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1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1894
Ή Διεύθυνσις τής ΦΥΣΕΩΣ έπί τη εύκαιρίφ της 1ης 

τού νέου έτους, άπδ καρδίας εύχεται πάσι τοίς άξιοτί- 
μοις αύτης συυδρομήταϊς, φίλοις καί φιλαναγνώσταις, 
δπως διέλθωσιν αύτδ έν ύγε($ καί ευτυχία, άνευ λύ
πης καί στενοχωρίας, μετά τής σχετικής βελτιώσεως 
της οίκονομικης καταστάσεως τών βαλαντίων πάντων 
αύτών καί ήμών. Είθε.

Τδ παρδν φύλλον, πρώτον τοΟ νέου έτους 1894, 
πεμφθήσεται καί πρδς μή συνδρομητάς έτι ήμών, ούς 
παρακαλοΟμεν θερμώς νά έξετάσωσιν έπισταμένως καί 
κρατήσωσι παρ’ έαυτοΐς, άν έπιθυμώσι νά θεωρώνται 
συνδρομηταί τής ΦΥΣΕΩΣ, άλλως, εύαρεστόύμενοι, άς 
έπιστρέψωσιν ήμϊν αύτό, αίτουμένοις έν ταύτφ συγγνώ
μην διά την ένόχλησιν.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ

'Ο Γαμβέτας πρώτος ένθαρρύνας τήν βιομηχανίαν έν Γαλ
λία.— 'Η ψυχή τών καλωδίω —Προετοιμασία καί προφυλα- 
κτικά μέτρα.— Φιλοσοφική περιγραφή.— 'θ ήλεκτρισμός κύ
ριος παράγων.—Τό Αλφα καί τό ώμέγα.

Ή κατασκευή τών καλωδίων περιωρίζετο μέχρι τινός έν τή 
αγγλική άποκλ«στικώς βιομηχανία, διότι ή τόλμη και τά 
κεφάλαια έν πάση γιγαντιαίι? έπιχιιρήσει, μόνον παρά τοϊς 
άγγλοις ιύρίσκουσιν ήχώ. Οι δέ γάλλοι, απομιμούνται τούς 
ύπέρ τήν Μάγχην γειτόνους των, και τοΰτο ακριβώς συνέβη 
και είς τά καλώδια, κατ’ αναπόδραστου ανάγκην. Όπότε 
ό Γαμβέτας ήσθάνθη τήν ανάγκην τής άποκαταστάσεως 
ταχείας συγκοινωνίας μετά τοΰ στρατηγού Faidherbe, 
όστις έρρωμένως ύπερησπίςετο τά πρδς βορραν τής Γαλλίας

Αλάταξις τών Στοιχείων τοϋ καλωδίον.
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μέρη, παοήγγειλεν άμέσως εις τήν ’Αγγλίαν τήν κατασκευ
ήν υποβρυχίου καλωδίου, διά τήν σύστασιν τηλεγραφική; 
συγκοινωνίας μεταξύ Βουλόνής καί Βρεστη;· πλην το κα
λώδιον τοΰτο κατεσχέθη ώ; πολεμικόν λαθρεμπόριον και οέν 
Ετέθη είς χρήσιν.

Ή γαλλική κυβέρνησις μή λησμονήσασα τό σκληρόν 
τοΰτο μάθημα, έν εύθετφ χρόνφ δέν ήμέλησε νά είσχγάγη 
είς τδ κράτος τήν βιομηχανίαν καί τήν κατάδυσιν άμα τών 
υποβρυχίων καλωδίων. -Κχτεσκεύκτε δ’ άμέσω; τά κατάλ
ληλα πλοία κν.ί συνέστησεν Εργοστάσιο*  τηλεγραφικό*  είς 
τά περίχωρα τής Τουλώνης, οπού ήρξατο βαθμηδόν ή κα
τασκευή εαλωοί»»· οΰτώ δέ βραόύτερον ή ’Εταιρία τών Τη
λεφώνων κατεσκεύασεν είς τό Καλαί μ,ίγχ Εργοστάσιου, 
άμιλλώμενον μάλιστα πρός τά Εργοστάσια τοϋ Κάτω Τα- 
μέσεως, άτινα εχουσι προμηθεύσει τό σύνολον τοϋ παγκο
σμίου ύποβρυχίου δικτύου, ούτινος ή άξία υπερβαίνει τό 
χιλιεκατομμύριο*  φράγκων. Το Ιργοστάσιον τοΰτο, ούτινο; 
τά Εγκαίνια ανήγγειλαν ήμΐν αί Εφημερίδες πρό τριών μόλις 
έτών, επεδειξε τήν ζωτικότητα αύτοΰ δια τής πρώτη; κα
τασκευής κχί αποστολής αύτοΰ είς τήν Εντέλειαν τεμαχίου 
καλωδίου 1,400 χιλιχμέτρων μήκους, δι’ δπερ οί πέραν τής 
Μάγχης ηλεκτρολόγοι ειχον δίκαιον νά ζηλοτυπήσωσι. Έκ- 
τοτε ή γαλλική αΰτη βιομηχανία ποιεί γιγαντιαίας προό
δους, όφειλομένας είς τήν πρό είκοσιτριετίας καταδίκην καλω
δίου, δπερ οί γάλλοι έπλήρωσαν μέ τό κκλείτερον αυτών 
χρυσίον, έν έίτοχή μεστή πενίας καί άστασίας.

Ήδη παραλείποντες ενταύθα τάς λεπτομέρειας περί τής 
κατασκιυής καί καταδύσεως τών 'καλωδίων, ίλθωμεν είς 
τό ζωτικόν ζήτημα τής έξετάσιω; τής άγωγιμότητος καί 
ούσιαστικότητος αύτών.

Ώς γνωστόν, τά ηλεκτρικά καλώδια φέρουσι ψυχήν, έν 
ή δέον νά περικλείηται St' ερμητικού, ούτως είπεΐν,τρόπου, 

. τό διεισδυτικόν ρεύμα, δπερ μεταφέρει τήν άνθρωπίνην διά- . 
νοιαν έπί τών πτερύγων τού ηλεκτρισμού, καί υπερπηδά, ' 
διά ταχύτητος δαιμονικής καταπλήξεως τάς βαθύτατα; και 
μακροτάτας ύπερωκεανείους άβύσσους.

Ή άκεραιότης ττιζ ψυχής ταύτης δέον απολύτως νά τη
ρείται εφ’ δλου τοϋ μήκους τής γραμμής,Εχούσης ενίοτε ά- 
νάπτυξιν ίπί χιλιάδων χιλιαμέτρων, εκατομμύριά τινα μέ
τρων ρεύματος! Ό όρος ούτος συνεπιφέρει έν τή κατασκευή 
άπειρους περίπλοκά;, ών θεωρούμε? άναγκαίον νά άναφερω- 
μεν ένΐαύθα λεπτομερείας τινάς.

Ή ψυχή, τοΰ καλωδίου, τοΰ Καλαί κατεσκευάσθη εις 
Bezon, παρά τούς Παρισίους καί μετεκομίσθη είς Καλαί 
μετά πολλά; προκαταρκτικά; δοκιμασίας,δπως έπιβεβαιωθή 
ή εντελής όμοιογενεια τών χάλκινων συρμάτων, καί ή από
λυτος ίζισότης είς τήν κατάθεσιν τοΰ περιβάλλοντος αυτά 
άπομονωτικοΰ περιβλήματος καί δτι οΰδαμοϋ ύφίσταται 
τοΰτο μείωσιν, χάραγμα ή Ελάττωμά τι. '

“Οτε φθάνουσιείς Καλαί αί άτρκκτοι (πηνία) εφ’ ών είσί 
περιεστραμμέναι αί ψυχαί,τάς βυθίζουσιν αυθωρεί εντός με
γάλων κάδων πεπληρωμίνων θαλασσίου ύδατος, δπου έκ 
νέου δοκιμάζονται. "Οσαι δ’ έξ αύτών θεωρηθώσιν άμεμπτοι, 
συγκολλώνται αί. μέν μετά τών οί καί καλύπτουσιν αύτά; 
διά κολεού όμοιογενοΰ; Εκ χυμού δρυοφλοιοΰ.

Τό νέον τοΰτο περικάλυμμα προώρισται νά χρησιμεύη ώς 
προσκεφάλαιον. δπως τά χαλύβδινα σύρματα τά άποτελοΰντα 
τόν όπλισμόν μή δείκνυνται οχληροί και σκληροί προστάται, 
καί μή πληγόνώσι, ώς συνέβη Ενίοτε, τήν γουταπέρκαν, ήν 
είσί προωρισμίνοι νά ύπερασπίζωσιν.

