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Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΝΑΝΣΕΝ

Ό εξερευνητής Νάνσεν έπανέκαμψεν, ώς γνωστόν, 
ευτυχώς έκτης πρός τόν βόρειον πόλον τολμηρός έκδρο- 
μός του, ήτις διήρκεσε περί τά τρία έτη, άφού πολλά
κις έπιστεύθη, οτι εΐχεν άπολεσθή. Άφίκετο δέ μέχρι 
τής 86ης μοίρας, δηλαδή φ μοίρας πλησίον τοΰ Πόλου, 
άπόστασις Ιση άπό Παρισίων είς Gap.

Χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών δημοσιεύομεν ωδε 

καξε πολλάκις νά σύρωσιν οί ίδιοι τά έλκυθρα πρός τάς 
άνωφερείας· δτε δέ εύρίσκοντο προς κατωφέρειας, οί 
κΰνες θαρραλέως έτρεχον εύχαριστημένοι.

Έν τούτοις ο πάγος καθίστατο όσημέρσι δυσδιάβα- 
τος, ώστε τή j Απριλίου, οτε εύρίσκοντο είς τήν 86° 
ιφ' βορείου πλάτους, οί δύο τολμηροί έξερευνηταί ά· 
πεφάσισαν νά μή προχωρήσωσι περαιτέρω. Τό ψύχος τότε 
ήτο δριμύταταν. Άπατηθέντες δ’ΰπό τής ήπιας άτμο- 
σψαίρας, οτε έγκατέλειψαν τό Fram, κατά τάς άρχάς 
τής άνοίξεως, ειχον άψήση έκεΐ πρός άποψυγήν πολλοΰ

Ό Νάνσεν έπιότρέφων έκ τΛς άνά τόν βόρειον ηόλον έκδρε»μΛς του.

έν περιλήψει τό πρός τούς πάγους έπικίνδυνον αύτού 
ταξείδίον, δτε έγκατέλειψε μετά τού μοναδικού συντρό
φου του το πλοϊον των Fram, όπως έηχχειρήση τό 
δεύτερον μέρος, τό καί έπικινδυνωδέστερον τής έκδρο- 
μής του,διά μέσου τών έλκύθρων. Διά τούτο συμπαρέ- 
λαβεν ένα μόνον έκ τών συντρόφων του, τόν πιστότε- 
ρον φίλον του Johansen, ύπολοχαγόν.

Ό Jansen καί ό Johansen έξεκίνησαν έπί τών πά
γων τή ιψη Μαρτίου ι8ψ5 δι’ έλκύθρων, συρομένων 
ΰπό κυνών, φέροντες τροφάς δι’ εκατόν ήμέρας. Τό 
ρεύμα τοΐς ήτο κατ’άρχάς ένάντιον, άλλ’ έφ’όσον 
έχώρουν πρός βορράν, ή παγοσειρά, έφ’ ής εύρίβκον- 
το διηυθύνετο πλέουσα πρός νότον. Ή κατάστασις αύτη 
διετέλει υπό χειρίστας συνθήκας. Πελώριοι πάγοι 
εφραίον τήν δίοδον, οί δέ κΰνες άναγκαίως έσταμάτουν 
ενώπιον τών κωλυμάτων τούτων. Τούτο δέ τους ήνάγ- 

βάρους τά έκ λυκοδέρματος ένδυματά των, παραλαβόν- 
τες μόνον τά μάλλινα καί δέν ήργησαν μετά λύπης νά 
ΰποστώσι τάς συνέπειας.

Ή οδός, ήν έλαβον, όπως φθάσωοι τό άκρωτήριον 
Fligely, έν τή γή τού Φραγκίσκου-Ίωσήφ είχε καταστ^ 
αδιάβατος, καθ’ έκαστον δέ βήμα πρός τά έμπρός διώ
ρυγες έκώλυον τήν πρόοδον ώστε ήναγχάζοντο νά έπι- 
χειρώσιν ανωφελείς γύρους, οΐτινες έγίνοντο πρόξενοι 
απώλειας πολλοΰ χρόνου. Εις έπέμετρον τής στενοχω^- 
ρίας των αί προμήθεια! των Αρχισαν νά σπανίζουν, ο δ’* 
άριθυός τών κυνών ήλαττούτο καθ’ έκάοτην, κατατρω- 
γωμενων μεταξύ των. Τούτο άπήρεσκεν αύτοΐς, άλλά τί 
νά κάμουν, άφού δέν τοΐς έδίδετο πλέον τροφή. Οί γόοι 
καί ύλακαί των πολλάκις έκ τής φοβερός πείνης θρηνω- 
δώς αντηχούν εντός τών πάγων. Ό Νάνσεν ύπελόγιίεν 
ότι θά συνήντα έκεΐ άγραν πρός Θήραν, άλλά παρά
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προσδοκίαν ούδεν κυνήγιον ευρεν. Προς επάρκειαν των 
υπαρχόντων έτι ολίγων τροφίμων εδει νά πρανοήσωσι 
μετά θυσίας, διό περ ήναγκάσθησαν νά λάβωσιν έσχατα 
μέτρα, περιορίσαντες τήν τροφήν εαυτών και τών κτη
νών εις τό έλάχιστον. ΤαΟτα συνεπώς κατεβάλλοντο 
ένωρίτερον καί πρό τοΰ θανάτου των έκαστον τούτων 
κατετρώγετο ύπό τών έπιζώντων.

Κατά τόν χάρτην τοΰ Pager, πρός βορράν τών νή
σων Φραγκίσκου-’Ιωσήφ υπάρχει γή καλούμενη Γή τοΰ 
Petermann. Ό Nansen έσκέφθη νά φθάση εκεί, νομί
μων ότι θά εύρη κυνήγιον, πλήν άπέβησαν φροΰδαι αί 
ελπίδες του, διότι ή γή αύτη δέν ύπήρχεν ή έν τή φαν
τασία τοΰ Pager.

Έν τούτοις οί -πάγοι καθίσταντο βαθμηδόν ανυπόφο
ροι. Ούτω τή 22 Ιουνίου, ό Νάνσεν καί ό σύντροφός 
του άπεφάσισαν ν’ άναμείνωσιν έκεϊ τήν διάλυοιν τών 
χιόνων.

Μετά ένα μήνα ό πάγος είχε καταστή διαβατός καί 
οί δύο έίερευνηται έπανέλαβον τήν πορείαν των, πλήν 
νέοι αγώνες καί κίνδυνοι τούς άνέμενον. 'Ημέράν τινα 
ένώ συνήντησαν μικράν διώρυγα έθεσαν έπί τού ύδατος 
τά δύο έλκυθρά των καί τή βοηθεία κωπηλασίας έπιπό- 
νου μόλις κατόρθωσαν νά σωθώσι καί νά διαβώσιν αυ
τήν μετά πάντων τών κτηνών καί τών αποσκευών των.

'Ημέράν τινα ένώ ό Νάνσεν προύχώρει μετά τοΰ ενός 
τών έλκύθρων, αίφνης ήκουσεν όπισθεν του άσύνηθη θό
ρυβον καί στραφείς παρετήρησε τόν σύντροφόν του πα- 
λαίοντα πρός πελώριον άρκτον ήτις προσεπάθει ν’ άνα- 
τοέΦη αύτόν. Έλαβεν αύθωρεί τόόπλον καί ένώ έσπευδε 

Γ Τ ·Ι , , , , . ν \ * Τ' *npoc οωτηριαν του, πίπτει εντός του υδατοα. 1 ο οι- 
σθημα τοΰ κινδύνου έδιπλασίασε τότε τάς δυνάμεις του 
ένώ ήκουε τοΰ συντρόφου του κραυγάζοντος : «Πυρο- 
βόλησον,διότι φθάνεις αργά !»ΌΝάνοεν μηχανικώς πυ
ροβολεί καί κατά τύχην τό θηρίου πληγέν είς τόν λαι
μόν, καταπίπτει νεκρόν.

Μετά τήν δυστυχίαν έπέρχεται ευτυχία. Ή άρκτος 
έχρησίμευσβν αΰτοϊς ώς τροφή εξαίρετος μάλιστα καί 
πάντες άνθρωποι καί ζώα άνέλαβον δυνάμεις. Εύτυχώς 
αί πληγαί του Johansen ήοαν έλαφραί.

Τή 6 Αύγουστου έφθασαν είς γήν, κειμένην είς τήν 
8ι° 38’ βορείου μήκους καί άποτελουμένην έκ τεσσά
ρων νήσων κεκαλυμμένων ύπό εύρυτάτων πάγων. Ό 
Νάνσεν ώνόμασεν αύτάς Hirtenland κατά τι άρχαϊον 
νορβηγιακόν διήγημα. Πρός βορράν τών νήσων τούτων 
ή θάλασσα ήτο έλευθέρα. Τότε άπεφάσισαν νά προβώσι 
δι ’ αύτής πρός δυσμάς καί παρατηρήσαντες ότι ή θά
λασσα έξετείνετο αρκούντως καί οτι οί κΰνες τοΐς ήσαν 
περιττοί, έθανάτωσαν αύτους πάντας.

