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ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΗΛΩΣΙΣ
Τοί$ <τυνδρ«ομ.ηταϊς τής «Φύσβως».

Εις τό μεθεπόμενόν ήμών φΰΛΛον θέΛομεν δημοσιεύσει τούς 
αριθμούς τών Λαχειοφύρων όμι,Λογιών τής Έθν,κής Τραπίζης, 
καί τών σιδηροδρόμων της ΆνατοΛικής Ρωμυ./ίαςούς ήδηέπρο- 
μηθεύθημεν, συηωδά τώ προγράμματι ήμών, διά τάς ύπερ 
τά>Γ πΛηρωσάντων έτηοιαν συνδρομήν των γενησομένας προ
σεχείς κΛηρώσεις. Γην δέ έπομένην Κυριακήν γενήσεταιέν τώ 
γραφείφ ή,“&ν, ή χΛήρωσις τών αριθμών τούτων, οΐτινες θά 
τυχωσιν εις 25 έκ τών πΛηρωσάντων συνδρομητών τής «Κ»ύ· 
βεως. Οοοι έκ τών Κυρίων συνδρομητών μας έπιθυμοΰσι 
νά παρευρεθώσιν, δυνανται νά πγοοέΛθωσιν iv rote γραφείοις 
ημών, έν ώρα εγκαίρως όρισθησομέντι, όπως ίίίοις δμμασιν 
άντιΛηφθώσι τής κΛηρώσεως. Προσεχώς δέ ΘέΛομεν δημοσι
εύσει καί κΛηρώσει καί τούςέτέρους 25 άρ,θμονς τοΰ Λαχείου 
τής «.ΆρχαιοΛογικής ’Εταιρείας·».

Τά ονόματα τών κερδησόντων τά άνωτέρω Λαχεία ΘέΛομεν 
έπίσης δημοσιεύσει είς το μετά τήν γενησομέυην ταότην κΛή- 
ρωσιν φύΛΛον, κβί κρατήσει ένημέρους διά τής Φύσεως τούς 
συνδρομητάς μας καθ' ο./ην τήν έκκύβευσιν τών έν Λόγω Λα
χείων, ευχόμενοι Ινα κερδήσωσιν. Έντοιαύτη όμως πεγιπτώ- 
σει δεν πρέπει νά Λησμονηθή, ότι 20 % έκ τών ‘κερδών προϋ- 
πεΛογίσθησαν υπέρ τής Φύβεως.

• ΊΓοΙς καΟυβτεροΰβι ίτι τήν βι>νδρομ.ήν των.
Ήδη και μία αναγκαία ΰπόμνησις πρός τούς μή καταδαΛ- 

Λόντας ετι τήν συνδρομήν των.
Οντε δίκαιον είναι, ούτε Λογικόν, ούτε φρόνιμον, νά συμ- 

περιΛηφθώσι και οί καθυστεροϋντες ετι τήν συνδρομήν των εις 
τάς ηαμερομένας δωρεάς ύπό τής Φύββως υπέρ τών τόσον 
προθύμως, εύγενώς και έγκαρδίως ύποστηριξάντων και ΰπο· 
στηριζόντων το ήμέτερον εργον και τούς ήμετέρους αγώνας, 
ήτοι υπέρ περιοδικού συγγράμματος, τό όποιον άπό τής πρώτης 
ήμέραςτήςεμφανίσεώς του είς τόν φιΛοΛογικόν ορίζοντα το0ούτον 
έξετιμήθη διά τ« τόν τερπνόν, χρήσιμον και διδακτικόν αύτοΰ 
σκοπόν, ώστε αύθορμήτως ένεγράφησαν 2000 συνδρο μηταί.

Κατά συνέπειαν διά τεΛευταίαν φοράν Λαμβάνομεν τήν τι
μήν νά είδοποιήσωμεν τούςενεκα Λόγων Ισως ανεξαρτήτων τής 
θεΛήσεώς των καθυστεροΰντας ετι τήν έτησίαν συνδρομήν των νά 
σπεύσωσι νά μας άποστείΛωσιν αυτήν άμίσως,διότι άπό τής 
Μαρτίου θ άπικΛεισ/ώσι τοΰ δικαιώματος τούτου και θά δια
κοπή συνάμα καί ή άποστοΛή τοΰ φύΛΛου, καθότι άρχομίνων 
τών κΛηρώσεων, πάντες οί εκκρεμείς Λογαριασμοί θά έκκαθα- 
ρισθώσι πΛέον. ΠαρακαΛοϋμεν δέ τούς Κυρίους τούτους νά μήν 
άμεΛήσωσι . διότι ούδό.Ιως απίθανου, εύτεΛής τις συνδρομή νά 
γίνη πρόξενος μεγάΛου καί απροσδόκητου κέρδους.

Η ΔίΒΥθΤΜειε

Ο ΑΕΡΟΛΙΘΟΣ ΤΟΤ ΟΣΧΑΝΣΚ
Τό έν ΓΙαρισίοις Μουσεϊον τών 

Φυσικών Επιστημών έπλου- 
τίσθη εσχάτως ύπό 
περιέργου μετεω
ρίτου, ήτοι λίθου 
πεσόντος ίκ τοΰ 
ουρανού,ού τάφαι- 
νόμενα, τά προη- 
γηθέντα τή? πτώ
σεως του, ώς καί 
ΰ χαραχτηρ τών 
συστατικών του εί
ναι πολύ περίερ
γα καί ε’νδιαφε - 
ροντα καί ύπό έπι- 
στημονικήνχαίύπό 
Ιστορικήν έποψιν.

'Η βοΛίς έξης 
ό λίθος ούτος επε- 
σενείς τήν γήν, 
έθεάθη άπό ίύριίας 
Α^αφικήςπιριφιρβί· 
ας έν τφ όριζοντι
τής Ρωσσίας, τή 18)30 Αύγουστου 1887, άφ ’ ής μάρτυρες 
άζιόπιστοι «πιστοποίησαν τό σπάνιον τούτο φαινόα^νον.

Αί πιριπτώσης τής πτώσίώς του συνέβησίαν ύπό τάς έξης 
περιέργους συνθήκας.

Πέρμ καί του Όσχάνσκ,κατά 
χωρικού τής θέσιως έκιίνης, 

έφάνη πρός τήν μεσημβρίαν 
καί ήμίσειαν , έν 
μέσω καθαρωτά- 
του ούρανοΰ, βολές 
πυριφλεγής,σχιδόν 
όριζοντίως, Χια- 
τρέχουσα καί δια· 
χέουσα κεραυνούς 
έν τή πορεία της, 
καί ταύτοχρόνω; 
ήκούσθησαν εκπυρ
σοκροτήσεις όμοια- 
ζουσαι πρός τάς 
τών πυροβόλων 
μάλλον ή πρός τόν 
κρότον τών κεραυ
νών. Μετ ολίγον 
δέ κατέπιπτεν έπί 
τοΰ εδάφους βρο
χή διάπυρων λί
θων, οίτινες ψυ- 

Η πιώσις τοΰ μετεωρίτου έν ΌσΫάνακ τής Ρωσσίας. χραινομενοι εγι
νοντο μελανές, και 

έβυθίξοντο είς τό έδαφος. Οί λίθοι ούτοι ησαν πολύάριθμοι και 
ίζύγιζον άπ,ό 1 μέχρι 330 χιλιόγραμμων. Βεβαίως πάς τις 
εννοεί τόν τρόμον καί τούς πλασθέντάς μύθους, οΰς τοσοΰτον 
έκτακτον φαινόμενου έγε’ννησε παρά τφ λαφ.
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Καθηγητής τις, της Ιερατικής σχολής τοΰ Πέρμ, ό κ. Σε- 
λιβανώφ, περιέγραψε'τό θαυμάσιον φυσικόν γεγονός, ούτινος 
παρατιθέμεθα την εικόνα έναντι, ώς ακολούθως.

«Τη 18 Αύγουστου, ολίγον πρό τής μιας ώρας μετά με
σημβρίαν έπέστρεφον είς την σχολήν. Ό καιρός ήτον ευδιος, 
ό δέ ουρανός έκαλύπτετο άπό μικρών χωνοειδών νεφών. Μό
λις δε έθετον τόν πόδα έπί τού κατωφλιού της θόρας τοΰ κα
ταστήματος, οί οφθαλμοί μου τυχαίως στραφέντες πρός νό
τον, συνήντησαν λαμπρόν ουράνιον σώμα, όμοιάζον πρός διάτ- 
τοντα αστέρα ή μάλλον πρός πεπυρακτωμένην σιδηράν σφαίραν 
βαίνουσαν έξ ανατολών πρός δυσμάς,καί πρός διεύθυνσιν σχε
δόν όριζοντιίαν ή μάλλον ελαφρώς κλίνουσαν πρός τό έδαφος. 
Το μετέωρον τοΰτο δέν επέφερε «ν τή πορεία του μεγαλεί- 
τερον αποτέλεσμα τοΰ κοινοΰ πυραύλου, καί τή άληθείμ ήδύ · 
νατό τις νά έκλάβη κατ’ άρχάς ώς τοιοΰτον αύτό. Έν τού- 

■ τρις έβαενεν πολύ ταχύτερον,χαί ήχολούθησα τήν βολίδα έπί 
δύο εως τρία δευτερόλεπτα. Όπισθεν αυτής άφινε γραμμήν 
φωτεινήν, ήτις όμως βαθμηδόν διελύετο».

Τό πλεϊστον μέρος τών αερολίθων ο'ίτινες κατέπεσον είς τήν 
γην έκ τοΰ μετεωρίτου τούτου φυσιχώς άπωλέσθησαν,διασπα· 
ρέντες καί χωσθέντες τήδε κάκεϊσε είς τό έδαφος. ’Εντούτοις 
περισυνελέγησαν έξ, έξ ών πέντε έν Όσχάνσκ, καί είς έν 
Ταβώρ. Έν ταϊς χώραις τάύταις πολλοί αύτόπται μάρτυ
ρες έπιστοποίησαν τήν πτώσιν αυτών.

Ό κ. Ναζιμπίν εύρΐσκετο εν τή όδφ τή άγούση είς Όσ- 
χάνσκ, καθ’ ήν στιγμήν ό αερόλιθος έπεσε καί ηχούσε τόν 
κρότον τής πτώσεως. "Ημισυ δέ λεπτόν της ώρας μετά τήν 
παρέλευσιν τοΰ κρότου τούτου, είδε πίπτοντα φαιόν λίθον, 
συρίζοντα είς τόν αέρα ώς σφαίραν πυροβόλου. Έργάται πί
νες μάλιστα έτριξαν έπί τοΰ τόπου τής πτώσεως, καί όντως 
εύρον τόν αερόλιθον είς τό βάθος προσφάτου οπής 50 έκατο- 
στών τοΰ μέτρου περίπου γενομένης έν τφ έδάφει. Είχε μέ
γεθος κεφαλής παιδός καί διετηρεϊτο έτι πεπυρακτωμένη. 
Έφερε οε βάρος 1 χιλιόγρ. καί 790.

