S
* ΛΚνςγμ.α,

ΆΛηθως ποΛΛήν &ζίαν εις τον κόσμον ίγώ έχω, 
Και τά δωρά μου άφθόνως καθ’ έκδοσην τοΰ παρέχω.

Τόση δέμεγά.Ιη είναι ή ’δική μου ή ισχύς,
Είστε άμα έγύ Μίώω θόρυβος γίνετ’ εύθύς.

Είμαι πράγματι ώραΐον καί ωφέλιμον πολύ,
ΙΙλήν πειρακτικόν όλίγον σ’ ώρισμένη έποχή.

’Αλλά πάλιν έρχετ’ ωρα ’πού πολύ μ' επιθυμείς, 
Και σοΰ είμαι άναγκαΐον κι’ όλοένα μέ ζητείς.

Σύντροφός σου έγώ είμαι και άχώριστος πολύ,
Κι άπό ’μένα έζαρτ&ται ή δική σου ή ζωή.

ΠΛήν τήνλύσιν μου αν θέλης φίλτατέ μοι νά εύρής, 
Πρέπ εζάπαντος νά τρέζης εις τήν Φυσικήν εύθύς.

Λ?νςγμ.α.
Τό σύνολόν μου φίλτατε πόλιν τινά δηλοΐ, 

Βΐς τήν άρχαίαν έποχήν έζακουστήν πολύ.
Ενταύθα άλλοτε άγων συνήφθη κρατερός,

Και δπου έποίέμησαν οί ΈΛΑηνες Λαμπρϋς.
’Εάν γνωριζης Λυτά μου τί έχ’ ή Ιστορία, 

Αφεύκτως θέΛεις μέ ευρή, ή Ιϋσις είναι μία.

60
Λίνίγμα.

Είμαι χρήσιμόν τι ζ(~>ον όπως είμαι Αν ’βρεθώ, 
ΰΛην tv άνθος θέΛω γίνη άν τήν κεφαΛήν τμηθ&.

ι βι

| Λεαβχεδαβτοκον «ρό^λημ.»-

Θέλετε νά γνωρίσητε τήν ηλικίαν μου, τήν τοϋ πατρός 
μου καί τήν τής μητρός μου;

"Ο,τι δύναμαι νά σάς είπω είναι, οτι καί οί τρεις όμοϋ· 
έζήσαμεν τόσα ετη, όσους μήνας εζησα εγώ μόνος, ότι τό- 
τετράγωνον τής ήλικίας μου είναι ίσον μέ τήν ηλικίαν τοϋ 
πατρός μου, θά προσθέσω δέ, ότι όταν έγεννήθην, ό πατήρ· 
μου είχε τήν ηλικίαν τήν όποιαν έχει ή μήτηρ μου τώρα.

Ποια είναι ενός έκαστου ή ήλικία ;
Εις τόν λύτην προσφέρω ώς δώρον ούο μιχράς άλλά κομψάς εικόνας. 

Πάτραι. Κ. Α. Φ.

Λύσεις των έν τφ 33 φύλλω αινιγμ.άτων.
50 ΑΙΝΙΓΜΑ

Ά ή ρ.
"Ελυσαν αυτό ή εξ ’Αθηνών χ. Χρυσουλα Βλαβιανοϋ, καί ό εξ. 

’Αθηνών Γ. Α. Βασιλάκης.

51 ΑΙΝΙΓΜΑ
Σέριφος — ’Έριφος.

"Ελυσαν αυτό δ έξ ’Αθηνών Γ. Κοσμόπουλος, ό έξ ’Αθηνών Γ. 
Α. Βασιλάχις, ό έχ Θήρας Γ. Π. Χάνος, χαί ό έχ Πατρών Κωνστ. 
Δ. Φραγχόπουλος.