Κατά τάς έπομένας ημέρας πυκνή ομίχλη έκάλυψε 
τόν ορίζοντα καί ότε αύτη διελύθη μετ’ απορίας πάρε· 
τήρησαν βτι τό μέρος είς δ εΙΓχον φθάσει δέν συνεφώνει 
ποσώς πρός τάς ένδείξεις τοΰ χάρτου. Ό Νάνσεν υπέ· 
θεσεν, ότι εύρίσκετο έπί άγνώστου μέρους νήσου τίνος 
τοΰ Φραγκίσκου-Ίωοήφ καί ότι βαδίζοντες πρός δυσμάς 
θά έπλησίαζον τά νορβηγιακά σκάφη,άτινα περιπλέου- 
σιν έκεΐσε πρός αλιείαν.

Έν τούτοις έπλησίαζε τό τέλος τοΰ μηνός Αύγού- 
στου καί ό Νάνσεν ήννόησεν, ότι θά έφθανον είς Σπι- 
τσβέργην μόλις μετά τήν άναχώρησιν τών τελευταίων 
άπόπλων. Συνεπώς άπεφασίσθη · νά διαχειμάσωσιν έπί 
τού σημείου είς δ εύρίσκοντο.

Ή πρώτη φροντίς των ύπήρξε νά κατασκευάσωσι κα- 
λύβην *οπως  διέλθωσι τούς μακρυνούς μήνας τής ανα
γκαστικής ακινησίας των. Μέγα δέ ξύλον, όπερ άνεκά- 
λυψαν πλέον παρά τήν ακτήν, έχρησίμευσεν ώς στέγη. 
Είτα δέ έθεσαν πέριξ διαφόρους δοράς ζώων, άς μεθ’ 
εαυτών έφερον καί ούτω ουνεπληρώθη ή έν τή έρήμω 
■κατοικία των.

Ή αλιεία τής μόραης (ι) καί ή Θήρα τών άρκτων 
άπησχόλει συχνάκις τούς έξερευνητάς έν ταίς ώραις 
τής άνίας. Έφόνευον πολλά τοιαϋτα ζώα, τό δέ λίπος 
αύτών έχρησίμευεν είς τόν φωτισμόν καί τήν θέρμαν- 
σιν τής καλύβης, τό δέ κρέας είς διατροφήν των. Ό
πως δέ διαιηρώσί τό έσωτερικόν τής κατοικίας των είς 
θερμοκρασίαν άνωθι του μηδενικού, διετήρουν διαρκώς 
τάς λυχνίας άνημμένας.

Διήλθον ούτω μέχρι τής προσεχούς άνοίξεως, ότε 
μετά χαρας έχαιρέτισαν τήν έπάνοδον τοΰ ήλιου και 
τήν πρώτην κραυγήν τών θαλασσίων πτηνών, άτινα ήλ- 
θον νά διαταράξωοι τήν μονότονον ερημιάν.

Τή 1φ Μαίου 1896 έπανέλαβον την πορείαν των προς 
νότον. ’Αφού δ ’ έτοποθετησαν ιστία έπί τών έλκύθρων 
έξβκίνησαν, συρόμενοι επί τών παγοσειρών Εύρόντες δέ 
τήν θάλασσαν έλευθέραν, έπλευσαν παρά ταΐς άκταΤς 
πάντοτε διά τών ιστίων.Τότε διέτρέξαν τήν έπικινδυνω- 
δεστέραν ατυχίαν. Προσεβλήθησάν αίφνηδίως ύπό μιας 
μόρσης, ό κτύπος δέ ύπήρξε τοσοΰτον ισχυρός ώστε οί 
όδόντες τοΰ αμφιβίου τούτου κτήνους διετρύπησαν την 
λέμβον πληρωθεΤσαν αμέσως ύδατος. Διά φοβερού τότε 
κτύπους διά τής κώπης ό Νάνσεν κατέβαλε πρώτον τό 
ζώον είτα διηύθυνε τήν λέμβον πρός τήν ακτήν, οπού 
διέμειναν μέχρις έπανορθώσεως τής βλάβης αυτής.

Τήν έπαΰριον δέ ένώ ό Νάνσεν καί ό Johansen έπρο. 
γευμάτιζον πρό τής άναχωρήσεώς των, ήκουσαν αίφνης 
ύλακάς κυνός. Άφήσαντες τό πρόγευμα έσπευσαν α
μέσως πρός τήν διεύθυνσιν τής κραυγής καί δέν έβράδυ- 
ναν νά άνακαλύψωσιν άνθρωπόν τινα, βαδίζοντα επίσης 
πρός αύτους. Έτάχυναν πάντες τά βήματα καί μετά 
τινας στιγμάς άντήλασσον θερμάς χειραψίας μετά τοΰ 
έξερευνητοϋ Άγγλου Jackson, οστιςπρό δύο έτών κα- 
τεγίνετο είς έπιστημονικάς παρατηρήσεις έπί τής γης 
τοΰ Φραγκίσκου-Ίωσήφ.

Ώς γνωστόν δέ πάντες έπανήλθον είς Νορβηγίαν 
διά τοϋ πλοίου τοΰ άγγλου έξερευνητοϋ.

( Έχ γαλλικού )
φ. η.

Ο ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΑΤΜΟΣ ΕΝ Till ΣΥΜΠΑΝΤΙ

Ό χ. Jansen παρετήρησιν εσχάτως, οτι ή μελέτη τών 
ουρανίων σωμάτων πολλάς χρησίμους γνώσεις παρέσχεν εις 
τήν έξέτχσιν τών κυριωτίρων φαινομένων τής σφαίρας μας.

Παρατηρήσας, δτι ή παρουσία υδατίνου άτμοΰ ών*γνω-  
ρίβθη έν ταΐς άτμοσφαίθαις τοϋ Άρεως, τοϋ Κρόνου καί 
μάλιστα έν τισι άστράσι, πιθανώς δε λίαν καί «ν άλλοις 
πλανήταις, προβαίνει είς τήν ύπόδειξιν τής λύσεως σημαν- 
τικωτάτου προβλήματος τής γεωλογίας.

Τά υδατα τών ’Ωκεανών, έπιλέγει, πιθανώς νά έλαβον 
τά άλατα, άτινα έν έαυτοΐς περιέχ,ουσιν έξ αυτής τής αρ
χής τής συστάσιώς των καί νά μή έδανείσθησαν αύτά άπό 
τών πλησιόχωρων αύτής γήινων βράχων. Άναλύων δέ τις 
τό φώ; τοϋ Ήλιου πράγματι, έάν δέν εύρίσκη ίγκατεστη- 
μένην τήν παρουσίαν τοϋ οξυγόνου επί τή; επιφάνειας του 
επιτρέπεται νά σκεφθή, δτι τό αέριον τοϋτο ή εύρίσκεται ίν 
προπαρασκευη, ή κεχωσμένον εις τά βάθη τοϋ άστέρος 
τούτου· επιβεβαιοϋται δέ τότε ή υπαρξις έν μεγίστη ποσό- 
τη« τοϋ ύδρογόνου πρώτον, είτα τοϋ σοδίου, μαγνησίου 
καί τοϋ τιτάνου. Παρατηρεΐται δε, δτι τό όξυγόνον έρχεται 
είς τήν επιφάνειαν τοϋ ήλιου καί άναμιγνύμενον μετά τοϋ 
ύδρογόνου σχηματίζεται τό ύδωρ, δπερ άμέσως έν τή γι·

(1) MOrse, μόρια, αμφίβιον σαρκοφάγον μαστοφόρον τής κατα
ψυγμένης βελάσσης φέρον δύο μεγάλους όδέντας.

νέσει αύτοΰ περιβάλλει εν διαλυτική. καταστάσει τά λοιπά 
άνωθι άναφερθέντα σώματα και ουτω δ*  ακριβώς εμφανί
ζεται και ή σύστασις τοϋ ύδατος τών έν τη γη θαλασσών 
μας, αϊτινες έντελώς καθ’ δμοιον τρόπον θά συνεστήθησαν.

’Αξιοσημείωτου είναι ν’ άναφέρωμεν ήδη, δτι τήν αυτήν 
ημέραν, καθ’ ήν ό κ. Jansen άπέδειξε τφ 1862, δτι ένυ- 
πήρχον έν τφ φάσματι ούρανίου φωτός γραμμαί τελλου- 
ρικαι, ήτοι όφειλόμεναι έν αύτη τή άτμοσφαίρα μας, ή 
μελέτη τών γεγονότων, άτινα έσημειώσαμεν άνωθι, άπέβη 
δυνατή. Καί πράγματι, καθ’ ήν έποχήν κατέστη δυνατόν 
νά δεαχωρισθώσιν έν τή άναλύσεί τοϋ φωτός τά στοιχεία 
τής ήμετέρας άτμοσφαίρας, άνεγνωρίσθησαν ασφαλώς καί 
τά άνήκοντα τοιαϋτα ταΐς φωτειναΐς άκτΐσι τών ουρανίων 
σωμάτων.

(Έκ τοΰ Journal du Ciel)
Φ. Π.

Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΒΡΟΥΚΣ

Τά τηλεσκόπια, ώς γνωστόν, άνεκάλυψαν πρό τίνος χρό
νου τόν κομήτην τούτον, οί δέ άστρονόμοι μετά περιεργείας 
καί ενδιαφέροντος παρακολουθοϋσι καί μελετώσι τήν ιστο
ρίαν καί πορείαν αύτοΰ. Φαίνεται δμως, δτι επιφυλάσσει 
αΰτοϊς μάλλον ή ήμΐν, μή ενδιαφερομένοις πλέον άπό και
ρού περί τών κομητών, άρκετάς περιέργους εκπλήξεις.

Ό κομήτης ούτος άσθενεστατος τό κατ’ άρχάς, οτε 
άνευρέθη, έμεγαλύνθη βαθμηδόν καί μόλις κατά τόν παρ
ελθόντα Νοέμβριον άφίκετο είς τό περιήλιον αύτοΰ.

Ό κ. Schwarzshild φρονεί δτι ό κομήτης ούτος μάς έφι- 
λοδωρήθη ύπό τοϋ πλανήτου Διός καί δτι θάττον ή βρά- 
διον θά μας τόν έπανακτήση, μεταβάλλων ήμέραν τινά 
την τροχιάν τοΰ άστέρος τούτου είς παραβολήν ή υπερβο
λήν, δπως άλλοτε συνέβη τοϋτο είς τόν περίφημον κομή
την τοϋ 1770, τόν καλοΰμενον κομήτην Lexell. Ό κ. 
Poor έβεβαίωσεν ήδη, δτε δέν είναι αύτός ούτος, διότι δ 
Brooks ταζειδεύει έν άλλοίαις χώραις. Ό περίεργος ού
τος κομήτης είναι δ ύπό τοϋ κ. Barnard θεαθείς, τήν 1 
Αύγούστου τοϋ 1889 καί αποσυντεθείς είς πολλούς διακε
κριμένους κομήτας. Ύπιλογίσθη δέ δτι άπό τοϋ Μαρτίου 
μέχρι τοΰ ’Ιουλίου 1886 εύρέθη είς 15 εκατομμύρια χιλιο
μέτρων άπόστασιν άπό τοΰ Διός.

Φ. Π.

ΠΑΓΕΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΙΑΣ

Φαίνεται υπάρχει μέσον άλάνθαστον ή περίπου πλησιά- 
ζον είς τήν άλήθειαν πρός έξακρίβωσιν τής καταστάσεως 
της άτμοσφαίρας τήν πρωίαν τής έπαύρεον. Πάς τις δέ 
κατανοεί αμέσως όποιαν πολύτιμον συνδρομήν ή άνακάλυ- 
ψις αυτή παρέχει τοΐς γεωργοΐς καί άμπελοκτήμοσιν.

Ή εξέλεγξες έν τούτοις τοϋ τρόπου τής καταστάσεως 
μέλλοντος καιροΰ είνε εύκολωτάτη καί ούδεμία δέον νά μείνη 
άμφιβολία ώς πρός τήν έξακρίβωσιν ταύτην. διότι πρό πεν- 
τήκοντα έτων και έπέκεινα τό πρώτον ή μέθοδος αυτή άν- 
ηγγέλθη καί έκτοτε πλειστάκις έγένετο περί αύτής μνεία.

Τό έσπέρας, έν ωρ$ θέρους καί φθινοπώρου έάν τεθή 
άπλή καί λεία μεταλλική πλάξ έκ ψευδαργύρου, χαλκοΰ, 
κασσιτέρου κτλ. είς έπαφήν ή σχεδόν είς έπαφήν πρός έπι- 
φάνειαν δροσερού ύδατος, έπί κάδου ή λεκάνης ώς έν πα- 
ραδείγματι, μικρόν θερμόμετρου τιθέμενον έπί τής αντιθέτου 
πλευράς τής πλακός τής ευρισκόμενης έξωθι τοΰ ύδατος θά 
δηλώση τήν θερμοκρασίαν τών μετάλλων. Καθ’ ήν δέ 
στιγμήν ή λεία έπιφάνεια τοΰ μετάλλου άμαυρώση καί 
καλυφθή ύπό δρόσου, παρατηρηθήτω τό θερμόμετρον καί

| μετά βεβαιότητος έστέ βέβαιοι, δτι τήν επαύριον τήν πρω
ίαν ή θερμοκρασία τοΰ άέρος δέν θά εΐναι πλείω τών 2 
βαθμών κάτωθι ή δ,τι έσημείου τήν προτεραίαν.Αύτη είναι

: ή μέθοδος τής έξελέγξεως.
Φυσικώς, τό έν τή φυσεκή έν χρήσει έργαλειον τό καλού- 

μενον υγρόμετρου τής βυμπνκνώβεως, είναι άκριβέστερον, 
πλήν τοϋτο είναι καί εύθραστον καί δαπανηρότερου.

• Τό θέρος έάν έχετε φυσικόν ή τεχνητόν πάγον κατά τάς 
άμφιβόλους εσπέρας τοΰ Μαίου, τεθήτω ολίγος έξ αύτοΰ 
ύπό τήν πλάκα ώς προείπομεν καί θά σάς προείπη αυτή τήν 
χαμηλωτέραν θερμοκρασίαν τής έπαύριον.

, ________  Π. Λ.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΒΡΟΧΗ

Ιδού περίεργον πείραμα, τό οποίον πολλοί των ήμε- 
τέρων άναγνωοτών, έάν βούλωνται, δύνανται νά έκτε- 
λέσωοι.

Λάβετε λεπτόν κυλινδρικόν δοχείον ύέλινον 2ο έκα- 
τοοτομέτρων περίπου ύψους έπί ίο πλάτους, όπερ άφοΰ 
πληρώσητε κατά'τό ήμισυ έξ οινοπνεύματος οχεδόν κα
θαρού, φϊ βαθμών καί καλύψητε δΓ ύποκρατηρίον έκ 
πορσελάνης (δίσκου) θερμάνατε τήν όλην συσκευήν μετά 
τού περιεχομένου έντός ύδατος (bain marie), είς θερ
μοκρασίαν όλίγον μικροτέραν τών 78® καί χωρίς νά κο- 
χλάσΐ] τό οινόπνευμα μέχρις ου σχετική τις ισορροπία 
θερμοκρασίας άποκατασταθη μεταξύ αύτών.

Τότε άποσύρατε τό δοχεϊον έκ τοΰ θερμοΰ ύδατος 
προσέχοντες ώστε νά μή ταραχθή τό ύγρόν καί τοπο- 
θετοΰντες αύτό έπί ξύλινης τραπέζης:, παρατηρείτε τό 
γινόμενον. Καί τό μέν ύγρόν, θερμανθέν έκφέρει άφ
θονους άτμούς οινοπνεύματος· μετά παρέλευσιν δέ λε
πτών τινων τής ώρας, άποψυχθέντος έπαρκώς τοΰ κα- 
λύματος οί ατμοί άρχίζουν νά ουμπυκνώντσι έν τή περι
οχή του.Μετ ’όλίγον δέ σχηματίζονται ούτω νέφη εύκρι- 
νώς ορατά τά όποια μεταβάλλονται εις λεπτοτάτας στα
γόνας βροχής, . έπαναπιπτούσας κανονικώς, καθέτως 
καί άφθόνως έν τώ ύγρώ. Αί σταγόνες, έάν έχητε μι
κροσκοπίου οριζόντιον, θά ίδήτε ότι έχουσι Ιως 5α 
χιλιοστά τοΰ χιλιοστομέτρου διάμετρον, ένίοτε δέ ύπάρ- 
χουσι μεγάλήτεραι, συχνάκις δέ μικρότεροι. Τό ένδια- 
φέρον τούτο θέαμα δύναται νά διαρκέση έπί ήμίσειαν 
ώραν. Έν τή αρχή, οί ατμοί ανέρχονται οχεδόν μέχρι 
πλησίον τοΰ καλύματος, άλλά έφ’ όσον τό όλον σύστη
μα άποψύχεται, ή έπιφάνεια ένθα γίνεται ή ούμπύκνω- 
σις ταπεινονται βαθμηδόν καί τότε παρατηρεΐται ύπε- 
ράνω τής ζώνης τών νεφών, ζώνη έντελώς καθαρά.

Ούτως έχετε έν σμικρώ, άπασαν τήν ύδαράν κυκλο
φορίαν τής ατμόσφαιρας. Καί τό μέν έξατμιζόμενον 
ύγρόν παρίστησει τόν ώκεανόν, εντελώς δέ άνωθι εύρί
σκεται ο καθαρός ουρανός. Κάτωθεν τά νέφη, διαλυό
μενα εις αληθή βροχήν, ήτις έπανέρχεται είς τόν 
ώκεανόν.

Ίσως τό πείραμα τοϋτο χρησιμεύσω πρός διαφώτισιν 
μετεωρολογικών τινων προολημάτων, έν συζητήσει έτι 
εύρισκομένων, ώς έν παραδείγματι, τού ζητήματος τής 
διευκρινήσεως, έάν ή παραγώγή τής βροχής έξαρτδται 
έξ ηλεκτρικών αίτιων, ώς ό κ. Ley καί πολλοί άλλοι 
αποδέχονται.

Τό πείραμα τοϋτο άφ’ ετέρου έπιδέχεται διαφόρους , 
μεταλλαγάς. Έάν, άφοΰ άποσύρωμεν τό δοχεΤον έκ τοΰ 
λοντήρος, άντικαταοτήσωμεν τό θερμόν κάλυμμα διά 
ψυχρού τοιούτου, αΐ διαψοραί τής θερμοκρασίας άπό 
τοΰ ενός είς τό έτερον σημεΤον τοΰ συστήματος ούοαι 
πολύ μεγαλείτεραι, τό φαινόμενου τότε μεγαλοποιείται 
καί παράγονται στρόβιλοι, αληθείς καταιγίδες. Ότε δέ 
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τά οινόπνευμα διατελεΐ έτι θερμόν καί τό άγγεΐον είε 
τό μέρος ένθα υπερβαίνει τή.ν έπιψάνειαν τοϋ ύγροΰ, 
εύρίακεται είς ύψηλοτέραν θερμοκρασίαν όλίγον έί ένός 
μέρους άπό τού άλλου, δπερ συνήθως συμβαίνει, παρα
τηρείται ότι οί ατμοί τοϋ οινοπνεύματος έκτελοΰσι κα. 
νονικήν περιστροφήν πέριί όριζοντειου άΕονος’ΰψοϋνται 
δέ σταθερΰς κατά μήκος τής θερμοτέρας πλευράς καί 
κατέρχονται κατά μήκος τής ψυχροτέρας. "Οπερ άπο-' 
δεικνύει, οτι ή περιστροφή αυτή έχει τήν ΰποδειχθεΐσαν 
αιτίαν, καί ότι πρός έπαναστροφήν των ορών, άρκεΤ νά 
ψυχθή ή πλευρά κατά μήκος τοΰ μέρους, ένθεν ανέρχον
ται οί ατμοί. Κατορθοΰται δέ τούτο εύκόλως διά τής 
εφαρμογής λωρίδων χάρτου διηθημένων καί μεμουσχευ- 
μένων έί ύδατος ψυχρού καί συχνάκις άνανεουμένων.

(Έχ τοΰ γαλλιχοϋ.]
Φρίχ.

ΕΝΤΤΓΊΩΣΕΙΣ ΤΑΗΕΙΔΙΟΤ 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΗΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΠΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχεια· toe προηγ. φύλλο»).

Καί μετά τριών ώρών πορείαν ίιά μέσου πεδιάδων πάντοτε 
καί έσπαρμένων γαιών άφικόμεθα πρό τοδ μεγάλου καί ώραιο- 
τάτου σταθμού τής μεγαλουπόλεως ταύτης. Λαβών δέ άμαξαν 
διηυθύνθην πρός τό ΊΕλλ. ξενοδοχεϊον Κυριαζή, τοΰ πρώην 
γνωστού καί ευεργέτου κ. Γ. Κυριαζή, προώρως μεταστάντος.

Όλίγον δέ μετά ταΰτα ΐξήλθον είς τήν πόλιν.
Τό Βουκουρέστιον είνε ή μεγαλειτέρα καί ώραιοτέρα πόλις 

τής Ρουμανίας, έδρα τών αρχών καί έχει περί τάς 250,000 
κατοίκους. Ένεκα δέ τής άπομιμήσεως πολλών παρισινών έρ
γων ώνομάσθησαν μικροί Παρίσιοι. Καί όντως τό έπίμηκες 
μέγα βουλεβάρτου, Καρόλου, Ελισάβετ καί Φερδιυάνδου κα
λούμενου, τό διασχίζον τήν πόλιν καί έστολισμένον δεξιόθευ καί 
αριστερόθεν δι’ώραίων μεγάρων καί καινουργών οικοδομών καί 
κήπων, τό φωτιζόμενου διαρκώς δι ’ ηλεκτρικού φωτός και δια- 
τρεχόμενον ύπό τών νεωτέρων ηλεκτρικών τροχιοδρόμων, τά 
λαμπρότατα καί μεγαλοπρεπή μέγαρα τών Δικαστηρίων, Πα
νεπιστημίου, Ταχυδρομείων και τηλεγράφων, οί νέοι στρα
τώνες, ό έκτεταμένος καί πολύδενδρος κήπος Chauts6e Kis- 
selef, ή μεγάλη δδός Βικτωρίας καί άλλα πολλά *αθιστώσι  

τήν πόλιν ταύτην μίαν άπό τάς καλλιτέρας χαί ώραιονέρας 
τής Ευρώπης.

Μόλις είσήλθον είς τάς κεντρικός οδούς ή κίνησις, ή βοή, 
καί ό θόρυβος μοι ανύμνησαν, ότι εύρίσκομαι εις ασυνήθη τό*  
πον. Κατεγινόμην νά ένοήσω το μέγεθος τών κολλών έντυπώ- 
σεών μου καί δέν ήδυνάμην . Κόσμος έδώ, άμαξαι έχει, παν
τού καταστήματα καί κέντρα, θόρυβος καί οχλοβοή μοί άφήρ- 
παζον τήν προσοχήν, χωρίς ό νούς μου νά δύναται να στα- 
ματήση εις ούδέν μέρος.Όπου δέ βλέπει τις πολλά ούδέν έ- 
νοεί. Έν δέ μόνον μετά μικρόν άντελήφθην, οπερ καί μέ 
ήνάγκασεν ένωρίς ν’ άποσυρθώ είς τό ξενοδοχεϊον μου, ό κά
ματος τών ώτωνμου. Τοσοΰτον δ'οδτοιείχον πάθει έκ τού κρό
του τών αμαξών καί τών ίππων επί τών εντελώς λιθοστρώτων 
οδών φερομένων, ώστε άπέκαμον διαρκώς βομβούντες καί ζάλη 
καταλαβοΰσα μοι τήν κεφαλήν, έφυγον έκεΐθεν.

Εις τό καφφενεΐον τού κ. Κολλάρου, όπου κατέφυγον μετ' 
όλίγον καί όπου συχνάζουν όλοι οΐ έλληνες, συνήντησα τόν κ. 
Σαρδέλην διευθυντήν τής Ίριδος καί παλαιόν φίλον καί δημο
σιογράφον, δστις ανέλαβε νά μοί παράσχη τάς πρώτας τής φι- 

λοξενείας περιποιήσεις, Μεταβάντες δέ τό έσπέρας είς τήν οι
κίαν του, όπου μοί έκαμε τό δείπνου έκ τών ένόντων, κατά τό 
λέγειν του, έξήλθομεν εις περίπατον άνά τήν πόλιν φωταυγά- 
ζουσαν έκ τών πολλών φώτων καί επειδή ό διαρκής κρότος τών 
αμαξών καί ί’ππων μοί έτάρασσε τά νεύρα, έλάβομεν άμαξαν 
καί διηυθύνθημεν πρός τόν έκτος τής πόλεως κείμενον μέγαν 
κήπον Chauste, δστις ύπό τοΰ ρώσσου Kisselef κατεσκευάσθη 
κατ', άπομίμησιν τοΰ Bois de Boulogne τών Παρισίων.

Ενταύθα προσέρχονται πάντες όσοι θέλουσι νά διασκεδάσωσι 
τήν ζωήν των. Βασιλεύει ή ησυχία, ασφάλιεα, αταραξία, μο- 
ναξία καί τέρψις. Ό κήπος ούτος είναι απέραντος μέ απεί
ρους διαδρόμους και κεντρικά και απόκεντρα τεχνητά ώραϊα 
τοπεϊα καί άνδηρα καί καθίσματα καί διασκεδάζει τις όπως 
βούλεται χωρίς νά φαίνηταικαί χωρίς νά δίδη λογαριασμόν είς 
ούδένα. Ούδείς σάς παρατηρεί, ούδείς σάς εξετάζει τί κάμνε- 
τε. Είς δέ τό κέντρον υπάρχει ωραιότατου αγροτικόν οίκημα 
καί κομψότατου, οπερ χρησιμεύει ώς κεντρικόν καφενείου, όπου 
παιανίζει εκλεκτά τεμάχια καλώς κατηρτισμένη μουσική καί 
πέριξ τοΰ οποίου υπάρχει πλατεία ένθα προσέρχεται ό καλλί
τερος κόσμος.

Τήν επαύριον τήν πρωίαν μετέβην είς έπίσκεψιν τών αδελ
φών Χαΐτα τραπεζιτών_καί συνδρομητών τής <Φυσεως,® οίτινες 
έχουσι τό γραφείου κάτωθι τοΰ ξενοδοχείου. Οί. κύριοι. Χαΐ- 
ται ώς γνωστόν συγγενεύουσι μετά τής χήρας κυρίας 'Ελέ
νης Κυριαζή, ής τήν ανεψιάν συνεζεύχθη ό μεγαλείτερος 
τών αδελφών.

