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(1) Β»ζαχτ4ρ'®*> τεμίχων οτρογγύλον δέρματος διαπεραιωμίνον ε’ς 
to χέντραν αυιοΰ iiti βπάγγου, τό όποίον οί άγυιόκαιδες άφοϋ μουοχεύοωαι 
εκιβίτουοιν αύτό έη’ι τοΰ εδάρονς, τοΰ τοίχου, ή μεγάλων λίίων, καίζοντες 
μετά τής δυνάμεω; μεβ’ η» KfOwiXi.axfu τις ταΰτα.

ΒΑΔΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

01 κάτοικος διαφόρων πόλεων τής ’Αμερικής έγένοντο κατ ’ 
αυτάς Οεαταί περιέργου καί πρωτοφανούς θεάματος, τό 
οποίον ασμένως σπεύδομεν νά μεταδώσωμεν τοϊς ήμετέροις 
άναγνώσταις. Πρόκειται δέ, ώς έμφαίνεται έν τή έναντι ημών 
είκόνι,ήν άνετυπώσαμεν έ*  τοϋ 
Scientific American, περί βα
δίσματος έν τή οροφή έκτελε- 
σθέντος έπανειλημμένως καί 
έπιτυχώς διά τής έφαρμογής 
τών περί ατμοσφαιρικής πιέ- 
σεως νόμων. Το έδαφος ή μάλ
λον ή οροφή, εφ’ ής μία νέα 
ακροβάτες έβάδισε, αποτελεί 
ται έκ σανίδος 8 μέτρων μή
κους ίντελώς ομαλής καί έστιλ- 
βωμένης.

Ή πρός τήν οροφήν πρόσ- 
φυσις κατορθοΰται τή βοηθεί^ 
δύο δίσκων έκ καουτσούκ, ό- 
μοιαζόντων κατ’αρχήν πρόςτό 
κλασσικόν βυζαχιήριον{1),ή τούς 
πνευματικούς κρατήρας, και 
στερεώς προσαρμοζομένων έπί 

, τών υποδημάτων τής άκροβά- 
τιδος. Οί δίσκοι ούτοι εχουσιν 
ένδεκα έκατοστά τοΰ μέτρου 
περίπου διάμετρον, καί 15 χι
λιοστά τοΰ μέτρου πάχος. Εΐαί £ 
δέ σχήματος κοίλου, ώς ένδεί- 
κνυσι ή δεύτερα εΐκών.

Όπόταν ό δίσκος πιέζηται πρός τινα ίπι· 
φάνειαν ομαλήν, εφαρμόζεται καί προσκολ- 
λαται στεγανώς καί στερεώς, συνεπείς τοΰ έν 
τφ έσωτερικώ αύτοΰ σχηματιζομένου κενού ό
πως συμβαίνει εις ·τν βνζαχτήριοΓ. ’Εάν δέ τότε 
πιεσθή τό άνώτερον μέρος τοΰ σίδηρου σύρμα
τος τοΰ σχηματίζοντος τό γαλλικόν γράμμα U, 
τότε τοΰτο μετακινεί τό συνεχόμενον πρός τα 
όπισθεν έλατήριον, δπερ διανοίγει έν τώ άμα 
όπήν τινα, δι’ ής εισέρχεται ατμοσφαιρικός 
άήρ έν τώ κενφ τοΰ δίσκου, καί οΰτω κατα- 
παυόμενης τής προσφύσεως, τό μηχάνημα μετά 
τοΰ ποδός μένει έλεύθερον πρός νέαν μετακί- 
νησιν.

*Η έπιτηδειότης τής άκροβάτιδος συνίστα- ΣΧ· Τό μηχάνημα «αί 
ται εις την μεθοοικην εοαοαονην τ«Χν -irnX..%v 
έπϊ τής λείας

έκτδλεσΟέν ύπύ Αμερικανίδας άχροδάτιδος
iv δημοσίφ βεάματι διά μέσον δύο πνευματιζών δίσχων.

ται εις την μεθοδικήν εφαρμογήν τών ποδών 
έπί τής λείας επιφάνειας τής οροφής, καί είς τήν τεχνικήν 
εισαγωγήν τοϋ άέρος εν τώ χενφ τών νέου τούτου είδους πο
δηλάτων, είς τρόπον ώστε τό Sv νά ήναι πάντοτε προσχεχβλ- 
λημένον, όπόταν τό έτερον άποσπαται τοϋ επιπέδου καί 
μετακινείται πρός τά εμπρός.

>

Ή καταμέτρησες της φερούσης ταύτης δυνάμεως είναι ευ- 
κολον νά υπολογισθή, διόττ έκαστος δίσκος έχει 4, 5 δάχτυ
λων διάμετρον (11 έκατοστά τού μέτρου), ή δέ αντιστοιχούσα 
διάμετρος είναι 16 τετραγωνικών δάχτυλων (105 τετρ. χι
λιοστών τοϋ μέτρου). Ή ολική ατμοσφαιρική πίεσες ίσοδυνα- 
μοϋσα πρός την επιφάνειαν ταύτην, ύποτιθέντες τέλειον κε
νόν, ήθελεν εισθαι 240 λιτρών, ήτοι 108 χιλιογράμμων. 

Κατά τήν διάταξιν τοΰ μη
χανήματος δύναται βεβαίωςνά 
πραγματοποίησή εντελώς σχε
δόν τό τέλειον τοΰτο κενόν, 
άλλ’ επειδή ή ακροβάτες ήτις 
υποβάλλεται είς τήν άσκησιν 
ταύτην δέν έχει βάρος άνώτε- 
ρον τών 125 λιτρών (57 χι- 
λιογράμμων), εξάγεται ότι ύ- 
φίσταται έτι περιθώριον (έκτα- 
σις) αρκετόν, όπως αντιμετώ
πιση τάς άτελείας τοΰ μηχα
νήματος.

Έν τούτοις ή ασφάλεια τοΰ 
συστήματος τούτου δέν είναι 
ιίσέτι τελεία, καί διά τοΰτο 
υπό τήν άχροβάτιδα είναι άπα- 
ραιτήτως άναγχαΐον νά τίθε
ται δίκτυον, διότι αί πτώσεις 
δέν είναι ,σπάνιαι. "Οταν όμως 
αύται έκτελώνται μετά χάρι- 
τος, ινα μή εκφοβίζωνται οί 
θεαταί,καί έπιτηδείως πρός α
ποφυγήν τής θραύσεως τής 
σπονδυλικής στήλης, το θέαμα 
είναι αξιοπερίεργου, μολονότι 

ή έπιτυχία τοΰ πειράματος άπόλλυσι κατά 50 
τοϊς έκατόν τήν αξίαν του έν τοιαύτη πε- 
ριπτώσει, ενικά τής συγκινήσεως ήν έπάγεται, 
καί ίσως ήθελεν εισθαι καλήτερον νά έξευρίσκετο 
έντελέστερον καί άσφαλέστερον πρός τοΰτο μη
χάνημα καί ήττον έπίφοβον.

Πειράματα τοιαΰτα τής έν τή οροφή πορείας 
έγένοντό ποτέ καί έν Ιίαρισίοις, εν τινι θεάτρφ 
πλήν ούχί καί μετάτοσαύτης ίπιτυχίας, οιας ή 
άμερικανίς ακροβάτες έξετέλεσε ταΰτα εσχάτως 
έν ’Αμερική, άποδείξασα συν τή έπιτηδειότητι 
αυτής, μεγάλην ψυχραιμίαν, ευκινησίαν καί 
ταχύτητα.

Έν τούτοις ή αρχή έγένετο καί ίσως δεν ά- 
πέχομεν πολύ τής έφερεύσεως τελειοΐέρου μέ
σου, όπως βαδίζωμεν καθ ’ όλας τάς φάσεις τοϋ 

κενού ένφ ζώμεν. Φ. Ϊ1.
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ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΪΝΟΣ
Ό Βενιαμίν Φραγκλϊνος ύπήρξεν ή λαμπρότατη προσω

ποποίησες τής Αμερικής. Ούτος διά πρί» συνοικισμού' τών : 
έρήμων της, τής άνεγέρσεως τών πόλεων της έπί παρθενιποΰ 
εδάφους, ποριζόμενος τά πάντα έκ τών ίδιων αυτής πόρων,' 
διά τής άνακαινίσεως τής βιομηχανίας της, τής πειραματι
κήςφιλοσόφίάί τής", ^ς'έπιστήμης καί τής θρησκείας της, 
κάί διά τής άποδείξεως τών μεγαλείων τής πάλης τοΰ ελευ
θέρου ανθρώπου πρός τήν φύσιν, έξ ής έπήλθεν ή καταπλη
κτική πρόοδος, τόθβυμάσιόν μεγαλείον καί ή αναμφισβήτητος 
εύδαιμονία τής χώρας ταύτης, κατώρβωσεν έκεϊνο', δπερ ούδείς 
πρό καί μετ ’αυτόν διένρήθή νά πράξη ύπέρ τής πατρίδοςτόυ.

*0 Βενιαμίν Φραγκλϊνος, ό πτωχός εκείνος παϊς, ό στε
ρούμενος οβολού, παιδείας καί τών μέσων πρός άπόκτησιν 

'ταύτης, έγένετο διά τής ισχύος τής θελήσεώς του καί 
τής υπεροχής τοϋ χαρακτήρός του, εΐς τών μάλλον δια
κεκριμένων καί επιζήλων άνδρών τού παλαιού κάί τοΰ νέου 
κόσμου- Διεχειρίσθη δε μετά τοσαύτης άφοσιώσεως καί νοη
μοσύνης τά,πολίτικα καί εμπορικά συμφέροντα τής πατρί- 
δος του, ώστε μετά τον θάνατόν του ή αμερικανική σύνο
δος διέταξε γενικόν δίμηνον πένθος έφ’όλών τών Πολιτειών 
τής 'Ομοσπονδίας, ή δέ ’Αγγλία καί Γαλλία μεγάλως έκτι- 
μήσασαι τήν αξίαν καί εκδουλεύσεις τοΰ άνδρός, έψηφίσαντο, 
ή μέν Γαλλία, έν τή Συντακτική Συνόδφ, τή προτάσει τοΰ 
Μοιραβώ, πένθος τριήμερον, έν δέ τή ’Αγγλία, έν τή Βουλή 
τών λόρδων, ό Chatham είπεν, ότι ό Βενιαμίν Φραγκλϊνος 
προύξένει τιμήν ούχί μόνον τφ άγγλικφ ε’θνει, άλλα συμ- 
πάση τή άνθρωπότητι

Ό πατήρ τού Φραγκλίνου, άποφεύγων τάς κατ’ αύτοΰ 
έξασκουμένας καταπιέσεις καί καταδρομάς ύπό τήν βασιλείαν 
Καρόλου τοΰ Β', ώς καί τάς εναντίον τών πρεσβυτεριανών 
καί τών λοιπών σχισματικών τοΰ καθολικισμού, έγκατέλειψε 
τήν καμιτείαν τοΰ Νόρθαμπτων καί μετέβη μετά τής συζύ
γου αύτοΰ καί τών τέκνων του είς ’Αμερικήν.

