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’Επικείμενης, ώς προηγγείλαμεν, τής προσεχοΰς έκκυβεύσεως τών λαχείων τής «Φύσεως», ώς γενητομένης 
κατά τά είωθότα, τήν προσεχή Ιην Ίανουαρίου τοΰ 1895, καί έπειγόμενοι νά τακτοποιήσωμχν πρός τοΰτο τά τών 
λαχείων, σχετικώς πρός τούς πληρώσαντας τήν συνδρομήν των τοΰ τρέχοντος ήδη πέμπτου έτους τής ,,Φύσεως“· 
παρακαλουμεν πάντας τούς καΟυστεροΰντας ίτι τήν εαυτών ύφειλήν ήμετέρους συνδρομητάς,τούς έν τε τφ Έσωτε- 
ρικω καί τφ Έξωτερικφ διαμένοντας, δπως ευαρεστούμενοι, μάς άποστειλωσι συντόμως ταύτην καί τοϊς άνταπο- 
στειλωμεν τάς σχετικάς αποδείξεις των, διότι έν έναντία περιπτώσει δέν θά συμπεριληφθώσιν είς τάς κληρώσεις, 

‘Ομοίως παρακαλοΰνται και πάντες οί ήμέτεροι άνταποκριταΐ, ινα μάς άποστειλωσι διά πρώτης εύκαιρίας τά 
είσπραχ&έντα, πρός αποφυγήν δικαίων παραπόνων.

Έλπίζομεν, δτι πάντες οί καθυστεροΰντες Οέλουσι συμμορφωθή ταχέως προς τήν παράκλησίν μας ταύτην, 
άφ’ ού άλλως τε Οέλουσι δικαιώσει καί τάς ήμετέρας προσδοκίας συντελούσας πρδς έκδοσιν έργου τόσον κοινω
φελούς, δσον και χρησίμου, άγωνιζομένου πρός έκπλήρωσιν τοΰ Ελληνοπρεπούς σκοποί) του. τοσοϋτον πιστώς, 
τακτικώς καί ανελλιπώς. Ό Διευθυντής

Φ. ΙΙρίντεζης

Ο M2VIO23

Ό ήλιος, ώς γνωστόν, είναι δι’ήμάς 
τούς κατοίκους τής γής τό κέντρον καί 
ό άξων τοΰ πλανητικού ήμών συστή
ματος, ύπείκων καί αύτός είς γενικω· 
τέρους Ιτι νόμους, διότι ούδέν άλλα 
είναι ή δστρον έν τφ ούρανώ,δηλ. είς 
άπλοΰς στρατιώτης ή τό πολύ είς ύπα- 
ξιωματικός έν τή μεγάλη στρατιά τοΰ 
σύμπαντος, ώς πάντες οί αστρονόμοι 

βεβαιοΰσιν.
Τοΰτο όμως, ούδόλως μειοΐ 

τήν μεγάλην,ήν ένέχει,πρός ή- 
μάς σημαντικότατα. Διότι άνευ 
αΰτοΰ ό άνωθεν ούρανός μας 
θά ώχρία καί ή θέσις ήμών 
καί τής γής θά ήτο προβλη
ματική. Κατά συνέπειαν δέ 
τούτον ό ήλιος κατέστη άπό 

τίνος άντικείμενον σπουδαίας έρεύνης άπό μέρους 
τών αρμοδίων, καί χάριν τών ήμετέρων άνά- 
γνωστών εύχαρίστως άναγράφομεν ώδε έν μετα
φράσει τάς έπί τώνσυστατικών αΰτοΰ προσφάτους 

μελέτας καί συμπεράσματα τοΰ σοφού άστρονόμου 
τών Παρισίων κ. Rigourdan. Κεντρικός πυρήν,συγ
κείμενος έκ μάζης άερώδους καί ατμών διατηρου- 
μένων έν τή καταστήσει ταύτη. διά τής ύπερβολι
κής αύτοΰ Θερμοκρασίας άποτελεΐ τήν βάσιν τοΰ 
ήλιου. Αί ούσίαι ύποβαλλόμεναι είς μεγίστηνπίεσιν 
διατηροϋσι τήν γλοιώδη κατάστασιν καί ποιάν τινα 
πυκνότητα.

Πέριξ τοΰ πυρήνος -ύπάρχει φωτεινή σφαίρα,αύτή 
άκριβώς, ήτις προσβάλλει τοΰς οφθαλμούς μας καί 
ήν οί σοφοί όνομάζουσίν φωτόσφαιραν, 
ήτις τίθησι τά δρια τοΰ ήλιακοΰ σώματος, ώ: δει· 
κνύουσιν ήμΐν· αύτό οί φακοί καί τά τηλεσκόπια.

Πέριξ δέ τής φωτοσφαίρας ταύτης ύπάρχει δια- 
κεχυμένον είδος Ατμόσφαιρας,πυκνότατος σχετικώς 
λεπτής, μόλις δεκάδος χιλιομέτρων ύπολογιζομέ- 
νης, άποτελουμένης ίδίως έκ διαπύρον ύδρογόνου 
και κληθείσας χρωμ ο σφαίρας Άλλά καί αύτη 
περιβάλλεται έκ τής σ τ ε φ α ν ι αίας άτμό- 
σφαίρας, είδους νέας ατμόσφαιρας, ήτις μόνος 
έν ώρα έκλείφεως τοΰ Λλίυυ γίνεται όρατή, δτε τό· 
σώμα τοΰ ήλιου καλύπτεται ύπό έτέρου άδιαφανοΰν 
σώματος καί έπιτρέπει ήμΐν τήν άνάλυσιν διαδο- 
χικώς τών διαφόρων ήλιακών σφαιρών-

Ή φωτόσφαιρα, ήτοι τό κνριώτερον μέρος τοΰ
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ήλίου φαίνεται έσχηματισμένον έκ κόκκων, ώς κα- 
θαρώς φαίνεται έν ταϊς ύπό τοϋ κ. Jansen ληφθεί- 
σαις φωτογραφίαις. έχόντων περίπου διακοσίων χι
λιομέτρων διάμετρον καϊ όμοιαζόντων πρός μικρά 
νέφη μετάλλινα έν διαλύσει, αίωρούμενα καί ταϋτα 
έντός δχαπύρου άτμοσφαίρας.

Πάντα ταϋτα τά στοιχεία δέν διατελοϋσι στά
σιμα,άλλά κινούνται καϊ μεταόάλλονσι σχέσεις πρός 
άλληλα. σννεπεία δέ τούτου σνμβαίνονσιν αί,έν τφ 
ήλίω παρατηρούμενοι μετατροπαί, οίον κηλΐδες, 
φωτοβόλα σημεία καί προοχαί.

Αί κηλϊδες, κατά τόν Faye, έξηγοϋνται ώς άμαυ- 
ραϊ κορνφαϊ τών αερίων γευμάτων, τών άπδ των 
κεντρικών διαμερισμάτων προερχομένων καϊ κατα- 
ληγόντων εΐς τήν περιφέρειαν τοϋ Αλίου. Ό κ.

. Secchi, αποδίδει τάς κηλϊδας είς μεταλλικάς έκρή- 
ξεις, τά φωτοβόλα σημεία είς ϋδρογονικάς έκρή- 
ξεις, και τάς προοχάς είς γιγαντιαίους αναμμένους 
άεοώδεις σπινθήρας, κατά τήν έκφρασιν τοϋ κ. 
Purville ούς άνισος καϊ δυσανάλογος άνακίνησις 
τών διάπυρων τούτων μαζών όρμητικώς φέρει πέ
ραν της φωτόσφαιρας.

. Ό κ. Rigourdun δικαίως έκπλήσσεται πρό τής 
ώραίας άρμονίας. ήτις διέπει τάς έκρηκτικάς άνα- 
κινήσεις τοΰ Λλιακοΰ σώματος, έν μέσω θερμο
κρασίας,ής ό βαθμός ύπερβαίνει βεβαίως τής φαν
τασίας τήν σύλληφιν.Και μολονότι ό βαθμός ούτος 
ποικίλλει μεταξύ αριθμών σεβαστής ποσότητος. έν 
τούτοις φαίνεται δτι Α ηλιακή θερμοκρασία δέν 
ΰπερβαίνει άξιοσημειώτως τόν βαθμόν τής θερμό 
κραοίας. δν φθάνομεν σήμερον έν τή παραγωγή 
θερμοκρασίας έν τοϊς έργαστηρίοις μας.

Αί διαφανείς σφαΐραι, αί περιβάλλουσαι καϊ προ- 
φυλάττουσαι τήν φωτόσφαιραν, θά ειχον ώς λόγον 

'την άσφάλειαν τής λειτουργίας, τής τόσον δι’ήμάς 
σημαντικής, τής θερμογόνου δηλ. ακτινοβολίας, τής 
πηγαζούσης μέν άπό τοΰ ήλίου και τόσον ένερ- 
γητικώς έπιδρώσης έπϊ τήν Λμετέραν σφαίραν · άλλ ’ 
έπειδή ή ευεργετική αΰτη λειτουργία παράγεται έξ 
άτμοσφαίρας, συνισταρένης ιδίως έξ ύδρογόνου, 
Ιδει, πρός βεβαίωσιν τοϋ πράγματος, ϊνα τόόξυγό- 
νον έπιμελώς άπομακρύνηται έκ τής συνθέσεώς 
του Τοΰτο απέδειξεν ό κ. Jansen.