Ή κατασκευή τοΰ όπλισμοϋ αύτοΰ όμοιάζει πολύ, ώς 
δύναταί τις νά ίδη, πρός χαλύβοινβν κάλω, μέ τήν διαφο
ράν όμως, δτι μεγάλαι προφυλάξεις δέον, νά λαμβάνωντάι 
νυχθημερόν, ώστε ή Επαγρύπ»ησις νά μή παύη ούδ' έπί 
στιγμήν, διότι δέν πρέπει ή ψυχή καί τό περικάλυμμα α.ΰ- 
τής νά ύπόκΛνται είς ούδεμία*  πίεσιν, ούδέ τά χαλύβδινα 
σύρματα νά λυγίζωνται ή συστρέφονται, δπόταν περι-

στρέφβνται σπειροειδώ;' τέλβς os ι’ναι άπ'/.ραίτητεν, tv*  αί 
πρΐστχτιυτιχκί σπεΐρκι έφχρμόζοντχι άκριβώς Επί τοϋ γυ· 
μώδους προσχιφ'χλαίου, δπερ έπί τούτφ «Ιναι διατεθειμένο*  
νά τάς οεχθή.

Άπασα αύτη ή προπχρχσκευη Εκτελεΐται διά μηχανικών 
Εργαλείων, άτινα παβαλείπεμεν ενταύθα, όπως οί άναγνώ- 
αται -ήμών κάλλιον νοήσωσι την φιλοσοφίαν της κατα
σκευής τών καλωδίων, ήτι; έσχάτω; τβσαύτας εκπληκτικά; 
προόδους Εποιήσατο.

Άλλά παρά την λεπτότητα τών οργάνων τούτων, ούδέ- 
ποτε τις είναι Εντελώς βέβαιος περί τής Επιτυχίας τοΰ 
σκοπού του, βαίνοντος βεβαίως ίπί φανταστικής χλίμαχος, 
άνευ τής χρήσεως τοϋ ηλεκτρισμού,δστις μόνος έρχεται επί
κουρος είς έπιβεβαίωσιν τής τακτοποιήσεω; τής κατασκευής 
τοΰ καταπληκτικού αντικειμένου, τοϋ προωρισμένου είς καθιέ« 
ρωσιν τοϋ θριάμβου τοϋ ήλεκτρισμοΰ καί οιοργάνωσιν τής 
νίκης αύτοΰ ούχι .μόνον επί τής άποστάσεως άλλά καί πως 
έπί τοϋ χνόνου.

Βεβαίως δίκαιον ειχον οί καϊέσαντες ψυχήν τοΰ καλω
δίου τό κάλλυμμα το καταλαμβάνον τό κεντρικόν μέρος, 
άλλ’ έτι δίκαιον θα ειχον, εάν έκάλουν ψυχήν ποΰ εργοστα
σίου τό έργαστήριον, ένθα τά μυστηριώδη γεύματα άδιακό» 
πως διερωτώνται.

Άπό τής στιγμής καθ’ ήν ή κατασκευή τοϋ καλωδίου 
άρχεται μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν περαιοϋται, έν άσωτό 
έπιφο ρτισμένον τήν κατάδυσιν πλοΐον δέν Εγκαταλίπει τον 
λιμένα τής φορτώσεως, ουδέποτε δ ινδείκτης τών διοχετεύ
σεων, τών ίλαττωμάτων καί τών ανωμαλιών, ήτοι τό ηλεκ
τρικόν £ιΰμα Επί στιγμήν παύει ιξετάζων εΰβυν«5ήτως τό 
γιγαντιαΐον καλώοιον,

Πάται αί λεπτομερείς αύται έργασίαι καταγράφονται 
βαθμηδόν εν τοις σχετικοΐς βιβλίοις, ένθα άφίνουσιν ίχνη 
άναμφισβητήτως ανεξίτηλα· μόλις δέ τό έλάχιστον έλάτ- 
τωμα άναφανή, πάσα περαιτέρω εργασία καταπαύει αυθω
ρεί, μέχρις οτου ή βλάβη ^ιζικώς επανορθωθώ).

Δέν θά πρςβώμεν βεβαίως ΙνΤαϋθκ είς τήν άνάλυσιν τών 
λεπτομερειών τούτων τών συμβκινουσών έν τώ Επιστημονικώ 
οΰτω; ε’ιπιίν τούτφ άδύτφ. ίίπερ οί αρχαίοι θά ίκόσμουν διά 
τοϋ αγάλματος τής Άθηνάς καί ένθα έκυοφόρησαν αί ίδα- 
νικώτεραι. ΐνέργειαι. Τά ηλεκτρικά πειράματα είς ά ήδη 
ίπιοίοονται διατηρούνται ώς ίπί τό πλεϊστον μυστικά 
καί λογικώς, μολονότι έρςίδοντκι σχεδόν πάντα έπί γνωστών 
βάσεων. Ημείς μόνον τό γε νϋν εχον, ίτείναμεν τήν προσο
χήν μας έπί ύψίστου μόνον ενδιαφέροντος σημείου, ήτοι 
προσεπκθήσαμεν νά δείξωμεν διά τίνος μέσου κατορθοϋται 
ήδη ή ενδελεχής απόλυτος ίπιβλεψις,καθ ην ώραν τό καλώ- 
διον περιβάλλεται τά διάφορα αύτοΰ προφυλαχτικά αμυντικά 
καί άπομονωτικά στρώματα, ήτοι τόν κολεόν του, τούς δ- 
πλισμούςτου κλ. ών δ αριθμός καί ή δύναμις άναλογοϋσι 
πρός τούς κινδύνους, οΰς διατρέχει είς τάς βαθείας θκλάσσας, 
εις τά σκοτεινά άδυτα καί είς τάς Ιδιοτροπίας τών άνεμων 
καί τών κυμάτων.

Τό παρατιθέμενου έναντι ήμέτερον σχήμα, δίδει άμυδράν 
πλήν θετικήν ιδέαν τής (ξιδιασμένης έργασίας, ήτις απαι
τείται εις τήν κατάταξιν τών διαφόρων ούσιών, αίτινες ά- 
ποτελοϋσι τό ίν λόγφ υποβρύχιον καλώδιον. ’Αγωγός, 
ψυχή, σύρματα, όπλισμοί, χυμώδεις θερμαι καί ψυχραί υ· 
λαι, τά πάντα είσί μηχανικώς ουτω διατεθειμένα, ώστε έ
καστον νά λαμβάνω τήν προσήκουσαν αύτφ Επιστημονικώ; 
καί μηχανικώς θέσιν. Ουτω δ’ ίλπίζομεν, δτι οί ήμέτεροι 
άναγνώσται θά νοήσωσς, ότι έν τή Εκπληκτική ταύτγι πα
ρασκευή τών συμπαθητικών νεύρων τοΰ άνθρωπίνου γένους, 
τών τεχνητών οργάνων τής διανοίας τοΰ πλανήτου, ό ηλεκ
τρισμός είναι δπως αύτό τό αιώνιον “Ον, έν τή πλάσει τοΰ 
κόσμου, τό άλφα καί το ωμέγα -τής προόδου.

«I». Ορίντσζης

ΓΝΩΜΑΙ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΝΕΠΤΕΡΑΣ ΕΛΑΤΟΣ

σ’Ηοσων μέν έοτι σώματος βώμη ή γννή, 
ήσσων θ ομοίως άρσένων εύβουλίοτ 
ΰσερτέρα δ’όμωςγο θηλείας χάρις 
οτέφουσα, χειρών καί φρένων νίκα σθένος.

ΦΙλίησΟς ’ΐωάννον.

Άγιον και παντεκράταρ Πνεύμα τής ελευθερίας J 
Ό Θεός άπό τήν πρώτην ώραν τής δημιουργίας 
Σ’ ένεφύσησεν ώς αύραν είς τήν κτίσιν ζωογόνου 
Καί σέ είπε- «Πνέε μέχρι συντέλειας τών αιώνων.» 
—ίφος σου τόν λόγον έχεις, κεραυνόν σου τήν ιδέαν, 
Στρατιώτας σου τά έθνη καί τήν ίριδα σημαίαν· 

Μάς φωτίζεις, μας θερμαίνεις
Καί τόν νοερόν, συστρέφεις άξονα τής οικουμένης. 

'Αλίξανδρος ϊοϋτσος.

Ό κόσμος εΐναι άπειρος, βραχεία ή ζωή’
Κ’ ημείς τήν κατατρίόομεν άφρόνως είς πικρίαν 

Έν βήμα πρός τον θάνατον έκάστη μας πνοή, 
Καί πάντοτε νομίζομεν εμπρός τήν εύτυχίαν. 