Ό Φραγκλϊνος έγεννήθη τή 17. ’Ιανουάριου 1706,έν Βο- 
στώνη, όπου ό πατήρ του έξήσκει τό έπάγγελμα τοΰ ίργο- 
στασιάρχου τών κηροπηγίων καί τοΰ σάπωνος. Πλήν ό υιός 
αύτοΰ τοσαύτην αντιπάθειαν έτρεφε πρός τό επάγγελμα 
τούτο, ώστε άπεφάσισε νά γίνη ναυτικός. ’Επειδή όμως ό 

ι πατήρ του ήναντιοΰτο είς τοΰτο, είσήλθεν εις τυπογραφικόν
τι κατάστημα, ώς μαθητευόμενος της τέχνης ταύτης, ένθα 
ό πρός τήν μελέτην έρως άνεπτύχθη παρά τφ νεανία είς μέ
γιστον βαθμόν. Άνεζήτεε όσα βιβλία δέν ήδύνατο νά προ- 
μηθευθή, παντοίοις μέσοις,καί άνεγίνωσκε ταΰτα άπλήστως. 
Μολονότι δέ ό πατήρ του προσεπάθει νά τόν αναχαίτιση άπό 
τών τοιούτων προώρων μελετών, όπως άφήση αύτόν, ώς 
διετείνετο, νά άσκηθή είς εργασίαν καθαρώς υλικήν μέχρι 
τοΰ εικοστού πρώτου έτους τής ηλικίας του, ό Βενια
μίν άπετίναξε τόν πατρικόν τοΰτον δεσποτισμόν, εγκατα- 
λείψας τήν Βοστώνην, καί άποβιβασθείς εις Φιλαδέλφειαν 
φέρ.ων δύο άρτους ύπό τόν βραχίονά του καί έν δολλάριον 
εν τοϊς θυλακίοις. Έκεϊ έσχι τήν ευτυχίαν νά εύρη εργασίαν 
παρά τινι τυπογραφείφ, τό όποϊον έλλιίψει καταλλήλου προ
σώπου ήτο κακώς διευθετημένου καί έλειπον τά κατάλληλα 
πιεστήρια καί οί κατάλληλοι χαρακτήρες. Ό Φραγκλϊνος 
κατόρθωσε διά τών κτηθεισών ήδη γνώσεώντου έν τή τέχνη 
ταύτη, νά καταστήση βαθμηδόν τό κατάστημα τοΰτο έφά- 
μιλλον τών όμοιων του εν Φιλαδελφείο:, προσελκύσας ούτως 
μεγάλως τήν εύνοιαν τοϋ διευθυντοΰ του.

Ό Φραγκλϊνος μόλις ήσθάνθη, ότι αί πτέρυγες του ηύξά- 
νοντο, αμέσως ήλθεν είς ’Αγγλίαν, ΐνα τελειοποιηθή είς τήν 
τυπογραφικήν τέχνην, προμηθευθή τά πρός σύστασιν τυπογρα
φείου εργαλεία, καί άποκατασταθή βραδύτερου έν ’Αμερική. 
Εν Λονδίνφ, εγένετο δεκτός νά λάβη μέρος είς τόμέγα τυπο

γραφικόν κατάστημα τοΰ Πάλμερ, καί τότε έγεννήθη ένέαυτώ 
ήφιλολογιαή έμπνευσες- εις μέγιστον καί άπερίγραπτον βαθμόν.

• Ούδέν επάγγελμα συντείνει πλείω είς τήν άνάπτυξιν τής 
διάνοιας καί είς την ασκησιν τής σκέψεως, όσον τό τοΰ συν- 

θίϊου τυπογράφου, διότι συνθέτων τις χειρόγραφον, άκολου- 
θεϊ εξ ανάγκης τό· ύφος τοΰ συγγραφ.έως, εισέρχεται εις τάς 
σκέψεις του, συμμετέχει τών πεποιθήσεων του, τοΰ ένθουσια- 
σμοΰ τον εάν δέ-ϋήεέπτεται διαφοροτρόπως, ένφ δίδει διά 
τών στοιχείων του τήν ζωήν, τό φως είς τήν πεποίθησιν τοΰ 
συγγραφέως, αυτός τήν άναιρεϊ.

Τοΰτ’αύτό συνέβη είς τόν Φραγκλϊνον., διότι ένφ συνέθετε 
τό χειρόγραφον τής Φυσικής Θρησκείας τοΰ Wollaston, άνή- 
ρει ταυτοχρόνως τάς ιδέας τοΰ συγγραφέως καί έσχημάτιζεν 
δλώς ίδιαν πολεμικήν, ήν διενοήθη νά γράψη καί δημοσίευση.

Άμ’ίπό; άμ’ εργον. Ή επιτυχία δέ τής πρώτης αύτοΰ 
ταύτης'συγγράφής έγένετο αφορμή νά συνάψη τάς πρώτα; 
πρός διαφόρους φιλολόγους σχέσεις εν Λονδίνφ, ,

Γενόμενος εξαίρετος τεχνίτης ό Φραγκλϊνος,'επανήλθεν είς 
Φιλαδέλφειαν, όπου έγκατέστησε τό. τυπογραφείου του καί 
έξέδωκετήν Έφημ,εμέδα Φελαδελφείας (Ga
zette de Philadelphie), εν ή διαπραγματευόμενος τά ηθικά 
καί οικονομικά ζητήματα, προσείλκυσε τόν θαυμασμόν τών 
συμπολιτών του, οιτινεςσυνεσπειρώθησαν αμέσως περί αυτόν. 
Ούτως ό Βενιαμίν Φραγκλϊνος έγένετο ό εργάτης καί εμπνευ- 
στής όλων τών καλών πράξεων καί ή κυρία αφορμή πάσης 
προόδου. Έγκαθίδρυσε δι’ εράνων τήν πρώτην δημοσίαν 
βιβλιοθήκην, τήν πρώτη-ν ακαδημαϊκήν έταιρείαν, καί τό 
πρώτον νοσοκομείου, όπερ είδε τό φώς έν ’Αμερική. Έκτος 
δέ τούτων συνέλαβε τήν έξαίρετον ίδέαν νά περιλάβη τά λαμ- 
ποά αύτοΰ διδάγματα καί τάς ώφελίμους αύτοΰ γνώσεις έν 
μικροϊς πονήμασι, τά όποια έπωλοΰντο εις καλήν τιμήν ύπό τον 
τίτλον Pij-apJoc Σάουνδερ. Ταΰτα έδημοσίευσεν έν έτει 1 732.

Ό αγαθός Ριχάρδος διεπραγματεύετο δι ’οικογενειακού 
όλως ύφους διάφορα κοινωνικά ζητήματα καί συνεβούλευε 
τους ’Αμερικανούς περί παντός, ούτινος ένδιέφερεν αύτοϊς καί 
ιδίως ό,τι ήδύνατο νά συντέλεση είς τήν ευδαιμονίαν των. 
Άφοΰ δέ τοϊς έσύσταινε τήν πρός τήν ηθικήν τελειοποίησιν 
μέθοδόν του, ήτις περιλάμβανε τήν εγκράτειαν, τήν σιγήν, 
τήν τάξιν, τήν εύτολμίαν, τήν οικονομίαν καί πολλάς άλλας 
άρετάς ή πλεονεκτήματα, κατέθελγεν αύτούς διά τερπνών 
διηγημάτων καί ευφυών μύθων. Ένησχολεϊτο διά πατρικής 
όντως μερίμνης περί τής ύγείας των, τής διαίτης των, τών 
πολιτικών καί ιδιωτικών αύτών συμφερόντων, κατερχόμενος 
ενίοτε καί μέχρι τών ελάχιστων λεπτομερειών τοΰ βίου των, 
όπως βαθμηδόν άνέλθη μέχρι τών καθηκόντων καί τών 
άοετών, άτινα ούτος επιτάσσει τοϊς άνθρώποις. Ήτο φιλό
σοφος, πρακτικός, οικογενειακός σύμβουλος, ερχόμενος πολ
λάκις οίκαδε πρός έπίσκιψιν φίλου ή γείτονος, φιλίκφ όλως τφ 
τρόπφ, ,ίνα διδάξη αύτόν τό εύ είναι, καί οδηγήση. τάςπρά
ξεις του πρός τήν πραγματοποίηση τής ευτυχίας του.

Ό αγαθός Ριχάρδος ή μάλλον ό αγαθός Φραγκλϊνος, διότι 
εαυτόν έπροσωποποίει τό πόνημά του, έξετιμάτο καί ήγα- 
πκτο παρ’όλων έν γίνει, διότι έπέβαλλεν είς τά πνεύματα 
ιδέας σαφείς καί γλώσσαν άπλήν. Ούτως, ιδού τινας, ίκ τών 
αρχών, άς (πρέσβευε καί μετέδιδε τοϊς συμπολίταις αύτοΰ, 
διά τής έφημερίδος του καί τών ημερολογίων του :

α"Οσφ ό-Ιίγον xal &ν Αγαπάς τήν ϋπαρξίν σου, φείδου 
τοΰ χρόνου, διότι ούτος είναι τό νήρα έζ ού ό βιος ύφαίνεται.

αΕΙς δρθιος γεωργός είναι ύγη.Ιότερος έτος γο> νχ2ινοϋς 
ευπατρίδου.

ι'Ο άνθρωπος είναι ζ&.ον χατασκευάζον τά Ιργα·1εΐά του. 
«Ό γάμος είναι ή φυσική κατάστασις τοΰ άνδρός.
t'O άγαμος είναι άτεΜς ανθρώπινον δν· όμοιάζει πρός 

τό ί’ιμισυ άποκεχωρισμένων των με.Ιών του φαΜίιδιου, δπερ 
είσέτι δεν εύρε τό ετερον αυτού ήμισυ, καί δπερ κατά φυ
σικήν συνέπειαν δέν είναι χατά τό ήμισύ του τούτο τοσιρ 
χρήσιμον, όσον ήθεΛον εισθαι τά δύο -ταΰτα με2η όμοΰ.»

Ό Φραγκλϊνος(πραγματοποίησε τον άφορεσμόν του τοΰτον 
εις τόν εαυτόν του, εύρών τό έτερόν του ήμισυ εν τήδεσποινίδι 
Miss Read, ήτις συγκινηθεϊσα έξέρωτικοϋ πείσματος πρός τόν 
Φραγκλΐνον, μεθ’ού άπό πολλοΰ καιρού ητο μεμνηστευμένη, 
συνέζησε μετ’αύτοΰ διά βίου, άφοσιωθεϊσα αύτώ μέχρι τής 
τελευταίας πνοής του. Φρεκ·

ΤΡΟΠίίϊ ΤΟΥ ΚΑΓΑΣΚΕΥΑΖΕΙΝ ΠΡΟΧΕΙΡίΙΣ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΝ

Έν τώ τελευταίφ τόμω τής Επιστημονικής Έπετηρίδος, 
Ο κ. Eiguier δίδωσι ήμϊν σύντομόν τινα περιγραφήν τής 
κατασκευής προχείρου αστρονομικού τηλεσκοπίου, όφειλομέ- 
νην είς τήν έπίνοιαν τοΰ κ. Prevost, διευθυντοΰ ορφανοτρο
φείου, ήν έθεώρησα καλόν νά μεταφέρω είς' τήν ήμ.ετέραν 
γλώσσαν καί αφιερώσω εις τάς στήλάς τής άξιολόγου Φύσεως.

Είναι γνωστόν, ότι τό τηλεσκόπιου τοΰ Γαλιλαίου άπετε- 
λεϊτο εκ σωλήνος φέροντος δύο φακοειδείς ύέλους είς τό ανώ
τερου αύτοΰ άκρου, έξ ών ό είς, ό πρός τά κάτω κείμενος, 
κυρτός τό σχήμα, μέ μεγάλην ίστίαν, είναι έστραμμένος 
πρός τό θεώμενον ^ντικείμενον, ένφ ό έτερος, ό οπτικός λε
γόμενος καί πρός τά άνω κείμενος,κοίλος τό σχήμα, μέ βρα- 
χεϊαν την έστίαν, είναι έστραμμένος πρός τόν οφθαλμόν. Ή 
άπόστασις τών δύο ύέλων πρέπει νά ποικιλληταί πως κατά 
τήν θέσιν τοΰ παρατηρητοΰ, καί νά διευκολύνηταιούτως αύτφ 
ή τών μακρυνών αποστάσεων, ώς καί ή τών πλησίων, ήτοι 
ή τών ουρανίων καί γήινων σωμάτων θέα. Τό τηλεσκόπιον, 
δι’ ου ό Γαλιλαίος εποίησε τάς μεγάλα; αύτοΰ αστρονομι
κά; ανακαλύψεις, ήτοι τήν τών ορίων τή; Σελήνης, τών 
δορυφόρων τοΰ Δίός, τών φάσεων τής ’Αφροδίτης, δέν ήτο 
ποσώς καλλίτερου, ούδέ τελειότερου τοΰ περεγραφομένου ήδη 
κατωτέρω.

Λάβετε μίαν ύελον τών κοινών διόπτρων (όμματουαλίων) 
άριθ. 15 εως 18,ήτοι τών 15 μέχρι 18 δακτύλων, ή τοιαύ- 
την τινά φέρουσαν 40—50 έκατοστά τοΰ μέτρου εστιακήν 
άπόστασιν,1 ήτις θά χρησιμεύση διά τό κάτω μέρος τοΰ τη
λεσκοπίου σας. Είτα λάβετε μικράν άμφίκοιλον ύελον ή 
1 ’/2 δακτύλων, ήτις θά χρησιμεύση ώς οπτικός φακός, διά 
τό άνω μέρος τοΰ τηλεσκοπίου σας. Δέον όμως νά έχητε 
ύπ’ δψιν σας, ότι ή μεγέθυνσις των αντικειμένων διά τοΰ 
τηλεσκοπίου είναι τό πηλίκον τής διαιρέσεως τής εστιακής 
άποστάσεως τής κάτω ύέλου διά τής τής άνω, καί ότι ή πε
ριλαμβανόμενη ύπό τοΰ τηλεσκοπίου έκτασι; τοΰ θεωμένου 
τόπου είναι κατά τοσοΰτον μικρά, ή δέ δυσκολία τοΰ σκο
πεύει κατά τοσοΰτον μεγάλη, έφ’ όσον ή μεγέθυνσις τοΰ 
αντικειμένου είναι ισχυρότερα.

Ώστε έκαστος δύναται νά έκλέξη μεταξύ μεγεθύνσεων 
οκτώ μέχρι τριάκοντα έξ φορών, κατά τήν έπιτηδειότητα 
αύτοΰ.

Ο σωλήν τοϋ τηλεσκοπίου κατασκευάζεται ώς ακολού
θως. Λάβετε ύέλινον ή χάλκινου κύλινδρον 2 έκατοστομέ- 
τρων διαμέτρου, ον μεταχιιρίζεσθε ώς ε’μβολον, έφ ’ ού περι- 
τυλίσσετε χάρτην χονδρόν, δν κατόπιν συγκολλάτε είς τό 
άκρον, καί μετά τοΰτο άφαιρεϊτε τό έμβολον. Έπί τοΰ ουτω 
κατασκευασθέντος χάρτινου σωλήνος δύνασθε νά κατασκευά- 
σητε ετερον τοιοΰτον μεγαλειτέρας διαμέτρου, κατά τόν άνωθι 
έκτεθέντα τρόπον, όστις θά σάς χρησιμεύση διά τήν παρα
σκευήν τοΰ σωλήνος τοΰ τηλεσκοπίου σας, καί ούτως ειτα 
έτερον, κτλ.

Καλόν είναι τό έσωτερικόν μέρος τών χάρτινων τούτων 
σωλήνων νά χρίσητε διά μέλανός τίνος μίγματος, άποτελου- 
μένου έκ κόνεως καπνιάς, βεβρεγμένης διά σταγόνων τινων 
θζους καί ολίγου αραβικού κόμμιος.

Η φροντίς αυτή είναι άναγκαιοτάτη είς όλα έν γένει τά 
τηλεσκόπια, έ'νεκεν οπτικών λόγων.

Ούτως θά έχητε πρόχειρον εύθηνότατον καϊ άποτελεσμα- 
τικώτατον τηλεσκόπιου, τοϋ όποιου δύνασθε νά κάμητε χρή“ 
σιν άκωλύτως. Εάν δ’ ή αρκούντως μέγα, δύνασθε νά στη- 
ρίξητε αύτό έπί τρίποδος στερεά; βάσεως, έχοΰσης περιστρο
φικήν κίνησιν είς τό άνώτερον μόνον μέρος αύτής.

Πάτραι 10 Δβρίου 1890.

_ ___________ Κ. Δ. Φ. 

πράγμίζο* 5”17'5______ *Ο* *ivtPou ά«! τοί προχιψένου

ΟΛΙΓΑ ΣΥΙΙΤΛΗΡΟΤΙΚΛ ΠΕΡΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΤΩι 

ΒΤΡΩΠΑΙΚΩι ΣΤΡΑΤΟΙ

Ως έρρήθη ήδη έν τοϊςτελευταίοις φύλλοις τής«Φύσεως», 
ή ποδηλασία δεν είναι μόνον υγιεινή τοΰ σώματος άσκησις 
καί τέρψις διά τούς συνειθίσαντας νά χειρίζωνται καί ποδη- 
γειώσι τό ποδήλατου, άλλα και πολύ τής ιππασίας οίκονο- 

ι μικωτέρα καί ενίοτε χρησιμωτέρα έν τφ στρατφ βοηθητική 
ύπηρεσία, ής τό μηχάνημα τοΰτο άπεδείχθη έξόχωςχρήσιμ.ον·.

Τούντεΰθεν ή στρατιωτική ποδηλασία μετά ταχύτητος 
άναλόγου σχεδόν τής πορείας ήν διατρέχει, έποίησε σημαν
τικά; προόδους, καί έγένετο οργανον έξυπηρετήσεως τών 
στρατιωτικών αναγκών, έν τώ ζητήματι ιδίως τής συνεννοή- 
σεως καί επισκοπήσεως.

Τάς ύπηρεσίας τοΰ ποδηλάτου έν τφ στρατφ πρώτος ό 
ιταλικός τύπος έξήρε, εύθύς δέ εν Γαλλία, Άγγλίιγ, Ίτα- 
λίφ καί ’Ολλανδία είσήχθη ή διδασκαλία παρά τώ στρατφ 
καί έπετεύχθη ή εφαρμογή κατά τάς ασκήσεις Τών πεζικών 
συνταγμάτων.

Έν ’Αγγλία προετιμήθη ή χρήσις τοΰ δικύκλου (δίτρο
χου) άπό τών τρικύκλων Tandems, ώς συγκεντρόΰντος πλειό- 
τερα πλεονεκτήματα. Είναι όμως έτι μετέωρον τό ζήτημα 
τής απολύτου προτιμήσιως τών δικύκλων, ώς πρός τήν έν 
καιρφ πορείας διανυομένην άπόστασιν καί τήν εύστροφίαν ή 
ταχύτητα κατά τάς έπιθέσεις ή οπισθοχωρήσεις.

Έν Γαλλία, κατόπιν πειραμάτων ύπό πλήρους έπιτυχίας 
στεφθέντων, μετεκομίσθησαν οκτώ ανταποκρίσεις έν διαστή- 
ματι 25 ώρών καί έν μακρυναϊς άποστάσεσιν, δι’Ινός 
τοΰ αύτοΰ ποδηλάτου, διανύσαντος ουτω 75 χιλιόμετρα! 
Συνήθως οί άγγελιαφόροι διανύουσι 20 χιλιόμετρα.

Έν τφ Όλλανδικφ στρατφ προσλαμβάνονται ίδιώται ώς 
ποδηλάται, διά τήν νεωστί είσαχθεϊσαν στρατιωτικήν ταύτην 
καινοτομίαν, πλήν τούτο συμβαίνει μόνον έν ’Ολλανδία.

“Ηδη μετά τήν άνακάλυψιν καί τής αμφιβίου ή άμφιδρά· 
μου ποδηλασίας, καθ’ήν τό ποδήλατον δύναται νά είσέλθη 
καί έν τώ ΰδατι μετά τής αύτής εύκολίας, ασφαλείας καί 
ταχύτητος, όπως καί έν τή ξηρ?, βεβαίως πρέπει νά έλπί- 
σωμεν, οτι νέας άνεκιτμήτους ύπηρεσίας θέλει παρέξει καί 
έν τή στρατιωτική τέχνη. Δ. I. Κ.