Είναι γνωστόν, δη διά τής φασματικής άναλύ- 
σεως δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν τά συστατικά 
τής συνθέσεώς χών φωτεινών σωμάτων-’Αλλά τίνι 
τρόπω θά προσδιορισθή έν τφ φάσματι τού ήλιακοϋ 
φωτός, δ τι συνδέεται πρός δείνα ή δείνα στοιχεϊον 
τοΰ ήλίου; Είναι τούτο ζήτημα,δπερ Λ παρατήρησις 
τών έκλείψεων καθώρισε διά τής έξετάσεως έν ώρα 
ώρισμένη τής έκλείφεως τοϋ φάσματος τών φωτοβό- 
λων σημείων καϊ τών εξοχών Λ καϊ τής χρωμο- 
σφαίρας.

Διά τοϋ διαχωρισμού δμως ούτως, έν ώρα. έκλεί- 
φεως. τών διαφόρων στοιχείων τοϋ ήλίου δέν έξη- 
σφαλίζετό τις άπό τής πλάνης· διότ» τό ήλιακόν 
φάσμα λαμβανόμενον διά μέσου τής άτμοσφαίρας 
τής γής συνεχέετο πρός τά στοιχεία τής ήμε- 
τέρας άτμοσφαίρας. Ώστε διά τής συστάσεως 
αστεροσκοπείου έπϊ τής κορυφής τοϋ Λευκού ο
ρούς. ό κ- Jansen έδυνήθη αρκούντως νά μειώση 
τήν έπϊ τάς γραμμάς τοΰ ήλιακοϋ φάσματος έπί- 
δρασιν τής γηίνης άτμοσφαίρας καϊ τούντεϋθεν ν’ 
άποδείξη, δτι τό όξυγόνον έλλείπει άπό τής Αλια· 
κής άτμοσφαίρας.

Τούτο διευκρινίζει έτερόν τι σπουδαϊον. Έάν 
τό δξυγόνονΕ ύπήρχενέν τφ ήλίω σύν τφ ύδρον- 

γόνφ, θά έπήρχετο περίστασις, καθΆν,δταν τά δύο 
ταϋτα σώματα θά Λνοΰντο πρόςπαραγωγήν ϋδατος, 
ό οΰτω παραγόμερος άτμός, άπορροφών τήν άκτι- 
νοβόλον θερμότητα, θά κατέπαυε τήν παρά τοϋ 
ήλιου έκπεμπομένην ήμϊν τό γε νϋν έχον τοιαύτην 
καϊ θά περιεπίπτομεν τότε έν παγετώδει περιόδφ, 
έν ή ή ζωή δέν ήθελεν είσθαι δυνατή έν τη. ήμε
τέρα σφαίρα. Κατ’ακολουθίαν έπι°ρώννυται Λ ίοέα 
δτι έν τφ ήλίω δέν ύπάρχουσιν όντως ή στοιχεία 
άπλα καϊ ούδόλως όξυγόνον.

ί'Επεται τό τέλος) Φρ. Πρίντεζης
---------- ----— . .---■----------  

ΙΟΥΔΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Τό άπό ’Ιουλίου Καίσαρος τω 46 π. Χρ. καθιε- 
ρωθέν Αμερολόγιον τη διακανονίσει τοϋ έξ’Αλεξάν
δρειάς άστρονόμου Σωσιγένους καϊκληθέν Ίουλια- 
νόν, όρίζει, ϊνα έκαστον τέταρτον έτος άποτελήται 
έκ 336 ήμερων, δπερ έτοςώνομάσθη δίσεκτον (bis
sextiles), τοιοϋτον οέ είναι κατά τήν τάξιν του 
καϊ τό έλευσόμενον 1895. Τό Αμερολόγιον τούτο 
άκολουθοϋμεν οΐ τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας Έλ
ληνες, 'Ρώσσοι, Σέρβοι καϊ άλλοι. Οί λαοϊ δμως 
τής Δύσεως παρεδέχθησαν νέον Αμερολόγιον είσα- 
χθέν ύπό τοϋ ΠάπαΓρηγορίου τοϋ ΙΓ ,μεταρρνθμί· 
σαντες τό Ίουλιανόν,δπερ καϊ έκλήθη Γρηγοριανόν. 
Ό πάπας Γρηγόριος διέταξεν,ώς γνωστόν,κατόπιν 
άστρονομικών Απολογισμών τών έπιστημόνων τής 
έποχής έκείνης, Α έπιοϋσα τής 4 ’Οκτωβρίου τοϋ 
1858 έτους μ. X. νά όνομασθμ δχι 5 άλλά 15 ’Ο
κτωβρίου. Προσέτι ώρισεν είς ϊΟΟ έφεξής έτη νά 
είναι δίσεκτα μόνον τά 9" καϊ ούχϊ τά 100, δπως 
ώριζε τό Ίουλιανόν, δηλ. έκαστον έκατοστόν έτος 
νά μή είναι δίσεκτον πλέον τοϋ τετάρτου κατά τήν 
τάξιν εκατοστού. Τούτέστι τά έτη 1700, 1800, 1900, 
άν καϊ κατά τήν τάξιν άνήκουσιν είς τά τέταρτα έτη 
τά δίσεκτα, νά μή είναι τοιαΰτα, δίσεκτα δέ νά είναι 
μόνον τά 1600, 2000, 2400 καϊ καθεξής, δηλαδή 
έκαστον τέταρτον έκατοστόν. Έπίσης τά μεταξύ τού 
2000 καϊ 2400 τά τρία έκατοστά έτη νά μή είναι δί
σεκτα καϊ οΰτω καθεξής. Τό Γρηγοριανόν ήμερο- 
λόγιον, οΰτω κανονισθέν, προσεγγίζει πολύ είς τό 
άκριβές αστρονομικόν έτος, ήτοι τό καλούμενον 
τροπικόν, καθ’ δ μετρεϊται ό χρόνος, διότι κατά 
τούς Απολογισμούς της αστρονομίας Απερέχει τοϋ 
αληθούς τροπικού έτους κατά 27", 4· ίνα δέ ταϋτα 
άποτελέσωσι μίαν ημέραν καϊ έπομένως έπέλθη 
Απέρβασις κατά μίαν Αμέραν,πρέπει νά παρέλθωσι 
3153 έτη.Ώστε έως τότε δύναται νά θεωρήται άκρι
βές. Κατά τήν μεταρρύθμισιν λοιπόν ταύτην τοϋ 
Ίουλιανοϋ Αμερολογίου άφαιροϋνται έξ αύτού 3 
ήμέραι άνά πάσαν 400/ετηρίδα. Έκ τών ανωτέρω 
γίνεται φανερόν, δτι Α ημερομηνία κατά τό Ίουλι- 
ανόν Αμερολόγιον καθυστέρει έν έτεσι 1600—1700 
μ X. τής τοϋ Γρηγοριανοϋ κατά 10 Αμέρας. Τφ 
1700 δμως, ένφ κατά τό Ίουλιανόν Αμερολό
γιον είχομεν 18 Φεβρουάριου, οί τοϋ Γρηγ. είχον 
28, δτε δέ ήμεΐς είχομεν 19. έκεϊνοι είχον 1 Μαρ
τίου (δέν είχον δηλ έκεϊνοι δίσεκτον έτος)- δτε δέ 
ήμεΐς είχομεν 29 Φεβρουαρ. (ήμεΐς είχομεν κατά 
τήν τάξιν δίσεκτον) έκεϊνοι είχον 11 Μαρτίου, καϊ 
οΰτω,καθυστερήσαμεν κατά 11 Αμέρας- Τοϋτ’ αύτό ί
έπανελήφθη τώ 1800 μ· X. καϊ καθυστερήσαμεν, 
καϊ σήμερον έτι καθυστεροϋμεν κατά 12 Αμέρας. 
Μετά 5 έτη δτε άρχεται ό 20 αίών,ήτοι τφ 1900, θά