1Ϋι«όλ«ος Ζυϋταος.

Ό άνθρωπος γλυκογελδ, θρηνεί καί πάλιν χαίρει 
Αιώνια αισθήματα τό στήθος του δέν φέρει.

Π«νβγιώτηο ϊοΰτσ°ί·

Ή θρησκεία κατευνάζει τών παθών τάς τρικυμίας 
Χύνουσα τό νηπενθές της βάλσαμον εις τάς καρδίας.

’ίωάννης Καρατσούτσκ?.

Είς τοϋ Ύψίστου τήν χεΐρα τό μέλλον τών ζώντων εμμένει 
Πδς δ’είς τάς θείας βουλάς καί άέκωντό μέτωπον κλίνει. 

Φιδδωροο ’ορφχνέδηο.

’Ελευθερία ! όνομα παμπόθητον, ώραίον
’Ελευθερία ! όνομα τερπνόν, αρμονικόν· 
Ελευθερία ! όνομα εις τήν καρδίαν χέον 
Ουράνιόν τι αίσθημα, γλυκύ, ηδονικόν.
Πρό σοΰ σφριγών γονυπετώ, τήν κεφαλήν μου κλίνω 
Καί σέόας φέρω άπειρον, καί πόθον;καί στοργήν-

. Καί διά σέ τό οίμά μου ένθουσιύν τό .χύνω
Ίνα σέ ίδω άνασσαν έφ’ άπσ#αν τήν ί ήν. 

’Αλέξανδρος ϊαλδατώρ.

Λαμπρά τής έλληνίδος Γής ή φύσις άνεφάνη 
Δικαίως πδς τις δι’ αυτήν ώρκίσθη ν’ άποθανη. 

Γεώργιος Ζαλοχώβτας.

Περνούν τά πάντα’ ό Θεός άν δέν έκλείπη μόνον 
Πετοΰν οί πόθοι τής ψυχή< κα· φεύγουν μέ τόν χρόνον.

Γεώργιος Πκρώσχος,

Πίπτουν τά φύλλα, ουτω πίπτει 
Έλπίς καί έρως καί χαρά 
Φύλλα ψυχής άτινα ρίπτει 
Ό χρόνος και ή συμφορά. .

’Λχελλεύί Παρίβχοι-

Ό ύπνος είναι τής ψυχής κρυφό περιβολάκι 
Μέ χίλια μύρια βότανα γιά νά γιατρεύη πόνους.

Άριατοτέλης Βχλαωρίτης.

Ή τύχη θέλει πόλεμον ό βίος είναι πάλη 
Καί απαιτείται δύναμις θελήσεως μεγάλη.

’Αλέξανδρος 'ραγκαδής.

Δυστυχής, δυστυχής εϊν’ εκείνος 
ού ο νοΰς τά μεγάλα συλλαβή, 
άν τό σπέρμα όργδ άνωδύνως 
πλήν ό τόκος πολλάκις μάς θραύει, 

βίύδωρος Μοσχόηουλος.

Δις βασιλεύει οοτια όχι των λαών, 
άλλά καί τών παθών του είνε κύριος.

Αημήτριος Βερναρά&κης.

Τοΰ κάλλους ή αλήθεια, τί είναι; σκύληξ, χώμα· 
Καί τής χαοάς ; τό δάκρυον τό λάμπον είς τό όμμα.
Τής δόξης ; κενοτάψιον, εν λήθης μαυοωλεϊον' 
Καί τής ζωής ; ό θάνατος καί τό νεκροταφείου.

&ημ,ήτριος ΙΤαπαρρηγάπσυλος.

Ώς ό χρυσός είς τό πΰρ δοκιμάζεται, κ' ή σωφροσύνη 
Δέν καταφεύγ’ είς μονός, ινα τοιαύτη άειχθή 

Ά I έν τώ μέσω διζύγου πυρός, κεραυνών, τρικυμίας, 
Φαίνεται ήρως ό νους, ό τά στοιχεία νικών !...

Τοιαύτ’ ή ειμαρμένη μας : νά ζώμεν έν οδύνη, 
Ώσεί πομφόλυζ έκαστος τών πόθων μας νά σόύνη.

Φωτεινή <)1*ονομ(5ου.

Ώς τών άνθέων είς τό φύε αί κάλυκες 
ήλιακής άκτΐνος διανοίγονται, 

’Ομοίως κ’ ή καρδία ή στενάζουσα 
έν βλέμμα μόνον ερωμένης δέχεται 
κι’ανθεί.

'Ιωάννης Φρ«γκι&«.

ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΝ ΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Μιτά τούς πρακτικούς ιατρούς καί τών χωρικών χαι γυ

ναικών τά ίατροσοφίσματα, δ δόκτωρ Λέβις, ίκ Φιλαδβλ- 
φιίας, έκθίΐάζιι τήν χρήσιν τών καρπών ώς λυσιτελεστά- 
την εις τήν θίραπιυτικήν, και προτιμητέων εις τινας περι
στάσεις, καθ’ άς τά συνήθη φάρμακα είσίν αηδή πρός πό- 
σιν, εστιν 5τι δέ καί ήττον αποτελεσματικά. Δέν συνηγο- 
ροΰμεν χάριν αύτών ύπέρ τής καταργήσεως τής έπιστημο- 
νικής θεραπευτικής, άλλά διά τούς στερούμενους ταύτης 
και τού; άρεσκομένους νά άποθησαυριζωσι γνώσεις πρακτι- 
κάς ιατρικής, παραθέτομεν κάτωθε τήν ενέργειαν ένίων 
τοιούτων καρπών.

Τά πορτοκάλια, τά σύκα, τά δαμάσκηνα, τά σικάμινα 
(μούρα), ή ταμαρίς, οί φοίνικες, τά μηλοροδάκινα, είσίν ευ
κοίλια.

Τά,ροϊδιά, τά βατόμουρα, τά σμέουρα, τά ροιδοκούκού- 
τσα, καί όξυάκανθα είσί στυπτικά.

Αί σταφυλαί, τά αχλάδια, τά κυδώνια, αί φράουλαι, 
τά σύκα τής Βαρβαρίας, τά πράσινα φραγκοστάφυλα, βί 
πεπονόσποροι, εΐσΐ διουρητικοί. Τά συνήθη φραγκοστάφυλα, 
αί κολοκύνθαι καί τά πεπόνια είσί δροσιστικά.

Τά λεμόνια καί τά μήλα είσίν δμοίως δροσιστικά καί 
καταπραϋντικά τοΰ στομάχου..

Λαμβανόμενον εκάστην πρωίαν τό πορτοκάλιον προ τοΰ 
καφφέ Ενεργεί ώς εύκοίλιον φάρμακον, Ενίοτε δέ ώς καθαρ- 
κτικόν καί είναι υποφερτόν είς πάντα στόμαχον.

Τά ρόϊδα είσί στυπτικώτατα καί ΐξαίσια διά τόν φά- 
ρυγγα καί τήν γλωττίδα (σταφυλίτην). Ό φλοιός τής ρί- 
ζης τήί ρσιάς, ώς άφέψιμα είναι ένεργητικώτατον άνθελ- 
μινθικόν (κατά τών λεβίθων). Δύναταί τις νά τό μεταχει- 
ρισθή άφόβως πρός καταπολέμησή τής ταινίας.

Τά σύκα άνοιγόμενα εις δύο, είναι ίξαίρετον κατάπλα
σμα διά τά καύματα καί τά μικρά τραύματα.
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Αί φράουλαι καί τά λεμόνια παρέχουσιν μεγίστην ώφέ ■ 
λείαν κατά τη; σκωρία; τών οοόντων.

Τά μήλα καταπραΰνουσι την ναυτίασιν, την ζάλην καί 
τον ΐκ τή; έγκυμοσύνη; (μίτον.

Τά πικρά άμύγοαλα περιεχουσι ύδροκυανικόν όξϋ καί 
σταματώσιν ,ίνίοτε τον βήχα.

Τό ελαιον. τοϋ κοκκοφοίνικο; πολλάκι; δύναται ν' άντι- 
καταστήση τδ μουρουνελαιον καί συνήθως γίνεται αΰτοϋ 
χρήσι; παρά τοΐ; γερμανοΐ; Ιατροί; έν τη θιραπιίφ τή; φθί- 
σεω;.

Αί σταφυλαί είσί θριπτικώταται καί (ξόχω; μαλακτικαί. 
Έν δε τηΤαλλί^ καί ’Ελβετία συνηθέστατα μεταχειρί
ζονται αύτά; διά την θεραπείαν των στηθικών νοσημάτων, 
τη; χολή;, των χοιράδων καί των φυματιώσεων. Ή χρή- 
σι; συνίσταταε είς τινας λύτρα; σταφυλών καθ’ ίκάστην 
μετά συνοδεία; άρτου καί δοατο;.

Τά κυδώνια ίχνος τή; στυπτική; αυτών ίοιότητος, βρα
ζόμενα έν τφ δοατι, παρέχουσι εξαίρετον πλυντικόν φάρμα· 
κον ε’ι; τά νοσήματα τών οφθαλμών.

Φρίχ.Η ΕΥΤΥΧΙΑ
Ahi ! null’ altro che pianto al mondo dura. 

Fr. Petrarca.

Χθές έντός κήπου εύανθοϋς περιεπάτουν ρόνος 
Μολπήν άκούων ιεράν αίρύλης άηδόνος.
Ή εϋχροια ρέ έτερπεν έαρινών άνθέων 
Καί, £>υακίων ή τερπνή μ’ έκήλει αρμονία 
Αί χρυσαλίδες αί άγναί, ό ζέφυρος ό πνέων, 
Μοί έλεγον. «θνητέ, έδώ, οίκεΐ ή Εϋτυχία I » 
Ήτο ώραία Λ είκών τοϋ μαγικού τοπίου 
Τό φόδον έθαλλεν έδώ εύώδες τοϋ Μαίοϋ’ 
Έκεΐ τό κρίνον πάλλευκον Ανθεί έγγύς τών ίων 
Καί αϋρα πνέουσα λεπτή τά λειριά έφίλει· 
Ό .φωτοδότης ήλιος ήρξατο αίφνης δύων 
Καί έφαλλον την δύσιν του αηδονίδων χείλη 1... 
Νά δρέφω τότ’ έπόθησα ρόδον καλόν, ώραϊον, 
Πρίν άπ-χνθήσρ αύριον καί δέν τό εϋρω πλέον I...

ΤΑ, διοτί τά άνθη σου, Θεέ, τά ρυροόόλα 
Νά πίπτουν ραραινόρενα έντός τών κήπων δλα 
Μόλις την ευωδίαν των είς τοϋς βροτούς άφήσουν;.. 
Πρός τί άνθοϋσι, θάλλουσιν, άφοϋ θά απανθήσονν;.. 
Τό φόδον έδρεφα έγώ, άλλ’ έμαράνθη.... πόσον 
"Εχεε μύρον άλλοτε είς τής ζωής τήν δρόσον ! 
’Αλλά ένώ ήτένιζον ρετά θερρών δακρύων 
Τό άπανόήσαν άνθος ρου, έξαίφνης τό ώραϊον,· 
Φωνήν Ακόυσα λέγουσαν έκ μέσον των άνθέων : 
«Καί σοϋ. θνητέ, τον ανθηρόν καί ρειδιώντα βίον 
»>Θά δρέφη ή ακόρεστος δρεπάνη τόσων χρόνων 
«Καί θ’ άπανθήσης ώς αύτό τόφόδοντών λειμώνων! 
«Καθώς τοϋ άνθους ή τερπνή έκλείπει εύωδία 
«Ούτως έκλείπει Α χαρά, πετά ή Ευτυχία I »

Λ. Γ. Γιαχονμίδης.ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΙ

Έ ρ ώ τ. Ποϋ δύναταί τις νά εύρρ πλούτον, εύ- 
γένειαν, τιρήν, δόξαν, αρετήν καί έν γένει δλα τά 
άγαθά ;

Άπόκρ. Είς τό λεξικόν.

Έ ρ ώ τ· Πότε δύναταί τις νά έκθέση τήν κεφα
λήν τον είς τδ πνρ, χωρίς νά καύσΐ} οϋδέ μίαν 
τρίχα τής κόρης του ;

Ά πόκ ρ. Όταν στερείται αυτή παντελώς τοι- 
αΰτης.

Έ ρ ώ τ. Πότε δύναται <5 κύων νά ίσταται έλευ- 
θέρως έν τη έκκλησία;

Ά π ό κ ρ. Όταν γίνη κ ί ω ν. ,
Έρώ τ. Πότε δέν είναί τις κύριος τοϋ έαυτοϋ 

του ;

Ά π ό κ ρ. Όπόταν δέν θέλει.
Έ ρ ώ τ. Πώς δυνάμεθα νά γνωριζωρεν ρέλλου- 

σαν ευτυχίαν ή δυστυχίαν ρας;
Άπόκρ Όπόταν έρωτώμεν την συνείδησιν.
Έ ρ ώ τ Τίνι τρόπω δύνααί τις νά γίνη ύπουρ- 

γός, πρίγκιφ ή ήγερών ;
Άπόκρ. Γινόμενος ήθοποιός.
Έ ρ ώ τ. Ό γέλως είς ποιαν α’σθησιν άνήκεί;
Ά π ό κ ρ. Τής όναισθησίας

Λ- Μ.Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
{'Μτόρικόν διήγημα)

(Συνέχεια ιίδι προηγούμινον ψύλλον).

— Τίποτε, μητέρα, τίποτε. —
— Τίποτι ; τότε γιατί κλαίει; ; Ό Κώστα; έρχεται, κι ’ 

αντί νά χαρή;, κλαίει; ;
Ήτο άνάζεσι; τοϋ τραύματος.
— "Ωχ I μητέρα, ειπίν ή δυστυχή; κόρη, καί γιατί μ' 

(σκλάβωσε; τόσον γρήγορα ;
*Ητο άκτί; φωτό; τοϋτο διά τήν μητέρα. Ένόησε ή σχε

δόν (νόησε τί συνέβαινι.
— Τόν Κώστα, είπε, κακομοίρη, τόν Κώστα, θέλει; ; 
Ή Μάρω (ξηκολούθει νά κλαίη.
— Δεν μοϋ ’μιλιΐ; λοιπόν, παιδί μου; Πέ; μου τί τρέχει. 

Είμαι κακή μητέρα εγώ ; Σκν δεν πή; τή; μάνα; σου τον 
πόνο σου, τίνος θά τόν πη; ; Ό ερχομό; τοϋ Κώστα σε φο
βίζει ; Πέ; μου το, καλά τό κατάλαβα ;

— Ναι μητέρα, ναί.
— Μά τότι, λοιπόν, αγαπάς άλλον δυστυχισμένη ;
Και (σιώπησε κατάπληκτο; ή δυστυχή; μήτηρ.
—"Ελα, ειπεν, ολίγον αύστηρώ;, μετ’ ολίγον. "Αφε; τά 

κλάματα καί πέ; μου τί τρέχει, θέλω τώρα πλείά νά μάθω 
άν ιχη γατριιά τό κακό.

Καί ή Μάρω, ήτι; ίπί διετίαν έκρυψε τό αίσθημά τη; 
καί άπό αυτόν τόν Γιώργη, ήναγκάσθη άπο τά; έπιμόνου; 
(ρωτήσει; τή; μητρΟ; νά όμολογήση τό παν. Άλλως , τι καί 
αυτή τό ήθελε.Τπάρχουσι βλέπετε στιγμαί, καθ’ ά; καί αί 
μάλλον μεγαλόψυχοι, τεθλιμμέναι ψυχαί, θέλουσι νά έκσπά- 
σωσι, νά καταστήσωσιν καί άλλον μέτοχον καί κοινωνόν τών 
θλίψεών των καί τών φόβων των. Καί όταν τι; στηρίζη τήν 
κεφαλήν ίπί του μητρικοδ στήθους, τεθλιμμένο; και πά- 
σχων, ποϋ δύναται νά εύρη μεγαλειτέραν παραμυθίαν καί 
άνακοόφισιν';

— Τά πταίω, έγώ όλα ή άμοιρη : έπεΐπεν ή ’Αγγελική.
— Αί! γυναίκα, ’Αγγελική, ήκουσθη αίφνης ή φωνή τοϋ 

Μήτρου ;
— Νά μι, έρχομαι : ■
Άλλα πρίν ή προφθάση νά (ςίλθη : εισηλθεν ό Μήτρος.

— At! Τί κάνετε σιϊ; αΰτοϋ και μοιρολογάστι: Κλαΐτι 
γιά φαίνεται μου 1

Ή Μάρω έκλαιιν ιισέτι, τήν κεφαλήν ίχουσα έντός τών 
χειρών της.

—Πάμε, έξωΜήτρο, είπεν ή ’Αγγελική καί θά σοϋ πω.

Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΙΣ ΚΑΙ Η ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
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Καί-τόν είσήγαγεν είς έτερον δωμάτιο».
.—-'.ΚάΘησαι, εΙπεϊ. κΓ άκούσί μου. Μή μέ κατηγορήβγς 

γχάτί καί σένα τό είπα, σαν το κάναμε I
— Λέγε, εϊπεν, ό Μήτρος ίκπεπλήγμένος έ*  τοΰ πένθι

μου· τούτου προοιμίου.·
Καί τότε ή ’Αγγελική,-διηγήθη δ,τε τής εϊπεν ή Μάρω. 

Δηλαδή, πώς ήγαπώντο με τον Γεώργην.
— Τά ξέρα *γώ  αυτά; πως θά γείνουνε, έμουρμούριζεν ό 

Μητρός, ίμπλϊως στενοχώριας, βηματίζω».
ΉΘίλησε νά έξελθη, άλλ’ έστράφη.
— ίΑκουσέ μου καλά·, γυναίκα: (Ιρέπει νά δοΰμε τι θά 

πή τό παιδί απόψε ποΰ- θίρθη κατά πώ; μουπανε. "Αν τύχη 
κάί τήν Θέλει. Θά τήν ,πάρη. Δέν ντροπιάζομαι έγώ ίν άλ
λαξαν κι’ αύτου»οΰ τά μυαλά, του, θά δοΰμε τότες.

Καί ίξήλθε:
•Η Αγγελική έσχέφθη. Έθεώοησε καλόν καί αΰτη νά 

μάθγ, πρώτον-τάς διαθέσεις- τοΰ Κώστα. Έν τώ μεταξύ θά 
έπραττεν ώςει ούδέν είχε συμβή. ’Επειδή όμως ή Μάρω ήτο 
φόβος·νά προδοθή, ήτο ανάγκη νά μή συναντηθή ούδέ μέ τόν 
Γεώργην, ούοέ με τόν Κώσταν.

. — Πέσε στό κρεβάτι σου, εϊπεν εΐς τήν.Μάρω, και κάνε 
τήν άρρωστη, ώ; ποΰ νά δοζμε τί θά γείνη.

Ή Μάρω δέν ίζήτησε ίξηγήσεις: Έπραξε τοϋτο.
Ή ’Αγγελική.έπεστάτησί είςτά τής οικίας απαθής. Άπο 

καιροΰ ιίς καιρόν, μόνον {στέναζε.
— Έστάθηκα άτυχη στό μοναχό, μου παιδί, διεννοείτο.

■- Καί άπελειβεν εν δάκρυ.
Έγευμάτισαν τήν.μεσημβρίαν έν σιωπή. Ούδέ λέξιν άν- 

τήλλαξαν μετά τοϋ Μήτρου.
Πρός το ίσπέράς έπορεύθη παρά τή Αικατερίνη.

• Ξέρεις τί, είπες γΐάτήκακή μα; μοίρα, ή Μάρω ά- 
ρώστησε.

— Άρρώστησε; Χρίστος καί Παναγιά, ειπιν ή Αίκατέ- 
ρίνή: Θά μάς τή*  μάτιασαν.

• ~ Αύτό κι’ εγώ θαρρώ ; τήν έκάπνισα, κι’ εινε καλλίτερα/
' ΚΓ ό .κυρ Στρατής, τί κάνει ; |
— Ού Χαλλίτεοα '· Έχ« »ά κανή με το πόδι του. μά 

ποιος τοΰ είπε νά μή προσεχή ; Παραποναται πώς δεν Θά 
μπόρεση νά πάη νά συνεπάρη τό γυ’ό του : Μά φθάνει δά 
κι’ ό Γεώργης ί Νύχια πλέον άπηλθεν ή Αγγελική. Προ
διέθεσε τήν Αικατερίνην διά τήν έλλειψιν τή; Μάρω;.

ΓΙεριέμενέ τήν αύριον.
V· ■·; '

Ήτο ήδη νύξ, άλλά μεγαλοπρεπή; πανσέληνος {φώτιζε» 
ώς έκ πλήρει ήμέμςρ ί Ό Γεώργης, μόνος ίβάδιζε σκεπτι
κός καί θύννους : προύχώρει ίκτός τοΰ χωρίου πρός συνάντη- 
σιν-τοΰ άδελφοϋ τ.όυ :

Άρά γε, διεννοεΐτο : θά τήν θέλη άκόμη ;
Καί έπί τή ίδέγ .ταύτη ή καρδιά τοΰ δυστυχούς νε’ου ή*  

μασσε.
. Είχε προχωρήση πλέον τοϋ ήμίώρο'υ, ότε δεεκρινεν Ιπ

πέα ίρχόμενον πρός αυτόν
. —',Είνε ό Κώστας; ίφώνησε. .

Καί παρευθύς, κάθε άλλη σκέψις άπέδρα τής καρδίας του 
καί μόνον αδελφικοί παλμοί ήχούοντο έκεί.

. Ό.ίππεύς ίπλησίάσι ί- .
— Κώστα εφώνησιν, ό Γεώργης ! /
— Γεώργη, άπήντησεν ό Κώστας, ^.πτόμενος εκ ·τθϋ 

ίππου 1 Καί ώρμησαν είς .τάς άγκάλάς άλλήλων ·
Δέκα ολόκληρα- 2τη ειχον ν*  ίοώσιν άλλήλους, καί.όμως 

άνεγν.ώρίσθηήαν ώμίλήσε» ή καρδιά.':·
ίΓόόή*  ώραν εμείχαν έκεί, οΰδ’άύτοί έγνώριζον. Ό .Γ-εώρ- 

γης άτ.-Ααήμαζε τόν Κώσταν, υψηλόν, ώραιον, .μελάγχοου» 
κάΐ .ίλαφρώς -άνεστράμμίνον μύάτακα αείποτε μέ τό μειδία
μα ε!.« τά χείλη. Καί ό Κώστας έβλεπε μετ’ έκπλήξεως 
νεανίαν σχεδόν συνομήλικα, τόν Ρεώργην, στεβαρον καί ύγια, 
έν φ τον εΐχεν άφήση μικρόν καί καχεκτικόν.

έχ -τοϋ

— Καί ή μητίρκ, ό πκτίρα; ·> ήρώτησ*»  δ Κώστας.
— 'Όλος όλοι, χαλά χαί σέ πίριμένουν «πήντησιν ό 

Γιώργης, άφ’ ού έξήγησιν ιίς τόν Κώσταν τό αΓπόν της α
πουσίας τοΰ πατρός τον.

. “Ήρξαντο πορίυόμινοι πρός τό χωρίον. *0  Κώστας ήρώ- 
τα.π«ρΐ διαφόρων, πιρί τοϋ τάδι παιδικού φίλου, πιρί της. 
δίίνας ή διίνα τοποθισίας, άλλά πιρί Μάρως τίποτί.

—- Πϊρίιργον, ίσκέπτςτο, ά Γεώργης. Διν μπορεί δχ νά. 
τήν ίλησμόνησι καθ’ ολοκληρίαν.

Αίφνης ό Κώστας άνίμνήσθη.
— Καί δέ» μοϋ λίς, Γεώργη, tint γελών ; Παντρεύτηκε 

ή Μάρω ή άρραβωνίαστική μου ;
— Παντρεύτηκε ; καλέ τί λες; Σέ περιμένει γχά το γάμο. 

’ — Γιά το γάμο ; είπε γιλών. Καύμένη μικρούλα.
— Γιατί γελδίς; είπε πιιραχθείς ό Γεώργης.
— Γελώ γ’ατί μοϋ λες πώς με περιμένει νά τήν πάρω.
— Αί, καί γλατί όχι, είπε με πικρίαν ό Γεώργης: είνε. 

εύμορφη καί πλούσ’α. Καί έπειτα εδωκες τό λόγο σου.
— Καύμίνε Γεώργη, ειπιν 0 Κώστας, δν δεν διέφυγε ή. 

πικρία’τών λόγων τοΰ άδελφοϋ του, αγνοείς πόσα καθή
κοντα εχει κανείς, άφ’ ού άνακατιυθή μ’αυτούς ποΰ λένε 
πολιτισμένους. Θά σοΰ τά εϊπω άλλοτε. Όσα γ’ά τώρα σοΰ 
λέω πώς έγώ δεν είμαι γχά παντρειά τώρα. ’Ακόμη δεν ε— 
τελείωσα τάς σπουδάς μου.