ΤΕΧΝΗΤΑ! ΟΑΣΕΙΣ

Ή μεγαλεετέρα δυσχέρεια είς τόν εποικισμόν τών Εύρω» 
παίων έν τή βορείφ ’Αφρική είναι ή έλλειψις τοΰ ύδατος. 
Έν τούτοις αί έν Άλγερίιρ ύπό τών Γάλλων γενόμεναι με- 
λέται καί έρευναι, τιίνουσιν είς τήν λύσιν τοΰ ζητήματος 
τούτου καί είς τήν έκμηδένισιν προσκόμματος ανυπερβλήτου 
θεωρουμένου. Διά πολυχρονίων εξετάσεων, τοΰ εδάφους άνε- 
κάλυψαν ότι όσον έρημος, αύχμηρά καί διακεκαυμένη φαίνεται, 
ή επιφάνεια, ύπό τήν γην ρέουσι ποταμοί όλοι, δυνάμενοι νά 
κατακλύσωσι διά τών ύδάτων αύτών άπασαν τήν χώραν 
άρκεϊ λοιπόν νά άνοίξωσιν άρτεσιανά φρέατα, ίνα έχωσιν 
άφθονου ύδωρ πανταχοϋ όπου θέλουσι, και σχηματίσωσιν οά
σεις τεχνητάς, φυτεύοντες πέριξ τής πηγής δένδρα παντοϊα. 
Διά τοΰ μέσου τούτου θεωρεϊται βέβαιον, ότι θά δυνηθώσι νά 
καταστήσωσιν οίκήσιμον μέγα μέρος τής ερήμου καί θά 
κατορθώσωσι νά Ιγκαταστήοωσι βαθμηδόν έν ταϊς τεχνηταϊς 
ταύταις όάσεσι τούς νΰν νομαδικώς βιοΰντας λαούς. “Άλλως ■ 
τε καί τήν προσδοκίαν ταύτην έτι μάλλον κρατύνει ή ε’ν 
Αύστραλί^ ύπό μεγάλης επιτυχίας στεφθεϊσα έφαρμογή τών 
άρτεσιανών φρεάτων. Άλλ’ ή εφαρμογή τής μεθόδου ταύτης 
καί έτερον μεϊζον αγαθόν προμηνύει. Διότι κατά πρότασιν 
τοΰ μηχανικού Ρολλάνδου, διά τών τεχνητών τούτων οάσεων 
θάγείνη κατορθωτή ή κατασκευή ύπερσαχαρείου σιδηροδρόμου, 
οστις σταθμεύων έν εγγύς άλλήλαις κειμέναις όάσεσι θά δύνα- 
ται άνέτως καί άκινούνως νά διίλθη την περιφλεγή έρημον.
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ΕΡΩΣ ΠΑΡΑΚΑΙΡΟΣ
(Αιήγημ-α ηρωτότυηον)

— Ποιον νομίζεις, ότι ή ’Ασπασία άγαπ$;
— Και σύ, ποιον νομίζεις;
— ’Εγώ ε’νόμιζον τόν Παύλον....
Ή κυρία Δέσπω όμως έπέμεινεν εις την ιδέαν της, διότι έκ 

τών πλησιασάντων εν ’Αθήναις τήν θυγατε’ρ*  της, μόνον ό 
Πέτρος. έφαντάζετο, ότι ήδύνατο ν’ άρέση αυτή.

—-“Ισως, άπεχρίνατο ό χ. Κ...., πλήν ό Πέτρος Ρ......
την θέλει χαί αυτός ώς σύζυγον ; "Η ’Ασπασία είναι άρχούν- 
τως νοήμων καί ζωηρά, χαί τά θέλγητρά της, άς παραδιχθώ- 
μιν, ότι προσείλχυβαν την εύνοιαν η χαί συμπάθειαν τού Κυ
ρίου Πέτρου, όστις επίσης, ώς νοήμων χαί εύγενής όπου είναι, 
πιθανώς νά έξετίμησε τά προσόντα της ’Ασπασίας, άλλα α
πό του σημείου τούτου μέχρι τών γάμων,υπάρχει μέγα χάος 
μέγα κενόν. Είναι ποτέ δυνατόν νά φαντασθή τις, ότι έ Πέ
τρος, ό υιός τού Κροίσου θά συζιυχθή προς την θυγατέρα μας; 
‘Η μήπως δεν γνωρίζει, ότι ό πατήρ του θά τφ προετοιμά
ζει βεβαίως πλούσιον γάμον, πλουσίαν νύμφην, ήτις νά τφ 
δίδη προίκα τουλάχιστον Ισην προς την κληρονομιάν, ήν μίαν 
ημέραν θά λάβη; “Ωστιμή φαντάζεσαι τοιοΰτόν τι άπό μέ
ρους τοΰ Πέτρου.

— Τότε νομίζω, όπως καί σύ, ότι θά κλίνη προς τον 
Παύλον.

— Είναι πιθανώτερον, πλήν αμφιβάλλω πάλιν, άν ή Α
σπασία κλίνη προς τούτον. Διότι εάν ό Πέτρος ήναι πολύ 
πλούσιος, 0 Πέτρος δεν είναι τόσον. ’Αλλά τις οίϊε τί έχει 
εις την καρδιαν της ή κόρη αύτη, ήτις μέ τάς φαντασιώδεις 
καί φιλοδόξους ιδέας της κατέστη αληθώς αινιγματώδης!

:.?
jv

Β ’
Ένφ ό κ. Κ.... μετά τής συζύγου του συνεζήτουν περί 

τής άποκαταστάσεως τής θυγατρός των, ή ’Ασπασία άποσυρ- 
θεϊσα έν τφ δωματίφ αύτης, άποκεχωρισμένφ άπό τοϋ τών 
γονέων της διά σανιδωτού διαφράγματος, ήρξατο σκεπτομέ- 
νη καί ουδόλως προτιθεμένη νά κατακλιθή. ’Αφού δέ ήναψε 
τό κηροπήγιό? της, έλαβε τήν «Νέαν ’Εφημερίδα» άπό τής 
τραπέζης καίτά βλέμματά της αμέσως διηυθύνθησαν πρός τήν 
τετάρτην σελίδα, όπου εύρίσκονται αί άγγελίαι, καί άνέγνω 
τήν ακόλουθον :< Έχοιχιάζεται ή if τή ύ^ώ ' /πποχράτονς Τε· 
τάρτη άρτιος οικία. *Ωραι  έπισχέ^εως 10-12. “Οψις μεσημ
βρινή. Ό επισκέπτης άπευθννθήτω έγγράιρως».

“Οπερ μεθερμηνευόμενον δηλοΐ:
κΤήν Τετάρτην,μεταζν τής δεχάτης χαί δωδεχάτης της νν· 

κτός θά ί.έθω χαί θά σε ειδοποιήσω περί των περαιτέρω έγ- 
γράφως.»

. Τετάρτη ήτο ακριβώς ή ήμερα εκείνη, *αθ ’ ήν προσήγ- 
γι?ε τό ατμόπλοιου είς Καψάλιον, ή δ’ ’Ασπασία εΐδοποιη- 
θεΤσα διά τής ίφημερίδος συνθηματικώς περί τής έλεύσεως 
τοΰ μνηστήρός της, ήρξατο σκεπτομένη καί ανησυχούσα τίνι 
τρόπφ θά κατώρθου οΰτος νά τή άποστείλη τήν άναφερομέ- 
-νην επιστολήν ■

Ή ένάτη καί ήμίσεια ώρα μόλις είχε σημάνει καί ή ’Α
σπασία καθεσθεϊσα προ τής θυρίδος τοΰ δωματίου της παρε- 
τήρει -προς τήν οδόν.

Έν Καψαλίφ πάντες κατακλίνονται ένωρίς. Αί οδοί έφαί- 
νοντο έρημοι, τά πάντα καθηΰδον ήδη ύπό τό σκότος, οΰδε- 
μία δε κίνησις προύδιδε τήν έλαχίστην έξωθι ζωήν.

Ό χρόνος εν τούτοις παρήρχετο βραδέως, πλήρης /λπί- 
δων διά τήν ήμετέραν ήρωίδα, ήτις καθ’ έκάστην στιγμήν, 
πεινούσα μετά προσοχής τό ονς πρός τήν οδόν, προσεπάθει 
έν τή σιγή τήςνυκτός νά συλλάβη καί τον ελάχιστου κρότον 
ώς προάγγιλον τής άφίξεως εκείνου, όν περιέμενε.

.«Πώς καί πόθεν θά μοί άναγγείλη τήν έλευσίν του; τίνι 
τρόπω θά μοί άποστείλη τήν έν τή έφημερίδι άναφερομένην 
επιστολήν του;» πάντα ταΰτα κατειχον τό πνεύμα της καί 

δεν ήξευρε πώς νά τά έζηγήση. «Τό βέβαιον όμως είναι,δι- 
ελογίζετο, ότι όπως καί άν έχη τό πράγμα, ό κρότος θά προ· 
ηγηθή τούτων,καί τόν κρότον πρέπει πρότιρον νά αναμένω».

’Εν τούτοις ό κρότος έβράδυνε ν’ άκουσθή.
Περί τήν δεκάτην ώραν, τέλος, διέκρινεν εν τφ σκότει 

σκιάν ανθρώπου βαδίζοντος άθορύβως πρός τήν οικίαν εν ή 
κατφκει, καί μετ’ ολίγον νέον τινά πλησιάζοντα τήν θύραν 
τού κάτωθι παντοπωλείου.

‘Ay ητό τις μάντις, θά ηκουε τήν ένδομύχως καί έν παλ- 
μοϊς τής καρδίας της διαφυγούσαν φράσιν : .

«Αυτός είναι!»
Μετ ’ ολίγον ήκούσθη ό έξης διάλογος:
— Μήτσο,έχειςκανέν δωμάτιον έπάνω νά μοί δώσης απόψε;
— Ναί, εχω ενα, άπήντησεν ό παντοπώλης.
Καί μετ' ολίγον δύο άνθρωποι άνήρ^οντο τήν κλίμακα 

τής οικίας, ής ό χ· Κ.... μετά τής συζύγου του καί τής ’Α
σπασίας κατειχον τά δύο ετερα δωμάτια. .

Ή ’Ασπασία τότε εγκαταλείψασα τήν θυρίδα, έπλησίαίε 
τρέμουσα πρός τήν θύραν τοΰ δωματίου της καί έτεινε τό οΰς 
όπως κάλλιον άντιληφθή τών γινομένων. “Ηχούσε βηματι
σμούς τινας ελαφρούς έν τφ παρακειμένφ δωματίφ καί μετ’ 
ολίγον έπεκράτησεν άκρα ησυχία. ’Αφού δέ έβεβαιώθη,ότι ό 
μνηστήρ αύτής είχε κατοικήσει εκεί, έκαθέσθη επί τής κλίνης 
της, έθεσε τό κηροπήγιου έπΐ τής καθέδρας καί άνέμεινε τό 
άποβησόμενον.

’Αρκετός χρόνος παρήλθεν οΰτω χωρίς ν’ άκούση τίποτε. 
Είκοσάκις καί πλέον άνυπομονήσασα, έτεινε τό ούς πρός τάς 
σχισμάδας τής θύρας, τής διαχωριζούσης τό δωμάτιον αυ
τής άπό τοΰ τοΰ ερωμένου της, αλλά τίποτε, απολύτως τί
ποτε, δεν ηκουε- Έσωθι τής οικίας ταύτης άκρα ησυχία έ· 
βασίλευεν, έξωθι δέ μόνον ό φλοίσβος τής θαλάσσης ΰπετον- 
θόριζε.

Τέλος ελαφρός τις κρότος ήκούσθη άπό τού παρακειμένου 
δωματίου προερχόμενος, καί συνάμα ύπό τήν θύραν έπεφάνη 
τεμάχιόν τι λευκού χάρτου. Χωρίς δέ νά περιμείνη τόν άπαι- 
τούμενον καιρόν, όπως ή βαστάζουσα αύτόν έτι έσωθεν χειρ 
άφήση τόν χάρτην, σπεύσασα τόν συνέλαβε καί έκδιπλώσασΛ 
έν τφ άμα αύτόν, άνέγνω τάς έξης γεγραμμένας διά μολυ- 
βδοκονδύλου δύο μόνον λέξεις!

«Σέ αναμένω.»
Ή ’Ασπασία αυθωρεί ήνοιξε σιγανώς τήν θύραν τοΰ δω

ματίου της, έξήλθεν είς τόν διάδρομον καί δι’ αυτού είσήλ- 
θεν είς τό παρακείμενον δωμάτιον, ούτινος ή θύρα ητθ 
ανοικτή. ·

Μόλις είσήλθε, δύο βραχίονες τήν περιέβαλον τρυφερώζ 
καί έν ταΰτφ ή θύρα έκλείσθη.

— ’Ασπασία μου, ’Ασπασία μου!
■ Πέτρε!

— “Αχ, πότε θά σέ ονομάσω σύζυγον !
— ’Αλήθεια, πότε;
—· Ήλθα νά σέ ζητήσω άπό τούς γονείς σου.
Ή ’Ασπασία τότε τόν ένηγκαλίσθη καί περισφίγγουσα

αύτόν :
— θ’ άπέθνησκον εξ αισχύνης, ένφ άποφεύγουσα τά πε

ρίεργα βλέμματα άντελαμβανόμην, ότι άπεκαλύπτετο ή έ
νοχή μου. Καθ’ έκάστην δέ πρωίαν εφανταζόμην, ότι προ 
τής έσπέρας, ή θέα μου ήθελε προδώσει τήν αδυναμίαν μου.

— ‘Ας είναι, ήδη δέν εχομεν τίποτε νά φοβηθώμεν.
— Ναί, αλλά παρατήρησόν με καλώς.
“Εως τότε συνωμίλουν μετά σιγανής φωνής, πλήν αί τε- 

λευταϊαι λέξεις έλέχθησαν έμφαντικώτερον καί ζωηρότερου, 
άνησυχήσασαι ούκ ολίγον τόν Πέτρον. Ή δέ ’Ασπασία.άπΟ- 
σπασθείσα αυτού, Ιστη ενώπιον του καί απέναντι τής λυχνί
ας, διά νά φαίνηται καλώς. Ήτο ώραιοτάτη καί θελκτι- 
κωτάτη.

— Ίδε’ με, τφ λέγει.
— Σέ βλέπω, πλήν έφ ’ όσον σέ θαυμάζω εν μόνον πράγ

μα παρατηρώ, ότι χχτίσττα ώραιοτέρακαι άξιαγαπητοτέρα 
παρά ποτέ.

—— Ναί, άλλα δέν πρόκειται ήδη ούτε περί κομψότητος, 
ούτε περί θέλγητρων.

— Σέ βεβαιώ, ότι δέν βλέπω διατί ν’ άνησυχώμεν. “Αλ· 
λωςτε, όπως καί άν έχη τό πράγμα, δέν πρέπει νά,τυραν- 
νήσαι ΰπό τοιούτων ιδεών, άφοΰ έντός δέκα πέντε ήμερών 
δυνάμεθα νά τελε'σωμεν τούς γάμους μας.

— “Ελαβες τήν συγκατάθεσιν τοΰ πατρός σου ;
— Καί άν δέν τήν έλαβον, πρέπει ν ’ άπελπιβθώμεν ; \
— Δεν τήν έλαβες λοιπόν ;
— Ακουσον....
Ό Πέτρος ελαβε τότε τήν ’Ασπασία? άπό τής χειρος καί 

σύρας αυτήν μηχανικώς τήν εθεσεν επί τής καθέδρας καί 
είτα, καθήσας χαί αυτός πλησίον της, τήν παρετήρει έκ- 
στατικώς.

— Μοί προξενείς φόβον, ίψέλλισεν ή ’Ασπασία.
— Πιθανώς, διότι ό,τι θά σοί εΐπω είναι άπαίσιον, άπήν

τησεν ό Πέτρος, ύπό τήν μίαν όμως φάσιν. Καθ’ όσον δ’ 
άφορ$ τήν έτέραν, ήτις ενθαρρύνει τήν έπίσπευσιν τής τελέ- 
•σεως τών γάμων μας, είναι εΰχχριστόν. Ώστε δέν ήξεύρω άν 
πρέπη νά γ,αρώμεν ή νά λυπηθώμεν.

—- “Ισως ό πατήρ σου θέλει νά σέ στεφανώση μέ άλλην 
τινά.

— Ό πατήρ μου δέν θέλει τίποτε, ουδέ δύναται τίποτε. 
.... αυτός κατεστράφη πλέον.

— Κατεστράφη; ό πατήρ σου κατεστράφη ; με τήν πε
ριουσίαν του ;...,

—— Μέ τήν περιουσίαν του. Δέν έχει πλέον τίποτε. “Ολα 
τά έχασε καί μόνον χρέη τφ άπέμειναν. 'Ξεύρεις, ότι επαι- 
£εν είς το χρηματιστήριον ;

— Ναί, άλλά πάντοτε έκέρδιζεν, ώς μοί έλεγες........
— Φεΰ ! πάντοτε έκέρδιζεν. Είς τό χρηματιστήριον αυτό 

•συμβαίνει πάντοτε ούτως, ώς φαίνεται εκ τών θυμάτων, τά 
©ποϊα μέχρι τοΰδε έχει κάμει. Είς τήν άρχήν δίδει κέρδη ση
μαντικά εις τούς πλησιάζοντας αυτό, πλήν κατόπιν αί ζη- 
μίαι επέρχονται τοσούτω καταστρεπτικώς καί ραγδαίως,ώσ
τε δέν ,δύναταί τις ν ’ άναχαιτισθή παρ ’ όταν άπολέσγ τό παν. 
Φαντάσθητι, άγαπητή μου, ώς μοί διηγείτο ό πατήρ μου, 
είχε κερδίσει διακοσίας χιλιάδας φράγκων, μέχρι τών τελευ
ταίων τούτων ήμερών, πλήν εσχάτως εκ-μιας μόνης πρά- 
ξίώς, ήν άπόπλανηθείς είχε κάμει, έζημιώθη τριάκοσίας χι
λιάδας, καί θελήσας ν ’άντικαταστήση τήν ζημίαν ταύτην έ· 
πεχείρησεν αμέσως έτέραν, ήτις τφ έπέφερε μέγαν κλονισμόν

είς τήν περιουσίαν του. Δέν ήρκεσε τοδτο, είχεν, ώς φαίνε
ται, παρασυρθή ύπό τοϋ πάθους καί τής ζάλης τής.άπωλείάς . 
καί ε’πεδόθη μετά τόσης άφοσιώσεως είς τάς χρηματιστικάς 
πλεκτάνας, ώστε σειρά ανόητων πράξεων τόν άπεγύμνωσαν 
όλης τής περιουσίας του καί τφ άφήκαν μάλιστα σημαντικά 
χρέη. Οίχίαι, οικόπεδα, κήποι, χρεώγραφα, τά πάντα άπω- 
λέσθησαν. “Ολος ό όγκος τής περιουσίας του δεν ήρκεσε νά 
άντιμετωπίση τάς ζημίας του!.·.. Καταστροφή......  εντελής
καταστροφή... Έν τούτοις, ευτυχώς, εσώθη έν μόνον πράγ
μα... ή τιμή... ή ύπόληψες τής οίκογενςίας μας. ‘Αν δέ κα- 
τιστράφημεν ύλικώς, ηθικώς ούχί.... Ό χτύπος όμως οΰτος 
είναι τυσούτφ δριμύς, ώστε δέν ύπάρχει πλέον ίλπίς άποκά- 
ταστάσεως. Ό πατήρ μου δέν θά δυνηθή νά άποκαταστήση 
πλέον τήν περιουσίαν του. ’Εγώ, μόνον εγώ, ίσως δυνηθώ νά 
κάμω τι καί έξ ανάγκης πρέπει νά λάβω τήν θέσιν του. Πρέ
πει νά τον αντικαταστήσω καί γείνω ό τίατήρ τής οικογένει
ας μας. Ήδη ό άγχίνους εκείνος άνήρ, ό’ίσχ_υρός, ό πλού
σιος έν χρήμασι καί ίδέαις εκλείπει τής κοινωνίας καί αντι
καθίσταται ύπό τοΰ υιού αΰτοΰ, τοΰ άσήμου, ανίσχυρου μ,έ— 
χρι τοΰδε, τοΰ ζήσαντος έν τή άθωότητε καί τφ ερωτι. Λοι
πόν, ’Ασπασία μου, τούτο δέν μ’ εκπλήττει ποσώς, ούτε μέ 
αποθαρρύνει, διότι, εάν μοί λείπη ή περιουσία, έχω ίσε καί 
μετά σοϋ αισθάνομαι έμαυτόν ισχυρόν καί ικανόν κατά παν
τός νά παλαίσω. Βεβαίως δέν έχω παρόν λαμπρόν καί πλού
σιον νά σοί προσφέρω, άλλά τό μέλλον μας είναι εΰελπι καί 
άς περιορισθώμεν νΰν, ζώντες έν μετρώτητι καί άπλότητι. Τί 
μάς μέλλει επί τέλους διά τά πλούτη; αρκεί, ότι άνταγαπώ- 
μεθα, καί οΰτω τά πάντα θά μάς μειδιώσιν· Ήλθον, άφοΰ 
έκαμα τό σχέδιόν μου, θέλεις νά σοί τό είπω;

Ή 'Ασπασία έν μελαγχολία τόν ηκουε μετά προσοχής, 
χωρίς νά τόν διακόψη ποσώς, άλλά καί χωρίς νά τόν έννοή 
πλέον, τούς οφθαλμούς νεύουσα πρός τά κάτω, έκ φόβου μή 
προδώση τάς σκέψεις της καί άπογυμνωθή άκαίρως πάσης 
άμύνης.

— Ποϊον σχέδιον ; έψελλισε.
— Τό τοΰ βίου μας, όταν στεφα,νωθώμεν.
— ’Ομίλησες διόλου περί τούτου πρός τόν πατέρα σου;
— ’Εσχάτως, ώς σοί προεϊπον, ητο πολύ καταβεβλημέ

νος καί καταστενοχωρημένος, ώστε εγώ νά τολμήσω νά τφ 
ομιλήσω περί τούτου δέν ητο δυνατόν, διότι μετά τήν πρώ- 
την λέξιν βεβαίως θά μ’ άπεστόμωνεν. “Αλλως τ< άπολέσας 
τά πάντα,άπώλεσε καί τήν πρός τόν υιόν του εξουσίαν, διότι 
δέν δύναται πλέον νά μέ διάθεση όπως αυτός ήθελε, ούτε νά 
μέ στεφανώση προς πλουσίαν σύζυγον. Ήδη λοιπόν στερη- 
θέντες τής περιουσίας μας είναι φυσικώς αδύνατον ν’ άπο- 
βλέψωμεν είς προίκα, επειδή δε γνωρίζω «κ τών προτέρων, 
ότι ό πατήρ μου συμπαθεί πρός τόν πατέρα σου, θά συμπα
θή καί πρός σέ, καί ώς εκ τούτου συμπεραίνω, ότι οΰδέν θά 
δυνηθή νά ιίπη περί τών γάμων μας καί ότι έντός δέκα πέν- .

| τε ήμερών δυνάμεθα νά τελέσωμεν αυτούς. '
Ταΰτα εΐπών ό Πέτρος, έσυρε πρός τάς άγκάλας του τήν 

'Ασπασίαν, ήτις είχε καταστή σώμα εντελώς ακίνητον καί 
άπογοητευμένον ίκ τής ανωτέρω διηγήσεως, άφεθέν ώς λίθος 
νά πέση έπΐ τοΰ μνηστήρός της.

— Μά, τί έχεις; τή λέγει.
Αύτη δέν άπεκρίθη, άλλά μόνον ΰψωσε μηχανικώς τούς ο

φθαλμούς πρός αύτόν καί τόν παρετήρησε, χωρίς νά δύναται 
οΰτος ν’ άναγνώση εις τό βάθος τής τεταραγμένης καί συγ
κεχυμένης δια»οίας αύτής. Ή δε χειρ, τήν όποιαν έκράτει 
έν τή ιδική του, ήτο ψυχροτάτη καί έταράσβετο άπο καιρού 
εις καιρόν ύπό νευρικών τιναγμών.

---- Δέν πρέπει ή καταστροφή τοΰ πατρός μου νά σΐ τα- 
ράττη οΰτω, τή λέγει, άφοΰ βλέπεις μετά πόσης ησυχίας 
καί ψυχραιμίας εγώ τήν ύπεδέχθην.

— Ναί, αυτό πιστεύω, πλήν εγώ!·..
— Έν τούτοις, μοί φαίνεται, ότι πρώτον επ’ εμοΰ αντα

νακλά ό αντίκτυπος οΰτος..... (άκολουθεί)
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ΛΟΥΚΑΣ ΙΙΑΙΙΑΙΩΝΝΟΥ

Τόν θάνατον Αληθούς έπιστήμονος καί ακαμάτου συγγρα- 
φέως, τοΰ πολυκλαύστου Λ. Παπαϊωάννου θρηνεί άπό τής 
προχθές τό 'Ελληνικόν Πανεπιστήμιου. Καί δικαίως, διότι 
άνδρες ώς ό Παπαϊωάννου, ευσυνείδητοι καί ακατάβλητοι έν 
τή σπουδή αυτών, έξέχοντες έπΐ Εγκυκλοπαιδική μορφώσει, 
μή θηρεύσαντες επιδείξεις ή πλούτη, αλλά έπιβαλόντες τόν 

, σεβασμόν καί τήν ειλικρινή αγάπην, είσί σπάνιοι τύποι, άξιοι 
νά πρόκηνται ώς ζηλευτά παραδείγματα έν τφ έξόχφ υπέρ 
τής επιστήμης καί τής αλήθειας άγώνι.

Ό Παπαϊωάννου έγεννήθη έν Άραχώβη, τφ 1837· άφοΰ 
δέ ώς καθηγητής έδίδαξεν επί τινα έτη έν Χίφ άπήλθεν ειτα 
είς Γαλλίαν καί Γερμανίαν. Άλλ’ έπανελθών είς ’Αθήνας, 
δεν εκόμισε μόνον γνώσεις αληθείς καί έπιστημονικάς 
ιδέας, γνησίαν τηρήσας τήν Ελληνικήν αύτοΰ ιδιοφυίαν. Ώς 
καθηγητής τής ανατομίας ό Παπαϊωάννου ήν έξόχως εργα
τικός καί Εμβριθής. Έπλούτισε διά 3,000 επιστ. όρων τήν 
ανατομίαν, κατόπιν λαμπρών μελετών τών αρχαίων Ελλήνων 
συγγραφέων, έξέδωκε δέ ’Ανατομίαν του' ανθρώπου, έτερον 
δέ έργον του ταχέως καταλείπει τά τυπογραφικά πιεστήρια, 
ένα μεϊζον προκαλέση τό πένθος καί αίσθητότιρον καταστήση 
τό κενόν όπ*ρ  άφίνει ό θάνατός του. Τήν κηδείαν τοΰ πολυτί
μου άνδρός σύσσωμον τό Πανεπιστήμιου έν εκδήλφ πενθεί 
παρηκολούθησε, σπανίως δέ εκύκλωσαν οί φοιτηταί φέρετρου 
μέ τόσον πόνον καί μέ τόσιν θλϊψιν, οσον τό του ΙΙαπαϊωάν- 
νου. Εϊη άγήρως ή μνήμη τοΰ συμπαθούς καθηγητου 

Κ.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΑΝΙΑΣ

‘Ο κόσμος είναι τό θέατρον της παγκοσμίου κωμφδίας'οί 
άνθρωποι είναι οΐ ύποκριται αύτοΰ- τά τυχαία συμβάντα 
Αποτελούσε τό θεατρικόν πόνημα, ή μοίρα διανέμει εις τούς 
ύποκριτάς τά πρόσωπα- οί θεολόγοι Επιτηρούσε τον θεατρικόν 
μηχανισμόν, καί οί φιλόσοφοι είναι οί θιαταί- οί πλούσιοι 
ίστανται είς τά θεωρεία, οί ισχυροί είς τό Αμφιθέατρον, καί 
οί δυστυχείς είς την πλατείαν- αί γυναίκες περιφε'ρουσιν ολό
γυρα τά δροσιστικά, οί δε κατατρεχθέντες ύπό της τύχης, 
ξεφτυλίζουσι τάς λυχνίας- αί εταΐραι συγκροτούσε την μου
σικήν συμφωνίαν, ό δε χρόνος, καταβιβάζει την αυλαίαν. Ή 
παίζόμενη κωμφδία φέρει τον τίτλον: Ό κόσμος θέΛει 
y' άπαζάται, καί θά άπαζάζαι.

* *
♦

Αί εύγενείς ψυχαΐ, τών οποίων ή δύναμις ενασκείται είς 
σφαίραν υψηλήν, στερούνται ρςδιουργικοΰ πνεύματος, γονίμου 
είς επινόησιν μέσων καί συνδυασμόν αυτών.Ευφυΐα των είναι 
ή τύχη, διότι δέν άναζητοΰσιν, άλλά συναντώσιν.

* *
*

Ή τύχη φαίνεται, ότι έχει στενάς μετά τοΰ θανάτου 
σχέσεις' αύτη τρέφει μεθ’ άβρότητος τά θύματα, τά οποία 
δι ’ αυτόν προσδιορίζει, καί τά οποία αποστέλλει είς τό σφα
γείου κεκοσμημένα μέ άνθη καί μέ ταινίας. Ποσάκις είδον 
αυτήν ζητούσαν δυστυχή άγνωστον εντός τής άχυροσκεποΰς 
καλυβης τοΰ πτωχού, όπως τόν ρίψη είς τάς άγκάλας τής 
ευπορίας, διά νά δώση αύτφ πάντα τά αγαθά καί τάς τιμάς! 
όφε δέ καταστή τό αντικείμενου τών ζηλοτύπων τών ανθρώ
πων βλεμμάτων, εν φ ή καρδία του μεθύει καταγοητευθείσα 
έκ τής νέας του ευτυχούς ύπάρξεως, τόν κρημνίζει αίφνης έκ 

τού ύψους τής ευδαιμονίας υπό τόν πέλεκυν τού θανάτου ! 
.Τήν πρωίαν έφείλκυε τήν ζηλοτυπίαν, τό εσπέρας εφελκύει 
τήν συμπάθειαν καί τα δάκρυα.

Μ«*Οσής.

ΣΚΕΨΕΙ 2

Ώς τεραστίως νυν προάγεται ή πολεμική τέχνη, άγεται 
τις νά πιστεύση, ότι τά Ευρωπαϊκά έθνη δεν θά πολεμώσι 
πλέον η διά τοΰ χρήματος- τό τελευταίου θ’άποφασίζη την 
νίκην καί ούτως αιωνίως περί χρημάτων ϊσται δ άγων. Ό 
δυνάμενος νά προμηθευθή βαρύτερου σίδηρον, ό άγοράζων 
άφθονωτέραν παγηλαστίτιδα θά είναι ό ευτυχέστερος καί 
ασφαλέστερος νικητής. Οί ομηρικοί ήρωες αφανίζονται εκ 
της συγχρόνου Ιστορικής σκηνής καί οί στέφανοι τής δάφνης 
θ’ άπομείνωσι μόνον διά τά μέτωπα όνειροπόλων της φαν
τασίας axe.iezcbr. Ή τέχνη δεν θ’ άργήση ν αναστηλώση τό 
φοβερόν δίκαιον τοΰ ισχυρότερου, άφοΰ μόνον ή ευρωστία 
τών θησαυροφυλακίων θά σκοπήται καί ούχί ή τοΰ εθνικού 
φρονήματος.

*
* *

Είναι πολύ περίεργοι καί διπρόσωποι, όσοι σκοπίμως ΰπαι- 
νίπτονται μυστικόν.τι, όπερ κατέχουσιν, άρνοΰνται δ’ έπειτα 
την Εκμυστήρευσιν αύτοΰ. Οί τοιούτου είδους άνθρωποι προσ
ποιούνται φοβερά, προφανώς ψεύδονται. Θέλουν καί έαυτους 
ετι ν’άπατήσουν, ζητοΰντες νά έξαναγκασθώσιν εις την απο- 
κάλυψιν- διότι άλλως τις ή ανάγκη νά κεντούν την περιέρ
γειαν, την ενοχλητικήν ταύτην μάστιγα. ‘Αν σάς φέρουν 
λ. χ. εν ώραΐον πεποικιλμένον κιβωτίδιον καί το αφήσουν 
επί τής τραπέζης σας, ή μεγαλειτέρα σας επιθυμία, τό πρώ
τον κίνημά σας, Εξ αυτομάτου σχεδόν, θά είναι νά το ανοί
ξετε νά ίδήτε τί πολύτιμον πράγμα έγκρύπτει, καίτοι καθό
λου δεν ένδιαφέρεσθε άτομικώς- άδιάφορον- ή περιέργεια διε- 
γείρεται πάντοτε διά τά ξένα πράγματα. Έ, λοιπόν! τό θί
γόμενου μυστικόν τί άλλο είναι ή εν ώραΐον κομψόν κιβωτίδιον 
μυστηριωδώς.... κεκλεισμένον. Έχετε την κλείδα έμπροσθεν 
σας- σχεδόν σάς προσφερεται- δεν θά είναι ανοησία νά μή 
την μεταχειρισθήτε; Ή νύξις τοΰ μυστικοΰ ει'ναι είς τό πρώ
τον ξεκλείδωμα τοΰ κιβωτίου.

*
* *

Αί φιλοφρονήσεις ομοιάζουν προς τά ωραία ποικιλόχρωμα 
πυροτεχνήματα. Ένόσερ φλέγονται ευχαριστούν καί θαμ
βώνουν- άμα παρέλθουν, ουδέ ένα μικρόν σπινθήρα αφή
νουν. Μή μάς θαμβώνουν αί στιγμιαίαι λάμψεις- όσφ περισ
σότερα» αί φιλοφρονήσεις, τόσφ ταχύτερου αφανίζονται.

*
• *

Ή πλάνη έν τφ έρωτι είναι μαύρος χύκ.Ιοζ, έν ώ περι
στρέφεται ό έρών χωρίς νά έπιτυγχάνη έξοδόν τινα, χωρίς νά 
εΰρίσκη τήν αλήθειαν.

Λ.ε. Καλ.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ THS IATPIKMS

Τίνες είσίν αί άρεταί τοΰ πελαργού, αΐτινες ώδήγησαν 
τούς αρχαιολόγους νά θεωρησωσιν αυτόν ως έμβλημα της 
ιατρικής; Ρ , ,

Ό Πλίνιος έν τή Φνβιχ^ Ιστορία του, βιβλίον Η'. Κε- 
φάλαιον 40, λέγει:

«Τό πτηνό», όπερ καλείται *16tc  (ιερός πελλαργός τών Αί· 
γυπτίων), μάς έδίδαξεν εν άντιφάρμακον. Ό πελαργός κα
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θαίρει το εσωτερικόν τοΰ σώματός του, παρεισάγων διά τοΰ 
ράμφους του ύδωρ είς τό μέρος εκείνο, δι1 ού πρός τό συμ
φέρον τής υγείας ό στόμαχος αποβάλλει τά έν αύτφ περιτ
τώματα».

’Εν δέ τοίς Σνμπιπ.Ιηρωμίνοις "Εργοις τοΰ ’Αμβροσίου 
Παρέ, είκοστφ έκτφ βιβλίω, καί κεφαλαίφ περί τής συνθέ- 
σεως τών φαρμάκων άνάγινώσκομεν :

«Ή χρησις τών κλυστήρίων εφευρέθη ύπο τών πελαρ
γών, οίτινες διά τής ίδιας αυτών φυσικής κινήσεως είσάγου- 
σιν ύδωρ, (όπερ. συνεπείς τής άλμυρότητός του διευκολύνει 
τήν έκκένώσιν) έν τή έδριρ αυτών,όπως καθάρωσι τόν στόμα
χόν.των, ώς ό Γαληνός αναφέρει έν τή προεισαγωγή του».

Μολονότι δέ δέν έχομεν πρ^νείρως τό κείμενον του Γαλη
νού πρός απόδειξιν τής παράδόσεως ταύτης, έν τούτοις τά 
ανωτέρω δύο παραδείγματα αρκοΰσι πρός' τόΰτο.' Καί Επαρ- 
κοΰσι, πιστεύομεν, αρκούντως πρός έξήγησιν τής απορίας, 
διατί οί. τής παλαιοτάτης εποχή; πρακτικοί Άσκληπιάδαι 
διέτασσον τούς πελάτας αύτών καθ’ έκάστην τάς τοιαυτας 
στομαχικάς εκκενώσεις κατά δωδεκάδας, καί κατέληξαν είς 
τήν παραδοχήν τοΰ πελαργού; ώς έμβλήμματος τής ιατρι
κής, συνεπείς τής ανωτέρω ύπό τοΰ πτηνού τούτου άνακα- 
λύψεως.

ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΝ ΚΙΝΑι

Έν ταϊς πόλεσι τού Ουρανίου Κράτους, ό πελάτης Απο- 
ζημιοϊ τόν ιατρόν του δι ’ Ενιαυσίου πληρωμής, είτε λάβει α
νάγκην αύτοΰ κατά τό χρονικόν διάστημα τοΰ έτους, είτε μή, 
καί τούντεΰθεν Εννοείται τό Ενδιαφέρον τοΰ ίατροΰ,σπεύδοντος 
είς διατήρησιν έν καλή καταστώσει, έφ’όσον ήν αύτώ δυνα
τόν, τού πελάτου του.

’Εν τούτοις είς τινας πόλεις τής Μεσογείου Αύτοκρατορίας 
ύφίσταται συνήθειά τις δλως πρωτότυπος. ’Ενταΰθα πάς ια
τρός οφείλει ν αναπτη προ τής οικίας του τόσους φανούς,οσοι 
πελάται του κατά τό διάστημα τού τρέχοντος έτους άπέθανον.

Περί τοΰ περιέργου τούτου έθους διηγούνται 5τι 
τις παράδοξου καί περίφοβου φύσεως έζήτει ποτέ ιατρόν, πλήν 
δέν έτόλμα νά κρούση ούδενός Άσκληπιάδου τήν θύραν, συ
νεπείς τοΰ μεγάλου Αριθμού τών φανών, οίτινες Εκόσμουν 
τάς οικίας αυτών.

Τέλος άναζητών τόν μικρότερου Αριθμόν τών τοιούτων, Α- 
νεκάλυψε έν μικρ^ τινε καί Ερημική οδφ, τήν κατοικίαν ια
τρού τίνος, παρά τήν θύραν τοΰ όποιου ήσαν άνημμένοι μόνον 
εξ φανοί.

— Ά ! εύρον τέλος λέγει, καί εισέρχεται περιχαρής έν τή 
οικίς τού σοφού έπιστήμονος, δν Από τοσούτων ήμερών άνε- 
ζήτει.

— Καλώς ήλθατε, τφ λέγει ούτος.
— θά ησθε βεβαίως, τφ άπαντά ό πάσχων, ό κάλλιστος 

τής πόλεως,και αφοΰ μόνον έν τή οικία σας υπάρχει ό μικρό
τερος Αριθμός φανών;

— Πιθανόν, Επαναλαμβάνει ό δεινός Άσκληπιάδης, πλήν 
οφείλω μόνον νά σάς παρατηρήσω, ότις μόλις χθες κατψκησα 
τήν πόλιν σας.

Η ΠΥΘΙΑ ΤΩΝ ΟΝΥΧΩΝ

Κατα πόσον ο άνθρωπος εγένετο παρατηρητής, συμπεραί- 
νεται εκ τής ακολούθου παρατηρήσεώς του, καθ’ήν έγκα- 
ταλείψας τήν κρανιοσκοπίαν καί ρινοσκοπίαν, έπεδόθη ήδη 
επί τής (ύ-υγοσκοπέας.

’Ιδού δέ τί ήδη παρετηρήθη.
Οτι οι εχοντες μακρούς καί έπιμήκεις όνυχας, έχουν φαν

τασίαν καί ποίησιν, έρωτα πρός τάς τέχνας καί πονηριάν.
Μακρούς καί πλατείς, φρόνησιν, λογικήν, καί πάσας τάς 

αρετάς τής σοβαρότητος καί εύθύτητος τού πνεύματος.
Πλατείς καί βραχείς, είσί θυμώδεις, Απότομοι , καί ίσχυ- 

Ρ0Υν.ΦίΛΟνε4.’. εμφορούνται ύπό πνεύματος Αντιλογίας.
Οί εχοντες όνυχας μέ χρώμα εύμοοφον, είσίν ενάρετοι, 

ύγιεϊς, εύτυχεϊς, θαρραλέοι καί φιλελεύθεροι.
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Σκληρούς καί ευθραύστους, είσί σκληροί, θυμώδεις, φιλέ- 
ριδες καί αιμοχαρείς. .

Οί εχοντες τοιούτους κυρτούς, είσίν ύποκριταί καί κακοί.
Μαλακούς καί Αδυνάτους, είσί τό τε σώμα καί τό πνεύμα 

ασθενείς.
Οί δέ φέροντες όνυχας βραχείς καί καταβεβρεγμένους μέ

χρι τής σαρκός, είσίν'Ανόητοι καί ίκδεδιητημένοι.
Ώστε οί έπιδιώκοντες τύχας καί προίκας, ας έπιμεληθώ- 

σιν Εγκαίρως τών ονύχων των, ίνα μή μεταμεληθώσιν.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Ό ιατρός κ. Ζ... πορεύεται παρά τινί πελάτη του, τόν 
οποίον πρό τριών ημερών Αφήκεν είς απελπιστικήν κατά- 
στασιν.

Φθάς δέ πρό τής θύρας τής οικίας τούτου, παρατηρεί έκ
πληκτος ταύτην κεκαλυμμένην ύπό πένθους καί ένοήσας τήν 
καταστροφήν, σκέπτεται ολίγον καί κατόπιν Αποφασίζει ν’ 
άνέλθη τήν κλίμακα· .

Ό θυρωρός όμως, μόλις ίδών αυτόν . ,
— 'Ιατρέ μου, τφ λέγει, μή λαμβάνετε τον κόπον ν’άνέλ- 

θητε, ό πελάτηςσας τώρα θά καταβή καί τόν βλέπετε.

***
— Λοιπόν, ιατρέ μου, ήρώτα αυτόν, είς στενός του φί

λος, ένφ έγευμάτιζον, πώς άφήκες τόν κ. Δ.... ν’ άποθάνη : 
πώς σοΰ διέφυγε τόσον ευκόλως ό καλός σου αυτός πελάτης ;

— *Άχ!  φίλε μου, μή μοΰ όμιλείς περί αύτοΰ. Έπηγαί- 
ναμεν τόσον καλά μέ αύτόν, τόσον καιρόν, ώστε αίφνηδίως 
αυτός ό θάνατος μάς διέκοψεν....

+♦*-
’Ασθενής τις λέγει πρός τόν ιατρόν του.
— Ιατρέ μου, θά έπανέλθω νά μέ ίδήτε ;
— Βεβαίως, άπεκρίνεται ό ιατρός, Εξάγων έν ταύτφ χάρ

την τινα έκ του θυλακίου του. Καί δεικνύων έν ταύτφ αύ
τόν τφ πελάτη του.

— ’Ιδού, τφ λέγει, άνάγνωθι αυτήν τήν στατιστικήν. Μό
νος εις σώζεται επί τοϊ; Εκατόν, Εκ τών έχόντων τήν νόσον 
ταύτην.

— Ώστε; έρωτ? έκπληκτος ό ασθενής.
— Ώστε, ίσα ίσα είσαι ύ εκατοστός τόν όποιον ήδη θερα

πεύω, καί ώς οί λοιποί ένενήκοντα έννέα άπέθανον ήδη πάντες.

■ΗΗ-
— ’Ιατρέ, σείς δστις γνωρίζετε κατά βάθος τήν επιστή

μην, είπέτε μοι είλικρινώς, τί κάμνετε όπόταν έχετε βήχα ί
— Άπλούστατον, βήχω Κύριε.

Είς πάσχων προς τόν ιατρόν του.
— ’Ιατρέ, πώς σάς φαίνεται ό θάνατος; έσυνηθίσατε τό

σον πολύ, ώστε δεν θά σάς προξενεί Εντύπωσιν.
— Οΰδεμίαν, φίλε μου, ή ζής η άπέθανες, όταν ό πελά

της μοΰ όμιλεϊ, μού φαίνεται τό ίδιον.
— Ώστε, όταν άποθάνω δέν θά λυπηθήτε ποσώς;
— Υλικώς ίσως, ηθικώς ούχί, διότι έσυνήθισα είς τήν 

ματαιότητα.
ΉΗ-

— ’Ιατρέ μου, παρατηρήσατέ με καλώς, τί έχω;
— Ναί, αυτό κάμνω.
—- Τί κάμνετε;
— ’Εξετάζω τόν σφυγμόν σας.

Αυτό μονον ;

ι
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69. Λίνιγμ,α.
Άνάπτω, μά δδν καπνίζω 
σχιδδν κάρβουνο δδν τίμαι 
xal 64ιγώτίρον στοιχίζω 
δταν στά μαγειριία xfyiai 
ή χατά σωρούς ’στη κώχη, 
xal άμιτάδ-Ιητον δμως ΐ>χι 
δεν μίνω, ώς είμαι στο χαρτί.
Τώρα, τδ χα iar γίνρ χί 
βύβργίιην στην Ιατρική 
ποΰ τδνομά τον σαν καμπάνα 
άπδ μηνών τινων ήχει 
θά γνωρίσης' ποΰ κάθε μάνα 
την ζωήν τον μδ χαρά ύμνιΐ. 
Νυν ίν vj άν προστιθή 
διά τους άτακτους ποΜ καΛή 
θά δηΛώ χωνιά μικρή.

63. Πρός βυμ.πλήρωβον.
Ο. .ε.—ε. .ο.ο.. .ο.—.ο.—ο. .1.4. .—α. .α—.α.— 

. .4.---- α.4.4. .4.0.

β*4-  Αϊνςγμα. . . δεεθνές.
Ποια ΓαΛΛικη Λίζις live συντιθιΐμίνη άκριδώς άπδ δύο 

ίΛΙηνιχάς ;
63. Χύνθεβις.

ν . .
ε .

ν ε α . .

66. Λογύγρεφο;
1W άχ! "ΕΛΛη Δ ώ ! via ροΰπι Η.

‘Αραβικός 'Ίππος.

Λόββ«< τών εν τφ 3-5 φύλλω αενιγμάτων.
53. ΑΙΝΙΓΜΑ
Ί—ώτα.

Έλυσαν αύτδ b έχ Κορώνης x. Σπ. Μπούκας, χαί ό ex Σύρου 
χ. Δ. 1. Συνοδινός.

54. ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ
. . . Ό Η-.όβμος. ε?ν«ς προπχρχβκευή- .

55. ΤΡΙΓΩΝΟΝ
’Λ. χ α ? α
X α ρ ά

»Α ρ α
”1 α
Λ

Έλυσε» αύτό ό ex Κορώνης κ. Σπ. Μπούκας.

56. ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ
'Ο περιττός αριθμός.

57. ΛΟΓΟ ΓΡΙΦΟΣ
Άραδικός ’Ίππος,

Έλυσα» αυτδ ό έχ Κορώνης χ. Σπ. Μπούκας, χαί b έχ Σύρου 

χ. Δ. I. Συνοδινύς.

Έμμίτρβς λύσεις τών έν $5 ψύλλω αίνινμάτων 

ΑΙΝΙΓΜΑ 50

"Aveo άίρος eις τήν γή» δβν δύναται νά άρξη
V άνθρωπος^του σύμπαντος άλλ’ οΰτι νά ύπάρξη. 
’Αόρατος εύρίσχεται πβρί τής γής τήν σφαίρα» >
χαί ύπδ τώ» επιστημονικών καλβϊται Ατμόσφαιρα.

ΑΙΝΙΓΜΑ 51.

Είμαι νήσος τοΰ Αιγαίου 

χαί χαλοΰμαι Σέριφος 
XI*  άν τήν κεφαλήν μου τμήσης 

γίνομαι ή έριφος.

ΑΙΝΙΓΜΑ 52.

Μέ τά τρία δάχτυλά σου τδ κρατείς όταν γέννα 
μέ μελάνην τδ ποτίζεις πρίνάρχίση νά γεννάς, 
τά πουλάκια που γεννώνται άψυχα είς τδ χαρτί 

όταν τις τ’ άναγινώσχη, ανθρώπου λαμβάνουσι φωνήν, 
(γραφίς). 

Έρμούπολις 27 Νοέμβριοί» <890.

Δ. I. ΣΓΝΟΔίκοε.

Α1ΓΓΑΠ0ΚΡΙ2ΕΙ2 ΤΒ2 “ΦΥΣΕΩΣ,,
Α. Λ. Πάτρας. Συνδρομή έλήφθη. Ευχαριστούμε» Άπόδειξις 

παρεδόθη κ. Άλεξανδροπούλφ». Ζητούμενου ψύλλον άποστέλλεται 
ύμΐ» σύντφ παρόντι.—Β. Π. Τ. Γαλα ξ ε ί ο ιον.Ύμετέρασυνδρομή 
έλήφθη διά του έν Ιτέα χ. Δ. Β. Εύχαριστοδμεν. Άπόδειξίς σας 

στέλλεται σί»ν παρόντι φύλλφ. —Δ. Β. Κ. Κέρκυραν. Ζητούμενο» 

ψύλλον 34 σάς άπεβτάλη βύν παρόντι. — Κ. Δ. Φ. Πάτρας. Γαλ
λικόν κείμενον έλήφθη. *Ηδη  συνεπληρώσαμεν αύτό ώς έδει, διότι 
τό ζήτημα, ώς έπιστημονικόν, έχρειάζετο πλειόνων διασαφήσεων. 

Κείμενον έπιστραφήσιται ύμΐ» αύρων. — Σ. I. Π. Κεφαλληνίαν. 
Συνδρομή δευτέρας έζαμηνίας έλήφθη, εύχαριστοΟμεν. Άπόδειζις 
στέλλεται ού» παρόντι φύλλφ. — Μ. Δ. Σι ρον. Έλήφθη καί δευ- 

τίρα υμών επιστολή. Συνδρομητής ένεγράφη, σάς εύχαριστούμεν 
πολύ. Γράφομεν ύμΐν προσεχώς. Σειράν άπεστείλαμεν ώς καί άπό- 
δσιξιν.— I. Τρ. Σύρον. Ό έν τή άποδείξει σας δεξιός άριθμός χρη
σιμεύσει καί ώς άριθμός είς τάς προσεχείς κληρώσεις τής «Φύσεως». 
Αί κληρώσεις αύται, είς ά; θά λάδωσι μέρος μόνον οί πληρώσαντες 

τήν έτησίαν συνδρομήν των, θά γίνωσι μετά προηγουμένην γνωστο- 
ποίησιν ίν τή «Φύσει», έν τφ γραφείο ήμών, ένώπιον ό’σων συνδρο
μητών θελήσωσι νά παρευρεθώσιν. Θά χερδήσωσι δε 50 συνδρομηταί 
τούς 50 άριθμούς τών όμολογιών τής ’Εθνικής Τραπέζης χαίτης ’Αρ
χαιολογικής ‘Εταιρείας. “Οταν δέ τών τελευταίων τούτων γείνηή έχ- 
χύδευσις, εδχόμεθα νά κερδήσωσιν αύτούς οί ήμέτεροι’ συνδρομηταί. 
Βεβαίως τό σύστημα τοΰτο χατά πρώτον ήδη υιοθετούμενο» ύπό τής 
«Φύσεως», είναι χάπως δυσνόητο», έν τούτοις έχετε ύπομονή» καί 
άμα πραγματοποιηθή θά εύχαριστηθήτε χαί θά Ιδήτε ίιι είναι άθωό- 
τατον, έπιχερδίστατον καί συμφερτικώτατον. — Σ. Ψ. Σμύρνην. Ύ- 
μετέρα έπιστολή έλήφθη. Συνδρομητής ένεγράφη καί άπεστάλη σειρά 

φύλλων. Σάς ευχαριστούμε».

ΕΙΔΟΠΟ1ΗΪ1Σ
Είς τδ ήμέτερον γραφεΐον πωλοΰνται διάφορα φυλλάδια 

μουσικής διά κλειδοκύμβαλο» τών καλλίτερων Ευρωπαίων 
μουσικοδιδάσκαλων, αντί δραχ. 1 μόνον έκαστον φυλλάδιον, 
περιέχον άνά εν τεμάχιο» μουσικής, ήτοι- Valse brillanle, 
Somnambule fantaisie, Le Torrent, Guillaume Tell,. 
Indiana κλπ.

Οί εν ταϊς επαρχιαις δύνανται νά στέλλωσι δρ. 1, 20 καί 
6ά λαμβάνωσιν οϊονδήποτε φυλλάδιον.
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Ή ΦΥΣΙΣ λαμβάνει τήν τιμήν νά ειδοποίηση τούς έν τφ. 
Έξωτερικφ άξιοτίμους αύτής Συνδρομητάς, ότι χάριν ευκο
λίας δύνανται νά πέμπωσιν αυτή τάς σύνδρομά; είς ελληνικά 
τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ιταλικά φράγκα, χάρτινα αυ
στριακά φιορίνια, τραπεζικά συναλλάγματα έπί Παρισίων,. 
μάρκας, καί γραμματόσημα ελληνικά, γαλλικά, αυστριακά,, 
αμερικανικά καί ιταλικά.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ : Δι’ ίν έτος <ρρ. 10 
» » Δι Ιζ μήνας <ρρ. 6

Οί προπληρόνοντες έτησίαν συνδρομήν δικαιούνται εις ται 
ύπδ τής «Φύσεως» παρεχόμενα δώρα και τάς έτησίας κλη
ρώσεις τών λαχείων.

βκ Tor τϊπογραφβιογ παραεκεγα λβονη