έπαναληφθή τό αύτό καϊ ή διαφορά τών δύο ήμε- 
ρολογίων θά γείνμ 13 ημερώνήτοι ήμέϊς, θά κα- 
θυστερώμεν έν τή πορεία τοϋ χρόνου καϊ τών ώρών 
τοϋ έτους κατά 13 Αμέρας μέχρι τοϋ 2100 (τό 
2000, ώς έρρήθη θά είναι παρ' ήμίν καϊ παρ’έκεί- 
νοις δίσεκτον) άπό τοϋ 2)00—2200 θά καθυστερή- 
σωμεν κατά 14 Αμέρας, άπό τοϋ 2200—2300 κατά 
15 Αμέρας καϊ οΰτω καθεξής. Έάν λοιπόν παραδε- 
χθώμεν δτι τό Ίουλιανόν Αμερολόγιον θά διατηρηθμ 
έπϊ μακράν σειράν έκατονταετηρίδων, θά έλθη και
ρός καθ'δν κατά μέν τόν Ιανουάριον θά έχωμεν τά 
καύματα τοϋ'θέρους. κατά δέ τόν ’Ιούλιον τάς χιό- 
νας καϊ τούς παγετούς. Άλλ ’ούδεϊς πιστεύομεν άμ- 
φιβάλλει δτι πολύ πρϊν έλθη Α έποχή έκείνη θά πει- 
σθώσιν οΐ τά πάτρια καθ ‘δλα άπαρεγκλίτως τηροϋν- 
τες, δτι δι'άνακριβοϋς Αμερολογίου χρονοδρομοϋ- 
μεν, καϊ θ’ άπαλλαγώσιν αύτού έγκαίρως δπως μή 
φθάσωσιν είς τήν άντεστραμμένην τών πραγμάτων 
δφιν,νά φέρωσι δηλ.βαρέα .χειμερινά ένδύματα μηνϊ 
Ίουλίω καϊ νά δρέπωσι βόδα άνοίξεως μηνϊ έν Σε- 
πτεμβρίω η Όκτωβρίφ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ

Οί άρρενες κατ’ Αριστοτέλη (περί ζώων VI, ε) μέχρι τοΰ 
21 έτους της ηλικίας δέν τεκνοποιοΰσιν' άμέσως δ’ έπειτα 
γεννώσι μέν τέκνα, άλλά μικρά καί άτελοΰς άναπτύξεως.Τό 
αύτό συμβαίνει καί εις τάς νέας, καθώς καί επί πλείστων 
άλλων ζώων, δηλ. όταν ειναί μικρά; ήλικίας τίκτουσι τέκνα 
ασθενή. Ώς κατάλληλον ηλικίαν ό περικλεής τοΰ Μ. Αλε
ξάνδρου διδάσκαλος διά γάμον θεωρεί τα 37 έτη διά τόν 
άνδρα καί τά 18 διά τήν γυναίκα.

Αί νεαραί τήν ήλικίαν συλλαμβάνουσεν εύκολώτιρον ,αλλά 
τίκτουσι μάλλον έπωδύνως, τά δέ σώματά των δέν ανα
πτύσσονται καλώς καί γηράσκουσι ταχύτερου τοϋ δέοντος.

Πέραν τοΰ 21ου έτους, αί μεν γυναίκες εύχερίστεοον τε- 
κνοποιοΰσιν, οί δε άνδρες είναι μάλλον ιυσπερμοι.

Ο αυτός φιλόσοφος, ώς τέρμα τής γονιμότητας τών μεν 
άνδρών τίθησι τά έβδομήκοντα έτη, τών δέ γυναικών τά 
πεντήκοντα ( Άριστ. Πολιτ. νπ κεφ. 14).

Έκ νέου άνδρο; οί ’Ασιανοί πρεσβιύουσιν, δτι γεννώνται 
τέκνα ακριτόμυθα, διό καί τόν ακριτόμυθον καλοΰσι Κΐντξ- 
ΝΐίΟλιοϋ τής νεότητας).

Οί αρχαίοι ώ; μόνον καί κύριον προορισμόν τοϋ γάμου 
έβεώρουν τήν παραγωγήν τέκνων, οί δέ 'Αθηναίοι καί έγρα- 
φον επι τοΰ γαμήλιου συμφωνητικού τήν φράσιν «επ’ άρότρφ 
παίδων άγομαι γαμετήν». 'Οσάκις δέ μετά τόν γάμον άπε- 
δείκνύετο ή γυνή στείρα ή ό άνήρ ανίκανος πρός τεκνοποιίαν, 
νομίμως ίπετρέπετο τό δίαζύγιον ώς παράδειγμα τούτου 
μεταξύ πολλών άναφέρομεν τό τοΰ βασιλέως Άριστίωνος έν 
Σπάρτη, φ τινι επετράπη νά διεζευχΟή τήν έαυτοϋ σύζυγον 
στειραν ουσαν.

Ο Πλάτων (Π. νόμων στ') κελεύει διάζευξιν τών στεί
ρων, όμοιως δε καί ό Μωϋσής (Δεύτερον-ΚΔ') καθώς καί 
οί Ρωμαίοι.

Αούσμ.

ΑΙ 2Π0ΥΛΑ10ΤΑΤΑΙ MX ΜΗΧΑΝΙΚΑ! AV ΚΑΑΪΨΕΙΧ
ΚΑΙ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ

Έν ετει
100
200
300

Θηριακή. Στίλβωμα τής ύέλου. * Υδρόμυλος. 
Κεχρωματισμ·νη ΰιλος. ’Αμπελουργία Ύδϊοπρίων. 
Φωτισμός τών οδών. Έφίτπιον. Ύδροσιάτης.

400
500
600

700
800
900 

1000 
1100 
1200 
1300

1423
1435

1500 
1538 
1543 
1579 
1582 
1614
1638
1639

1643
1653

1713 
1723 
1731 
1740 
1753 
1783 
1794 
1796 
1804 
1812 
1817 
1820 
1832 
1840

1876
1880
1886

ΟΙ

Κώδωνες έπι τών ναών.
Μεταξοβόμβυζ έν Ευρώπη.
Πτερογραφίς (πέννα). Ωρολόγια. Τό 'Ελληνικόν 
ή υγρόν πΰρ τοΰ Καλλινίκου.
Χάρτης ίκ βάμβακος. Νιτρικόν όξύ.
Το πρώτον γερμανικόν βιβλίον.
Αλγεβρα. Μεταλλεία. Μύλοι.

Διατονια . ’Ανεμόμυλοι. Ώρολόγιον τροχοφόρον. 
Ζκκχαροκάλαμον έν Σικελίας.’Αραβικοί χαρακτήρες. 
Σαξωνικά καί άλλα κάτοπτρα. Δίοπτρα.
Ωρολόγια έν ταϊς πόλεσι. Σύρμα. Οίνόπνευκα. 

Καρφίδες.
Αερότονον (μηχανή ρίπτουσα βέλη).

Τυπογραφία. Πιλοποιία. Όχημα. ’Ανακάλυψή -·>ΰ
'Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος. 
θυλακωρολόγιον.
Ταμβάκος. Σκοτεινός θάλαμος ή ζοφοθάλαμος. 
Επιστύλια.
Άλοπήγια (άλικαί).
Γρηγοριανόν ημερολόγιου. ’Εκκρεμές.
Μικροσκόπιον.
θερμόμετρου.
Τηλεσκόπιου. Δορυφόρος τοΰ Διός. Τράπεζα γεω
μετρική.
Βαρομετρον.
’Αεραντλία. 'Ηλεκτρισμός. Φωνητήριον. Κομητών 
περιφορά. Πυροκάτοπτρον.
Κλειδοκύμβαλου.
Κατοπτρικόν τηλεσκόπιου.
Πυρόμετρον.
Ήλιομικροσκόπιον.
Άλεξ ικίραυνον.
’Αερόστατου.
Τηλέγραφος σηματοφόρος.
Λιθογραφία. Δαμαλίς.
Άτμόπλουν.

’Γαχυπιεστήριον.
Τερπώδιον. Ταχυδρομεία.
Κινίνη.
Φωτοτυπία ή Δαγεροτυπέα.
Ηλεκτρικός τηλέγραφος. Σιδηρόδρομος. Υποβρύ

χιος τηλέγραφος.
Ιπποσιδηρόδρομος.

Τηλέφωνον.
Ποοήλατα.

ΣΤΙΧΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΜΟΥ

Δέν ίΓναι είς πολύτιμον μεμβράνην γεγραμμένοι. 
Δέν έχουν περικάλυμμα πολυτελές. Κρυμμένοι 
εοω υπάρχουν είς αύτό τό πενιχρόν χαρτίον 
καί κρύπτονται, ώς κρύπτεται, ύπό τά φύλλα ίον.

’Αλλού αρμόζει ό χρυοός, ή λάμψις. Είς τους στίχους 
αρμόζουν ειλικρίνεια κι’άπλότης, φαντασία, 
καθώς καί είς τής μουσικής τούς τερψιθύμους ήχους 
τό πάν είναι έμπνευσις, τό πάν ή αρμονία !

Ιδού λοιπόν ci στίχοι μου. ’Ιδού και τό βιβλίον, 
μικρόν, άπλοΰν, άπλούστατον, πλήν προσφιλές μνηιιεϊαν 
άγιων πόθων καί παλμών, ήδυπαθείας, πόνων,
Ιδού αύτό ή άνάμνησις δι’ ένα γλυκόν στόνον.

Χρσήτσς Ν. Βαρλέντης

-----

ί
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ο ΥΣΤΕΡΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΥΤΟΥ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ·

Χαϊρε γλυκύ καϊ προσφιλές 
Όνειρο ’ς τή ζωή ρου !

Παΰοον τά δάκρυα, ρή κλαΐς, 
Γιατ' είν’ ή λύπες uoV πολλές, 

Πολλοί \·ε οί κοΰροί you !

Σ’ Αγάπησα ! ρά ριά φωνή 
Πικρά λόγια ροϋ λέγει,

Τοΰ καραβιού ρον τό πανί, 
Τό 'ξάρτι του καί τό οχοινϊ 

ίΐώς ρόνο θά ρέ κλαίγη.

Τά σπλάγχνα τ'άνοιξε βαθειά, 
Το κΰρα, ρού φωνάζει 

Κωφάλαλο, ρέ άσπλαχ^ιά 
Χαϊρε, έλπίδα ρου γλυκεία, 

φεύγω, γλυκοχ«ράζε<.

Ό άνερος γλυκά φυσά.
Ή θάλασσα γαλήνη,

Κόψ' τά μαλλιάσου τά χρυσά, 
Δός τα σέ ρένα συντροφιά, 

Γιά τήν 'στερνή ρου κλίνη.

Άν θά ρέ φάη τό φτωχό
Καρρία ξένη άκρη,

Φέρε τό βήρά σου αργό 
Σ’ αύιά τά ρέρη ροναχό, 

Καϊ χύσε ’λίγο δάκρυ.

Θυρήσου 'κείνον ποΰ πολύ, 
Πολύ σέ αγαπούσε-

Ποΰ πρωί βράδυ τό φιλί, 
Γλυκειά ρ ’ Αγάπη’ντροπαλή, 

Ζεστό σοΰ έδωροΰσε.

Χαϊρε 1 τό πλοϊον ρέ καλεϊ, 
Κι’ άν δέν Ανταρωθοΰρε,

Τότ’ Λ πνοή σ’ Λ Απαλή
Κα\ τό 'στερνό σου τό φιλί 

Άς έλθ’ όπου κοιμούμαι !-
Κωνβτ. Α. Δεληγεάννης

Πόσο πικρή \ε Λ ξενηιειά, μόνος έγώ τό ξέρω, 
Πού άπό μικρό ρέ στείλανε ’ς τά ξένα νά ύποφέρω. 
Και μόλις θερμαινόμουνα’ς τής μάνας τήν Αγκάλη, 
Γιά μιά στιγμή, βρισκόμουνα ξενητερμένος πάλι.

Άλλος τό Φάληρο ποθεί κι άλλος τήν Κηφισσιά του 
Και ρέ τίι μάνα τον ραζύ, τό ταίρι τον σιμά του, 
Κτίζει φωληά χαρούμενος- κ’ έγώ σέ ξένα μέρη 
Δέν έχω μάνα σύντροφο, ούδέ φωληά, ούτε ταίρι.

Μόνος, κατάμονος, φτωχός ’ς τά ξέν απελπισμένος, 
Θαρρώ κ η φύσις πώς κι’αύτή δέν μ’άγαπα ■ . , ■ , 

είμαι ξένος !
Κ’ένώ 'ς τούς άλλους τά καλά 'σάν τή βροχή

σκορπίζει, 
Έμέ ρέ πίκραις χίλιαις δυό κάθε στιγμή ποτίζει.

Σκοτάδι μαύρο, τρομερό καϊ νύκτες θολωμένες, 
Μπόραις, φουρτούναις και βροχαϊς, βραδιαϊς.απελ

πισμένες,
Είναι τό δώρα πού συχνά ρού στέλν'ή ρανρηΜοϊρα, 
Γιά ρέ τά χρόνια δίσεκτα είναι- . γιά ρέ και στείρα Γ

Ήθελα νάξερα ποτέ θενά προβάλλ’ή μέρα,
Όπως ’ς τούς άλλους, όπου ζονν ρέ γέλοια ’δώ

'ς τή σφαίρα; 
Το3ραθά κτίσω μιά φωληά κ'έγώ θεναύρω ταίρι; 
'Ελπίδα, ελπίδα πρόφθασε ! Τώρα θωρώ έν αστέρι.

ΓΙειραιεύς Γεώργιος Α Πολίτη
'Οκτώβριος

ΠΑΝΤΟΙΑ

Έν Γερμανία περιοδικόν τι αγγέλλει δη αυτόθι ,κατε·· 
σκιυάσθη τροφή ίχ ξύλου καί δη δτι ίν Βερολίνφ ίδρύθη 
ολόκληρον κατάστημα κατασκευάζον καθ’έκάσεην 200 στα
τήρα? άρτου ίκ ξύλου, ήστις χρησιμεύει πρός διατροφήν τών 
ΐππων-Τό δέ παράδοξον είναι τό ίτι οί κχτασκευασταί ισχυ
ρίζονται,ότι τοιόΰτο; άρτο; είναι μάλλον εϋπεπτος τοϋ ίχ σί
του. “Ωστε ή μέχρι τοΰδε μεταφορική χαί ήκιστα ευάρεστος 
διά τόν λαμβάνονεα πείραν αύτής φράσις «τρώγειν ξύλον» 
ήρξατο ήδη νά είναι έν ιή πραγματική της iwoicf, έπ’ώφε- 
λείο: όμω; τών ανθρώπων.

Ό Πυθαγόρας έλεγεν, ότι τό ψηφίον Υ είναι τό σύμβο- 
λον τοϋ ανθρωπίνου βίου. Τό στέλεχος παριστ^ τήν παιδικήν 
ηλικίαν, ή δέ διακλάδωσις τήν όδόν τής αρετής καί τής κα
κίας.

Ιστορία τϋς έπινοήσεως τών κρεραότών 

γεφυρών.

Πρώτη αφορμή πρό? ΐπινόησιν καί κατασκευήν τών κρεμα
στών γεφυρών ύπήρξεν ιστό? αράχνης,ον παρετήρησεν αίφνης 
διερχόμενός τις άρχιτίκτων Άγγλος. Ούτος άφ’ ού ίξή- 
τασε χαί έβεβαιώθη ότι ένόησε πόσον ίλαφρώς άλλά καί στε- 
ρεώς συνεκρατεϊτο ό Ιστός, ώστε ή αράχνη άκινδύνως νά με- 
ταβαίνη από του ενός μέρους εις τό άλλο, έπιστρέψα; εΐς τήν 
οικίαν του έσχεδίασε γέφυραν, όσον τό δυνατόν όμοίαν τφ 
ίστφ τής άρά/νης καί αυτή ύπήρξεν ή πρώτη σχεδιασθείσα 
κρεμαστή γέφυρα, ής ή πλήρης τελειοποίησες αντιπροσω
πεύεται ύπό τής περίφημου γεφύρας τοΰ Καταρράκτου τοϋ 
Νιαγάρα καί τή; ένούσης τήν Νέαν Ύόρκην μετά τοϋ 
Βρουκλίνου.

II ΦΥ1ΙΪ

ΑΙ ΠΑΤΡΑΙ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΟΣ ΑΥΤΩΝ

ΕΝΤΎΙΙίΆΕΕΙΕΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ
ΗΤΟΙ

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΗΣ ,,ΦΤΣΕΩΣ**
ΕΝ jn.FA.i ΠΕΝΙΑ.23

(Συνέχεια ίδε πραηγούμ. φύλλον)

Ό ζωηρό; ήχο; τοϋ κώδωνος τοϋ όίηγοϋ τή; αμαξοστοι
χίας μας μέ αναγκάζει ταχεω; καί καυστικόν νά απορρο
φήσω τόν πρό έμοϋ κείμενον καφφέ» μου, καθώς και ή επι
μονή τοϋ υέοϋ μου, φοβουμένου μή δέν προφθάσωμεν νά 
είσελθωμεν έν τφ τραίνφ, ό όποιος σύρων με έκ τής χειρός 
μέ φέρει ταχύτερον έν τφ βαγωνίφ.

— Τί βιάζεσαι τόσον ; τφ λέγω, εχομεν καιρόν.
— Καί τί θά έβλέπομεν έξω ; παληοκαφενεϊα καί πα- 

ληςξενοδοχεΐα, μοί άπαντ^.
— Τί, δέν σ’ αρέσουν ; δέν είνε ώραϊα.
— Τίποτε ώραιότερον τών ’Αθηνών δέν είδα άκόμη.
Είχε δίκαιον, καί έσκέφθην ότι ή έκδρομή μας δέν θά τόν 

ηύχαρίστει. Έκκινήσαντες μετ’ ολίγον καί διερχόμενοι 
έμπροσθεν τοϋ μεγάλου στρατώνος, κειμένου είς τό νοτιοδυ
τικόν μέρος τής πόλεως.

— Βλέπεις έκεϊ αριστερά τοΰ στρατώνος, ίπί τοϋ μιχροϋ 
έκείνου λόφου,Τάχη ; τφ· λέγω,όπως τόν διασκεδάσω ολίγον 
έκ τής μονοτονίας τοΰ παρατιταμένου ταξειδίου μου.

— Ναι βλέπω, τί είναι ;
— Έκεϊ επάνω έκοψαν πρό είκοσιπέντε ετών, ότε 

ήμην έδώ είς Κόρινθον, έπτά ληστάς, έκ τών όποιων οί 
δύο άντέστησαν είς τού; δημίους μέ μικρά μαχαιρίδια, τά 
όποϊα έφεραν κρυφίως μαζύ των χαί ήνάγκασάν τούτους νά 
τού· φονεύσωσι πριν τούς χόψωσι, χαί τούς έθαψαν είς τήν 
αύτήν θέσιν.

— Έκεί ίπάνω ; Καί είναι άκόμη έκεί;
— ’Ακριβώς έκεϊ.
— Τόν Παπακυριτζόπουλον διατί δεν τόν έφεραν νά τόν 

κόψουν είς τήν λαιμητόμον.
— Διότι δεν έστάθη νά τόν συλλάβωσι, άλλ’ άφησε 

καί τόν έφόνιυσαν εΐς τά βουνά. Έπροτίμησε νά φονευθή μέ 
σφαίραν και όχι μέ τήν λαιμητόμον.

— Αύτός ήτο παλληκάρι. Καί ό δήμιος,πατέρα, ποϋ εύ- 
ρίσκεται. ποϋ ζή, τί άνθρωπος είναι; ποτέ ρου δέν είδα.

— Είναι άπό τάς φύλακας. Άπό τούς φυλακισμένους 
καταδίκους τόν λαμβάνουσι, καί καλλίτερον νά μή ϊδγς 
τοιούτους ανθρώπου; άθλιους καί έλεεινούς. Δέν είναι άν
θρωποι, είναι θηρία.

Καί βλέπων ότι ή περιεργεία του έπετείνετο ήλλαξχ αμέ
σως ομιλίαν.

— Ά ! έδώ, ?ν ώραίον πράγμα τφ λέγω. Άνέγνωσας 
είς χανέν μέρος εΐς τά βιβλία σου, περί τής ’Αφροδίτης :

— Τής ’Αφροδίτη; ; Ά, ναί, ναί, ενθυμούμαι κάει, πώς 
ήτο μία ώραϊα γυναίκα τής άρχαιότητος, θυγάτηρ τοϋ Δ>θς 
καί τής Διώνης, ή όποια έβγήκεν άπό τόν άφρόν τής θα
λάσσης τής Κύπρου καί τήν άγαποϋσε όλος ό κόσμος.

— ’Ακριβώς ένθυμείσαι, ήτο θεά τοϋ κάλλους, τής 
χάριτος και τών γυναικών,τήν οποίαν ήγάπα όλος ό κόσμος 
καί πρός τιμήν τής όποιας τότε οί Κορίνθιοι ειχον ανεγείρει 
πλουσιώτατον περικαλλή ναόν, τής ’Αφροδίτης καλούμενου, 
έν τφ όποίφ ύπηρέτουν χίλιαι νεαι Ιερόδουλή έκ τών ωραιό
τερων. ’Επειδή δέ δ κόσμος τότε έδαπάνα πολλά χρήματα, 
διά νά έρχηται έδώ, νά βλέπη καί διασκεδάζω, ύπηρ- 
χον δέ χαί πολλοί κίνδυνοι, έλεγον τό πολύκροτου έκείνο άρ- 
χαΐον ρητόν, ώς γνωρίζεις.

Ού παντός πλίϊν tig Κόριυ&ον.
— Υπάρχει άκόμη 0 ναός αύτός, πατέρα ;
— Όχι, άλλά, διά νά σοΰ δείξω μίαν θέσιν περίεργα» 

τώρα όπου περνώμεν με τον σιδηρόδρομον, σοΰ άνέφερα περί 
τής ’Αφροδίτης. Βλέπεις έκεί εις τό πετρώδες έκείνο μέρος 
απέναντι ; ’Εκεί ύπάρχει έν μικρόν σπήλαιον, πολύ ώραιον 
καί παλαιόν, άπό τοΰ όποιου τρέχει νερόν διαυγέστατον καί 
καθαρώτατον. Λέγουν λοιπόν ότι ήρχετο έκεί ή’Αφροδίτη καί 
έλούετο, άλλά τοϋτο δέν είναι δυνατόν νά είναι άληθές,διότι 
ή’Αφροδίτη δέν άναφέρεταε είς κανέν βιβλίον, όιι ηλθεν ίν- 
ταϋθα' πιθανόν νά έλούετο ή 'Ελένη τοϋ Μενελάου, ίπειδή 
καί αύτή ήτο ωραία ώς ή 'Αφροδίτη καί διά τήν οποίαν 
έγένετο ό πόλεμος τής Τρφάδος, ώς γνωρίζεις, καί γίνεται 
βύγχυσις είς τό ονομα- άλλά καί δι’ αύτήν άκόμη είναι αμ
φίβολος ή παράδοσις αΰτη.

.Μετ’ολίγον άφίνομεν αριστερόθεν ήμών τόν Άκροκόριν- 
θον μετά τής παλαιάς Κορίνθου ής όλίγαι μόνον οι’κίαι δια- 
κρίνονται καί διατρέχομεν ίκτεταμένην πεδιάδα, παρα τήν 
ακτήν τοΰ· Κορινθιακού κολπου, άνά μέσον θελκτικωτάτων
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τοπείων καί κωμοπόλςων, σταματώντες άπο καιρού βίς 
καιρόν έν ταϊς συναντωμέναις κωμοπόλεσι Κιάτω, Ξυλο- 
κάστρφ, Διρβενίιρ, Άκράτορ, Διακοπτφ, κτλ. καί άφικνού- 
μέθα ιίς'Αίγιον, ένθα ό οδηγός μας ανακράζει στάσιν δέκα 
λεπτών. ’Ενταύθα εξερχόμεθα όπως άναλάβωμεν όλίγον έκ 
της ακινησίας τοδ πολυώρου τάξειδίου μας καί πίωμεν ολίγον 
ύδωρ. Αρκετά μαγαζεΐα εΰρίσκονται κατά μήκοςτής ακτής,ή 
δέ πόλις είνε παλαιάς έποχής, ρυθμού καί όψεως καί κεΐται 
άνωθι έπί κορυφής πετρώδους μέρους, ύφ’ής δίκην οχυρώματος 
φαίνονται μερικαί διώροφοι οίκίαι.

— Δέν μ’ αρέσει ούτε ίδώ, μοί λέγει ό υίός μου, και 
λαμβάνων μι έκ τής χειρός μι ώθιΐ πρός τό βαγόνεον.

— Βεβαίως δεν θά ΐδης πόλιν ώραιοτέραν τών Αθηνών, 
— τώ λέγω τότε—άλλ’αί Πάτραι, πιστεύω, θά σοί αρέσουν.

Έκκινοδμεν, τή συνοδείφ πάντοτε λεπτής διαρκούς βρο
χής καί μετά μίαν ώραν σταματώμεν πρό τοδ Ψαθοπύργου. 
Πλήν είναι πλέον νύξ και δεν διακρίνομεν έξωθι τής άμά- 
ξης ούδέν αντικείμενου. Σκότος πυκνόν περικαλύπτει τά 
πάντα, ψύχος δε αισθητόν μας αναγκάζει νά κλείσωμεν τάς 
θυρίδας τοΰ βαγονιού μας καί νά περιορισθώμεν είς τάς 
έντός αυτού έντυπώσεις μας. Πλήν οχληρόν τοΰτο καί μετ’ 
ού πολύ άρχίζομεν νά βαουνώμιθα τό ταξείδιον καί δεν 
βλέπομεν τήν στιγμήν νά φθάσωμεν είς τάς Πάτρας. Πρώτος 
ό υιός μου, όστις μοί λέγετ.

— Βαρέθηκα πλέον, πατέρα.
—Έχεις δίκαιον, -riji απαντώ, οί διευθυνταί τοΰ σίδηρο· 

ρόμου δέν έσπέφθησαν ακόμη περί τούτου, θέλεις νά φάγης 
νά περάση ολίγον ή ώρα.'

— ‘Ας είναι, δότε μοι κάτι τι.
Καί άνοίξας τόν οδοιπορικόν μου σώκκον τφ παρέθηκα 

άρτον, τυρόν, ώά, σΰκα καί χαλβδν.
Ήρχΐσαμεν νά τρώγωμεν, ότε παρατηρώ έναντι μου καί 

όπισθέν μου καί άλλους κυρίους πράττοντας τό αύτό.
— Νά, ΐζήλευσαν καί άλλοι Τάκη, καί τρώγουν, λέγω 

τότε πρός τόν υιόν μου.
—“Αμ τί άλλο νά κάμουν ; μοί άπαντφ άφελώς.
Καί τούτου παρελθόντος, πάλιν ανία ήρξατο νά μας κα- 

ταλαμβάνη.
' — Τί ώρα είναι·,

— 'Επτά.
— θέλομεν ακόμη μίαν ώραν καί πλέον.
— Νά έπιστρίψωμεν με τό ατμόπλοιου, πατέρα.
— Καλά, βλέπομεν
Καί οΰτω συνομιλούντων ήμών ή αμαξοστοιχία άνέστειλε 

τόν δρόμον της καί έσταμάτησε.
Είναι το Ρίον, τό Φάληρον τών Πατρέων, ίρχομένων σι- 

δηροδρομικώς τό θέρος ένταΰθα, διά λουτρά, διασκεδασιν 
καί καθαρόν αέρα.

Άρκούμεθα είς τούτο και έκκινοδμεν.
Μετά ήμίσειαν τέλος ώραν εντεύθεν πλησιάζομεν τάς 

Πάτρας. Άνοίγομεν τάς θυρίδας τών βαγονίων μας. καί ό 
θροΰς τών κυμάτων τοΰ λιμένος τών Πατρών φθάνει ι·</ρι 
τών ώτων μας, Σκότος και βροχή εξακολουθεί καί ένταΰθα, 
άμυδρά φώτα οικιών καί καταστημάτων μόλις δια- 
κρίνονται καί μετ’ού πολύ βραουπορούσης τής αμαξοστοι
χίας ακούονται αί φωναέ τών άγυιοπαίδων καί αμαξηλα
τών περιβαλλόντων τό τραϊνον.

Προβάλλομεν τήν κεφαλήν έκ τής θυρίδος καί σχεδόν 
τίποτε δεν διακρίνομεν ώς έκ τοΰ σκότους καί τής βροχής. 
Αίφνης ζωηρόν φως άνελπίστως καί αίφνιδίως φωτίζει τήν 
αμαξοστοιχίαν μας καί μάς παρακολουθεί, ό δέ λιμήν τών 
Πατρών μετά τού πολύπαθους αύτών φάρου καί τής ακτής 
αναφαίνονται λαμπροί καί φωτεινοί ώς έν πλήρει ήμέρφ. 
Είναι τό ηλεκτρικόν φώς τοΰ έπεισε σταθμεύοντας Ρωσσικού 
πολεμικού πλοίου, οπερ ίσως άντιληφθέν τής αμηχανίας 
τών έπιβατών καί τών άναμενόντων πάρά τήν άκτήν τού
τους ίν τοιούτφ σκότει καί λασπώδει θέσει, διόττ, είρήσθω 

έν παρόδςρή παραλιακή οδός τών Πατρών, έν ή σταθμεύει 
ό σιδηρόδρομος, γέμει πηλού καί βορβόρου καί σχεδόν δεν 
φωτίζεται, έξέπεμψε άπλετον τό εαυτού φώς, όπως ίξιγάγη 
ημάς έκ τής δεινής όντως αμηχανίας.

Ούτως ή αμαξοστοιχία μας έστη. Κόσμος αρκετός μάς 
περιεστοίχισε καί κατερχόμεθα έν μέσφ παρατεταμένων.

— ’Αφεντικό 1 άμαξα ! Ξενοδοχείου Παρισίων I Peter- 
sbourg 1 ’Αθηνών ! Λονδίνου ! αφεντικό I άμαξα 1 Ξενο
δοχείου Πατρών ! Hotel Vienne ! Marseille 1 New— 
"York ! Amerique !

Καί πατώμεν λασπώδες τό έδαφος τών Πατρών, έν ω 
ή άπό πρωίας ραντίζουσα δλόκληρον τήν Πελοπόννησον 
λεπτή καί διαρκής βροχή μάς αναγκάζει νά δεχθώμεν τήν 
υπηρεσίαν πολυλάλου κωνοποειδώς προσκολληθέντος ήμΐν α
μαξηλάτου καί νά μεταβώμεν παρά τή έν Πάτραις δια- 
μενούση αδελφή ήμών Μαρίφ Φιλίππου. Πλήν τό μαρτύ- 
ριον τής έκδρομής,ώς φαίνεται,δεν έμελλεν έως έδώ νά λήξη, 
διότι μόλις μετά τριών τετάρτων αμαξιτήν πορείαν κατώρ· 
θωσεν ό αμαξηλάτης μας νά εύρη τήν ύποδειχθεϊσαν αύτφ 
οικίαν, σκοπίμως προσποιηθείς, ότι έγνώριζε ταύτην.

'Αμαξηλάτης γάρ καί ούτος.
(Έπεται συνέχεια)

Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΊΉ2 SEAHNHS

Αί τελευταϊαι έρυθραί λάμψεις έσβέννυντο έν τή δύσει, 
άλλ’ό ούρανος έμεινε πεφωτισμένος ύπό μυστηριώδους φωτός- 
δεν διέκρινέ τις ουδόλως τούς αστέρας, καί όμως ή νύζ 
προεμηνύετο έκ τών ωραιότατων.

Ή θάλασσα έφαίνιτο ζοφερά ύπό τό φωτεινόν στερέωμα· 
ή γή σκοτεινή· ή δέ ακτή ώς υπερμεγέθης όγκος γρανίτου.

Κατά μήκος τών βράχων καθ’ών τά κύματα συνετρίβοντο, 
καί εις στενήν ατραπόν, άνθρωπός τις περιεπάτει βραδέως 
μέ τήν κεφαλήν κεκλυμένην,όνειροπολών ούχι εκείνο, δπερ 
έξετείνετο πρό τών οφθαλμών του, άλλ’ έκιΐνο, δπερ διέ- 
Kp'.vCN οί οφθαλμ.οί τοΰ πνεύματός του. ‘Ητο πλήρης πικρό- 
τητος-Είχε ζήσει έπί έτη,έκεΐ υψηλά είς πτυχήν τινα βράχου 
τής παραλίας μετά τής συζύγου του, ήν ήγάπα. Ήσαν εύ- 
τυχεϊς τουλάχιστον τό ένόμιζου.Άλλά ήρκεσε φιλονικία τις. 
ίνα τούς διαχωρίση. Ήγαπώντο πάντοτε, άλλά δέν έδύναντο 
νά συζήσωσιν πλέον.

Νά χωρισθώσι τότε j Νά εϊπωσι τό χαΐρε διά παντός ; 
νά ζήσωσι κεχωρισμένοι μακράν τής ευτυχίας ;

Το άπεφώσισαν ημέραν, καθ’ ήν ό καίων ήλιος έξέπεμπε 
είς τήν μικράν καλύβην των τάς φλογέράς άκτϊνάς του"

Έ! Καλά I άρκετά I θά φύγω, είπεν έκείνη, δπως τε
λείωση ή ίρις.

Πήγαινε, έάν θελης, άπεκοίθη έκεΐνος, κινών' τούς βρα
χίονα καί εχων τό πνεύμα έκ τής φιλονικίας ίξημμένον.

’Εσκέπτετο ήδη ότι αύτη άνεχώρει, και ότι έμενε μόνος, 
Έβάδιζε κατά μήκος τής ακτής- οί πόδες του 2έυ προσέ- 
κρουον έπί τών βράχων, οΰς τόσον καλώς εγνώριζευ, άλλ’ 
ή πληγεΐσα καρδία του προσέκρουσεν έπ'εκείνου,ού έπελαμ— 
βάνετο ή διάνοιά του.

Ό ούρανός καθίστατο λαμπρότερο;· θά έλεγε τις, όπ 
έφωτίζετο υπό λάμψεώς τίνος λευκής. Ό άνθρωπος πα- 
ρετήρησε τοΰτο δι’ άφηρημένου βλέμματος. Ήτον ώραϊον. 
Άλλά δεν συνεκινήθη ποσώς ύπ’ αύτοΰ.

'Εστρεψε τά νώτα πρός τήν άνατολήν καί έπανίλαβε 
τήν μονότονου πορείαν του.

Σχήμα τι άνθρώπινον κατήρ/ετο τήν άπόκρημνον έκ του 
χωρίου ατραπόν· αίφνης αέρων τούς οφθαλμούς ό άνθρωπος 
τό διέκρινς.

Ήτο αύτή.

Τί ήθελεν άκόαη ; Ήρχετο νά τφ ζητήση ίριδα καί είς 
τον νυκτερινόν ακόμη περίπατόν του.

Έπανήλθεν εις τά βήματά του στρέφων αύτή τα νώτα, 
μή θέλων νά τήν ίδη· τόσον ήσθάνετο τήν καρδίαν τον 
κατασπαρασσομένην.

Αύτη έβάδιζε ταχέως,ώ; καταδιωκομένη, καί μετ’όλίγον 
τόν έφθασε.

Σύζυγέ μου, τφ είπεν αύτη χαμηλοφώνως.
ΊΙσθάνθη τήν καρδίαν του τηκομένην, τήν οργήν του 

καταπίπτουσαν καί μεγάλην άδυναμίαν.
— Είχον άδικον, ειπεν έκείνη, είχον μέγα άδικον. Είμαι 

κακή, άδικος, δύστροπος· δέν γνωρίζω τί έχω, είμαι άναμ— 
φιβόλως ασθενής. Άλλα δέν δύναμαι νά φύγω, δέν θέλω 
νά σέ έγκαταλείψω. Σέ άγαπώ περισσότερον τής ζωής μου. 
Θά διορθωθώ, θά γίνω καλή· άλλά συγχώρησόν με, ώ συγ- 
χώρησόν με.

Έστράφη πρός αύτήν καί τήν ένηγκαλίσθη. 
Ταύτοχρόνως ή λαμπρά σελήνη άνυψουμένη ύπέρ τόν ορί
ζοντα τούς περιεβαλλε δια λαμπρού φωτός- είδε τέλος τό 
πρόσωπον. δπερ ήγάπα.

Ναί . . . τό ήγάπα πάντοτε, τό ήσθάνετο ήδη καλώς, 
το προσφιλές εκείνο πρόσωπον κεκαλυμμένον υπό δακρύων,

Καί έπί πολύ χωρίς νά έκστομίσωσι λέξιν περιχαρείς έ— 
βλεπον νά άναπτύσσηται μεγαλείτερον καί μεγαλοπρεπέστε- 
ρον τό ώχρόν φώς, όπερ ή σελήνη ίρριπτεν έπί τής γαλη- 
ναίας θαλάσσης.

Ζαθίρδα — Παλιριϋς
------- 1 ' «C-’T.'a— J

Σ. ΚΑΡΝΠ ΚΜΑΡΙΘΜΟΣ Ί

’Εν τφ βίφ τού αοιδίμου προέδρου τής Γαλλικής Δημο
κρατίας ό αριθμός Ί έσχε μοιραίαν σύμπτωσιν.

Ό Καρνώ εγεννήθη τφ 1837 έν Λιμώζ (Limoges =7 
γράμματα).

Είσήχθη είς τήν Πολυτεχνικήν σχολήν τφ 1857.
Έξελέχθη πρόεδρος τω 1887, δυνάμει τής § 7 τοΰ συν

τάγματος.
Έδολοφονήθη κατά τό 7 έτος τής προεδρίας του κατά τό 

57 έτος τής ήλικίας του.
Τό δολοφονικόν δργανον ήτο ή μαχαιρις (cOUteatl = 7 

γράμματα) μεγέθους 25 centimes (2 -|- 5=7).
Ό δολοφόνοςήτο ’Ιταλός (Italien = 7 γραμ.) όνόματι 

Καζέριο=7 γρ.
Άπέθανε ιή 25 ’Ιουνίου (24-5=7).

Τό .σώμα τοΰ Καρνώ μετεκομίσθη είς τό Πάνθεον τήν7ην 
ημέραν μετά τόν θάνατόν του.

Ό έκ Μόσχα; ’Ιωάννης Βετρώφ.

ΟΠΩ.ΡΑΙ

Έν τινι χώρρρ ύπήρχε νόμος, όστις άπηγόρευεν είς τόν ίν— 
δρα ν’ άσπασθή τήν σύζυγον του έν ήμέρφ Κυριακή. Διά 
τήν παράβασιν τού νόμου τούτου (καί άλλων ίσης σοφίας) 
κεραμεύς τις ύπίστη καταδίκας, έπανειλημμένως. είς πρόστι- 
μον καί φυλάκισιν.

Έτυχ» μετά ταύτα, ότε ό κεραμεύς είργάζετο παρά τόν 
τροχόν του, νά ελθη προς αύτον εί; τών νομοθετών, όστις 
τφ έξέφερε παράπονα, διότι τινά τών έργων τοΰ κεραμέως, 
άτ,να ήγόρασε πρό τίνος, είχον πολύ ευκόλως θραυσθή.

— Έάν ήμην κεραμεύς, είπεν ό νομοθέτης, θά κάτεσκεύ- 
αζον τά έργα μου οδτως, ώστε νά μή έθραύοντο τοσοϋτον 
εύχερώς. . .

—Καί έγώ, ειπεν ό κεραμεύς, έαν ήμην ν ο μ ο π ο ι ό ς, 

θά έκαμνον νόμους, οϊτινες δέν θά παρεβαίνοντο τοσοϋτον 
εύκόλως ...

—Τό «όσον πλειότερον έρωτα δίδομεν,τοσοϋτον πλεεότερον 
έχομεν», δυνατόν νά είναι αληθές διά τάς γυναίκας· ό άνήό 
όμως φαίνεται, ότι είναι κάτοχος ώρισμένης μόνον ποσό- 
τητος.

— Όταν ό Δημιουργός θέλη φορέα τών σκέψεών του, 
πλάττει ένα καλλιτέχνην.

Τό μόνον αληθώς δημοφιλές πραγμα είναι ή μετριότης.

— Έγνώρισα ότι ίκρ ηξις ακολουθεί τήν πτώσιν ιδέας έν 
κενή κεφαλή.

Περιηγητής. —’Εκφράσεις τινές έν τή Κινεζική γλώσση 
εχουσι περί τάς 40 διαφόρους έννοιας . . .

Μικρά, δεσποινίς.— Τό ίδιον καί έν τή 'Ελληνική. 
Περιηγητής.— Τί λέγετε δεσποινίς ! Είπέτε μίαν. 
Μικρά δεσποινίς.—«Δέν είναι ’δώ».

Εκείνος.—Νυν, άφου ένυμφεύθημεν, θε)ω νά γνωρίζω 
έάν ηγάπησάς ποτέ προηγουμένως ;

Έκείνη.—Όχι, Γιώργη μου, πώς,μπορείς ν’άμφιβάλ- 
λης ; Σοί φέρω καρδίαν άκμαίαν καί θερμήν ώ ς ή ί δ ι κ ή 
σου.,

( Ό Γεώργιος δέν γνωρίζει έαν πρέπη νά εύχαριστηθή 
■δ όχι).

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
41. 'Ακροστιχις.

Τά αρχικά γράμματα των ζητούμενων λέξεων άποτελοΰσι το 
όνομα νήσου τίνος τοΰ Αιγαίου πέλαγους, Εΐσί 8έ αύται*

Πόλις τής Ρωσσίας, πόλις τής Ελλάδος, προκατακλυσμιαιον ζφον, 
αρχαίος Λαιΐνος ποιητής, αρχαίος Έλλην γεωγράφος.

42. ΑεξίΎΡ>Ψ°4·
"Εν άρθρον κ’ Ιν μόριον 

έάν τά παραθέσγ,ς, 
Λαόν τινα Πόντιον 

θάάποτελέσης,
45 Αίνιγμα όημώβες.
Άναβαίν ’ ή πιπιτσού, 

Καταθαίν*  ή πιπιτσού,
Ούτε τρώγει ούτε πίνει, 

Μόνον τήν κοιλιά γεμίζει.
44. Φιλολογική ίρώτησις.

Ποιος ποιητής τής συγχρόνου 'Ελλάδος εγεννήθη έν Λευχάδι, 
πότε, χαί χατά ποιόν Ιτος άπέθανεν ;

45. Αίνιγμα Γρίφο;

Νά άναγνωσθή τό όνομα ‘Ρωμαίου στρατηγού. 
Μύκωνος Εύαγγελία Κορωναίου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ „ΦΥΣΕΩΣ“

