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(Συνέχεια)

Γ'
Το Ίουλιανόν ημερολόγιου ταχέως άπεδέχθησαν πάντα τά 

έθνη· άλλ’ή αλήθεια ουδέ τοΰτο ηύνόησε' καί εντεύθεν ακρι
βώς άρχεται η διαφορά, ήν άνεγνώρισαν καί διόρθωσαν τά 
πλεϊστα Ευρωπαϊκά έθνη, συνταχθέντα τή άληθείςε, μόνοι 
δέ ήμιίς καί οί λοιποί ορθόδοξοι λαοί, καίτοι ένθερμοι οπα
δοί πάσης ξένης προόδου —κατ’ όνομα μόνον πολλάκις—καί 
μίμοι τοΰ ευρωπαϊκού πολιτισμού, έν τφ ζητήματι τούτφ, 
περί ού δεύτερα γνώμη δέν δύναται νά ύπάρξη, παραδόξως 
άπεδείχθημεν όπισθοδρομικοί, έμμένοντες έν· τη πλάνη, ήν 

δόγμα πίστεως άνηγάγόμεν.
Εϊπομεν, οτι κατα τό Ίουλ. ήμερολόγιον ό ενιαυτός άπηρ- 

τίζετο έκ 365 ημερών καί 6 ώρών. Άλλα τό ‘Ηλιακόν έτος, 
τό ακριβώς άληθες, συμπληροΰται εις 365 ημέρας, 5 ώρας, 
48 καί 48' (η διά νά άκριβολογήσωμεν 48’, 47” καί 
V120 λεπτού). Ωστε έχομεν διαφοράν μεταξύ τοΰ Ίου- 
λιανού ημερολογίου καί τοΰ ‘Ηλιακού έτους 11 ’ καί 12”. 

Άρα τό Ίουλιανόν ήν λελανθασμένον κατά 11' καί 12”, 
ήτοι 7/9Μ της ημέρας έπί πλέον. Ή διαφορά δ’ αυτή περί 
τά τέλη τού 17’ αίώνος είχεν έπί τοσοΰτον αϋξηθη, ώστε 
προφανέστατη ήτο ή ανάγκη τής θεραπείας. Καί ταύτην 
άνεζήτησε τφ 1581 π. X. ό Πάπας Ρώμης Γρηγόριος ΙΓ', 
όστις σοφότερος τών Πατριάρχων τού Βυζαντίου, δεν έδί- 
«τασε νά έξελέγξη, συμπληρώση καίδιορθώση τό Ίουλ. ημε
ρολόγιου, ούτως ημαρτημένου άποδειχθε'ν. Ή κατ’έτος πα- 
ραγομένη έπί πλέον διαφορά τών 11' καί 12” άπό τοΰ 
709 1 έτους, καθ’ δ ό Ίουλ. Καΐσαρ άνεκαίνισε τό ήμερολό
γιον, μέχρι τού 1581 μ. X. ότι ό Γρηγόριος επελάβετο τής 
δεορθώσεως, άπέδωκε διαφοράν 7 ημερών, άς έπαγομένας 
έκάλουν, διότι τάς έτασσον εις τό τέλος 4 ετών. ’Επειδή δ’ 
έκ πλάνης ύπελάμβανον, ότι τό Ηλιακόν έτος ήτο μακρό- 
τερον τού ενιαυτού τού ήμερολογίου, προσέθετόν έκάστότε 
πρός συμπλήρωσιν, εμβόλιμους ημέρας· ή εμβόλιμος ήμερά 
εθεωρείτο ώς ιατρικόν πρός εξίσωσιν έπομενως τών δύο ενι
αυτών ειχον προσθέσει κατά τό διάστημα τών 9 αιώνων 5 
έμβολ. ημέρας, μή γνωρίζοντες ότε ούτω πράττοντες, άπε- 
μακρύνοντο τού άληθούς, τοΰ άστρονομικού ύπολογισμοΰ, 
άφοΰ άντί νά καθιστώσι βραχύτερου τόν ενιαυτόν τοΰ ήμερο» 
λογίου, άπ’ εναντίας τόν έμήκυνον. Ό Γρηγόριος όθεν κατε- 
νόησεν. ότι άφοΰ 12 ήμέραι έπλεόναζον, διότι άνά 728 έτη 
παρήγετο έκ τοΰάφανοΰς ’/» τής.ήμέρας ολόκληρος τοιαύτη, 
τό Ίουλ. ημερολόγιου προφανώς είχεν υπερακοντίσει τόν μα
θηματικόν ύπολογισμόν, βαϊνον πολύ εμπρός, εφ οσον τα 
έτη κακώς υπολογιζόμενα παρήρχοντο,-μέ τάς έμβολίμΟυς 
μάλιστα ήμέρας τών Δίσεκτων έτών, αίτινες άπέδιδον έλ- 
λειμα 40' καί 50” κατά τετραετίαν. Πρός διαεώνισιν δέ 
τής άληθείας, διερρύθμισεν ώς έξης τά τοϋ ήμερολογίου.

"Εδεε νά άφαιρή τάς 12 πλεοναζούσας ήμέρας, ώς αί έν- 
τελέστεραι άστρονομικαί παρατηρήσεις έπέτασσον· άλλά πώς 
νά γίνηή άφαίρεσις, προκειμένου περί χρόνου ; Αλλως ευ
κολότερος τρόπος δέν ήτο άπό τόν επόμενον. Τήν ί ’Ια
νουάριου ειπεν, ότι δεν ήτο 1η, άλλά 13η, διότι προέτρε- 
χεν τό Ίουλ. ήμερολόγιον 12 ήμέρας τοΰ ήλιακου. Ή αρχή 
τοΰ έτους έκειτο 12 ήμ· όπισθεν. Διά νά έχουν λοιπόν άλη- - 
θώς Ιην ’Ιανουάριου, ΰπερεπήδησε 1'2 ήμ. ινα ό ενιαυτός 
γίνη συντομότερος καί άκριβέστερος. Πολλοί σήμερον νομί- 
ζουσιν ότι ό Γρηγόριος προσέθηκεν ήμέρας πρός άφομοίωσιν 
τών δι’άποστάσεως 12 ημερών άπεχόντων ενιαυτών’ τουΤο 
βεβαίως είναι εσφαλμένου, διότι ό Γρηγόριος προτρέχων 12 
ήμέρας, άπέκοψεν αΰτάς καί εύρεν ούτω τήν άλήθειάν2.

Τοσαύτη είναι ή διαφορά μεταξύ Ίουλιανοΰ καί Γρηγο- 
ριανοΰ ήμερολογίου, ήτις τφ 1900 έσεται 13 ημερών, καί 
ούτω καθεξής.

Καί μετά τήν άφαίρεσιν ταύτην, υπάρχει πάλιν μία ανε
παίσθητος διαφορά, ήτις όμως δέν λαμβάνεται ύπ’ δψει, 
διότι διά τού Γρ. ήμερολογίου εισηλθομεν έπί τέλους εις την 
άλήθειάν. Έκανονίσθη ούχ ήττον ύπό τού Γρηγορίου όπως 
έν τφ μέλλοντι, άνά πασαν περίοδον τεσσάρων αιώνων, πα- 
ραλείπονται 3 έμβόλιμοι ήμέραι, διά τού τρόπου δέ τούτου 
δέν ύπάρχει φόβος νά ύπερβώμεν τό άστρονομικόν έτος.

Ή εμβόλιμος αύτη ήμερα προσετίθετο άνά πάσαν 4τίαν,
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εξακολουθεί δε *aV  σήμερον προστιθέμενη, είς άντιστάθμισιν 
τ'οϋ κλάσματος, ούτινος έβεωρήθη δυσχερής ό έν τφ έκάστω 
ετέι υπολογισμός ! ’Αντί δέ νά προστίθενται, ώς έπί' ‘Ρω
μαίων έγίνετο, μεταξύτής 23ης καί 24ης Φεβρουάριού, πρός 
πλείονα ευκολίαν .έθος επικράτησε να προσάρτάτάι είς τό τέ
λος τοΰ μηνάς

1 X4pc» .itspiepY«i«{ .«ημειωτέον,ίτι.ώ$ πρώτη τοΰ iteu« ίωρτίζιτο δια- 
οόρμς- «Stu άλλοτί τήν Ιην Μιρτίου, άλλοτε 25 Δδρίου ή 1 'Ιανουάριου 
κ.λ.π. 'Η ίη Ίβγοοαρίου ώρίββη ώί ταχτική πρωτοχρονιά χατά τόν XVI 
αιώνα.

. Ούτως επετευχθη έγγυτάτη αρμονία μεταξύ τοΰ χρονο
λογικού''μέτρου της διαιρεσεως τοΰ χρόνου καί της περί τόν 

Ήλιον περιστροφικής κινήσεως τοΰ ήμετέρου πλανήτου.

·■.·■■ Δ’

χ Τό Γρηγοριανύν ήμερολόγιον, καίτοι φέρον ευκρινή τήν 
σφραγίδα της επιστημονικής αλήθειας καί άπηλλαγμένον 
τών-πολύπλοκων ανωμαλιών,αίτινες. πηγάζουσιν έκ τοΰ σφα
λερού ύπολογισμοΰ, μετά δυσκολίας καί βαθμηδόν τόπαρε- 
δέχθησαν πάντα τά μή είς την πνευματικήν δικτατορίαν 
τοϋ-ΙΙάπα υπαγόμενα κράτη.Όθρησκευτικός φανατισμός έν 
ακμή διατελών έστράβιζε πρό τοΰ φωτός· καί παρήλθον δύο 
όλοι αιώνες ίνα ή παχυλή άχλύς τών μισαλλόδοξων παθών 
διαλυθή Πρώτοι έκ τών διαμαρτυοομένων οί Γερμανοί έν 
ετει 1700 μ- Χ· τή προτροπή, τοΰ Λεϊβνιτίου τσάπεδέχθη· 

. σαν, τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1752 είσήχθη είς τήν ’Αγγλίαν, 
το δέ αμέσως επόμενον έτος είς Σουηδίαν. Ή Πολωνία άπε- 
πειράθη τώ 1856 τήν διόρθωσιν, άλλ’ή 'Ρωσία άντέστη. 
Πρός έφαρμογήν τοΰ Γρηγοριανοϋ ημερολογίου έχρειάσθη διά 
τινας πόλεις καί ή αρωγή τής λόγχης. Άφ’ οτου όμως ή 
άνάπτυξις τής επιστήμης καί τών φυσικών επιστημών έσχε 
τόσον ευρύ στάδιον, αί δέ ακτίνες τοΰ πολιτισμού κατέδει- 
ξαν τήν ταπεινότητα τών ματαιόδοξων ελπίδων, τό Γρηγ. 
ήμερολόγιον έφηρμόσθη ώς τό όρθότερον πανταχοΰ, μόνον δέ 
ήμεϊς καί οι έν ορθοδοξία αδελφοί ‘Ρώσοι τυφλώττομεν πρός 
τήν αλήθειαν, ής εισηγητής έγενετο ό Γρηγόριος ΙΓ', καί 
στέργομεν τήν πλάνην, έν ή αγνοώ τίνα εύρίσκομεν Ελκυστι
κήνγλυκύτητα. Ή ήμετέρα -’Εκκλησία τηρεί εύσιβώς έν τφ 
ζητήματι τούτφ αρχαίους κανόνας, χωρίςνά πολυπραγμονή 
περί τοΰ όρθοΰ αυτών. ‘Η έν Νικαία συνελθοΰσα Οικουμε
νική σύνοδος τφ. .325 μ. X. καί ή τοΰ 563 θεσπίσασα τό 
Ίουλ. ήμερολόγιον, έδειξαν προθυμίαν είς τήν βελτίωσιν τών 
κακώς κειμένων. Αί τής σήμερον ‘Ιεραί καί άγιαι Σύνοδοι 
Ελλάδος καί ‘Ρωσίας τί δεικνυουσιν άρα γε, θεωροΰσαι 
προτιμότερου ίσως ν.’ ,άρνηθώσι τήν πίστιν των ή νά παρα- 
δεχθώσιν ήμερολόγιον δήθεν Πάπα,, ώσανιί αυθαίρετός τις 
ιδιοτροπία ύπηγόρευσε αυτό ;

Έκ ‘Ρώμης έρρίφθη φώς είς τήν τοΰ χρόνου διαίρεσης έξ 
άΰτής πάλιν είςτό διέπον τόν πεπολιτισμίνον κόσμον ήμε
ρολόγιον. Όλοι έπίστευσαν, χωρίς νά ύποστή ζημίαν τινα ή 
πίστες αυτών. Όλοι άνεγνώριααν τήν αναμφισβήτητου δύνα- 
μιν τών αριθμών. Ημείς ώς νά μή ζώμεν έν Ευρώπη, καί 
\ά μή ήμεθκ άχιριιάτκστοι θαυμασταί τοΰ προοδευτικού ρεύ
ματος, άδιαφορούμεν. μακαρίως πρός τήν άπό· 3 αιώνων κυ· 
ριαρχήσασαν μαθηματικήν αλήθειαν, όπέρ μόνον είς μή χρι
στιανούς αρμόζει. Λησμονοΰμεν, ότι έάν εξακολούθηση ή 
έκρυθμος αότη κατάσταοις, οί απόγονοι ήμών θά βλέπωσι 
τόν ’Ιανουάριον θάλλουσαν τήν άμπελον, θ’ άναγράφωσι δέ 
’Ιούλιον ώς τόν μήνα τών χιόνων καί τών παγετών! Είναι 
άραγε δείγμα’ φρονήσεως ν’ άναμένωμεν όπως ό χρόνος 
διαρθώση έαυτόν ; Είμεθα ατυχείς, τόσον αδιάφοροι διά τά 
κακώς κείμενα, ώστε.δέν. μάς κάμνουν ευκόλως έντύπωσιν

• τοιαΰτα μ«ρά ζητήματα.
Τό έν γνώσει σφάλλειν, λέγουν οί φιλοσοφοΰντες άντίκει- 

ται πρός τήν ηθικήν καί πνευματικήν τοΰ ανθρώπου φύσιν. 
Ό δέ Κικέρων, δριμύτερος εν τή εκφράσει, ειπεν: Ή απάτη 
είναι ανθρώπινον· ή εν ταΰτή όμως έπιμονή είναι ίδιον παρά· 

φρονος. Μη έπιθυμοΰντες να. βχολιάβωμιν γνώμχς καί απο
φθέγματα, κρίνωμεν καλόν όπως, ίνα εξαντλήσωμεν τό θέμα 
έρευνήσωμ**  πώς δύναται κάλλιον νά έπέλθη ή διόρθωσις, 
καθότι δέν τυγχάνει άύτη άμοιρος συζητήσεως, ένδιατρίβον- 
τις έπί βραχύ καί' είς'την νομικήν τοΰ ζητήματος έξέτασιν.

("Επίται τί τέλος)

'«}

Δ. 1. Κ

ΠΕΡΙ ΜΓΟΘΗΡΙΑΣ

Όπως κατανόηση τις καλώς τήν σημαντικότητα τοΰ εμ
πορίου τών ζώντων μυών παράτή κατωτάτη τάξει τοΰλαοΰ 
τοΰ Λονδίνου, ανάγκη νά γνωρίζή ότι μεταξύ τών αγαπητών 
παρά τοΐς Άγγλοις τέρψεων, μετά τής ιπποδρομίας καί αλε
κτορομαχίας συγκαταριθμείται καί. ή μυομαχία. Παράδο
ξον πράγμα- Καί έν τούτοις ύπάρχουσιν έν τή πρωτευούσηι 
έκείνη γνωστότατα τινα δημόσια οικήματα, όπου καθ' ώρι- 
σμένας τινάς ήμέρας τής έβδομάδος υπάρχει κονίστρα παρε- 
σκευασμένη διά τάς μάχας ταύτας, τάς έλκυούσας πλήθος 
θεατών. 'Άλλως τε πάντες προσκαλούνται νά συμμετάσχωσι 
του θεάματος τής πάλης, καί οί ίδιοκτήται τών θηρευτικών 
κυνών, οί έπιθυμοΰντες νά γυμνάσωσι καί διασκέδάσωσι τού
τους προκαταβάλλοντες πρός τούτο τήν τιμήν δωδεκάδος η 
ήμισείας δωδεκάδος μυών. Τούτο δέ εκτείνει καί ζώπυρο! τήν 
παράστασιν. Τότε .τίθενται'καί στοιχήματα μεταξύ τών πα· 
ρεστώτων καί τών ιδιοκτητών τών κυνών, καί ΰπάρχουσι κϋ· 
νες μή άποκτώντες όλιγωτεραν φήμην είς τήν. άσκησιν ταύ- 
την, τών έν τοίς ίπποδρομίοις Δέρβυ πρωτευόντων εύγενών 
ίππων.

Άν οί άναγνώσται τής άξιολόγου «Φύσεως» θελήσωσινά 
άκολουθήσωσιν ήμάς, ,θέλομεν τούς οδηγήσει είς τοΰ Jimmy 
Shaw, ιδιοκτήτου ένός τών πρωτίστων καταστημάτων, τών 
φημιζόμενων έν ταΐς μυομαχίαις. Είσερχόμεθα πρώτον εις 
τινα αίθουσαν όπου πλήθος ανθρώπων άνυπομόνως περιμενόν- 
των καί καθημένων πέριξ τραπεζών πίνουσι καί καπνίζουσι, 
μέχρις ού άνασυρθή τό παραπέτασμα τής σκηνής εν ή υπάρ
χει ή κονίστρα. Οί άνθρωποι ούτοι είναι κοάμα άπασών τών 
κοινωνικών τάξεων, καί ευκόλως εννοεί τις. ότι δέν ηλθον 
έκεϊ διά νά πίωσι μόνον καί νά καπνίσωσιν. Οί πλεϊστοι δ 
έχουσι μεθ’εαυτών καί τόν αγαπητόν αύτών κύνα. ούτως 
ώστε νομίζει τις, 3τι ευρίσκιταί είς'εκθεσιν κυνών. Έκ τού
των οί μεν έίσί' κατακεκλιμμένοι ύπό τήν τράπεζαν, οί δε 
κοιμώνται είς τούς βραχίονας τών κυρίων αύτών, ώς βρέφη 
είς τούς κόλπους τής τροφού' οί μικροί αγγλικοί terriers, 
μελάνες καί οργίλοι, λάυσσίδετοι, σκώζουσι καί κινούνται, ώς 
εί οσφραίνονται τούς εν τφ γειτνιάζοντι δωματύφ μΰς, καί 
είσΐν ανυπόμονοι νά κατάρξωνται τής μάχης, οί δέ μάλλον 
έμπειροι τών τοιούτων θεαμάτων περιέρχονται τάς τραπέζας 
καί έξετάζουσι τούς κΰνας, ψηλαφούντες τά μέλη αυτών μή
πως ώσι τεθραυσμένα, καί άνοίγοντες τά χείλη των, ώς ο 
όδοντοϊατρός έξετάζων τάς σιαγόνας. Συζητήσεων δέ εγειρό
μενων περί τών προτερημάτων τών ζώων τούτων, ό είς λέ
γει, ότι ό κύων αυτού είναι ή είκών αυτή τού Βίλλυ, τοΰ 
περίφημου μυοκτόνου, ούτινος ή. προτομή είναι έζωγραφη- 
μένη έπί τού τοίχου τής αιθούσης, καί όστις έξετέλεσε τό*  
θαυμάσιου αθλον νά φονεύση πεντακοσίους μύς είς διάστημα 
πέντε ήμισυ λεπτών τής ώρας.

Άνθρωπος τις καλούμενος Λοχαγός εισέρχεται τότε και 
αναγγέλλει, ότι τό θέαμα άρχεται· αμέσως δέ πάντες σπεύ- 
δουσιν εγειρόμενοι καί καταλείποντες τά παρακείμενα δωμά
τια συνωθούνταε είς τήν μεγάλην αίθουσαν,ήςή αυλαία ήρθη. 
Ή κονίστρα συνίσταται είς ένα μικρόν κύκλον έξ περίπου πο· 
δών διαμέτρου, έν τφ μέσφ τοΰ όποιου ΐσταται ό Λογαγός 
μετά-μεγάλων κλωβών μεστών μυών, είς ούς εισάγει τήν χεϊρα 
ινα έξαγάγη τά θύματα, μηδόλώς φοβούμενος μή δηχθή, άν 
καί τά δήγματα αύτών είναι ιοβόλα. Μικρός κύων (terrier) 
συνειθισμένος είς τοιούτου είδους μάχας, κατέρχεται τής πά

λης. Καί καθ’οσον μέν εξάγονται τοΰ κλωβού και κατατί
θενται είς τήν κονίστραν, άλλοι μέν τών μυών τρέπονται είς 
φυγήν, έλπίζοντες νά εΰρωσι διέξοδον είς τάς γωνίας όπου 
συσσωρεύονται οί μέν επί τών δέ, εΐεροι δέ παλαίουσι πρός 
τούς όδόντας τοΰ κυνός, όστις καταδιώκει αυτούς παροξυ
νόμενος ύπό τε τής φωνής καί τών χειρονομιών τού Λοχα
γόν. Άλλα τό μέγεθος αύτό τοΰ κινδύνου αποδίδει είς αυ
τούς τό θάρρος, καί έστενοχωρημένοι,άνευ έλπίδος διαφυγής, 
μεταστρέφουσι καί αντιτάσσονται κατά τοΰ εχθρού, μή νι- 
κώντος πάντοτε, αλλά φεύγοντος πολλάκις καί αυτού καί 
υλακτοΰντος μανιωδώς καί όδυνηρώς, άρπαζομένου άπό τού 
ρόγχους ύφ ’ ένός μυός δάκνοντος καί μή παραιτοΰντος αυ
τόν, καί πολεμουμένού ύπό τών άλλων. Περί τούς πεντή· 
κόντα. μυς πολεμοϋσιν ενίοτε καθ’ ένός κυνός καί ζωηρά 
στοιχήματα τότε τίθενται μεταξύ τών παρεστώτων.· Ή δέ 
ρήτρα είναι ένίοτε απλώς μία φιάλη λεμονάδας· άλλα πολ
λάκις γίνεται σημαντική καί ή σημαντικότης αυξάνει καθ’ό- 
σον ή μάγ_η έπί μάλλον έξάπτεται, παρατεινομένων ένίοτε 
τών δραματικών αυτής περιπετειών.

Τό γυμνάσιου τούτο έξακολουθε? Ιν όσω προσέρχονται νέοι 
μαχηταί, ό δέ Λοχαγός, ούτινος ό απόλυτος οίστρος προσελ
κύει τό ενδιαφέρον, παροτρύνει.τούς διστάζονταςνά έκθέσωσι 
τούς κΰνας αύτών, διότι οί δειλοί ή μικροί γεγυμνασμένοι κύ· 
νες κινδυνεύουσι νά ν.κηθώσι αίσχρώς ύπό τών μυών, κινοΰν- 
τες τον γέλωτα τοΰ κοινού καί.τήν σύγχυσιν τοΰ κυρίου αύ
τών. Όταν δ.έ ή ζέσις έλαττ.ώται ό κύριος τού καταστήμα
τος λύει τήν συνεδρίασιν καί αναβάλλει είς άλλην ήμέραν.

Πλήν τών εσπερινών τούτων μαχών ύπάρχουσι καί τινες 
*PZ°[xsvot τ^ν. ήμέραν ίνα γυμνάσωσιν ιδιαιτέρως καί κατα- 
στησωσιν εμπειροπολέμους τρύς κύνας, όπως τιμηθώσιν ΰπ’ 
αυτών έν καιρφ τφ δέοντι.

Ο Jimmy Shaw ύπολογίζει άπό 300 μέχρι 700 τούς 
έξοδιυομένους καθ’ εβδομάδα ύπό τού καταστήματος αυτού 
μΰς' άν.δέ λάβωμεν τόν μέσον όρον, 500, εχομεν 25,000 
μΰς κατ’ έτος. Έκ τούτου ίζ κρίνη έκαστος τήν σημαντι- 
κοτητα τοΰ εμπορίου τών ζώων τούτων*  Ή συνήθως τιμή 
τών μυών είναι 3 πένναι (31 εκατοστά τοΰ φράγκου) έκα
στος. Ό δέ Jimmy Shaw, λέγει, ότι έπλήρωσαν είς αύτόν 
πολλάκις μέχρις 5 γουινεών (125 φράγκων) ε’ν ταύτφ· ήτοι 
35 δωδεκάδας αυών, πρός 3 π. έκαστον. Έχει λοιπόν 
2,000 ποντικούς εν ταύτφ τρώγοντας ενα ολόκληρον σάκ- 
κον αλεύρου κρίθινου έκάστοτε, διότι άν δέν τρέφωνται κα
λώς, τρώγονται αναμεταξύ των, καί τοιουτοτρόπως πολύ 
ζημιοΰται ό κύριός των.

Ανθρωποί τινες παρακαλοΰσι πολλάκις αύτόν όπως τούς 
απαλλάξη τών καταστρεπτικών τούτων ζώων· ύπήρςεν εποχή 
καθ ’ ήν οί ένοε^ιασταί τών πλησιόχωρων τοΰ Λονδίνου άγρών 
ε’διδον 2 π. (20 εκατοστά) δι’έκαστον πτώμα μυός φονευο- 
μένου επί τοΰ κτήματος, άλλά τήν σήμερον έπειδή οί μυο- 
θήραι ευκόλως εύρίσκουσι τοιούτους ζώντας έν τή πόλει, οί 
ενοικιασταί έπιτρέπουσιν αύτοϊς απλώς νά καθίζωσι τάς πα
γίδας έπί τού κτήματος. Πολλοί μύες εξάγονται έκ τών απο
θηκών τοΰ Άστεος, όπου διαιτώνται έν άφθονίφ. Οί επιδιδό
μενοι είς καταστροφήν αύτών μισθο,ΰν.ται ύπό τής διευθύν- 
σεως τών άποθηκών καί πωλοΰντες δ’ έτι τήν λείαν κατορ- 
θούσι μεγάλα κέρδη, πρός τή ευχαριστήσει, ήν αισθάνονται 
κατα την θύραν ταύτην.

Γπάρχουσι θηρευταί ίχνηλατοΰντες τάς ύπογείους σύριγ
γας πρός άνεύρεσιν άντικειμένων πάσης άξίας άπολεσθέντων 
εκέϊ.. Γπάρχουσι καί θηρευταί έπιχειρούντες. τά αύτά πρός 
άναζήτησιν μ^ών. Μάλιστα δέ ύπό τά μακελλεΐα ευρίσκουσι 
καλήν λείαν, πολλάκις καί είκοσι καί τριάκοντα μΰς σεσω- 
ρευμένους καί άδηφαγοΰντας.· Δέν έχουσι δέ ούτε κλωβούς, 
ούτε παγίδας, διότι πάντα ταΰτα τά εργαλεία, είναι δύσ
χρηστα καί βαρέα’ άλλ’εχουσι σάκκους δι’ών, ριπτομένων 
ώς τά άμφίβληρτρα, περικαλύπτουσιν έπιτηδείως τούς· μΰς>' 
καί είς σάκκον άλλον ρίπτοντες, άπάγουσι-ν α,ύτούς.· Άλλά 
δέν κερδαίνει τις πάντοτε ζωγρών ούτω μΰς· διότι άτ δέν 
πωλήσή εύθύς, ανάγκη νά θρέψη, αύτούς, καί πρώγουσε μετ ’ |

ολίγον περισσότερόν τής άξίας. Άλλως τε οί μΰς ήλαττώθη- 
σαν μεγάλώς έν Λονδίνφ, άφ ’’ όπου' καταδιώκονται, οΰτω καί 
η πώλησις τοΰ εμπορεύματος τούτου είναι εύκολος.

Ούδείς άγνοεϊ έν Λονδίνφ τόν ’Ιάκωβον Βλάκ τον μυοθή- 
ραν τής βασιλίσσης. Είναι άνήρ γνωστός όσον τουλάχιστον 
καί τών Παριαίων ό Μαγγίνος.- Διέρχεται τάς οδούς της 
πρωτευούσης έπί πλούσιας άμάξης, επί τών πλευρών τής 
οποίας είσΐν έζωγραφημένοιμύες (ποντικοί),καί άπό τοΰ ύψους 
τοΰ οχήματος πωλεΐ τό εμπόρευμα αύτοΰ ,είς τάς τριόδους, 
περιστοιχισμένος ύπό κλωβών περικλιιόντων ζώντας ποντι
κούς, καί ύπό δεμάτων μυοιρθόρον ^ηΛηΐ^ίον τοΰ οποίου δο
κιμάζει ενώπιον πάντων τά κεραυνοβόλα αποτελέσματα,προσ- 
κολλών.'έν καταπότιον είς τά χείλη ζώντος μυός,· όστις έκ- 
πνέει αόθωρεί-Ό ’Ιάκωβος Βλάκ έιναι άληθής μυοδαμάστης 
καί πάσαν τήν φήμην οφείλει είς τήν οικειότητα μεθ’ής 
παίζει πρός τά ζώα ’ταύτα τά γνωστά διά τήν1 άγρίαν-αύ
τών κακίαν. Κατά τάς δημοσίους.αύτοΰ έκθε'σεις, όπως ίλ- 
κύσγ> περί έαυτόν τό πλήθος, βυθίζει τήν χεϊρα εις τούς κλω
βούς καί έρεθίζει άφόβως τους έγκικλεισμε'νους μΰς· έπειτα 
εξάγει διαδοχικώς δέκα ή δώδεκα, εισάγει είς τό ίδιον υπο- 
χιτώνιον, έπί τού γυμνού δέρματος, καί κρατεί αύτούς εκεί 
έπί τινα λεπτά. Καί νομίζουσι μέν τινες, ότι τά ζώα ταΰτα 
είναι έξημερωμενα, καί διά τοΰτό είσΐν επιδεκτικά τοιαύτης 
οικειότητος, άλλ’ οί γνωρίζοντας τον -’Ιάκωβον γινώσκουσι 
καλλιστα, ότι οί μύες αύτοΰ είναι τόσον άγριοι ώς Οί διαιτώ- 
μενοι είς τούς οχετούς τού Λονδίνου.

Ο κ. Mayhew, είς τάς περιέργους αύτοΰ περί-τοϋ πτω
χού Λονδίνου μιλέτας, διηγείται έπίσκεψίν τινα γενομένήν 
ύπ αύτοΰ είςτό οίκημα τού’Ιακώβου Βλάκ, έν-Βαττερσέμ. 
Η πύλη τής οικίας, ήν κατοικεί, στέφεται ύπό μετάλλινης 

πλακός φερούσης μεγάλοις γράμμασι τάς εξής λέξεις· «7ά- 
χωβος Β.1άκ, μνοχτόνος τής Λότον Μτγα^ίΐότητος». Ύπεράνω 
δέ αύτής, μετά τών άρχικών γραμμάτων V. R. (Βικτωρία 
Βασίλισσα), κεΐται έγκεχαραγμένη είκών λευκού μυός. ’

Ο Ιάκωβος Βλάκ δέν τρέφει είδικώςμόνον μϋς· τό οίκημα 
αύτοΰ είναι πλήρες κλωβίων περιεχόντων κΰνας καί πτηνά 
παντός είδους· παρέχει δέ καί ιχθύς είς τά ιχθυοτροφεία; 
Σχεδόν καθ’ έκάστην, άπό τής τέταρτης μέχρι τής όγδοης, 
τής πρωίας, καταγίνεται είς αλιείαν,καί ουδέποτε έπανέρχι- 
ται άνευ άφθονου λείας. ’Επειδή δε ούτε άγκιστρα, οδτέ 
δίκτυα, ούτε .άλλο αλιευτικόν έργαλεΐον. παραλαμβάνει, 
ούδείς γνωρίζει τίνα τρόπον μεταχειρίζεται- ε’ρωτώμενΟς 
περί τούτου,άποκρίνεται, ότι άγρεύει τούς ίχθύςδιάτώνχειρών, 
τοΰθ’όπερ φύσει διεγείρει μειδιάματα άπιστίας. Άλλ’ αύτό 
τούτο εβεβαίωσε καί τφ κ. Mayhew, άπιστήσαντι τό ιμετ’ 
αρχάς, ώς πάντες οί κάτοικοι τοΰ Βαττερσέα. Άλλ’ό ’Ιά
κωβος Βλάκ ύπό τήν σφραγίδα τής έχεμυθίαζ άπεκάλυψεν 
αυτφ τόν τρόπον, και ό κ. Mayhew λέγει, ότι όύ μόνον 
επείσθη εντελώς, άλλά καί ότι άπορεϊ, πώς δέν έσκέφθησαν 
μέχρι τούδε οί άνθρωποι τοίαύτην απλήν μέθοδον.

Ό ’Ιάκωβος Βλάκ, γενόμενος κοινωνικός, διηγήθη ολό
κληρον τόν βίον αύτοΰ είς τόν κ. Mayhew, ήτοι πώς άνε- 
πτύχθη ή κλίβις αύτοΰ άπ ’ αύτής τής εννεαετούς ηλικίας, 
πώς έπραξεν άνοήτως άνοίξας μέγα καφφενείον είς τήν τρά
πεζαν τού. όποιου ϊστατο ή θυγάτηρ άύτοΰ, πλουσίως ένδε- 
δυμένη ώς τοΰ μνοδα^άστου· πώς ήρχισε νά έργάζηται 
διά τήν κυβερνησιν καί άπήλαυσε τό δίπλωμα τό έπιτρέπον 
αύτφ νά όνομάζηται μυοκτόνος τής βασιλίσσης- τέλος δέ 
ώμολόγησεν, ότι πολλάκις άγνοούσης της γυναικός του, έφαγε 
μΰς καί ότι ή σάρξ αύτών ήτο ήδεϊα καί σχεδόν αβρά ώς ή 
τών κονίκλων.

Ό Ιάκωβος Βλάκ δέν είναι ό μόνος αλλόκοτος άνθρωπος 
τοΰ είδους τούτου, διότι έχομεν καί τόν tt$v.i.l<iia6ror τής. 
Α. Μ. τής ιβασιΜσσης Βικτωρίας'», περί ού θέλόμεν γράψει 
προσεχώς.

(Έχ Το3 ΓαλλιχοΟ) 4 "
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ΕΡΩΣ ΠΑΡΑΚΑΙΡΟΣ
(Αιήγημα πρωτότυπον) '

(συνέχεια)

Κατά συνέπειαν ή'Ασπασία δέν ήδύνατο πλέον ν αναβάλλη, 
καί άμέσως, την επαύριον μάλιστα, έπρεπε νά ίκτελέση την 
άπόφασίν της, άλλως θά ήτο πλέον άργά.

Όπόταν δέ έφθασεν εις το συμπέρασμα τούτο, πεισθεϊσα 
τέλος ότι άλλη διέξοδος τής θέσεώς της δέν ύπήρχεν ή ό θά
νατος, ήσθάνθη ενδόμυχόν τινα άνακούφισιν, έξ,εκείνων αίτι- 
νες φυσικώς επέρχονται μόνον εκ τών τολμηρών καί αποτελε
σματικών αποφάσεων. «Θ ’ άπέθνησκε, θά άπήρχετο τοΰ κό
σμου τών βασάνων και τά. πάντα θά ετελείωνον δι’αυτήν». 
Όπόταν όμως είδε τον θάνατον πλησιάζοντα, καί ήσθάνθη 
την ψύχραν αύτοΰ χεϊρα έφαπτομένην τοΰ ώμου της,ΐνα ώθηση 
αυτήν προς τήν θάλασσαν, άνατριχίασις καί λιποψυχία τήν 
κατέλαβε σύσσωμου.

— Και τί; είπε καθ’ έαυτήν, τό σώμά μου θά κυριεύση 
τήν ψυχήν μου ; Ά1 ποτέ! ποτέ, τον θάνατον δέν θά φο
βηθώ !

Καί άνεμνήσθη της νεότητάς της, κατέκρινεν όλοψύχως τόν 
Πέτρον, ον άπεκάλεσε δήμιόν της, καί έλυπήθη άπό καρδίας 
εκείνους οίτινες εΐλικρινώς τήν ήγάπωνκαί πρός τούς όποιους 
θά κληροδοτήση τήν απελπισίαν.

Τήν νύκτα διήλθεν έν φοβιρφ άγωνίγ,διελογίσθη πρός στιγ
μήν τήν άφροσύνην ήν έμελλε νά διαπράξη,άποθνήσκουσα τό
σον νέα, έσκέφθη ότι είς τόν βίον παρουσιάζονται ενίοτε θαυ· 
μάσιαι-τύχαι. καί ότι πολλάκις εις τόν εγκαρτεροΰντα καϊ 
έχοντα τάς δυνάμεις νά ύπομένη καί έλπίζη, επιφυλάσσεται 
άμοιβή καί Ικανοποίησις πολλάκις λαμπρά- έν τινιδέπαραφορ? 
αύτής ίπήδησεν άπό τής κλίνης της καί μετέβη ποόςτήν δια
χωρίζονταν άπό τοΰ δωματίου τών γονέων της θύραν, ίνα 
κράξη τήν μητέρα της καί έλθη εΐς βοήθειαν της, διά νά τής 
έξομολογηθή τά πάντα,καί σκεφθώσιν άπό κοινού πρός ανα- 
κάλυψιν μέσου τίνος σωτηρίας. Άλλά μόλις ύψωσε τήν χεϊρα 
νά κρούση, έσταμάτησεν αίφνιδίως, σκεφθεϊσα οτι σωτηρία 
ύπήρχε μόνον εΐς τήν μετά τοΰ Πέτρου σύζευξιν, δηλαδή είς 
τήν άθλιότητα, τήν ταπεινοφροσύνην, καί τέλος τόν άπο- 
πνιγμόν τοϋ έρωτός της.

Άνεδίφισε τέλος καθ ’ ολην τήν νύκτα μίαν πρός μίαν άπά- 
σας τάς φάσεις τοΰ μέλλοντος της, τήν δέ πρωίαν εΰρέθη 
έν τή αυτή σταθερότητι τής άποφάσεώς της, έν ή εΰρίσκετο 
τήν προτεραίαν. Χ

Ό,τι είχε κερδήσει, ήτο μόνον μία ημέρα ζωής, διότι άν 
άπό τής προτεραίας είχεν άποφασίσιι ν’ άποθάνη καί δέν τό 
έξετέλεσεν ακόμη, δι’ αυτήν ήτο μέν αγωνία φρικώδης, 
πλήν είχε κερδίσει τόν.χρόνον τής αναβολής.

— Τί κάθημαε ακόμη ; πώς θά παρουσιασθώ είς τούς γο
νείς μου;

Ήγέρθη έν τφ άμα, έφόρ,εσε τό φόρεμά της, έκαλύφθη 
τήν κεφαλήν διά λεπτού τίνος ύφάσματος καί εξήλθε.

Πρός έκτέλεσιν τής τρομεράς καί άπονενοημένης άποφά- 
σεως,ήν έν τφ νφ αύτής ή 'Ασπασία είχε συλλάβει, άπητεϊτο 
ου μόνον μέρος κατάλληλον καί εΰπρόσιτον διάτοιοΰτον σκο
πόν, άλλά καί έν ταύτφ έρημον καί μή συχναζόμενον ύπό 
τών άνθρώπφν. Πρός τοΰτο δέ έσκέφθη, ότι ώφειλε ν’ άπο- 
φύγη τά βλέμματα καί τήν προσοχήν πάντων, νά χωρήση 
απαρατήρητος μέχρι τοΰ σημείου εκείνου, άπό τοϋ όποιου θά 
κατεκρημνίζετο είς τήν θάλασσαν, καί άφοΰ ζητηση συγγνώ
μην. άπό τόν θεόν διά τό. αμάρτημά της, νά. ποίηση τό ση- 
μεΐον τοΰ σταυρού καί πάραδώση έαυτήν εΐς τό πεπρωμένου.

Διά τοΰτο, μόλις έξήλθε περί τό λυκαυγές άπό τής οικίας 
της, έλαβεν έν τάχει τήν έκτος τής πόλεως συντομωτέραν 
άγουσαν οδόν, καί διηυθύνθη πρός το μεσημβρινόν μέρος αυ
τής, όπόθεν ή θάλασσα έφάνη έν όλη αύτής τή άγρίφ καί 
μεγαλόπρεπε? ,δψει. Ό θόρυβος τών πρός τάς κάτωθι 
άκτάς προσκρουομένων κυμάτων καιό ισχυρός θαλάσσιος ζέ

φυρος προσέβαλον εν τφ άμα αυτήν κατά πρόσωπον, καί 
άνίπνευ.σεν έλευθέρως. Άναζωόγονηθεΐσα δέ καί άναλαβοΰσα 
δυνάμεις περιέφερεν άμέσως τά βλέμματά της τήδε κακεϊσε 
όπως έκλέξη οδόν καί θέσιν άνά τούς πρό αύτής βράχους. 
Παρετήρησε πρό αύτής μικράν ατραπόν φέρουσαν πρός τά 
κάτω. Έπροχώρησε καί μετά δέκα λεπτών πορείαν εΰρέθη 
πρό τοΰ έν τοϊς βράχοις αγροτικού ναοΰ τοΰ Άγιου Παύλου, 
όπου καί έσταμάτησεν. Ή θέσις τή έφάνη καταλληλότατη 
καί ρωμαντικωτάτη. Ούδεμία άνθρωπίνη ύπαρζις έφαίνετο 
ούδαμοΰ. Δεξιά και άριστερά βράχοι απότομοί, όπισθεν ό 
ναός τοΰ Άγιου Παύλου καί κάτωθι είς άπόστασιν τρια- 
κοσίων μέτρων περίπου, ή θάλασσα, ό τάφος της.

Ούδαμοΰ άλλοθι θά εύρισκε θέσιν καλλιτέραν.
Γονυπετήσασα δέ πρό τοΰ ναού, καί ζητήσασα συγχώρη- 

σιν τών αμαρτημάτων της καί έλεος διά τούς γονείς της.

*Ε ! Κυρία !. . . τί θά κάμιτί αΰτοΰ ;.............

ήγέρθη, άφήρεσε τό κάλυμμα έκ τής κεφαλής της, έλυσε την 
ώραίαν μακράν κόμην της, καί έπλησίασε τό πρό αύτής χάος 
ΐνα πρώτον διά βλέμματος ύπολογίση τό βάθος, ότε ισχυρά 
καί βροντώδης φωνή ήκούσθη άνωθεν αύτής’

— Έ 1 Κυρία! . . . τί θά κάμετε αύτοϋ ;............
Ή Ασπασία έστράφη έντρομος, καί παρά πάσαν ελπίδα 

παρετήρησε στρατιώτην τινα σπεύδοντα δι αλμάτων προς 
αύτήν.

—- Νά μέ ασυγχώρητε, Κυρία, τή λέγει ό σκοπός, διότι σάς 
έσταμάτησα, δέν χορατεύουν άπ’εκείνο τό μέρος, διότι έάν 
κάμητε εν μόνον βήμα, είσθε χαμένη. Δέν γνωρίζω τί σκο
πόν έχετε νά κάμητε έδώ, άλλά έχω καθήκον νά σάς «μπο
δίσω νά προχωρήσητε, καί άκούσατέ με, είναι διά καλόν 
σας. Όσοι επροχώρησαν, δέν έπέστρεψαν. .

— Ώ! ναι, τό ειδον, Κύριε, καί σάς εύχαριστώ. είχα 
ένα τάμα είς τόν Άγιον Παύλον καί δι’ αύτό ηλθον έδώ τό
σον πρωί, καί τόσον πολύ μοΰ ήρεσκεν ή θέσις αύτη, ώστε 
ήθέλησα νά προχωρήσω νά ϊδω αύτήν τήν θάλασσαν κάλλη- 
τερον.

Καί άφοΰ καί πάλιν τόν ηύχαρίστησεν έκαλύφθη άμέσως 

•τό πρόσωπον καί έπέστρεψεν είς τήν οικίαν της, προσπαθή- 
σασα νά μή προδοθή ό σκοπός της.

Εισερχόμενη είς τήν οικίαν της εύρε τήν μητέρα αύτής 
άνυπομόνως άναμενουσαν.

— Διατί έξήλθες τόσον πρωί; τήν έρωτ$.
— Ήθέλησα νά κάμω μικρόν πρωινόν περίπατον.
—- Καί ποΰ ύπήγες;
— Έκεϊ κάτω, πρός τούς βράχους.
— Καί δέν έκουράσθης;
— Απ’ εναντίας, σέ βεβαιώ, μήτερ, ότι είμαι έλιγώτε-■ 

•ρον κουρασμένη ή ότε έξήλθον τής οίκίας.
— Τότε, αφού δέν είσαι κουρασμένη, έρχεσαι μαζί μου, 

-νά ύπάγωμεν, άφοΰ προγευματίσωμεν, εΐς τό Καψάλι;
— Ερχομέ, καί μάλιστα’ άν θέλης νά μείνωμεν έκεϊ 

-όλην τήν ήμέραν.
— Καλώς, πηγαίνομεν.
Μετά τό πρόγευμα συνώδευσε τόν πατέρα καί τήν μητέρα 

της είς Καψάλιον, όπου διέμειναν όλην τήν ήμέραν. Μετά 
τήν μεσημβρίαν δέ μετέβησαν καί οί τρεις πρός τήν άκτήν, 
όπου «κάθισαν παρατηροϋντες τήν θάλασσαν, καί έμειναν 
άκεϊ μέχρι τής εσπέρας.

Ή ’Ασπασία έκάθητο μεταξύ τοΰ πατρός της καί τής μη
τρός της, ούτως ώστε νά δύναται νά κρατή τάς χεϊρας των.

— Είπε μοι, λέγει πρός τόν πατέρα της, πώς πηγαίνουν 
τώρα αί υποθέσεις σόυ;

’Επειδή δέ ό κ. Κ.. . . . ηύχαριστεϊτο νά τή δίδη σχε
τικός λεπτομέρειας, τή άπήντησεν, ότι αύται ήδη βαίνουσι 
καλώς, ότι ελπίζει ή κατασκευή τοΰ λιμένος νά μή απαίτηση 
μεγάλα κεφάλαια, καί ότι θά άποφασισθή προσεχώς ή έκτί- 

Αεσις αύτοΰ.
Ή ’Ασπασία ήκουε χωρίς νά τόν διακόπτη, άλλ’ άπό 

καιροΰ εΐς καιρόν τοΰ έσφιγγε τήν χεϊρα, ώς σημεϊον επιδο
κιμασίας καί εύχαριστησεως, καί ένταύτφ έκλινε τήν κεφα- 
"λήν πρός τά στήθη τής μητρός της.

Όπόταν ή δρόσος τής νυκτός ήρξατο νά γίνεται αισθητή, 
ό κ. Κ. . . . επρότεινε νά άναχωρήσωσιν.

■— Άπό τώρα ; άπήντησεν ή Ασπασία, εγώ θά ηύχαρι- 
■στούμην ή ώραία αΰτη έσπέρα νά μή έτελείωνε ποτέ.

— Ναί, άλλά κάμνει ψύχος, έπανέλαβεν ό κ. Κ. . . .
— Καί ό καιρός ευκόλως μεταβάλλεται, προσέθηκεν ή 

κυρία Δέσπω.
— Τότε, άς φύγωμεν, άπήντησεν ή ’Ασπασία.
Μετά ήμίσείας ώρας πορείαν, καθ' ήν αΰτη άπέτεινεν είς 

τούς γονείς της διαφόρους έρωτήσεις, κρατούσα εν ταύτφ 
•αυτούς άπό τών χειρών, άφίκοντο εις τήν οικίαν.των.

Ή ’Ασπασία μετά τό δεΐπνον άσπασθιϊσα αύτούς άπε- 
■σύρθη εις τό δωμάτιόν της.

—-Καλήν νύκτα, τή λέγει ή μήτηρ της.
Άλλα τίνι τρόπφ ήδύνατο νά διατιθή, καί ή καλή ή νύξ 

■αΰτη, ήν ή Ασπασία είχεν ήδη διαθέσει εΐς τήν σύνταξιν 
τής τελευταίας πρός τόν μνηστήρα αύτής επιστολής καί εΐς 
τήν τοΰ θανάτου προετοιμασίαν ;

Δι’όλης τής ήμέρας κατιτρύχετο ύπό τής θλιβεράς 
σκέψιως, άν έπρεπε νά γράψη πρός' τόν Πέτρον, καί 
τόν καταστήση κοινωνόν τής άποφάσεώς της. Τέλος άπεφά- 
σισε νά τφ γράψη, άλλά χωρίς ν’άναβάλη ποσώς τήν έκτέ- 
λεσιν τοΰ σκοποΰ της.

Έπί πολύ διέμεενε καθημένη πρό τής τραπέζης, τήν κε
φαλήν καλύπτουσα διά τών χειρών, μή κοιμωμένη, άλλά 
καί μή κινούμενη όλοτελώς. Ότε δέ ήγειρε τήν κεφαλήν οί 
οφθαλμοί της είχον κοιλανθή μέν, άλλά Ιφερον ψυχράν τινα 
λαμπρότητα, τά δέ χείλη της έπαρουσίάζον μεγαλοπρεπές τι 
μειδίαμα.

Πολλάκις έθεσε τήν γραφίδα εΐς τό μελανοδοχείου, χωρίς 
•νά τολμήση ν ’ άρχίση τήν επιστολήν της, έπαναπίπτουσα 
έν ληθαργίςρ,έν φ ή μελάνη έξηραίνετο έπί τής γραφίδος.

Τέλος κλίνασα άποφασιστικώς τούς ώμους, έκυψε τήν κε
φαλήν, καί δι’ Εσπευσμένης κενήσεως ή χειρ της βιαίως έκι- 
νεϊτο επί τοΰ χάρτου. Έγραψε τά ,έξής’

«Δέν «γνώριζες ότι μ’εφόνεύές, πλήν σύ μόνον τώρα θά τό 
βμάθης, καί διά τοΰτο σοί εφύλαξα. έπιτηδείως τήν πρώτην 
«αύτήν φρικώδη άνακοίνωσιν. Σύ πρώτος θά τό μάθης, αύ- 
«ριον τήν πρωίαν, ή τό εσπέρας, καθ’ ήν ώραν δυνηθώ νά 
«διαφύγω τά βλέμματα πάντων, καί πριν ή λάβης τήν έπι- 
«στολήν μου ταύτην, θκ ριφίώ εΐς τήν πρό τοΰ- ναοΰ τομ 
» Αγίου Παύλου θάλασσαν. Ή Θέσις είναι ώραιοτάτη, ύψη- 
«λοτάτη καί ρωμαντικωτάτη, τήν είδον πολλάκις καί είμαι 
«βέβαια, ότι τό σχέδιόν μου θά έπιτύχη εντελώς. Άφρον καί 
«απονενοημένου σχέδιον, δέν είναι άληθές; πλήν, ώς σοί τό 
«είπον ήδη άπαξ καί άνευ πικρίας, είναι τ’ό μόνον δι’ εμέ 
«αντιφάρμακου.

«Σύ δέν έσκέπτεσο τοΰτο, ώστε μή λυπείσαι, καί μήν ό- 
«δύρεσαι.

«Οί γονείς μου δέν πρέπει νά γνωρίζωσι τά πάντα, άλλά 
«μόνον νά έκλάβωσι τόν θάνατόν μου ώς πτώσιν. *Η  καρδία 
«μου ραγίζει καί αίμοστάζει, διαλογιζομένη τήν θλΐψιν. ήν 
«θά αίσθανθώσιν όπόταν λεμβούχοι τινες κομίσωσι τό σώμα 
«τής μονογενούς θυγατρός των άπνουν καί παραμεμορφω- 
«μένον, καί άποθέσωσι τοΰτο εκτάδην πρό τών ποδών των. 
«Άλλ’ άρκεϊ τοΰτο, καί δέν επιθυμώ νά κάμης τό ίδιον. 
«Όχι. Σέ συγχωρώ άπό καρδίας, δέν έπταισες σύ,, δέν έγ- 
«κλημάτισες, άλλ’ εγώ, καί έγώ θά πληρώσω τά' πάντα. 
«Μήν εκπλήττεσαι άναγινώσκων τήν επιστολήν ταύτην, 
«ούδέ νά ΰψώσης τήν χεΐρά σου πρός τόν ουρανόν, ουδέ νά 
«παρασυρθής είς δραματικός εκδηλώσεις. Ούχί, νά κάμης 
«μόνον μίαν μικράν δέησιν ύπέρ έμοΰ εΐς τόν θεόν, καί άμέ- 
«σως νά μέ λησμονήσης, καί νά έργασθής διά . τήν^ όΐκογέ- 
«νειάν σου, ήτις έχει ανάγκην τών χειρών σου καί τών δυ- 
«νάμεών σου.

«Σκοπός τής παρούσης μου δέν είναι μόνον νά σοί άναγ- 
«γείλω τό γεγονός καί νά σέ λυπήσω. Άπ’ έναντίας, δέν 
«θά ίπραττον τοΰτο, καί θά έπροτίμων νά μέ έμίσίις διά 
«τήν σιγήν μου, ή καινά έξελάμβανες κάί σύ τόν θάνατόν 
«μου, ώς τυχαίαν πτώσιν, έάν ίερώτερός τις σκοπός δέν έκυ- 
«ριάρχει έμοΰ κατά τήν κρίσιμου ταύτην ώραν.

«Έχω ανάγκην σοϋ. Επιθυμώ, έάν τό σώμά μου εύ- 
«ρεθή, νά ταφώ έδώ, έν Καψαλίφ. Δέν επιθυμώ νά μέ φέ- 
«ρουν είς Αθήνας, άλλά νά μένω πλησίον τών γονέων μου, 
«έδώ όπου εύρον τήν ήσυχίαν των. Δέν θέλω επ’ ούδενί 
«λόγω νά γίνω πρόξενος ηδη είς τό γήρας των νά χάσουν 
«ό,τι πολυχρόνιος προσπάθεια τοϊς παρέσχε τέλος. "Ωστε 
Βμόλις λάβης τήν παροΰσάν μου αύριον, άφοΰ τό ταχυδρο- 
«μεΐον άναχωρεϊ μετά μίαν ώραν ή δύο, νά σπεύσης ενταύθα 
«κατεπειγόντως, δι’οίασδήποτε θυσίας καί μέσου καί ώς 
«αφορμήν νά μετα^ςειρισθης, ότι ήρχεσο νά μέ ζητήσης είς 
«γάμον. Τοΰτο ·ά ηναι καλόν διά παν ενδεχόμενον,«καί έν 
«τή απελπισία αυτών οί γονείς μου θά παρηγορηθοΰν όπως 
«δήποτε έκ τής παρουσίας σου. Άλλως τε, έχεις καί δι- 
«καίωμά τι νά όμιλήσης εύπαρρησιάστως καί άπαετήσης το 
«σώμά μου, άφοΰ είσαε ό μνηστήρ μου. Αυτοί θά έχουν ά- 
«νάγκην τινός, οστις νά τούς συμβουλεύη καί όδηγή καί ιέ» 
«σαι 6 καταλληλότερος.

«Πτωχοί γονείς! τί έπέπρωτο νά άπολαύσητε άπό τής 
«μονογενούς καί ήγαπημένης θυγατρός! Ή σκέψις αΰτη μό- 
«νον μοί είναι σκληροτάτη τιμωρία!

«Αύτό επιθυμώ, αύτό μόνον ήθέλησα νά σοί γράψω καί 
«σοί τό απαιτώ. Είναι ή μόνη μου επιθυμία καί θέλησις. 
«Έλθέ, έλθέ ταχέως, Πέτρε.

«Λέγουσιν, ότι είναι κακόν διά μίαν άποθνήσκουσαν ψυ- 
«χήν νά μή ζήτηση συγγνώμην καί νά μή συγχωρήση τούς 
«προξενήσαντας αυτή κακόν. Μή νομίσης', φίλε μου,ότι άπο- 
«θνήσκω διατηροΰσα έν έμοί τήν έλαχίστην κατά σοϋ κακίαν 
«ή ιδέαν έκδικήσεως. Ούχί! ποτέ! *Ώ  ! πόσον γίνεται τις 
«γενναιόφρων πρό τής στιγμής τοΰ θανάτου τΟυ ! δέν έχεις 
«ιδέαν ! Μόνον έαυτήν αιτιώμαι, καί διά τοΰτο δέν συγχωρώ 
«έμαυτήν!

« Ύγίαινε. Ασπασία'»'
*Ε«τ»ι συνίχίι»)
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ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ό πρώτος οΰτος τού έτους μήν έλαβε το όνομα άπό· τοΰ 

θεοδ τών αρχαίων Ίανοΰ, όστις παρίστατο δι’αγάλματος τε- 
τραμόρφου, καί έσήμάινε τάς τέσσαρας ώρας του ενιαυτόν, 
καί άλλοι μέν κατεσκεύαζον αύτό νά κρατή είς τήν δεξιάν 
τορ χείρα. κλειδίον, τό όποιον έδήλου, ότι άνοίγει τήν θύραν 
τοΰ νέου έτους, άλλοι δέ κατεσκεύαζον αυτό νά κρατή έπί 
τής χειρός του τά στοιχεία · τ e δηλοΰντα τάς 365 ημέ
ρας τοΰ έτους, καί άλλοι κατεσκεύαζον τό άγαλμα τοΰ Ία- 
νοΰ μέ δύο πρόσωπα, έξ ών τό μέν γηραλίονν-δηλοΰν τό 
λήξαν παλαιόν έτος, τό δέ νεάζον, δηλοΰν τόν ήδη άρχόμε- 
νον ενιαυτόν. Ή μυθολογία όμως λέγει, ότι τά δύο πρόσωπα 
ταΰτα παριστάνουν τόν Ίανόν καί τον Κρόνον, τόν οποίον 
ό ’Ιανθς'παρε'λαβε συμβασιλέα. Τήν ονομασίαν δέ έδωκεν 
είς τόν πρώτον τούτον τοΰ έτους μήνα ό Ρωμαίος βασιλεύς 
Νουμάς. ■

ζ
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

'Ο Σιβηρικός χειμών, όστις. καταμαστίζει τούς Παρι
βίους, προξενεί καθ’ έκάστην πολυάριθμα δυστυχήματα. 
Πέντε άνθρωποι έν μιά ήμερη έταθον έκ τού ψύχους κατα· 
πεσόντες έπί τής όδοΰ είς .διαφόρους συνοικίας τών Παρισίων. 
Είς όμως τών θανάτων τούτων είναι αξιοσημείωτος διά τό 
δραματικόν αυτού είδος. Ό Ευγένιος Κλόβις, ηλικίας 57 
ετών, ώδήγει τον γέροντα πατέρα του είς την τελευταίαν 
αύτοΰ κατοικίαν. Ή πένθιμος συνοδεία διηυθύνετο πρός τό 
κοιμητηρίου καί ό ταλαίπωρος Ευγένιος Κλόβις έβάδιζεν or 
πισθεν τοΰ φερέτρου, έχων άποκεκαλυμμένην τήν κεφαλήν, 
μ»θ’ όλας τάς βυμβουλάς τών φίλων του, οϊτινες ύπεδεί- 
κνυον αύτφ τόν φοβερόν κίνδυνον, είς δν έξετίθετο. Η πέν
θιμος συνοδεία διήρχετο τήν πλατείαν τής Μαίνης, ότε ό 
Ευγένιος Κλόβις κατίπεσεν αίφνης έπί τής όδοΰ. Έσπευσαν 
είς βοήθειάν του, άλλ’ ήτο ήδη νεκρός κεραυνοβόληθείς ύπό 
τού ψύχους. Ό αιφνίδιος θάνατός του έπελθών ύπό τοσαύτφ, 
δραματικός περιστάσεις, έπροξένησε μεγίστην συγκίνησιν.

Η Ι1ΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΣΔΤΗΡΟί

Ή κατά σάρκα περιτομή τοΰ Σωτήρος έγένετο συμφώνως 
πρός τόν τότε έπικρατοΰντα νόμον διά δύο αίτιας, πρώτον 
διά νά άποστομοθώσιν οί αιρετικοί, Οϊτινες διέδιδον, ότι ό 
Κύριος δέν άνέλαβε τήν αληθινήν σάρκα, άλλά κατά φαντα
σίαν, οίοι ήσαν ό Θεομάχος Μάνης καί οί τούτον οπαδοί 
Μανηχαϊοι,καί δεύτερον διά νά ήσυχάσωσιν οί ’Ιουδαίοι, οΐ- 
τινες κατηγορούν τοΰ Ιησού, ότι παραβαίνει τόν νόμον. 
"Ενεκα τούτου λοιπόν οκτώ ήμέρας μετά τήν γέννησιν τοΰ 
Σώτήρος έκομίσθη ύπό τής Θεοτόκου εις τον ώρισμένον τό
πον, όπου περιετέμνοντο τά βρέφη, καί εκεί πιριιτμήθη καί 
έλαβε ύπό τού- Αρχαγγέλου Μιχαήλ τό όνομα Ιησούς, ’Εκ
κλησιαστικοί μάλιστα τινές έκφέρουσε διαφόρουςδιηγήσεις περί 
τοΰ τί άπέγιινε τό άποχοπεν εκείνο μέρος έκ τής σαρκος τοΰ 
Κυρίου ήτοι ή ακροβυστία, καί άλλοι μέν λέγουσιν, ότι ή 
Θεοτόκος έφύλαξεν αυτό ώς Ιερόν κειμήλιου, έ'ως ού ό Κύ
ριος άναστάς προσέλαβε πάλιν αυτό,, άλλοι δέ διαφόρως 
ίστοροδσιν, οί δέ Καθολικοί πιστεύουοιν, ότι ή ακροβυστία 
τοΰ Κυρίου σώζεται ακόμη καί σήμερον είς τήν Ρώμην έν 
τφ ναφ του άγιου Ίωάνν.ου του Λατερανοΰ.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ Ψ1ΙΝΕΙΝ ΤΟ ΜΠΙΦΤΕΚ

' — Μπά ! ήξεύρομεν αυτό.
— Άπατάσθε! Άφοΰ. είς τήν Γαλλίαν δέν έμαθον ακόμη 

να τό'ψήνουν, όπως είς τήν ’Αγγλίαν.........
·-— Εις τήν ’Αγγλίαν ; Είς τήν ’Αγγλίαν τό τρώγούσιν 

ώμον. .
— “Έχετε λάθος. ’Εις τήν 'Αγγλίαν ιδού πώς τό ψήνουν 

καί διά τοΰτο είναι έξαίρετον πράγμα. Λάβετε εν μπιφτεκ, 
θέσατε άύτό“ επί Τής έσχάρας, τήν όποιαν όμως πρότερον θέρ

μαίνετε, καί .αφήσατε νά· τό λάδη ή πυρά·σας, άποτελου— 
μένη εκ ζωηρών άνημμένων άνθράκων, έπί τινα μόνον δευτε
ρόλεπτα. Μετά τοΰτο ελαττώσατε τήν πυράν καί άφήσατρ- 
νά ψηθή, όχι όμως είς εν λεπτόν τής ώρας, όπως πάντες νο- 
μίζομεν. Άλλά προσέξατε εις τοΰτο, μή άλατίσητετο μπιφ- 
τέκ ποσώς, διότι τό άλας ακριβώς καταστρέφει αύτό. Όστις: 
επιθυμεί, δύναται νά θέση, όταν τό τρώγη.

Πράξατε ούτω καί τότε μόνον θά έχητε μπιφτεκ, όπως: 
τό τρώγουν έν Άγγλίη, διότι ούτω θά ηναι εντελώς έψημέ- 
νον καί έν τούτοις αιμοσταγές, επειδή τό άλας τιθέμενου έν· 
όσφ ψήνεται άφαιρέϊ τόν χυμόν άπό τοΰ κρέατος καί διαχέ- 
εται άνωφελώς έπι τής έσχάρας.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΙΑΝΟΜΕΠΣ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Εις έμπειρος ταχυδρομικός διανομεύς έλεγε προχθές πρός 
τινα φίλον του, ένφ έπινον έν τινι παντοπωλείψ ένεκα τοΰ· 
ψύχους.' . - -

« 'Η ύπανδρος γυνή ομοιάζει' πρός έπιστολήν έπιδοθεΐσαν· 
ίδιοχείρως·

« Ή άνύπανδρος γυνή ομοιάζει πρός έπιστολήν μή άπο- 
σταλεΐσαν έτι.

« Ή γεροντοκόρη ομοιάζει πρός έπιστολήν λησμονηθείσαν 
καί μή ζητηθεϊσαν άπό του ταχυδρομείου.

α 'Η ελευθέρων ηθών γυνή ομοιάζει πρός έπιστολικόν δελ- 
τάριον.

« Ή φρόνιμος γυνή όμοιάζει πρός έπιστολήν έπί συστήσει.. 
« Ή άφρων γυνή πρός ταχυδρομικόν δέμα.
« Ή πολύλογος πρός έφημερίδα. 
«Καί έγώ πρός γραμματόσημου!
Είχε δίκαιον τό κρασί. .

TO NEON ΕΤΟΣ
Είς σοφός γέρων έρωτηθείς, τί ωφελεί τό νέον έτος είς τήν 

κοινωνίαν, άπήντησε :
"Εχει δώδεκα έντολάς.
Ιον Οίβασιλεϊςίλυποΰνταιδιότιέλαττοΰταιτόγόητρόν των.

, 2ον Οί υπουργοί άγάλλονται διότι στερεοΰται ήΖ έξου- 
σία των. ’

3ον Οί τιτλούχοι ευχαριστούνται διότι ,προάγονται.
4ον Οί έμποροι χαίρουσι διότι θησαυρίζουσι.
5ον Οί χειρόνακτες ούτε χαίρουσι ούτε λυπούνται, διότι 

θά εξακολουθήσουν τήν ίδιαν ζωήν.
6ον Οί Ιερείς μειδιώσι, διότι εισέρχονται είς τάς έορτάς. 
7ον Οί χαρτοπαϊκται τρίβουσι τάς χεϊρας διότι τότε ΐορ- 

τάζουσιν.
8ον Οί πτωχοί άναγεννώνται μέ νέας ελπίδας.
9ον Οί παϊδες άρχίζουσι νά παί^ωσι. 
ΙΟον Αί γυναίκες άρχίζουσι νά χορεύωσε.
11 ον Οί νέοι άποκτώσι δυνάμεις., 
12ον Καί οί γέροντες άποθνήσκουσι.

περί του ανορππου
Κατά μέσον όρον ό μέν μυεΛός τού άνδρός ζυγίζει 3 11? 

λίτρα?, ό δέ τής γυναικός 2 λίτρας.καί 2/3. -
Κατά τήν παιδικήν ήλικίαν ό σφυγμός έχ« 180 παλμούς, 

καθ’ έκαστον λεπτόν κατά τήν νεότητα 80, καί κατά τό 
τέλος τής ανδρικής ηλικίας, 60.

Ή μέση τού αίματος θερμότης . είναι τοΰ μέν · ανθρώπου· 
92 βαθμών, τοΰ προβάτου 102 καίτήςνήσσης 107.

Τό αίμα 42 άνθρώπων ήδύνατο νά χορηγήση Ικανόν σί
δηρον, ώστε νά σφυρηλατήση τίς έξ αύτοΰ την υνιν αρό
τρου 24 λιτρών βάρους. ,

ΠΕΡΙ TfiN ZililN
Ή διάρκεια τής ζωής τοΰ ελέφαντας είναι 200, 300 καί 

ενίοτε 400 έτών.
Νομίζεται, ότι ή άγρια νήσσά διατρέχει έν μιά ώρα διά

στημα 30 λευγών. Ή πτήσις τής χιλίδόνος είναι έτι ταχύ
τερα· ή δέ τών μυίών παρουσιάζει ταχύτητά 60 λευγών είς
μίαν ώραν.

Ή γονιμότης τών εντόμων κόά τών ιχθύων είναι μεγάλη. 
Ούτω: Μία βασίλισσα μελισσών δύναται νά γέννηση..καθ’ 1· 
κάστην έπι δύο μήνας .200 ώά, άτινα έκκολάπτονται έν δια- 
■στήματι 3 ημερών.

Μία μόνη μυία έκ τού είδους τών είς τάς οικίας άπαν- 
■τωμένων γεννφ είς μίαν εποχήν, 20,000,000 ώά.

Μία φωλεά σφηκών περιέχει κατά τό σύνηθες 15 έως 16 
χιλ. κελλίων.

Έκάστη λίτρα πρινοκοκκίου πΐριέχει 70,000 εντόμων, 
επειδή δέ κσ.θ·’ έκαστον έτος είβάγοντάι έν Ευρώπη 600 έ’ως 
700.000 λιτρών πρινοκοκκίου, είσάγονται επομένως. 42 έως 
49.000,000,000 έντόμων.

*0 κυπρίνος, ή πέρκη γεννώβι 50 εως 200,000 ώά· ή 
άρίγγα 20 έ’ως δΟ,ΘΟΟ,'-τό σκομβρίον 4'00 εως 500,000' 

•ό καλλαρίας 2 εως 3,000,000, ό δέ σολομός γενν$ καθ ’ έ
καστον έτος 8 έως 10,000,000 ώά.

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

ΚΑΤΑΧΡΗζΙΣ ΤΙΤΛΩΝ

"Εν τινι συναναστροφή, εύγενής τις Κυρία,Ιάνήκουσα κατα 
•τό εξωτερικόν αύτής φαινόμενόν είς τήν λεγομένην λεπτήν 
καί αριστοκρατικήν τάξιν, ώμίλει πολύ καί ζωηρώς, ποιοΰσα 
έν ταύτφ μεγάλην χρήσιν τών τίτήφ.ν.

Αί φράσεις ώς: <5 Κύριος πατήρ της Κυρίας ΈΛίνης, εΐ- 
ιτεν είς την Κυρίαν ρητίρα τοΰ Κυρίου Πέτρου, νά εάπη είς 
τόν Κύριον άόεΑγόν της, δέν ελειπον σχεδόν έξ έκάστης έκ- 
•φράσεώς της. Ότε πονηρός τις ζωηρός καί νευρικός νεανί
σκος μή δυνάμενος νά ύποφέρη πλέον αυτήν:

— Είπα τή λέγεέ; είς τόν κύριόν ύπήρέτην μου, νά εΐπη 
είς τόν κύριον αμαξηλάτην μου νά συζεύξη τούς κυρίους ϊπ· 
■πους μου είς τήν κυρίαν άμαξαν μου, καί νά τεθή είς τάς 
κυρίας διαταγάς σας.

ΕΙΣ ΝΕΟΠΛΟΥΤΟΣ
Ό κ. Β... άποκτήσας προσφάτως μεγάλην περιουσίάν 

•συνεπείς τυχηρών επεισοδίων ,έν τώ χρηματιστηρίφ, άπέ· 
πεμψε τήν γραίαν ύπηρέτριάν του, καί παρέλαβε χάριν έπι- 
δείξεως ένα θυρωρόν, ένά θαλαμηπόλον καί μίαν μάγειρον, 
τούς όποιους έσυνείθιζε ν’ άποκαλή φίλους του. Ημέραν 
τινα ό εξής φαιδρός διάλογος συνήφθη μεταξύ τού κ. Β.... 
καί τών τριών φίλων του, διά μέσου τής οπής τοΰ κλείθρου 
τής διαχωριζούσης θΰρας τόΰ δωματίου άπό του άντιθα- 
λάμου :

— Είσαι έξω, Πέτρε;
' — Μάλιστα, Κύριε.
— Τί κάμνεις;
— Τίποτε Κύριε.
— Καί συ ’Ιωάννη, είσαι έξω;
— Μάλιστα Κύριε.
— Τί 'κάμνεις;
— Βοηθώ τόν Πέτρον, Κύριε.
— Καλά, άμ’ή Μαρία;
— ’Εδώ είμαι άφέντη.

■ — ■ Καί τί κάμνεις;
. — Τούς βοηθώ.
— Καλά, άμα τελειώσητε νά μοΰ έτοιμάσητε' τά ροΰχά 

μόυ νά έξελθω.
— Καλά Κύριε....

ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ ΦΙΛΑΡΓΓΡΙΑΣ
Είς φιλάργυρος, ό ίατρός Ζόπφης, όστις έν όσφ έζη ουδέ

ποτε έδιδε οβολόν είς ούδένα, ούδέ είς τούς συγγενείς αυτού, 
«πίθυμών δε καί μετά θάνατον νά μή έλαττώθή ή περιουσία 
του ύπό τών νομίμων κληρονόμων αΰτου, αφήκε τήν άκό- 
λουθον παράδοξον διαθήκην.

« Ή περιουσία μου συνισταμένη έκ 200,000 φρ. θά μένη 

Βανϊπαφος έπί ενα αιώνα, μηδενος κληρονόμου έχοντος δι- 
Βκαίωμα νά έγγίση ταύτην πρότερον. Οί δέ τόκοι καί τά 
ήέπιτόκια αυτών θά .έξακολουθώσι μέγοντα ανέπαφα, καθ’δ- 
»λον τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, μετά τήν λήξιν τού οποίου 
»πάντα τά ενήλικα άρρενα καί θήλεα μέλη τής οικογένειας 
«Ζόπφη θα νέμωνται μόνον τούς τόκους καθ'έκαστον έτος»·.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΕΘΎΣΟΥ

Είς μέθυσος έρωτηθείς τί έστί φιλοσοφία, άπεκρίθη.
«Όταν παλαίωση τό ένδυμά σου, γύρισε το.
« Ό παλαιός φίλος είναε καλήτερος τοΰ νέου. -
« Ή πείρα είναι τρόπαιον άποτιλούμενον έξ όλων τών 

όπλων τά όποια μας έπλήγωσαν.
« Ή άγαπώσα καρδία καί ό φιί οπότης, όμοιάζουσι πρός 

τούς επαίτας διότε άμφότεροι ζώμεν άφ' ότι μας προσφέρουσι.

Δύο κύριοι, έξ ών ό είς χήρος καί ό έτερος ού, διέρχονται 
πρό τίνος παρθεναγωγείου, όπόθιν ακούονται θόρυβος πολύς 
καί βαβυλωνία λογομαχιών.

— Πώς σοΰ φαίνεται, ’Αγησίλαε αύτό τό κακό, έρωτά ό 
χήρος τόν φίλον του.

— Νά, ώς νά εύριάκόμην είς κανένα' παζάρι όπου πωλοΰν- 
ται γλώσσαι ζωνταναί.

— Καί είς έμέ, μοί φαίνεται, ότι εύρίσκομαι είς κόλασιν 
όπου άντί φλογών καίουσιν αί φωναί.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤίΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΜΑΓΙΚΗ ΠΤΘΙΑ

Θέλετε. νά έχητε τήν άπάντησνν προβλήματος σας τίνος 
διά τού χρησμού;

Γράψατε ερωτήσεις τινας έπί λευκών τεμαχίων χάρτου, 
διά τής συνήθους μελάνης; ή μάλλον παρακαλέσατε τούς φί
λους σας καί τάς φίλας σας έν τινι συναναστροφή νά σάς 
γράψωσι τοιαύτας. Αί έρωτήσεις αύται δέόν νά γράφωνται 
έπί τοΰ άνω μέρους τού χάρτου' σείς δέ πρτόερον ή καί 
μετά τούτο, χωρίς έννοείται νά σάς παρατηρήση· ούδείς, 
γράφετε πρός τό κάτω μέρος τοΰ χάρτου απαντήσεις άστείας 
ή καί διλημματικάς, άναλόγως τής ευφυΐας σας, διά χυμού 
λεμονιού ή κρομμυου, αίτινες φυσικώς δέν φαίνονται. Μετά 
ταύτά θέσατε τά τεμάχια ταΰτα τοΰ χάρτου, εντός κυΐίου 
ούτινος ή βάσις νά ήναι μεταλλική καί θερμασμένη προηγου
μένως, ή τήν θερμαίνετε έπί τίνος κηροπηγίου προφέροντις 
συνάμα λέξεις τινας διαβολικάς, καί μετά τινα δευτερόλεπτα 
σχετικώς πρός τήν άναπτυχθεΐσαν θερμότητα, άποσύρετε 
τούς χάρτας άπό τοΰ κυτίου, καί. αί απαντήσεις σας θά ώ- 
σιν έντελώς όραταί, προς έκπληξιν πάντων.

Δύνασθε νά μεταχειρισθήτε καί διπλά τεμάχια χάρτου, ή
τοι έν διά τήν έρώτησιν, καί έν διά τήν άπάντησιν,έν οίς έ
χετε γράψει προηγουμένως ταύτην, τά όποϊα συνορμολογείτε 
έν τφ κυτίω· ή άν αί ερωτήσεις ώσιν δύσκολοι καί επιθυμείτε 
νά δίδονται σαφείς άπαντήσεις, άφοΰ έκείναι γραφώσι,'άπο- 
σύρεσθι πρός στιγμήν καί γράφετε έπί τών διπλών τεμαχίων 
χάρτου τάς άπαντήσεις σας κτλ.

ΦΑΝΤΑΣΙΑΙ

Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Ή ψυχή γυναικός άγνής είναι αύρα πλήρης μύρων μεθυ
στικών, είναι φύσημα βαλσαμωμένον άπό άνθη' οΰδέν άπαντ? 
τις έξαιαιώτερον είς τούς αέρας όπου πλανώνται τά νέφη, είς 
τήν γήγ όπου άπλοΰνται αί πράσιναι σκιαί. Συγκρινόμενα 
πρός τήν καλλονήν τών νιανίδων, προς τήν ηδονήν ήν αι
σθάνεται τις θαυμάζων αυτάς, τά ρόδα καίτά κρίνα, καί
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όταν μκόμηλάμπουσιν υπό μίαν διαυγή πρωίαν τοΰ Μαίου, 
υπό πέπλον δρόσου εν μέσφ της χλόης, φαίνονται αχρωμά
τιστα· ή μελφδία τών πτηνών φαίνεται ανευ άρμενίας*  εις 
την θέαν μόνον αυτών αί ζωηραί ίδέαι άφίπτανται, πασα 
λύπη πραυνεται,.'άμα οί οφθαλμοί των φωτίζονται καί το- 
ξεύουσι τά βέλη των επί τής εύρωστου γης, ήτις καλείται 
καρδιά άνδρός.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

Ό άγγελος τής τελευταίας στιγμής, τον οποίον θάνατον 
καλοΰμεν, είναι ό προσφιλέστερος πάντων τών αγγέλων. Έ· 
ξελέχθη ίνα δέχηται την καρδίαν του ανθρώπου καθ’ήν 
στιγμήν ούτος θέλει παυσει τοΰ ζην, μεταφέρων αυτήν ήδέως 
άπο τοΰ ψυχροΰ ημών κόλπου είς τήν αγαθοεργόν θερμότητα 
τοΰ παραδείσου. Ό'άγγελος τής πρώτης στιγμής τοΰ αν
θρώπου είναι αδελφός τοΰ αγγέλου τούτου. Οι δίδυμοι ούτοι 
άγγελοι ίναποθέτουσι δύο φιλήματα επί τών χειλέων τοΰ αν
θρώπου, ό μεν ίν’άποζηράνη τά δάκρυά του όταν άρχηται 
τοΰ ζήν, ό δείνα είσίλθη μειδιών είς τήν άλλην ζωήν, άφ’ 
ού κλαίων είσήλθεν είς ταύτην. Μ.

ΟΛΙΓΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
01 άνθρωποι μη δυνηθέντες νά φέρωσε θεραπείαν ■ κατά 

του θανάτου, της πείνης καί της άμαθείας, άπιφάσισαν νά 
μη σκέπτονται διόλου περί αυτών καί οΰτω ζώσιν ευδαί
μωνες.

X
- Δύο πράγματα δλως αντίθετα μας προκαταλαμβάνουσιν 

εξ ίσου: ή σννήθεια χαΐ ό νεωτερισμός.

X
Ό θάνατος είναι πικρότερος τών συμφορών μας.

X
Ή φιλοδοξία ριζοΰται εύκολώτερον είς τούς μικρούς ή εις 

τούς μεγάλους, καθώς τό πΰρ ανάπτει ταχύτιρον είς τάς 
καλύβας ή είς τά ανάκτορα.

X
Ή απάτη βεβαίως δεν είναι μεγάλη έπιτηδειότης.

X
Ή. όρθοφροσύνη είναι ή ίδιότης άνήκουσα είς τον χαρα

κτήρα περισσότερον τοΰ πνεύματος.
X

Ή ύπόληψις είται τό άρτυμα, δι’ ού κατατρώγει τις τήν 
ύπαρξίν του.

X
θέλετε νά λέγωσι καλά περί ύμών ; Μη λέγετε τίποτε διά 

κανένα.
X

Έπιπλήττομεν τούς δυστυχεί?, όπως μη τούς έλεήσωμεν. 
X

Ή φιλαυτία είναι ή μεγαλητέρα όλων τών κολάκων.
Μωδσής.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
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Τβ. Λίνςγμ,α.
Ιίράγμά τι Απαραίτητον είς τήν ζωήν σου είμαι, 

Καί άχρονν, ρ>ίλε, ώς θά όής, ένύπιόν σου χεϊμαι.
"Ανευ έμοΰ όέν όύναται ούύέν θνητόν νά χάμη, 

Καί άμα λείψω παρενθνς αύτό θί ν' άποθάνη.
Αέν είναι δύσκολος θαρρώ ή λύσις μου βεβαίως, 

'Ολίγην βάλε προσοχήν χαΐ θά μ' εύρής ταχέως.

ΤΤ. Λενεγμ.».
"Ορος είμαι όιάσημον iv Ιεροΐς βιβλίοις, 

Γνωστόν χαί περιπατητήν προρήταις χαΐ άγίοις.
Είς τρία Sv διαιρεθώ 'στο πρώτον μέρος μόνον, 

"Ονομα βλέπεις έθνιχόν τών παρελθόντων χρόνων.
Τά δέ λοιπά εχφράζουσι τό όνομα Κνχλάδος, 

Κειμένης πρός τά νότια τοΰ χράτους τής 'Ελλάδος.

TS. Πρός συρ-πλήρωσεν.
Ε.ι.ε.ου—.ο.ια.ε—τ.ο.ω—ει.αι—.εο.—ι.α—.κ—.ε·α- 

οη.—.ο—υ.,ε.ο.—.α.αιω.

Τθ. Χυλλαβόγρεφος.
Κ—-λή—οναρ—γ—π—άράπω—τ—αι·

Δ. Φ. Β.

Λ.ύββί< των εντώ 3Τ φύλλω αενεγμ.άτων.

67- ΑΙΝΙΓΜΑ

Χεών — X ■·— ϊον
“Ελυσεν αΰτδ 9 έκ Κορώνης κ. Σ. Μπούκας.

68. ΑΙΝΙΓΜΑ

— ώς
“Ελυσαν αύτδ δ έκ Σύρου κ. Έμμ. Κατσιβελάχης, 9 έκ Κορώ

νης κ. Σ. Μπούκας, δ έκ Τυρνάΰου κ., Χρ. Καράμπεης, δ έκ Πα- 
τρών κ. Στ. Λύτρος, και δ έξ Άλαγονίας Γ· Α· Βασιλάχης.

69. ΑΙΝΙΓΜΑ

Χρόνος —’Όνος
“Ελυσαν αΰτδ δ έχ Κορώνης χ. Σ. Μπούκας, δ έκ Τυρνάβου κ 

Χρ. Καράμπεςη, δ έξ Αθηνών χ. Ν. Κουντούρης, δ έχ Πατρών χ. 
Στ. Λύτρος.

70. ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ

Τάς επαναστάσεις γεννώσςν αί «αραφοραά 
τ^ς προόδου.

71. ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ

Ό £ρως εεναε τών άεργων ενασχόλησής.
“Ελυσεν αύτδ δ έκ Κορώνης χ. Σ. Μπούκας, καί δ έξ Άλαγο

νίας Γ. Α. Βασιλάχης.

.———1

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΙΙΣ “ΦΊΓΣΕβΣ,,

Η. Α. Ένταΰθα. Τό ύποδειχ9έν πρόσωπον δέν ύπάοχει ίπου· 
γράφετε — Φ. Α. ’Αλεξάνδρειαν. Συνδρομή σας έλήφθη καε 

παρεδώκαμεν άπόδειξιν κομιστή ναύτης. Σάς εύχαριστοδμεν.—Σ. Π. 
Σμύρνη ν. Συνεστημένη έλήφθη,εδχαριστοδμεν πολύ.—Γ.Κ.Σπά ρ- 
την. Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοΰμεν. Άπίδειξις στέλλεται 
συν παρόντι φύλλφ.—Ε. Κ. Ρέίυμνον. Νέος συνδρομητής ένε- 

γράφη καί άπεστάλη σειρά. ΕύχαριστοΟμεν πολύ. Γράφομεν —Α.Π. 
Μαγνησία. Νέους συνδρομητας ένεγράψαμιν, εύχαριστοδμεν πολύ. 
Έγράψμεν ύμίν. — Δ. Γ. Κυπαρισσίαν. 'Γμετέρα συνδρομή 

έλήφθη. Εδχαριστοΰμεν.—Α. Γ. Βουκ ου ρ έ στ ι ο ν. Εδχαριστοδ- 
μεν δι’ ευμενείς κρίσεις σας. Άπδ τοΰ δευτέρου έτους 94 ϊδητε νέας 

έτι βελτιώσεις. Φύλλα {σάς άπεστάλησαν.. Σάς γράφομεν. — Π. 
θ. Λ ευκω σ ίαν. Ζητούμενον φύλλον .σάς άπεστάλη.—Ζ. Κ. Κ α- 
6 άλλ αν. Ύμετέρα έπιστσλή έλήφθη, καί σ*ς  εύχσριστοδμεν πολύ· 
διά καλάς διαθέσεις σας. Άναμένομεν ίνεργείας σας.—θ. Ζ. Τ ρ ίκ- 
καλα. Άποροΰμεν τή άληθεία. Έν τούτοις ύμεΐς έχετε δίκαιον κσΐ 
σάς έπιστρέφομεν άπόδειξιν. θά ίγένετο παρεξήγησις. — I. Π- Εη- 

ροχώριον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εδχαριστοΰμεν. Ζητούμε/α 
φύλλα.άπεστάλησαν. — Δ. Κ. Δ. Σ δ ρο ν. Συνδρομή σας έλήφθηΧ 

εδχαριστοδμεν πολύ. ’Απόδειξίς σος στέλλεται ύμίν «ύν παρύντι 
φύλλω. —I. Κ. Πάτρας. Διεύθυνείς σας διωρθώθη.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ!1 ΠΛΡΑΒΚΕΓΑ ΑΕΟΝΗ
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