Ό Γεώργης έσιώπα : Μυρίοι συλλογισμοί τόν έτάρασσον l· 
Έβλεπε τήν μεγαλίιτέραν τών έλπίδων του πραγματοποι
ούμενη», άλλ’ ύπελείπετο καί άλλο. Ό Κώστας δέν ήθελε 
τήν Μάρω. Κατόπιν αύτής τής προσβολής πρός τό σπήτε 
τοϋ'\ύρ Μήτρου θά συγκατένευεν ούτος είτα νά δώση τήν· 
Μάρω άς τόν Γεώργη» ;

,Έφαίνοντο ήδη αί οι’κίαι τόδ χωρίου.
—- Καλώς το, τό παιδί μου : Ήκούσθη φωνή γυναικός- 
ΤΗτο ή Αικατερίνη, ήτις άνυπομονοΰσα, είχεν ίξέλθη ιίς. 

βυνάντησί·» των.
Ό Κώστας ίρρίφθη είς τάς άγκάλας τής μητρός του.
Σχεδόν ένηγκαλισμίνοι έφθασαν εις τήν Οε’κίανί. Ό Κα— 

πετάν Στρατης, ΰπεδέχΟη τόν υιόν του σχεδόν κλαίων.
Π Αικατερίνη άπιθαύμαζ*  τόν υιόν της καί τόν θαυ

μασμόν της τοϋτον δέν {κρυπτέ.
— Καλέ, Στρατί, έλεγε πρός τον σύζυγόν της-, πηγαι- 

νόερχομένη καί έτοιμάζουβα τήν τράπεζαν, δέν φιλεϊς τό» 
γυεόκά σου. Γ’ά δες καλέ, τί ώμορφος ποϋ μούγινε.

. Καΐ ένηγκαλίζετο καί έφιλει τόν υΙόν της.
1 Ο Κώστας- έμειδία, ευτυχής ύπό τάς μητρικός θωπείας-.

ΈχώΘ.ησαν ιίς τήν τράπεζαν. Καί τί δέν ητο» έχιϊνοΙΉ 
Αικατερίνη εφάρμοσε 3*  {κεΰ όλην τήν τέχνη» της, Τί δεν 

. ίβλέ.πες ! Κοντά σ’τής γεμισταΐς όρνιθες καί τό σουβλισμένο 
«ρνί, ·τά. άχνίζοντα καί εΰώδ,ώντα σφουγγάτα, - 
• ,’Ηβαν είς τά intSopftta.

— Κι’εχίις δά καί μ’ά τύχη Κώστα μου!: Ή Μάρω 
σου ξετέλεψε ή πλέ’ό ώμορφη κοπέλλα τοϋ χωριοΰ μας. Αύ
ριο δά μιλούμε καί γΐά τό γάμο... σάν τή δή; καί σέ δή, 
ποόσεθετο ήμικλεΐουσα τόν οφθαλμόν. - ,

— Καλέ τΐ λες,-μητέρα, άπήντησεν ό Κώστας.Γιά παν- 
τριίά είμαι’γώ τώρα ; .

. Ή Αικατερίνη έτοιμκζετο νά άπαντήσή.
' -ί-Αίί καί σΰ'μίπε λαμβάνών τόν λόγον,ό άαπετάν Στρα- 

τής ! άφησε δά τό παιδί νά φάγη. Αύριο τά λέτε δσβ θέλετε. 
. ‘Εννοείται, πατέρα, εϊπεν ό Κώστας, ακατάλληλον Θεω

ρών-.και αύτός τήν ώραν νά εξηγηθή. ·
ΉγέρΘήσαν τής τραπέζης, *0  Γεώργης έπλάσίασε τον 

Κώσταν.
— Πάμε ώς ίξω, .τφ είπε.
Είχε βχηματίσή τήν.άπόφασίν του: Θά έλεγε ,'τά πάντα 

είς τόν Κώσταν.
ΈμακρύνΘησαν ολίγον τή; οικίας καί έκάθησαν παρά τινα 

φράκτην.

— "Ακούσε με, Κώστα, τώ είπε» ό Γεώργης. Δέν ξέρω 
•άν θά σοΰ κακοφανή ό,τι θκ σοΰ πώ, μά ίχω καλλίτερα νά 
με ξερής μιά γ’ά πάντα. Καθώ; {κατάλαβα, 3έν θές πλειά 
τήν Μάρω.

— "Ε ! κατόπιν; εϊπεν ό Κώστας, μειδιών.
— Νά, εϊπεν ό Γεώργης μετά στενοχώριας, άγαπώ τη 

Μάρω τώρα 3υό χρόνια καί μ’ άγαπ£ κι’ αύτή. Ποτές μου 
μήτε τό χέρι της δέν έπ’ασα σέ κακό, γ’ατί τώξερα πώ; εί
ναι άρραβωνιαστική σου. Είχαμε όμως μΐά έλπίδα πώ; μπο
ρούσε νά παντρευτης έκεϊ πέρα. Τώρα ήλθες. Σ’ άνοιξα τήν 
καρδ’ά μου, χάμ< παΐ ού τό έδ’ο. Ά» έχης σκοπό νά τή πά- 
ρης, πες μου το νά φύγω άπό άπόψε καί νά μή μέ ξαναϊδή 

ή Μάρω.
Έσιώπησε. Ό Κώστας (μειδιά.
— Πτωχέ μου, Γεώργη, ιιπεν έχεις λοιπόν καί σύ τάς 

έποποιϊας σου : Άλλα μή φοβήσαι. Ή Μάρω θά γείνη δι
κή σου, άφ’οΰ μάλιστα μοΰπες, νομίζω, πώ; σ’ άγαπ? κΓ 
αύτή.

— Ώ1 ναί, είπε» ό Γεώργης: και δποίαν άλλο κι’ άν 
πάρη θά ζήση δυστυχισμένη ζωή.

’ — Έ f τό λοιπόν εννο’α σου: εγώ σοΰ δίνω τό λο'γο μου, 
πώς ή Μάρω θά γείνη δική σου : Μά έλα, πες μου τήν. Ι
στορία.

Ό Γεώργης διηγήθη πλήθος μικρών πραγμάτων, μικρών 
διά τούς άδιαφόρους, δηλ. διόπε διά τούς αγαπημένους εΐνι 
μεγάλα. Έν τελεε όμω; έξέφρασε τον δισταγμόν του.

— Μά, μοΰ ύποσχέθηκις Κώστα, καί φοβούμαι πώς δέ 

θά τά καταφερης.
— Έννοια σου, τφ είπε ; Κι’ έγώ δεν φεύγω παρά »ά 

«έ στεφανώσω πρώτα.
Μοβχον&ς. (Επεται τό τέλο;)Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΙΣ Γί ΘΕΙΑ ITFOKTOIA.

Πρδ $ύο μέλις έτών ό σύζυγίς τ>)ς άπέήανε, χαί τήν 
άφήχε μόνην καί έρημον εΐς τδν έρημον τοΰτον κό
σμον, άλλ’ή θεία Πρόνοια όέν τήν έγχατέλιπε- χαέ 
St’ αύτήν έφρόντισε καί διά τά παιδεά της, καί δτε 
τήν έπιοΟσαν τοΟ θανάτου έκείνου, μετά δέους έστρεφε 
τά δμματα ή άπαρηγόρητος πτωχή ΓιαννοΟλα άπδ 
τοΟ ούρανοΟ καί τής εΐκόνος τού συζύγου της κύκλωθεν 
αύτής καί τών τριών μικρών ύρφανών τέκνων της, είδε 
χαλύβην, έστίαν, πρόβατα, όρνιθας καί σπιθαμήν γής, 
.... όλα Ιδικά της.

— Δόξα σαί θεός, είπε, καί έκαμε τδν σταυρόν 
της, εύγνωμονοΟσα.

*Ητο εύχαριστημένη, δέν ήθελε περισσότερα.
'Οσάκις δέ ή μικρά Μαρούλα της, έγείρουσα 

^εΐράς της, κλαυθμηρώς τή έλεγε·
— Μάνα, χρυόνω, μάνα, ψωμί'
Ή γλυκεία μητέρα στρέφουσα τδν νοΰν της 

τήν πικράν άνάμνησίν ίκείνου, έδιδε ψωμί, έδιδε γάλα, 
έσχέπαζε τά παιδιά της, καΐέλησμόνει χαί θλίψεις, καί 
τηκρίας καί χηρείαν καί μοναξιάν !.....

τάς

άπόΉ γλυκεία μητέρα στρέψβυσα τδν νουν της

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ο ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ

ΚΑΙ ΚΑΛΕΙΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΟΣ

Ή μελέτη της κοσμογραφίας, ώς γνωστόν τοϊς πασι, ενέχει 
μεγίστην σπουδαιότατα, άλλά πρός ακριβή άναπαράστασιν τών 
πολύπλοκων κινήσεων τών ουρανίων σιγμάτων, Sta τών συνή
θων γεωμετρικών σχημάτων, παρεμβάλλονται πλεϊσται πραγ
ματικοί βυσχέρειαι. Δι’ οπερ οΐ πλεΐστοι, άν 'ift όλοι οΐ φοι- 
τώντες εις τας κοσμογραφικας καί άστρολογικάς σχολάς ατε
λή ιδέαν λαμβάνουσι περί τών κινήσεων τής γής καί τής σελή
νης έν ταΐς τροχιά?; αύτών, τά §έ προκύπτοντα ποικίλα φαινό
μενα εκ τών διαφόρων θέσεων τών άστέρων τούτων διατελοΰσιν 
ως έπι τό πλεΐστον ακατανόητα αύτοΐς, έστω καί μετά τήν 
καλειτίραν μαθητείαν, άντίληψιν καί παράδοτιν.

Χάριν τών ήμετέρων τοιούτων συνδρομητών, ώς καί τών έπι*  
θυμοόντων νά μάθωσι τάς κινήσεις ταύτας καί τά σχετικά προ
κύπτοντα φαινόμενα, παρατίθεμεν έναντι τήν ακριβεστέραν καί 
τελειοτέραν εικόνα τοϋ συστήματος μετά τήί εύληπτοτέρας πε
ριγραφής αύτών, έν εϊδει επιστημονικού παιγνίου, ούτως ώστε, 
αν οί ήμέτεροι φυσιοδίφαι άδυνατοοσι νά προμηθενθώσι» έξ Εύ- 
ρώπης τό σχετικόν τοϋτο μηχάνημα, νά δύνωνται τούλάχιστον, 
επιτηδευόμενοι, να κατασκευάζωσιν οικοι αύτό.

Τό τελειότερον καί άπλούστερον κοσμογραφικον έργαλεϊον, 
είναι τό ύπό τοϋ κ. Δέοντος Gira'd έπινοήθέν, οπερ άναπαρί- 
στησιν ή έναντι ήμετέρα εικών.

Ό ήλιος παρισταται υπό τοϋ κηροπηγίου Κ, αυνοδευομένου 
ύπό τοΰ αντανακλαστικού κατόπτρου Τ.

Ή γή Γ είς p-έγεθος πορτοκαλιού κεϊται απέναντι τοΰ ήλίου 
εΐς ενός μέτρου απόστασιν καί είς θέσιν τοιαύτη», ώστε νά υ- 
πόκειται είς διαφόρους όμοχρόνους κινήσεις, ώς θέλομεν παρα- 
κατιόντες διαλάβεΓ φέρεται δέ επί όριζοντείου. ξυλίνου ή σιδη
ρού στελέχους, φέροντος εις τό κάτωθι αύτοΰ άκρο» ώρολογια- 
κό» κάθετον πίνακα Ω. Ό δέ περιστροφικός αξων τής γής 
ΑΑ’, κεκλιμμένος ών, καί πέριξ τοϋ οποίου ή γηίνη αδτη 
σφαίρα έκτελεϊ τήν περιστροφικήν αύτής κίνησιν, κινείται πα- 
ραλλήλως πρός εαυτόν καί σχηματίζει γωνίαν 66ο 33' μετά 
τοϋ επιπέδου τής εκλειπτικής (ί)·— Είς ήμι-μεσημβρινός κύ
κλος σημειοϊ τήν άστερ'ικήν ημέραν (2^. "Ετερος δε ήμι-με- 
σημβρινός κύκλος Μ’ σημείο'τήν ήλιακή» ήμερα» (3).

Μικρά σφαίρα Σ παριστησι τήν σελήνήν εΐς άνάλογον από- 
στασιν, 25 εκατοστών του μέτρου άπο τής γής, ώς έγγιστα.

Ό πίναξ H σημειοϊ τάς ήμέρας, τούς μήνας, τάς μοίρας 
άς διατρέχει ή γή έν τη περί τόν ήλιον περιφορά αύτής, τας 
έποχάς, τάς ισημερίας, τάς τροπάς τοΰ ήλίου καί τα σημεία 

! τοΰ ζωδιακού.
Έπί τοΰ σεληνιακού πΐνακος Π βελόνη τις σημειοι τας φά

σεις τής σελήνης, έφ ’ όσον αύται αναπτύσσονται.
Ήδη προδώμεν είς τήν μηχανικήν λειτουργίαν τοΰ εργα

λείου.Στρεφόμενου διά τής χειρός τοΰ στροφάλου Ν, ή γή αρχε· 
ταινά κινήται περίέαυτήν πέριξ τοΰ άξονος ΑΑ', 
ή δέ ώρική βελόνη ποιεί έν ταύτφ τόν γΰρον τοΰ πίνακος Ω, 
παριστώσα εναλλάξ γωνίας μιας ώρας, δύο ώρών, . . . είκοσι 
τεσσάρων ωρών. Έν τφ χρονικφ τούτφ διαστήματι ή γηίνη 
σφαίρα κινείται περί τόν ήλιον καί έκτελεϊ 365 στρο- 
φάς περί έαυτήν, διαρκούσης μιας πλήρους περί τόν ήλιον πε
ριφοράς της. Έάν δέ τοποθετήσωμεν τό μηχάνημά μας έν σκο- 
τεινφ τινι δωματίφ μέ άνημμένον τό κηρίον, δυνάμεθα κάλλι- 
στα νά παρατηρήσωμεν έπί τής γηίνης σφαίρας τήν διάδοχη» 
τής ήμέρας καί τής νυκτός.

(1) ’Εκλειπτική έτησία (τροχιά) τοΰ ήλίου περί τήν γήν, όνο· 
μασβιίσα οδτω, διότι αί εκλείψεις ήλίου τε καί σελήνης συμΰαί- 
νουσιν όπότε ή σελήνη προτανύεεαι έπί τήν τροχιάν ταύτην εκ 
τοΰ μέρους τοΰ ήλιου ή «ατά τό αντίθετον.

(2) Jour sideral, άστρονοαιχή ή άστερική ή αληθής ήΐεέρα, πε
ρίοδος τής γής ήμερηβία, χαθηιιερινή περί έαυτήν, ήτοι ό μέχρι 
τή; επιστροφής εις τόν μεσημβρινό» έξ οδ ώρμήθη άβτηο χρόνο;» 
βραχύτερος τής ήλιαχής ήμέρας.(3) Jour solaire, άστρονομίχή ήλιαχή ήμερα, αί «πό μεσημ
βρίας είς μεεημβρίαν 24 μέσχι ήλιαχχί «Spat.
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Άφ*  έτέρο.υ ή σφαίρα Σ της σελήνης περιγράφει περί την 
σφαίραν Γ έλλειψιν, ής τό επίπεδον κλίνει 5ο περίπου επί του 
επιπέδου της εκλειπτικής. Ή κλίσις καί έλλειψις αυται επι
τυγχάνονται διά μέσου έξ ΰπ’ αμοιδης κινήσεως προς τα εμ
πρός καί οπίσω, παρεχομένης τφ στελέχει τφ βαστά'ζοντι την 
σφαίραν Σ δι ’ έλατηρίου διωστικοϋ τετοποθετημένου εν τη γηι- 
νη σφαίρα. Ούτως είναι εδκολόυ νά διακρίνη τις την θέσιν τών 
κινήσεων, ώς καί το απόγειον καί περίγειου, την σύνθεσιν, την 
«ντίθεσιν, τάς συμπτώσεις, τάςάστρικάς καί συνοδικά; μετα- 
βολας, τάς φάσεις, την κυκλοφορίαν, τας ταλαντώσεις, τας 
εκλείψεις της σηληνης. Τό μηχάνημά είναι τοσουτον άπλοΰν 
καί εΰμεταχείριστον, αΐ σφα'ραι, συνδέσεις, τροχοί καί ελατήρια 
τοσοϋτον εύληπτα καί κοινά, ώστε οΰ μόνον οφθαλμαπάτη καί 
δυσχέρεια ούδεμία ενταύθα χωρεΐ, άλλα καί πας τις εχων έλα- 
χίστας γνώσεις της μηχανικής, δύναται νατδ κατασκευάση διά 
μικροί κόπου καί ΐλαχίστης δαπάνης. Ήτοι διά μικρού 
πράγματος μεγα όντως τι αποκτάται .

Τδ έργαλεϊον τούτο δύναται επίσης νά χρησιμεόση είςπραγ- 
μάτωσιν απείρων, κοσμογραφικών ορισμών, της άνισδτητος της 
ημέρας καί της νυκτός, τών εποχών, της διαφοράς της άστε- 
ρικης ημέρας άπδ της ηλιακής, τάς εκλείψεις της σελήνής 
καί τοδ ήλιου κτλ.

Διά νά παρατήρηση τις μίαν εκλειψιν, ώς έν παραδείγματι, 
δέν ίχει νά κάμη άλλο, η να κίνηση τδ μηχάνημα, μέχρις οΰ 
ή σελήνή κατά την στιγμήν της αντιθέσεως συνάντηση τον κώ
νον της σκιάς τής γης, καί θά ίδη τότε τήν έκλειψιν άρχομέ- 
νην διά τοϋ ανατολικοί άκρου καί λήγουσαν διά τοϋ δυτικοί.

Νομίζομεν, ότι ό κοσμογραφος οΰτος είναι τδ καλείτερον ε
πιστημονικόν παίγνιον διά τούς φυσιολόγους, οιτινες, φρονοΰμεν, 
πρέπει νά τό κατασκευάσωσι, άφοΰ τοϊς παρέχεται τοσαύτη κα
τάλληλος ευκαιρία.

«1» Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
253- Αίνιγμα 

Διώξε λάμβδα χ'ίνα ιώττα 
χι’αφησ’τ’άλλα ώς χα! πρώτα- 
Κ’ έν τφ αμα, αστρονόμος, 
ποϋ 'χε μέγα τό μυαλό 
θέλει γίνει ένα ψάρι 
καί θά πέση είς τον γυαλό.

254. Αίνιγμα. 
"Αν άλφα μ’ αφαιρέτης 
καί κάπα μοϋ πρόσθεσης 
Ιδού με είς τόν “Ί^δην 
αμέσως και τροχάδην.

255. Αίνιγμά. 
Άπδ πολύχρωμο πουλί 
ίν.κόψης το κεφάλι 
©εέ 11 τί παραζάλη 
Ασιανός θά γεννηθή · 
καί ς’ δλόνς μας θά φωραθή 
κανείς μην «μφιβά.λλη 

Ό πρώτος λύτης τριών έκ 
δώρον εν μυθιστόρημα. ·

256- Αίνιγμα 
"Αν εις δύο μ« διίτλώσης 
καί ενα γ^ά «Γ μοϋ δώσης 
Έν τφ αμα πεζός μένω 
καί είς τόν χορόν πηγαίνω.

257. Αίνιγμα.
'Αν πετάξης τ’άλφα σίγμα, 
κι ’ άποδάλλης τήν ψιλήν 
καί προσλάδης ψίχα! ίώτ*.  
Άπ’ δρεχτιχώτατον φαγί 
γίνομαι ώμορφο πουλί 
καί φωνίζωείίαναγίώτα.»

258. Αίνιγμα.
Για τδ. σώμα χαμαρόνω 
κα! συχνότατα φουσχόνω.
Γιά τά πόδια μου λυπούμαι 
καί βρηνών παρηγορουμαι.

Τατιανη Π. Ζμδέ, 
τών ανωτέρω αινιγμάτων θά λάέη

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ THS "ΦΥΣΕΟί-, '

ά. Α. Π. 'ErraWa. Έλήφθη καί δημοσαυθήσεται άν έγκρι- 
θή. — Ε Δ. Tripoli ΒαρβαρΙας. Σύνδρομα! έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοΰμεν — Δ. Γ. Μ. ΝαΰπΛιον. Έλήφθη. Έχει καλώς. Σάς ενε- 
γράψαμεν.— 2. Ss ΓαΛ&ζιοτ. Συνδρομή σας έλήφθη. Ευχάριστου· 
μεν.—Σ. Μ. Αογχάόια. Άπόδειξίς σας εστάλη.—Π. Δ. Π. Αιγιον. 
Λύσεις άφίκοντο αργά. — Ν. I. Ν. .Σικάγο*.  ’Επιστολή έλήφθη. 
"Εχει καλώς. 'Αναμένομεν. Παραγγελία σας έξετελέσθη. — Ν· Π. 
Πΐ'ραια. Συνδρομή έλν.φθη. Ευχαριστοϋμεν. ’Αναμένομεν κα! τήν 
λύσιν τών δύο άλλων ζητημάτων, και νά σάς ίδωμεν. — Π. Π. 
Πύργον. Ζητούμενα φύλλα άποστέλλονται κα! γράφομεν. — Α· Κ. 
Σόφιαπ. Έλήφθησαν και γράφομεν. —Σ. Μ. Μεσο^όγγιον. Έλή- 
φθησαν, έχει καλώς. Ημερολόγιου έχοοθήσεται δι’ επόμενον έτος.— 
I. Ό. βω-ior. Συνδρομή σας έλήφθη. Φυλλάδια έστέλλοντο είς Λά· 
ρισσαν. Άπόδειξιν αποστέλλομεν. — Α. Π. Β. Σίγον. Σύνδρομα! 
έληφθησαν, Έγράψαμεν χαί πάλιν. Εύχαριστοΰμεν. ’Αριθμό! λα
χείων σας ο! έκ δεξιών αποδείξεων αριθμοί.—Ν. Ν. Β&Λον. Μά
λιστα έλήφθησαν καί άπηντήσαμεν διά τής αλληλογραφίας. Ήσυ- 
χεΐτε. Λύσεις άφίκοντο αργά.—Ν. Κ. Σύρον. Λύσεις έβράουναν.— 
Ν. Θ Δ. ΰάοραί- Παραγγελία έλήφθη κα! έχτελεσθήσε'αι- — 
X. Γ. Λ. ΣαΛχίία. Σύνδρομα! έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ.— 
Π. Π. Λαμίαν. Συνεστημενη έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν θερμώς- — 
Σ. Κ. δ'έρχνραν. ’Επιστολή έλήφθη. ’Αγγελίαν έστείλαμεν και 
γράφομεν.—Α. Π. Σπροχώριον. Τηλεγράφημα έλήφθη. Εύχαρι- 
στοΰμεν πολύ. Ένεγράψαμεν είς Φιλόκαλου.

ΔΩΡΑ. ΛίόΡΑ, ΔΛΡΛ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΩΡΑ
ΔΙΑ TO NEON ΕΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΘΗΣΕΩΣ Κ. ΛΙΒΕΡΙΟΥ

*Οδδς Έρμοίλ, άριθ. 40.
Ή μόνη λογική, δίκαιοι καί ειλικρινής σύστασις τής «Φύσεως» 

προς τους έαυτής φίλους καί συνδρομητάς είναι πρίν ή προ· 
μηθευθώσι τά διά τό νέον έτος δώρα των, νά επισκεφθώσι 
τό έν τη όδφ Έρμου βιβλιοπωλεϊον τοΰ κ. Θησέως Λιβε— 
ρίου, ένθα δεν Θά εΰρωσι περιττά, πρόσκαιρα Λαί έψήμερα 
αντικείμενα καί κομψοτεχνήματα, άτινα μόνον τούς οφθαλ
μούς Θαμβόνουσι, άλλα χρυσόδετα βιβλία, συγγράμματα, 
διαρκή καί κοινοφελή, πλούτον ψυχής και πνεύματος, πραγ
ματικήν δηλονότι ώφε'λειαν, ήν διπλοϋν σκοπόν προυτίΘενται 
τόν τε δωρητήν νά εύφ.ραίνωσι καί τόν δωροόμενον νά εύεργε- 
τώσιν. Εκεί θά εΰρετε πληθώραν χρυσοδέτων καί λαμπρών 
βιβλίων, ίδίφ τά έργα τοΰ Ίόνλίον Biqv, άτινα συνιστώμίν 
πρωτίστως τοϊς φίλοιςήμών. Τρίξατε. Τρίξατε.

OCULAIRE VINOT
S’adaptant Δ toutes les lunettes, pour l’observation 

des astres, n« renversant pas les objets, susceptible de 
difftirentes puissances a volonte. Prix, 16 francs.

Lunette munle de cet oculaire. 
Prix, 40 francs.

Avec celts lunette, on pent voir I’ anneau de Salurne

J. VINOT, Cour de Rohan, Paris.
UaPaKAAOYNTAI οι δίδοντες παραγγελίας εις τδ γραφεΐον τής 

«Φύσεως» δι*  αγοράν τίτλων, βιβλίων κα! άλλων αντικειμένων ν*  
αποστέλλωσι ταύτοχρόνως κα! τδ άντίτιμον, διότι εκτός τοΰ ότι 
πρέπει νά έχωμεν διαθέσιμα παλλά πρδς τούτο κεφάλαια, ύποκεί- 
μέθα καί είς ζημίας ένεκα τής αύξομειώσεως του φράγκου.

■ " » π*  ·1 . ι ? ■ - . — sa· sg

Έκ τοΰ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ.