Έ. Κ Mvxovor. ’Επιστολή σας μέ περιεχόμενα έλήφθη. "Εχει 
καλώς. Συνδρομήτριαι ένεγράφησαν. Εΰχαριστοΰμεν. Διά λύσεις 
αινιγμάτων έχετε καιρόν, διότι θά δημοσιευθώσι μετά την δημο- 
σίευσιν 50 τοιοΰτων καί θά βραβευθώσιν ουχί οΐ πρώτοι,άλλ'οί πλεί- 
ονααινίγματα λύοντες'ώστε στέλλετε αΰτάς αχωλυτως.-Λ.Δ. 'ErtaV· 
0α.Έλήφθησαν. Έχει καλώς. Σάς ένεγράψαμεν διά δύο χρυσόδετα
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Ημερολόγια. Εύχαριβτοΰμι». — Ά. Σ. Aiipioenr. Έκιστολή χαι 
δελτάριον έλήφθη μετά δηκοτίευτιν. "Εχει καλώς είμιθχ σύμφωνοι. 
— Ί. Π. ΣπΖισσς. Έπ.στολή έλήφθη, διορθώσει; παροραμάτων 
δί» δημοσιεύομε», ώς κατόπι» εορτής, άφοΰ δηλαδή πλέον τό κακόν 
έγένετο. — Β A. KaifOr. Φρ. 33,25 έλήφθησα». Ευχαριστούμε» 
πολύ —Κ. Γ. Κ. ίω,·στάττα>·.Έπιστολή us πιρ·εχόμε»χ έλήφθη 
Έχει χαλώς. Σας έ»εγράψαμε» καί δι’εν .Ημερολόγιο». —Ε. Φ. 
Κιρκυ ar. Συνεστηαένη έλήφθη. Ευχαριστούμε». Έχει καλώς. 
Επιδιώξατε παρακαλοΰμεν μέ κ. Στρ. τελείωσι» ύποθίσεω; Άνα-, 
μένομε» σηαείωσιν Ημερολογίου — Ί. Ο. Bdlor. Συνδροαή σας 
έλήφθη. Εΰχαοιστοΰμ.». Απόδειξις έν παρόντι φύλλφ-—Ν. Ν. 
XaAxifa. Συνδρομή σας έλήφθη Εύχαριστοΰμεν. 'Απόδειξιν «στεί· 
λαμεν χ. Ν· Γ.-διτι; ειχεν άποστείλει ήμϊν ταύτη» προγενεστέρως. 
Ώστε ή λάθος θα συμΰαίνη ή έτερον συνδρομητήν θά έννοήτε νά </- 
γράψωμε». —Κ. Γ. Α βεσσο^ο·ϊκη». Δελτάριον έλήφθη. Συνδρο- 
μηται ένεγράφησχν. Εύχαριστοΰμεν. “Εχει καλώς. — Κ. Μ. Κ. 
Πιιραια Επιστολή έλήφθη άλλά λυπούμεθα, διότι ή δδόετής εφαρ
μογής τοιούτου έργου καθ’ήμας δέ» ε’ναι ή κατάλληλος, ώς γρά
φετε. Δέον νά ύποΰάλητ» αύτό εΐς τήν έκτίμησιν των αρμοδίων 
πρώτον. — Κ. A. 'E'rai-t/a. Έλήφθη πονημάτων σας καί άν έγ· 
κριθή δημοσιευθήσεται. —Δ. Γ. Μ Ναύπάι.ν. Δελτάριον έλήφθη. 
“Εχει καλώς 'Αριθμός λαχείου σας είναι δ έκ δεξιών άποδείξΐως 
αδξων αριθμός 383- 'Απλούστατον. Άποροϋμεν δέ έπί άπορί? καί 
δυσθυμίμ υμών.

Α,.,ιΜΚ-.<ΙνΙ>.-     , Wl.li·.il.fr·,μ» ιρ·*·Μ*ν ... ........................... .......... ............

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Χάρτινα παίγνια. — Τό ηλοϊον.

Δυνάμιθα νά κατασκευάσωμιν ίιά τοΰ χάρτου μεγάλην 
ποικιλίαν ’μικρών παιγνίων, τά όποια τά παιί α μετ’ 
ενδιαφέροντος και εΰχαριστήσεως πολλάκις κατασκευάζουν 
Χάριν περιέργειας καί τών άγνοούντω« τήν κατασκευήν 
των, πκρατίθεμεν μετά τών σχετικών εικόνων τινά τούτων.

Τό ΛλοΓορ.Λαμβάνομεν τεμάχιον χάρτου 25 εκατοστών 
τοϋ μέτρου περίπου μήκους,έπί 18 — 20 πλάτους μέ γωνίας

Λαμβάνοντες δε τέλος τάς δύο γωνία; γγ μεταξύ τοΰ 
άντίχειρος καί τοΰ δείκτου έκάστης χειρός, απομακρύνομεν 
αύτά; ελαφρώς καί μετά προσοχής, ϊνα μή σχίσωμεν τόν 
χάρτην έν τώ μεταξύ καί οΰτω; σχηματίζομε» τό πλοΐον 
τό πκριστάμενον' διά τοΰ σχήματος 5.

Φ. Π.

Φ·Φ·Φ«Φ·Φ·Φ*Φ«Φ*Φ·Φ·Φ*Φ«Φ>Φ*Φ·Φ«Φ·Φ·Φ*Φ·
ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ

Η ΠΡΟΟΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΝ ITA.TFA.ia
—4·-»>-

Βραβευ&εν έν τί} ζ/’ ’Ολυμπιακή ίκδΐβιι

Έν τφ λαμπρφ καί έπϊ τώ εύρωπαϊκώτερον δχε- 
σκευασμένφ τούτφ ζαχαροπλαστείφ κατασκευάζον- 
ταχ παντοειδή γλυκίσματα καί ζακχαρόπηκτα πρω
τοφανή, ποχότητος άρίστης. Τά οί: κομψέ τα 
του εί<Λν έκτακτα, άμχλλώμενα πρός τά Εκλεκτό
τερα τών καλλίτερων ’Αθηναϊκών έργοστασίων καϊ 
βραβευθέντα έν τή Δ' ’Ολυμπιακή Εκθέσει.

Οχ βουλόμενοχ προσελθέτωσαν.

Κ. Ο Υ F Ε I Ο Μ

Γ. ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΟΥ
Έν ττί. πλατεία Γεωργίου τοΰ Α’.

ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Έν τώ κομψοταιω χαι όντως εΰρωπαϊχώ τούτω Κου
ρεία ευρίβκει πάζ φιλόκαλος και φίλος τής κα9αριότη- 
τος πάσαν τήν δυνατήν περιαυίηβιν· Πρδς δε τούτοις ίν 
αύτ& ίκτελοΰνται θερμά και ψυχρά λουτρά.

.//εριποίηοις ίξαίρετος. Συνιβτ&ται θερμώς.

►•«♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ι
Ό κ. ®άνος Τζαβέλλας λαμβάνει τήν τχμήν 

νά γνωστοποχήση, τώ σ. κοχνφ δτχ έγκατέστη από 
1ης Νοεμβρίου έν τή όδφ Ίπποκράτους άρ. 31, 
παρά τήν''Βαλλχάνεχον ΒχβλχοΘίχκην καχ δτχ πωλεί
ται παρ ’αύτω τό η Έ γ χ ε χ ρ χ δ χ ο ν τ ο ν Έμπο- 
ρ χ κ ο ΰ Δ χ ι< α ί ο υ» τοΰ κ. Σ. Κροκιδα.

όρθάς καί ίιπλοϋμεν αυτό», ώς ^είκνυσι τδ πρώτον σχήμα.
Ειτα φίρομεν τά; 5ύο γωνίας α α π;δς τήν ίιεύθυνσι» 

τοΰ β καί οΰτω σχηματίζουν δύο νέας .πτυχάς, ών αίγω- 
νίαι ivouvrat προς τδ σημεϊον ε, κέντρον τοΰ χάρτου, (σχήμα 
2 Ί.Τότε άναβτρέφομεν τάς ίύο έλευΟίρα; πλευράς τήν μίαν 
έμπροσθεν και τήν άλλην όπισθεν μέχρι τής διά στιγμάτων 
σημειουμίνης γραμμής γ γ, καί οΰτω άποτελοΰμεν τδν λε
γόμενον πίλον τοΰ χωροφύλακος, τρικαντο,κατά τους παϊδας.

Μετά τοΰτο είσάγομεν τούς άντίχειρας εντός τοΰ πίλου 
καί άνοίγομεν αυτόν ίω; οΰ έ»ώσωμεν τά; ίύο αντιθέτους 
γωνίας και κατασκευάσωμεν το σχήμα’δ,τακτοποιοΰντι; τάς 
γωνία; γ γ τοΰ 2 σχήματος. Άναστρέφομεν είτα τάς έλευ- 
θερας μικρά; γωνία; τοϋ χάρτου τήν μίαν έμπροσθεν καί 
τήν έτέραν όπισθεν,διπλοΰντε; τόν χάρτην κατά τήν ΐστιγ- 
ματισμένην διεύθυνσιν εζ και οΰτω; έχομεν δεύτερον 
πίλον χωροφύλακας, τρικαντό, τδν όποιον άνοίγομεν, δπως 
καί τήν πρώτην φοράν,διά-νά σχηματίσωμεν τό σχήμα 4.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΝΕΪΗΑΤΜ DOTQN
Ν.Ε. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΑΙ Δ. ΦΟΥΣΑΡΑ

ΒραΰευΘέν κατά τήν τελευταία» παγκόσμιον ΈχΘετιν τοΰ Λυών.

. Έν Χαλκίδι.

Τά λαμπρότερα ποτά, τα ωραιότερα καί γευστικότερα, άμιλλώ- 
μενα προς τά ευρωπαϊκά,κατασκευάζονται έν τ<ρ έργοστασίω τούτφ, 
Ενθα γίνεται χρήσις ύλικών άγνοτάτω» καί πρώτη; ποιότητος.

Τά Κονιάχ, μαστίχη, ουζο,βανχνα, άγγέλικα, χτλ.οΰ μόνον προ-
τιμώνται έν Έλλάδι τώ.ν ευρωπαϊκών, άλλα καί πάντα τα ξένα
πλοία σταθμεύοντα έν Έλλάδι προμηθεύονται ήδη τοιαΰτα έκ τοΰ

άρίστου τούτου εργοστασίου.
Όσοι δέν τά ίδοκίμασαν ετι, άναντιρρήτως άγνοοΰσι τήν κατα

σκευή» τή; έλληνικής μας ταύτης βιομηχανία;

εκ-των καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΙΔΟΤ


