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ΑΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΤΑ ΣΚΑΦΗ

Τό μέγιστον προτέρημά ένός πλοίου άναντιρρήτως 
θεωρείται το άκαταπόντιστον αύτοΰ,, καί πας τις βεβαίως 
θέλων νά διέλθη ώρας διασκεδάσεως η καί άσκήσεως μετά 
τίνος λέμβου θά προτίμηση όρμεμφυτως · τοιαύτην, ήτις 
νάτω παρέχη την ασφάλειαν άπό πάσης περιπτώ- 
οεως ανατροπής αύτής ή τής λήψεως θαλασσίου λουτρού. 
Τανΰν δέ θεωρείται τελεία -ή λέμβος εκείνη, ήτις έκτος 
τον ανωτέρω ανεκτίμητου προσόντος, εχε! τό προτέρημα

νά η ελαφρά, ν*άποσυντίθηται  καί ευκόλως μετακςμίίη- 
ται είτε διά θαλάσσης, είτε διά ξηράς, είτε καί σιδηρο- 
μικΰς, ώς κοινόν τι δέμα ταξειδίου.

Τά προβλήματα ταΰτα φαίνεται έπιτυχώς λυθέντά 
ύπότοΰ κ. Berthon, γάλλού πλοιάρχου, ών την έίήγησιν. 
ευχαρίστως μεταδίδομεν παρακατιόντες. τοΤς ήμετέροις 
άναγνώσταις.

Αί λέμβοι Berthon ούγκεινται έκ βερενικομένού αδιά
βροχου υφάσματος καί δεν έχουσιν έγκαρσίους πλευράς. 
Ή ξύλωσις (σκελετός) αυτών άποτελεΐται απλώς έκ 
πλατειών έπιμήκεων νευρωμάτων (ραβδώσεων) Ισόπεδων,

ένου^ιένων εις τα άκρα αύτών γιγγλυμοειδώς, εις τρό
πον ώστε νά σνηματίύωσι τήν πρύμνην καί την πρώραν 
τού σκάφ,ους. Έτερον ύφασμα, είδικώς παρέσκευασμένον, 
συνδέει έσωτερικώς άπάσας τάς νευρώσεις μεταξύ άλλή- 
λων, ένω έτερον τάς συνδέει έξωτερικώς, ούτως ώστε νά 
μη διέρχεται ύδωρ έκεΓθεν. Έν ταύτώ δέ τό σκάφος δι- 
αιρεΤται έσωθεν εις διαμερίσματα έντελώς ανεξάρτητα 
άλλήλων καί μή έχοντα οΰδεμίαν συγκοινωνίαν, ούτε με
ταξύ αυτών, ούτε μετά τού έξωτερικοΰ. Ούτως εύκόλως 
εννοείται, οτι πλοιάριον. κατεσκευασμένον έπί τοΤς βροις 
τουτοις,. είναι τοσοΰτον έλαφρόν, σχετικώς πρός τον ογ- 
γκον αύτοΰ, ώστε απαιτείται μέγα βάρος καί ειδική τέ
χνη διά νά τό καταπόντιση τις^ Άλλα και.έν περιπτώ-
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«ει καθ’ήν διηνοίγετο όπή τις.έν αύτφ, οίουδήποτε πλά
τους, μόνον τό ουγκοινωνοΰν είί αυτήν διαμέρισμα θά 
έπληροΰτο ύδατος, ένφ τα .λοιπά θά ήριίουν, όπως τό 
ακάφος έξακολουθή άκωλύτως πλέον έπί τοΰ υδατοε.

■ Όπόταν ή. λέμβος κλείεται,-διότι βεβαίως έχει και 
τοΰτο τό προτέρημα'διά τήν εύκολον μεταφοράν της — 

- . τά νευρώματα διάκεινται έπίσης παραλλήλως ώς τά φύλ
λα βιβλίου'καί τό ύφασμα διπλόνεται άφ’έαυτόϋ μεταξύ 
έκάστης ραβδώσεων, άπαραλλάκτως. όπως αί δίπλαι φυση
τήρας. Ούτω τό σκάφος μεταβάλλεται εις μηχάνημα λίαν 
εύμετακόμιστον καί μή καταλαμβάνον πλέον τοΰ ενός.

. πέμπτου τσϋ αρχικού αύτοΰ όγκον. Όλιγώτερον δέ τοϋ 
λεπτού τής ώρας αρκεί διά τήν άνέλιξιν καί άναδίπλωσίν 
αύτοΰ καί είναι πάντοτε έτοιμον πρός χρήοιν. · 

Όέφευρέτης τής λέμβου ταύτης κατεσκεύασεν έπί 
του ανωτέρω σχεδίου σειράν τοιούτων σκαφών, δυναμέ- 
νων νά έξυπηρετήσωσι πάσας τάς άνάγκας, άπό τής 
μικρας διαοκεδαστικής λέμβου μέχρι τοΰ σκάφους τής 
μεταφοράς επιβατών καί τοΰ ναύαγωσώστου πλοιαρίου, 
δυναμένου νά φέρη.μέχρις εκατόν άτόμων.

Το μικρότερου τών σκαφών τούτων έχει μήκος 2 μέ
τρων καί 14. έπί 0,90 πλάτους, τό δέ βάρος αύτοΰ είναι 
25 χιλιόγραμμα. Μετακομίζεται ευκόλως καί δι’άμάίης 

• καί οιά τής χειρός, καί είναι θανμάσιον διάτήν διάβα- 
σιν ποταμών καί λιμνών, διΑ Θήραν κτλ.

Ή πρώτη είκών παρίστησι λέμβον διασκεδάσεων, δυ- 
ναμένην νά φέρη κάί ίστίον; αντέχει επαρκών είς τά κύ
ματα καί τρεχει μετά μεγίστης ταχύτητος.

. Ή δευτέρα είκών παρίστησι έτερον είδος σκάφους, 
δυσμεταχειρίοτου και επικινδύνου. Κατά τό σύστημα ό
μως τοΰ κ. Berthon, είναι εντελών άκίνδυνον, έντελώς 
ακαταπόντιστον, καί. αντέχει, είς τήν θάλασσαν καί εις 
αΰτάς τάς μέγάλας τρικυμίας. Περιμαζευόμενον, έχει 
βάρος 29 χιλιογρ. καί πάχος μόλις 15 εκατοστόμετρων I 

Ή τρίτη είκών παρίστησι τοιοΰτον σκάφος άναδιπλω- 
μένον καί μεταφερόμενον.διά τής χειρός, Έπί τοΰ συ-

- στήματος τούτου κατεσκεύασαν καί έτερα πλοιάρια «3t- 
πλά» κληδέντα καί διηρημένα είς δύο διαμερίσματα, 
χρήσιμα διά πολεμικήν χρήοιν, διά τήν υπηρεσίαν τών 
τορπιλιτών.

Τό μάλλον όμως ένδιαφέρον σύστημα τών άναδιπλωμέ- 
. νων πλοιαρίων έφηρμόοθη έπί τών εμπορικών πλοίων τών 

έκτελούντων μεγάλους πλόας καί τών μεγάλων πολεμικών 
σκαφών. Διά νά λάβη δέ τις ιδέαν τών πλεονεκτημάτων 
τοϋ τελευταίου τούτου συστήματος, άρκεΤ ν ’ άναλογισθή 
ότι έπί πλοίου επιφάνειας μήκους 10 μέτρων έπί, 4 πλά
τους, δύνανται νά τοποθετηθώσιν 6 τοιαΰτα ελαφρά 
πλοιάρια, άτινα έκτυλισσόμενα καί τιθέμενα έν τή θα
λάσση, έν ώρα ανάγκης, δύνανται νά περιλάβωσιν έκα
στον 9,0 άτομα, καί νά σύσωσίουτω 540 ψυχάς ! Δηλαδή 
τέλειον σύστημα ναυαγωοωστου !

Περαιοΰντες τήν μικράν ταύτην ένδιαφέρουσαν δια
τριβήν μας, πάρατίθεμεν καί μικρόν γεγονός, έξ ού 
καταοείκνυται ή εμπιστοσύνη, ήν δύναταί τις νά έχη έπί 
τών πλοιαρίων τούτων. Έν τοιοΰτον σκάφος 8 μέτρων 
μήκους, διήλθεν είς έξ ήμέρας δι’ ιστίου τόν μεταξύ α
κρωτηρίου Finistere καί τών νήσων Scilly πορθμόν καί 
έπέστρεψεν εις Southampton, έν τή Μάγχη, ήτοι έ- 
ποιήσατο πορείαν έν όλω ,700 μιλιών (1, 127 χιλιομ.) 

(’Εκ τοϋ γαλλικού) . Φ. Πρίντεζης

Η EHEAISiSKATA^W ΑΓΑΣΣΙΖ
_ "Ετερος Επιστήμων, τοϋ όποιου τήν βαρύτητα άνομαλο- 

γΰ όλόκληρος δ Επιστημονικός κόσμος, δεεκήρυξέ δέ καί 
αυτός δ Δαρβΐνος, δ Αουδοβΐκος Άγασπεζ, άφοΰ {πλούτισε 
τη» Ευρώπην διά σπουδαίων ζωολογικών έργων και πα
λαιοντολογικών ανακαλύψεων, πλήρης Επιστημονικής δόξης, 
καί άπληστος πρός νιας Επιστημονικής Ερευνας, προσκλη
θείς έκ τοϋ Νέου Κόσμου, όπως καθέξη έν αύτφ έδραν- φυ
σικής ιστορίας, καί μεταβάς ήδη έκεΐ, σπουδαίους ήρατο 
θριάμβους έπί ταΐς' ίπιστπμονικαΐς αύτοΰ άποκαλϋψεσι. 
Ούδιίς ποτ« τών φυσιοδιφών διέθεσε το’σα μέσα, ίσα οί Α
μερικανοί «χορήγησαν πρός διιυκόλυνσιν. καί Επιτυχίαν τών 
ζωολογικών τοΰ Άγασσίζ εκζητήσεων. Πλήθος Επιστημό
νων Ειέθησαν ύπό τάς δδηγίας του. Αί έτήσιοι χορηγίαι- 

