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στάσεις, καί εκτίμα τήν ούσίάν τών τύπων, τών φιλοφρσνή- 
σεων. τών ματαίων έπιδείξεαν καί τών ηγεμονικών τιμών.Έξι· 
λάμβανε δέ τό ηγιασμένου ύδωρ ώς αναγκαίον ρευστόν, κάί 
τό ένδυμα ώς θερμαντικόν κάλυμμα, καί ουδέν πλέον. Οσά- 

'κιςδέ συνανεστρέφετο πλουσίους η πτωχούς, προσωπαεκ-τών 
άνωτάτων βαθμιδών "ή 
άτομον τών κάΥώτά- 
των στρωμάτων,ή αυ
τή εύθύτής, γλ.υκύτης, 
προσήνειά' κάίάγάθό- 

• της’ έδίσποζεν έν τή 
καρδίςρ του. Πάντοτε 
αυστηρός πρός τούς 
μεγάλους^ πάντοτε α
γαθός - καί πρόθυμος 
πατήρ ή σύμβουλός 
πρός τούςμικρούς. ‘Ο
πότε δέ ημέραν τινά 
επιστρίφων οΐκαδε άπο 
σπουδαίας τίνος 2υνε- 
λεύσεως καθ’ήν-ειχον 
λάβει μέρος πάντες οί 
αντιπρόσωποι τής ’Α
μερικής, συνήντησε χω
ρικόν τινα καταβάντα 
τού όνου του καίχαι- 
ρετίζοντά άύτόν μετ’ 
έκπλήξιως, τφ ίσφιγξε 
τήν χ,εϊρα· λίγων :

—■ Δόςμοι τήν χεϊ- 
ρά σου· φίλε μου, δια 

' νά μίταδώσωμεν άλ- 
λήλοις τήν θερμότητα 
τής αγάπης καί εργα- 

·' σίάς ·ών εχέι 'ανάγκην 
ή πατρίς μας, διάτήν 
ευδαιμονίαν αύτής καί 

-'•ημών. /'■-·'
Ή πρόοδος τής ’Α

μερικής ήτό τό μόνον 
μίλημα, ή.ίνδελεχής 
μέριμνα κάί οροντίς 
τού Φραγκλίνού. Δι’ 
αύτήν ?ζή, δι’αύτήν 

■ είργάζετο κάί τό κα
τόρθωσε. Πάντες δέ 
οΐ μετ ’ αύτόν άναψα- 
νεντες μεγάλοι 'αήδρες 
τής ’Αμερικής έπί τά 

Ίχνη εκείνου εβάδισαν 
καί έδοξάσθησαν. · 

Έν ετει 1778 κα- 
τώρΟωσε; νά συν.άψή 
τήν.πιριλάλητον εκεί
νην συνθήκην μεταξύ. ···»· · * · » ·|···| · ρ»· · —’

^ος μοι την χεϊρά ^ου Αά νά {<ετα$ωσι>ψεν αΛ.ΙτιΙΰΐς την βιαιότητα rz/< Αγάπης και έργαάίας. ’Αμερικής χαί Γαλ-
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λίάζ, καθ’ ήν ή τελευταία αυτή άνελάμβανε πάντα τά βάρη 
τοΰ πολέμου, χωρίς νά-ζητήση ουδεμίαν αμοιβήν τών θυ
σιών της. Ό υπέρ τής ;’Αμερικής ενθουσιασμός τής Γαλλίας 
ήτον απερίγραπτος, πάντες ^προθυμοποιούντο τίς πρώτον νά 
προσφέρη τό ξίφος του καί τό χρήμα του ύπέρ τής ανδρείας 
αποικίας εκείνης,, ήτις επολέμει διά τήν αυτονομίαν της, 
επανειλημμένες διακηρύττουσα, ότι έπεθύμει νά ζήση ελεύ
θερα. ; Τοΰτο κατώρθωσεν. ο Φραγκλϊνος, διά τής έπιτε- 
θείσης έπισήμου σφραγίδος εις τήν μεταξύ τών δύο γενναίων 
εθνών, τοΰ γαλλικού έθνους καί τής ’Αμερικής, ύπογραφεϊσαν 
συνθήκην κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα, ούτινος τάς πρά
ξεις έπεκύρωσε και ένίσχυσεν ό δε'κατος έννατας, αί δε δημο- 
κρατίαι τών δύο χωρών είσίν εκτοτε άδιαρρήκτως συνδεδεμέ- 
ναι, τόσον διά τών αμοιβαίων αύτών εκδουλεύσεων, όσον καί 
διά τών κοινών αύτών εμπνεύσεων καί πεποιθήσεων.

Ό πατριάρχης τής ίλευθερίας, ώςώνόμαζεν αύτόν ό Βολ
ταϊρος, προσεβλήθη τέλος ΰπό λιθιάσεως, μετά οκτώ ετών 
διαμονήν έν Γαλλίιρ.'Ηγε τότε τό έβδομηκοστόν έννατον έτος 
τής ηλικίας του. Πλήν έπιθυμήσάντος τοΰ Φραγκλίνου ν’ ά· 
ποθάνη ίν τή πατρίδι του, έπεβιβάσθη εις Χάβρην καί άπε- 
βιβάσθη καλώς έχων έν Φιλαδελφείφ, όπου έγένετο δεκτός 
μετ ακράτητου ενθουσιασμού ύπό τών εύγνωμόνων αύτοΰ 
συμπατριωτών.

Άπεβίωσεν έν ήλικία ογδοήκοντα τεσσάρων έτών, μέ τό 
θάρρος καί τάς ελπίδας ανθρώπου θεωροΰντος τόν θάνατον 
ώς δευτέραν γέννησιν ή μάλλον ώς άναγέννησιν.

Έπί τοΰ τάφου αύτοΰ έχαράχθη ό ακόλουθος επιτάφιος 
τον όποϊον μόνος είχε προετοιμάσει καί ίδιοχείρως γράψει, ότε 
ηγε ηλικίαν είκοσι τριών έτών.

Έχει αυτολεξεί ούτως, ώς άναφε’ρεται έν τή ύπό τής φι
λοσοφικής ’Αμερικανικής "Εταιρείας δημοσιευθείση εκθέσει 
προσφάτως,έπί τή εύκαιρίορ τής έκατονταετηρίδος τοΰ Βενια
μίν Φραγκλίνου, ούση πλήρει ανεκδότων καί ενδιαφερόντων 
γεγονότων.

THE BODY 
OF 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ FRANKLIN 
PRINTER 

(LIKE THE COVER OF AN OLD BOOK, 
ITS CONTENTS TORN OUT, 

AND STRIPT OF ITS LETTERING AND GILDING), 
LtES HERE FOOD FOR WORMS. 

YET THE WORK ITSELF SHALL NOT BE LOST; 
FOR IT WILL, AS HE BELIEVET, APPEAR ONCE MORE 

IN ANEW
AND MORE BEAUTIFUL EDITION 

CORRECTED AND AMENDED 
BY .

THE AUTHOR. .

Ή μετάφρασις αύτής είς τήν γλώσσαν μας, έχει ούτως :
«Τό σώμα τοΰ Βενιαμίν Φραγκλίνου, τυπογράφου (ώς τό 

κάλυμμα παλαιού τίνος βιβλίου', ούτινος τό περιεχόμενον ά- 
πεσπάσθη και έστερήθη τών γραμμάτων καί τοΰ χρυσοδέμα- 
τος) ενταύθα κεϊται, τροφή τών σκωλήκων.Τό ε'ργον όμως 
αύτό δέν θ’ άπωλεσθή, διότι- ώς ύπ’ αύτοΰ έπιστεύετο, θά 
άναφανή ποτέ έν νεωτέρα καί ώραιοτέρφεκδόσει, έπιδιωρθω· 
μένη καί βελτιωμένη ύπό τοΰ συγγραφέως.»

Ό Βενιαμίν Φραγκλϊνος έγκαταλείπων τήν ζωήν άφήκε 
όπισθεν του πλήρες τετελεσμένου τό καθήκον άνδρός τίμιου 
καί- έναρέτου, πολίτου άφΟσιφθεντος είς τήν πατρίδα του, ήν 
ύπηρέτησεν ώς άνήρ σκεπτικός, οικονομολόγος, διπλωμάτης 
καί σοφός.

Ό Φραγκλϊνος ύπήρξε τό Ιξοχον πνεύμα, ό αναμορφωτής 
μιάς αποικίας, ήτις τά πάντα έδεϊτο,άναπλάσεως καί μετα
μορφώσεων, καί διά .τοΰτο βλέπομεν αύτόν άσχοληθέντα παν- 
ταχάσε, είς την γεωργίαν, είς τήν υγιεινήν, είς τήν οικιακήν 
οικονομίαν, εις τήν ηθικήν, είς τήν δημοσιογραφίαν, είς τήν 
διεθνήδιπλωματίαν. Ό Βενιαμίν Φραγκλϊνος είναι 0 αλη
θής.Ρόβινσων τής ’Αμερικής, ό διοργανωτής τών τύπων καί 
τής ούσίας έν οίς διεμορφώθη αΰτη. ’Αφιέρωσε τήν διά πλεί- 
στων προτερημάτων πεπροικισμένην ιδιοφυίαν του, τάς ισχυ- 

ρας αύτοΰ δυνάμεις, τήν παγκόσμιον αύτοΰ Ικανότατα εΐς 
την ύπηρεσίαν τής πατρίδος του μετ’ άφοσιώσεως μοναδικής 
καί' άνωτέρας παντός επαίνου. Έγένετο ό κατάλληλος σκΛ· 
πανεύς τής Νέας ’Αμερικής, ής ύπήρξεν 0 πρωρεύς τήςόδοΰ 
ήν αύτη έρρωμένως σήμερον βαδίζει.

Όλίγισται κηλίδες διακρίνονται έν τώ ήλίφ τοΰ Φραγκλί
νου, άς αύτός ό ίδιος άπεκάλυψεν, όμολογήσας τάς έλλείψεις 
του, τάς όποιας τόσον εύφυώς άπεκάλεσεν errata- Μεταξύ 
δέ τών σφαλμάτων του τούτων, εδει νά συμπεριλάβη τήν 
πρός τόνΈόλνεύ δοθεϊσαν συμβουλήν του, νά καύση τό έξο- 
χον αύτοΰ ίργον, Les Ruiries (τά εμε/πια).

Ό Φραγκλϊνος ώς ηθικολόγος άγαν αποφθεγματικός καί 
ύπέρ τό δέον συμπερασματικός, στερούμενος τών μεγάλων φι
λοσοφικών βλέψεων, άλλα τρέφων .έν (αυτφ τήν χιμαιρικήν 
ιδέαν τής έν τώ κόλπφ απάντων τών έθνών έμφωλιύσεως 
τθί άρετής, δέν είχε καιρόν νά θέση ώς βάσιν τής ήθικής του 
τήν ύπάρχουσαν θρησκείαν, τόν χριστιανισμόν, ούτινος μό
νον προσεπάθησε νά μεταφέρη τάς άρχάς του έν τή πολιτική 
κατάστάσει. Διά τούτο δέν δίέβλεπεν ή μόνον τήν ώραίαν 
φάσιν τοΰ χριστιανισμού καί άπέστρεφε μετά χάρντος τήν 
προσοχήν του άπό τών άτελειών του, άπό τών fyeutlur του,; 
διά νά είπωμεν καλήτερον, ώς·ό;Βόλνιύ. Άφοΰ οί άνθρωποι 
είσί τοσούτω μοχθηροί μετά, τής θρησκείας των, τί ήθελον 
εισθαι άνευ αύτής; ελέγεν ό Φραγκλϊνος, καταδικάζω? έαυ- 
τόν διά τής πλημμελούς ταύτης έκφράσεως καί πεποιθήσεως 
του, έν ή τοσούτον ύπονοητικώς περιέχεται ή ομολογία Τής 
αδυναμίας τής θρησκείας έπί τής τών ανθρώπων έπιδράσεω; 
αφού ούτοι έξακολουθοΰσι διάγοντες μοχθηρώς.

Έν τούτοις αί Ήνωμέναι Πολιτείαν έπαραδειγματίσθησαν 
άπό τών μεγάλων αύτών άνδρών, καί διατηροΰσι ετι τόν 
πρός τόν χριστιανισμόν καί τήν έλευθερίαν φανατισμόν,τω?· 
Τό καλόν βαδίζει πάντοτε πλησίον τοΰ κακοϋ, ή δέ σκιά 
ακολουθεί τό φώς.

Περαίνοντες τήν περί Βενιαμίν Φραγκλίνου μικράν ημών 
ταύτην πραγματείαν, και έξετάζοντες αύτόν είς τό κεφα
λαίου τής πρός τήν πειραματικήν φυσικήν δράσεώςτου, εύρί- 
σκομεν, οτι ούτος έθεσε τάς βάσεις, τής περί ηλεκτρισμού 
θεωρίας καί μετά τοΰτον ό Γαλβάνης, διόπερ όφείλομεν να 
όμολογήσωμεν, ότι έκτος τοΰ ότι ύπήρξεν ό πρωρεύς τής 
προόδου έν ’Αμερική, ύπήρξεν ένταντώ καί ό σκαπανεύς τών 
φυσικών επιστημών.

■ ψρί*.

ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

ΑΠΟΔΕΧΘΟΜΕΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΙΦ
Α' ""

Ούδείς φόβος, ώς έκ τοΰ τίτλου, θά είκαζε τις, μή ρίψω 
εΐς τάς ζκομψάς τοΰ περιοδικού στήλας έναυσματικάς λέ
ξης περί τού περιλάλητου περισσεύματος τοϋ προϋπολογι
σμού, ή περί της ύπάρξεως τοΰ όποιου ιδέα τοσοΰτον κατά 
τά τελευταία έτη διεκωδωνίσθη, συνεζητήθη, άνεσκολοπίσθη, . 
άπέθανεν τέλος. Μοί φαίνεται—καί είναι—ό. περί τούτου 
λόγος αρκούντως άτερπής.καί μάταιος, ώστε νά μή επιθυ
μήσω νά άναμεχθώ, έστω καί έν παρόδφ είς τούς οικονομι
κούς λαβυρίνθους τών υπολογισμών, οΐτινες έν προβλημα
τική πάντοτε εύσυνειδησίγ εκτίθενται άπό τοΰ βήματός τής 
Βουλής ή έν ταϊς στήλαις τών έφημερίδων. Ένδιαφέρομαι 
ώς Έλλην διά τήν περιπόθητου έπίλυσιν τοΰ οίκ. προβλή
ματος τής πατρίδος μου — προβλήματος άλλως τε φοβερού 
καθ’άπασαν τήν Ευρώπην —, άλλ’ΐλιγγιώ έπί τφ άγαν 
στενφ συνδέσμω αύτοΰ πρός τάς πολιτικάς διαμάχας. "Ετε
ρόν τι περίσσευμα θά μέ άπασχολήση, όπερ δέν άφορφ μέν 
τό Δημόσιον ταμεϊον, άφορ^ όμως τήν αλήθειαν, ήτις δι’η
μάς τούς όλοέν είς πεπολιτισμένον καί πάλιν 'Έθνος διαπλατ- 
τομένους δέον νά ή άντικείμενον θερμής λατρείας.....

Τό περίσσευμα τοΰτο πρό πολλο.ΰ εδει νά καταστή κύριον 

ζήτημα ύπό τών λογικώς καί ολίγον μαθηματ,ικώς σκεπτοιιέ- 
νων· δυστυχώς όμως έχουσιν οί πλεϊστοι έν Έλλάδι τόσον 
άτελεϊς και συγκεχυμένας ιδέας περί του άπλοΰ άλλως ζητή
ματος τούτου, ώστε μία άνάπτυξις καί άνακίνησις αύτοΰ επι
βάλλεται, τώρα μάλιστα μέ τήν άνατολήν τοΰ νέου έτους. 
Πρόκειται περί τών 12 εκείνων περιττών ήμερων, καθ’ άς 
ήμεϊς οί Όρθόδοζοι προτρέχομεν τών Καθολικών. Καί θά 
φανή ίσως παράδοξον έκ πρώτης όψεως πώς έχομεν περίσ
σευμα άφοΰ ήμεϊς ύπολειπώμεθα τών άκολουθούντων τό Γοη· 
γοριανόν ήμερολόγιον, οΐτινες προηγούνται κατά τάς έορτάς. 
Πώς συμβαίνει τοΰτο καί όποια παρίσταται άνάγκη τής ά- 
πορρίψεως τών 12 αύτών ήμερώνθά έξηγήσωμεν, γνωστού 
όντος πόσον ήμεϊς οί "Ελληνες σφόδρα άντιπαθοϋμεν πρός τάς 
φυσικομαθηματικάς έπιστήμας, τάς θετικάς καί κατ’ έξοχήν 
έπιστήμας τοΰ λήγοντος Ιθ’ αίώνος.

Β’
Ανέκαθεν οί πεπολιτισμένη άνθρωπότης διέγνω τήν ανάγ

κην μεθοδικήςμεηρήσεως τοΰ χρόνου, τότε μέτρον άνεζητήθη 
έν σχίσει πρός φυσικά φαινόμενα, ώς πρός τάς έμφιλοχωρού- 
σας μεταξύ τών χρονικών διαστημάτων άποστάσεις. ’Αφής 
όμως Ιποχής κατέστη γνωστή ή περί τόν. "Ηλιον στροφή τής 
Γής καί ή περί τόν ίδιον αύτής άξονα, σημαντική άνεφάνη 
πρόοδος πρός εύρεσιν, ώς οίόν τε άκριβή, τής μετρήσεως τοϋ 
χρόνου, ήτοι τοΰ ήμερολογίου, βασιζόμενου έπί φυσικών, ώς 
προελέχθη, φαινομένων- άπό τής εποχής δέ ταύτης άναφέρει 
καί ή .Ιστορία τά ημερολόγια.

Τό άρχαιότερον τών ημερολογίων, όπερ έλήφθη μετέπειτα 
ώς βάσις τών μεταγενεστέρων καί έξ ού καί' τό ήμέτερον 
προέκυψεν, είνε, τό π^ωζοΓ ‘Ρω/iaMr, όπερ ειχον σύν τή 
‘Ρώμη καί αί πλείσται λατινικαί πόλεις. Ήρίθμει δέ 10 
μήνας περιλαμβάνοντας έν όλφ 304 ήμέρας- ήρχιζε δηλαδή 
άπό τής 1ης*  Μαρτίου καί έληγε τή 31 Δεκεμβρίου. ’Ιανου
άριον καί Φεβρουάριον δέν έγνώριζον τότε. Τό έτος τοΰτο 
τοϋ άρχαιοτάτου Ρωμ. ήμερολογίου ήτο πάντη ανεξάρτητον 
φυσικού τίνος φαινομένου καί άσχετον πρός τήν έκάστοτε 
έπαναλαμβανομέ/ην θέσιν τής Γής ώς πρός τήν Σελήνην καί 
τόν "Ηλιον.

Άμυδρά τις μόνον σχέσις, εύρεν ό Λιγοΰρος, ότι ύπήρχε 
πρός τό ήλιακόν έτος, ήν όμως δέν ήδυνήθη νά όρίση ακρι
βώς, ίλλείψει μαρτυριών. Ή κατάρτισες τοΰ ρηθέντος ήμε
ρολογίου άπεδίδετο είς τόν Ρωμύλον· άλλ’ ό μετ ’αύτόν Νου- 
μάς έκ θρησκευτικών όρμώμενος λόγων, διεσκεύασε τό τοΰ 
Ρωμίλου ήμερολόγιον καί νέον κατηρτίσατο ενιαυτόν δωδε
κάμηνον, προσθείς τόν ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον, ούς καί 
άφιέρωσε τοϊς θεοϊς. Οί 12 ούτοι μήνες άντεστοίχουν πρός 
τήν κατά μήνα αλλαγήν τής Σελήνης άπό τής πρώτης έμ- 
φανίσεως αύτής μέχρι τής πανσελήνου- ήτο επομένως έτος 
Σεληνιακόν. Ή άλλαγή τής Σελήνης διαρκεϊ άκριβώς 29 ή
μέρας, 12 ώρας, 44’ καί 3"- ώστε τό Σεληνιακόν έτος ά- 
πετελεϊτο έκ 355 ημερών, 29 δέ τοιαΰται άπετέλουν μήνα. 
Άλλ’ ούδέ τό οΰτω καταρτισθέν ήμερολόγιον διήρκεσι πολύ, 
διότι μεταγενεστέρως έκ τών δύο τούτων ήμερόλογίων, τοϋ 
δεκαμήνου.καί δωδεκαμήνου Σεληνιακοΰ,έταυς, οί Ρωμαίοι 
ίερεϊς ίδιον ίσχημάτισαν σύστημα- λέγομεν δέ ίερεΐς, διότι 
ούτοι ήσαν τότε οί σοφοί, αυτοί όντες δικασταί καί αστρονό
μοι1. Τό. σύστημα όπερ μετεχειρίσθησαν ήτο τό έξής :

Ελαβον ώς βάσιν τόν ένιαυτόν του Νουμα, όν διετήρη- 
σαν αναλλοίωτον, καί ίκ τών 1 2 τοΰ όποιου μηνών, 4 ειχον 
31 ημέραν, 6 ιΐχον 29, επίσης 29 ό ’Ιανουάριος καί 28 ό 
Φεβρουάριος. Ερεύνησαν δέ καί εύρον ότι τό έτος τοΰτο είχε 
σπουδαίαν διαφοράν μετά τοΰ ηλιακού, τοΰ αστρονομικού, 
τοΰ αληθούς έτους τοΰ συντελουμίνου διά τής περιστροφής 
τής Γής περί τόν "Ηλιον. Ή διαφορά ήτο, ότι ένφ τό ήλια
κόν έτος είχε 365 ήμέρας καί 6 ώρας, τό τοΰ Νουμά είχε

I Κ«β' ί|ν ίστίρκν StenpivsTO τδ π?ωτ«ν ή σιλήνη, ί,το αντη ή 1η τοί 
μην«ς και τ«ντην ίνήγγεΛεν έκάιτοτεό ίιριύς λίγ«ν : ο»Ιθ.Έξοί ή πρώτη 
ήμέρα «λίγίτβ Calendae |Κ»λίν8η), s« tovwj 5έ κκί ή παρ’ ήμΐν 
♦ναμαϊία Κάλλαντβ. 

355 μόνον. "Εδει λοιπόν νά έπήρχετο ίσοζύγιον μεταξύ τών 
δύο διαφερόντων ενιαυτών, καί πρός τοΰτο οι Ρωμαϊοι έσχη- 
μάτισαν ίδιον τινα μήνα, διά τής έξής.μεθόδου, κατάλογον 
τών άστρονομικών. των γνώσεων.

Άνά παν δεύτερον έτος προσέθετον ίδιον μήνα, ον έκάλουν 
mensis inter canales ή marcedonium, ip602tfior μήνα, ά- 
ποτελούμενον εναλλάξ ότέ μέν έξ 22 ημερών, ότέ δέ έξ 23, 
διότι τοιαύτη παρίσταπο άνάγκη, κατά διετίαν, προς άπο· 
φυγήν πλάνης. Ό εμβόλιμος δέ μήν σύνεσφηνοΰτο, ούτως 
είπεϊν,μεταξύ 2 ήμερών τοΰ Φεβρουάριου,τής 23ης καί 24ης. 
Έπήρχετο ρήγμα Ιντός τού δυστυχούς Φεβρουάριου, ϊνα το
ποθετηθώ ό marcedotlius, άποκοπτομένων οΰτω. τών ύπολοί- 
πων 5 ήμερών τοΰ Φεβρουάριου (24-—-29), αιτινες προσετί- 
θεντο είς τόν έμβ. μήνα, ώς παράρτημα.

Τοιοΰτον τό έκτών δύο συστημάτων διασκευασθέν ήμερολό
γιον· άλλ’ ή μέθοδος αΰτη τής κατά διε·»ίαν|παρεμβολής τοΰ 
marcedonius, μυρία επέφερεν άτοπα, ώς πρός τόν προσδιο
ρισμόν τών έορτών, σπουδαία δέ συμφέροντα' διεκυβεύοντα. 
Άστεροσκοπιϊον τότε δέν ύπήρχεν έν Ρώμη- οί ίερεΐς ήσαν 
έτι οί έμπιστοι τής άστρονομίας, διότι τα πάντα έφαίνοντο 
θαύματα, άποτελέσματα ύπερτέρας δυνάμεως. Ή σύγχυσις 
έν τούτοις ήτο μεγάλη· οί μήνες δέν ήσαν σύστοιχοι τών ε
ποχών ό 'Ιούλιος μετετέθη είς τήν θέσιν τού Δεκεμβρίου, 
καί άντί φυτείας έβλεπον χιόνας! Είς τήν κατάστασιν ταύ
την τέρμα έδωκεν ό ’Ιούλιος Καϊσαρ. "Οτε ούτος έγένετο 
ύπατος, διέγνω τήν άνάγκην νά κανόνίση εύρυθμώτερον τάς 
έκ τής άνικανοτητος τών ιερέων προελθούσας ανωμαλίας. Ό 
’Ιούλιος Καϊσαρ πράγματι μεγαλόνους άνήρ, άνμλαβών τίρ 
708 άπό κτίσεως Ρώμης καί 45 π. Χρ. τήν έξουσίαν, έζή- 
τησε νά έπαναφέρη τήν τάξιν, μετεπέμψατο δέ πρός τοΰτο 
έξ ’Αθηνών τόν άστρονόμον Σωσισέλην, όστις μετ αυτοϋ, 
διότι 0 Καϊσαρ ήτο κάτοχος καί τής μαθηματικής επιστή
μης, κατηρτίσατο νέον ήμερολόγιον, έπί τή βάσει τοϋ Αιγυ
πτιακού ήμερολογίου, τών Αιγυπτίων ούκ ολίγον άναδειχθέν- 
των έν τή άστρονομί? καί ταϊς μαθηματεκαϊς έπιστήμαις. 
Έδέχθησαν δ’ ούτοι, συμφώνως πρός τά άποτελέσματα εΐς ά 
κατέληξαν αί έρευναι αύτών, ότι ό ένιαυτός άπετελεΐτο εκ 
365 ήμερών .τΛέοι- 4ου ήμέρας, καί 6ώρών. Ή στροφή τής 
Γής περί τόν "Ηλιον άπό εαρινής είς έαρινήν τροπήν, ώς λέ· 
γομεν σήμερον, συμπληροΰται εΐς 365 ήμέραςκαί 6 ώρας, 

■καί τοσαύτας έδέχθήσαν, διότι δέν ήδύναντο να ύπάρξωσι 
κλάσματα τής ήμέρας. "Ινα όμως μή άπομακρύνωνται έν 
τφ μέλλοντι τής άληθείας, προσέθετον άνά παν 4ον έτος μίαν 
ήμέραν, άντί τού έμβολίμου μηνός'τοΰ κατά Νουμάν ήμερο
λογίου, όστις (έγένετο όπως συμ'πληροΰνται αί 11 ήμέραι- ή 
νΰν δέ προστεθεϊσα ήμερα έκλήθη εμβόλιμος. Ή προσθήκη 
αύτής δικαιολογείται, διότι έκ τών τετάρτων άτινα αί δια- 
φοραί εύρέθησαν, παρουσιάζεται άθροισμα ·24 ώρών κατά 4 
έτη. Έν τούτοις τό περίεργον εινε, ότι ένφ ό Ιούλιος Καϊ'·' 
σαρ δι’ ιδιαιτέρου πρός τοΰτο διατάγματος έδημοσίευσε τό 
ήμερολόγιον του καί έπεξήγησε τήν έφαρμογήν αύτοΰ, ούχ 
ήττον οί ιερείς δέν ήδυνήθησαν νά έννοήσωσι τόν μηχανισμόν 
τοΰ Ίουλιανοΰ ήμερολογίου, καί δέν ήδυνήθησαν συνεπώς 
νά τό έφαρμόσωσιν. Ώς έκ τούτου, έπειδή έλανθάσθησαν 
κατά μίαν ήμέραν, εντός 36 ετών, έπήλθε μικρά άνωμαλία 
πάλιν, ήν διόρθωσέν ό άμεσως μετά τόν Ιούλιον Καίσαρα 
αύτοκρατορήσας Αύγουστος Όκτάβιος.

Ούτω κατηρτίσθη τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον, όπερ καί τήν 
σήμερον έτι διέπει ημάς μετά τοσούτους αιώνας.

(ίβ«τ«·. βυνέγιιβ)
Δ. I. Κ.

Έξυπνες τήν πρωίαν καί απέρχεσαι, είς τήν πεδιάδα. 
Πανταχόθεν εκτείνεται ούρανός σαπφείρινος καί ώραιότατος, 
άλλ’ αγνοείς ότι, έν ώ έκοιμάσο τά νέφη διαλυθέντα έχυσαν 
άφθονωτάτην βροχήν. Ώ! πόσοι άνθρωποι δυστυχείς δει- 
κνύουσι τήν πρωίαν όψιν άτάραχον, άλλ’ εκλαυσαν' όλην τήν 
νύκτα!

X
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ΕΡΩΣ ΠΑΡΑΚΑΙΡΟΣ
(Λΐ'ήγημα ηρωτΟτυηον)

... (ίκνίχβία)

Να γί*η  σύζυγος τοΰ Πέτρου ήτο πλέον αδύνατον, ουδέ
ποτε θά συγκατένευε «ις τοιαύτην ύποχώρησι*,  διότι οΰτω 

■ χατεστρέφοντο τά όνειρά της, καί θα άπηρνιϊτο τάς δοξα- 
σία-ςτης. θά εδολοφόνει τόν έρωτά τη'ς.
,; ’Εάν συνεζιυγνύιτο πρός τόν Πέτρον τον πλούσιον, όστις 

t θάί τή*  . είσήγαγεν είς τόν κόσμον τών επιδείξεων, τηςλαμ- 
-πρότητος καί. τών διασκεδάσεων, δι’ 0*  καί μόνον έζη, ή· 
σθάνετο, ότι θά τόν ήγάπαδιά παντός' άλλ’ έάν συνεζευ- 

-γνόετο προς υπάλληλον άστ,μον, μ*θ ’ ού θά διήγε βίον τα- 
πεινόν καί έν τή άθλιότητι, κ,αί ίσως χειρότερον τοΰ ηδη δια· 
γομένου μετά τών γονέων της, ήτθά*ετο  ,δτι πολύ ταχέως 
θά κατελαμβάνετο "υπό. τρομερής άπογοητεύσεως.

Νά άφήση δ.’ άφ·’ έτερου πάσαν ιδέαν αξιοπρεπούς ΰπάρ· 
ξεως, *ά  όμολογήση τό λάθος της, ν’άναμένη καλειτέραν 
τύχη*,  δεν θά ήτο τοΰτο προτιμότερο*  ; Μήπως δέν ητο- 
αρκούντως ώραία καί επαγωγός, όπωε πραγματοποίηση βρα- 
δύτερον τούς φιλοδόξους αυτής σκοπούς ; ’Αλλά πώς ό πα
τήρ της καί ή μήτηρ της θ ’ άποδεχθώσι τοιοϋτον αίσχος ;

Καί αυτή δέ ή ιδία πώς ήθελεν υποφέρει τούτο
Προτιμότερος ό θάνατος !
Ή λέξις αύτη, την όποιαν ώς έκ συμπτώσεως είχεν είπεϊ 

είς τό*  Πέτρον, χωρίς αύτη νά έκφράζη οριστικήν άπόφασιν, 
βυχνάκες ήδη έπανήρχετο είς τήν διάνοιαν της καί τή έπε· 
βάλλετο.

Όποιαν άλλην διέξοδον νά προτίμηση; Έβασανίζετο 
νυχθημερόν, πλην η τάλαινα δεν εύρισκεν οΰδεμίαν.

■Διά τοΰ θανάτου τό μέλλον της θά έβελτιοΰτο, διότι ού- 
τος θά τη έδιδε πτέρυγας νά πετάξη πρός τάς μακαρίους 
έκείνας μονάς, ένθα τήν άνέμενεν ή αιώνια ανάπαυσες, ή δι
αρκής ησυχία, καί ή ουρανία ευδαιμονία, άνεύ βασάνων, ά· 
•νευ αγώνων, καί άνευ ευθύνης. Τί καλείτερον, τί εΰκολώτε- 

■ . ρον τούτου να εύρη : Αφοΰ έ.ν τφ κόσμω τούτφ ή σκληρά
ειμαρμένη τήν κατεδίωκε δι’ αλμάτων, τί άλλο τη άπέμε- 
νεν, ή *ά  τόν έγκαταλείψη τό ταχύτερου ; Ούτε ή πρώτη, 
ούτε ή μόνη θά ητο, ήτις έλάμβανε τοιαύτην άπόφασιν 
έκουσίως, έν ολφ αυτής τφ κάλλει, τή, νεότητι καί τή ώραι- 
ότητι.

Πολλάκις είχεν ακούσει νά όμιλώσι περί αυτοκτονίας ω
ραίων νεανίδων άπηλπισμένων, χωρίς νά εννοηση ποτέ κα
λώς καί κατά βάθος τό διατί .καί τών όποιων τό τραγικόν 
τέλος τή εξηγείτο μόνον διά τής λέξεως, ήτις έν τούτοις τό 
παν έκφράζει—ό έρως.—- Βεβαίως θά τή έλειπε κατά τήν 
κρίσιμον εκείνην στιγμήν τό θάρρος καί ή δύναμις τών ατυ
χών εκείνων θυμάτων τοΰ κόσμου τούτου, τά ,όποϊα ήττον 
άπέλπιδα αυτής έν τφ παρόντι, καί έχοντα πρό αυτών μέλ
λον βέλτιον τοΰ ΐδικοΰ της, έσχον τήν τόλμην νά άπο- 
θάνωσιν έθελουσίως, όπως άποφύγωσι τό όνειδος τής αναξιο
πρεπούς ύπάρξεως. Τό θάρρος τούτο ή ’Ασπασία, έν τή κρι- 
σίμφ στιγμή θά τό έχη, καί άπό τοΰδε θά προετοιμασθή ύ· 
περηφάνως καί μετ’ αύταπαρνησίας νά τό διατήρηση.

Ειρωνεία τής ύπάρξιως. ί Όπόταν ή Ασπασία άφίετο είς 
τάς σκέψεις ταύτας, τ.ό τεταραγμένον αυτής πνεύμα άνεκου- 
φίζετο ! ήσθάνετο έαυτήν όπλιζομένην ύπό άκαταμαχήτου 
θάρρους καί δυνάμεως, καί όσφ αποτρόπαιος καί σκληρός τή 

• έπαρουσιάζετο ό θάνατος, τοσοΰτον ύψοΰτο ή διάνοια της πρός 
τινα ένδοξον καί αξιοπρεπή νίκην.

Ή ’Ασπασία δέν ώμοίαζε ποσώς πρός τάς γυναίκας εκεί· 
νας αίτινες παραδιδόμεναι ψυχή τε καί σώματι είς τή*  ύλην, 
καί εις τάς κοσμικής βαναυσότητας, γίνονται ερμαιον καί 

ι θΰμά της ταπεινότητος καί.τής ατιμίας, καί ειτα δυσκολεύ
ονται να.εγκαταλείψωσι τόν κόσμον τούτον πρός ον έσυνη- 
θισαν νά τρέφωσι τρυφερόν έρωτα. ’Απεναντίας άπηχθάνετο 
αύτη τούτον ήδη ψυχή τε καί σώματι.

Καί ήτένιζε προς τόν ουρανόν μετά συμπάθειας.

Είτα δέ προσέβλεπε πρός τήν θάλασσαν, τήν κάτωθι αυ
τής καί πολύ πλησίον κείμενη*,  τήν πάντοτε ετοίμην να τή*  
δεχθή, καί ήτις θά τήν έφερε*  έπ’ αυτής πλέουσαν, με την 
κόμη*  λελυμένην καί έσκορπισμένην έπί τών ΰδάτων μακράν, 
πολύ μακράν πρός τήν Μεσόγειον, πρός τήν ’Αφρική*,  τ‘4 
οίδε πού.

Ήθέλησε νά ίδη κάλλιον τή*  έναντι αυτής εκτεταμένη*  θά
λασσα*,  άλλ’ άπό τής θ,έσεως έν ή ΐστατο τό βλέμμα αυ
τής δέν ήδύνατο νά περιλάβη μεγάλη*  καί μακρινή*  έκ- 
τασιν.

, — ’Από -τών Κυθήρων, άπό της νέας κατοικίας, ένθα θα 
μεταβώμεν,· ίσως άπό αύριον,.ενπε καθ’ έαυτή*,  θά άντιλη- 
φθώ καλλίτερον τής εκτεταμένης αΰτης θαλάσσης.

Καί όντως τή*  έπιοΰσαν μετφκήσα*  είς τήν πρωτεύουσαν 
τών Κυθήρων, ήμίσειαν ώραν άπέχουσκν τοΰ Καψαλίου, έπί 
οροπεδίου καί γραφικωτάτης θέσεως κειμένης.

Τά Κύθηρα άπό τή? εποχής- τών- Ενετών δέν ηλλαξαν 
ούτε θεσιν, ούτε σχήμα, ούτε σχέδιο*,  άλλ’άπό έτους είς έτος 
άπόλλυνται κατεοειπούμενα ύπό τοΰ πανδαμάτορος χρόνου. 
Όσα δέ προσετέθησαν έπί τής Αγγλικής κατοχής τής *ή·

"ΉΛθεΓ εις zdr έζώσεηκ, οπού fit όφθαίρούς

σου ταύτης, συμπεριλαμβανομένης έ*  τή 'Επτανησω, οίκο- 
δομαί, οδοί καί άλλα δημόσια έργα, καί αυτά καταπί- 
πτουσι βαθμηδόν. Τό δέ. ύπό τών ’Ενετών κατασκευασθέν, 
πρός ασφάλειαν τής άπορθήτου όντως θέσεως, έν η κεΐταε η 
πόλις τών Κυθήρων, φρούριον, δεσπόζει όλης εκείνης της 
περιοχής· ’Εντός καί εκτός αύτοΰ εις ύψος δισχιλίων περίπου 
μέτρων άπό τής θαλάσσης ώκοδόμηνται αί οίκίαι τών Κυθη- 
ρίων, έν μιφ τών όποιων ήλθε νά έγκατασταθή ή οικογένεια 
τοΰ κ. Κ . . . όπως άποφύγη τόν μονότονου τοΰ Καψαλίου 
βίον. .

Ό κ. Κ... αμέσως κατεγίνατο νά συνάψη σχέσεις πρός 
τούς φιλοφρονεστάτους καί φιλοξενοτάτους προύχοντας τής 
νήσου, χάριν τής θυγατρός της, πλήν αύτη τά πάντα α
ποφεύγει καί πάντεςτή.προξενοΰσι αποστροφήν.

Τήν έπομένην τής έκεΐ έγκαταστάσεώς των, ή Ασπασία 
έγερθεϊσαλίαν πρωί, περιεβλήθη τόέπανωφόριόν της, έβαλλε 
τόν πίλον της καί ήλθεν έίς τόν εξώστη*,  όπου έπί πολύ μέ 
οφθαλμούς άποπεπλανημένους καίβεβυθισμένους είς τό αχανές 
τής Μεσογείου θαλάσσης, παρετήρει τή*  μεγαλοπρεπή πλήν 

και φοβέραν ταλάντωσιν αυτής. Τό χάος καί ό βόμβος τοΰ 
άχανοΰς πέλαγους την ειχον αποπλανήσει καί άποσπάση τόν 
νοΰν.

Εύρίσκετο πάντοτε εις τή*  θέσιν ταύτην, σκεπτομένη καί 
μή κινούμενη ποσώς, οπότε τή*  πρωίαν ή μήτηρ της ήλθε 
καί τή*  εύρεν εκεί.

— Πώς ; είσαι έδώ. ’Ασπασία ; τή λέγει μετά τρυφερό- 
τητος, παρατηρούσα αυτήν. Πότε ήγέρθης; Σέ βλέπω πολύ 
-ήσυχον, φαίνεται ό άήρ τής θαλάσσης σοί έκαμε καλόν.

— Ναι, άπεκρίθη ή ’Ασπασία μετά θλιβεοοΰ μειδιάματος,· 
μοί έκαμε καλόν.

’Αλλά μή επιθυμούσα ποσώς, όπως ή μήτηρ της έξακο- 
λουθήση έπί τοΰ αντικειμένου τόντου, ήλλαξεν ομιλία*,  καί 
•ωμίλέι περί τής νέας κατοικίας, ομολογούσα ότι-άύτη ήτο 

■■πολύ καλλιφέρά τήςποοτέρας έν Καψαλίφ, ή*  δένήλπιζενά 
εύρη τοιαύτην;

— Σε βεβαιώ, ότι έδώ θά περάσωμε*  πολύ κάλλίτερον, 
άνετώτέρον καί ευτυχέστερο*, : έλεψεν ή' μήτηρ.' ■

— Ώ ! ναι, έδώ θά ησθε ευτυχείς ! άνέφώνησεν ή ’Α
σπασία.

Άλλ’ αυθωρεί, αισθανόμενη' ότι η έκφρασις αύτη ήδύνατο 
νά τήν προδώση, έπανέλαβε προσπαθούσα νά φανή εύθυμος.

—-Λοιπόν, μήτερ, πώς θά περάσώμεν έδώ: καλλίτερα ; 
είπέ μου, πώς θά διέλθωμεν τάς' ώρας μας.

Καί διά μακρών ή κυρία Δέσπω μετά μεγίστης εύχαρι- 
στήσεως τή έξήγει έ*  μεγάλη λεπτομέρεια τόν τρόπον τής 

■νέας αύτών έγκαταστάσεώς καί διαβιώσεως.
— Τό μεγάλον δωμάτιον τό όποιον κεΐται πρός τή*  αυ

λήν, τή έλεγε, θά χρη^ίμεύση ώς γραφείο*  διά τόν πατέρα 
σου, καί ήμεϊς θά έχωμεν τό παρακείμενον δωμάτιον'όπου θά 
έργαζώμεθα ή άναγινώσκομεν, καί θά διατρίβωμεν τάς ώρας 
τής ανίας, όπως ούτω άποφεύγωμεν τήν μονοτονίαν τή*  ό
ποιαν Γχουσιν δλαι άί μικραί πόλεις τής Ελλάδος. Άπό τής 

■θυρίδος τοΰ δωματίου τούτου έχόμεν τή*  θέαν τής θαλάσσης 
-καί θά βλέπωμεν τά τόσα πλοία τά όποϊα καθ’ έκάστη*  θά 
διέρχωνται ενώπιον ημών, ίφ’ όσον θά ησαι μεθ ■ ημών, ό- 
πόταν δέ ύπανδρευθής, σύ μέ*  θά ύπάγης μέ τόν σύζυγό*  σου, 
έγώ δέ μετά τοΰ πατρός σου. δέν θά έγκαταλείψώμεν'τή*  οι
κίαν ταύτην’ δέν είναι οΰτω καλά.;

—- Ω ! ναί, πολύ μ’άρέσκει, δέν έχετε ιδέαν μήτερ.
Πρός τό εσπέρας, ένώ ο κ. Κ.... έπέστρεφε*  έκ Καψα

λίου, έπορεύθησαν άμφότεραι εις προϋπάντησίν του, ή δέ ’Α
σπασία λαβοΰσα τάς χεϊρας αύτοΰ.

-—Πώς έπεράσατε μόνος σας σήμερον έν Καψαλίφ; τόν 
έρωτά.

—— Ω ! πολύ καλά, εγώ έλαβ'ον τήν άπόφαόιν νά μένω 
πλέον έδώ καί ευχαριστούμαι. Ηύρα τή*  ήσυχίάν μου καί 
εργάζομαι πολύ ευχαριστημένος. Καί σείς πώς διήλθετεεδώ ;

— Καί ήμεϊς πολύ καλά, έτακτόποιήσαμεν όλα τά πράγ
ματα, τό γραφείο*  σας, τά δωμάτιά μας, όλα, καί θά πε- 
ράσωμεν καλά.

•—“Ώ ; βεβαίως, τό πιστεύω έπανέλαβε*  ό πατήρ, θά 
•ήμεθα καλλίτερα έδώ. Έπειτα ύπάρχει ηλικία τις καθ,’ή*  
εννοεί τις ότι ή ευτυχία υπάρχει είς τήν απλότητα καί με
τριοφροσύνην.

— Ναί, άλλα πρέπει νά φθάση τις τήν ηλικία*  αυτή*'.  ' 
θά τή*  φθάσης καί σύ τή*  ηλικίαν αυτήν.

— Ναί, άπεκρίνατο μετά τίνος θλίψεως ή ‘Ασπασία, 
πλήν δ,τι βλέπω τώρα, είναι, ότι τά πράγματα βαίνουσι 
καί τακτοποιούνται μόνον διά τήν ίδικήν σας ήβυχίαν καί 
ευδαιμονίαν.

— Καί διά τή*  ίδικήν σου.
— “Ω ! ναί, καί διά τήν ίδικήν μου, ίσως,· πλήν έγώ δέν 

τήν λαμβάνω πλέον ΰπ’ό.ψιν μου.
. —- Τοΰτο δηλοΐ, ότι ταχέως σκέπτεσαι νά μας εγκατά

λειψης.
Ή Ασπασία προσεπάθησε νά μή προδώση έαυτή'’-
— Αυτό είναι τό μυστικόν μου, είπεν.
Τάς λέςεις ταύτας έπρόφερ^ μέ ύφος άνάμικτον χολής 

καί μειδάματος, αλλά αισθανόμενη, οτι τά δάκρυα έφθα-- 
νον πρό τών βλεφαρίδων αΰτης, άφήκε τόν. βραχίονα του 
πατρός καί έτριξε δήθεν νά κόψη μίαν μαργαρίταν, τή*  ό
ποιαν έβλεπε παρά τή*  οδόν.

Μετ’ ολίγον επανήλθε καί έτοποθέτησε το άνθος |πί τοΰ 
στήθους τοΰ πατρός της.

— Άλλα τό κάλλίτερον έπανέλαβρν, είναι, άτι δεν. θά.έγ-
καταλείπης πλέον τόν οικόν σςυ έπί εβδομάδας καί μηνάς, 
όπως έπραττες είς Αθήνας, τρέχων δι’ ύποθέσεις σφυ δεξιφ 
καί αριστερά καί χάνων τή*  ησυχίαν σου άνευ σπογδαίου 
.κέρδους. ■ \ Λ ;-
.. .·—Ναί, έκαμα αρκετά ταξείδια καί οδοιπορίας.,, καί,έάν 
.έγκατελειπα τον οικόν μου καί, τή*  ησυχίαν μου τό έ,πρμξα . 
έξ ανάγκης. Γνωρίζω τά. θέλγητρα τής οίκιάκής, .ευδαιμο
νίας καί εΐξεύρω,.πολύ καλά νά έπωφελώμαι αυτών, .όσάχις 
μοί.παρίσταται ή· ευκαιρία.. ,... Τ·.

. Ένεθυμιϊτο ή τάλαινα.,ήτι.πολλάκις. άγεφα.^ρνιφ 
τινα έν τή οικογενειακή αύτών έ-ττίοε, άτινα πρ.ούκάλουντή*  
έκρηξιν μικρών καταιγίδων, ότι , ταΰτα έγεννιώντο άπό τών 
δυσχερειώτν τοΰ βίου καί ελυπεΕτο'ένδομύχως, άν αδτη,|κ- 
λίπγ, άπό μέσου τών γονέων ,της, μήπως., δυσχεράνη.. τή*  
ύπαρξιν καί τή*  νεωστί κτηθεΐσαν οικιακή*  των ησυ
χίαν. Καί ναί μέν κάπως άνεκουφίζετο σκεπασμένη,. οτι 
έν Κυθήροις θά ζήσωσι καλώς, άλλά τίνι τρόπφ νάάποβάλη 
είς τόν πατέρα της, ώς τέκνο*,  ευπειθές καί άγαπών τούς 
γονείς του τή*  έξής παράκλησίν της’ «Πάτερ, . έν μόνον 
πράγμα καί ούδέν πλέον σοί ζητώ ήδη,' ή νά ίιάγης γλυ- 
κύτερον καί ήπιώτερον πρός τήν μητέρα μου, καί νά μη 
τή*  έγκαταλίπης πλέον, καί νά μη τή προξενείς θλίψεις, έ*  
όσφ διέλθετε τάς του κόσμου τούτου πικρίάς».

'Η σύστασις όμως αύτη δέν .ήθελε φανή παράξενος έίς 
τούς γονείς της; καί τοιαΰται λέξεις προφερόμεναι υπό τών 
χειλέων της, δέν ήθελον άποκαλύψει τή*.  άπόφασιν της;.’Α
φού δέ είκοσάκις.καί πλέον περιέφερε είς· τό στόμα της φρά- 
σιν, ή*  δέν ήδυνήθη νά εκστομήση, παρέλαβεν αίφνης τή*  
μητέρα της άπό τής χειρός καί πλησιάσασα αυτήν προς τ'όν. 
πατέρα της, ώ,ς νά ήθελε νά τοϊς αποκάλυψη μυστικό*  τι, 
τό όποϊον νά μή άκουσθή παρ’άλλου.

— Νά άγαπάσθε, τοϊς είπεν.

■ Δ’.

Άποσυρθεϊσα έν τφ άμα ή Ασπασία έν τφ δωματίω 
αύτης, έκλεισε τή*  θύραν διά τ,οΰ .κλείθρου, κατεβ.ίβασε τά 
παραπετάσματα τών θυρίδων καί άπέβαλε τά φορέματα της.

Άπό τής ημέρας, καθ’ ή*  είχεν εννοήσει τή*  ένδιαφέρου- 
σαν κατάστασίν της, δέ*  είχε έτι απαλύνει τα δέματα.τοΰ 
επιστήθιου της, άλλ’ άπ' εναντίας εξηκολούθει περισφίγγουσα 
τή*  όσφύν της καί φέρουσα τά. φορέματά της, ώς πάντφτε 
μέν ότε ήτο κόρη, πλήν έσχάτως ήρξατο ΰποφέρουσα, ενίοτε ' 
μέχρις άποπνιγμοΰ, καί κάποτε άπειίουμένη υπό σπασμών, 
οίτινες θά τήν έπρόδιδον βεβαίως, άν δέν. έστερεξτο τών,μέ- 
σων τής έν Κυθήροις έλευθερίας της.

Τήν ημέραν ταύτην, πλέον παρά ποτέ ειχεν ύ.ποφέρεί, έπα- 
νειλημμένως δ’ έλλειψε νά λιποθυμήση έν ταϊς άγκάλαις,τ.ήί 
μητρός της.

Καί έν τούτοις ό Πέτρος δεν είχεν άντιληφθή επακριβώς 
της πραγματικής θέσεως τής μνηστής του, ουδέ τών μετα
βολών τοΰ προσώπου της.

Λέγεται, ότι εν τοιαύταις περιστάσεσι ή . γυνή καθίσταται 
αριστοτέχνης!

Τή αληθείς δέ, ούτε ό πατήρ αυτής, ούτε η 'μήτηρ είχό*  
εννοήσει τίποτε, καί τοΰτο τοϊς έπετρέπετο^διότι ή,καθημε
ρινή παρουσία τής θυγατρός των πλησίον τφν,.μ.κώλυεν αυ
τούς ν’ άντιληφθώσιν αίφνιδίως τής μεταβ.οληςταύτης· Άφ ’ 
ετέρου όμως ή ’Ασπασία, έλάμβανε. πάσςςς ^άς προφυλάξεις 
άποσυρομένη οσάκις αί περιστάσεις .επιβάρυναν α.ύτήν, μή 
βαδίζουσα ουδέποτε πρό αυτών, καί άποφε.νγουσα νά ίσια· 
ται όρθια ενώπιό*  τω*.

Λ,
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Πλήν έως πότε; Έπί πόσας ημέρας άκόμη, ημέρας ή ώ

ρας ήδύνατο νά- κρυβή, χωρίς νά άποκαλυφθή ή θέσις της, 
καί προδοθή ;

■ Καί τότε πώς θ’ άντεΐχε είς τό αίσχος καί τήν ατιμίαν;
Πώς θά έδικαιολογεϊτο ; καί τί θ’ άπεγίνετο;

Ταΰτα ήδη σκεπτομένη, έκάλυπτε τό πρόσωπον καί ώδύ- 
ρετο, άλλ’ όύδέν τούτων τή έχρησίμευε. Έδείτο έτέρου άν- 
τιφαρμάκου; καί φαρμάκου -ταχυτάτου δραστικού καί απο
τελεσματικού.

Έν τφ δωματίφ αυτής δέν υπήρχε κάτοπτρον κατάλλη
λον όπως άντικατοπτρισβή καί σταθμίση τήν θέσιν τοΰ σώ
ματός της πρός άάς ημέρας ή ώρας, άς ειχεν άκόμη όπως 
παλαίση μέχρι τής απαίσιου φευ ! στιγμής τής τρομερά; ά- 
ποφάσεως ήν είχε λάβει. Είχε όμως μικρόν τι κάτοπτρον, τό 
όποιον άποσπάσασα έκ τοΰ τοίχου, όπου έκειτο, τό έθισεν 
έπί τίνος καθέκλας, κλίνουσα αυτό καταλλήλως, καί έτοπο- 
θετήθη απέναντι αύτοΰ, ίνα κάλλιον έξιτάση τήν σωματικήν 
αύτής κατάστασεν.

Καί έξεπλάγη ! ήρυθρίασε ! ήπόρησε δέ πώς ή μήτηρ της 
δεν άντελήφθη έτι τίποτε, άλλ’έξηκολούθει άποδίδουσα τήν 
έξήγησιν τής καχεξία; τή; θυγατρό; της είς ήθικά όλως αί
τια καί ανεξάρτητα τής φοβέρας σωματική; της μεταβολής 
καί τελείας καταστροφής.

("Enetsi συνέχιια)

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΧΛΙΕΜΑΝΝ

Χάριν περιεργείας παρατιθέμεθα ώδε σημειώσεις τινάς άφο- 
ρώσας τόν βίον τού σοφού τούτου άνδρός.

Ό Σχλίεμανν έγεννήθη κατά τό έτος εκείνο καθ’δ ή 'Ελ
λάς διεξήγε τόν γίγάντειον καί Ιερόν αύτής άγώνα, κατά τό 

; 1822 έν Νεο-βουκόφ,έν τφ μεγάλφ δουκάτφ Μεκλεμβούργου
Σχουέριν" έπειδή δέ μόνον είς βιομηχανικάς καί εμπορικά; 
μελέτα; είχεν έπιδοθή,έγένετο παντοπώλης. Άλλά δυστύχη
μά τι τόν κατέστησεν ανίκανον είς τόνάέγείρη μεγάλα βάρη 
καίτούτου ένεκα παρήτησετό έμπόριον, έλθών είς συμφωνίας 
έν Άμβούργω μετά τίνος πλοιάρχου νά ύπηρετήση ώς ναύτης 
ένπλοίω εις Βενεζουέλαν άποπλέοντι, πλήν τό σκάφος ένκυά- 
γησεν είς τά παράλια τής νήσου Τέγκελ. ’Ασθενής έκ τών 
κακουχιών ό Σχλίεμανν είσήχθη εις τό νοσοκομείου Άμστε- 
λοδάμου, καί μετά τήν άνάρρωσίν του προσελήφθη είς μέγα 
τι κατάστημα εμπορικόν τής αυτής πόλεως.

Ένφ δέ έξεπλήρου άκριβώς,τά καθήκοντά του,κατεγίνετο 
και είς τήν έκμάθησιν τών γλωσσών αγγλικής, γαλλικής, ολ
λανδικής, ισπανικής, ρωσσική; καί ιταλικής, καί διά τούτο 
άπεστάλη ώς αντιπρόσωπος τοΰ καταστήματος είς Πετρού- 
πολίν όπου άπέκτησεν εν βραχεί χρόνφ περιουσίαν. Τά κα
θήκοντα του τόν ήνάγκασαν νά επιχείρηση πολλά ταξείδια 
είς Σουηδίαν, Δανίαν, ’Ιταλίαν, Αίγυπτον, Συρίαν καί Ελ
λάδα. Αί περιηγήσεις αύται καί αί γνώσεις, άς προσεκτή- 
σατο έν τή ελληνική, ήγειραν έπί μάλλον ίδιάζουσαν τινα 

/· περιέργειαν διά τήν έλληνίκήν άρχαιότητα.
ΓΙαρήτησε λοιπόν τό έμπόριον καί επεδόθη είςμελέτας καί 

ταξείδια. Έπεσκέφθη δέ τήν ’Ιθάκην, Κέρκυραν, Πιλοπόν- 
νήσον καί τά παράλια τής Μ. Ασίας. Αυτόθι δέ έπεδείξατο 
μεγάλην προσοχήν είς αναζητήσεις τού θεάτρου τών ηρωικών 
αγώνων. Έν συνοδεία λοιπόν τής έλληνίδος συζύγου του Σο
φίας, τό'γένος Καστρωμένου, καί ηγούμενος 20 εργατών 
έμελέτησεν άπό τού 1870 — 1882 τήν περιοχήν Ίσαρλίκ, 
καί έκεϊ άνεκάλυψεν 'έξ πόλεις τήν μίαν έπί τής άλλης. 
-Ένομισεν, ότι άνεκάλυψε τά λείψανα τοΰ 'Ιλίου είς τήν 
δευτέραν έξ αυτών τών έπισεσωρευμένων ερειπίων. Τούς 
έκχωσθέντας αρχαιολογικούς θησαυρούς έπεμψεν πρός με
γάλην λύπην τών Γάλλων είς Βερολίνου, ένθα άπετΆε- 

' τοΰ εθνογραφικού μουσείου, τό φέρον έτι τό
όνομά του. Τφ 1876 άνεκάλυψε τό ύπόλοιπον τής άκρο- 
πολεως, τών Μυκηνών, τφ 1884 καί 1885 τά τής Τίρυν- 

, Ης.^ΓΙεριέγραψετά ταξείδια του καί τάς άνακαλύψιις του,

είς πολλά συγγράμματα του, φέροντα τό Ονομα τών πόλεων 
καί χωρών αίτινες έγένοντο αντικείμενου τών ερευνών καί 
άνασκαφών του, έξού πρσόεκτησατο πλούτη σημαντικά καί 
φήμην παγκόσμιον. Π.

Π &ΑΙΗ KM 01 ΚΑΤΟΙΚΟΙ TON ΚΑΤΕΨΥΓΒΕΝΟΝ ΧΟΡΟΝ

Ύπό ουρανόν άεννάως κεκαλυμμένον ύπό πυκνών νεφών, 
όπου η λάμψις της ημέρας δείκνυταί μετά δυσκολίας, εκ
τείνονται απέραντα καί άρχαΐα δάση· Ή όρρωδια, η σιγή 
καί η νύξ,_ οί κάτοικοι, δένδρα σχεδόν ωσαύτως παλαιά ώς 
η γη η ταΰτα φύουσα, εκτείνονται εκεί καί συσσωρεύονται 
ούτως ειπεϊν, ,άνευ τάξεως, τά μεν εγγύς τών δέ. Οί κλάδοι 
τούτων δασύφυλλοι καί συνδιαπεπλεγμένοι σχεδόν καλύπτου- 
σι τάς σκολιάς οδούς, άς βάτοι έτι εμπλέκούσιν, έκεϊ αί κο-. 
ρυφαί τών ΰψιμμεγέθων άγριων δένδρων ύποκύπτουσιν ύπό 
τό βάρος ενιαυτών η ύπό της βίας ανέμων" πίπτουσι δε μετ’ 
άγώνος έπί αρχαίων στελεχών, άτινα κεϊνται είς τούς πόδας 
αυτών καί καλύπτουσιν έκ νέου άλλα στελέχη ήμισεσηπότα. 
Δέν ακούει τις εις τάς φρικώδεις ταύτας έρημους, εις ταύτην 
την χαλεπήν καί άγρίαν διαμονήν, η τάς κερχώδει; .καί 
πένθιμους κραυγάςτών άδδηφάγων πτηνών,τάς ώρυγάς τών 
ζητουσών λείαν άρκτων, καί τόν πάταγον χειμάρου, όστις 
κρημνιζόμενο; άπό άποκρήμνόυ βράχου, άναπηδ^ άτμωδώς, 
καί μετά βόμβου, ούτινος ή ηχώ τών τραχέων καί άγεωρ- 
γήτων εκείνων μερών, καί ό θόρυβος τών άπορρώγων κυ· 
λύει έν τφ μέσφ τών ήχηέντων τούτων δασών.

Είς τοιαύτας άποκέντρους θέσεις της υδρογείου καί εντός 
σπηλαίων κατοικοϋσιν άνθρωποι σκληροί, άγριοι, ακατάβλη
τοι, ζώντες έκ της θήρας αυτών, καί τρεφόμενοι έξ αίματος 
βπερ πίνουσιν ίν τφ κρανίφ τών έχθρών αυτών. Ότε ό χει- 
μών έρχεται νά έκτ.είνη τούς πάγους του έπί τών τραχέων 
τούτων χωρών, καί ν’ άποθέση εις μεγάλα; ποσότητας την 
χιόνα, ήν τά ύδατα παύουσιν άπό τού νά έπολισθαίνωσι, 
αύτη πηγνυται καί σκληρύνεται. Όταν δέ οί είς την θάλασ
σαν έκβάλλοντε; μεγάλοι ποταμοί μεταβληθώσι είς όγκον 
στερεόν Ικανόν νά βαστάξη τά μεγαλείτερα βάρη, καί όταν 
ή θάλασσα δέν παριστφ πλέον η μίαν πεδιάδα εξ ουσίας σκλη- 
ράς καί συμπαγούς,οί άγριοι ούτοι άνθρωποι εξέρχονται τών 
φωλεών αυτών, διότι τότε μόνον εύρίσκ,ουσιν ευκαιρίαν. Έπί 
της θαλάσσης καί έπί τών ποταμών προβάλλονται οδοί μάλ
λον άσφαλεΐς, μάλλον σύντομοι καί ηττον περιπεπλεγμένοι 
τών άνά τά δάση ύπαρχόντων. Την βακτηρίαν κρατούντες 
διά της μιας χειρό; καί τόν πέλεκυν διά της έτέρας, έκκι- 
νοΰσι πρός μακρινά; πορείας, όπως συλλάβωσι τά ζώα έξ ών 
τρέφονται, καί πολεμήσωσιν πρός οίονδηποτε, έστω καί πρός 
τόν γείτονα των, ίνα τά σώματα τούτων χρησιμεύσωσιν είς τά 
απάνθρωπα αυτών γεύματα. Ό σκοπός αυτών είναι νά φο· 
νεύσωσιν η νά φονευθώσι*  πιεζόμενοι δέ ύπό της πείνης, καί 
αγόμενοι ύπό της ώμότητος, θαρραλέοι,πλήρεις σκληρότητος 
καί ρώμης, έμψυχούμενοι ύπό της άναμνήσεως τών προη
γουμένων αυτών νικών, ζητούντεςνά τέρπωνται ύπό τοϋ κιν
δύνου όστις’ τούς απειλεί, έκφωνοΰσιν έν ύψηλή φωνή τόν 
χαρακτήρα τών βαθέων καί φρικωδών αυτών αισθημάτων 
βοώσι, αϊρουσι τά; εαυτών φωνάς μετά διατάσεως, καί αγω
νίζονται νά-πληρώσιν όλα τά μέρη ά διατρέχουσι. Ότε δέ 
εύρίσκονται προ του έχθροΰ,δεινό; ενθουσιασμός κατακυριεύει 
την ψυχήν των,είδος άγριου ύμνου, βαρβαρικόν ασμα εξέρχε
ται τοΰ στόματος αυτών μετά τών τόΰ θανάτου εκφωνή
σεων, καί όρμώσιν έξάλλως κατά τοϋ θύματος όπερ κατα
κρεουργούσα άνιλεώς.

Τοιαΰτα άγρια δάση, τοεούτους άγριους γεννώσιν.

■Έν Πύργφ τη 18 Δβρίου 1890

Α· Π. Β.

ι

ΠΟΙΚΙΛΑ

Ο χαρακτήρ τού ποιητοϋ είναι κραμά τι τής αφροσύνης 
τοΰ άσώτου καί τής πλεονεξίας τού φιλαργύρου.

Εύρίσκομεν τήν ζωήν τόσφ σύντομον, καί όμως έπικαλού- 
μεθα ώς τι ευεργέτημα τόν ύπνον, όστις άφαιρεΐ τό ήμισυ 
αύτής.

X
Άσεμνος γυνή είναι φαγητόν άνάλατον.

Προκειμένου λόγου περί επιστήμης, ώς καί περί ύπογείων 
διόδων, είναι όλως μάταιον νά σκάπτωμεν, άν δέν προνοή- 
σωμεν νά είσέρχηται αήρ καί φώς είς τά βάθη όπου γίνεται 
ή άνασκαφή.

χ ·

Δέν είναι φαντασία τού άνδρός, ήτις πλάττει τόν άγνότε- 
•ρον καί θελκτικώτερον ιδανικόν τής γυναικός τόπον;.,. Δέν 
είναι ή καρδία τής γυναικός, ήτις ονειροπολεί τό εύγενέστε- 
ρον καί τελειότερον πρότυπον τών ανδρικών αρετών ;... Τού
του ένεκα, άντιθέτως πρός τάς έν: ισχύει θεωρίας καί έξεις, 
"θά ητο επιθυμητόν νά βλέπη τις τού; πατέρα; έξασκοΰντας 
πλεεοτέραν ίπιρροήν επί τής άνατροφή; τών θυγατέρων των, 
καί τά; μητέρας είσακουομένας περισσότερον καθ’όσον άφορφ 
■τό περί άνατροφή; τών τέκνων των..

X
Τιμάτε τά; γυναίκας" μέ ουράνια ρόδα στρώνουσι τήν 

•οδόν τής επιγείου ζωής μας" συνδέουσι τού; ευτυχείς τοΰ έρω
τος δεσμούς, καί ύπό τόν αίδήμονα πέπλον τών χαρίτων, 
τρέφουσι δι ’ίερας χειρός τά άμάραντα άνθη τών εΰγενών 
αισθημάτων.

X
Μόνη ή γυνή θυσιάζεται ένθουσιωδώς’ πλάσμα λεπτοφυές, 

ευκόλως διαφλέγεται διά παν ό,τι τή παρίσταται γενναίον 
θεωρεί δόξαν της νά σφογγίζη τά δάκρυα καί νά παρηγορή 
τήν απελπισίαν. Όταν ό ιατρός καί ό ίερεύς καταλείπουσε 
τόν άγωνιώντα, τίς μένει παρά τήν κλίνην του; ή γυνή" αΰτη 
■δέν τόν άφήνει, άκόμη ούδ' όταν τόν άφήση ή ελπίς.

X

Κύριό; τι; πίπτει προ τών ίππων άμάξης τίνος, ήτις άφεύ- 
κτως θά τόν κατεσυνέτριβεν, έάν δέν παρετύγχανεν έτερό; 
τις Κύριος, όστις σπεύσας αποσύρει αύτόν άπό τών ποδών 
τών ίππων.

Τό θύμα άτενίζον πρός τόν σωτήρά του:
—”Ω! Κύριε, τφ λέγει, σάς ευχαριστώ, διότι μου εσώ

τατε τήν ζωήν.
■— Ναί, φίλε μου, πλήν εξ μηνών μόνον τοιαύτην σοί 

■έσωσα-, διότι έβλάβη ή καρδία σου....

4*»

Είς ύπηρέτης θέλων νά ύπενθυμίση είς τόν Κύριόν του 
τήν ελευσομένην πρώτην τοΰ έτους, καί λάβη παρ’ αύτοΰ 
τό δώρον του, δεν ήξευρε πώς νά άρχίση τήν ομιλίαν.

Αίφνης μετά μακράν σκέψιν.
— Κύριε Θεμιστοκλή, τφ λέγει, τί δώρον έκάμάτε πέ- 

ρισυ εις τόν ύπηρέτην σαςί
— Ά 1 τίποτε, φίλε μου, τφ λέγει, μετά θλίψεως, διότι 

προπέρισυ έκαμα δώρον εί; ένα έξ αύτών έν φράγκον καί δέν 
τό έδέχθη, καί έκτοτε έπαυσα νά κάμνω δώρα.

Ό ύπηρέτης μετ’ άναστεναγμοΰ.
. —Τί δυστυχία μου ! ....

Μωϋσής.

Η ΦΥΣΙΣ

Τβ. Α’ονίγμ.α.

Θά /ιέ ινρτ/ς sic πεδιάδας, εις βοοκά καί είς Jsi/i&rac, 
Είς τά δάση, είς χωράφια, είς οικίας κ' είς πενκ&κας. ..

θά /ιέ Ιδης είς τά άστρα και ’στοκ ohparir επίσης, 
Είς τήκ νύκτα, ’στί/r ή/tipar, δ,τ κα'Λ&ς άκερεοΫήσης.

Καθάς πάΛιν είς θαΛάσσας, είς πε^άγη, είς Λουτήρας, 
Είς τύ εαρ 'στον χειμώνα, εις τά πΛοΐα 'στους κηφήνας.

ΕΙμ' άκόμη είς τάς Λίμνας, ’στην φωτιά 'στάς τρικυμίας, 
Είς τάς στέγας,’στάς-κεράμους,‘στά πτερά ίκάστης μυίας,

Λέν πιστεύω, ,άναγνώστα νά ύπάρζη δοσκοΛία 
Είς τό αίνιγμα βεβαίως" -γιατ'- ή,Λύσις είναι μία.

73. Λΐνβγμ.«·
"Ανδρα τινά διαπρεπή τό όΛον μόν δηΛοι,

Κι' είς πάντας βεβαιότατα γνωστόν παρά ποΛύ. _ '
ΪΙΛήν φίΛε, άν τήν κεφα-ίήν βεΛήσης ν' άποβάΛΛης, 

θά Ιδης δτι βά π ροδής έμέ νάμεταβάΛΛης.
Καί τό μέν πρώτον ήμισυ εις τά ψηφία κεΐται, ’

Τό δ' αΛΛο ώς επίρρημα βεβαίως θεωρείται.

ΎΛ. Πράς βυ|Λίΐλήρωσεν.
Ή—έ.η.ία.—ει.αι—εΐ.—,.ό—. .εΰ.α—-δ.ί—ή— 

,ίαι.α—εΐ. — .ό .ω.α.

TS. Χυλλαβόγροφοξ.
Μΰς—οι—τό—ύς—πόνοι—ρ—ύς.

Δ. Φ. Β.

Λ-ύβδος τών έν τώ 36 φύλλω αονεγμ.άτων.

62. ΑΙΝΙΓΜΑ

Κώχ—Κώχ—-Κώχη.
“Ελυσαν αΰτδ οί ίξ ’Αθηνών χ*.  Γ. Κοσμόπουλος, Ν. Β. Κ«υν- 

τούρης, Γ. Α. Βασιλάκηε, Έμμ. Α. Κατσιύελάκης, 4 έχ Πειραιώς 

χ. Η. Κ. Δεχαθάλλ^ε, δίχΤριπόλεως χ. Δ. Καλαμίδας χαί 0 έχ 

Κορώνης χ. Σ. Μπούκας.

63. ΠΡΟΣ ΣΤΜΠΛΗΡΩΣΙΝ

' Ουδέν αύχολώτβρον το6 ύβρεζεεν, άλλα χαί 
ουδέν άγβνέβτερον.

64. ΑΙΝΙΓΜΑ...ΔΙΕΘΝΕΣ

Arlstocratie (αρςβτο χραβε).
65. ΣΤΝΘΕΣΙΣ
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χ. Σ. Μπούκας
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“Ελυσεν αύτδ ό έχΐίορώνης

66. ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ.

Μ£α χελίδών ίαρ ού noccl.
Έλυσ»ν αύτό ό έξ ’Αθηνών κ. Γ. Α. ΒασΟ.άχης χαί· 0 έχ Κορώ- . 

νης χ. Σ. Μπούκας. -
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•iJ



. .304. ' - Η ΦΥΣΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝ1ΟΝ

Λ

... Δ1ΪΪΛΗ ΙΣΟΡΡΟΙΪΙΑ.

Τις δεν έβασάνισε πολλάκις τήν μνήμην του κατά τάς έν 
ώργ χιιμώνος εσπερινά; συναναστροφές νά. εΰρη διασκεδα· 
στικόν τγ καίά- 
θώον παίγ^ιον. ο·, 
περ νά προτείνη

' καί φαιδρύνη τήν . 
διασκέδασίν ; Καί 
πύσάκις ευφυείς 
τινες νέοι δεν έξέ· ’ ? 
τέλεσαν τοιαΰτ®.■ ·■ 
κατά σειράψ.προ;, 
σελκύσαντ,ες τήν 
συμπάθειαν καί τό 
μειδίαμα τών πα· 
ρισταμένων έν τή 1 
συναναστροφής ' 

- ’Ιδού ".προχέι*  
ρότατον καί δια-. .. 
σκεδαστικώτ.ςιτον 
δπερ παράτιθέ- . 
μέθα μετά τής 
σχετικής εΐκόνος.

Βασίζεται επί
. ■ ' '

/

τής πειραματικής .ισορροπίας. · ί,
Δύο νέοι γονατίζουσι έπί του εδάφους, ό εΐς απέναντι τοΰ 

άλλου,, κρατούντες άμφότεροι έν τή αριστερά χειρί άνά εν 
κηροπήγιον, έξ ών' το- "εν .-άνημμένόν. - "Εκαστος δέ τούτων 
κρατεί ΰψωμένον .διά τής δεξιάς τον. χειρός τόν δεξιόν του 
πόδα, τοΰθ’ όπερ τούς υπόχρεοι νά κρατηθώσιν έν ίβ^ρροπύγ

έπί τοΰ αριστερού γόνατο;. Τότε ό κρατών τό έσβεσμένον· 
κηροπήγιον οφείλει νά τό άνάψη εί; τό τοΰ συντρόφου του.

Τό παίγνιον itvat άπλούστατον, άλλά άν δεν τό ΐδητε, δεν 
δύνασθε νά φαντασθήτε τόν γέλωτα, καί τα αστεία επεισό
δια, τά οποία προξενοΰσιν αί κινήσεις καί πτώσεις τών δύο· 
άγωνιζομένων νέων, μέχρι; ού χατορθώσωσν νά άνάψωσι τό

έσβεσμένον κη· 
ρίον.

Ό εΰκολώτε- 
ρος τρόπος συνί- 
σταται «ίς τήν 
βραδείαν άπόκτη· 
σιν .της ισορρο
πίας, καί μετά 
τοΰτο δι ’έλαφράς 
κινήσεως τής.φε- 
ρούσης τό έσβεσ· 
μέν ον κηρίον χει- 
ρός να πλησιάση 
τό άνημμένον.

Το παίγνιον 
τοΰτο δύναται 
κάλλιστα νά εί- 
σαχθη καί εΐς τό. 

. xouiiir.
Πρέπει όμως 

νά τίθηται ; πρό
‘τής έκτελέσεως αύτοΰ μία μεγάλη ίφημερις επί τοΰ δαπέ
δου, όπως προλαμβάνωνται οί μορφασμοί τής οίκοδεσποίνης 
οί δυνάμενοι νά επέλθωσι συνεπείφ τών πιπτ.ομένων σταγό
νων τών κηρίών,' έκτος άν έπίθόμή -τις νά προκαλέση σκοπί- 

■μως τοιούτους. '■ '·
" , X · · · - · Φ. Π.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΪΣΕΡ.Σ,,

r

A. Ρ. Καλάβρυτα. Μετ’άπορίας άνέγνομεν τά έν τώ δελτα- 
ρίφ σις. Φαίνεται μάλλον ·ή’διάθεσις' μεέατεβεΐσα Άπηντήσαμεν. 

— Π. Ρ. Λάρισσ αν. ζητούμενου σάς άπεστάλη. — Μ. Β. Μ ε σ ο· 
λόγγιον. Διεύθυνάΐς^δίω^ώΟη, 23'φίλλσν σάς άπεστάλη. Ήδη 

αύ,τόύρ άνςιμίΑμεν.-ά^νδρομητάς.— Λ, Π, Λαύρ t o ν. Δελτάρια 
έλή.φθη»«ν,.Επιστολή,·μέ;-χΕ>ήμαια ούχί. Σάςέγράψαμεν.—Ά'νυ*  

πκίγ,ρ ά. φ ω σ u ν,δρ ρ μ*η  τή.. Ά θ ή u α ς. Έλάβομεν δελτάριόνσας 
άνυπόγραφον, ώσν Επιθυμία σας οδκ έκτελεσθήσεται ελλείψει διευδύν- 

σεώς σας.—Γ. Ξ. Λ|άρισσαν. Τότε έχετε δίκαιον. Σύν παρόντι' 
φύλλφ λαμβάνεέεΖήή>.,όχε.τίχήν;<Μτ48ειξνν· ,καί,έξοφλοίμιν μέ πρώ
τον έτος. Σ.υγγίώμην διά.,π,αρεξήγησιν, διότι δέν είχον ιϊδησιν περί 
πλήρωμής’σάς tv τ^·',1^όό|ιωί’.ί — Σ*.  Μ. Π ε ι ρά εα. Καλώς-/ φύλ-' 

λον άποσταλήσεται είς τό έξής Πειραιά. Σϋνδρόμή σάς ίλήφθηί Έύν 

χάριστοδμεν. — Γ. Μ. Ρ. Πάτρας. Ύμετέρα συνδρομή έλήφθη. 
Άπόδειξιν λαμ6άνετέ'('πρ^£ώς; Σάς εύχάριστοΰμεν.— θ. Μ. Πά

τρας. Κύριος ^^Ι^ή^Αβςν^^ΰζίγι^,άρίήτηθήτ^ παραδώσητε 

αύ.τφ άκόδειξιν'.' Άνάμένομεν έκκαθάρισιν ώς σάς’έγράψαμεν. — 
Κ. καί Σ. Β. Τή ν ο ν. Σύνδρομή σας'ίλήφθη εύχαριστοδμευ. Άπό- 
δειξιν λαμβάνετε σύν παρόντι -.φύλλφ. — Γ. Κ. Λευκωσίαν. Ύ- 
μετέρα έληφθη. Συνδρομηταί ίνεγρρφησαν καί άπεστάλησαν σειραί, 

σάς έγράψαμεγ. —Σ. X. ουτ σ ού κ ιρ ν. Συνδρομητάς ένεγράψα- 
μεν καί άπεστείλαμεν σειράς άπ’ άρχής. Εόχαριστοΰμεν. Σάς γράφο- 
μεν.—X. Γ. Λάρισσαν. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοδμεν 
ά&λύ. — Μ. Δ. Σύρον. Νέος συνδρομητής ένεγράφη. Σειρά άπε- 
στάλη. Σάς ίγράψαμεν’προχθές.—Βουραϊκω Π άτ ρ α ς. "Αμαξαι κι- 

νουμεναι δι ήλεκτρισμοή,-ώςκαί λεωφορεία, λέμβοι, κτλ. ύπάρχον- 

σιν ήθη ίν χρήσει. Δύνασθε άπ&τανθήναι διά τά περαιτέρω πρός τόν 
κ. G. Beaard,:-t2j.i4y et <?·, Rue Briclaine Paris. — Ήλ. Ο. 
-βντοΟθα-. Τμ(ίτερο«.φ4κ<λλος έλήφθη. Έχει καλώς, εύχαριστοΰ- 

μεν.—Σ.Ι.Π. Κεφαλληνίαν. 35 φύλλον άποστίλλεται ύμίν ούν πα· 
. ,ρβντι. —ΐ. Δ. Ρ, Σκόπελον. Ούχί, δέν έλάβομεν έπισεολήν μέ 

γραμματόσημα. Φροντίσατε__άνε^ρεσίν της. Ζητούμενου φύλλον άπο-

>τέλλομεν σύν παρόντι.—Σ. Δ. Λάμιαν. ’Επιστολή χαί χρήμ’τα· 
,έλήφθησαν. "Εχουσι καλώς γραφόμενα.. Ευχάριστή πολύ. Σειρά Μ· 
■Στυ.λίδα έστάλη ήσυχεΐ«. Είχε γί.^ει παρεξήγηΟίς,—V- ΙΙ.Κν- 
π·ρ ον. Χρήματα έλήφθησαν ήσυχειτέ. Εύχαριβτοδμεν. Σάς έγράψα- 
μεν.— Μ. Ν. Πάτρ α ς.ί Βεβαίως άπό τοΰ δευτέρου..έτους θά ίδήτε.. 

β,β\πώ«κ. . ;
·\

ΕΙΔΟΠΟΙΗΪΙί
Είς τό ήμέτερον γραφεϊον πωλοΰνται διάφορα φυλλάδια 

;μουσικής, διά .κλείζοκύμβμλο.ν· τών καλλίτέρ'ών Έύρωπαίων 
■μουσικοδιδάσκαλων, άντί δραχ. 1 μόνον ε^ασχοξ. φυλλάδιον, 
’περιέχον άνά εν τεμάχιον μουσικής, ήτοι- Valse brillante, 
iSomnambule faataisie,· lie ‘Torrent, Guillaume Tellr 
ilndian'a'κλπ. -■'■.·■.
j .,Οι έν,τμίς επαρχίμι; δύνανται νά στέλλωσι δρ. 4, 20 και. 
•θά λαμβάνωσιν οίονδήποτε φυλλάδιον.· 

ϊ Ή ΦΥΣΙΣ λαμβάνει τήν τιμήν νά ειδοποίησή τούς έν τφ- 
ί Έξω'τ'ερικφ άξιότίμους αύτής Συνδρομητάς,'δτί'χάριν εύκο· 
/λίας'δύνάνταΐ .νά πέμπωσιν αύτή τάς συνδρομάξ είς ελληνικά 
’τραπεζογραμμάτια, χάρτινα ιταλικά φράγκα, χάρτινα αυ
στριακάφιορίνια, Τραπεζικά συναλλάγματα τών Παρισίων, 
μάρκας, καί γραμματόσημα ελληνικά, γαλλικά, αυστριακά, 
αμερικανικά καί ιταλικά. '

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: J<’ )r έτος 10
» » Δι’· ίζμήκας φρ

Οί προπληρόνοντες έτησίαν συνδρομήν δικαιούνται εις τα. - 
ύπό τής «Φύσεως» παρεχόμενα δώρα καί τάς έτησίας κλη— | 
ρώσεις τών λαχείων. |
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