Ευρον δ’ αυτούς εν τοϊς γραφείοις των μετά του γραμ- 
ματέως αύτών Δ. Γιανναράκη, πάντας εργαζομένους έν αλη
θή άδελφότητι και σύμπνοια. Είναι δέ αξιόλογοι νέοι είς άκρον 
περιποιητικοί, εύγενεΐς καί εύπροσήγοροι, κάτοχοι δέ πολ
λών προτερημάτων. Άφοΰ δ’ ειπομεν ολίγα και επειδή δέν 
είχον πολύν χρόνον διαθέσιμον, διότι έμελλον την έπιοΰσαν ν’ 
αναχωρήσω διά τήν Βραΐλαν, έσπευσα νά έπισκεφθώ τούς επί
λοιπους τών συνδρομητών μου.

Μετέβην πρώτον παρά τή κυρία Κυριαζή συζύγιρ τοΰ αει
μνήστου Γ. Κυριαζή, τοΰ καλοκαγάθου καί φιλάνθρωπου εκεί
νου άνδρός, όν πολλάκίς 
έλάβομεν αφορμήν ν’άνα- 
φέρωμεν έν ταΐς στήλαις 
τής «Φόσεως®καί τήν ει
κόνα αύτοΰ νά δημοσιεύ- 
σωμεν ένεκα τών πολλών 

’ αύτοΰ εύεργεσιών, αλλά 
μή ευρών αύτήν οίκοι μό
λις έξελθοΰσαν έφ’ άμά*  
ξης πρός έπίσκεψιν διηυ- 
θύνθην παρά τώ κ. Α.Μέ
ξη ίατρφ καί κ. Γριμάνη 
πρφην ύπουργφ τών οι
κονομικών άλλ’ άπουσια- 
ζόντων καί τούτων, σφή
κα τό έπισκεπτήριόν μου 
καί μετέβην πρός έπί- 
σκεψιν τοΰ κ. Άλ Σταυ- 
ρίδου, δν μετά κόπου εύ- 
ρον εις απομεμακρυσμέ*  
νην συνοικίαν, διότι τό 
Βουκουρέστιον δέν αστει
εύεται ώς πρός τάς απο
στάσεις.

Ό κ. Σταυρίδης είνε 
ήπειρώτης , δωδεκαετής 
ήλθεν ένταΰθα πρός εδ- 
ρεσιν έργασίας καί ήδη 
διατηρεί κάλλιστον οίνο- 
πωλεΐον μετά μικρού ξε
νοδοχείου. Είναι δέ πολύ 
φιλότιμος καί φιλόμου- 
σος νέος, καί καταγίνεται 
πολύ είς τά γράμματα 
καί συχνάκις μοί έγραφε 
πρός προμήθειαν διαφόρων 
βιβλίων.

—Καί πότε έχεις και
ρόν καί μελετάς, τφ είπον, 
πλησίον τοσαύτης πολυά
σχολου εργασίας ;

— Ευρίσκω τόν και
ρόν οσάκις καμμίαν φοράν 
δέν έχω τοιαύτην, μοί ά
παντα .

Δηλαδή οΐ φύσει φιλό*
μουσοι δέν ένοοΰν νά χάσουν ποσώς τόν καιρόν των, οσάκις τοϊς 
μένει ολίγος, και άντί νά τόν διαθέτουν είς αναψυχήν καί 
διασκέδασιν τόν κατατρώγουν, ούτως είπεΐν, είς τά γράμματα.

Ό κ. Σταυρίδης τοσοΰτον ηύχαριστήθη έκ τής συναντήσεώς 
μας ταύτης, ώστε δέν μέ άφινε νά φύγω καί οτε έξεκίνησα μέ 
συνώδευσε μέχρι τοΰ ξενοδοχείου έξηγών μοι προθύμως πάσαν 
τής πόλεως απορίαν μου.

Είτα μετέβην είς τό καφφενεϊον πρός συνάντησιν τοΰ κ. 
Σαρδέλη. ΈκεΤ μοί συνέστησαν μεταξύ άλλων καί τούς κυ
ρίους Άλέξ. Νικολαίδην ακραιφνέστατου πατριώτην, εύγενέστα- 
τον καί άξιολογώτατον άνδρα καί κ. Δημ. Στεφάνου πατριώ
την μου καί δή συγγενή, εμπορευόμενο» είς Καλαφάτιον, καί 
άφοΰ έμείναμεν έκεϊ έφ’ Ικανήν ώραν συνδιαλεγόμενοι, μετέβη
μεν μετά τοΰ κ. Σαρδέλη οϊκοι νά δειπνήσωμεν καί είτα είς 
τό θέατρου, οπού έδιδε παραστάσεις ελληνική τις εταιρεία.

Δυστυχώς έν Βουκουρεστίφ ολίγοι ΰπάρχουσιν έ’λληνες, 
σχολεία ανάξια λόγου, κοινότης δυστυχώς δέν ύφίσταται, τό δέ

θονκερω?. (Bncerus, rhinoceros.)

χείριστον,ναός δέν υπάρχει.
Τήν επαύριον τήν πρωίαν τή συνοδεία τοΰ κ Σαρδέλη υιού 

έπορεύθημεν πρός τόν σταθμόν τοΰ σιδηροδρόμου, όπως ανα
χωρήσω διά τήν Βραΐλαν καί έκεϊθεν είς Γαλάζιου.

01 κύριοι ’Αλκιβιάδης καί Ζαχαρίας Σαρδέλης πατήρ καί 
υιός μοίπαρέσχον καθ'ολην τήν διάρκειαν τής έν Βουκουρεστίω 
διαμονής μου τάς θερμοτέρας καί ειλικρινιστέρας συναδελφικάς 
φιλοφροσύνας. Εΐσίν δ' ώμολογουμένως αγαπητότατοι, συμπα
θέστατοι και περιποιητικώτατοι. *’ ........ ..·>..λλ.
ξένων.

Ό δέ οίκος αύτών αληθής

άρχίσω. Χαίρω διά τοΰτο καί έν

Δέν είχον παρέλθει ο
λίγα λεπτά και ή αμαξο
στοιχία μετ’ αγγλικής α
κρίβειας έξεκίνησε είς τήν 
ώρισμένην ώραν· Βαίνο- 
μεν πάντοτε διά μέσου 
πεδιάδος έσπαρμένης σι*  
του καί καλαμβοκίου καί 
που καί που διερχόμεθα 
χωρία, κωμοπόλεις άση- 
μάντους καί μικρά δάση 
καί περί τήν μεσημβρίαν 
είδοποιούμεθα είς στάσιν 
τινά, 8τι ίχομεν ήμισει- 
αν ώραν διαμονής. Έξ- 
ερχόμεθα σχεδόν πάντες, 
μολονότι έντός του συρ
μού υπάρχει ξενοδοχεϊον 
καί έστιατόριον καί μετά 
τό χρονικόν τοΰτο διάστη
μα ανολαμβάνομεν τάς 
θέσεις μας καί έκκινοΰ- 
μεν διά τήν Βραΐλαν, 
ένθα . αφικνούμεθα περί 
τήν έβδόμην ώραν τής 
έσπέρας έν βροχερά κατα- 
στάσει καιρού.

Ή Βραίλα μοί φαίνε
ται εκ πρώτης άπόψεως 
μικρά καί ασήμαντος πό
λις, πλήν ό μέγας αρι
θμός τών συνδρομητών 
μου ενταύθα μ’ένθαρρύ- 
νει καί ή συνάντησις πλη*  
θύος έλλήνων μοί άνομι- 
μνήσκει τήν ύπαρξιν πολ- 
λοΰ έλληνικοΰ πληθυ
σμού. Ή Βραΐλα κατοι- 
κεϊται ανέκαθεν ύπό πολ
λών Έλλήνων, το δέ έμ
πόριον καί ή ναυτιλία 
εύρίσκονται είς χεϊρας 
αύτών.

Παρατηρώ τόν κατά
λογον τών συνδρομητών 
μου καί απορώ πόθεν ν’ 

'> ταύτφ λυπούμαι, διότι εύρί- 
σκομαι πρό σταδίου εργασίας πολλών ημερών. ’Ανάγκη δ- 
θ>ν έπιβάλλεταί μοι νά σπεύσω.

Διέρχομαι παρατηρών τήν πόλιν καί παντού διακρίνω ελλη
νικός φυσιογνωμίας. Φθάνω είς τήν πλατεϊαν καί κάθημαι είς 
καφφενεΐον, άνωθι τοΰ οποίου αναγινώσκω tGaffd Concordia,® 
ήτοι «Καφφενεΐον Όμονοίας®

—"Α, έλληνικόν είναι, ειπον καί διατελεϊ μάλιστα συνδρομη
τής τής «Φύσεωςί.