.τοΰ χάριν τών παλαιοντολογικών συλλογών τοΰ άνεγερθέν- 
τος Μουσείου άνήρχοντο κατά τό έτος 1871 «ις φράγκα 
860000 καί τό Μουσεϊον τοΰτο, καθά αυτός δ Άγασσίζ 
κατά τδ 1872 **λ«γ»,  περιέλαβε τάς πλουσιωτέρας τοϋ 
κόσμου συλλογάς, άνευ οΰδεμιίς Εξαιρεσεως

’Ιδού δέ τί ίξέφρασε περί τής θεωρίας τής Εξελίξεως δ 
άνήρ ούτος, «δ περιφανέστατος τών ζώντων φυσιοδιφών» 
κατά τόν Βόχνερ, τοΰ δποίου ή γνώμη, κατά τήν κρίσιν 
Ίταλοΰ Δαρβινιστοΰ, «αντισταθμίζει την γνώμην όλης ά- 
καδημείας φησιοδιφών». «’Εκτιμώ μεγάλως τόν Δαρβινον, 
.διά τάς γενομενας ύπ’ αύτοΰ σπουδαίας Επιστημονικής εκ
ζητήσεις, άλλά τό καθήκον καί. αί πεποιθήσεις μου Επι- 
βάλλουσι νά έμμείνω έπί τών αντιρρήσεων, άς αντιτάσσω 
είς τήν διδασκαλίαν του. Ή θεωρία τοΰ Δαρβίνου άντί- 
κειταΐ είς τάς όρθάς τών φυσικών Επιστημών μεθόδους, 
δύναται δέ νά έπιφερη όλεθρίας ζημίας είς την πρόοδον 
αυτών. Ή υπόδεσις τοΰ Δαρβίνου δέν Εκπηγάζει άπό τών 
παρατηρηθέντων γεγονότων, άλλ ’ είνε θεωρία έκ τών προ— 
τέρων ίπινον^εΐσά καί αντιτασσόμενη είς άρχάς δριστικώς 
ύπό τής επιστήμης άποδειχθείσας, καί ήτις βαθμηδόν οίκ- 
τρώς καταρέει προ τών φαινομένων αυτής τής φυσικής πα- 
ρατηρήσεως. Άπό τής. πρώτης έμφανίσεως τής ζωής έπί 
τής γής, ούδέν γεγονός άναφέρεται καί ούδέν ίχνος Εξευρέθη 
χορηγούν τήν έλαχίστην ένδειξιν τής μεταπλάσεως τών 
ειδών καί τής παραγωγής τοΰ ένός άπό τοϋ άλλου. Άπα- 
σαι αί νεώτεραι Εκζητήσεις επιβεβαίωσαν τ’αποτελέσματα 
τών ερευνών τοΰ Κουβιέ, κατ,έδειξαν δέ τήν ορθότητα τής 
θεωρίας τοΰ μεγάλου τούτου διδασκάλου περί τοϋ αμετα
βλήτου τών ζωικών ειδών.'Αί διά τής ανθρώπινης ένερ- 
γείας παράγόμεναι ποικιλίαι τών ζφων, ουδόλως άποδει- 
κνΰουσι τό Εφικτόν τής δρμεμφύτου μεταβολής τοΰ ένός 
είδους εις έτερον, άπ’ Εναντίας δε νέον προσθέτουσι κύρος 
είς τήν πεποίθησιν τής δημιουργίας τών ειδών ύπό υπερφυ
σικού αιτίου. Μέχρι τής ήμέρας ταύτης ή Επιστήμη θεωρεί 
ώς αξίωμα τήν γένεσιν τοΰ όμοιου άπό τό .δμοιον καί τό 
αμετάβλητον τού είδους διά τοΰ υφισταμένου φυσιολογικού 
συνδέσμου. ’Αγνοώ αληθώς, τίνα είσί τά γεγονότα Εφ ’ ών 
ή δαρβίνειος θεωρία τείνει νά στηριχθή καί ποιον είνε τό 
έρεισμα τής βεβαιώσεως τής παραλλαγής και μεταπλάσεως 
τών Επιγόνων ένός είδους. Αί ποικιλίαι τών άτόμων τοΰ 
αύτοΰ είδους είνε αναρίθμητοι, άλλ ’ ούδεμία τούτων παρεκ
βαίνει τόν χαρακτήρα τοΰ γένους του. ,Παρετήρησα 27000 
κογχυλών καί δέν άπήντησα ούδεμίαν, όμοιάζουσαν πρός 
άλλην, ακριβώς Εν πάσαις ταΐς λεπτομερείαις τής μορφής, 
άλλά καί ούδεμίαν εύρον παρεκβαίνουσαν τών χαρακτήρων 
τοΰ είδους ή ύπεμφαίνουσαν αβεβαιότητά τινα περί τών 
δρίων τούτου. Τά γεγονότα ταΰτα δθεν καί αί ίπιστημονι- 
καί παρατηρήσεις μάς άπομακρύνουσιν Εντελώς της Δαρ- 
βινείου θεωρίας καί μάς δδηγοΰσιν είς ύπερτάτην νόησιν, 
άποκαλυπτομένην Εν μέσφ τής Εξαίσιας, τών άτόμων ποι
κιλίας καί τής άναλλοιώτου τών ειδών συντηρήσεων».

Φ. ·ν

Η “ΠΡΟΔΟΤΓΣ,,
■*Αχ  -διατί έπί τής γής εκείνης ν’ απαντήσω 
άφοΰ είς βράχον εμελλον σκληρών νά ναυαγήσω ; 
Πρόν τί έμέ νά μή δεχθή τοϋ τάφου ή άγκάλη 
πρίν ή εκείνη ώ άκαρδος είς τ’ ομμα μου προβάλλει ;

Έπόδουν μάλλον κρύαν γήν καί λήθην, αιώνιον 
παρά τήν άπρσοδόκητον έκείνης απιστίαν
Καν είς τό μνήμα τό ψυχρό,ν καν είς τό κρύον χώμα 
μένει τό στήθος ήρεμον κ/ άδάκρυτον τό όμμα I

Έκίΐ πολλάκιβ σώζεται ό ναυαγήαας βίος 
δέν είναι φόβου πρόξενος ό τάφος αιωνίως 
’Πείθε νά έπήρχετο ταχύς ό θάνατός μου 
πρίν ή έκείνης τήν μορφήν, ΐδώ έπί τοΰ κόσμου!

Έπέπρωτο, ω τρομερόν, ώ μαΰρον πεπρωμένον 
έν αίσθημα ουράνιον μέ δάκρυ ποτισμένου 

ι Νά μ’ άυυψωση πρός στιγμήν είς χώραν ουρανίαν
καί νά μέ ρίψη έπειτα είς θλίψιν αϊωνίαν 1

Μ ’έτύφλωοε τό αίσθημα καί1 στην τυφλότητά μου 
ήγνόουν ποια, έτρεψε γυνή τον έρωτά μου'
Φεΰ 1 άγαπά τόσον άγνώς ή άψελής καρδία 
"Ωστ’ άγνοεΤ άν έπί γής ύπάρχη «προδοσία !»

Ίωάν. X. ^αραικαντήφ 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΚΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ TUT i8»4

Μετά τά δημοσιευθέντα ί» τφ προγενέστερέ ρύλλφ της 
«Φύσεως» περί τοδ ηλιακού ημών συστήματος καί τόν' ίκ- 
τεθίντα πίνακα μετά τβϋ σχεδίου της τοποθεσίας, τροχιάς 
καί άποστάσεως τών άποτελούντων αύτό πλανητών, ευ
χαρίστως δημοσιεύομεν -σήμερον τά κατά τόν άρχόμενον 
Φεβρουάριον μήνα έκτιλυχθησόμενα περίεργα καί σπάνια 
άστρολογικά φαινόμενα, πίποιθότες, ότι οί ημετιροι άναγνώ- . 
σται, οί άρεσκόμενοι είς τήν μελέτην αύτών, ίκθυμως ήδη θ’ 
άκολουθήσωσίν ημάς είς την σύντομον πρακτικήν καί όσον έ- 
νεστι εϋληπτον αναγραφήν αύτών.

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΣΤΡΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ν 
ΕΣΠΕΡΑΣ ΕΝ TAYTQ.

Τό σπάνιον χαί περίεργον τούτο φαινόμενου, ήτοι ή Εμ· 
φάνισις τής ’Αφροδίτης εις τόν δρίζόν.τα ώς άστρου τής · 
πρωίας και τής Εσπέρας Εναλλάξ, πρόκειται, κατά τ.ό Ενεοτώς 
έτος νά συντελεσθ^ ίν περιστάσεσι- τοσοΰτον ευνοϊκαΐς, ώστε 
μετά πάροδον πολλών αιώνων θά άναφανή Εν όμοίαις περί- 
πτώσεσι.

Γνωστόν τυγχάνει, ότι ή λάμψις τοδ λαμπρού πλανήτου 
τής ’Αφροδίτης είναι τοιαύτη,ώστε μόλις αδτη δύεται είκοσι, 
λεπτά μετά τόν Ήλιον ή μόλις ανατέλλει είκοσι λεπτά πρό 
αύτοΰ, ό οφθαλμός δύναται νά τήν συλλαβή. Επί τοδ ώχροΰ 
βάθους τοΰ ούρανοδ, Εν ταϊς ύπαυγείαίς τοδ λυκόφωτος. ή 
τοΰ λυκαυγούς. Τήν 14 τοΰ προσεχούς Φεβρουαρίου μέλλει 
ν’ άνατιίλνι, τίΰβαράκονία τρία λεπτά πρό τού Ήλιου κίαί 
να δυθή ομοίως τεσσαράκοντα τρία λεπτά μετ’ αύτόν. 
Πράγμα οΰχί σύνηθες, άλλά σπάνιον και λαμπρόν φαινό— 
μενον, δπερ ήμεϊς τουλάχιστον δεν θά λάβωμεν πλέον αφορ
μήν νά ίδωμεν Ε» τή παρούαγ γινί?· Κατά τον πίνακα δε, 
ον {δημοσιεύσαμε» είς τό προηγούμενου ημών φύλλον,. ό 
άναγνώστης δύναται ν’άντιληφθή ευκόλως, δτι άφοΰ ή 
’Αφροδίτη έκτελεϊ τήν περιφοράν της περί, τον Ήλεον με
ταξύ τής γής κάί αύτοΰ, φυσικώς δυνάμεθα νά τήν ίδωμεν ■

τήν πρωίαν καί τήν Εσπέραν παρά τόν Ήλιον ακολουθούσαν 
αυτόν.

