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Ή Ζκλειψις τον Ήλιον (μιτΑ βΐχώων), ύπό Φιίχ. — Οί 'Ινδοί (σννί- 
χειβ καί τέλος) ύπό Δ. Γ— Αί περί ήλϊκτριομοΰ Ιδίαι τον Φλαψ.- 
μαρίωνος.—Ή έπί της Μάγχης γέφυρα ααί τά σχίδια τ&ν μη
χανικών Schneider καί Hersent (μιςίεΐχόνοι) ύπό Φ. Π.— Ή 
Χωβάννα Ραμώ, ύπό Maurice de Fos (jisti εικόνων), μ,ιτίφρασις.— 
Ήωή μετ& τήν καρατόμηβεν — *Ο  παππούς διαβάζιι τή "Φύσι·> 
(ιστορικόν διήγημα). — Ή πρόοδος τον φωτισμού.—ΕύτράπεΧον 
πνεϋμα.—Αίνίγματα.—ΆνταποκρΙβ»ιςτής«Φύσεβ>ς».—’Αγγελίαι.
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Τό πρόβλημα τής έκλειψεως τοΰ ήλιου ή τής σελήνης εινε 
ούχί μόνον πρό αμνημονεύτων χρόνων λελυμένον, άλλα καί 
ζήτημα τόσω άπλοΰν, δσφ καί κοινόν. Άν X’ έκάστοτε κινεί 
τό ενδιαφέρον, τοΰτο προέρχεται ε’κ τής άμαθείας. έκ τής 
περιέργειας ήν γεννά ό τύπος, καί έξ αύτοΰ τοΰ φαινο
μένου όπερ
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τι βραδέ-
ως κινούμε- 
νον,θάέχητε 
μικρόν άπει-
κόνισμα τής έκλειψεως τοΰ φωτός. Τοποθετήσατε είς γραμ
μήν ίσην, έν πορτοκάλιον, έν λεπτοκάρυον, καί μετά τοΰτο 
εν κάρυον, παριστώντα τόν Ήλιον, τήν Σελήνην καί τήν 
Γην, καί περιγράψατε εις έκεϊνα τροχιάν σχετικήν πρός τήν 
κίνησιν τούτων, θά έχητε ότέ μέν τήν εκλειψιν τοΰ Ήλιου, 
ότέ δετήν εκλειψιν τής Σελήνης, κτλ.

Αυτό είναι τό ζήτημα, τό οποίον μόνον διά τούς αστρο
νόμους ενέχει μικράν τινα σπουδαιότη- 
τα, πηγάζουσαν συνήθως έκ παρεμπι- 
πτουα'ών τινων λεπτομερειών καί έξ α
προόπτων όλως φαινομένων, άτινα δυ
νατόν νά παρουσιασθώσι κατά τόν χρό
νον τής έκλειψεως ή τάς διαφόρους αύ
τής φάσεις.

Πρός χάριν δε τών αναγνωστών τής
άξεολόγου «Φύσεως» θέλομεν αναφέρει Δαχτνλ. φίσ-.ς ορατή 
ενταύθα τενά σχετικώς πρός τήν τελευ- ’*ν«ολ.  Μετβγιίω 
ταίαν έπισυμβάσαν έκλειψιν τοΰ Ήλιου έν Άθήναις, ώς καί 
τινα ύπο γενικωτέραν Ιστορικήν έποψιν, όπως δώσωμεν άμυ- 
δράν ιδέαν τοΰ τόσον απλού οσω καί ώραίου φυσικού τούτου 
φαινομένου, όπερ ού μόνον συνήθως αλλά πολλάκις μάλιστα 

,τοΰ έτους παρίσταται έν τώ ήμετέρω συστήματι.
Καί καθ’όσον μέν άφορ$ είς τάς γενομένας παρατηρήσεις 

εκ μέρους τών αρμοδίων έπί τοΰ όρίζοντος τών ’Αθηνών, 
ίχομεν δυστυχώς πάνυ όλίγιστα νά ειπωμεν, τό μέν έλλειψή 

Μερική φίσις 
δρατή Ιι Παριβίοιΐ

καταλλήλου αστεροσκοπείου καί ειδικών μηχανημάτων καί 
εργαλείων έν αύτφ, ιδίως τών νεωτέρων συστημάτων, τό δέ 
λόγιρ τού συννεφώδους καί βροχερού έπικρατήσαντος κατά τήν 
ήμέραν τής έκλείψεως ταύτης καιρού, όστις παρημπόδισε 
καί αύτάς τάς έστω καί ατελείς παρατηρήσεις έκ μέρους τών 
τοΰ άστεροσκοπείου ’Αθηνών. Παρετηρήθη δέ μόνον έν μέσω 
τών άνά τά νέφη μικρών καί στιγμιαίως άναφαινομενων ου
ρανίων οάσεων, ό δίσκος τοΰ Ήλιου επισκιαζόμενος κατά 
τά-ς περιόδους ταύτας κατά τό τρίτον, τέταρτον, ήμισυ, δύο 
τρίτα μέρη, αύτοΰ καί πλέον ού, συνεχεία τής έντέλοΰς έξα- ' 
φανίσεως τοΰ ουρανού ύπό τών νεφών. Ώστε καθόλου είπεϊν 
αί άπό τοΰ εδάφους τών ’Αθηνών γενόμεναι παρατηρήσεις, 
υπήρξαν εντελώς ατυχείς.

Ύπό γενικωτέραν όμως έποψιν έξεταζομένου τοΰ πράγμα- , 
τος, καί συνεπεία τών ληφθεισών σημειώσεων ίξ Ευρωπαϊκών 
πηγών, σχετικώς πρός τήν ηλιακήν εκλειψιν τής 5' ’Ιουνίου 
τρ. δυν.άμεθα νά φιλοδωρήσωμέν τινα τοϊς άξιοτίμοις άνα- 
γνώσταις τής «Φύσεως». άτινα παρατίθεμεν έν συνάψει μετά 
τοΰ σχετικού διαγράμματος καί τών δύο σπουδαιοτέρων φά- 
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χιλιόμ. πλάτους, ήτοι άπό τοΰ κόλπου τής Γουινέας μέχρι 
τής μεσημβρινής Κίνας, διασχίσασα τήν Μεγάλην έρημον τής 
Σαχάρας, τήν ’Ανατολικήν Μεσόγιιον θάλασσαν, τό νοτιανα- 
τολικόν μέρος τής ’Ασίας, τά Ύμαλάϊα όρη, καί τό Τίβετ.

Ό ήμέτερος δορυφόρος είχε τήν φοράν ταύτην πολύ μι- 
κράν διάμετρον κατά τήν στιγμήν τής μεταξύ τοΰ Ήλιου 
καί τής Γης διαβάσεώς του, διότι έμελλε, τέσσαρας ήμέρας 

μετά ταΰτα, νά φθάση κατά τό άπό· 
γειον αύτοΰ σημείον τής 9 Ιουνίου, εις 
τήν μεγαλεντέραν αύτοΰ απόστάσιν την 
κατά τό τρέχον έτος διατρεχομένην. 
’Ώστε ό δίσκος αύτοΰ δέν έκάλυψεν έν- 
τελώς τόν τού Ήλιου, μολονότι ούτος 
εύρίσκετο κατά τήν ήμέραν ταύτην 
πολύ άπομεμακρυσμένος τής Γης, ήτις 
θά διέλθη άπό τοΰ αφηλίου αύτής τή 
21 Ιουλίου έλευσομένου.
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Έξ όλων τών ττβρί τόν δίσκον σημείων τοΰ Ήλιου καί έν 
ώρι>ι τής μεγίστης αύτοΰ φάσεως εξείχε φωτεινή τις καί φεγ- 
γοδόλος περιβάλλουσα ταινία ώς δείκνυσιν ή άνωθι είκών,ήτις 
παρημπόδισε την έμφάνισιν τών άκτινοβόλων προβολών τοΰ 
ήμετέρου Τίλιου ώς καί τών φωτεινών {κείνων εξοχών, αι- 
τινες συνήθως παρατηρούνται επί τοΰ δίσκου αύτοΰ έν όμα- 
λαϊς περιστάσεσιν.

Ή έλάττωσις τοΰ φωτός τοΰ Ήλιου υπήρξε φυσικώς καί
Ί

)
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Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ
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σχετικώς αισθητή, καί άνάλογος πρός τήν τών ουρανίων σω
μάτων Ελκτικήν καίπροβλητικήν φωτιστικήν δύναμιν. Έν Εύ· 

• ρώπη ό μοναδικώτερος τόπος, όπόθεν ή έκλειψις αΰτη έμελλε 
•νά φανή μάλλον δακτυλιοειδής, καί ήδύνατο ν ’ άποβή ώφε- 
λιμωτέρα καί διδακτικωτέρα τή άστρονομίφ καί τή έν γένει 
έπιστήμη, ήτο ή νήσος Κρήτη, δι ’ όπερ ό κ. Jansen, διευ
θυντής τού αστεροσκοπείου τόΰ MeudotJ, καί διάσημος αστρο
νόμος, όστις είχε μετάβή εσχάτως εις τήν Σαχάραν διά νά 
συνέχιση τάς έπι τής ηλιακής ατμόσφαιρας μελετάς του, ά· 
πέστειλεν εγκαίρως βοηθόν τού τινά είς Κρήτην, ώς κέντρον, 

,τών παρατηρήσεων, ΐνα λάβη σημειώσεις κατά τήν στιγ
μήν τής δακτυλιοειδούςέκλείψεως. Άφ’έτέρου καί ό πύργος 
τοΰ,Έϊφφελ έμελλε νά χρησιμεύση ώς κέντρον παρατηρήσεων 
έπί τής έκλείψεως ταύτης είς πλείστους Επιστήμονας, καί έάν 
ό ουρανός δέν ητο καί έκεϊ βροχερός καί συννεφώδης,βεβαίως 
θά έγένοντο πρωτοφανείς καί περίεργοι έκείθεν παρατηρήσεις 
έπί του φαινομένου τούτου.

Ή τελευταία αΰτη έκλειψις τού ήλιου φέρει αύζον.τα α
ριθμόν 7383, εν τφ μεγαλερ καταλόγω τού ΟρροΙζθΓ, καί 

• τον 219ον τού αίώνός μας.
Τό πρώτον σημεϊον τής επαφής έν τή Γή τοΰ κώνου του 

επισκιάσματος ήρχετο άπο τοΰ έν τφ ώκιανφ ισημερινού, ώς 
ένδεικνύει ή ήμετέρα εικών, πρός βορράν τής νήσου Άνα- 
λήψεως, τό δέ τελευταϊον κατέληγεν έν τφ Ίνδικώ Ώκεανφ 
πρός Βορράν.τής νήσου Κεϋλάνης,

. Ή πρώτη επαφή έγένετο τή 7 ώργ καί 4 λ. τή; πρωίας, 
καί ή τελευταία τή 1 ώρα καί 4 λ. τής εσπέρας, μέσου χρό
νου τών Παρισίων, ώστε ή από τού ήμετέρου πλανήτου πα- 
.ρατηρηθεϊσα εκλειψις*αΰτη  διήρκεσεν ακριβώς εξ ώρας, ήτοι 
δύο ώρας και λεπτά τινα όλιγώτερρν τής μεγαλειτέρας δυνα
τής διάρκειας καθ’ ήν έφθασέ ποτέ ή έκλειψις ίν τή εύνοϊκω-, 
τέριρ περιστάσει.

Φρς'κ.

ΟΙ I 3STZS.OI
(Συνέγειβ χαί τέλος)

Γ:

Συνεπεία τών αρχών τούτων παρέχεται τοΐς Ίνδοϊς 'ιδία 
κοινωνική καί θρησκευτικήφυσιογνωμία.

"Οπου ύπάρχουσιν οικογένεια', άνήκουσαι εις τάς τρεις άνω- 
τέρας τάξεις, συνιστώνται προκαταρκτικά σχολεία έν οίς πα·. 

. ραδίδεται ή άνάγνωσις καί ή γραφή άρχόμεναι συγχρόνως 
καί η αριθμητική. Τά πρώτα γράμματα χαράσσονται διά 
ράβδου επ’ άμμου (αί σχολαί συγκροτούνται ύπό δε’νδρα καί 
έν κακοκαιρία έν παραπήγμασιν), Ώς μέσα ποινής χρησιμεύ- 

. ουσιν ή ράβδος καί ή βέργα.
Τά γράμματα κατόπιν, σημειοΰσιν επί φύλλων φοίνικος δι’ 

αΐχμηοοΰ σιδήρου, τέλος γράφουσι διά μελάνης έπί πλατα- 
νοφύλλων. "Οταν προσέρχωνται πολλοί φοιτηταί, ό δίδασκα· 
λος.ύποδεικνύει είς τούς μεγαλειτέρους τόν τρόπον καθ’ον 
όφείλουσι νά διδάσκωσι τούς μικροτέρους, σχηματίζει δ ’ οΰτω 
τούς πρωτρσχόλους λεγομένους·

Έζ ’Ινδίας μετεφέρθη εις Λονδϊνον ή Λαγκαστριανή μέ
θοδος ή ή άλλως αλληλοδιδακτική όνομαζομένη.

Παοοιμίαι καί ηθικά γνωμικά δίδονται πρός έκγύμνασιν 
τής σκέψεως’ προσέτι δέ Βουδιστική κατήχησες είς δύο μέρη, 
ών τό πρώτον περιέχει τον κάτωθι δεκάλογον.

1. Ού φόνεύσεις ούδέν ζώον, (Οί ’Ινδοί δέν τρώγουσι 
κρέας).

2. Ού κλέψεις.
3· Μή καταστής ένοχος άναιδείας.
4. Μή διά τού, στόματος έπιφέρης αδικίας.
5. Μή πίνης δυνατά πνευματώδη ποτά. (Ό οίνος μόνον 

συγχωρεϊται μετρίως, βαρεϊαι ποιναί δ ’ αναμένουν μετά θά- 
νάτον τόν μέθυσον).

6. Μή χέη.ς μΰρα έπί.τών έπί τής. κορυφής τής κεφαλής 
σου διασταυρουμένων τριχών καί' ούδέποτε μή ζωγραφήσής 
τό σώμα σου..

7. Μή άκούης άσματα" είς ούδέν θέαμα νά λαμβάνρς 
μέρος. (Τό παιγνιδιού τών κύβων συμπεριλαμβάνεται είς τήν 
άπαγόρέυσιν ταύτην)·

8· Μή κάθησαι, μηδέ κατακλίνησαι έπί υψηλού καί πλα
τέος διβανίου. (Τό τοΰ Βούδα ειχεν ΰψος μόνον οκτώ δα
κτύλων).

9. Μή τρώγης μετά μεσημβρίαν.
10. Μή κατέχης ώς κτή.μά σου χρυσόν, μήτε άργυρον, 

μήτε τι πολύτιμον.
Ό δεκάλογος ούτος υπολαμβάνεται ώς ό σπουδαιότερος 

ρυθμιστής τής ζωής, άλλά καί πολλά άλλα παραγγέλματα 
συμ.βάλλουσιν αύτφ.

Τό δεύτερον μέρος περιέχει κανόνας συμπεριφοράς, τοΰ 
τρόπου τοΰ ζήν κτλ. "Επονται οί κυριώτεροι:

1. Ό νέος οφείλει νά σέβηται τόν διδάσκαλον ώς αύτόν 
τόν Βούδαν- δέν πρέπει νά τφ άντιλέγη καί έάν δέν λέγη τήν 
αλήθειαν νά μή όμιλή περί τών Ελαττωμάτων αύτοΰ- νά μή 
έρχηται παρ’ αύτώ αδιακρίτως κεκλεισμένης ουσης τής θύρας- 
έν τοιαύτη περιπτώσει κρούει τρίς καί έάν δέν άνοίξωσιν, 
απέρχεται. "Οταν ό διδάσκαλος άναβαίνη όρος, ό μαθητής 
φέρει κατόπιν έδώλιον, ί’να Επ’ αύτοΰ άναπαυθή.

2. Όταν ό διδάσκαλος τρώγη, άναγινώσκη ιερά βιβλία, 
καθαρίζη τούς όδόντας, κάμνη λουτρά ή ένασχολήται πνευ
ματικών, ό μαθητής δέν πρέπει νά τόν άκολουθή' όταν έν- 
δύηται, τφ κρατεί τά υποδήματα.

3. Ούδαμοϋ δύναται νά είσέλθη ό μ.αθητής, μή συνοδευό- 
μένος ύπό τού διδασκάλου- ακολουθεί δ’ αύτόν μή περιφερών 
τά βλέμμ.ατα δεξι$ ή άριστερ?, άλλά σιωπηλώς, νεύων χαμαί.

4. Τό διδακτικόν βιβλίον μόνον άφοΰ νοηθή κατά βάθος 
ανταλλάσσεται δι’ άλλου.

5. Δέν βήχουσιν έπί τών ιερών βιβλίων, ούδέ λαμβάνεταε 
άναψυκτικόν τι διαρκούσης τής άναγνώσεως αύτών.

6. Δέν ποιοΰσι θόρυβον διά τής ρινός" δέν πτύουσιν εις κα
θαρόν μέρος. Χασμώμενος, βάλε τήν. περιχειρίδα (μανίκα) τοΰ 
φορέματος άπέναντι τοΰ στόματος. Τρώγε άθορύβως. Ποτέ 
μή ζύης τήν κεφαλήν. .

Έκτος τών σχολείων τοΰ λαοΰ, έχομεν τά τών Βραχμά- 
νων καί τρεις άνωτέρας σχολάς μετά προσωπικού χάριν τών 
διαφόρων επιστημών;

Έφ ’ όσον δήποτε σπουδάζει ό νέος, καταλύει καί τρέφεται 
παρά τφ διδασκάλω ή πνευματικφ αύτού πατρί, καθ’ δ διά
στημα δέν είναι ύποχρεωμένος νά τφ προσφέρη δώρόν τι πλήν 
τής διά τήν συντήρησίν του καί τά μαθήματα πληρωμής· 
μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών του δμ.ως, άναλόγως 
τής καταστάσεώς του, τφ προσφέρει ένα αγρόν, χρυσόν, τι
μαλφείς λίθους, βουν ή ίππον, έν άλεξήλιον, ζεύγος εύμαρί- 
δων, σίτον, ενδύματα ή λεπτόν τι φαγώσιμον.

Τοιουτοτρόπως χαίρει τήν εύνοιαν τοΰ διδασκάλου.
Δ. Γ.

[τ

ΑΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ*  ΙΔΕΑΙ
ΤΟΥ ΦΛΑΜΜΑΡΙΩΝΟΣ

Ή γηίνη σφαίρα είναι μεγάλη δεξαμενή πλήρης λεπτού 
καί άφανοΰς ρευστού, τό όποιον καλούσιν 
όστιρ ενυπάρχει είς όλους τούς κόσμους τοΰ ήμετέρου συστή
ματος, καί ουτινος ή Εστία ακτινοβολεί έν αύτώ τφ ήλίφ. 
'Ως δέ ή έλξις, τό φώς, ή θερμότης, οΰτω καί ό ηλεκτρι
σμός είναι μία έκ τών κυρίων' δυνάμεων τής φύσεως. Οί παλ
μοί αύτού συντηρούσε τήν ζωήν τών κόσμων, έπί δέ τοΰ 
ήαετέοου πλανήτου, ρεύματα αύτοΰ κυκλοφοροΰσιν απαύστως 
άπό τοΰ ισημερινού πρός τούς πόλους, καί άπό τούς πόλους 
είς τον ισημερινόν. ■

*Η μαγνητική βελόνη, (ή πύξίς) μάς δεικνύει διά τοΰ 
εύαισθήτου αύτής δακτύλου τήν διηνεκή ταύτην κυκλοφορίαν 
(ρεύμα), ήτις ^διευθύνεται πρός βορράν. Καί ταλαντεύεται 
μέν καί κινείται όπόταν διατάραξές τις ταράττη τήν κανό-

νεκήν πορείαν τοΰ ρευστού, παρεκκλίνει δέ όπόταν αί διατα
ράξεις αύται είναι σφοδραί καί ταράττωσε σημαντικώς τήν 
ισορροπίαν.

Τό βόρειον σέλας είναι εν μέγα ρεύμα ηλεκτρισμού ατμο
σφαιρικόν, τό όποιον άντί νά έκδηλώται εν τινι περιωρισμένφ 
νέφειέκτάσεως λευγών τινων καί νά ωρύεται παταγωδώς καί 
θυμοειδώς, ώς Ενίοτε συμβαίνει, έξαπλοϋται έν τοΐς εναερίοις 
ύψεσιν (έν τή άνωτέρφ ύδρογςνω άτμοσφαίρφ) βραδέως καί 
γλυκέως διά τής άνασυνθέσεως τοΰ αρνητικού ρευστού τού 
εδάφους μετά τοΰ θετικού ρευστού τής ατμόσφαιρας.

Η ανάπτυξις αΰτη τοΰ ήλεκτρισμοΰ έν σχήματι εύρείας 
ρευστοειδοΰς σινδονης μόνον έν καιρώ νυκτός είναι ορατή, καί 
λαμβάνει όλα τά φαντασιώδη σχήματα, κατά τόν τρόπόν 
τής διευθύνσέώς της. καί συνφδά τή ,σχηματιζομένη άπόψει 
από τής αποστάσεως του θεατού. Καί ότέ μέν ·ό Εκπλησσό
μενος έκ τής θέας όφθάλμός μόλις συλλαμβάνει, ταχείς κύμα- 
τισμούς λευκους καί ράδόχρους, οίτινες διατρέχουσι τόν ούρα
νόν ακαριαίως, ότέ δέ παρατηρεϊται υδατοειδές χρυσοΰν καί 
πορφυρόείδές παραπέτασμα, τό οποίον νομίζει τις ότι πίπτει 
εκ τών ουρανίων, υψεων. Αλλοτε δέ πάλιν τό βόρειον σέλας 
φαίνεται ώς πυριφλεγής.-δρόσος συνοδευόμενον μετά παραδόξου 
βοής, κάί άλλοτε ώς δράγματα σταχύων περίφωπα. διευθυ-. 
νόμενα βορειόθεν'πρός διαφόρους διευθύνσεις τής Τής. ’Ιδίως 
όμως αί ήλεκτρικαί αύται Εκδηλώσεις τοΰ γηίνου τούτου ρευ
στού έκτείνουσι τήν γλυκεϊαν αύτών λαμπρότητα καί λάμψιν · 
πρός τάς πολικάς ζών'ας, ένθα αί καταιγίδες είσι σπάνιαι.

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΓΧΗΣ ΓΕΦΥΡΑ

Τά βχέδια. τών μ-ηχάνοκών Schneider 
χαΐ Hersent- .

’Από τής άρχής τοΰ τρέχοντος αιώνος συνελήφθη ή ιδέα 
τής κατασκευής στερεάς όδοΰ μεταξύ Γαλλίας κάί ’Αγγλίας, 
ή μικρά δέ μεταξύ τούτων άπόστασις καί τά ούχί πολύ βιί- 
θος τού πυθμένος τής θαλάσσης έδιδε μεγάλας πιθανότητας 
διά τήν επιτυχίαν τού έργου.

Μεταξύ τού Ναπολέοντος «αί τών επισήμων τής ’Αγ
γλίας πολιτικών ανδρών έγένοντο πολλαί συζητήσεις, αίτινες 
ειχον παυσει.τό 1838, ότε ό γάλλος μηχανικός Μ. Thome 
de Gamond έποιήσατο έπιβταμένας μελέτας έπί τοΰ ζητή
ματος τουτου, καί έν, ετει 1867 παρουσίασεν έν τή Διεθνεΐ 
Εκθέσει σχέδιον ύποβρυχίου- σήραγγος, όπερ προσείλκυσε με

γάλως την προσοχήν ,τών Αγγλων καί Γάλλων μηχανικών. 
Οί Άγγλοι μηχανικοί Low, Brunelles, Hamkshaw, ιδίως, 
εξητασαν αύτό, καί επιχείρησαν νέας καταμετρήσεις τοΰ πυθ
μένος, και έκαμαν πρός τούτοις γεωλογικά; μελέτας έπί τού 
Εδάφους ύπό το ΰδωρ τοΰ μεταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας πορ
θμού. Αί Εργασίαι δι αυται διεξαχθεϊσαι Εν πάση λεπτομε
ρείς καί.ειλικρινείς, συνεπλήρωσαν επωφελώς τό έργον του κ£ί) 
Thome- πλην η πολίτικη κατάστασις τού 1870· καί τά έπα·' 
κολόυθησαντα συμβάντα παρεκώλυσαν τήν έξακολούθησιν τοΰ 
έργου, επαν,εληφθησαν δε αί διαπραγματεύσεις κατά το·. J 873, 
καί κατέληξαν εις σχέδιον νόμου, όπερ συνεζητήθη έν τή'Γαλ- 
λική βουλή έν ετει 1875.

Η Γαλλία εδε.ίχθη εΰνους είς τήν έπιχείρησιν ταύτην, πλήν 
εν Αγγλία ζωηρώς κατεπολεμήθη, καί άντί νά Εγερθώσι συ
ζητήσεις τεχνικαι η οικονομολογικά! περί τής έπιχειρήσεως 
ταύτης, αίσθημα πατριωτικόν ήναγκασε τούς Άγγλους νά 
πολιμήσωσι καί εργασθώσιν ύπέρ τής ματαιώσεως τοΰ έργου, 
φαντασθέντας οτι η υπαρξις τοιαύτης σήραγγος ήδύνατο νά 
διακινδυνευσν) την άσφάλειαν τής χώρας των διευκολύνουσα 
οΰτω τήν έκ μέρους τών. γειτόνων των έπιδρομήν είς ’Αγ
γλίαν καί συνεπώς υποβιβάζουσα τήν θαλασσόκρατορικήν δύ· 
ναμιν αύτών.

■ Οπως δήποτε ή επιχείρησες αΰτη ε’γκατ.ελείφθη, ώς καί 
πολλαί άλλαι. τέως Εκκρεμείς, βασιζομεναι όλαι Επί τής αρ
χής, τής κατασκευής δηλονότι όδοΰ ταχυτέρας καί άσφαλε-

■*ν·
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στερας τής διά θαλάσσης, οίον προχωμάτων εν ταίς’άκταίς- 
άμφοτέρων τών Κρατών,, είσδυόντων Επ’αρκετόν πρός τήν. 
θάλασσαν, ένθα μικρόν μόνον άνοιγμα θά έπέτρεπε τήν διά— 
βασιν τών πλοίων, μετ’άλλικής σήραγγος καθιζόμενης έπί τοΰ., 
πυθμένος τής θαλάσσης, υποβρυχίου πλοίου κυλιομένου έπί, 

■ υποβρυχίων σιδηρών ράβδων, καί πολλών άλλων όσα ή φανι. 
- τασία τών μηχανικών έγέννα. , . ;

Ί.ά σχέδια ταύτα σήμερον Εντελώς έγκατελείφθησαν,. άπ,έ·. 
ναντι τού ηδη συζητουμένου, καί τό όποιον καί διά τό μέγα· 
Ενδιαφέρον, όπερ ύπεκίνησεν εις άμφότερ'ά τά μέρη, καί διά 
την σπουδαιότητα τών επίσημων άνδρφν, Οίτινες έπελάβοντα. 
τής εκτελέσεως αύτοΰ, θέλομεν μεταφέρει είς τάς.στήλας τής 
«Φύσεως» μετά τής είκόνος τής γιφύραςΓ

Τό σχέδιον τής γέφυρας ταύτης έζεπόνησαν οί κκ. Schnei-., 
der καί Hersent, τή συμπράξει τών διάσημων μηχανικών 
John Fowler καί Βενιαμίν Bahei', οίτινες είσι πεπεισμένοι, 
ότι κατόπιν τών εν τή τέχνη γινομένων τελειοποιήσεων, εί
ναικατορθωτή ή Εξοικονόμησες τής αποστάσεως, διά μεταλλι-- 
κών δοκών 500 μ. στηριζομένων έπί βάσεων τοποθετούμενων, 
εν τφ πυθμένι τής θαλάσσης κατ ’ άναλόγους αποστάσεις,: - 
άφοΰ εχομεν. παραδείγματα τόν Πύργον Έϊφέλ, τά θαυμά- ' ’ 
σια μηχανικά εκθέματα κλ. έν τή τελευταία ’Εκθέσει τών· · 
Παρισίων.

Η γέφυρα αΰτη θά έχη γραμμήν εύθεϊαν καί τήν βραχύ-, 
τέραν μεταζύ τών δύω ακτών, ήτοι άπό τοϋ άκρωτηρίόυ·. 
Gl‘is?Nez τής Γαλλίας μέχρι τού έτε’ρου του παρακειμένου, 
τή Folkestone έν Άγγλίφ, άποστάσέως έν όλφ 38 περίπου, 
χιλιομέτρων.

Τό άβαθέστερον μέρος τοΰ πορθμού τής Μάγχης εινε 7 - 8·, 
μ., καί τό βαθύτερου, είς ο καί αί μεγαλείτεραι δυσκόλίαι. θά· 
παρουσιασθώσι, φθάνει μέχρι 55 μ.. Αί στήλάΓθά στηρίζων— 
ται έπί εδάφους συγκειμένου έκ λευκής ή κυανής κρητίδος 
άντεχούσης εις βάρος 10—-12 χιλιογράμμων κατά, κυβικόν, 
έκατοστόμετρον, θά κτίζωνται δε εν σχήματι όρθογωνίψ βάσιν, 
έχοντι τό μέν μήκος 25 μ. τό δέ πλάτος άνάλογον πρός ,τε. 
τόν όγκον καί τό σύστημα έκάστη; στήλης. ,Τό ορθογώνιον, 
θά άπολήγη κατά τά ακρα είς ήμιπεριφερείας όπως εύκολώ- 
τερον άνθίσταται είς τήν φοράν τών υδάτων., Έπί τή ύποθέσεί 
δέ βάθους 55 μ. ή επιφάνεια τής βάσεως τής στήλης θά 
Ε’χΧΙ 1,604 τετραγωνικά μέτρα. Είς δέ τά μικρότερα βάθη ' 
ή επιφάνεια αΰτη θά ή σχετικώς μικρότερα.

Τό ύψος τών στηλών άπό τής θαλάσσης μέχρι τών ρα
βδώσεων, Εφ ών θά στηριχθή ή’ γέφυρα ίσεται,-6.Τμίχρι 63 
μ. Έσημειώθη ότι άπαντα τά πλοία θά διέρχωνταε άνέτως 
καί ελευθερως υπό τήν γέφυραν ταύτην, Εκτός τού ήδη κα- 
τασκευαζομένου «ή ΓαΛΛία^ τό όποιον θά φέρη 5 Ιστούς, 
καί θά έχη ύψος 59 μ. ή άλλης τινός τοιαύτης έξαιρέσεως.

Τά μέταξύ τών στηλών διαστήμ.ατα εσονται τριών κα-·

-έπί βάθους; 500 μ.: 
» 350 μ- · , ?
» ■' ' 250 μ." '■ 1

) ■

•ηγοριών :
Ιον 
2θν 
3ον ( _ __

ήτοι αί μεγαλείτεραι άποστάσει; άνταποκρίνόνται είς τά'με- 
γαλείτερα βάθη τής θαλάσσης, καί αί μικρότεραι είς,τά?μέ-·' 
κρότερα βάθη καί είς τάς όχθας. >

Ειδικοί φάροι θέλουσι τοποθετηθή δεξιόθεν ιών στηλών 
πρός ένδειξιν τών κινδύνων, ούς,τά πλοία πρέπει ν’ άποφεύ- " 
γωσιν. ώς καί τών σχετικών αποστάσεων τών εκατέρωθεν' 
άνοικτών κλπ. -

Σιδηροδρομικά τραίνα θά διέρχωνται δίπλα έπί τής γέφύ-' 
ρας έναλλάξ. ΙΙρος αποφυγήν δέ παντός κινδύνου στρατιω-·' ; 
τικής κατοχής έν έκατέρφ τών άκρων τής' γέφυρας, τά·τόςα 
θέλόυσιν είσθαι κινητά καί περιστροφικά. Ένεκα δέ τής ση- 
μαντικότητος τοΰ έργου κάί της καταπληκτικής ποσότητος 
τών άπαιτηθησομένων διαφόρων ύλικών, τά όποϊα θά χρη~ 
σιμεύσωσι πράς τοΰτο, θά κατασκευασθώσΐΥ ειδικοί λιμένες- : 
Εκατέρωθεν τών ακτών Γαλλίας κάί' ’Αγγλίας.

Τό σπουδαιότερον καί λεπτότεροι»'μέρος τής επιχιιρήσεως 
ταύτης έσεται ή τοπόθέτησις τών βάσεων έπί τού πυθμένος'

άπόστασις 300 μ
τ>

η

200 μ
100 μ.
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τής θαλάσσης, συνεπώς αύται θέλουσιν έκτελεσθή έν καιρφ 
εύθέτω καί έν ήρέμφ κοι-ταστάσει τών ύδίτων, ίδίκ οπότε 
ταΰτα έσονται χαμηλά, πρός ευκολίαν τής στεριάς τοποθε- 
τήσεως αύτών, διότι αί κακοκαιρία: καί τρικυμία: είνε πολύ 
συνήθεις είς τήν Μάγχην. Είς.αποστάσεις δέ άνα 200 έως 300 
μ. .θά ριφθώσιν άγκυραι διά. νά άνελκύσωσιν ό,τι ύλικόν ήθι- 
λεν άποτύχει κατά τήν τήςβάσεως τοποθετησιν. ’Ώστε ή με-

■ β··Μ1Μ1Ι1Μ

υλικόν ήθε-

τήση σαμαράς δυσχέρειας ύπό τεχνικήν έποψιν, ούχί όμως καί 
ανυπερβλήτους, όταν λάβωμεν ΰπ’ δψιν τα θαυμάσιος έργα τών 
τελευταίων έτών. Έν τούτοις πολλοί κίνδυνοι προβλέπονται 
διότι αί στήλαι θά πάρουσιάζωσι πάντοτε πρόσκομμα τή 
ναυτιλί^, έν πορθμώ ένθα ήδη τά Ιστιοφόρα πλοία διακενδυ- 
νεύουσι, συνεπείς τών ισχυρών έν τώ στενφ τούτω. μέρες 
πνεόντων ανέμων καί τών έπικρατουσών καταιγίδων, όμί—
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γαλειτέρα προ
σοχή θά δοθή ι
δίως είς την βά· 
«tv τών έργων, 
διότι έκεϊ έγκει
ται "ή επιτυχία 

. καί έξασφάλιβις 
' της γέφυρας.

Πλήν τών λί
θινων βάσεων 
τών έν τή θα
λάσση στηλών 
το έπίλοιπον υ
λικόν τούτων ώς 
καί το της γι· 
-φύρας έσεται έκ 
χάλυβος, κατα 
προτίμησιν του 
•σιδήρου, διότι 
•οΰτω επέρχεται, 
οικονομία κατά 
50 ο)ο περίπου έκ 
λίζεται συνάμα ή

:©roiwn-Se<]uard φρονεί, ότι μετά τήν άποκεφάλισιν ή ζωή 
παύει πλέον ύπάρχουσα, καί περί τούτου δέν πρέπει νά ύφί- 
σταται ή ίλαχίστη αμφιβολία.

— « Κάΐ πριν ή τό σώμα του άτυχούς καταδίκου ριφθή έν τφ 
άπαισίω λάκκω,. έπιπροσθέτεε ό σοφός καθηγητής, ό θάνατος 
εχεε έπέλθει έντελώς. Δέν είναι δέ δυνατόν νά παραδεχθή τις 

•οτι ή ζωή εξακολουθεί ύπάρχουσα ούδ’έπί στιγμήν, άφοΰ ή 
αποτρόπαιος μάχαιρα αφαίρεση τήν κεφαλήν άπό τοΰ σώ
ματος. Το νά φρονή.τις τό εναντίον, εμπίπτει καθ' ολοκλη
ρίαν είς τό έδαφος τής φαντασίας.

«Περί τοϋ ζητήματος τούτου, εξακολουθεί, πολλοί πολ- 
' λάκες κατέγειναν, άνευ ούδεμιας σημασίας. Έάν δέ ύπηρ- 
χεν ή έλαχίστη άμφιβολια, πώς είναι δυνατόν νά παραδε
χθώ τις, δτι οί ιατροί θά ήσαν τοσούτω βάρβαροι, ώστε νά 
έπιλαμβάνωνται πειραμάτων έπί τών σωμάτων τών άτυχων 
πλασμάτων, τά όποϊα ή ζωή δέν έγκατέλιπεν είσέτι; Τοΰτο 
βεβαίως θά ώμοίαζε πρός έπιβάρυνσιν τής ποινής τοΰ θανά
του, μή προβλεπομένης ύπό τοΰ νόμου».

Ό δόκτωρ Μιχαήλ Peter όμως δέν συμμερίζεται έντελώς 
τήν γνώμην τοΰ άξιοτίμου αύτοΰ συναδέλφου. Άμφιβάλλων 

-δέ, δείλια, φαίνεται, νά έκφρασθή σαφώς καί ακριβώς. Έάν, 
λέγει, ή ζωή έγκαταλείπιι τό σώμα, δέν συμβαίνει τό αύτό 
καί είς τά διάφορα όργανα αύτοΰ. Ή καρδία, ίν παραδείγ- 
μαιτ, πάλλει έπί τινα έτι χρόνον, αϊ δέϊνεςτών μυώνων δια- 
τηροΰσιν έτι μέρος τών δυνάμεών των.

— «Τά φαινόμενα ταΰτα, επιπρόσθετε: ό δόκτωρ, δέν 
διαδηλοΰνται μόνον έπί τών σωμάτων τών καρατομουμένων, 
διότι και ό Κλαύδιος Βερνάρδος άπέδειξε τοΰτο, κατασκιυά- 
σας σάκχαριν διά τοΰ ήπατος μετά τόν θάνατον. Τούτο δέ 

• προέρχεται άπό τής συντελεστικής ένεργείας τών ήπατικών 
κελλιδίων,άτινα έπενεργοΰσιν έπί της γλυκογόνου ούσίας, καί 
κατά φυσικόν κανόνα, μή λαμβανόντων πλέον τούτων αί
μα, παυσάσης τής ζωής, ίπαύσατο καί ή έκκρισις τής 
χολής.

«Είναι άφ’έτέρου γνωστόν δτι ή γενειάς, ή κόμη καί έν 
γένει πάντες οί βολβοί, φύουσιν έπί πολύν χρόνον έτι καί μετά ■ 
μείζονος δυνάμεως ή διαρκούσης τής ζωής. Πρός άπόδειξιν 1

’Εν τούτοις, φεΰ ’. τό 
δνειρον -τοΰτο δέν διήρκεσε 
περισσότερον, διότι άτυ- 
χώς τά τοιαΰτα ποθητά 

. καί τρυφερά όνειρα έχουσι 
τήν αύτήν διάρκειαν τής 
πραγματικότητος. 'Ως έκ 
συμφώνου δέ άρέσκονται 
φαίνεται νά ταλαιπωρώσι 
καί ταΰτα τούς άνθρώ- 
πους.

Έξυπνήσας λοιπόν ό 
Κώστας καί άντιληφθείς 
τήν απάτην του, έλυπήθη 
μέν διά τήν ατυχίαν, πλήν 
ίγερθείςάμα,έπορεύθηπρός 
τό έστιατόριον'και έκά- 

■ θησε έπί τίνος καθίσματος, 
προΟηλώσας έν ταύτφ 
τούς οφθαλμούς τον έπί 
τής θύρας όπισθεν τής ό- 

- ποιας ή Ραλοΰ του βε
βαίως εκωματο, φυλατ- 
τομένη ύπό τής Κυρίας 
Άντωνοπούλου.

Ή θύρα ώς έκ θαύμα· 
τος τότε ήνοίγη καί εμφα
νίζεται ή Ραλοΰ ζητούσα 
ύδωρ. Ά ! τότε πλέον 
δέν ήτο δνειρον,-;ήτο ψη·

δέ τούτου, αναφέρει ώ; παράδειγμα, τήν περίστασιν καθ’ή» 
άνοιχθίντος τοΰ τάφου τοΰ Ναπολέοντος Α', επεβεβαιωθη 
δτι ή γενειάς τοϋ Αύτοκράτορος, ήτις είχε ξυρισθή πριν ή 
ταφή ούτος, εύρέθη ίχουσα μήκος χιλιοστών τινων τοΰ μέτρου.

«Ώστε ίναπομένει, κατά τήν γνώμην πάντοτε τοΰ κ. Pe
ter, νά έπιβεβαιωθή,άν μετά τήν καρατομησιν,τά φαινόμενα 
ταΰτα επέρχονται ούτως, καί έάν ή διάνοια λειτουργή πάν
τοτε έν τή κεφαλή, άποκεχωρισμένη οΰση τοΰ σώματος».

Ι»Ο«<

καταιγίδων, όμί— 
χλης καί κακο- 
καιριών, και θά 
διακινδυνεύσω- 

| σιν .έπί μάλλον 
όπόταν τ© στε
νόν τοΰτο έλατ- 
τωθή έτι διά 

H τής προσθήκης 
τών στηλών.

Ή ταχεία δε 
έκτέλεσιςτοΰμ©· 
ναδικοΰ τούτου 
έργου είναιεύχή 
παντός τοΰ έπι· 

I στημονικοΰ καί 
πέπολιτισμένου 
κόσμου, διότι 
διά τής πρωτο
τυπίας καί με

γαλοπρέπειας 
_ αύτοΰ θέλει έπι*  

σφραγισθή ή επιστημονική εύφυία τής εποχές μας, καί τεθή 
ή κορωνίς τής προόδου έντφ λήγοντι αίώνι καθ ον ζώμεν.

Φ, Π.

πνεόντων άνεμων

Ή ίπΐ της Α/ά^ης καΐασκείασΰησαμ&η γέγνρα. 

τής διαφοράς τών μετάλλων, και έξασφα- 
στερεότης τοΰ έργου.

Τοιαύτη είναι έν περιλήψει ή οικονομική κατάστασις τής 
γιγαντιαίας ταύτης γέφυρας, ής ή δαπάνη προϋπελαγίσθη 
είς 380,000,000 φράγκων, διά τήν κατασκευήν τών λίθι
νων βάσεων καί τών έν τή θαλάσση σχετικών εργασιών, καί 
480.000,000 διά τήν ΰπεράνω τούτων γενικήν μεταλλικήν 1 
εργασίαν, ήτοι έν συνόλφ 860,000,000 φρ.

Είναι βέβαιον ότι ή εκτέλεσις τοιούτου σχεδίου θά άπαν-

ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΙΝ

’Εσχάτως άνεκινήθη έν Γαλλία τό ζήτημα της ζωής 
παρά τοϊς καρατομουμένοις, καθ’ ό ό διάσημος καθηγητής *.

MAURICE DE FOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Χ>ν<χ« 1Κ)

τό επόμενο» τετράγωνον, καί οΰτω καθεξής, μέχρις ού άρδευ- 
θή ολόκληρος ό κήπος, όστις συνήθως κατασκευάζεται ώς εϊ· 
πομεν έπί έδάφους κατω
φερούς.

Ό κήπος εντός τοΰ ό· 
ποιου είσήλθεν ό θεοχάρης 
ήτο τοεουτος, πλήν αρκετά 
πυκνός άπ ’ άκρου εις άκρο» 
καί εβαδιζέ τες ύπό άνα- 
δενδράδας καίμακράς δεν— 
δροστοιχίας εσκεπασμένάς

■ άπό πυκνά φυλλώματα καί ^>· 
εύοσμα άνθη χωρίς νά βλέ- ’. 
πη τον ουρανόν. Δεξιόθεν 
καί αριστερόθεν τών έν αύ- 
τφ χαλικοστρώτω.ν ποικί
λων ατραπών, πορτοκαλέ- 
αι, λεμονέαι, τερέβινθοι 
καί άλλα δένδρα έστόλιζον
άήρ ήτο, διαπεπερασμένος ° Κωστα<: ^Χ  ̂' ™ εΜν>...
έκ τών απείρων ευωδιών τών ίχσμων, ρόδων, γαζιών πείνας εξομολογήσεις, ας μόνον οί τρυφερώς άνταγαπώμενα· 

. . κτλ. καίάπέδιδεν όντως όσμήνγλυκυτάτην καί φαντασιώδη. γνωρίζόυσι καί έκτιμώσι.

Ό Κώστας νωχελώς ίξηπλωμένος έπί λίθινου εδωλίου 
καί ύπό τήν σκιάν τών πυκνών πιπεροδενδρων, μάτην επι
καλείτο τόν Μορφέα, διότι άντ’ αύτοΰ τον ίπεσκέφθη ό πο
νηρός "Έρώς, οστις τόν έπλάνησεν είς τά τρυφερότερα μέρη 
καί τοΰ έτρωσεν εντελώς τήν καρδίαν.

Ό Έρως τον ώδήγησεν αμέσως πρός τό δωμάτιο» ένθα 
άνεπαύετο ή Ραλοΰ, περί ήν ή εξημμένη φαντασία έπλεκε»
ήδη τό τρυφερώτερον δνειρον. Ή Κυρία Άντωνοπούλου είχε» 
έγκαταλείψει μόνην τήν δεσποινίδαΡαλοΰ άναπαυομένην άφε-

λώς έπί τόΰ διβανίου, και 
πορευθή είς συνάντησιν τοϋ 
λοχαγού καί τής Σωσάννας 
Ραμώ οΐτινες είχον μεταβή 
προς τόν λόφον τής Λαρίσ- 
σης, όπου συνεζήτουν α
κόμη περί τής ένώσεως τώ» 
δύο τής Ανατολής καν 
Δύσεως Εκκλησιών. Ό 
Κώστας λοιπόν συναντη- 
σας μόνην τήν ποθητή» 
τής καρδίας του, έγονυ^έ- 
τησε πρό αυτής, καί έντερ 
κατακλείστω τούτω δω- 
ματίφ μόλις φωτιζομένφ, 
μακράν παντός αδιάκριτου 
βλέμματος, τή ψυθυρίζει 
τάς γλυκείας ίκείνας λέ
ξεις καί τάς ενθέρμους έ-

Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΗ?*ΦΥΣ·Ι»

Κύριε «ιευΟυντα τοΰ Οεριοθιχοΰ ή ΦΤΣΙΧ.
Σίς παρακαλώ, επιτρέψατε μοι νά σάς γνωστοποιήσω ίν ευχά

ριστο» αποτέλεσμα, τ'ο όποιον· επέφερεν εις τήν μικράν κωμόπολί» 
μας τό νέον καί πολύ περίεργον περιοδικόν σας ή βΦύσις», καί α.» 
άρέση και είς ήμϊς καί ευαρεστείστε, δύνασβέ νά τό δημοσιεύσητε.

Διατελώ 8λως υμετερος 
Κ. Δ.

ΈνταΟθα ζή γέρων τις παράξενος καί πολύ κακός καί 
ιδιότροπος άνθρωπος, τό θηρίον τοΰ χωριοΰ, ώς τον ονομά
ζουν ενταύθα οί άπλοΚ, όστις εχει μίαν έγγονήν Μαρίαν, η
λικίας μέχρι 14 έτών, καί δύο έγγόνους μικρότερους-, τόνΆν- 
δρέαν καί τόν Τάκην, μετά τών όποιων συζή, διότι άπέ- 
θανε πρό τριών έτών ό υιός του, καί πρό τεσσάρων ή νύμφη 
του, καί τοΰ άφήκαν τά τρία αύτά πλάσματα, νά τά ζήση 
καί νά τά άναθρέψη, θέλει καί δέν θέλει, άλλά τά όποια κα
τασκοτώνει στό ξύλο, κατά τήν κοινήν έκφρασιν, δι’ίκά- 
στην ελαχίστην αφορμήν. Ώς δέ γνωρίζετε, ό κ. Νικολάκής 
Μ.., (διότι ούτως ονομάζεται), είναι συνδρομητής σας, τό» 
οποίον σάς ένέγραψα πρό ένός καί έπεκεινα μηνός, τή αιτήσει, 
του, διότι είχε καταμαγευθή άπό τήν «Φύσιν». Είναι δέκα- 
τευχαριστημενος, και άμα φθάση ή Δευτέρα, δέν βλέπει τήν 
ώραν νά τοΰ φέρουν τήν «Φύσιν» διά νά τήν ανάγνωση άπ*  
αρχής μέχρι τέλους, άπαξ καί δίς, ίσως καί περισσότερον. ·

ίκΛίγονααν τάς ωραιοτέρας ρώγας των atayvXur χαί...

λαφητή πραγματικότης !
Ή Ραλοΰ λαμβάνει τό άγγεϊον ύδα- 

τος διά νά τό κενώση είς τό πρό αυτής 
ποτήριον, πλήν ητο κενόν, διότι άφοΰ 
Ιφαγον δέν ειχον φαίνεται φροντίσει νά 
τό γεμίσωσι. Ό Κώστας έγείριται α
μέσως νά τρέξη νά τή φέρη νέον καί 
δροσερόν, ότε διακόπτουσα ή Ραλοΰ 
αύτόν.. .

— Ποΰ είναι ή πηγή; τόν έρωτ£.
— ’Ιδού, δεσποινίς, έδώ, πλησιο» 

είναι, τή λέγει διά χαμηλής καί όλως 
τρυφερωτάτηςκαί διακεκομμένης φωνής. 
’Ιδού, κάτωθς τών μεγάλων αύτών πλα·

τάνων. Ακούετε, κυρία 
Ραλοΰ, ή πηγή πώς χε- 
λαρίζει, ώς κλωβίον .γε
μάτο άπό μικρά πτηνά...

—- "A I τί, ώραϊον! ναέ 
έχετε δίκαιον, κύριε θεο- 
χάρη, με συνοδεύετε ;

— Ώ! μάλιστα, ευ
χαρίστως, δεσποινίς, πη
γαίνομε»...

Τότε άμφδτ,εροι, πα- 
τοΰντες είς . τα άκρα τώ*  
ποδών των, επί τφφόβω 
μήπως έξυπνήσωσι τή» 
κυρίαν Άντωνοπούλου,κα
τέρχονται ταχέως τήν κλί-

X-
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-— Ό παππούς διαβάζει ζη ΐΦνζη ! » κραυγάζει μετά χα

ράς πρωίαν τινα ή Μαρία.πρός τούς αδελφούς της, καί έν 
τφ άμα τρέχουν και οί τρεις πρός τό αμαξάκι, καί τό κυλί
ουν ιίς τόν δρόμον μετά τόσης εύχαριστήσεως καί σπουδής, 
ώστε δεν προσέχουν άν ενοχλούν ποσώς τούς γείτονας.

— Για σταθήτε', λέγει αίφνης ή Μαρία, πρός τούς αδελ
φούς της, νά ’δοϋμε μή μάς βλέπη ό παππούς διότι θά μάς 
σκοτώση πάλιν, είναι τόσο γεροπαράξενος, ποΰ δέν μάς άφι- 
νει ούτε κιχ νά κάμωμεν, ούτε παιγνίδια, ούτε τίποτε, παρά 
όλο ξύλο, μπάτσους, φωναϊς καί φοβεραις είναι. Δέν ΰπο- 
φέρεται. Μά άπό τότε ποΰ άρχισε καί διαβάζει τή αΦύσιΒ 
ΐδαμε καί ‘μεΐ.ς ’λίγη ησυχία...

— Μήπως μάς βλέπει, 'Ανδρέα,ό παππούς; έρωτά ή Μαρία.
— Ο παππούς διαβάζει τη «.Φύσι! β άπαντά ούτος.
Καί αμέσως καί οί τρείς;περιχαρείς καί άναπηδώντες, θέ_- 

σαντες εντός τοΰ άμαξίου τόν μικρόν κύνα των, δύο όρνιθας 
καί δύο χήνας, έκύλιον αυτό καί άνεκάγχαζον έκ καρδίας, 
διά τόν τρόμον δστις κατελάμβανε τά έν τφ άμαξίφ ζώα, 
τά όποϊα έρρίπτοντο έξωθεν αύτοΰ καί έφευγαν κακήν κακώς.

—■ Σταθήτε, κράζει αίφνης ό μικρός Τάκης, ό παππούς 
έρχεται1...

— Ό παππούς διαβάζει τη «Φύσι», άπαντά χαρίεις ό 
Άνδρέας καί ίξηκολρύθηοαν τήν άθώαν διασκέδασίν των.

Καί όποϊά διασκέδασις! διά τά μικρά αύτά παιδία, πλή
ρη φόβου καί τρόμου, διότι ά.ν τούς έβλεπεν ό παππούς κυρ 
ΝικΟλάκης των, θά τά έκαμνε τά Λαχταρίζουν σάτ ψάρια! 
’Εντούτοις ή χαρά αύτών είναι απερίγραπτος διότι: «Ό 
παππούς διαβάζει τΐ) <ίφύσιτ>.

— Είναι καιρός νά έπιστρέψωμεν, διότι πλησιάζει ή ώρα 
τοΰ σχολείου, λέγει ή Μαρία είς τούς μικρούς αδελφούς της. 
Ό κώδων κτυπφ....

Καί αμέσως καί οί τρεϊς επιστρέφουν εΐς τήν οικίαν κυ- 
λιοντες ελαφρώς τά αμαξάκι, διά νά μή άκουσθοϋν ύπό τοΰ 
πάππου των. Ανοίγουν σιγαλώς τήν Βύραν, λαμβάνουν τά 
βιβλία των, καί πηγαίνουν νά τον είδοποιήσωσιν ότι θά υπά
γουν είς το σχολεϊον.

μακα καί μόλις φθάντες είς τόν κήπον μειδιώντες,τρέχουσιν, 
άνευ αιτίας, κινούμενοιΓώς έξ ενστίκτου, δπερ μόνος ό έρως 
γνωρίζει^ πρός τήν πηγήν, ύπό τάς παμμεγέθεις και δρΟσε- 
ράς πλατάνους, διά να πίη ύδωρ ή Ραλοΰ·

Καί διατί;
Διά νά ένοχοποιηθώσιν άμφότεροι. Καί οί δύο συνένοχοι 

έν τφ ίρωτι ί Τό πρώτον βήμα ητο δυ'σκολον. Τό -άρώτον 
βήμα ητο τολμηρόν. Λοιπόν έμπρός, κλέπτα τής καρδίας ! 
Τό στάδιον είναι έλεύθερον, είναι ίδικόν σας. ’ s /

*0 'Ελληνικός έρως είναι άγνρς !
—■ Ραλοΰ, φώς τής καρδιάς μου, σέ αγαπώ ! . . ... . . ι

Όπόταν ή Σωσσάνα Ραμώ, συνοδευόμένη πάντοτε ύπό 
του υποχρεωτικού ξεναγού της, έπέστρεφεν έκ τοΰ περιπά
του της, τό πρό αύτής έκτυλιχθέν θελκτικόν θέαμα οπερ 

, μετά μεγάλης έκπλήξεως είδεν αΐφνηδίως διά μέσύυ τών κλν 
ματιών, ολίγον έλειψενά διακινδυνεύση τήν ησυχίαν καί τήν 
θέσιν τής μαθήτριας αύτής.. Τΐ νάίδη, πρός θεού ! τήν δε
σποινίδά Βουγά ,καθημένην πρός τήν κορυφήν μιας διπλής 
κλΐμακος, (κλέγουσαν μίαν πρός μίαν τάς ώραιοτέρ'ας ρώ
γας τών σταφυλών, καί τοποθετούσαν αύτάς έί< τφ στόματί ; 
τοΰ Θεοχάρους, όστις St’ ανεξήγητου όμως άδεξιότητος τάς ■ 
είσήγαγεν έκάστοτε έν αύτφ διά τοΰ άκρου του μικρού αύτοΰ 
δακτύλου.

Ή παιδαγωγός μόνη άντιληφθεϊσα τοΰ γεγονότος έλυ- 
πήθη ιίλικρινώς σφοδρά έπί τή. άκατανοήτφ έγκαταλείψειτής 
μαθήτριας της ύπό τής κυρίάς Αντωνοπρύλόυ,,άλλά, φερο- 
μένη .ώς 'γυνή νουνεχής κάϊ φρόνιμος, έσκέφθη ότι ώφείλε' να 
σιωπήσά. τό περιστατικόν,' διά νά μή έκθεση τούς ανθρώπους 
άφοΰ πλέον ή έπανόρθωσις του πράγματος ητον άκαιρος, καί

— Παππού, εδιαβάσαμεν καίπηγαίνομεν είςτόσχολεϊον.
Ό παππούς διαβάζει τη «.Φόσιν καί δέν άπαντά-
—’ Παππού, θά πάμε είς τό σχολεϊον, έπαναλαμβάνει ό 

Άνδρέας.
Ο παππούς διαβάζει τή «Φάσι», καί δεν ακούει.

-— Παππού, θά πάμε νά παίξωμε, φωνάζει μετ’ Ιμφά-· 
σεως ό Τάκης.

Ό παππούς διαβάζει τη αΦύσι» καί δεν κινείται.
•—Μπά, ό παππούς εγεινε καλός, λέγει ή Μαρία, δέν 

μάς μαλόνει πλέον. Άς πηγαίνωμεν λοιπόν καί ήμεΐς.
Καί έν τφ άμα, καί οί τρεις πλήρεις χαράς καί εύχαρι- 

στήσεως ήρξαντο νά πηδώσι καί νά τρέχωσι πρός τό σχο
λείου, ώς νά τοϊς συνέβη ή μεγαλειτέρα ευτυχία !

Ένφ έπέστρεφον έκ τοΰ σχολείου ή Μαρία, ό Άνδρέας:' 
καί ό Τάκης συνεφώνησαν νά τόν έρωτήσουν εΐς τό τραπέζι 
όταν θά τρώγουν, τΐ είδους πράγματα άναγινώσκει είς τήν 
«Φύσιν» καί είναι τόσον, πολύ προσηλωμένος εκεί, διά νά εν
νοήσουν διατί, άπό τοσούτω κακός όπου ήτο, εγεινε τόσον 
καλός, και ούτε όμιλεϊ, ούτε επιπλήττει καί δέρει πλέον.

Νά τοΰ πάρουμε τή «Φύσι», λέγει αίφνης ό Τάκης, 
νά ιδοΰμαι τί διαβάζει....

— Όχι, κουτέ, τοΰ άπαντ^ άμέσως ή Μαρία, διότι, τότε 
είναι ποΰ θά μάταϊς βραίξη γιά καλά....

Καί ένώ έφθανον εις τήν οικίαν των, βλέπουσιν άνελπί- 
στως οτι ό παππούς ήτο έξαπλωμένος κατά μήκος καί πλά
τος έπί γής, εχων έστρωμένην χλαμίδα έπ’ αύτής, καί άνε— 
γίνωσκεν.

-— Μπά, δ παππούς διαβάζει άχόριη Τη «Φύσιν, λέγει ή< 
Μαρία, περίεργον πράγμα!

("Επεται συνέχ^α)

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Έν τινι μελέτη αύτοΰ 'επί τοΰ φωτισμού τών Παρισίων,·· 
ό κ. Ύπόλυτος Fonlaine, ό διάσημος πρόεδρος τής Εται
ρίας τών ηλεκτρολόγων,' μεταξύ άλλων ενδιαφερόντων πόρι— 

παραμερίσασα έπιτηδείως τόν λοχαγόν έκεϊθεν, όστις δέν εί— 
χεν ϊδει τίποτε, διότι ήτο άφωσιωμένος είς τήν αρχαιολογική., 
αύτών συζήτησιν έπί τών ερειπίων τοΰΆργους, ήρώτα άΰν- 
τόν-, δεικνύουσα διά τής χειρός της ταύτοχρόνω'ς τό φρούριον- 
. —- Έκεϊ, ένέκλειβε τήν θυγατέρα αύτοΰ ό Άκρίσιος ; . ··

— Ναι, δεσποινίς, τή ελεγέν ό λοχαγός, εΐς τούς πόδας: 
τής( Άκροπόλεως εκείνης, ής είδετε τά ερείπια, 0 Άκρίσιος.

| κατασκεύασε χάλκινο*  διαμέρισμα, έν τφ όπόίω ενέκλεισε τήν' 
■ θυγατέρα αύτοΰ Δανάην, νομίσας ότι μόνον ούτως ήθελεδία- 

φυλαχθή ή άρετή αύτής... Πλήν ό Ζεύς, μεταμορφωθείς είς- 
χρυσήν βροχήν, έξηπάτησε τήν ώραίαν κόρην, έξ ής έγεν-- 
νήθη ό Περσεύς, όπερ δηλοϊ άπαξ ετι, Οτι τήν χαριτόβρύτον' 
καί κομψήν νεάνιδα όπου δήποτε καί νά τήν διαφύλαξη τις, 
καί όπως δήποτε καί· άν τήν διαθρέψή, ουδέποτε θά κατορ— 
θώση νά τήν άπομονώση άπό τούς έραβτάς.

Τήν πρωίαν , ενφ άνεχώρουν έκ Ναυπλίου είχε συμφωνηθή' 
νά ύπάγουν μέχρι τής λίμνη; Λέρνης, άλλ’ έπειδή ή ημέρα 
είχε-πολύ προχωρήσει διά τοιαύτην εκδρομήν, άπεφασίσθη 
νά περιορισθοΰν ίπισκεπτόμενοι μόνον τόν Έρασϊνον ποταμόν, 
νΰν Κεφαλάρι, όστις ρέων έκ τής λίμνης Στυμφαλίδος, έζ Ου - 
καί Στύμφαλος λέγεται, γίνεται άφαντος έπί τι διάστημ.α 
ύπό τήν γήν, ύστερον δέ άναφαινόμενος πάλεν εκ τής Άρ- 
γολίδος χώρας καί ένούμενος μέ τόν Φρύξον ποταμόν, εισβάλ
λει είς τόν Άργολίκόν κόλπον.

Δέν έβράδυναν. νά φθάσωσι τήν κοχλάζουσαν και άναπη- 
δώσαν ταύτην πηγήν, ής τά ύδαταέξερχόμενα μεθ’ ορμής., 
έν. τοΰ εσωτερικού των βράχων, ρίουσι καθαρά καί διαυγέ
στατα ώς ρέων κρύσταλλος, ό δέ οφθαλμός άκολουθεϊ έφ’ 
όσον δύναται μακρόθεν ταΰτα μετ’ εύχαριστήσεως,' διότι φέ- 
ρουσι μεθ’ εαυτών άπασαν τήν αίωνίαν δρόσον. ’Εάν δέ πι«· 

•σμάτων αύτοΰ σχετικώς τή προόδφ τοΰ φωτισμού, δίδωσι ή· 
-μϊν καί τήν έξής περίεργον στατιστικήν..

Πρό 34 ετών έκαστος κάτοικος τών Παρισίων ελάμβανεν 
έτησίως φωτισμόν, κατά μέσον όρον, ΐσοδυναμοΰντα πρός 
3765 κοινά κηρία. Τώ 1872 ό ατομικός ούτος φωτισμός 1· 
ζικνιϊτο εΐς 6,000 κηρία. Τώ 1877 είς 6,543. Τφ 1883 
εις 8,427. Καί τέλος τφ 1889 είς 11,300 κηρία, ήτοι φω
τισμόν 30 κηρίων κατ’άτομον καί καθ’ήμέραν. "Ωστε όφω- 

• τισμός τών Παρισίων είναι νυν τρις μεγαλείτερος τοΰ έν έτει 
'1855, καί τοΰτο συνέπεια'τής εφαρμογής τοΰ ηλεκτρικού 
φωτός, όστις ού μόνον σημαντικώς ηύξησετόν φωτισμόν τών 
Παρισίων, άλλ’ύπήρξε καίή εφαρμογή τής άναπτύξεως τών 

’λοιπών πρός φωτισμόν συστημάτων.
καΜετά τόν ηλεκτρισμόν, ό διά τοΰ πετρελαίου φωτισμός 
-πλτέχει τήν δευτέραν θέσιν, καί έν τούτοις μετά τήν κατα-’ 
ραηκτικήν άνάπτυξιν τοΰ φωτισμού έν γένει, τό κοινόν πα-, 

-πονεϊται έπί άνεπαρκεία τούτου. Άπορον λοιπόν καθίστα
ται ποΰ πρέπει νά καταλήξη ό φωτισμός τής νυκτός! Κατ’ 
ανάγκην δέ, δέον νά όμολογήσωμεν σύν τφ κ. Ε- Mascart, 

-ότι ή απαίτησες αύτη είναι απεριόριστος, καί ότι ό ,άνθρώ- 
-πινος οφθαλμός δέν θά ίκανοποιηθή ή δτε δέν θά ύπαρξη δι
αφορά μεταξύ ημέρας καί νυκτός !

'Ώστε οί παραγωγεϊς τοΰ αεριόφωτος καί τοΰ πετρελαίου 
δύνανται νά χαοώσι έπί τοκώτιρ ελευθέρφ σταδίω, διότε αί 

-φωτομετρικαί καταμετρήσεις απέδειξαν, ότι ο "Ηλιος δια- 
χέει έπί τής Γής δεκάκις χ_ιλίας φοράς πλειότερον φώς, άφ' 
όσον παράγουσιν νΰν δλά τά φωτιστικά έργοστάσεα όμοϋ τών 
ΤΙαρισίων, έν δεδομένω χρονικφ διαστήματε·

ΕΓΓΡΑΠΕΛ.ΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Μέλη τινά τής οικογένειας Κ.... προσέρχονται εΐς τό ζα- 

χαροπλαστεϊον τοΰ κ. Γιαννάκη καί Ρίγου.
— Τί παγωτά έχετε; έρωτ£ ό Κύριος.
— Κρέμα, φραμπουάζ καί άμανπιλιέ,άπαντ^ ό υπηρέτης.
— Τί είναι πάλιν αύτό τό άμανπιλιέ ; έρωτά μετ ’ απο

ρίας ό κ. Κ.... τόν υιόν του.

στεύσωμεν τάς αρχαίας παραδόσεις, αύται μάς λέγουσιν ότι 
τά λαμπρά ταΰτα ύδατα πίπτουσιν έκ τών κορυφών τής 
Αρκαδίας πρός τήν ’Αργολίδα διά μέσου υπογείων στοών, 
καί οτι ή όπή του ΚεψαΛαρίου δεν είναι άλλο ή είς άπλοΰς 
^εκρούς πρός'τήν Καταβάθράτ φέρων, ένθα χύνονται τά περισ- 
-σεύοντα ύδατα έκ τήςπεπληρωμένηςλίμνης τής Στυμοαλίδος.

’Ακριβώς άνωθι τής πηγής ταύτης καί πρός τά πλάγια 
-του όρους ΰπάρχουσι-χαίνοντα σπήλαια, τά όποϊα ήσαν τό 
πάλαι αφιερωμένα είς τόν Βάκχον καί ΠάνΛ, καί άτινα σή- 

-μερον κατονκοΰνται άπό τό σΐΌίγενά, ώς καί ολα τά σπήλαια, 
-τά φρέατα καί τά ερείπια-

Τό στοιχειό είναι φοβερόν φάντασμα τό όποιον φοβούνται 
καί σέβονται πάντες. ’Εμφανίζεται δέ (φαντασιωδώς έννοεϊ- 
•ταί) μόνον κατά τήν νύκτα, διότι τήν ήμέραν κοιμάται, οί 
•δέ κάτοικοι τών περιχώρων δέν πλησιάζουσε τά μέρη ταΰτα 
.καί διαδίδουσιν άπειρα κατορθώματα αύτοΰ.

Διά τοΰτο ή δεσποινίς Ραμώ έζεπλάγη ίδοϋσα πέριξ τοΰ 
Κεφάλαρίου άπειρα ωραία άνθη φυόμενα έσπαρμένως τήδε 
■κάκεϊσε καί τά όποϊα ούδεμία ανθρώπινη χειρ τολμφ νά κόψη. 
Τό στοιχειό δέ, φαίνεται μ»τ ’ εύχαριστήσεως επίτρεψε τοΰτο 
■τή δισποινίδι ταύτη, διότι εντός ολίγων λεπτών τής ώρας, 
ερυθροί κρίνοι, ποικιλόχροοι άνεμώναι, μυοσωτίς, τριφύλλια 

' καί άπειρα αλλά ώραία άνθη τοΰ άγροΰ έσνόλιζον τά 
στήθη, τάς χεϊρας καί τήν όσφύν τής ώραίας. δεσποινί- 
δος, ήτις πατώτα καί άναπηδώσα καί έπ’ αύτοΰ τοΰ 
ύδατος άκόμη, μετά χάριτος καί εύκινησίας συνέλ,εγε 
•ταΰτα εν πρό; εν, καί (τοποθετεί είτε έπί τής κεφα
λής, είτε έπί τοΰ στήθους της.

Ύα στοιχειό τής επίτρεψε τοΰτο. Άλλα μήπως τήν 
^έξέλαβε καί ώς τινα τών συντρόφων του ; Διότι, τή ά-

ι

— Amant billet! δηλαδή,. ,. έρωτικον μπιλιετάκι, 
άπαντφ ούτος μετά μικράν σκεψιν.

— Όχι, Κύριε, λέγει ό κ. Γιαννάκης προσελθών αίφνης, 
δέν είναι μπιλιετάκι, είναι αμύγδαλο καμμένο.···

Ό δέ υιός τοΰ κ. Κ... θυμωθείς τότε: ;
-—Σιώπα ού . . . τοΰ λέγει, δέν ξεύρεις άπό γαλλικά, 

amant billet, θά είπη, ερωτικόν γράμμα.
*0 κ, Γιαννάκης θυμώνει καί αύτός. '

•—Σιώπα και σύ, του άπαντ^ οΰτος, δέν ξεύρεις άπδ πα-
■ γωτά, amende brulee, είναι αμύγδαλο καμμένο...

■ΗΙΙΙ»
Ό κ. Δ... ύποψήφεος βουλευτής περιποιείται δύο εκλογείς 

του, καί τούς κάμνει τό γεΰμα είς τό ξενοδοχείου τώνΆθηυών.
Οί δύο Κουκουβαυιώται σχεδόν δέν όμιλοΰσιν έκ της πολ

λής περιποιήσεως, καί θαυμάζουσι τήν πολυτέλειαν καί τήν . 
πρόοδον τής μαγειρικής.

Μετά δέ τό πέρας τοΰ φαγητοΰ ό κ. Δ... τοϊς προσφέρει 
οδοντογλυφίδας πρός καθαρισμόν τών όδοντων των,πλήν ού- 
τοι μή γνωρίζοντες τήν χρήσιν αυτών, ό μέν (φαγεν αύτάς, 
ό δε τάς επιπίλιζεν. Ό κ. Δ.... μένει έκπληκτος καί στενο- 
χωρεΐται εκ τής κακής έντυπώσεως, ήν θά (προξένησε τούτο 
είς τούς (ν τη αιθούση εύρισκομένους. Οί δέ Κουκουβανιώ- 
ται (ρωτοΰν έμπιστευτικώς τόν φιλοξενοΰντα αυτούς ύποψή- 
φιον βουλευτήν :

— ΓΙώς τό λένε αύτό τό τελευταίου φαγητόν ποΰ μάς 
τράταρες ;

■— Ά ! αύτό, άπαντ? ό κ. Δ... τό λέγουν, τό γΛυκό ζυ~ 
Λάχι, ποΰ μαγεύονται οί υποψήφιοι μέ τούς ψηφοφόρους.

-HlfiliiriH- '

Είς αγοραστής εισέρχεται βιαίως είς τό κατάστημα τοδ 
κ. Μάϊφαρτ.

— Μήπως σάς (δωκα πρό ολίγου, κατά λάθος, εν εικοσά- 
φραγκον, άντί (νός φράγκου; έρωτδί έσπευσμένως.

Ό κ. Μάϊφαρτ άπαντφ άμίσως-.
— Όχι, Κύριε.

ληθεία, έχουσατήν έρυθράν αύτής καί άτημέλητον κόμην έκτε· · 
νισμίνην όλως διόλου ίδιοτρόπως, έντελώς διαδοΛικά, τάς πε· 
ριχειοίδας αύτής άνεσηκωμένας άνωθι τοΰ άγκώνος, καί τά 
φορέματα αύτής περιμαζευμένα,άνασηκωμένα καί καρφωμένα 
διά καρφίδων είς διάφορα σημεία, τόν δέ φανταστικόν αύτής 
μικρόν εξοχικόν πίλον μόλις έπακουμβώντα έπί τής κορυφής 
τής κεφαλής της, άνευ ούδεμιάς όπισθοβουλίας, ώς μοναχός 
όστις πηγαίνει νά συνάξη νεροκάρδαμου, ώμοίαζεν αληθώς 
πρός έν ώραϊον τής ημέρας καί τοΰ τόπου (κείνου στοιχειά.

Δυστυχή, κύριε Βουγά 1 ποΰ είσαι; έάν τήν έβλεπες ούτω 
καί (ν τοιαΰτη καταστάσει, βεβαίως θά έχανες τον νοΰν σου!

Διαρκούσης της διασκεδαστικής ταύτης άπασχολήσεως έκ 
μέρους τής δεσποινίδάς Ραμώ, ό Κώστας Θεοχάρης άφ’ 
έτέρου έκυνήγει τάς πεταλούδας, τά πετώντα ταΰτα ώραία 
άνθη, διά νά τά καρφώτη έπί τής ώραίας καί μακράςκόμη; 
τής Ραλοϋς, ήτις κάθε φοράν έκαμάρωνεν ώς ταώς. Ή δέ 
κυρία Άντωνοπούλου, ήτις δέν είχε κράσιν τοσούτφ ποιητι
κήν, έξήγεε τάς μαγειρικάς ιδιότητας τών εγχέλεων τοΰ ’Ε- 
ρασίνου ποταμού είς τόν σύζυγόν της, τόν λοχαγόν, δστις 
έξηπλωμένος ών κατά γης,καί έχων τό πρόσωπόν, του όκεκα- 
λυμμένον διά μανδηλίου, δέν άντέλεγεν εΐς ταΰτα, άλλά 
προσεπάθει μάλλον νά παραδοθή εις τόν ύπνον. ,



Ί2  Η ΦΥΣΙΣ

— Μπ8, περίεργον πραγμα, είχα είς τό θυλάκιόν μου 'έν 
ψευδές είκοσόφραγκον, καί το έχασα. Ένόμισα δε οτε σας 
τό είχον δώσει κατά λάθος! /

— “Ά! τότε, pardon, Κύριε, στατήτε νά κυττάξη έγώ, 
τελεί καλύτερα ενα άλητινό φράγκο παρά ένα ψεύτικο ναπο- 
■λεόνι!..........................................................................................

—Στατήτε νά κυτάξή έγώ!......
ΑίΙΙΙΙΗΙΙ-.

Παρά τινι ράπτη της όδόΰ Έρμοδ.,
— Ναί,θέλω ολόκληρον ενδυμασίαν άπο αύτοτο ύφασμα, 

καί δύο γελέκια λευκά λινά.
— Πολύ καλά, Κύριε, άπαντδ ό ράπτης. Νά σάς πάρω 

μέτρον.
—- Πόσον θάκοστίσουν ;
—· Έκατδν έβδομήκοντα πέντε δραχμάς.
·— Πολύ καλά, κάμετέ τα, καί νά μοδ τά στείλετε εις 

την οικίαν μου, άμα τελειώσουν-
— Νά περάσετε νά τά δοκιμάσητε την Τετάρτην, Κύριε·
— Ουφ ! είναι περιττόν, βαρύνομαι. Νά τά κάμετε α

κριβώς είς τά μέτρα μου, καί νά τά στείλετε το Σάββατον 
εις την οικίαν μου.

— Άν δέν ήσθε εκεί;
— Νά τά άφήση ό υπάλληλός σας.
— Πολύ καλά, Κύριε. Τά θυλάκιά σας τά συνειθίζετε

. μικρά η μεγάλα ;
—- Ά! ναί, έχετε δίκαιον, δέν σάς ειπον. Νά τά κάμετε 

πολύ ευρύχωρα, διότι θέτω πολλά χαρτιά, χρήματα κτλ·
— Όπως αύτά τά όποια φέρετε τώρα;
— Ά! ναί, ιδού. Κυττάξετε.
Ό ράπτης, παρατήρησα; μεγάλην ξηρασίαν εν αύτοϊς, 

τόν παρέπεμψεν είς τάς έλληνικάς Καλένδας.

■HiilllO

Είς διανομεύς τοϋ Ταχυδρομείου διανέμει έπιστολάς καί 
αποτεινόμενος είς νέον ύπηρέτην οικίας τινός:

— Λάβε ένα γράμμα, ·τφ λέγει διά τόν Κύριον Ίω. ΙΙα- 
παδόπουλον.

— Καί πότε έμαθες τό όνομά του σύ ; αυτός μόλες πρό 
ολίγου έφθασεν έκ Ναυπλίου, έρωτά ό θυρωρός όλως έκ
πληκτος.

Ό διανομεύς του δίδει μία πεντάλφα, άφίνει τό γράμμα 
καί φεύγει.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

4ον

ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΑΙΝΙΓΜΑ
— Πάντοτε σ’ άκολουθώ καί πάντοτε, μετά σοΰ διαμένω,

Δέν φέρω πί — του — ρα,
— Ούτε γα—λα—τα,
— Τό ύδωρ δέν φοβούμαι,
—— Ή πνρά dir f/ί jceifaCtt,
— ΊΓλ οπλ« πβρεφρονώ,
— Τό φώς μέ φονεύει.

Τί είμαι;
*0 λύτης τοϋ άνωτέρω αινίγματος λαμβάνει ώς δώρον 'έν 

βιβλίον εικονογραφημένου, μίαν καρφίδα άξίας μέχρι δραχ
μών τριών, η λαιμοδέτην nouveaule 'ίσης άξίας.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΠΣ ΦΥΣΕΩΣ,

Α. Η. Β. ’Ιτέαν. Ένεγράψαμεν την δεσποινίδα Β. Π. Τ. εις Γα- 
λαζείδιον άνθ’ ύμών. — Π. Κ. Σύρον. Άποστέλλομεν τακτικώς ΰ- 
μϊν 6 φύλλα, ώς γράφετε, άναμένομεν ένεργείας σας. — Α.Σ. Πά

τρας. Έλάβομεν συνδρομήν σας, ευχαριστουμεν. Άπόδειξίς σας φέ— 
pet αριθ. 197. Δώρα άποστέλλομεν ταχυδρομικώς. — Δ. Ν. Φ. Δαυ- 
κον. Συνδρομήν έλάβομεν. Άπόδειξίς σας φέρει άριθ. 198, ήν άπο-- 
στίλλομεν σύν παρόντι φύλλιρ.— Ε. Β. Σύρον. Έλάβομεν δελτά- 
ριόν σας, έχει καλώς, άναμίνομεν πάντοτε ένεργείας σας. — Ε. Κ. 
Αγ. Πέτρον. Έλάβομεν επιστολήν σας μετά συνδρομής. Εύχαρι- 

στοΰμεν. Άπόδειξίς σας φέρει άριθ. 199, ήν δέον νά φυλάξητε διά 
κληρώσεις.— I. Δ. Ζάκυνθον. Μετά συγχινήσεως έλάβομεν επιστο
λήν σου μετά συνδρομής χαί σέ ένεγράψαμεν συνδρομητήν. Άπό- 
δειξιν χαί δώρα θά λάβης προσεχώς. Όμήλικάς σου έχομεν και άλ- · 
λου; συνδρομητάς, ιδίως ένταΰθα, ώστε έλπίζομεν νά τούς όπερ- 
βής είς όλα. Πατέρα άσπαζόμεθα. — Σ. Σ. Μέγαρά. Δώρα άπε*  
στείλαμεν προχθές. Ευχαριστουμεν ειλικρινείς διαδόσεις σας, άνα- 
μένομεν και άλλους. Περί προκαταβολής δύνασβε δεχβήτε μετά πα
ραλαβήν φύλλων τινων. Άποστείλατε σημείωσιν ονομάτων. — Π. 
Π. Κ. Κωνστάντζαν.·'Έλάβομεν επιστολήν μετά [συνδρομής χαί εΰ- 
χαριστοϋμεν πολύ δι’ εύγενεις διαθέσεις σας. Άπόδειξίς σας φέρει 
αριθ. 201, ήν άποστέλλομεν σύν τώ παρόντι φύλλω. Δώρα άπο
στέλλομεν προσεχώς. Αποστολή φύλλου τακτοποιηθήσεσαι καί ήσυ- 
χειτε. Άναμένομεν έγγραφήν νέων συνδρομητών. Κληρώσεις λαχείων 
γενήσονται είς τδ τέλος τοΰ έτους, δτε δημοσιευθήσονται αριθμοί 
κτλ. Περί ζητούμενων βιβλίων θά σάς γράψωμεν. ·— Δ. Γ. Βόνι- 
τζαν. Ένεγράψαμεν συνδρομητάς, ευχαριστουμεν, άναμένομεν καί 
άλλους. Περί ταχείας έκδόσεως ενταλμάτων θά φροντίσωμεν δέοντα . 
καί θά έχετε πληροφορίας μέ προσεχές φύλλον. — Φ. Μ. Λίμνην. 
Έλάβομεν επιστολήν σας καί επιταγήν, εύχαριστοΰμεν. Άναμένο
μεν καί άλλους. Άπόδειξίς σας φέρει άριθ. 202, ήν άποστέλλομεν 
σύν τώ παρόντι φύλλιρ. Περί μαρασμού προσωπιχοΰ συμφωνοΰμεν, 
είναι τδ ζήτημα τής ήμέρας καί πάντες άγανακτοΰμεν δΓ άφόρητον · 
κατάστασιν, ήτις φαίνεται μόνον άπδ τήν μέλλουσαν κεφαλήν διορ- 
θωθήσεται. — Π. Γ. Κ. Λάρισσαν. Έλάβομεν εύμενή επιστολήν 
σάς καί ε'ίμεθα ύπόχρεοι διά πρόθυμον συνδρομήν σας. Άπόδειξιν · 
καί δώρα θά έχητε προσεχώς. Άναμενομεν ενεργείας σας καί οε- 
χθήτε άπειρους ευχαριστίας μας.— Ε, Κ. Κύμην. Έλάβομεν συν
δρομήν σας, ευχαριστουμεν. Άπόδειξίς σας φέρει άρςθ. 20ό, ήν ά
ποστέλλομεν σύν τώ παρόντι φύλλω. Προσπαθήσετε κάτι τι. — Γ. 
Π. Λαύριον. Έλάβομεν συνδρομήν έξάμηνον. Άπόδειξιν καί δώρα 
παρεδώσαμεν κομιστή, εύχαριστοΰμεν.

Ε'ΣΤΑΝΛΕΪΗ ΓΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΔΡΑΚΤΑ,
Έξιδόθη ήδη τό ύπό τόν άνωτέρω τίτλον πλήρες περιπε

τειών καί περιιργοτάτων εθίμων καί ηθών τών αφρικανικών 
λαών σύγγραμμα, έν μεταφράσει, τής πρώτης περιηγήσεως.: 
τοϋ Στάνλεϋ είς ’Αφρικήν, όπερ είναι άξιον άναγνώσεως καί 
μελέτης.

Τιμάται δρ. 3 καί ό βουλόμενος έκ τών αναγνωστών τής : 
«Φύσεως» ν’ απόκτηση τοΰτο δύναται ν άποστείλη τό άν- 
τίτιμον μετά τών ταχυδρομικών τελών και θέλει λάβει αύτό 
άμέσω; καί ασφαλώς.

ΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗΝ!
Ό έγγράφων 1 συνδρομητήν είς τήν «ιΦύσιν», λαμβάνει έγγράφως τθς ' 

ευχαριστήσεις μας.
Ό ίγγράφων 2—3 συνδρομητάς, λαμβάνει ώς δώρον μίαν ώραίαν εί- - 

χόνα.
Ό εγγράφων 5—6 συνδρομητάς, λαμβάνει ϊν ώραΐον βιβλίον είκο- 

νογραφημένον.
Ό έγγράφων!2—Ιάλαμβάνει ίνα ώραΐον λαιμοδέτην Nonvettut^ 

«αί τήν Φύσιν ίπί ϊν έτος.
Ό έγγραφων 15 συνδρομητάς, βλα ίν γίνει τ’ Ανωτέρω.
Καί ό εγγράφων πλείονας τούτων, άφίεται είς τήν διάθεσιν τής '■ 

Φύσεως.
'Εννοείται oi, δτι αί σύνδρομα! δέον νά προπληρόνωνται.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΠΛΡΑΣΚΕΓΑ ΛΕΟΚΗ