Προσκαλώ τό gar$on καί παραγγέλλων καφφέ τό έρωτώ αν 
είναι έ'λλην-

— Όλοι έλληνες είμεθα, μοί άπαντα.
Στρέφω είτα τήν κεφαλήν πρός τό παρακείμενον τραπέζιον 

καί μετ’έκπλήξεως βλέπω πρόσωπον γνωστής μοι φυσιογνω
μίας. Με παρατηρεί καί αύτό καί αμφιβάλλει περί εμού, ότε. 
πλησιάζω» με.

— Μά τζάνεμ, δέν είσαι ό Πρίντεζης; ή Φύσις, μοι λέγει.
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Ήτο ό κωμικός μα? κ. Παντόπουλος. Γελώ'» is, τφ α
παντώ .

— Ναι, φιλί μου, ολόκληρος έγώ είμαι.
—* Και ποΰ βρέθηκες έδώ, πέρισυ ανταμωθήκαμε στο 

Κάιρο, φέτος στη βραΐλα, τί ’ναι τοδτο ;
Καί εν ταύτφ περιχυκλοϋμαι ύπο τοδ κ. Βαλεριάνη αρχι

μουσικού, της ίεσποινίίος θυγατρός του, τοδ κ. Λαγκαδα, έπι*  
μελητοδ τοδ θιάσου χαί άλλων ηθοποιών.

— Μπα, ό χ. Πρίντεζης, τί κάμνετε, πότε ήλθατε, τι χά- 
μνουν είς τάς Αθήνας ; μέ ηρώτων ανυπομονώ?.

— Άχ. πώς έπεθνμήσαμε τάς Αθήνας, μοί έλεγε και ή 
δεσποινίς Βαλεριάνη.

— Καλά, -καλά είναι όλοι καί όλα τοΤς άπήντων, χαι σείς 
πώς τά περνάτε εδώ ;

— Νά, όλο βρέχει χαί δέν δυνάμεθα νά παραστήσωμεν.
— Νά γράψης σ’ τη «Φύσι> σου, μοί έλεγεν ό κ.Παντό- 

πουλος. ότι δ Νάνσεν μετέθη είς τόν Βόρειον πόλον νά άνα· 
καλύψη τό χέντρον της γης, χαί ηυρε πάγη, και ημείς είς 
την Βραΐλα ν’ άνακαλύψωμεν ταΐς λίραις χαί ηίίραμε νερό.

(Έπεται συνέχεια)

ΑΤΥΧΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ill

Τήν έπαύριον κατά τήν συύήθη ώραν ό διευθυντής τής 
Τραπέζης ε’ισήρχετο είς τό γραφείου του, άλλ’ ούχί πλέον 
διά τής συνήθους αύτφ εύθυμί*?  καί ζωηρότητος, άλλ’ όλως 
μελαγχολικός, κεχυφώς, καί μεθ ’ υφους σκυθρωπού. Άφοΰ 
δέ είπε τυπικώς «Καλήν ήμέραν» εις τόν ταμίαν καί τούς 
λοιπούς υπαλλήλους, έκάθησε παρά τφ γραφείω του.

Μετά τινας στιγμές κατά τήν ύποσχεσίν του είσήλθεν 
ό φίλος του χ. Πέτρος.

— Λοιπόν, τόν έρωτά, αμέσως, τί άπέγεινεν ;
— Ε’μαι πολύ δυστυχής, άπεχρίθη μετά θλίψεως ό 

Αγησίλαος .
— Μήπως τούς ευνέλαβες ;

— ’Αλλά τότε ;
— ’Ιδού, φίλε μου. Μετά τήν συνάντησίν μας έπέστρε- 

ψα έίς τήν οικίαν μου, οπού εύρον τήν Ελένην μόνην χτε- 
νιζομένην χαί $δούσαν, ώραιοτέραν παρά ποτέ, χαί άνα- 
μνησθείς τής εποχής τών γαμων μας, ή καρδία μου ύπεστη 
αγωνίαν χαί θύελλαν, ής τήν ταραχήν δέν δύναμαι νά σοι 
περιγράφω.

— Καί τούτο θά σε ε'πεισεν περί τής άθωότητός της.
— Όχι μόνον αύτό. άλλά ζητήσας εξηγήσεις, μ’ έ- 

πεισεν δτι εΐνε εντελώς άθώα. Μο>ί έζήτησε δέ αποδείξεις 
καί δέν ειχον ούδεμίαν νά τή δώσω.

— Πώς σοι έφάνη ; ήτο τεταραγμένη ή απαθής ;
— ’Εντελώς απαθής. Μάλιστα δέ μέ ήνάγκασε παρά 

τήν θέλησίν μου νά δεχθώ εν χύπελλον τεΐου, πρός καθησύ
χασαν μου, νομίσασα ότι είχα πυρετόν.

Έπηκολούθησεν επί τινας στιγμές σιωπή. Είτα δ λοχα
γός έπανέλαβεν.

— Έχει καλώς. Καί ήδη σκέφθητι τί θά κάμης, μή 
παραφερόμενος δμως ΰπό τής όργής.

— Φίλε μου, δέν θά μονομαχήσω, διότι καί αποδείξεις 
ούδόλως έχω καί τούτο άντίκειται είς τάς άρχάς μου, άλ
λως τε δέν επιθυμώ νά γίνω άφορμή σκανδάλου.

— 'Ώστε θ’άφήσης τά πράγματα είς τόν δρόαον τους;
— Θά σκεφθώ. Έν τούτοις έχω κατά νού; ή ν'άπο- 

συρθώ τής υπηρεσίας ταύτης ή νά ζητήσω μετάθεσιν.

— Πώς ; εινε αύτός τρόπος ΐκδικήσεως ;
— Όχι. Άλλά ή άπομακρυνσίς μου εντεύθεν νομίζω, 

θά διευκρινήση τό πράγμα.
— Καί πότε σκοπεύεις ν’ άπομακρυνθής έντεύθεν ;
— Τό ταχύτερου. Ίσως καί αύρων,

IV
Ταύτα συνέβαινον έν Σύρφ κατά τό 188 . ...
Ό ’Αγησίλαος φρονών, δτι εδιι τό ταχύτερον νά δώση 

τέρμα είς τήν σκανδαλώδη ταύτην ύπόθεσιν, ήτις ήδύνατο 
νά ε’χη σοβαροτάτας συνέπειας μετέβη αυθωρεί ι'ις τάς Α
θήνας καί έζήτησε παρά τού διευθυντοϋ τής Τραπέζης ή 
τήν άμεσον μετάθεσιν του ή τήν άπομάκρυνσίν του έκ τής 
ύπηρεσίας.

Ένόμιζεν δ τάλας οτι δ διαχωρισμός του άπό άνθρώπου 
δντινα δέν ήδύνατο πλέον νά ύποφέρη πλησίον του, έστω 
καί άθώος άν ήτο, θά έπανέφερε τήν διαταραχθεΐσαν τάξιν 
καί ευδαιμονίαν έν τφ οίκφ του.

Ό διοικητής τής τραπέζης τφ ύπέσχέθη, δτι άμέσως 
θά έξετέλει τήν επιθυμίαν του καί έπέστρεψεν ευχαριστη
μένος είς Σύρον, δτι ταχέως θ’ άπηλλάσσετο τής παρουσίας, 
τοιούτου σκανδαλώδους άνθρώπου, καί δτι αί μετά τής 
Ελένης τρυφεραί συμπάθειαί του θ’ άνελάμβανον τήν προ- 
τέραν αύτών χροιάν.

Μόλις όμως άφίκετο ε’ις Πειραιά καί άπεβιβάζετο είς τήν 
προκυμαίαν, αίφνης ήσθάνθη εαυτόν περισφιγγόμενον έν· 
άνοικταις άγκάλαις.

Ό κ. Σπυρίδων Β . . . . τόν ένηγκαλίζετο, βεριέσφιγγε 
καί έπνιγε μεταξύ τών χειρών του, άναχράζων.

— Πάντοτε σείς ευεργέτης μου ! πάντοτε σείς ευεργέ
της μου !

— Άλλά, Κύριε, πόσον είσθε δι’ έμέ γενναίος, ΐξηκο— 
λούθει λίγων, χωρίς ν’ άφίνη τόν καιρόν είς τόν προϊστά
μενόν του νά δμιλήση.

— Διατί μ' εύχαριστεΐτε, αφήσατε με, δέν έκαμα έγώ· 
τίποτε,αφήσατε με, σάς λέγω, ηδυνήθή μόνον νά τφ είπη.

Καί δ κ. Αγησίλαος προσεπάθει μετ’ αγωνίας ν’ άπο- 
σπασθή έκ τών χειρών εκείνου.

— Άνωφελώς προσποιεΐσθε, αγαπητέ μοι κύριε Διευθυν- 
τά, τφ έλεγεν δ Σπυρίδων, θέλων έκ νέου νά τόνπεριπτυ- 
χθή έντός τών βραχιόνων, Γνωρίζω τά πάντα. Σείς μέ συ- 
νεστήσατε τοσούτον θερμώς είς τό συμβούλιου καί μέ προήξεν- 
είς Διευθυντήν τής Τραπέζης.

Τού δέ ήμετέρου Αγησιλάου διατελοΰντος κεχηνότος έπί 
τοιαύτη ανακοινώσει’

— Άλλά διατί, Κύριε Διευθυντά, τφ λέγει μετ’ απο
ρίας, άποσύρεσθε τοσούτον ταχέως τής ύπηρεσίας ;

Εκείνου άέ διατελοΰντος πάντοτε έν άπορίφ·
— Ώ! μή προσποιεΐσθε, κύριε Διευθυντά διότι μάς έτη- 

λεγράφησαν ΐξ ’Αθηνών τά πάντα, τφ λέγει καί δέν γνω
ρίζω πλέον πώς νά ανταμείψω τάς τόσας άθρώάς πρός έμέ 
εύγνωμοσύνας μου..

Ό κ. Αγησίλαος ήνοιξε τέλος τό στόμα,όπως άπαντήση 
άλλά πλήρης ένθουσιασμοϋ καί ευγνωμοσύνης διατελών δ· 
Σπυρίδων, έθεώρησε καθήκον του νά τόν διακόψη καί πάλιν 
δπως τφ άναχοινώση μικράν πληρωθεΐσαν ήδη ευγνωμοσύ
νην του.

— Δέν έλ«ψα, Κύριε Δ·ευθυντά, τφ λέγει νά σπεύσω αμέ
σως _ μόλις έμαθον τήν αγγελικήν ούτως εΐπεΐν δι’ έμέ 
ταύτην είδησιν, διότι ήγνόουν τήν είς Αθήνας μετάβασίν 
σας, πρός τήν χαριτόβρυτον καί άξιολάτρευτον σύζυγόν σας. 
καί υποβάλω αύτή τά βαθύτατα σέβη μου μετά τής 
άϊδίου εύγνωμοσύνης μου καί εύλαβώς νά τή άσπαθώ τήν 
χ«?*·

Ό κ. 'Αγησίλαος καθ’οΰ ώς άστραπαί διηυθύνοντο αί; 

έπανειλημμέναι αύται κεραυνόπληκτοι ίκστομήσεις κατα
βληθείς χαιρίως καί μή δυνάμενος νά κρατηθή πλέον ε’ις 
τούς πόδας του έζήτησε πέριξ αύτού κάθισμα, δπως άνα- 
παυθή, χαί μή εύρίσκων τοιούτον, ύψωσε τάς χεϊρας προς 
τον ουρανόν, καταστάς άμέσως ωχρό; καί πελιδνώτατος καί 
ειτα στραφείς περί έαυτόν έχάθησεν έπί τοΰ έδάφους.

— Άλλά, τί ε'χετε ; τί έχετε, Κύριε Διευθυντά, τον 
έρωτά άμέσως ό Σπυρίδων, σάς βλέπω καταβεβλημένον.

Μή άπαντώντο; δέ τούτου.
— Δέν είσθε καλά, τφ προσέθηκε καί ας μεταβώμεν εις 

τό παρακείμενον καφενείο» νά λάβητε έν χύπελλον τεϊου’

Λαμβάνων δέ δ Σπυρίδων τόν ’Αγησίλαον άπό τού βρα- 
χίονος τόν ώδήγησεν είς τό χαφενεΐον, βπου δ Ιδιος τόν 
ήνάγκασεν έκόντα άκοντα νά πίη το τέϊον.

V

Τήν έπαύριον περί τήν έννάτην ώραν, ενφ ό ’Αγησί
λαος με'ά τής συζύγου του έλάμβανον τό γάλα οίκοι'

— Καί δέν θά μεταβή; ε’ις τό γραφεΐον ; τώ έλεγεν 
ή σύζυγός του,

— Όχι, τή άπήντα έκεΐνος έν άποφασιστικότητι.
— Άπεφάσισες λοιπόν νά παραιτηθής;
— Τό έπραξα ήδη.
— Καί τώρα τί έργον θά κάμης;
— Θά κάθημαι οίκοι νά καλλωπίζομαι καί ν' άναγι- 

νώσκω όπως καί σύ;
— Θά γίνης δηλαδή γυνή ;
— Όχι, άλλά θά συντροφεύω τήν γυναίκα μου είς ολας 

τάς ώραίας ασχολίας της, είς τά άσματα καί τάς μελέτας 
της και ούδέποτε Οά τήν έγκαταλείπω πλέον.

— Είθε δλοι οί σύζυγοι νά έπραττον τό αύτό ;
— Διατί λέγεις τούτο ;
— Δεά νά έκλειψη άπό τόν κόσμον ή ζηλοτυπία, ήτις 

τοσαύτας ατυχίας έπιφέρει είς τήν οικιακήν ευδαιμονίαν.
— Είθε, άπήντησε καί δ ήμέτερο; Αγησίλαος καί άσπα- 

σθείς αύτήν είς τό μέτωπον, τή ύπέσχέθη νά μήν τήν 
έγκαταλείπη καί πάντοτε δμού νά διάγουν καί διασκε
δάζουν.

Έκτοτε τό ήμέτερον ζεύγος έθεάτο παντού καί πάντοτε 
δμού πορευόμενον καί ούδέποτε ούδείς τόν έ'τερον νά έγχα- 
ταλείπη.

Όπερ δηλοΐ, δτι δσοι έπροικίσθησαν ύπό τής Φύσεως διά 
φυσικών προσόντων καί χρημάτων, τήν εύτυχίαν των δέον 
νά επιζητούν έν αύτοίς καί νά μή επιβουλεύονται τόν άρ
τον τών πτωχών.

Ι*ΟΟφ

ΤΑ ΕΝΧΡΗΣΕΙ ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤίΚΑ ΜΕΣΑ

Ό Φει'όώς βίδηρος ένεργει μέν έπί τινων άμμωνιούχων 
μιασμάτων, δέν καταστρέφει ό'μως τά σπόρια τών έν τοΐς 
περιττώμασι μικροοργανισμών.

Ό θιιΐκο$ χαλκός ένεργει δραστικώτερον τοΰ θειϊκού 
σιδήρου, καίτοι δέν εΐνε άρσικάχοσμον ώς εκείνος. Έν δια- 
λύματι 9: ί 000 καταστρέφει πάντα τά παθογόνα σπόοια· 
τή προσθήκη δέ μικρού ποσού ύδροχλωριχού οξέος χαί έν 
μεγαλητέρα άραιώσει επενεργεί καί έπ’ αύτών τών βακτη
ρίων τής χολέρας καί τοΰ τύφου.

Ό χλωριοΰχος ψευδάργυροι έν διαλύματι 10 0)0 σρ$ 
μόνον ώς άρσικάκοσμον.

Ή άχνη τοϋ υδράργυρου εινε ακατάλληλος ούσία προς 
άπολύμανσιν μεμολυσμένων περιττωμάτων, διότι πηγνύει 
μέν τάς λευκωματώδεις ούσίας, δέν μίγνυται όμως μετά 
τών λοιπών ούσιών καί παραμένει άνευ τινός επιδράσεω; 
καί έν αύτοίς τοΐς διαλύμασιν αύτής 2 0)0.

Ή χλωριοΰχοι συνιστβται θερμώς, διότι 20—
30 γρμ κεκορεσμένου διαλύμματος ταύτης (1:15) κατα- 
στρέφουσι πάντα τά σπόρια 100 γρμ. μεμολυσμενων πε
ριττωμάτων. Πρός έξουδετέρωσιν τής συνυπαρχ^ύσης αμ
μωνίας καί τών άλλων βάσεων ένδείκνυται ή πρόμιξες 
μικρού ποσού υδροχλωρικού οξέος, πριν ή μιχθώσι τά 
περιττώματα μετά τή; χλωριούχου άσβεστου.

Παρομοίως τήχλωριούχφ άσβέστφ δρώσι καί τά οια- 
λύματα τού ΰποχλιοριώδουι καλίου xcci ύποχλωρεωδους 
νατρίου’ χεκανμΐνη αββεβτοζ ή τό γάλα τήξ άβ&εβτου 
(1:5) δέν φαίνονται αρμόδια πρός άπολύμανσιν διότι με
γάλα σχετικώς ποσά έχ τής ασβέστου έπιφέρουσι τον έπι- 
διωκόμενον σκοπόν. Ουτω λ.χ. 1 λίτρον μεμολυσμένων 
περιττωμάτων απαιτεί πρός άπολύμανσιν 200 γρμ· ασβέ
στου, άτινα δέν ένεργοϋσίν ώς άρσικάκοσμα.

Ανθρακικόν κάλιον ^πδταοβα) και νάτριον (<?όδα) έν 
διαλύμασιν 1 ·. 2 ο)ο παρέσχον καλά άποτελέσματα.

Έκ δέ τών σκευασμάτων τής λιθανθρακοηί<56η$ το 
καθαρώς φανικον δξύ προτιμάται διά τήν άπολυμαντικην 
καί σποριοκτόνον ένέργιιάν του. 10 γρμ. έκ τούτου άρχού- 
σιν πρός άπολύμανσιν 1 λίτρου μεμολυσμένων περιττωμά
των. Πρό; καταστροφήν δμως τών βακτηρίων τής χολέρας 
απαιτούνται 30 γρμ φανικού οξέος κατά λίτρον περιτ
τωμάτων.

Τό άπολυμαντικόν σκεύασμα τό επικαλούμενου Kresyl 
τό ε'χον σύστασιν παρομοίαν πρός τήν τής κρεολίνης φαί
νεται δραστικώτερον τού καθαρού φανικού οξέος, διότι 6 
γρμ. μόνον έκ τούτου άρκοϋσι πρός καταστροφήν τών βα
κτηρίων τού τύφου έν λίτρφ περιττωμάτων καί 20 γρμ. 
έκ τούτου πρός πλήρη άπολύμανσιν αύτών. Τφ σκευά- 
σματι τούτφ έπονται κατά τήν δράσιν τά σκευάσματα 
Lysol καί Solved.

Κατ’ άκολουθίαν τών γενομένων ερευνών τά συνήθη 
άπολυμαντικά τάσσονται κατά δύναμιν έπί τών περιττω
μάτων άπολυμαντικήν, ώς έ’πεται:

Kresy], Lysolum, Solveolum, θειϊκός χαλκός, χλω- 
ριούχο; άσβεστος, πότασσα, κρυσταλλικόν φαινικόν όξύ, 
ύποχλωριώδες κάλιον, άσβεστων γάλα, βαρύ πισσέλαιον, 
χλωριούχος ψευδάργυρος, άχνη τοΰ ύδραργύρου καί θειϊκός 
σίδηρος.

Λ

U.·
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ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ ΔΑΜΑΣΤΗΣ ΟΦΕΩΝ

Είναι ό γόης τών δφεων- Γνωρίζει ποϋ διαχτών- 
ται, γινώσκει νά τούς συλλαμβάνω, ήξεύρει μόνος 
αύτός νά τούς δαμάζτι. Όσοι δέ μεταβαίνονσιν είς I 
Αίγυπτον μετά περιεργείας βλέπουσιν έν ταΐς κω- 
μοπόλεσι τούς άπαθεΐς τούτους δαμαστάς μετά α
ταραξίας καί ψυχραιμίας έξάγοντας έκ τής παρα
δόξου πήρας των (ταγάρι) μερικούς έξ αύτών, νά 
τούς κρατώσιν είς χεϊρας των νά τούς περιστρέ- 
φωσιν είς τόν λαιμόν των κα\ ειτα νά τούς τοποθε- 
τώσιν έπί γης σύν τώ ήχφ τού αύλοΰ των. ’Επα
κολουθεί άνατριχίασις έπί τώ θεάματι, ήτις διακό
πτει τήν περαιτέρω θέαν, καί τοϋτο τινές έπιστή- 
μονες θεωροϋσι ηλεκτρικήν χατάστασιν.

Ο ΒΟΥΚΕΡΩΣ

Ό βούκερως, ούτινος όπισθεν δημοσιεύομεν τήν 
είκόνα είναι έκ τών περιεργοτάτων μεγάλων πτη
νών, φέρει κέρατα βοός, έξ ού τφ έδόθη καί τό σχε
τικόν όνομα καί διαιτάται έν Σουμάτρα καί βούχε- 
q<»$ τής Άβυσσινίας καλείται. Υπάγεται δέ είς 
τήν οικογένειαν τών βουκεροειδών (Buceridae). 
Φέρει μέγα ράμφος καί παράρτημα έν είδει κέρατος 
έπί τής βάσεως τής άνω σιαγόνος καί όμοιάζει 
πρός κόρακα· Τό ράμφος του είναι κατά τι όδόντω- 
τόν έστραμμένον πρός τά κάτω.

Ό σκοπός του έν τη Φύσει ώς καί πολλών άλ
λων περιέργων πτηνών είναι έτι ήμΐν άγνωστος.

Ο ΠΑΠΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Ό πάπυρος τών αρχαίων κατεσκευάζετο έκ τών ιστών 
φυτού τίνος , οπιρ υποτίθεται, οτι είνε ο έπιστημονικώς 
καθούμενος Κύχεςος δ Πάπυρος ( Gyperus-Papyrus).

Προς κατασκευήν δέ τού χάρτου, οδτινος έ/ρώντο οί 
αρχαίοι καί Ιδίως οί Αιγύπτιοι έτέμνιτο ή έντεριώνη τοϋ 
φυτού τούτου κατά λεπτάς πλάκας, αϊτινες προσεκολλώντο 
ή μία προς την άλλην· έπί τοΰ ούτω δέ κατασκευαζομένου 
λεπτού φύλλου προσεκολλάτο και δεύτερον στρώμα λεπτών 
πλακών, ών αί ίνες δασταυρούντο μέ τάς ϊνας τοϋ πρώ
του στρώματος.

Ό Πάπυρος είνα φυτόν ύπαγόμενον εις την οικογέ
νειαν τών Κυπιρωδών ποώδες, πολυετές, φίλιδρον, φέρον 
χαΰλδν άναπτυσσόμενον είς ύψος 3 —4 μέτρων, συνήθως 
εΐνα-t άφυλλβν. καταλήγει δέ εις μ·γά, έλαφρότατον καί 
ώραιώτατον σκιάδων. *Αλλοτε  δ πάπυρο; ίκαλλιεργεΐτο έν 
Αίγύπτφ έπί μεγάλων εκτάσεων, τό δέ προϊόν αυτού άπε- 
τέλει σπουδαιότατου είδος εμπορίου. Ήδη δέ καλλιεργεί
ται είς τάς οερρας η καί εις τό ύπαιθρον (είς τάς θερμότε
ρα; χώρας) ώς καλλωπιστικόν φυτόν, δέ\ απαντάται δέ 
πλέον αΰτοφυόμενος ε’ιμή μόνον είς τήν Νουβίαν-, την· Ά- 
βυσσινίαν καί εϊς τινα έλώδη μέρη τής Συρίας καί τής Σι
κελίας. Έν τούτοις βοτανικοί τινες διατείνονται, ότε δ έν 
Σικελία καί Συρία άπαντώμενος πάπυρος υπάγεται είς 
άλλο βοτανικόν είδος τό (Cyperus Syriacus). ·

Έν Αίγύπτφ ήδη απαντάται αΰτοφυόμενος μόνον δ 
Gyperus dives.

—<·
ΔΙΑΤΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΥΖΟ

Τό έκ τών στεμφύλων λαμβανόμενον οινόπνευμα, τό 
καί τσίπουρο καλούμενον, ώνομάσθη έχει ούζο έκ τού έξής 
περιστατικού,«Έν θεσσαλίφ τιάποστελλόμενα είς Μασσα
λίαν κουκούλια ήσαν πάντοτε τά εκλεκτότερα καί άριστα· 
διά νά διακρίνωνται δέ τά κιβώτια έπεγράφετο έπ’ αυτών 
μεγάλοι; γράμμασι «USO Marsillia » — πρός χρήσιν δηλ. 
τής Μασσαλίας. Έτυχε λοιπόν ποτέ ιατρός τις παρά τή 
τουρκική ύπηρεσίφ, Άναστάς-μπιης καλούμενος, δστις παρε
πιδημεί έν Τυρνάβφ τότε, νά πίγι έκ τοΰ οινοπνευματώ
δους αυτού ποτού, τοσοΰτον δ ’ έθιλχθη ώστε περιχαρής καί 
έξαλλος άνεφώνησε :—Μά αύτό, φίλοι μου, είνε ούξο Μασ
σαλίας I— Τοιαύτης δηλαδή λαμπράς συνήθειας ποτόν I 
Και έκτοτε, άπο στόματος είς στόμα, καθιερώθη ή παρω
νύμια, καί τό τσίπουρο έβαπτίσθη ούζο».

Λ.ύββες τών έν τφ ύπ’άρςΒ 18 φύλλςο 
αινιγμάτων.

33 Αίνιγμα.— "Χφαβμα—φάβμα—^βμα

Έλυσαν αυτό ή δεσποινίς Άρχαδία Κορωναίου εκ Βώλου, ό χ. 
Γ. Β. Λίνδος έχ Κέρκυρας χαί δ χ. Β. Σινδουχάς ϊξ“Αρτης.

34. Αίνιγμα. Κόραξ—«ρά.

Έλυσαν αύτό ή δεσποινίς ’Αρκαδία Κορωναίου εκ Βόλου, δ χ· 
Γ. Β. Λίνδος έκ Κέρκυρας, χαί ό χ. Β. Σινδουκάς έξΆρτης.

35. Αίνιγμα. Κτήνος—Τήνος

Έλυσαν αύτό δ χ. Γ. Β. Λίνδος εκ Κέρκυρας, χαί δ χ. Ν. 
Πετρόπουλος έξ ’Αθηνών.