Διά τους μή οίδότας, ποϋ ακριβώς θ’ «ναζητήσωσιν τήν 
Άφροδίτην Εν τφ οΰρανφ,ώς καί διά τούς Επιθυμοϋντας νά 
Εχώσι σαφείς περί τής εποχής τού. φαινομένου καί περί 
τής δύσεως καί ανατολής αύτής πληροφορίας, παρατίθεμεν 
τάς κάτωθι.

Τή Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου, ή ’Αφροδίτη θ’άνατείλγν 
22 λεπτά πρό καί θά δυθή 1 ώρα 24 λ. μετά τόν Ήλιον.

Τφ Σαββάτφ 5 Φεβρουάριου, ό πλανήτης ουτος θ’ άν.α— 
τίίλγι 26 λεπτά πρό καί θά δυθή 1 ώρα 15 λ. μετά τόν . 
Ήλιον.

Τή Κυριακή 6 Φεβρουάριου θ’ άνατιίλή 30 λ. προ 
καί θά δυθή 1'ώραν 8 λ. μετά.

Τή Δευτερφ 12 τοΰ μηνός λ. 35 πρό καί 59 μετά.
Τή Τρίτ^ 13, λ. 39 πρό καί 50 μετά.
Τή Τετάρτή 14, ήτις ίσεται ή καλλίστη δυνατή ήμερα, 

43 λεπτά τήν πρωίαν καί 43 τό Εσπέρας.,
Τή Πέμπτη 15, λ. 48 πρό καί 34 μετά. 
Τή Παρασκευή 16, λ. 51 πρό καί 25 μετά.
Τφ Σαββάτφ 17 Φεβρουάριου, τό σπάνιον καί περίεργον 

φαινόμινον λήγει, καί εσεται μέν ορατή ή ’Αφροδίτη τήν 
πρωίαν πρό τής ανατολής τού ήλιου, πλήν, θά χάνεται ώς 
άστρον τής Εσπέρας, δυόμενη έν ταΐς. άκτΐσι Τού ήλίου 17 
μόνον λεπτά μετ’ αύτόν.

Τό ανωτέρω φαινόμενον οφείλεται είς τήν διάβασιν τής · 
’Αφροδίτης τή 16 Φεβρουαρίου, τή 9 ώρ<£ τής πρωίας με
ταξύ τοϋ Ήλίου καί τής Γής, άλλ’ εί< τό ,μίγιστον όψος 
ολίγον τι πλέον τών 8 μοιρών, δεκαεξάκις έως δεκαεϋτάκις 
τοδ πλάτους τής Σελήνης ύπεράνω τού Ήλίου Εν τφ ού- 
ρανφ. Μετά πολλά εεη, όμοια τις’ πιρίστασις δύναται Εκ 
νέου νά ,παρουσιασθή.

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ ΤΟΓ 1894
Ο ΕΡΜΗΕ

Άπό τής 13 'Φεβρουάριου καί πέραν θά δύναταί τις νά 
Ιδη τδν πλανήτη» τύΰτον διά γυμνοί} οφθαλμού. ’Αρκεί πρός 
τοΰτο νά δύεται μίαν ώραν καί πλέον μετά τόν ήλιον .Τό διά
στημα μεταξύ τών δύσεων τών δύο αστέρων θά φθάση 1 
ώρ. 45 λ. τή 27 Φεβρουάριου.;

Δι*  οίουδήποτε τηλεσκοπίου, έστω και άσθενοϋς καί δι*  
απλής (τι διόπτρας του θεάτρου, μόλις δυθή ό ήλιος, δύνα
ταί τις νά Ιδη τόν Έρμήν σαρώνοντα τον ουρανΟν άπο τοδ 
σημείου· τής έξαφανίσεως τοϋ Ήλίου καί πκρέκλίνοντα ολί
γον δεξιόθεν.. Λάβετε δεξιόθεν τοϋ σημείου τής δύσεως τοΰ 
ήλίου διάστημα -Επί τοδ όρίζοντος ιίκσσάκις τής διαμέτρου . 
τής Σελήνής καί άναβήτε «κείθεν καθέτως διπλασίως την αί>· 
τήν άπόστασιν, καί θά συλλάβητε’τόν λαμπρόν μικρόν πλα- 
νήτην.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ’ ··
"Εσεται λίαν δρατή τ'ο Εσπέρας μετά τήν δύσίν τού Ή

λίου μέχρι τής Τετάρτης 14 Φεβρουάριου, λίμν' ορατή τήν 
• πρωίαν πρό'τής ανατολής τοΰ Ήλίου ΙπΓτό Επίλοιπον μέ
ρος τοδ μηνός, μΐ τήν ίδιέζουσαν παρατήρησιν ,δτι άπο τής 
9 μέχρι τής 16, θά είναι ορατή ίν ταυτφ τήν πρωίαν καί 
τό {’πέρας. Είς τό τέλος τοϋ μηνός θά άνατέλλη 1 ώρ. 28 
•λ. πρό τοδ ήλίου.

ο ΑΡΗΣ
Ή. ανατολή τού Άρεως πλησιάζει ολίγον πρός τήν τοδ 

Ήλίου, τοΰ μεταξύ τών ανατολών αυτών διαστήματος μή 
δντός μείζονος τών 2 ώρ.’ 33 λεπτών είς τό τέλος τοδ μη
νός. Τό διάστημα τοΰτο είναε Επαρκέστατον, ίνα ό πλανή
της διακρίνηται ευκόλως.

Δύναταί τις .να διευκολυνθή προς τοΰτο, παρά-τηρών τήν 
πρωίαν τήν Σελήνήν Εγειρόμέ/ην 20 λ. πρό αύτοΰ τή 31 
’Ιανουάριου, καί 35 λ. μέτ’ αύτόν τή 19η Φεβρουάριου.



I ' .

_ 260 Η ΦΥΕΙΣ ΗΦΥ£1£ 261
- ΖΕΥΣ.

’Από τής δύσεως του Ήλιου φαίνεται λαμπρότατος καί 
αρκετόν μετά τό μεσονύκτιον χρόνον, ήδη ότι ή ’Αφροδίτη 
θά δύεται ένωρίς,ίσεται.ποώρα,'Λτερον βτόλλβμα, τών ούράνών.

Αξιοπαρατήρητος έστίν ή ,πρόί την Σελήνην προσέγγισές 
του κατά τας νύκτας τής 12 μέχρι 14 Φεβρουάριου.

Την -πρωίαν τής 13, ή Σελήνη δύεται Ιΐλεπτάπρύ 
τού Διός καί την 14, & Ζευς έξαφανίζεται 1 ώρα και 16 
λεπτά πρό του' πλανήτου. . -

ΚΡΟΗΟί

‘Ο Κρόνος θά φαίνεται πρό τοΰ μεσονυκτίου, εις τάς 10 
ώρας τής έσπέρας, ώς καί περί το τέλος τού μηνός. Τό 
δακτύλιον αύτοΰ ήνεώχθη εις 10 δεύτερα τόξου, ευκόλως 
δε διακρίνεται δια διόπτρας ολίγον σοβαράς. Τό δακτύλιον 
τούτο θά κλείσε ολίγον μέχρι τών μέσων τού ’Ιουλίου, ίνα 
άνοιχθ.ή έκ νέου καί φθάσγ, 13 δεύτερα τόξου κατά Μάρ
τιον τού 1895. ’

Την πρωίαν τού Σαββάτου 24 Φεβρουάριου, τή %&[>% 
μετά τό μεσονύκτιον; δύναταί τις νά ίδη έν πλήρει ούρανφ 

■τήν Σελήνην διερχομένην εις άπόστασιν έννεάκις περίπου 
τής διαμέτρου της προς νότον τοδ Κρόνου, άφοΰ άνατείλει 
τήν Πέμπτην τό εσπέρας, τή.1 ώρ. καί 6 λεπτά προ αύτοΰ 
και την Παρασκευήν 15 λ. μετά τόν πλανήτην.

Φ. Π.

. ΛΝΕΣΓΗΣ ΚΩΝΣΤΛΝΤ1ΝΙΔΗΣ

Ή έργασία είναι προσευχή, και ή‘προσευχή είναι εκπλήρωσές 
τών εύγενών πόθων τήςναρδίας.

Ζητήσατε και θά <ύ ρήτ·ε, είπεν ή εξ ουρανών κατ- 
ελθοΰσα Αλήθεια. Καί όμολόγουμένώς· Έργαζώμεθα, άλλα διη- 
νεκως,. όπομονητικώς καί αγογγυστως καί.δρέψωμίν τούς καρ
πού? τής εργασίας .καί τών κόπων μας. Etvat ό προορισμός μας. 
Είναι ή αλήθεια, ήτις οΰδεμίαν επιδέχεται άντίρρησιν, ούδένα 
κλονισμόν. Όρος απαράβατος. Γογγίζουσιν οι οκνηροί, δυσανα- 
σχετοΰσιυ ol ανυπόμονοι, ταράσσονται pt νευρικοί, βλασφημοΰσιν 
οί ακατάσχετοι, ζηλοφθονοΰσιν οί μοχθηροί’ άλλ’ έάν εις -πάντας 
τούτους έπεσωρεύοντο τα ,αγαθα καί’ τούς ,ηκολούθε: ή ευμά
ρεια καί ψυχική γαλήνη, τότε οποία ή αμοιβή τού μετά ζήλου 
αύταπαρνήσεως' καί ταπεινοφροσύνης 'έκπληροΰντος τό' θειον καί , 
ανθρώπινον έκεϊνο παράγγελμα; οποία.ή προσδοκία τοΰ κοπι- 
ώντος έν ίδρώτι κάι «γωνία; οποία<ή Ικανοποίησές τής καταπό- 
νήσεως τοΰ σώματος καί του -πνεύματος ·’, Μιμηθώμεν λοιπόν φό 
καλόν, μιμηθώμεν τόν παράγοντα, τήν· επάρκειαν αδελφόν μας· 
καί θά δρέψωμεν τόν καρπόν. Καί δυστυχώς παραδείγματα καρ
ποφόρου έν τιμιότητι και έργασία κάταπονησεως όλίγα έχομεν νά 
επιδείξώμεν·. ’Εντούτοις άνιχνέυοντες δυνάμεθα νάεΰρωμενάρκε- 
τά,άτινα όφείλομεν,καθ ο χρονογράφοι,ύ ’ανάφέρωμεν.Έχομεν τόν. 

παρ’ήμϊν Άνέστην- Κωνσταντινίδην, τόν παιδιοθεν άόκνως έρ-, 
γαζόμενον, έκ τού μηδενός άναδειχθέν’τα, καί έν μέσφ απείρων 
ατυχιών, δυσχερειών,· προσκομμάτων καί συνήθων καταδρομών

• διανύσαντα κοπιώδη πορείαν καί περιελθόντα είς σήμεΐον προό
δου-πνεύματος, ύλης καί βιομηχανίας, απαραιτήτων διά τήν 
ανάπτυξιν του ανθρώπου καί του μέλλοντος αύτοΰ. "Αν πάντες 
διενύομεν τον· ένταΰθα βίον μας έν τέρψέσι καί παραλυσία:?, έν 
οκνηρία καί αφασία,' ή άνάπτυξις τοΰ πνεύματος εις ποιον ση-' 
μεΐον θά εύρίσκετο σήμερον; ’Από τής κτίσεως του κόσμου ή 
έργασία υπήρξε τό έλατήριον καί ό σκοπός τής προόδου. Ή φυ
σική ίίλη εργάζεται. Άπό τής' αρχής του κόσμου, οί άνεμοι, 
τά ύδατα, πάντα τά στοιχεία, ή διάπλασις' έν γενει τής ύλης

• ζυμοΰται καί άναζυμοΰται καί έργάζεται προς’ τής τελειοποιή
σεων τόν σκοπόν. Τό δέ πνεύμα λοιπόν οφείλει νά καθεύδή προ 
τοίαύτης έργασίας ;

’Ενθυμούμαι τού φίλου μου τούτου προ τριακονταετίας πω- 
λοΰντος έν πενιχρά μαγαζείφ βιβλία καί χάρτην, νυχθημερόν 

| άκαμάτως εργαζομένου προς πορίσμόν μεν τοΰ άρτου του, άλλα 
1 προορισμόν πολύ εΰγενέστερον καί θειον. Ό Άνέστης ίσως δέν 

ένόει τότε εις τί ή. άοκνος καί διηνεκής έργασία δύναται· νά συν-, 
τελέση. Ή Πρόνοια .όμως, ήτις όρισε τήν εργασίαν ώς σκοπόν 
τής προόδου τοΰ ανθρώπου, απεταμίευσεν εις τά θηλάκια αύτοΰ 
απείρους θησαυρούς. Θησαυρούς ούχί υλικούς, θησαυρούς ού/ι. 
χρηματικούς, οίτινες διασκορπίζονται άπό τής πνοής τοΰ άνέμου, 
άλλά θησαυρούς ηθικούς, πνευματικούς, αληθείς, βαρυσημάν- ■ 
τους, οδς ούτε τρικυμίαι, ούτε θύελλαι δυνανταί ποτέ, ούτε νά

- τφ αφαιρέσωσιν ούτε νά μετακινήσωσιν. Ή έργασία ' είναι
• ιστορία έγγραφος τετυπωμένη έν τη συνειδήσει,ης ή μελάνη δέν

• άλλοιοΰται' πότε, ούτε έξαφανίζεται πώποτε,. Καί οποία γαλήνη 
συνείδήσεως. ,τέρψις καί εύχαρίστησις, άνακούςισις καί θείαάπό-

1 λαυσίς, αν έν τή ιστορία ταύτη. ΰπάρχωσι καί μαργαρίτα: ηθι
κής, άγαθότητος, φιλανθρωπίας καί ύγιους συναισθήσεως τοΰ ’ 
καθήκοντος !’

Ίδέτε σήμερον τον Ά.Κωνσταντινίδην,ώς από μηχανής Θεόν, 
διευθύνοντά τούς τροχούς τής προόδου καί άναπτύξεώς, κρα
τούντα διά τοΰ πνεύματος τά ηνία τοΰ.άρματος καί διά τών χει- 
ρών τά μαστίγια τοΰ καθήκοντός.Διευθύνει εν έκ τών μεγαλειτέ- 

■ρων,βιομηχανικών καταστημάτων, ένψ σφύρηλατουμενή ή έρ
γασία καί έκτυλισσομένη ή απόρροια, άκτινοβόλος, άίιτινοειδώς 

•.διασκορπίζεται εις τα τέσσαρα πέρατα του κόσμου. Παν βιομη
χανικόν κέντρον' ομοιάζει προς Ήλιον, ούτινος at διαχεό- 
μεναι ακτίνες . διαθερμαίνουσι καί ζωογονοΰσι τό πνεύμα. 
’Εκεΐ συγκεντροΰσι πάντες οί επιστήμονες, λογογράφοι, φιλό
λογοι; διπλώμαται; πολιτικοί, βιομήχανοι, παντοειδείς έργάται 
καί- χειρόνακτες τά διανοητικά αύτών προϊόντα, άτινα κάτεργά-. 
ζόμένα, διϋλιζόμενα, -άποκαθαιρόμενα καί διευθετούμενα διανέ- · 
μονται άνά τήν ΰφήλιον. -

- Στοιχειοχυτήρια, στοιχειοθετήρια, τυπογραφεία, πιεστήρια, βι- 
βλιοδετήρια,λιθογραφεϊα καί βιβλιοπωλεία κανονικώς καί άμεμ
πτος λειτουργοΰντα διαρκώς, παράγ.ουσιν έηάστοτε πληθώραν ερ
γασίας, συντελούσαν εις καταπληκτικήν άναπτυξιν μυριάδων ατό
μων εργαζομένων καί μελετώντων'. Είναι περιττόν ν' άπαριθ-,

. μήσγι τις · τά έργα, άτινα έξήλθον έκ τών καταστημάτων τού- ' 
των- η φανταρία τά υπολογίζει ευκόλως. Αλλ’ ούτε καί ή 
υλική ίκανοποίησις.τοΰ άνδρός τούτου, καθ ’ ήμας, πρέπει νά τόν 
κολακεύη, ούτε τά παράσημα άτινα φέρει, τής Ελλάδος, 'Γαλ- 

I λίας, Δανίας, ’Ισπανίας, Ιταλίας, Τουρκίας, Μαυροβούνιου, 
[ Βελγίου, Σερβίας, τά χρυσά μετάλλια τήςΈκθέσεω.ς τών Πα- 

ρισίων .και τής ΆκαδιμαΓκής έκθέσεως του Βελγίου, κ αί τό άρ- 
γυροΰν τών 'Ολυμπίων κτλ.πρέπέι νά τόν θαμβώσωσ: καί πτοή- 
σωσιν, αλλ ’ αποβλέπων εις τόν κύριον σκοπόν τής έργασίας καί 

. εις τοΰ ανθρώπου τόν προορισμόν, ν’ άναμένη τήν άληθή αμοι
βήν, τήν πραγματικήν απόρροιαν. . Φ. Π.

ΑΞΙΩΜΑΤΑ

Ποιεί 5,τι πρέπει καί γίνου δ,τι δύνασαι. .

Ποίει το καλόν καί ό κόσμος άς λέγεε ό,τι θέλει.

Ή συμπεριφορά σου να ηναι πάντοτε τοιαύτη, ώ; διά-

γης, όταν παρατηρήσαι άπό δέκα οφθαλμούς καί σε δεικνύ
ουν δέκα χείρες· ♦ ·

Ή συνείδησις αξίζει έκατομμύριον μαρτύρων, διότι ουδέ
ποτε ψεύδεται.

* * ·
Ευτυχής ό διατηρών εν τφ γήρατι ί,τι καλόν έν τή νεό· 

τητι απέκτησε.

κακόν τέλος απολαμβάνει.

·* .♦ ♦'
Τό έρυθροΰν είναι τό χρώμα τής αρετής.

★ .
* *

Ό μή εχων πατέρα καί μή φοβούμενος την μητέρα του,

★

άπύ *τώ**  *γχ·

*
» »
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Ό άπό τούς γονείς του 
θών έγκαταλιμπάνεται.

Αί σπάνιαι επισκέψεις έπιρωνύουσι τήν φιλίαν.
♦

♦ * . ι ·'
Έχε έν τφ βίφ σου τήν γλυκύτητα τοΰ άμνοΰ, τήν ΐ- 

σχύν τοΰ λέοντος καί τήν φρόνησιν τοΰ έλέφαντος, ήτοι Ισο 
γλυκύς, ισχυρός καί φρόνιμος.

• ·
* *

Έν καιρφ τήν ανάγκην ποίει αρετήν.
♦

♦ *
‘Ο ίχθρός δεν κοιμάται.

• ·
Ποντικός έχων μόνον μίαν όπήν, εύκόλως συλλαμβάνιται.

*
* »

Μή ίμπιστεύο'υ υποθέσεις σου είς άνθρωπον, όστις δέν ή- 
δυνήθη τάς ίδικάς του νά διευθέτηση.

’Α.λήθ*ια.

ΠΑΡΑΓΊΟΝΟΝ
(Ψαλέν εν τή Γ'. συναυλίφ ταυ 'Ομίλου 

τών Φιλομούσων Πειραιώς 
(Μουσική Shubert)

Ότάν at ίδώ νά συλλογιέσαι 
ξανθονλα μου καλ γαλανή,, 

θαρρώ καρδιά πώς άπαρνίέσαι, 
που- σ’ άγαπα καί αέ πονεϊ.

Όταν σέ <δώ νά κοκκίνιζες, 
να ·μέ κυττάίης ντροπαλή,

Ξερή καρδιά μοΰ τήν οροσίζεις, 
καί ή, καρδιά tfov "μου ^ιιλεΐ.

’Σάν ν' άγαπας τί yotr τό κρύβεις, 
δέν -μου τό λές κόρη χρυσή ;

■ Τό φώς -μον σΰ ποϋ μέ φωτίζεις 
Παρηγοριά ρου είσαι ϋύ.

. Έν Πιιραειί. Γεώργςος Α. Πολέης.Γεώργιος Α. Πολίης.