52 ΑΙΝΙΓΜΑ
Γραφές

Έλυσαν αΰτδ ή έξ ’Αθηνών κ. Χρυσουλα Βλαβιανου, δ έξ’Αθη— 
νών Γεώργ. Κοάμόπουλος, ό έχ Πατρών Παναγ. Γ. Πολυζώης, όεκ 
Θήρας Γ. Π- Ζάνος, ό έχ Κορώνης Σ. Μπούχης,χαί ό έκ Πατρών 
Κωνστ. Γ. Φραγχόπουλος.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΙΣ,,

Κ. A. Τ. ’Ενταύθα. Συνδρομή σας έλήφθη, εΰχαριστουμεν. 
Ταχυδρομικώς σας έγράψαμεν. — Δ. Ν· Ρεγκλάδες. Επιστολή, 
σας μετά συνδρομής ελήφθη. Σας γράφομεν προσεχώς προς δσας 
πληροφορίας μάς ζητείτε. — Κ.Μ. Κέρκυραν. /Αντίγραφον άπο- 

δείξεως λαμβάνετε συν παρδντι φύλλω. Κλήρωσις λαχείου ουπω 

έγένετο. ΙΙροίίχώς θά άναγνώβτ)τ6 χην σχετικήν ειοοποιη^ιν εν 
τη «Φύσει». Άναφερομένην διατριβήν δΰνασθε νά στείλητε καί αν 
συνάδη, ώς έλπόζομεν, προς πνεύμα περιοδικού μας, δημοσιευθή- 
βεται.—-Γ. Μ. Νεάπολιν (Βοιών). Συνδρομή σας έλήφθη- εύ- 

χαριστοϋμεν. Μέχρι τέλους έτους εξακολουθήσει δ αυτός χάρτης. 
Κατόπιν έσται καί στιλπνότερος χαί πυκνότερος, μετά πολλών 
βελτιώσεων έν τή ΰλη χαί τα'ς εΐκόσι, διότι ή «Φύσις» έξετιμήθη 

δεόντως ΰπό τών συνδρομητών καί τοϋ κοινού. Ήσυχε’τε. Συν
δρομή Monde illustrfi 34 φρ. Illustration βπερ προτιμότερου, 44 φρ. 
Soirees litteraires εύωνότερον 8 */ 2 φρ. La famille τερπνότερου οι
κογενειακόν 11 φρ. έξαμηνία ήμισυ. —Δ. Λ. Θήβας. Δέν ένθυ- 

μούμεθα. Σάς γράφομεν. — Κ. Γ. Λάρισαν. ’Ελήφβησαν, μά
λιστα. Διεΰθυνσις διωρθώθη.— Άδ. Σ. Βραΐλα. Έχει καλώς· 
σάς εΰχαριστουμεν δι’εΰγενή προθυμίαν σας.—Α. Π. Μαγνη
σίαν. "Απαντας ένεγράψαμεν χαί άπεστείλαμεν σειράς. Σάς εύ- 
γνωμονοϋμεν καί σάς ίγράψαμεν ταχυδρομικώς.Γ. Ν· X. Πά
τρα ς. ’Επιστολή σας έλήφθη. Σάς γράφομεν προσεχώς. — Κ. Δ. 
Φ. Πάτρας. Έλάβομεν έπιστολήν σας καί πρόβλημα, πλήν κα
λόν είναι νά μάς άποστείλητε, έπί επιστροφή, τδ γαλλικόν κείμε

νον, διότι υπάρχει σπουδαία έλλειψις χρήζουσα οιασαφησεως. Α- 

ναμένομεν. — Α. Λ. Πάτρας. Σάς ένεγράψαμεν καί άπεστεί
λαμεν ολόκληρον τήν σειράν. Γράφομεν ταχυδρομικώς. — Η λ.. 
Οίκ. Ενταύθα. Εΰχαριστουμεν θερμώς επί συνεργασία σας- 
Παρακαλουμεν γνωστοποιήσητε διεύθυνσίν σας, ίνα διατάξωμεν· 
αποστολήν φύλλου. — Μ ω υ σ ή. Έντα δ θα. Παρακαλοδμεν νά· 
σάς ιδωυ,εν, όπως συνεννοηθώμεν. — Άρ· Ιππφ. Ενταύθα. 

Εΰχαριστουμεν θερμώς έπί προθυμία υμών καί ένδιαφέροντι. Σάς 
έγράψαμεν ταχυδρομικώς.— Γ'. I. Κ. Σκιάθον. Συνδρομαι ελή- 
φθησαν. Εΰχαριστοϋμεν.'Αποδείξεις στέλλονται συν παρόντι φύλλω.

α. Φ. β. ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΠΑΡΑΣΚΕΪΑ ΛΒΟΚΚ
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