Έν Ταβώρ, διηγούνται, ότι ή πτώσις έγένετο ώς ακο
λούθως. Διάφοροι κάτοικοι τοΰ διαμερίσματος έκείνου, έκ- 
πλαγέντες ύπό τών έκπυρσοκροτήσεων καί τών βροντών, ύ
ψωσαν τούς οφθαλμούς καί εΐδον τήν βολίδα ερυθρού χρώ
ματος άκολουθουμένην ύπό λευκού καπνού, μετακινούμενου 
ύπό τοΰ ανέμου, καί διαχέουσαν οσμήν θείου. Ό μετεωρί
της διήλθεν άνω τής κεφαλής των είς διακόσια περίπου 
μέτρα" εις δέ έκ τών χωρικών, όστις ειχεν άναβή έπί τίνος 
μυλόπετρας έρρίφθη κατά γης ύπό τής δίνης τοΰ άέρος. Εις 
τό σημεϊον τής πτώσεώς του εύ.ρέθη οπή 4 μ. 20 έκατ. 
βάθους καί 2. μ. 10 πλάτους. Ό αερόλιθος ούτος ήτο λίαν 
διάπυρος καί δένήδυνήθησαν αμέσως νάτόν έξαγάγωσιν έκεϊ» 
θιν, άλλά επανήλθαν τήν επιούσαν καί τόν άνέσυραν κατά 
τεμάχια ζυγίζοντα 98 χιλιόγραμμα τό έν. καί τά έτερα άπό 
100 μέχρις 11 χιλιόγραμμων. ’Επειδή δέ εύρον καί πολλά 
άλλα λείψανα αύτών,υπολογίζεται τό ολικόν αύτοΰ βάρος είς 
328 χιλιόγραμμα.

Έκ τών.ληφθεισών παρά τών αύτόπτων μαρτύρων πλη
ροφοριών εξάγεται, ότι ή βολίς αύτη έκινεϊτο άπό 10 — 15 
μοίρας εξ ανατολών πρός δυσμάς, καί ότι άπό τοΰ σημείου 
τής παρατηρήσεως μέχρι τοΰ πεδίου τής πτώσεως έσχημα- 
τί·θη γωνία 55 βαθμών περίπου έπί τοΰ όρίζοντος.

’Επίσης καί έτερός τις αερόλιθος έπεσεν έν τφ ποταμφ 
Κάμα, όστις ρέει είς τό Ταβώρ, καί όν δέν έπανεΰρον. Είς 
άγροφύλαξ, όστις παρευρέθη είς τήν πτώσιν του διηγείται, 
ότι ή γή έσείσθη, καί τό ύδωρ τοΰ ποταμοΰ άφοΰ άνυψώθη 
έφ’ ικανόν, έβραζεν έπί,πολλήν ώραν μετά τήν πτώσιν του, 
και ότι μία άγέλη 50—60 ίππων, οϊτινες έπιναν κατ’ εκεί
νην τήν στιγμήν ύδωρ άπό τοΰ ποταμοΰ έπεσον χαμαί ύπό 
τής δίνης τοΰ άέρος. Ένώσαντες δέ τά διάφορα περισυλ- 
λεγέντα τεμάχια τοΰ καταπεσόντος λίθου έν Ταβώρ, εί· 

' δον. ότι ούτος άπετέλετ σχήμα πολύεδρον μέ γωνίας πολύ 
άμβλείας καί πλευράς έπαισθητώς όμαλάς. Πανταχόθεν έκα- 
λύπτοντο ύπό τοΰ κοινοΰ μελανού φλοιού, ούτινος τό πάχος 
έξικνεΐτο άχρι 6—12 χιλιοστών τοΰ μέτρου.

Γενομένης χηρικής καί μικροσκοπικής εξετάσεως εν πάση 
λεπτομερείς τοΰ αερολίθου τούτου, έξήχθη ότι, ό μετεωρίτης 
τού Όσχάνσκ ανήκει είς τόν λιθολογικόν γωνιόκοκκον (bre- 
chiforme) τύπον, τόν πρό εικοσαετίας πεοιγραφέντα ύπό τοΰ 
Στανισλάου Μενιέ καί κληθέντα κακε-ΙΛΐτηκ, είς ον άνή- 
κουσιν μεταξύ άλλων, οί καταπεσόντες μετεωρίται Baffe τής 
13 Σεπτεμβρίου 1842, τοΰ Assam (Ίνδίαι) τφ 1846, τοΰ 
Canellas (Ισπανία) τής 14 Μαίου 1861, τοΰ Fad-Chair 
(’Αλγερία) τής 16 Αύγουστου 1876.

Έκ τής πολύπλοκου δέ συνθέσεως τού μετεωρίτου λίθου 
τοΰ Όσχάνσκ, έπιβεβαιούται διά τοΰ καταφανέστατου τρό
που,καί διαφωτίζεται ή έπιστήμη, ότι οί άπό τοΰ ούρανοΰ πι- 
πτόμενοι ούτοι λίθοι είσί πολυσύνθετοι,άποτελούμενοι έξ όγ
κων διαφόρων βραχωδών λίθων συνηνωμένων καί έπιπροστε- 
θημένων τών μέν έπί τών δέ, καί ότι έν τφ κενφ, ένθα οί 
ούράνιοι ούτοι λίθοι, σχηματίζονται, ύπάρχουσι γενικαί γεω- 
λογικαί συνθήκαι άνάλογοι τών έν τή γή ύφισταμένων. Τό 
δέ σύνολον τών κτηθεισών μέχρι τοΰδε γνώσεων περί τοΰ αν
τικειμένου τούτου, άποκαθίστησι μεγαλοπρεπή τινα έπιστή- 
μην, ήτις ύπό τό όνομα Συγκριτική ΓεωΛογία (Geologie 
comparee), συνδέει στενώς άλλήλας, άλλά χωρίς νά τάς 
συγχέη, τήν γεωλογίαν καί τήν φυσικήν αστρονομίαν, ήτοι 
τήν γηίνην καί τήν ούρανίαν επιστήμην. Φ. Π.

ΧΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΙΣΣΕΓΜΑ

ΑΠ,ΟΔ Ε Χ.θ η Μ Ε Ν ΤΗΝίΑΛΗΘΕΙΑΝ
(Συνέχεια)

Ε'

Καταδειχθέντος τοΰ «σφαλμένου τής έν χρήσει παρ’ ήμϊν 
χρονολογίας1, στρέψωμεν ήδη τόν λόγον έπί τοΰ έρωτήμα- 
τος: Διατί, άφοΰ κατανοοΰμεν τήν ορθότητα τοΰ Γρηγορια- 
νοϋ, δέν σπεύδομεν είς διόρθωσιν τούτου ;

< Αί λίγουν άλλοτε 3θ κτί 5λλο« 31· ώστε άδύνβτον, ίνεκεν τής
άντινομίαι ίκριβώ; ν& δρίσωμιν Su τούτων Κατά τό πλιΐττον 6μω< 30.

3 Το 4μπ. ?8ιμον είναι χαιά τό αδτό «ίρίρον τού ίμπ. ν. τριακονβήμερον 
χρονικόν διίβτημβ. ' ■

3 Γ6 Γρηγορ.'Ήμερολ. κίβε ίλλο βίν«ι Βιβάίως ή νίον· άλλ'Α δι’ ή 
είναι τοιοΰτον καί Κύριοι οίδιν άν δϊν'θά ηναι έπί μακρόν έτι, χ’Ρ<5 ιίς 
Τήν άδιαφορίαν μας.

4 Όλω; ϊτφαλμίνως όβ«ν λέγεται ύπό πίνων Βίσικτον, διότι βΐςονδίς.
'Η έμβόλιμος ήμιρα ήρξατο -προατιβεμένη εί< τό τέλος τού Φεβρουάριου 
κατά τόν Μεσαίωνα.

Δύο προβάλλονται κυρίως δυσχέρειαι' μία έκ μέρους τής 
Εκκλησίας καί έτέρα συντηρητική, πρός αποφυγήν δήθεν 
τής συγχύσεως, ήτις έκ τής διορθώσεως θά ήδύνατο πιθανώς 
νά έπέλθη εν ταϊς μετά τών ξένων ήμετέραις συναλλαγαϊς. 
Άμφότεραι όμως είσίν αβάσιμοι. Καί α') ώς πρός τήν ’Εκ
κλησίαν. Νομίζεται ότι δέν δύναται άνευ συγκλήσεως Οι
κουμενικής συνόδου ή έκκλησία νά έπενέγκη τήν νυν παρα- 
βλεπομένην διόρθωσιν.Ή ιδέα αύτη θά ήτο βεβαίως ύποστη- 
ρικτέα, έάν προέκειτο περί ζητήματος καθαρφς θρησκευτι
κού, δυναμένου νά τρώση βαθέως τήν πίστιν ή τά δόγ
ματα.'’Αλλά προκειμένης χρονολογικής απλώς διορθώσεως, 
ούδέ συνεννόησις καν άπαιτεϊται μετά τών Πατριαρχείων 
τής Κωνσταντινουπόλεως, καθότι ή εκκλησία τής «λευθέρας 
Ελλάδος είναι αυτοκέφαλος, μηδόλως έξαρτωμένη άπ’αυ
τών, ώς διατελεΐ καί ανεπηρέαστος άπό πάσης πολιτειακής 
έπεμβάσεως. Ή διόρθωσις τοΰ ήμερολογίου καλόν βεβαίως 
είναι νά έπέλθη άπό κοινού τή συνεννοήσει καί αποδοχή έκ 
μέρους τών Πατριαρχείων καί τής Κυβερνήσεως καί εκκλη
σιαστικών άρχών τών όμοδόξων λαών Ρωσσίας, Σερβίας, 
Μαυροβούνιου, Ρωμουνίας καί Βουλγαρίας, χάριν τυπικής 
τάξεως" ή συναίνεσές των όμως δέν είναι και έκ τών ών ούκ 
ανευ.

Καί έτερον ήγέρθη ζήτημα, πώς θά κανονισθώσι τά τών 
θρησκευτικών εορτών, άλλά καί αύτοΰ ή σπουδαιότης είναι 
άνεμώλιος. Έάν ύπιρπηδήσωμεν, λέγουν, τάς 12 ήμέρας, θά

( ΑιορΟωτύα: σελ. 305 (στήλ. δ' 18), 3 άντί 5 (στ. 23), 10 άντί 12, 
5ι«χ«νόνισ<ν άντί δνίο&ωτιν (στ. 31) ν’άφήρει τάι 10 άντί vi άφαφ-ζ τά; 
12, σελ. 306 (σι, 47)· άνερμίτίστοι άντί άχεομ-άτιττΟΓ (στ. 55)άτνχδ«. 
άντί άτνχειι *1να  δέ μή τυχόν ίκ του ιιαρχδείγματος, δκερ έτίραμεν κερί 
τοΰτοόπου τή« άπΟ'όψεω; ίπί Γρηγορίου τώνκερ'.σσενουσών ήμερων άν»<ρέ· 
ροντες 12 ήμέρας, ώ; δέον ήμεϊς σήμερον νά κοίξωμεν, χαί ένεχεν αταξίας 
τινός περί τήν στοιχειοβίτησιν νομισδή, δτι 12 άπέχοψιν δ Γρηγίριο; ήμέ
ρας, σημειοϋμεν ώδε, ότι έπί Γρ. τδ περίσσευμα άνήρχετο είς ΙΟ ήμέρας, 
αϊτινες σήμερον άνήΧβον είς 12. Τοΰτο δέ σαφώς έδήλου ή τεβεϊ,α ση- 
μείωσις, δτί ή 5 ’Οκτωβρίου ώνομάσβη 15. Έν τώ παραδείγματι άνεφέρβη- . 
σαν 12 ήμέραι, ”να γείνΐ} τοΰτο καταληζτότερον.

διαταραχθή ό κανονισμός τών έορτών. Θά μείνουν άνεόρτα- 
στοι 12 άγιοι καί....... έχάΛασεκ δ κόσμος. Άλλ’ ακριβώς 
τό ζήτημα τής παραλείψεως συνδέεται μέ τόν τρόπον' τής 
άκρωτηριάσεως τών 12 ήμερών, καί διά τοΰτο τό ταυτίζω 
μεν, μηδόλως όμως ΰπολαμβάνοντες αμάρτημα,άν ή μνήμη 
άγιων τινών παρέλθη έν λήθη δι’ «ν έτος. Ώς έλέχθη, έν 
τοϊς καθολικοΐς κράτεσιν ή αποκοπή τών 10 ήμερών έγένετο 
τφ 1851 δι’ άποτόμου αποκοπής αυτών έν τή Σουηδίιρ 
μόνον ΰπήρξεν βαθμιαία ή παράλειψις, καθότι έπί 12 έτη 
ένηργεϊτο αύτη, παραλειπομένης μόνον μιάς ήμέρας κατ’έ
τος. Τό μέτρον τούτο είναι ατελές, σχεδόν παιδιά. Διότι, 
προκειμένου νά έπιχειρήσωμεν τήν διόρθωσιν, ούδεμία αμφι
βολία, ότι άπαξ καί διά μιας δέον νά όπισθοχωρήσωμεν, 
θεσπίζοντες τήν Ιην λ. χ. Μαρτίου ώς 13ην. Αί έν τφ μί« 
ταξύ θά θεωρηθώσιν ώς μηδέποτε ύπάρξασαι, ώς -πρός δε 
τάς έορτάς, άς ζηεήσωμεν τήν συγγνώμην τών Αγίων, έλ· 
πίζοντες. ότι μέγα έσται τό έλεος αυτών έφ*  ημάς,'ούτως 
άμαρτήσαντας. Καί ούτος είναι ό εύχερέστατος τρόπος. Έπρο· 
τάθη άλλοτε, έκ σεβασμού ίσως πρός τήν ειρήνην του αγιο
λογίου καί τής έκκλησίας, ή νά παραλείπηται ή 31η τοΰ- 
μηνός ’Ιουλίου καί Αύγούστου, ούτω δέ μετά παρέλευσιν 5 
ετών καί 8 μηνών θά ήδυνάμεθα νά βαίνωμεν έν τή αύτη 
γραμμή τής προόδου μετά τών λοιπών ευρωπαϊκών έθνών, 
έν τώ ζητήματι τούτω τουλάχιστον, ή νά άφαιρώμεν δλας 
τάς 31ας τών μηνών έπί δύο έτη, πλήν τής 31ης Δεκεμ
βρίου, ώς νά μή ήδυνάμεθα καί τοΰ πρώτου έτους τήν 31 
Δεκεμ, νά παραλείψωμεν δύο μήνας πρό τής β’ 31 Δεκεμ. 
κερδίζοντες καί τήν μεταβολήν άπλοποιοΰντις.

Κατ’ άμφοτέρους τούς τρόπους τούτους ούδεμία έξαιρε- 
τέα έορτή παραλείπεται, δυνάμεθα δέ κατά τόν β' μετά 3 
έτη νά έχωμεν τήν διόρθωσιν. Αστεία δέ είναι έτέρα γνώμη, 
όπως παραλείπηται ή 29η μόνον Φεβρουάριου τών δίσεκτων 
ετών, διά νά .περιμένωμεν 48 έτη! Ελπίζω αί θελκτικαί 
τουλάχιστον κυρίαι νά συμφωνήσωσιν ύπέρ τής άποτόμου 
τμήσεως τών 12 ήμερών, άναλογιζόμεναι, ότι ελαττοΰται 
αμέσως ή ήλιχία των κατά 12 ήμέρας, ένφ άν περιμένουν 
48 έτη, φεΰ ! η άνθηρότης θά τάς έχη άποχαιρετίση διά 
παντός, τό δέ δώρον τών Ί2 ήμερών έσται προφανώς δώρον 
αδίύγοκ.— Ελθωμεν β’) είς τό νομικόν μέρος. Κατά πόσον 
δηλο νότι ή μεταλλαγή τοΰ ήμερολογίου άθικτα θ ’ άφήση τά 
συμφέροντα τών πολιτών, άνεπηοεάστους δέ τάς νομικάς 
πράξεις.

ΣΤ’.
Ό χρόνος Ιπιδρφ. ώς γνωστόν, σπουδαίως έπί τοΰ Δι

καίου· διότι παν ο,τι συμβαίνει ανάγεται είς τήν πορείαν 
αυτού καί έπί τή βάσει τών χρονικών διαιρέσεων ορίζεται ή 
αρχή καί τό τέλος τών δικαιαπραζιών, ώς σπουδαία απο
βαίνει έπίσης ή τούτου πάροδος, ότέ μέν ώς λόγος παραγω- 

. γικός, ότέ δέ ώς ανατρεπτικός τών δικαιωμάτων (χρησικτη
σία, αποσβεστική παραγραφή). Ακριβώς δέ κατά τάς του 
ήμερολογίου διαιρέσεις τοΰ χρόνου, γίγνεται καί ή τοΰ χρό
νου διαίρεσες έν ταϊς δικαιοπραξίαις (συμ.βολαίοις), συναλ
λαγαϊς, νόμοις, βασ. διατάγμασι κλπ. Ωσαύτως χρησι
μεύει τό ήμερολόγιον, ώς βάσις διά τόν ορισμόν τοΰ χρόνου 
τής ένηλικιότητος, τών προθεσμιών πρός άσκησιν τών ένδι
κων μέσων, ότε εφαρμόζεται ό μαθηματικός ύπολογισμός 
καί όχι ό πολιτικός, καθ’ δν ή ήμέρα λογίζεται αδιαίρετος, 
έν οίφδήποτε αύτής σημείφ. Άλλά διά τής παραλείψιως τών 
12 πλεοναζουσών ήμερών, ούδεμία απολύτως έπέρχεται ζη
μία είς τούς διαδίκους, καθότι άφαιρουμένων τούτων, προσ
τίθενται αύται πάλιν αύτοδικαίως είς τό τέλος τής προθε
σμίας ή τοΰ χρόνου πρός παραγραφήν, ής ή συμπλήρωσες 
γενήσεται τούτων πάντων υπολογιζόμενων. Διά τά συμβό
λαια παρελθουσών ημερομηνιών γίνεται ή εν τελεί προσ
θήκη άνευ τής ελάχιστης ανωμαλίας, διά δέ τά μέλλοντα ή. 
φρόνησες τών συμβαλλόμενων καί ή πρόνοια τών δικαστών 
θά ύπαγορεύσωσιν, όπως κανονίσωσι τάς διχαστικάς αύτών 
ένεργείας πρός τής νέας χρονολογίας τήν ίσχύν.

Τό έτος διήρηται είς 12 μήνας. Διά νά ήναι δέ έκαστος

μήν ακριβώς, τό 12ον τοΰ έτους έδεε ν*  άπετελεϊτο ακριβώς 
έκ 30 ήμερών πλέον 5|t2 τής ήμέρας, ήτοι 10 ώρώνί Έν 
τούτοις τό Ρωμαϊκόν δίκαιον, ούχί κατά ρητήν διάταξιν,1 
άλλ’ ώς καταδεικνύεται έκ διαφόρων παραδειγμάτων έφαρ- 
μογής, έν ταϊς Πηγαϊς ευρισκομένων, παοεδέχθη τόν μήνα 
ώς έχοντα 30 ήμέρας μόνον, χάριν εύχιρεστέρου'ύπολογι- 
σμοΰ. Ένφ έ’τεραι νομοθεσίαι, έν αίς καί ή Γαλλική, «θεώ
ρησαν τόν μήνα ώς πολλοστημόριου τοΰ ενιαυτού, εντεύθεν 
δέ καί ή παρ’ ήμϊν διαφορά μεταξύ τής Πολ. Δικονομίας, 
καί τοΰ Έυπ. νόμου. Έν τή ήμετέροι νομοθεσίμ, έν άρθρφ 
μέν 794 έδάφ. β'τής Πολ. Δικονομίας διατάσσεται: « Έάν 
προθεσμία τις ηναι κατά μήνα προσδιωρισμένη, έκαστος μήν 
λογίζεται άνά 30 ήμέρας®. Ένφ τούναντίον ό έμπ. νόμος 
ορίζει, ότι: «Όί μήνες είναι απαράλλακτοι, ώς ορίζονται είς 

;τό Γρηγοριανόν ήμερολόγιον (άρθρ. Έμ. Ν. 132»),2 όπερ 
τυγχάνει σπουδαιότατου προκειμένου περί συναλλαγματικών, . 
καθότι ό πληρώνων τοιαύτην πρό τής προθεσμίας είναι υπεύ
θυνος διά τό κύρος τής πληρωμής. Επίσης πρέπει νά προ- 
σέξωμεν καί είς τήν έτέραν διάταξιν τοΰ αύτοΰ νόμου, καθ’ήν 
άν ή ήμέρα τής προθεσμίας τής συναλλαγματικής ήναι 
κατά νόμον έορτάσιμος, ή πληρωμή γίνεται τήν παραμονήν. 
Ούδεμία συνεπώς προέρχεται ζημία, μή λογιζομένης κατά 
τήν ύπερπήδησιν, τής έορτής. Ή μεταξύ τής Πολ. Δικόν., 
(όριζούσης τόν μήνα τριακονθήμερον) καί τοΰ Έμπ. Νόμου, 
(ύπολογίζοντος αύτόν κατά τό άκινητον ήμερολόγιον) δια
φορά, παρήχθη έκ τοΰ λόγου/ ότι έν μέν τή Π. Δικ.1 ή διά· 

’ταξις μετεφέρθη έκ τοΰ Ρωμ. Δικαίου, ή δέ τοΰ Έμπ. -νό
μου έλήφθη έκ τής γαλλικής νομοθεσίας, όπερ πρακτικώς έρ· 
μηνευόμενον διδάσκει,ότι, όταν πρόκηται περί μηνιαίας προ
θεσμίας, κατά μέν τήν Π. Δ. δέν θέλομεν αναζητήσει τήν 
λήξιν είς τήν άντίστοιχον ήμέραν τοΰ ετέρου μηνός, άλλ’είς 
τό τε’λος τής πρό αυτής, ένψ κατά τόν Έμπ. Νόμον λήγη 
ή προθεσμία ακριβώς τήν άντίστοιχον. Ώστε, διορθουμένου 
του ήμετέρου ήμερολογίου, έπελεύσεται αρμονία,άναφερομέ- 
νου έν τφ ψηφισθησομένφ νόμφ, ότι ή ώρισμένη δωδεκαή- 
μερος χρονολογία ούδέν θέλει έχει έννομον άποτέλεσμα, είς 
δέ θά διέπη τοΰ λοιπού τάς διχαστικάς πράξεις ύπολογι- 
σμός, καθ’ ον πάσα προθεσμία κατά μήνα τεταγμένη θά 
περιλαμβάνη κατά γενικόν κανόνα 30 ήμέρας·

Έν τφ ποινικφ τέλος νόμφ (άρθρου 16) «.......... ή μέν
ήμέρα θεωρείται ισοδύναμος μέ είχοσιτέσσαρας ώρας, ό δέ 
fii/r fts τριάκοκτα ήμέρας, τό δέ έτος λογαριάζεται κατά τό 
έν χρήσει χρονολόγιον» (καλενδάριον). Άλλά μήπως τό νέου 
ήμερολόγιον3 θά έπιφέρη άναστάτωσιν τινα ; τό αύτό ένι- 
αϊον μέτρου θά ληφθή δι’ όλην τήν νομοθεσίαν, ό υπολο
γισμός δέ τών 30 ήμερών θά γίγνηται εύθύς. μετά τήν απο
κοπήν άνευ ούδεμιάς ή κατ ονομα μόνον μεταβολής, τοΰ έτους 
όριζομένου, ώς έτους διορθώσεως είς 353 ήμέρας, εύθύς άμα 
τή 1η 'Ιανουάριου.

Επίσης ούδεμίαν δυσχέρειαν περί τόν ύπολογισμόν ουδέ 
ανωμαλίαν τινά έν ταϊς συναλλαγαϊς έφερε μέχρι τοΰδε ή 
έμβόλιμος ήμέρα, διότι κατά νομικόν χανόνα, αποτελεί αύτη 
ολοκληρωτικόν μέρος τής 28ης Φεβρουάριου, λόγιζομένη μετ' 
αύτής ώς μία καί άδιαίρετος. Κατά τούς Ρωμαίους, έτίθετο 
μετά τήν 24ην, καλουμένη έκτη τών Καλενδών τοΰ Μαρτίου, 
έλογιζετο δέ ώς μία καί ή αυτή μέ τήν 24ην, ού ένεκεν ό 
Φεβρουάριος είχε δίς τήν έκτην ήμέραν τών Καλενδών τοΰ 
Μαρτίου (bis sexlus), έξ ού καί τό έτος τό τήν έμβόλιμ.ον 
(έπακτήν) ήμέραν (diem intercalarem) περιέχον,έκλήθη Δί
σεκτου 4. Δ. I. Κ.

('Έπ<τ«ι τό τίλοτ)

>
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Αί εικόνες, άς κατωτέρω δημοσιεύομεν, παριστώσι πιστώς 

τάς φοβέρας φάσεις τής ηθικής καί οικονομικής καταπτώσεως 
. καί καταστροφής τών χαρτοπαικτών,παραδιδόντων εαυτούς, 

είτε ΰπό έπιθυμίας κέρδους 
αθεμίτου, είτε προφάσει εύ· 
αρέστου ένασχολήσεως, εις 
τήν σκληράν καί είρωνα 
τύχην. Μέχρι τοσούτου δέ 
βαθμού φθάνει άκαταλογί- 
στως ή προαγωγή τοΰ όλε· 
θρίουτούτου παιγνίου,ώστε 
καί αύτή ή πολιτεία εν τή 
αστυνομική διοικήσει τής 
χώρας αδυνατεί ν ’ αναχαί
τιση τήν ορμήν τόΰ κακού. 
Διό μετά λύπης βλέπομεν 
πολλάκις καί έν τοϊς καφ- 
φεπωλείοις καί έν ταϊς όδοϊς 
παϊδαςάναμίξ μετά πάσης 
τάξεως καί ήλικίας ανθρώ
πων παραδιδ,ομένων είς τήν 
διάκρισιν τής τύχης, οί- 
κτράς δέ τάς συνέπειας 
καί φρούδους τάς ελπίδας 
τών γονέων. Πόσαι δύσ
μοιροι μητέρες δεν έκλαυ-

Άποτε-Ιίσματα μετά τηκ ύυομέκειακ της τύχης.

σαν τούς υιούς των ! Πόσαι νεαραί σύζυγοι δεν (θρήνησαν 
τήν οικογενειακήν καταστροφήν ένεκα τών είς τό παίγνιον. 
τούτο έκδοτων άνδρών αυτών !

Έν τή απερισκεψία ήμών λεληθότως παρασκευάζομε’ φρι- 
κώδεις στιγμάς έν τφ έφημέρφ βίω ήμών, στιγμάς, αίτινις 
βαίνουσι πρός τον όλεθρόν ρέας, χωρίς νά δυνώμεθα ν' άπαλ- 
λαχθώμεν άπ ’ αύτοΰ.

Τό χαρτοπαίγνιου ού μόνον στερείται τοΰ γενικού χαρα

ΕΡΩΣ ΠΑΡΑΚΑΙΡΟΣ
(Αιήγημα πρωτότυπον)

(συνέχει#)

Ε'.
’Αφού έτελείωσι την πρός τόν μνηστήρα αυτής έπιστο- 

λήν, ή ’Ασπασία τήν άνέγνωσε μετά προσοχής άπ’ αρχής 
μέχρι τέλους μετά τοΰ θλιβερού έκείνου μειδιάματος, μεθ’ ού 
τήν είχεν αρχίσει, βυθιζομένη έν ταύτφ είς σκέψεις, οπότε, 
διακόπτουσα τήν άνάγνωσιν,διηύθυνε τούς άποπεπλανημένους 
αύτής οφθαλμούς πρός τό έδαφος, Ήτο έντελώς ψυχρά, α
πύρετος, καί είχε τήν όψιν ύπερήφανον, ώ; νά κατείχετο 
ύπό έκτάκτου τινός καί υψηλής συγκινήσεως.

Καί έφαίν&το έντελώς εύχαριστημένη !
Είς τήν θέσιν ταύτην διέμεινεν έπ’ αρκετόν, μέ τήν επι

στολήν ενώπιον της, καί ή τάλαινα δέν ήσθάνετο τήν έλα- 
χίστην αδυναμίαν, ούδέ τή έλειπε ποσώς τό θάρρος.

Έν τούτοις ό χρόνος παρήργετο, ότε τέλος, κλίνασκ τόν 
λαιμόν ύπό τοΰ σωματικού καμάτου καίστηρίξασα τήν κε
φαλήν επί τών εσταυρωμένων αύτής βραχιόνων, ύφ’ ού; 
έκιιτο ή έπιστολή της, παρεδόθη είς ρεμβασμούς.

Όπότε συνήλθε, τό φώς τής πρωίας ήρχιζε νά διαφαίνε
ται διά τών παραθύρων τής οικίας της, καί ένεθυμήθη αμέ
σως τήν επιστολήν της.

—- Ή άνατέλλουσα. αύτη πρωία είναι ή τελευταία δι’ 
εμέ, είπε καθ’· (αυτήν, καί άς έτοιμασθώ νά χαιρετίσω τήν 
τελευταίαν εν τφ κόσμφ τούτφ ημέραν μου. 

κτηριστικοί? τών άλλων παιγνιδίων, της διαχύσεως δηλονότι 
καί έλευθέρας ένασχυλήσεως τοΰ πνεύματος, ή τοΰ σώμα
τος, ανευ τίνος απευκταίου, άνευ τινός σπουδαίας ζημίας, 
ού μόνον στερείται τοΰ σκοπού, δι’δν έπενοήθησαν τά διά
φορα παίγνια, ήτοι τής αλλαγής τών έντυπώσεων, τής άνα- 
κουφίσεως τοΰ πνεύματος έκ τής κοπώσεως, ώς έκ τών διη

νεκών ασχολιών τής ιδιω
τικής έκαστου εργασίας, 
άλλ’ έχει περιπλέον, δυσ
τυχώς, τήν αλάθητου ιδιό
τητα, ΐνα άποχαυνοΐ τό 
πνεύμα μέχρις έξαφανίσεως 
πάσης εύγενοΰς διαθέσεως, 
έπιφέρει ηθικήν σκοτοδι- 
νίαν καί βαθμιαίαν παρά- 
λυσιν τών τοΰ σώματος 
αισθήσεων, τον δέ άνθρω
πον, τό λογικόν τούτο ον, 
οΰχί πλέον υποβιβάζει είς 
κτηνώδη κατάστασιν , — 
τούτο θά ήτο έλαφοότερον 
κακόν, διότι καί τά κτήνη 
έχουσιν ένστικτα στοργής 
καί φίλτρου.—άλλα καθι
στεί αύτόν όργανον μηχα
νικόν βαρβάρου καί ntt· 
ποΰ πάθους,όργανον, οίονεί 
αύτομάτως κινούμενου, έν ω 
αδύνατον νά εύρη τις πλέον 

φίλτρον καί είς αυτούς τούς οίκειοτάτους καί είς τά προσ
φιλέστερα αύτφ πρόσωπα, ή σνναίσθησιν τών κοινωνικών αύ- 
τοΰ καθηκόντων.

Ό δυστυχής! δέν ήξεύρει οικογένειαν δεν ήξεύρει συγ
γενείς καί φίλους· δέν ήξεύρει κοινωνίαν τό παν δι’ αυ
τόν είναι ξένον ούδ’ είς αύτά τά σπλάγχνα έαυτοΰ, είς 
αυτά τά τέκνα του αισθάνεται στοργήν, ούδέ καν συμπά
θειαν τό δέ χείριστον, ένεκα τών συνεχών απωλειών τοΰ

Αίφνης δέ, καταληφθεϊσα ύπό τοΰ ρίγους καί άκαταλή- 
πτου τινός συγκινήσεως, σπασμωδικόν τι καί απελπιστικόν 
κίνημα έξιδηλώθη έν έαυτή, κατ ’ ακολουθίαν βιαίως έκάμ- 
φθη, καλύψασα τό πρόσωπον διά τών χειρών, ΐνα μή περαι
τέρω άντιληφθή τί συνέβαινεν έν τοϊς σπλάγχνοις αύτής.

Μετ’ ολίγον συνελθούσα έλαβεν ήσύχως τήν επιστολήν από 
τής τραπέζης, τήν έθισεν έντός φακέλλου, έπί τοΰ όποιου, 
σφραγίσασα, αυθωρεί επέγραψε τήν διεύθυνσιν τοΰ Πέτρου.

Πάντες έκοιμώντο έτι έν τή οικίας. Πορευθεϊσα δέ πρός 
τήν θυρίδα, παρετήρησεν, ότι καί έξω νεκρική σιγή έπεκράτεε.

Διέμεινεν έν τή θέσει ταύτη, άχρις ού ό θόρυβος τών εν 
τφ οίκφ έγειρομένων γονέων της ύπενθύμισεν αύτή, οτι ήτο 
καιρός νά έξέλθη καί κομίση τήν επιστολήν της είς τό τα
χυδρομείου. Έφόρεσεν αμέσως τό έπανωφόριόν της, έκρυψε 
τήν ατημέλητου κόμην της ύπό τόν πλατύ’ πϊλόν της καί 
έπιφυλακτικώς έξήλθε τής οικίας της.

Τό γραμματοκιβώτιου εύρίσκετο πολύ πλησίον τής οικίας 
καί μόλις φθάσασα, έστη, καθ’ ήν στιγμήν έμελλε νά ρίψη 
τήν επιστολήν. ’Αμφιβολία τις έγεννήθη έν έαυτή, ήτις δι- 
ήρκεσεν έπί 'έν δευτερόλεπτον, πλήν μετά αγωνιώδη διαμά
χην έν τή διανοία της, ήνοιξεν εύθαρσώς τούς δακτύλους της 
καί άφήκε τήν έπιστολήν. Έν ταύτφ ζωηρός παλμός αντή
χησε’ εντός τής καρδίας της.

1'ετέλεσται! Ή ’Ασπασία κατεδίκασεν έαυτήν. Προ τής 
έσπερας ώφειλε ν' άποθάνη.

Καί άπέδειξεν έκτακτον γενναιότητα καί αύταπάρνησιν.
Έπανήλθεν είς την οικίαν της καί είσήλθεν είς τό δωμά

τιό’ της βραδέως καί ήσύχως χωρίς νά έννοηθή.
Τί νά κάμη δέ μέχρι τής απαίσιας εκείνης στιγμής;
Μετ’ όλίγην σκέψιν, ήρξα.το. κατάγινομέν.η είς τόν καλλω- 

χρήματος καί τού έκ τούτων φυσικώς παραγομένου έν αύτφ 
ερεθισμού, ωθείται συνεχώς ού μόνον είς μίσος αδιάλλακτον 
κατά τών συμπαιζόντων αύτφ καί τών άμέσως έπωφελου- 
μένων έξ όσων χάνει αυτός, αλλά καί εις βαρέα εγκλήματα, 
καί δή καί καταστροφής ολοκλήρων οικογενειών.

Πρός κατάληψιν τών ένταΰθα εικονιζομένων δέν θά ήναι 
-περιττόν νά δώσωμεν διασαφήσεις τινάς.

Έν τή πρώτη τών εικόνων βλέπετε όπόσον οίκτρόν θέαμα 
■παριστ^ ό άπολέσας έν όλίγαις στιγμαϊς τά χρήματά του. 
Μελετήσατε καλώς τήν εξωτερικήν αύτοΰ μορφήν, τήν ά- 
γρίαν όψιν του, καί είσδύσατε μετά τούτο είς τήν καρδίαν του! ’ 
‘Οποίαταραχή, ά- 

•πελπισία καίάγανά- 
κτησιςκατά τήςτύ- 
χης του έπικρατεΐ !

“Ω! έάν είχε τάς 
■δυνάμεις τίθά ήδύ· 
νατό νά διαπράξη! 
Τό δέ πρό αύτοΰ 
ψυχρόν ύδωρ αντί 
νά δροσίση τόκαϊον 
αύτοΰ στήθος, καί 
τά τρέμοντα αύτοΰ 
να κατευνάση μέ
λη,τά άναφλέγει έτι 
μάλλον ένεκα τής 
σπαρακτικής άντιθέ- 
σεως τών τή ίν έτέρα 
είκόνι συμπαικτών 
αύτοΰ, οιτινες μετά 
διαχύσεις, δι’ών αύτός έχασε χρημάτων. Παρατηρήσατε 
όπόσον έμμανές άγριον βλέμμα έχει, ένφ αί άλλοι οίονει πρός 
πείσμα αύτοΰ καί προς χλεύην τού κενωθέντος αυτού βαλαν
τίου έκθύμως διασκεδάζουσι. Παρατηρήσατε έμβριθώς τάς 
εικόνας, καί οίκτείρατε τήν κατάπτωσιν τοΰ ανθρώπου.

Δυστυχώς τούτο παρατηρεϊται ήδη καί παρ’ήμΐν. 
Πολιτεία καί οικογένεια! ύμεΐς προ πάντων μελετήσατε τό

Άποτε-Ιίσματα μετά τηκ εύμύΐειαΐ της τύχης.

Βκκχίδων εις τρυφεράς δίδονται

πισμόν της, καί έπί μίαν ώραν κατεγίνετο διευθετούσα τήν 
κόμην της.

Αίφνης ήαθάνθη τό θάρρος της έλαττόύμενον καί κυριευο- 
μένην ύπβ μελαγχολίας γλυκείας, ήτις έπανέφερεν αύτήν πρός 
τήν μητέρα της, έν ταύτφ δέ ήρξατο νά κλαίη.

Νά τήν άφήση αύτη χωρίς νά τήν άσπασθή ; χωρίς νά 
τή είπη τίποτε ;

Έπειτα διατί δέν είχεν ακόμη φανή εν τφ δωματίω ,της; 
Ένόμιζεν, οτι ή ώρα είχε σταματήσει.Έκαστον λεπτόν τής 
ώρας τή έφαίνετο αιώνιον. "Ηδη, ότε δέν είχεν άλλο τι νά 
πράξη ή ν’ άναμένη τήν παρέλευσιν τού χρόνου, ούτος έφέ- 
ρετο πρός ταύτην άκαμπτος.

Τέλος ήκουσε τά βήματα τοΰ πατρός της. Φοβηθεΐσα δέ 
μήπως ούτος κατέλθη είς Καψίλιον, χωρίς νά τήν ϊδη διά 
τελευταίαν φοράν, έσπευσε καί ήνοιξε τήν θύραν.

— Μπά! Ήγέρθης ήδη καί ένεδυθης ; ήρώτησιν ο κ. Κ. 
τήν θυγατέρα του, άσπαζόμενος αύτήν.

Δέν'εύρε τίποτε ν’ άπαντήση, ή τάς λέξεις ταύτας, τάς 
τόσον άφρόνως έκστομισθείσας.

— Θά έπανέλθης τό μεσημέρι;
---- Καί διατί έρωτας; δέν θέλεις νά έπανέλθω ;
— Μά, θά έπμνέλθης;
— Βεβαίως.
Καί ό κ. Κ......  άπεμακρύνθη, ένφ ήσθάνετο μετ’απο

ρίας τήν χεϊρά του συσφιγγομένην εντός τών ίδικών της.
Μετ’ολίγον ελαφρότεροι βηματισμοί ήκούσθησαν έν τφ 

διαδρόμφ. Ήτο ή μήτηρ της, ήτις διά τελευταίαν φοράν 
βεβαίως προσήρχετο παρά τή θυγατρί αύτής. .

Μόλις είσελθοΰσα, τή.άπέτεινε τάς πλήρεις ένδιαφέρον·? 
τος, συνήθεις δέ άπό τινων ημερών, έπομένας ερωτήσεις.

ζήτημα σπουδαίως· φαντάσθητε μέχρι .πόσου προβαίνει ή έκ- 
λυσις τής κοινωνίας, καί σπεύσατε νά φέρητε τήν δέουσαν 
θεραπείαν. Σεΐςδέ μητέρες καί πατέρες δείξατε^ είς τά τέκνα 
σας τήν ευθείαν οδόν, έγκαίρως έμπνεύσατε αύτοίς τό πρός. 
πορισμόν τοΰ χρήματος διά τοιούτου μέσου μίσος, καί προλά
βετε το κακόν πριν ή μετάμεληθήτε. Άστήρ.

ΟΙ ΔΡΙΜΥΤΑΤΟΙ ΧΕΙΜΩΝΕΣ
Ό του 1890 — 1891 χειμών καταταχθήσεται βεβαίως 

είς τούς δριμυτάτους χειμώνας τοΰ αίώνος ήμών.
Εν Παρισίοις ούχ 

ήττον ένέσκηψε ψύ
χος πολλφ δριμύ- 
τερον τοΰ κατά τό 
έτος τούτο έπισκή- 
ψαντος.

Τφ 1709 τό θερ
μόμετρου τοΰ με
τεωροσκοπείου κα· 
τήλθεν είς τούς 23 
βαθμούς- Τοΰτ αύ
τό έπανελήφθη τφ 
1795. Τφ δέ 1788 
— 1789 τό θερμό
μετρου έδείκνυεν22 
βαθμούς ύπό τό μη
δέν.

Ό χειμών τότε
μόνον επισκηπτει δριμύτατος. λέγουσιν οι μετεωρολόγοι,όταν 
πηγνύωνται οι μεγάλοι τής Ευρώπης ποταμοί, ώς ό Σηκουά
νας, όταν ό οίνος παγώνη, καί όταν ?ίς τά δάση άνθίζωσι 
τά δένδρα ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ ψύχους.

, Τούτο έγένετο τφ 1776. Ό Τίβερις, ό Ρήνος, ό Ροδα
νός, οίτινες είναι τοσοϋτον ορμητικοί, έκαλύφθησαν ΰπό πά
γων. Εν Παρισίοις ο οίνος μετετράπη είς πάγον έν τοϊς 
βαρελίοις, ότε ταΰτα κατασυνετρίβησαν.

Πώς έχεις ; Έκοιμήθης ήσύχως · Νά σε ίδω.....
Ενφ, όπότε ή θύρα ύπεχώρησεν είς τήν ώθησιν τής μη- 

τρός της, οί πόδες τής Ασπασίας ήρχισαν νά τρέμωσι, καί 
άνεφώνησε.

— Μήτερ.......
Λαβοΰσα δε αύτήν εις τούς βραχίονας της, ή κυρία Δέ- 

σπω διενοήθη, νά προσποιηθή αδιαφορίαν καί έπιτηδειότητα, 
όπως ούτως ανακαλυψη τί είχε τέλος πάντων ή θυγάτηρ της.

— Διατί ένεδύθης τόσον ενωρίς; τή λέγει.
— Διότι έξύπνησα πολύ πρωί.
Καί ούτως ή συνδιάλεξις περιεστράφη είς τά κοινά οικιακά 

αντικείμενα,χωρίς ή κυρία Δέσπω νά δυνηθή νά μάθη περισ
σότερα, άφ’ όσα έγνώριζιν. Άλλ’ή ’Ασπασία, ήτις ήσθά
νετο την καρδίαν αύτής καταθλιβομένην καί πλημμυροΰσαν 
υίϊκής στοργής, δέν ήδύνατο νά περιστρέφηται είς τά ζη
τήματα τής ήμέρας καί τάς συνήθεις κα’ημερινάς συνομι
λίας των. Από καιρού είς καιρόν ήσπάζετο τήν χεΐρα της 
μητρός της, ην περιεσφιγγεν εντός τών ιδικών της καί αί- 
φνιδίως, ά»ευ λόγου καί χωρίς ούδεμία αφορμή νά προκα- 
λέση τοιαντην φράσιν :

— Μήτερ, τή λέγει, έάν είξευρες πόσον σέ αγαπώ!
Καί αν ηξευρες, καί συ Ασπασία, τή άπαντφ ή μή*  

τηρ της, πόσον με καθιστφς ούτως εύτυχή !
’Ey τοιαύτη στιγμή ή ’Ασπασία ήσθάνθη βαθυτάτην θλί- 

ψιν, απαρηγόρητου συγκίνησιν, συλλογιζόμένη πώς νά εγ
κατάλειψη τοιαύτην καλήν μητέρα, καί διατί, αντί, νά τή 
κληροδοτήση αμοιβήν τής τοιαύτης αγάπης καί άφοσιώσεώς 
της, νά τή προξενήση αίωνίαν θλϊψιν καί φρίκην. — Τούτο 
ήτο τρομερόν,.
, ·— Δέν είναι αληθές, μήτερ,έπανέλαβεν .διά συγκικινημέ-
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Τφ 1788 τό ψΰχος ήρχισε τή 25 Νοεμβρίου καί διήρ- 
ζεσε 59 ημέρας άδιαλείπτως. Ό Ροδανός έκαλύφθη ύπό 
πάγων, ώς Mam καί εν Μασσαλί? μέγα μέρος, τοΰ λιμένος 
έκαλύφθη υπό πάγων. Ό δέ λιμήν της Όστάνδης έπηξε 
ώσαύτως και εν. Βασιλεί? τό θερμόμετρον έδείκνυε 37 βαθ
μούς ύπό τό μηδέν.

*0 τοΰ 1829—1830 χειμών ήτο ό πρωϊαίτιρος καί ό 
μακρότερος συνάμα απάντων τών κατά τά προρρηθέντα έτη 
έπισκηψάντων.

Έν Παρισίοις ό Σηκουάνας έπήχθη τή 28 Δεκεμβρίου καί 
διετέλεσεν έν τοιαύτη καταστάσει μέχρι τής 26Ίανουαρίου, 
είτα έπανελήφθη τό αυτό άπό τής 5—10 Φεβρουάριου- ήτοι 
έν συνόλφ ό Σηκουάνας έμεινε πεπηγώς έπί τριάκοντα τέσ- 
σαρας ημέρας. Τό άπό τών Παρισίων είς Χάβρην τμήμα τοΰ 
ποταμού ητο αυτόχρημα πάγος, καί έν Ρουένη διωργανώθη 
λαμπρά έπί του πάγου αγορά. Τό θερμόμετρον είχε κατέλ- 
θει έν ΓΙαρισίοις μέχρι τοΰ 16 βαθμού.

Προσέτι ύπάρχουσι καί οι χειμώνες τοΰ 1840, 1853, 
1854 καί 1857, οΐτινες ύπήρξαν αρκούντως δριμεϊς.

Τώ 1864 πάντες οί κάτοικοι διήρχοντο τόν Σηκουάνα 
πεζή, είς ώρισμένα μέρη.

Ό χειμών τού έτους, καθ’ό έξερράγη ό γαλλογερμανικός 
πόλεμος, ύπήρξε καί μακρότατος καί δριμύτατος καί τό ψύ
χος έπέδρασε λίαν έπί της βνησιμότητος.

Ωσαύτως δριμεϊς υπήρξαν καί οί χειμώνες τοΰ 1879 καί 
1880. Κατά τά δύο ταΰτα έτη άφθονος έπεσε χιών καί ό 
Σηκουάνας έπήχθη όλοσχερώς περί τά τέλη τοΰ Δεκεμβρίου 
τοΰ 1879, ότε καί διωργανώθησαν ενιαχού άγοραί.

Τά δριμύτερα ψύχη, άπερ επέσκηψαν μέχρι τοΰδε, είναι 
31 βαθμών έν Γαλλί^, 20 έν Αγγλία, 55 έν Σουηδέ? καί 
Δανιμαρκία, 41 έν Ρωσσία, 36 έν Γερμανέ?, 18 έν ’Ιταλία 
καί 12 έν Ίσπανί? καί Πορτογαλί?.

Τώ 1838 έπέσκηψεν εες|Ίρκούτσκην, έν Σιβηρί?, ψΰχος 
τοσοΰτο δριμύ, ώστε τό θερμόμετρου έδείκνυεν 60 βαθμούς 
ύπό τό μηδέν.

’Ισχυρός καί ύγιής άνθρωπος, ένδεδυμένος δέ καλώς, δύ
ναται ν’ άντιστή είς ψΰχος 48 βαθμών ύπό τό μηδέν, άνευ 

ανέμου- εάν ό άνεμος όμως πνέη, πάραυτα ή έπιδερμίς τοΰ· 
προσώπου καί τής χειρός καίεται.

TO NEON ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ
Άπό τοΰ μεθεπομένου φύλλου νέα τής «Φύσεως» έπιφυλλΐςΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ

Ή
Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ

του ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ, χαίάΛοκιμωτάΐηκ ftstdy>f>a<rci~ 
καί μετά •έαζιπροτάεωχ εΜνων.

Ό Μεσημβρινός Άστήρ είναι μυθιστόρημα έπι<τεημο>·ικρζ, 
ποικιλλόμενον μετά χάριτος δι’ αισθηματικών σκηνών, αί- 
τενες πρός τή επιστημονική ωφελεί? καθιστώσιν αυτό επα- 
γωγότατον.

Πασα σύστασις προκειμένου περί έργου τού I. Βέρν πα- 
ρέλκει.

Έτοιμασθήτε λοιπόν διά τόν Μισημίριγον Άστ/ρα, κυ- 
ρίαι καί κύριοι! διότι είναι ixJtKtor, διδακτικόν, ayi.liftor 
και ίπαγωγόν.

ΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΧ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣϊΝΘΕΣΕΩΣΤΟϊ

Ό Κώχ εδημοσίευσεν έν τή Έφημιρίδι νέον άρθρον
περί τής θεραπείας τής φθίσεως, τό όποιον πάλιν αποτελεί τό 
θέμα της γενικής συζητησεως.·

Ό Κώχ άρχεται λέγων, ότι παν ό,τι προήγγειλε περί τής 
ειδικής επιρροής τής λύμφης του έπί τών φυματιώντων ιστών 
πληρέστατα έπεκυρώθη ύπό τής πείρας. Όσον άφορ? τήν 
θεραπευτικήν ιδιότητα τοΰ φαρμάκου, αί πλείσται τών εκθέ
σεων βεβαιοΰν, Οτι, παρά τό μεσολάβησαν βρ?χύ διάστημα, 

τέλους του γίνεται τις γενναιόφρων». Καί ιδού ή γενναιοφρο- 
σύνη αΰτη, ήν επεκαλείτο, χωρίς νά τήν γνωρίζ-/), χωρίς νά 
τήν δοκιμάση, έγεννατο έν (αυτή, άναγνωριζούση τέλος, ότι 
ητο ένοχος, όμολογησάση, ότι έβασάνισε τόν Πέτρον, διά νά 
έλαφρώση τήν θέσιν της.

Ή πρός τόν μνηστήρα αύτής επιστολή, άφ’ ένός μέν τήν 
άνεκούφιζεν όντως, άφ’ έτέρου όμως ήτο αγωνία καί τύψις 
συνειδότος δε'εκείνον, όστις θανασίμως θ ’ άπηλπίζετο έπί τή 
απωλεί? τοΰ δντος εκείνου, παρ ’ ού άνέμενε τήν ευτυχίαν του 
Έν τή επιστολή εκείνη δέν έξεφράζετο μίσος καί άγανάκτη- 
σις κατ’ αύτοΰ, μολονότι ε’πί τέλους τον έσυγχώρει; ό δέ 
θάνατος τής ’Ασπασίας δέν θά τοΰ έπλήγονε θανασίμως τήν 
καρδίαν ; Ίσως, διελογίζετο ή Ασπασία, έτέρα τις γυνή γλυ
κύτερα, ταπεινότερα, μάλλον άξιάγαστος καί ευπειθής, τώ 
παρέξη τήν άναγκαίαν παρηγοριάν καί τοΰ έξαλείψη τήν - 
μνήμην τής θανούσης, άλλ’ έως τότε διατί νά μέμφηται 
έμοΰ; διατί ή επιστολή μου νά γείνη πρόξενος δυσάρεστων 
ίσως συνεπειών.: ' ·

— Πρέπει νά τοΰ γράψω δευτέραν επιστολήν, είπε καθ’ 
έαυτήν. Τό ατμόπλοιου άκόμη καθυστερεί, έχω καιρόν. Θά 
τάς λάβη άμφοτέρας όμοΰ καί ούτω προλαμβάνω τό κακόν.

Τήν φοράν ταύτην δέν έχρειάσθη πολλάς σκέψεις- αί λέ
ξεις έξήρχοντο ευκολότερου έκ τής καρδίας της, καί τάς αν
τέγραψε πιστότατα, ώς έξής:

«Πέτρε, συγγνώμην, ύπέφερα πολύ. Σέ παρακαλώ νά 
βλάβης ύπ’δψει σου μόνον ταύτην μου τήν έπιστολήν. Ή 
»προηγουμένη δέν είναι ίδική μου, τήν άρνοΰμαι. Οΰχί, δέν 
»σέ μέμφομαι, δέν είσαι ού ή αίτια τοΰ θανάτου μου, άλλ’ 
»έγώ, ήτις ήθέλησα νά άποθάνω, και διότι έβαυκάλεσα τήν 
«παιδικήν μου ηλικίαν καί τήν νεότητά μου μέ ελπίδας
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εΐς πάντάς τούς ύποβληθέντας εις τήν διά κωχίνης θεραπείαν 
επήλθε μικρά ή μεγάλη βιλτίωσις.Άνοεφέρανταιε δέ χαέ 
7ϊ€ρε«τώσ«ες εντελούς θεραπείας.

Όσον άφορ? τό επικίνδυνον τής λύμφης έπί προχωρημένων 
τινών μορφών τής φυματιώσεως, περί τούτου έχ των πράτι
γων "lyette Λόγος. Έν γένεε δέ καί έκ τών προσωπικών του 
παρατηρήσεων καί έκ τών. ύπό άλλων γινομένων πειραμάτων 
άπεδείχθη,ότι ή πείρα έβεβαίωσε πάσας τάς παρατηρήσεις του 
καί ούδέν έχει ν’ άναιρέση εξ όσων είπε, παρουσιάζων τήν 
λύμφην τού εις τό κοινόν.

Δηλοΐ μετά ταΰτα ό διάσημος επιστήμων, ότι φρονεί έπι- 
στάσαν τήν στιγμήν ‘τής άνακοινώσεως τής συνθέσεως της 
λύμφης καί προβαίνει είς ταύτην λεπτομερώς.

Έμβολιάζων τις ύγιά ινδόχοιρον διά καλλιέργειας βακτη
ριδίων τής φθίσεως, λέγει, σχηματίζει είς τήν θέσιν τοΰ εμβο
λιασμού όζον, όστις μεταβαλλόμενος κατ’ ολίγον είς ελκώδη 
πληγήν επιφέρει τόν θάνατον. Έάν ό εμβολιαζόμενος ίνδό- 
γοιρος πάσχη ήδη έκ φυματιώσεως, ή σχηματιζομένη πληγή 
επουλώνεται καί αυτή τάς πρώτας ημέρας, άλλά μετ’ ολίγον 
ακολουθεί πορείαν όλως διάφορον. Τό μέρος τοΰ δέρματος, 
όπου έγεινεν ή ένεσις, σκληρύνιται, ή σκληρότης δ’αύτή έπε- 
κτιίνεται γύρω είς αρκετόν μέρος, έπί τέλους δέ καθίσταται 
καταφανές, ότι τό μέρος τοΰ δέρματος, όπου εγιινεν ή ένεσις 
ένεκρώθη. Τότε τό δέρμα πίπτει καί άφήνει έπιπόλαιον έξέλ- 
κωσιν, ήτις θεραπεύεται λίαν ταχέως.

Κατόπιν ό Κώχ παρετήρησεν, ότι καί τά φονευθέντα βα
κτηρίδια τής φθίσεως κονιοποιηθέντα καί διαλυθέντα έντός 
τοΰ ΰδατος, έπιφέρουσιν άνάλογα αποτελέσματα. Άν διά 
τής διαλύσεως ταύτης γείνη ένεσις έπί ύγιών ινδοχοίοων, ή 
ένεσις γενν? τοπικήν πύησιν. Άν γείνη ένεσις έπί φυματιών
των ίνδιοχοίρων δι’ ίσχυρας δόσεως, τά ζώα άποθνήσκουσιν. 
Άν ή δόσις δέν ηναι ισχυρά, επέρχεται ή νέκρωσες καί άν ή 
διάλυσις είναι όλως άσθενής ή προύπάρχουσα φυματίωσις 
άνακόπτεται.

Ό Γερμανός σοφός, τότε ήθέλησε νά χωρίση άπό τής μι- 
κροβιακής διαλύσεως τά στοιχεία τά έπιφέροντα τήν πύησιν 

«φρούδας, καί διότι ήονήθην τήν ύπαρξιν, ήν μοί προσήνεγ- 
»κες, άδύνατον μέν δι ’ έμέ, άλλά μή έστερημένην βεβαίως 
»τή; άφοσιώσεώς σου καί τής πρός ίμε αγάπης σου. Σέ ά- 
»γαπώ, πτωχέ άγγελέ μου, άλλά, βλέπεις, κόρη, ώς εγώ, 
»ή πρέπει νά θριαμβεύση,ή οφείλει νά έκλειψη άπό τοΰ προ- 
»σώπου τής κοινωνίας. Λοιπόν έκλείπω, άπλούστατον πραγ- 
»μα, καί τοΰτο είναι, μοί φαίνεται, όλιγώτερον μιας άθλιας 
»ζωής.

«Μή άμφιβάλλης, Πέτρε, περί τής αδυναμίας μου, διότι, 
»έσο βέβαιος, μετά τινας ώρας άποχαιρετίζω πάντας, τόν 
«πατέρα μου, τήν μητέρα μου,εσέ. Σοί ορκίζομαι όμως, ότι 
»ή άνάμνησίςσου έσεται μετ’ έμου, τόσφ πλησίον μου, όσφ 
«δύνασαι νά φαντασθης, δηλαδή εΐς τήν καρδίαν μου. Με 
«ήγάπησας πολύ ! τό γνωρίζω. "Ήδη δέ,γράφουσά σοι τάς 
«θλιβεράς αύτάς γραμμάς, ώς έκ μαγείας, διαβλέπω έν ώ- 
»ραί? είκόνι τάς στιγμάς έκείνας της εύτυχίας μας. Έσο 
«υπερήφανος, υπερήφανος, Πέτρε, μέ κατέστησας ευτυχή, μέ 
Βελαβες άναιοθητοϋσαν εις τούς βραχίονάς σου, ύπό τό γλυκύ 
«μειδίαμά σου, όπου ήσθάνθην τήν άνέκφραστον ηδονήν, καί 
«ετι καί τώρα αισθάνομαι τόσω πλησίον τοΰ θανάτου, τήν 
«ζεστήν ατμόσφαιραν τοΰ έρωτός σου. Τί σημαίνει ή βραχύ· 
«της τής εύτυχίας ταύτης ; τό οΰσιωδέστερον ήτο, ότι έγνώ- 
«ρισα τήν ευτυχίαν αύτήν, τήν οποίαν συ μοί έδωκες ί

«Ήδη, σοί άπευθύνω μίαν παράκλησιν, έν όλφ τφ δικαι- 
«ώματί μου, εν ονόματι τής πιστής σου Ασπασίας, ήτοι νά 
«φυλάξης αίωνίαν πίστιν είς τήν μνηστήν,σου καί είςτό 
«τέκνον σου. Αγάπα αυτούς μακρόθεν, άπό τής γής, ώς νά 
»ήσαν πλησίον σου, λατρεύοντές σε. ΆχΙ Πέτρε, σέ καθι- 
«κετεύω, μή λησμονήσης ποτέ τάς ήδείας στιγμάς, άς διήλ- 
«θομιν όμοΰ, μή λησμονήσρς τήν εικόνα τής Ασπασίας σου.1
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καί τά στοιχεία τά έπιφέροντα τήν νέκρωσιν, κατώρθωσε δέ 
τοΰτο διά διαλύσεως γλυκερίνης 40—50 ο|θ.

Ή εργασία αΰτη άπήτησε καί κόπον καί χρόνον πολύν 
άλλά τό ,ζητηθέν έπετεύχθη. Εύρέθη καί άπιμονώθη ή θερα
πευτική ύλη τών μικροβιακών διαλύσεων, τών παραγομένων 
διά τής καλλιέργειας τών βακτηριδίων τής φθίσεως·

Λύτη είναι ή περίφημος κωχίνη.
Είνε exlractum μικροβιακής καλλιέργειας.
Ό Κώχ ομολογεί, ότι αγνοεί την σύστασιν τών .άπονεκρω- 

τικών ουσιών καί πώς αύται ένεργοΰσιν. Υποθέτει όμως, ότι 
είναι παραγωγόν (derive) λευκωματοειδών υλών, όπερ ίσχυ- 
ροποιούμενον μέχρις ενός βαθμού φονεύει τό ζών πρωτόπλα
σμα καί τό μεταβάλλει ούτως, ώστε μεταβαίνει είς τήν κα- 
τάστασιν τήν όποιαν ό Βάϊγκερτ ώνόμασεν νέκρωσιν διά πή
ξεως (mecrose par coagulation). Τό βακτηριδίου τότε ευ
ρίσκει έν τφ νεκρωθέντι ίστφ όρους θρεψεω.ς τόσον δυσμενείς, 
ώστε δέν δύναται πλέον ν’ άναπτυχθή καί ενίοτε αποθνήσκει. 
Έν τούτω σύγκειται ή ειδική (specifiqiie) έπίδρασις της 
κωχίνης.

Όσον άφορ? τήν διάρκειαν τής θεραπείας, ό Κώχ προσ
θέτει έν ύποσηαειώσει, ότι έπί τών ασθενών, οίτινες θεωρούν
ται ώς θεραπευθέντες, δύο ύπεβλήθησαν είς ειδικήν παρατή- 
ρησιν εν τώ νοσοκομείφ τοΰ Moabit, άπό τριών μηνών δέ 
είς τάς αποχρέμψεις των δέν εύρέθη ούτε Ίν βακτηρίδιον. 
Έξέλειψαν δέ καί αύτά τά φυσιολογικά συμπτώματα.

Όστε ή θευραπευτική ίδιότης τής λύμφης δύναται νά 
θεωρηθή ώς άνεγνωρισμένη καί ή ανακάλυψες της θε
ραπείας τής φθίσεως ώς βεδαία.

ΣΚΕΨΕΙΣ

Όλα τά έλαττώματα έχουν καί εν —δύο προτερήματα- 
είς τήν ύπερηφάνειαν έλαχε τό έλκυστικώτερον. Διότι οι ύπε- 
ρήφανοι όσφ μισητοί καί άν ηναι, έχουν ώς έκ τής άνωτέρας 
περί εαυτών ιδέας τήν lij-Mtar έν τή πλήρει πολλάκις ΰπο- 
στάσει αύτής. Αυτή ή ευγένεια, ή άξιοπρέπειά των, τούς 
σώζει άπό τοΰ μίσους.

«Θέλω, δηλαδή απαιτώ, ή καρδία σου νά πάλλη, ώς τήν 
«επιούσαν τών ώραίων εκείνων νυκτών, άς διήλθομεν όμοΰ- 
«μετά έν έτος, μετά δέκα έτη νά ένθυμήσαι τόν έρωτά μας. 
«Να μή άγαπήσης πλέον, ούδεμία γυνή νά μή σέ συγκι- 
«νήση έφεξής, νά ζήσγς είς τό μέλλον άνευ γυναικείων θω- 
«πειών, καί άπομεμονωμένος, τοΰτο τό έπιθυμώ διακαώς. 
«Δέν θά αίσθανθής πλέον ούτε εμπνεύσεις, ούτε έπιθυμίας- 
«ούτε θά νυμφευθής, άλλ’ ούτε καί θά σέ παρηγόρηση κα· 
«νείς. Περιορίσθητι λοιπόν μόνον εις τήν άνάμνησιν τής Ά- 
«σπασίας σου, καί διατηρήθητι όπως σέ έγνώρισα.

«’Εκτός όμως τούτων έχεις καθήκοντα έδώ, καί σέ έπι- 
«φορτίζω μέ μίαν μυστικήν έντολήν. Νά άφοσιωθής πρός 
«τήν μητέρα μου. Δέν είχες τήν θυγατέρα της ; Ενίοτε νά 
«τήν συναναστρέφησαι, νά τή όμιλής περί έμοΰ, καί νά κα- 
«θησυχάζης τήν θλίψίν της- έάν δέ δέν κατορθώσης τοΰτο 
«καί κλαίη, νά κλαίης καί συ μαζύ της. Άλλά πρό πάντων 
»νά τή όμιλής διά μακρών περί (μοΰ, διότι, γνωρίζω, τί- 
«ποτε δέν θχ τήν ευχάριστή περισσότερον. Έν ανάγκη δέ 
«προσπάθει νά τήν έπαναφέρης είς τήν ομιλίαν αυτήν διά 
«νά σοί όμιλή περί έμοΰ καί συ νά τήν άκούης μέ θρησκευ· 
«τικήν σιωπήν, καί μετά τοΰτο νά τή διηγήσαι τί σοί έλεγον 
«περί αύτής, πόσον τήν ήγάπων, καί οποία αισθήματα εύ- 
«γνωμοσύνης είχον γεννήσει έν έμοί αί φροντίδες της καί αί 
«θωτείαι. Τέλος, προσπκθησον τά πάντα, συλλογίσθητι καεί 
«πράξον, ό,τι σοί έλθη κατά νουν, άποβλέπων είς. ένα μόνον 
«σκοπόν, είς τήν έλάττωσιντής θλίψεως, ήν θέλω τή προξι- 
«νήσει, καί είςτό έξής νά εΰρίσκη. άνακούφισιν μόνον παρά σοί, 
»ον πρέπει νά θεωρή ώς υίόν της. Προσπάθησον, αγαπητέ 
«μοι,νά τή έμπνευσης τήν ιδέαν,ότι έχει υιόν, καί άπόδειξον 
«αύτή ότι δέν θά είναι μόνη έν τφ κόσμφ τούτφ, καί άν

νης φωνής ή ’Ασπασία, ότι ήμην πάντοτε καλή κόρη ;
— Ναί, άγαπητή μου.

• — Μά, πάντοτε ;
—- Πάντοτε.
-—Δέν ενθυμείσαι ποτέ νά σ’έλύπησα; Σοβαρώς ομιλώ, 

μήτερ.
— Ποτέ.
— Μά, είσαι βέβαια ;
—— Βεβαιοτάτη.
——Σ’ ερωτώ, μήτερ, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει, έσκε- 

πτόμην νά σοί ζητήσω συγγνώμην.;, καί θά μέ έσυγχώρεις..· 
δέν είναι αληθές, μήτερ;

Κ«ί εΰρισκεν άνακούφισιν ή τάλαινα, έλαφρόνουσα τήν ψυ
χήν της άπό πάσης έν τφ κόσμφ τούτφ δυνατής άδικίας ή 
και ελάχιστης δυσαρέσκειας, έστω καί πρός τήν μητέρα της, 
καί ήθελε νά προετοιμασθή, άφοΰ έλαφρώση άπό παντός βά
ρους τήν ψυχήν της καί έκτελέση πάν ό,τι ένόμιζε χρέος της 
επί τής γής, νά βαδίση ειτα άγερώχως καί μετ ’ αύταπαρνή- 
σεως πρός τόν θάνατον. Ώς θυγάτηρ, είχε καθήκον νά ζη- 
τήση συγγνώμην καί τήν ευχήν τής μητρός. Άλλά τίνι τρόπφ; 
Ή συγκίνησίς της είχε τοσοΰτον κορυφωθή,ώστε έλησμόνησεν, 
άτι αί τελευταίαι λέξεις, άς είπε πρός τήν μητέρα της, ήσαν 
βαρυσήμαντοι καί λίαν έπισφαλεϊς καί ότι αΰτη τήν επαύριον 
θά τάς ένεθυμεϊτο καί θά ώδύρετο περισσότερον. Αισθανόμενη 
δέ τήν ύπάτην χαράν, έάν άπέθνησκε φέρουσα τήν ευλογίαν 
εκείνων, ούς ήγάπησεν, ένόμιζεν ότι εκέρδιζε τήν άφεσιν τών 
αμαρτιών της, ότι έγίνετο καλλίτερα, καί αίφνης ήρώτησεν 
έαυτήν,εάν ποτε εδείχθη άδικος καί σκληρά πρός τόν Πέτρον.

Διατί νά τφ γράψη τ* *ιν επιστολήν; Δέν θά ήτο καλλίτε
ρου νατφ άπηύ^υνεν τήν έπομένην μόνον φράσιν : «Πρό τοΰ
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Ή πληγή τοΰ ξίφους θεραπεύεται’ ή της γλώσσης ουδέ
ποτε. ·,

χ
Έζ ανεκδότου συγχρόνου Λεξικού :
Αάχρυα = βιοποριστικόν επάγγελμα.
Φοιτητικός § ΦιΛο-Ιογικός ΣΰΑΛογος er 'Ε-Ι-Ιά,ΰι =: καυ

γάς περιοδικός, μοιραίως άπολήγων είς τάς αρχαιρεσίας. Τά 
μνημόσυνά του τελούν συνήθως at μαγχοΰραι, γνησιότατα 
καί αΰται νεοελληνικά προϊόντα.

Αίκ.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

80. Α’ένςγμ.α.
Μη μ' ίγγίζητό rep6, 
γχατί dgorw, Hr βαστά, 
&r ίγγΰς μου αίσθαχβά 
ύγρόχ θ&πΒυμα· yerru 
τότ’ άφροός καί παραχρήμα 
τό Λιιότατόχ μου μκήμα 
μέ Ααμχράς Αρχίζω 
μαρμαρυγάς νά 'ζωραΐζω. 
*Ar τό άρχιχόχ όμως σ 
αΐ^κτ/ο etc ι μττατραχρ 
'ςτήχ *Ίαχ<ύήα  σέρτ, 
χιβάδες 0ά edpi/c ixtt· 
xjr/r μό Aelifa ή κ('ρα.1η 
διατί θ' άχαγχασθής 
τηκ ϋπαρζίχ μου,φί-le, 
μίσω dgArttor rd ζητ^ς.

»άνησυχίαν τινά, αδυναμίαν ίσως, μήπως μέ επαναφέρωσι 
»τά κύματα αμέσως είς τήν ακτήν καί μέ παραμορφώ- 
Βσωσιν. Έάν συμβή ούτως, μή μέ παρατηρής, αλλά 
»διατήρησον τήν μορφήν μου είς τούς οφθαλμούς σου, otcc 
»ήμην, όπόταν'μέ ήγάπας. Έάν δ’ εξεναντίας δέν παρα- 
«μορφωθώ πολύ, άσπάσθητί με.

«Χαϊρε, Πέτρε μου, καί σ’ ευχαριστώ, διότι.μετά τοσού- 
»του πάθους μέ ήγάπησας. Σοί οφείλω τάς γλυκυτάτας στιγ- 
»μάς τοΰ βίου μου. Μή λησμονεί τούτο, ελπίζω ότι έ’σται σοι ;
«μεγάλη παραμυθία. ,

«Ύγίαινε! Άσπάζομαι τάς γραμμάς ταύτας, όπου γρά- ί
»φω. ΙΙράξον καί σύ τό αύτό καί θά αίσθανθής τήν τελέυ- ί 
»ταίαν πνοήν της ήγαπημένης σου

I
»’ Ασπασίας.»

(επεται συνέχεια).

81. Χύνθεβισ-
Διά καταλλήλου συμπλοκής τών κάτωθι γραμμάτων ν’ 

άποτελεσθη ρητόν τι τής 'Αγίας Γραφής. 
Αα,εεεε,η,ιι,υύ,κ,μ,ν,π,ρ,σ,τ.

82. Κυβόλεςον.
. Ρ . .
Ρ . . .
... I 
. . I .

83. Μυθολογική ερώτησες.
Τις αρχαίος θεός μυθολογείται, ότι έγεννήθη δες;

84. Αογόγρεφο|.
Όξύν άγγελοι ν Δ καί 8, Αιμονι ισότητι δ’ εκεί, μεθ’ ά 

τις κ οίνον ρ, ήμας ίπποι θώμεν εΐ.
’Αραβικός "Ιππος.

Έλυσαν αυτό 
I. Συνοδινδς.

Έλυσαν αυτό 
I. Συνοδινός.

Αύβεος τών βν τώ 38 φύλλω αονογμ.άτων.

72. ΑΙΝΙΓΜΑ

Το γράμ-μ-οε Α.
ο έκ Κορώνης κ. Σ. Μπούκας, ό έχ Σύρου κ. Δ-

73. ΑΙΝΙΓΜΑ
Ό Κώχ — χ — ώχ.

ό έχ Κορώνης κ. Σ. Μπούκας, ό έχ Σύρου κ. Δ,

74. ΠΡΟΣ ΣΤΜΠΛΗΡΩΣΙΝ

Ή έρημ.έ% εεναε εές τοπνβΰμ.α, ο,τοή δέαετχ 
εές τ<> βώμ-α.

Έλυσαν αυτό ό έξ Αθηνών κ. Ν. Β. Κουντούρης, ό έκ Κορώνης 
χ. Σ. Μπούκας, ό έκ Σύρου χ. Δ, I. Συνβδινός.

75. ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ

Μεβεε τούς πονηρούς.
Έλυσαν αυτό ό έχ Κορώνης χ. Σ. Μπούκας, ό έκ Σύρου χ. Δ. 

I. Συνοδινός.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΓΣΕΩΣ,

Κ. Δ. Π. Πάτρας. Γραμματόσημον έλήφθη, 36 καί 37 φύλλ*  

σάς άπεστάλησαν. — θ. Α· Π. Μεσολόγγιβν. Συνδρομή «ας έ
λήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξίς σας μετά άριθμοΰ λαχείου σας 
Ιπ’ αύεης άποστέλλεται βύν πκρόντι φόλλω. ·— Β. X Σ Πάτρας- 
Ένεγράψσμεν ύμάς άπό 1ης Ίανουαρίου. Εύχαριστοΰμεν. Πρώτος 
άριθμός σάς άπεβτάλη. Άπόδειξίς δέ βύν παρόντι φύλλω. —X. Α- 
Μεσολόγγιον. 'Τμετέρα συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.’Από- 
δειξις σύν παρόντ, φύλλω. ’Αριθμός λαχείου «ας ό έν δεξιά άιιθμός. 
—- Μ. Δ. Σ ύρ ον. ’Επιστολή σας έλήφθη μετά συνδρομής νέου συν- 
ίρομητοδ πρός δν άπεστάλη 1 φύλλον. Εύχαριστοΰμεν πολύ. Περί 
λοιπών γραφομένων σας φροντίσωμεν. — Π. Β. Πώ ρ γο ν. Επιστολή 
σας έλήφθη. Έπιβεβαιοΰμεν προχθεσινήν ίδιχήν μας, — Μ Γ. Βρα
ΐλα. Δελτάριόν σας έλήφθη. ’Επιγραφή διωρθώθη. ’Αναμένομε*  έκ- 
χαθάρισιν, διότι έπίχεινται κληρώσεις λαχείων.— Ή, Κ. Σύρον. 
’Επιστολή σας μετά λογαριασμού Ιλήφθησαν, φύλλα ούγί.-— Α. Π. 
Σ ΰ ρ ο ν. ’Επιστολή έλήφθη. ’Αναμένομε*  ταχέως ώς γράφετε ώς xal 
άδελφοΰ. Περί έπ.θυμία; σας καταγίνομαι. — Π. θ. Λευκωσίαν, 
Σάς έγράψαμεν. — A. Ρ. Καλάβ ρυτα. ’Αποδείξεις έλάβομεν. Εύ· 

χαριστούμε*  διά προθυμίαν σας. — Γ. Μ. xal Α. θ. Χαλκίδα. 
Ύμετέρα συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Άπόδειξιν λαμβάνετε 

ούν παρόντι φύλλω.— Α. Π. Μαγνησίαν. ’Επιστολή σας έλή- 
φθη. Έφροντήσαμεν καί φροντίζομε*.  Έσυχεΐτι. Σάς ίγράψαμεν.— 
Γ Δ. Σ. Πάτρας. Σάς ένεγράψαμεν καί άπεστιίλαμεν δλην σειράν 
φύλλων. Εύχαριστοΰμεν. Σάς γράφομεν, — Α. Γ. Θήβας. Συνδρομή 

σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν Άπόδειξίς σας άποστέλλεται σύν πα- 
ρόντι φύλλω.— Ε. Β. Θήραν. Διεύθυνσίς σας διωρθώθη.

»ποτε ό πατήρ μου άποθάνη πρότερον, προστάτευσον αύτήν, 
Βύποστήριξον αύτήν ώς υιός τοΰ καθήκοντος.

«Τί θλιβεραί συστάσεις όπου είναι αύταί, αιτινις όμως έξ· 
«έρχονται άπό τού βάθους τής καρδίας μου. Κατεβλήθην καί 
»νθμίζω, ότι είμαι πολύ ένοχος, φευγουσα ούτως, άντίνά τα- 
«πεινώσω έμαυτήν καί νά ύποστώ άμειλικτως τήν τιμωρίαν 
»τής φιλοδοξίας μου καί τοΰ, χαρακαΐρου ίρωτός μου. Πλήν, 
«φίλε μου, είναι αργά καί, ώς βλέπεις, έπάλαισα καί δέν δύ- 
«ν'αμαι νά οπισθοχωρήσω. Παν βήμα πρός τά όπίσω ήδη ή- 
Βθελεν ομοιάζει πρός ατιμίαν ! Ύπέφερα πολύ.

«"Ηδη σοί στέλλω τόν οριστικόν μου τελευταϊον άποχαι- 
«ρετισμόν καί άπό τόύδε δέν θά λάβης πλέον ούτε λέξιν άπό 
»τής χειρός μου γεγραμμένην, ούτε φίλημα πλέον- ’Απόψε 
»περί τήν εκτην ώραν θά ριφθώ είς τήν αχανή θάλασσαν, 
» οπού θά κλείσω τούς οφθαλμούς διά παντός. Αισθάνομαι, 
«ότι θά έχω το θάρρος, πλήν αισθάνομαι έν ταύτφ καί