Ο ΑΙΓΟΒΟΣΚΟΣ
’Αποτελεί όλως τερπνοτάτην ποιητικήν παρεκτροπήν έν 

τφ μέσφ τής τύρβης τού παρισινού πλήθους. Έπί τοΰ 
βουλεβάρτού, ζωηρού κατά τήν ώραν ταύτην τής μεσημ
βρίας ίκ τής πυρετώ3ες δράστηριότητος τών έργασιών, τής 
συνεχούς διαδρομής τών αμαξών καί τών οδοιπόρων,.βαίνει 
ήσυχος καί ^εμβώδης οδηγών τα ζ-$ά του.

Φέρων έπί, κεφαλής σκούφον καί μάστιγα άνα χεϊρας, 
εχων διακεχυμένην. έπί τοΰ προσώπου του έκφρασιν γλυ- 
κεΐαν καί βαθέως μελαγχολικήν καί μή άφιέμενος νά άπο- - 
μακρυνθή τών σκέψεων του έκ τής περικυάλουσης αύτον εΐ— 
κο’νος, οδηγεί τήν αγέλην του, ώραίαν αγέλην έκ μικρών με- 
λανοτρίχων αίγών, βαινουσών τών μέν παραπλεύρως τών 
άλλων καί ών τά βήματα συνοδεύει ό παρατεινόμενος ήχσ<. 
τών άπο τσΰ λαιμού των άνηρτημένων κωδωνίσκων’ οί νοή- 
μονις αύτών οφθαλμοί πλανώντας τή δέ κμκεΐσε, τό δ*  
άκακον βλέμμα των είνε κεχρωμααισμένον έκ τίνος τερπνής 
ίκφράσεως φόβου καί έξαγριώσεως. Αισθάνεται τις, ότι ει’σιν 
ολίγον δειλαί ώς ίκ του καινοφανούς τής τοποθεσίας, μαν
τεύει τις ότε ποθοΰσι τό έξ εύοσμων χόρτων εύωδιάζον δρος 
των, 0Λερ άφήκαν έκεϊ κάτω, πολύ μακράν. Ό βοσκός φέ
ρει άνηρτημένην άπό του επανωφοριού του τήν φ λ ο γ έ — 
ρ α ν τ ο υ, ξύλινον λεΐον τεμάχιον φέρον όπάς, έφ’ών πε
ριφέρει τά χτίλη του, ώ; έπί τίνος αύλοΰ τοΰ Πανός. Εις 
τήν ζώνην του άπό τής άκρας θώμιγγος είναι προσκεκολλη- 
μίνον ποτήριον έκ λευκοσιδήρου, όπερ τφ. χρησιμεύει ώς μέ- 
τρον πρός πώλησιν τοΰ γάλακτος τών αιγών του, αίτινες 
τούς μαστούς’ίχουσαι σπαργώντας καί όρχομένους βαίνουσι 
πεπυκνωμέναι έν τή αγέλη καί συνενούμιναι είς τόν όζυν 
ήχον τόν άπό τής φλογέρας έκπεμπόμενον. Οί κυνες 
— σχεδόν άνωφελείς, τόσφ τά άγαθά ζφά εισιν ήρεμα καί- 
ευπειθή—συντελοϋντες μόνον πρός τελέιοποίησιν τής είκόνος, 
έλκουσι τό γένος έξ ορεινών, εχουσι λεπτόν και έπίμηκες το 
ρύγχος, είσί δέ μακροπυρρότριχες καί στιλπνοί.

Kat όλος οδτος ό μίκρόκοσμος, όστις ομοιάζει προς παρα
πέτασμα τοΰ Καρόλου Ιακώβου, διερχόμενος διά μιας προ 
τών.όφθάλμών,άπέρχεται διά τών οδών καί τών βουλεβάρ
των, διά μέσου αμαξών καί τραμ, ένεργών νά έκραγή έξα- 
πίνης έν τή λευκοφαίω καί βαρείς τής μεγαλοπόλέως ατμό
σφαιρα έξαίρετόν τι σημεΐον φωνής αγροτικής έπικλήσεως.

Ή πτωχή ασθενής γυνή, ής αί δυνάμεις έκλείπουσιν, ό 
γέρων, δστι,ς μόλις στηρίζεται, τό "βρέφος, οπερ ή μήτηρ του 
αδυνατεί νά θρέψή, περιμένουσι μετ’ αγωνίας τάς ώραίας 
έπισκεπτρίας- τάς διακρίνουσιν άπό τής άκρας τής όδοΰ, 
«ιδού αύταί I» Eivat αί άγαθαί θηλάστριαι· ή γυνή δέ, ό 
γέρων καί τό βρέφος, τά τρία.ταυτά πτωχά καί ομοίως αδύ
νατα όντα, ένδυναμοΰνται διά τοΰ λευκοΰ και θερμού γάλα
κτος, όπερ εΐς τήν θύραν των δ αίπόλος άμέλγει. Ενίοτε ■ 

. . πρέπει' νά θέση ούτος εις ένέργειαν τήν πρακτικήν, έν πλή- 
θοντι πεζοδρομίφ’ έργάτις τις,’ ερρικνωμένον ίχουσα το πρό- 

'. σωπον, τήν κόμην θαμυώδη έπί· τοΰ μετώπου,· τό στηθόδε
σμον ολίγον έπι τοδ λαιμού διακολπούμενον, τήν ίσθήτα ίξ 
ίνος μέρους φιλαρίσκως άνασεσυρμένήν, τρέχει κρατοΰσα κύ- 
πελλον, έρυθροβαφής δ’ έξ εύχαριστησεως ζητεί νά άγοράσή’ 
δύο σολδίων γάλα. ”0 βοσκός σ.ταματφ, γονυκλινεΐ έπί του 
άσφαλτώδους έδάφους καί ίν τινι μεταλλίνφ ποτηρίφ άμέλ-’ 

• γει τήν πλησεεστέραν αΰτφ αίγα, τοΰ ώραίου -άχατοχρόου 
ΰγροΰ άφρίζοντος μεταξύ- τών δακτύλων του. ·

Ή περιοδεία ίληξεν.
Ό ήλιος ίκλινεν ήδη πρός τόν όρίζοντα, ή δε σκιά, ή ά

πό τών στεγών πίπτουσα, καταλαμβάνει τήν οδόν άπαλή 
τοΰ λυκαυγούς χροιά ίκτείνε.ται πανταχοΰ κατακλύζουσα τά . 
βάθη καί έκτείνουσα τάς απόψεις- αί αιγές είσιν εις τάς θύ- 
ρας τών Παρισίων, iv Tivr έκ λεπτής άμμου όδφ,ύπό χλόη- 
φορούντων γηλόφων ίκατέρωθέν περιστεφομένη- Ανθη τινά 
έκλάμπουσι τήδ«, κακείσ» ώς φωτεινά σημεία- ζφα τινά τό 
ρύγχος πρός τό έδαφος κλίνοντα καί τάς σιαγόνας κροτοΰν- 
τα βόσκουσιν ,άκούει τις ,είσίτι, άλλά πολύ μακρών, άόρι— 
στον τίνα θόρυβον τής μεγαλοπόλεως, ύπεράνω δέ .τών πίρι- 
τίιχισμάτων,διαχωρίζων τάς σκιαγραφίας των έν τή ομίχλη, 
διακρίνει τάς κατοικίας τών ανθρώπων.

’Η άγέλη σταματφ καί ένω αί αίγες άρπάζουσι κλαδί- ' .
σκους τινάς καί μασταρίζουσι θυσάνους χόρτων, ό αίγελάτης 
κατακεκλιμενος έπί τής χλόης καί έχων παρ? αΰτφ τόν κϋ- 

t
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νά του, παιανίζει ήδέως με τήν φ λ ο γ έ ρ α ν του άρχαί-· 
ου; τινά; «κάπου; τοϋ τόπου του’ ίν τή γαληνιαίφ. ατμό
σφαιρα ανέρχονται οί αδιάκοποι φθόγγοι, οίτινες ώς ίκ τής.

. ίρημία; τοΰ μέρους τούτου καθίστανται εύηχότεροε καί 
μάλλον πάλλόμινοι.. ’Ακούω» τις τήν παράδοξον ταύτην 
μουσικήν, θά ίπίστευεν δτι εύρίσκεται'έν πλήρει φύσες εις τό 

’ ‘ βάθος τής Βεάρνης. Ίνα κατακλιθή εχει ξυλίνην τινά κα- 
λύβην, είδος κυλιόμενης οικίας, ώς ε’χόυσιν οί ποιμένες ήμών, 
όταν κατά-τό θέρο; τά πρόβατα μένουσι τήν νύκτα ίζω, 
κατά τούς μήνας ’Ιούλιον καί Αύγουστον. Τή; καλύβη; ή 
θυρα δέν .έχει μοχλόν, άλλά δέν φοβείται νά τόν κλέψωσν 
δέν έχει είμή. τά ζφά του, όί δέ κΰνες γρηγοροΰντες ίλλο- 
χώσιν ίχοντες όρθιον τό ου; καί τούς όδοντας έτοιμους. Κέ· 
καλυμμένος διά τοΰ ίπ μελανός ύφάσματος μέ βαθείας ρα
βδώσεις έπενδύτσυ του κοιμάται, εχων ίπίσης κεχαλυμμένην 
τάν κεφαλήν δι’ εύρέος ύφάσματος, περιστρεφομένου καί 
σχηματίζοντο; μυωξόν. Έχω» δέ ύπεράνωθεν άύτοΰάνηρτη- 
τήμένην την φ λ ο γ έ ρ α ν του, τά; δέ κρουπέζάς του ίν 
τινι γωνίφ τεθειμένα;, ρογχάζει βαρέω; μέχρι τής ίπαύριον.

(Έκ τοΰ γαλλικού).
Άνδρ. Ιϊ. Βλαχοχρήατοφ.

ΤΟ ΒΟΤΑΝΟΝ'
FIS TOTS ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΝ «.ιΦΑίΝΑΡΕΤΗΝΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΫ ΠΡΟΣΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ TON RIBOT

Α ! δέν ύπάρχει βότανο γονείς γιά τήν πληγή σας. 
Έχάσατε τον άγγελο τό Λίίχο τό παιδί σας

Π αντί καινούργιο ποίημα νά γράψω ’ς τ’ όνομά του 
, γιά τά χαρίσματά του,

Γράφοχ τραγούδι τής θανής, παρηγοριάς τραγούδι.... 
Τί κρίμα I Πώς έχάθηκεν εκείνο τ’ αγγελούδι t

Τό ξέρω πώς παράδεισος θανε ή νέα ψωληά του 
Αλλ’έχασε μία φωληά καλλίτερη έδώ κάτου :

Τήν αγκαλιά τής μάνας του, πού όταν τό φιλούσε, 
Κ’ εκείνο τή; γελούσε, 

Αύτός ήτον παράδεισος γλυκός κι’ εύδαιμονία, 
Έδέμ γεμάτη λούλουδά κι’αγγέλων αρμονία.

; Ποιός ξέρει τβ μυστήρια τού Πλάοτη καί Πατέρα,
’ Όπου ορίζει καί τ.ή γή και τήν ουράνια οφαΤρα.

Ποιος ξέρει γιατί .ήθελε τό Νίκο οας νά πάρη
’Εκείνο τό καμάρι Π

Έκεϊνος ' όπου έκάλεσε οιμά του τό παιδί oac.
Θε va ’όρη. και τό βότανο γιά τή βαρειά πληγή σα<, 

Πέιραιεύς Δεκέμβριος 189^·
Γεώργιος Α. Πολίτης.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
Πρόχειρος και οίκονομιώι» ηλεκτρική ΰτήλη.

Λάβετε πήλινο» ή δάλινον άγγεΐον χ.ωρητικότητος 100 — 
150 δραμίων καί αξίας 10 . λεπτών τής δραχμής. Προμη- 
θευθεΐτε τεμάχιο» .γαιάνθρακος ίνός όβολοΰ, καί μικρόν τεμά- 

, χιον ζίγκου (ψευδαργύρου.)— Προπαρασκευάσατε εν τφ άγ- 
γείφ σ«; διάλυσιν υδροχλωρική;'αμμωνίας (άμμωνιακόν άλας 
10 λεπτών). Τοποθετήσατε τότε τόν άνθρακα καί τόν ζίγ— 
κον καί θά ίχητε στήλην καλώ; λειτουργούσαν, δι ’ ήν δίν 
θά δαπανήσητε πλείω τών 25 λεπτών.

Δύο τοιαΰτα όμοια αγγεία άρχοΰσι διά τήν χίνησεν ίνός 
ηλεκτρικού κώδωνος. .

Έπεδεόρβωΰις τΛς λαβϋς τών μαχαιριών κτλ.
Πολλάχι; αί λαβαί τών μαχαιρών καί περονίων τί; τρα- 

«έζης τοδ φαγητού μα;, συνιστάμεναι, ώ; ίπί τό πλεϊστον, 
«κ ζάλου όστοΰ καί προσηρμοσμέναι εί; τό μέταλλον δια 
λιθόκολλας, άποκολλώνται, συνεπιίφ της ύψηλή; θιρμοκρα- 
«ί«5, εις ήν συνήθως υποβάλλονται τά επιτραπέζια ταΰ
τα σκεύη, χωρίς να τό έννοήσωμεν.· Δι*  όπερ πρέπει ν ’άπο- 
φεύγωμιν άπό τοϋ νά θετωμεν αύτά ίντός θερμού ,ΰδάτο;.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ.

1 Γ. Φ. «αί Α. Π. Κάϊρητ. Συνδρομαί σας έλήφθησαν καί έκτ<-ι 
νώ; σάς έγρ*ψαμ.ιν ταχυδρομιχώς. — Έ. Έ. Βραΐλα. Έκιστολή 
έλήφθη, ώς καί αινίγματα.. “Εχ·ι καλώς. Φύλλα άποστέλλοντ«ι 
ώ; καί χουσόδιτο; Α'. τόμο; τής Φύσβως.—Δ. ,Σ. γϊάκννίο’-.Δρ. 
24 έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν.—Ν. Θ. Σφάξ. ’Επιστολή έλήφθη. 
Βιβλία χαί είχόνες άποστέλλονταί προσεχώς-' Ταχυδρομικώς έν 
έκτάσει.—Α· Β -Σΰρον. Ποιημάτων σας έλήφθη.—Λ. Γ. ΠόΛον. 
Συνδρομηταί ένεγράφήσαν. .’Αποδείξεις στίλλονται προσεχώς. — . 
Γ- Μ. Κ. Σθροπ. Έλήφθησαν εύχαριστοΰμεν. —Σ. Σ ίίρχυράν. 
Δελτάριο» έλήφθη. 'Σάς έγράψαμεν ταχυδίομ,ικώ; καί άπεστείλα
μεν αποδείξει;. —Δ- Σ ZaxrrBov. Σύνδρομα!' έλήφθησαν. Ευχα- 
ρίστοΰμεν.—Ν. Α. Δ. Kepxvfav. Μ’λιστα, κλήρωθέ» δώρον σας 
αποστέλλομεν σήμερον, κάί εύχόμεθα καί είς άλλα καλείτερα,— Μ. 
Ν. Β,UtifaiU. Επιστολή σας έλήφθη. Προηγούμενα φύλλα και 
άπόδειξι» στέλλομε» προσεχώς·. — Σ. θ. Λ/ε^ογγεο». Πονημάτιόν 
σας έλήοθη, άλλα ακατάλληλο», διά τ: δφο; τοϋ λεκτικού. Προτι· 

.μάτε γλώσσαν ρέόυσα» καί καθαρεύουια» — Α. Σ. ΒονχονρΖσηοτ.
Συνιστημίνη έλήφθη. Έυχαριστοδμέ». Έγράψαμεν. Βιβλία, άπε- 
στείλαμε».—Κ. Γ. I f/ar. ’Επιστολή «αι. συνδρομή σας έλήφθη 
Άπόδειξιν λαμβάνετε έν παρό»τ< φύλλιφ μετά στελέχους, δπερ δύ
νασθε πέμψητε καί κατ’ευθείαν τφ κ. BuMne μετά φωτογραφία; 
καί χαρακτηριστικών. — Σ. Δ Π ΒΆ2«τ. Σα; άπηνιησαμε» διά 
δελταρίου. Λύσεις έχετε πάντοτε καιρόν 15 ημέρα; άποστέλληέε. 
Προφθάνετε. __  Β. A'. Stoen&sci. ’Επιστολή σας έλήφθη. Φύλλα
σάς άπεστείλαμεν ταχυδρομικές, καί έγράψαμεν.—H. X. Αανριοτ. 
Σάς ένεγράψαμεν άπό 1η; Ίανουαρίου — Α. Π. Usipara. Έλυπή- 
θημεν δι’ ασθένειαν σας. Διευθύνσεις συνδρομητών δέν μας έση- 
μειώσατε. Είσπράκτορα στέλλομεν έντεΰθεν. ΣαςΑναμένομε».— 
Κ. Α. Μεσολόγγιο». Δελτάριο» έλήφθη. ’Αποδείξεις αποστέλλομεν 
ταχυδρομικά»;.—Α. Φ. ίΤυργοκ Βονλγαρίαί. Δελτάριό» σας έλήφθη 
καί σας εΰχαριστοΰμεν πολύ. Ταχυδρομικά»; γράφομε».

Έν τούτοις, τίνι τρόπφ δυνάμεθα νά τά έπιδιορθώνωμιν 
ίν περιπτώσει διαλύσεω; τής λιθόκολλας ;

Λαμβάνετε 45 γραμμάρια ρητίνης είς κόνιν, 14 γραμμάρια 
άνθους θείου, καί 41 γραμμάρια λεπτής άμμου, καί αναμι
γνύετε καλώς.Πληρώσατε είτα διά τοΰ μίγματος τούτου τόν 
σωλήνα τής λαβής, θερμάνατε ίσχυρώς τόν σφήνα τοϋ με
τάλλου χαί βυθίσατε αύτό έντός τοϋ κοιλώματος, ©ά στε- 
ρεωθή τότε κάλλιστα, άλλά μή θέσητε πλέον αύτό ίντός τοδ 
θερμοδ ΰδατος.

φ. π.

ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ
πρωτότυπον)

Τό μικρό χωρίον τής Χρυσάϊδως, κείμενον ίπάνω είς α
κροθαλασσιού βράχον, κατοπτρίζεται είς απέραντο» καί άπι
στον θάλασσαν, μέ τ’ άσπροχιλισμένα χαί εύμορφα σπιτά
κια του, μέ τή μιχροΰτσιχι; δενϋροβτύλιστη πλατεία τον 
καί μ£ τήν έκκλησοΰλα του. Είς μίαν άπόστασιν, άπ’ τό 
χωριό κ’ ώς τή θάλασσα, ξαπλώνεται κόκκινη άμμος καί 
κάπου-κάπου μέσ’ άπ’ αυτή ξεφυτρώνει κανένα σπάρτο καί 
καμμεά αγκαθωτή καί φουντωμένη βο-υρλιά. Ποτέ δέν φαί
νεται θάλασσα ίκεΐ νά ήσυχάζη- κάθε λίγο καί. φουρτούνες, 
θαλασσοταραχές, τρικυμίες καί μεσ’ τό βυθό της κρύβονται 
τόσοι βράχοι, ποΰ οί δυστυχισμένοι ψαράδες τοΰ χωριού σπα- 
νίως πηγαίνουν μέ τά πριαράκια τουξ στό ψάρεμμα. Καί 
διά τοΰτο τόν περισσότερον χρόνον τ’ άφίνουν αραγμένα στήν 
άκρη τής θάλασσας.

Πλησίαζαν τά Χριστούγενα. Τό βράδυ π’αρχίζει ή Ιστο
ρία αύτή μέσ’ ένα. σπίτι, κοντά στή γωνιά ποΰ σπινθηροβο- 
λάει μεγάλη φωτιά, κάθηνται μαζεμένες; απ’ τό κρύο δύο 
γυναίκες. Σέ. μια αγκωνή τοΰ σπητιοΰ σωρός/ δύχτια, πόχες 
καί κουπιά είναι ριμένα. Έξω βροχή μετ’ ασκί, π’ άνοιξαν . 
τά ουράνια, συχνέ; αστραπές, καί άφρισμένα καί θεώρατα 
κύματα μέ μεγάλο βουγκητό τσακίζονται στήν άμμουδιά τής 
θάλασσας. Τρομαχτική νύκτα. Ή μία άπ’ αυτές δεκαεφτά 
χρονών Κόρη, έπάνω στον άνθό της, μέ σγουρόξανθα μαλλιά 
καί μαϋρα μάτια, ήτανε ένας σωστός άγγελος' προκομμένη 
γυναίκα, ίπλεγε κοντά στή φωτιά τό σκαλτσούνι της' ήτανε 
σαρανταήμερο κ’Ίπρεπε νά νυχτερέψη γιά νά τελειώοη τά 
προικιά της. Ό Χρήστος ό αρραβωνιαστικός της, τής είχε 
τέτοια διαταγή, δηλαδή νά τελειώση όλα, νά μή λείπη τίπο
τα, κ’ έπειτα νά γίνουν τά στέφανα. Πλησίον τη; έκάθητο 
μιά αγαθή καί συμπαθητιχιά γρηοδλα, ακουμπισμένη στό 
παραγώνι, άφουκμαζότανε μέ· φόβο· τό θόρυβο τής θαλασ- 
σοφορτοΰνας καί πάντα συλλογιότανε τό Χρήστο της, τό 
παιδί Της, ποΰΊλειπε σέ ταξεϊδι καί δέ φαινότανε νάρθή, πού 
πλησιάζανε οί άγίαις ’μέραις.

—Συλλογίσου, Κυρά Σταμάταινα, τούς παύμένους τούς 
θαλασσινούς, ποΰ αυτή τήν ώρα κάθε φύσημα τοΰ αέρα 
του; σκουντά ’στό θάνατο χαί κάθε κΰμα τού; ανοίγει τό» 
τάφο. Συλλογίσου τά δάκρυα έ.κειών ποΰ τους άπαντέχουν 
καί δε θά του; ξαναϊδουν πλειά I ’’Ακούσε μάνα μου αύτά 
τό απελπισμένο βογκητό, τό απαίσιο αύτό μούγκρισμα τοΰ 
αέρα. ,

■— Άιντε, Χρυσάϊδω μου, νά· κοιμηθή; καί ή φουρτούνα 
θά περάίη σάν όνειρο ’στον ύπνο σου.

— Μά μπορώ,καλή· μου μάνα, νά κλείσω μάτι, όσο συλ

λογίζομαι έχείούς ποΰ κινδυνεύουνε άπόψιΓιά συλλογίσου 
σε μ’ά στιγμή τό Χρήστο μας, τον ακριβό μα;Χρήστο μέσ’ 
τ’ άφρισμένα κύματά καί στή λάμψι μιά; αστραπή;, νά 
μάς απλώνει τά χεράκια του, νά μάς παρακαλή λυπητερά, 
λυπητερά, χαί ή θάλασσα άγριεμμένη νά ’σπ? ολοένα ’«ά
νω 'στό πριάρι του Π

— Σούτ I χακοκόριτσο' ποΰ πας καί τά συλλογίζεσαι 
αύτά; άϊντε τώρα νά κοιμηθή; καί πέρασι καί ή ώρα, γιά 
νάήσυχάσω καί ’γώ· &; έλειπε αύτή ή προκομάρα ποΰ 
σούρθ’ ‘απόψε για νά μοϋ. κόψη; τό αίμα.

Ύστερ’ άπ’ ολίγο, μονάχα τό κανονικό ρογχαλητό τής 
γρηά; ήχοΰσε σιγανά-σιγανά, καί σκοτάδι βαθύ ίχύθηχε 
μέσ' τή μικρούλα κάμαρα, ποΰ κάπου-κάπου ή λάμψι; τής 
αστραπή; ίφώτιζε άμυδρώς.

*

Τά»...Τάκ...Τάκ....
"Ήτανε μία μετά τό μεσονύκτιον χτυπούσανε στήν πό

ρτα τή; κυρά Σταμάταινα;' ό μεγάλο; χτύπο; τήν ξυπνάει 
πριτοΰ προφθάση νά διακρίνη μέσ’ τό τρισκόταδο ποΰ βα
σίλευε ’στήν κάμαρα, τήν όξόπορτα. Ξάφνω άλλο; κτύπο; 
άκούγεται ’ στήν ατμόσφαιρα.

Ντάγκ...Ντάγκ...Ντάγκ...
Τό σήμα/τρο.τής εκκλησίας τ’ ά'ί'Γιωργιοΰ, έσκόρπαγε 

τούς λυπητερούς ήχους του μεσ’ τ’ άγριεμμένο ίκεΐνο βο
γκητό, ποΰ άγροικιώΤανε άπό περ’ άπό τό κανάλι κι’ έδερνε 
όλα τό χωριό'" βαθύ μυστήριο II... Ή δυστυχισμένη ή Κυρά 
Σταμάταινα, ανατρίχιασε άπ’ το φόβο, μονάχη, στήν κα- 
τάστασι που βρισκότανε, σΤη ζωή καί στό θάνατο, άμα 
είχε ξυπνηση. Μπουσουλόντας ίφθασε· καί άνοιξε τήν πόρτα. 
Ό ουρανός άπ’ τά πολλά μαϋρα σύγνεφα ποΰ κυλιότανε 
μπροστά του, άπ’ τή μεγάλη μαυρίλα ποΰ τόν είχε σκεπά- 
σγι, φαινότανε πώ; είχε χαμηλώση καί ήθελε νά καταπλα- 
χώση τό χωριό; Μέσ’ τή μεγάλη αύτή αντάρα καί στό βα
θύ σκοτάδι, ξεχωρίζει μέ μεγάλη δυσκολία, στή λάμψι μιά; 
αστραπή;, δυό πρόσωπα ποΰ φέρνανε ’στά χέρια του; κάτι. 
Άμα φθάσανε μπροστά.τη;, τ’ άφίσανε ίκεΐ, καί άμέσω; 

γενήκανε άφαντοι. /
Ντάγκ . . . Ντάκ . . . Ντάγκ ...
Καί πίσω ίσήμαιν» τό παρακκλήσι τ’ άϊ—Γιωργιοΰ.
Κρύο; ίδρωτα;, χοντρέ; σταλαγματιές έσταζε άπό τό μέ

τωπό της, σκύφτει καί κυττάζει ..... άξαφνα αρχίζει νά 
τρέμρ,. νά φωνάζη νά ξεριζώνη τά κάτασπρα μαλλιά της, 
νά χτυπάει τό κεφάλι της .....

"Ωχ φουρτοΰνά μου, παιδί μου ! παιδάκι μου I! . .
Ό άκριβογυιό; της, τό παιδί της ό Χρήστο; I πώλειπε σέ 

ταξιϊδι, πνημένο; I I πεθαμένο; θαλασσοδερμένος I I
Άπ’ τές μεγάλε; φωνές τή; κυρά-Σταμάταινα;, ξυπνάει 

ή Χρυσάϊδω καί τήν σκουντάει ποΰ κοιμώτανε κοντά της.
— Τί έχεις μηνερόΰλα μου καί κλαΐ; ; τί έχεις καί φω- 

νάζης έτσι καί μέ τρόμαζε; μέσα στό.ν · ύπνο μου .;
— Μπά παιδί μου, χρυσό μου, έδώ είσαι μικρή μου, ό . 

Χρήστο; μου, ποΰ είναι ό Χρήστο; ; δέν είχε τελκώσρ ποΰ 
τήν αγκάλιασε σφιχτά — σφιχτά καί τήν φιλούσε στά μαγου- 
λάκια τη;.

— Άϊντε, Χρυσάϊδω μου, νά κλείση; τήν πόρτα.
— Μά τί μοΰ λέ;, μητέρα μου ; τί έπαθες άποψε, ή. πόρ

τα είναι κλεισμένη.
■— ΆΙ Ά I Δέν είναι τίποτε, παιδί μου ! Όχι I ήτανε ένα 

όνειρο, ποΰ μοΰ τάραξε τό μυαλό μοα, δνεερο κακό I ! κοι
μήσου κόρη μου.

Μετ’.όλίγον ή καλύβη ξανάπεσε στήν προτερινή σιγαλιά 
τη; μι τό αδιάκοπο ρογχαλητό τής Γρηά — Σταμάταινα;.

Μισολόγγιον £Εμ.ος X. θσ-ολύγοφ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
275. Αϊνεγμ».

Μ’εύρίσχει; είς τήν ©άσσον 
at χάνει; εί; τήν Κάσσον 
μ’ ανευρίσκει; εΙς-τό'Θΰμα 
Σε ξεφεύγω stt τδ Κδμα 

4Τ4. 'Ερώτησις.
Ποιο; τών τή; γής βασιλέων φβριΐ* 1 τό μεγαλείτερβν στέμμα ; 

Κ. Sa ρίκα; 
27S, Αεξίγριφο;.

Στους ουρανού; εύρίσκομαι όεεω; είμαι άν μ' άφήση; 

τών δώδίκα ίψ.’ αδελφό; άν τό. μηίόν μου μοί σβύβη; 
άν 8μω; καί το ί·ώτ·ρον θελήσρς ν’ άποκόψγι; 
μή φοβηθεί;, ώ φίλε μου, σέ ut δέν βά, χροσχόψης 
αείποτε θά μέ'po$$; χαί θά μέ καταπίνης 
άν όμως τοΰτο άρνηθής ευθύς-τά χώλα άφίνιις. 
©εάν μέ βλέπει; έσχατον, τό. πρώτον έάν στήσνμ , 
τήν φύσιν φρόντισον νά 6ρή; και ευθύ; νά μ’απαντηοης.

87β. ΑεξΙγριφο;.
Άπό τού; ιχθεΐ; ε’μ’ίνα; άν μοΰ κόψγ|ς τό κεφάλι 
μία νήσο; τοϋ Αιγαίου ίν τφ άμα θά προδάλλη.

Παναγ. Ν. ΠΧατανίτη;
Ό'πρώτο; λύτη; τριών ανωτέρω αινιγμάτων θά λάθη ώ; δώρο» 

τήν «Σωσσάνα Ραμώ».

Λύσεις τών έτ τώ 3 I φύλλο» αΣν;γμ.άτων. 
ίββ Αίνιγμα. *Ονο;  — οίνο;.

Έλυσαν αΰώ i κ. Γ. Τσίμά;, εκ Καλαβρύτων, δ κ. Έμμ. 
Βρυώνη; έκ (Ιειραιώ;, ή δεσποινίς Μαρία Χαρέαλια έξ Αθηνών, 
ό χ. Γ. Σχιαδαρέση; έξ ’Αθηνών, ή δισποινί; Βασιλική Μετερήλου 
έξ Αθηνών, δ κ, Μ. Κοχκινάκη; έκ Φαρσάλων, δ χ. Κ. Οίχονό- 
μου'εξ ’Αθηνών.

267. Αίνιγμα Μήλον — Αήλον.
“Ελυσαν αυτό, δ χ. Γ. Σκιαδαρέτη; έξ ’Αθηνών,;δ χ. Μ. Κοχκι· 

νάχη; εκ Φαρσάλων .
28». Κικρυμμίνοι θεοί.

Έρμ»};—“Λρηί——Άθηνα—Ποσεε^ώκ. Ού$εί; έλυσεν.
269. ΦωνηεντΟλεπον.

*AJJat μεν βονΛαϊ άνάρώπων. SAJa ίι 6eit κε-ίεοε».“Ελυσαν 
■ αυτό δ κ. Γ. Τσίμα; έκ Καλαβρύτων, χαί ό χ- Κ. Οικονόμου έξ 

Αθηνών.
270. Έλειποούμφωνον.

Οΰ πόντο; πΛεΐτ «ΐ; άο'ρινάον. Έλυσεν αυτό δ χ. Γ . Τσίμα; 
έχ Καλαβρύτων.

Πρώτο; λύτη; άνιδείχθη δ χ. Γ. Τσίμα; έκ Καλαβρύτων, 3στι; 
θά λάβη τό δώρον.



; ' ■ ■ Η ΦΓΪΙΪΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

0 ΚΑΠΝΙΖΩΝΒΑΤΡΑΧΟΣ
’Ιδού καί ϊτερον φυσικόν πείραμα τής ζωολογικής πει

ραματικής. ■ ' .
—Τίνι τοόπφ δυνάμεθα νά άναγκάσωμεν τον τόσφ ίδιό- 

τροπον καί άγροίκον βάτραχον νά καπνίση ; .
’Αστεία, άλλά φυσική ίρώτησις, φυσικώς άποκρίνουσα 

καί ήτις ϊχεε ούτως’
_  Οί βάτραχοί εχουσι παράδοξον ιδιότητα νά καπνί- 

ζωσι σιγαρέτα. . ,
’Ιδού δέ.τίνι τρόπφ δυνάμεθα νά ίκτελέσωμεν το περί

εργον τοΰτο πείραμα.
Λαμβάνετε βάτραχον μεσαίου αναστήματος, μάλλον ίσχυ· 

ρόν, κρατείτε αύτόν — άλλά προσέξατε μη άνατριχιάσητε— 
διά της άρ'ιστεράς χέιρό.ς έπί τίνος τραπέζης, τιθέντις την 
κεφαλή? αύτοΰ έν άκιγησί^ μεταξύ τοδ άντίχειρος (μεγάλου 
δακτύλουί καί τού δείκτου — άλλα καλλίτερου νά θέσητε 

, χειρόκτια, διότι πιθανώς τό πείραμα ν’ άποτύχη έκ της ψυ- 
χρότητος καί άνατριχιάσεώς σας. — Τότε διά. τής δεξιάς 
χεερός σας .εισάγετε μικρόν τεμάχιον ξύλου μεταξύ τών σια
γόνων τοδ ζωόμ, ιδίως είς' τήν γωνίαν τοδ στόματος. Ό 
βάτραχος στένοχωρούμενος ύπο τοΰ ξύλου, . θ’ άνοιξη τό 
στόμα έντελώς, καί είς βοηθός σάς τίθησι τότε έντός αύτοΰ 
σιγαρέτον,. όλίγο,ν τι μικρότερου τοΰ ήμίσεος συνήθους, κα
λώς άνημμένον καί εξακολούθησε.κρατούντες έν τή ιδί^ε θέσει 
επ’ ολίγον ?τιτόν βάτραχον.Ό καπνός τοΰ καπνού θ’ άρχίση 
αυθωρεί τότε νά τόν άποναρκόνη καί το ζώον δεν θά τείνη 
πλέον νά φύγη’ θά καρφωθη έκεΐ. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
άφίνετε αύτόν ίλεύθερόν. καί Ιχετέ ωραιότατου αηδίας θέαμα. 
Μετά δέκα λεπτά τής ώρας τό. σιγάρον; θά ήναι εντελώς 
καπνισμέυον ΰπό τοδ φίλου σας, χαφίς νά λάβητε ούδ’ίφ’ 
άπαξ άνάγκηυ νά·τοΰ τό άνάφητέ. .

Τό πείραμα τοΰτο’φημίζεται διά τήν αλάνθαστου έπιτυ- 
χίαν του, είναιδέ όντως περίεργον και λίαν διασκεδαστίκόν 
διά συναναστροφήν. Πόσον όμως παράδοξον είναι, νά βλέπη 
τις βάτραχον άγα$ίδοντα τον καπνιζόμενον καπνόν διά τών 
ρωθώνων τού'καί-συστρέφοντα τούς.μεγάλους ηλιθίους ταρ . 
οφθαλμούς IΉ μεγίστη έν τούτοις αποστροφή έπί τή θέα βα
τράχου τοσούτφ πλησίον’ ημών κειμένου καί ή ανατρίχιασες, 
ήν θά ,αίσθανθήτε έπί τ’ή έπαφή τών χειρών σας μετ’ αύτοΰ, 
ικανοποιούνται όμολογουμένως διά τής’παροχής θεαματικού 
πειράματος, έκ τών μάλλον περιέργων.

OCULAIRE VINOT
S’adaptant a toutes les lunettes,- pour 1’observation 

de astres, ne renversanl pas les objets, susceptible des differentes puissances a volonte. Prix, 16 francs.
Lunette munle de cel oculaire.

’ Prix, 40 ftainca.Avec celts lunette, on pent voir Γ anneau de Saturne
J. VINOT, Cour de Rohan, Paris.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ
Όδός 'Ερμο® καί Νίκης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΗΓΟΣ

Τό ανωτέρω κατάστημα προμηθεύει παντός είδους γλυ
κίσματα, έξ ών παρατίθεμεν τινά διά τήν δρεξιν.Κομφε'τα διαφόρων ειδών καί ποιοτήτων.Φοντάν διαφόρων σχημάτων, γεύσεων καί χρωμάτων. 

Πτιφούρ άνω τών 60 ειδών.Σοχολατοειδή ποικίλα τό σχήμα καί τήν γεδσιν. Βουτήματα ελαφρά καί νόστιμα.Κέχ απαράμιλλου εκτός πάσης συστάσεως.Γλυκίσματα διά δώρα καί διά γεύματα, ίξαίρετα καί 
πρωτοφανή, γλυκύτατα είς τήν γεδσιν καί 
έλκυστικώτατα είς τούς οφθαλμούς..

Ποτά παντός είδους, έκλεκτής πάντοτε ποιότητος καί πρώ
τιστης έκλογής. .Τίομπονιέραι δέ πλουσιώταται καί κομψόταται.Ρεκλάμα Όχι, άλλά πραγματικότης, καί ή έκτίμησις 

άφίεται είς την κ α τ α β ρ ό χ θ ι σ t ν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΠΝ ΚΤΡΙΩΝ
12 ΈρμοΑ 12

"Εκτακτος ευκαιρία

Ή «φύοις» εύχαρίοτως άγγέλλονσα πάσι τοϊς 
έαυτής ουνδρομηταΐς καί σννδρομητρίαις, δτι Λ δχ- 
ει/θννσις τοΰ ανωτέρω φωτογραφείου, έπιθυμοΰσα 
νά διευκόλυνα τήν έν συμπλέγματι ft κατά μάνας 
φωτογράφησην τών. μαθητριών καί μαθητών τών 
διαφόρων έκπάιδευτηρχων, άπό 1ης’Οκτωβρίου ft λ- 
λάττωσε κατά τό ήμισυτάς τιμάς,, 
προτρέπει αύτούς, ίνα δραττόμενοι της καλλίστης 
καί μοναδικής ταΰτης ευκαιρίας,σπεύσωοί νά φωτο- 
γραφηθώσι καί άποκτήσωοΊν οΰτως εΰθυνώς καλλι
τεχνικός τάς είκόνας των..

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟ Ν
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΟΣ»

Κατόπιν σννεννοήσεως μετά τον κ. Μ. Busine, καλλιτέχνου ίν ΙΙαρισίοις,πάντεςοί σννδρομηταϊ τής Φΰείβως. δύνανται ν’ άποκτήσωσι δωρεάν τήν εI κ ό ν α των κε- χ ρ ωμ α τι σμ ένήν έπί τοΐς εξής δροις.Οί κατά φύλλον άγορασταϊ τής ΦΰΟεως ί£ι» έχουσινάλλο νά πράξωσιν ή νά στείλωσι τήν έπϊ είκοσι φοράς δημοσιευ&ησομένην χάτω&ι διεύ&υνβιν τον κ. Μ. BusineΟί σννδρομηταϊ τδ ίν .τή Αποδείξει τής έτησίας πληρωμής τον Λ έτους ποσκεκολημένον έπί τούτφ στέλεχος.Πας δ’ έγγραφόμενος νέος σννδομητής λαμβάνει μέρος είς τάς' κληρώσεις τ&ν λαχείων τής προσεχούς έκκνβεν- σεώς, θά λάβη δωρεάν μίαν καλλιτεχνικήν είκόνα, καί δύναται έπίσης νά παραγγείλη καϊ τήν ώς ανωτέρω έλαιο- γαφίάν τής-είκόνος του.Συν τή αποστολή ταύτη δέον νά συναποστέλληται καϊ ή φωτογραφία τον, προσώπου, ούτινος ζητείται ή κεχρω- ματισμένη είκών, ώς καϊ τά έξοδα τής επιστροφής τον δέματος έκ Παρισίων, ανερχόμενα είς φ. χρ. 4,95.

REVUE LA «NATURE» Athenes 
Bon N« 4.

Renseignements

Couleur des yeux . ... .. 
» du teint . . . . . .
» des cheveux . . . .

■ » ■ du costume. .. . .
M. Busine. M. Avenue de Villiers Paris.

Έχ τοϋ Τυπογραφείου ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝίΔΟΥ


