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ΙΟΥΝΙΟΣ
Είς τόν μήνα τούτον έδόΟη υπό τών Ρωμαίων τό όνομα ’Ιούνιος πρός τιμήν 

τής ΙΙρας. τήν όποιαν έκάλουν Voilro. Σας είχον εϊπει είς προηγούμενου τεύ
χος οτι οί αρχαίοι έζωγράφιζον τούς μήνας ανθρωπόμορφους. 'Ιδίως δέ οί Ρω
μαίοι. οΐτινες τόν Ιούνιον απεικόνιζαν κνδρα γυμνόποδα κρατούντα είς χείοας 
δρέπανου καί κάλαθον μέ καρπούς καί ά,λιακόν ώρολόγιον διά νά δείξωσι τήν 
μεταβολήν τού ήλιου, όπως έζωγράφιζον τόν ' larobaptor είς σχήμα ύπατου 
τινός ρίπτοντος σπόρον είς βωμόν. τόν Φεβρρυύριοκ εις σχήμα γυναικός κρα- 

• τοόσης ύδ,οίαν επειδή είναι μήν βροχερός, τόν Μόρτιοκ άνδρα κρατοΰγτα αγ
γείου γάλακτος καί χλόης. ώς σημεία άνοίξεως. τόν ’yj jrpi.hnr είς νε'ον κνδρα 
χορεύοντα. ώς σημεΐον άνοίξεως επίσης κλπ. Ό Ίούνως να-' iz/ίς ήτον ό 
τέταρτος ·μήν τού έτους κατόπιν όμως μετεφέρΟη εις τήν έκτην τάξιν, τήν 
οποίαν κατέχει καί σήμερον.

I ·

ΛΑΪΚΟΝ ΜΥΘΟΛΟΓΗΜΑ
ΚΟΥΡΕΓΣ καί ΚΡΕΟΙΙϋΛΗΣ

Ήσαν ποτέ δύο φίλοι, κουρεύςκαί κρεοπώλης. Έτυχε τούτων αί γυναίκες 
νάγεννήσωσι καί αί δύο συγχρόνως κρσενικά Κατευ'/αριστηΟένίες έκ τούτου εί- 
πον ήμέραν τινα. *

— Αί, να φροντίσωμεν νά άναΟρέψωμεν τά παιδιά μας καλά, νά ίδωμεν 
ποιον Οά γίνγ ύγιέστερον, εύρωστότερον, ώραιότερον, ζωηρότερου τέλος.

( Βέβαια, είπον.
ΕύΟυς λοιπόν ήρςαντο περιποιούμενοι έκαστος τό Λέκνον του σπουδαίως.
Ο μέν κουρευς έπεριποιεϊτο το τέα,νον του ούτωσί:

Συνεχώς έλουε καί ήλλασε τά. ενδύματα αυτού, έτρεφε δέ μέ φαγητά άπλού- 
στατα, μέ άρτον καθαρόν τούτέστι καί τυρόν ή ελαίας ή λάχανα καί τά τοιαΰτα, 
έστιν ότε δέ καί μέ ολίγον κρέας, μέ χόρτα.· δέν έλειπεν όμως νά τό πήγαινα, 
καί περίπατον πρωί καί βράδυ.

Ό δε κρεοπώλης τό έτρεφεν όλονέν μέ κρέας, ολίγον ορουτίζων περί τής 
καΟαριότητος αύτού.

Προϊόντος τού χρόνου έμεγάλωσαν τά παιδιά, έγιναν άνδρες καί τού μέν κου- 
ρέως τό παιδί ήτον ύγιέστατον. εύρωστότατον, ώραιότατον, τού δέ κρεοπώλου 
άγριον, ρυπαρόν, δύσμορφου, αποτρόπαιου,βδέλυγμα, ακαταλόγιστου τέλος κλπ.

Τό συμπέρασμα εύνόητον. ,
Μιχαήλ Λελεκος

II ΜΙΚΡΑ ΑΙΓΑΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΪΛΛ.ΑΚΙ ΤΙΙΣ
1ΙΝ δευτέραν μ.μ. ώραν ωραίας τινός εαρινής ήμέρας, εν 
εύμορφον καί ζωηρόν σκυλάκι έξήλΟεν έκ τής θύρας κομ
ψής τίνος εξοχικής οικίας καί ήρχισε νά. κυλιέται μετά 
χαράς έπί τής πράσινης ^λόης.ήτις έξετείνετο έκεί έμπρο
σθεν. Τό σκυλάκι αύτό ήτο κατάλευκον. καί είχε μακρυά 
καί σγουρά μαλλάκια’ τριγύρω δέ είςγτόν λαιμόν του 
έφερε λωρίον χρυσοΰν, έπί τού όποιου ήτο γραμμένου τό 
όνομα Λευκή.

ΊΙ Λευκή λοιπόν μέ πολλήν εύχαρίστησιν έΟερμαίνετο 
είς τάς γλυκείας ακτίνας τού ήλιου έπί τής απαλής χλόης, 
ότε μακρόΟεν έφάνη έρχόμενον παιδίον τι δωδεκαετές, 
όπερ έπλησίασεν ολίγον κατ ολίγον προς αυτήν.

— "Λ ! τί ώραϊον σκυλάκι ! είπε μετά, θαυμασμού ! Πολύ ήθελα νά. ήτο ‘δικό 
μου! Άλλα μά τήν αλήθεια δέν είνε καλλίτερα ευκαιρία διάνα τό αποκτήσω, 
έδώ δέν είνε κανείς νά μέ Ιδη... άν τό έπαιρνα ;... Εμπρός λοιπον ; γρήγορα... 
γρήγορα άς τό αρπάξω καί δρόμον . . . καί εύΟυς ήρπασε τό κυνάριον και 
ήρχισε νάτρέχη. μέχρις ού έξηφανίσΟη.

Όλίγας στιγμάς αργότερα, ή Ούρα τής έξοχικής οικίας ήνοιξε καί ένεφα- 
νίσΟη είς τό κατώφλιον έπταέτις μικρά, κόρη εύμορφοτάτη- τά μακρυά καί κα- 
τσαρά μαύρα μαλλάκια της έπιπτον λυτά είς τούς ώμους της, καί τά ώραϊα 
κατάμαυρα μάτια της έλαμπον ώς άδάμαντες. II κορασίς παρετήρησεν ανή
συχος είς τά πέριξ καί έπειτα έκραύγασε’ Λευκή ! Λευκή ! άλλ’ ούδεμία άπάν- 
τησις· τι

Μετά
κλαίουσα

ότε ώρμασε καί ήρχισε νά. έρευνα κραυγάζουσα πάντοτε Λευκή Λευκή.
άς ματαίας έρεύνας της έπανήλΟεν είς τήν Ούραν, καί ήρξατο 
τκρώς ! Είς τάς φωνάς καί τούς λυγμούς της προσέτοεξεν ή μή-

τγ’«· ‘ Τ ....
— Τί έχεις Αίγλη μου : Τί έχεις παιδί μου : είπε λαμβάνουσα αύτήν είς τας 

άγκάλας της καί Οωπεύουσα τήν κόμην της.
— "Αχ μαμά μου, άπεκρίΟή ή μικρά, κόρη, ή Λευκή μου. πάει ή Λευκή 

μου τήν έχασα !
— Τί λέγεις : είπεν ή μήτηρ. ή Λευκή έχάΟη ; άλλα δέν είνε δυνατόν.
— Καί όμως δέν είνε πουθενά ! πουθενά ! πάει, τήν έχασα· καί ή μικρά 

Αίγλη έπανήρχισε τά. δάκρυά της.
ΊΙ κ. Φίλωνος τεταραγμένη καί απορούσα, μάτην προσεπάΟει νά καΟησυ- 

χάση τήν κόρην της, μάτην τή έλεγεν ότι δέν είνε δυνατόν νά χαΟή, ότι Οά τήν 
έπανεύρισκον ή Αίγλη έκλαιε πάντοτε πικρώς. Έν τούτοις ή μήτηρ διέταξε 
νά κάμωσι δραστήριας έρεύνας, άλλ’ αί έρευναι είς ούδέν άπέληξαν ή Λευκή 
δέν έπανευρε'Οη.
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ΊΙ Αϊγλη ήτο μονογενής θυγάτηρ γονέων πλουσίων καί περιπαΟώς άγαπών- 
των αύτήν πάσα έπιΟυμ.ία της, πάσα αίτησές της. έξεπληροΰτο άμέσως' άλλ’ 
έπειδή ήτο έκ φύσεως κάλλιστον κόράσιον, ούδέποτε κατεχράτο τής άγζπηςτών 
γονέων της. II Αίγλη άφ’ ής στιγμής έγεννήΟη έζησεν είς την έξοχά,ν’ τοΰτο 
δέ συνέβη, διότι ούσα καθ’ ύπερβολήν φιλάσθενος έπρεπε, κατά τήν διαταγήν 
τοΰ ιατρού, νά άναπνέη καθαρόν άέρα πάντοτε. "Οθεν χάριν αύτής οί γονείς 
της ειχον άποσυρθή είς τήν έςοχικήν αύτών έπαυλιν. Επομένως ή Αίγλη δέν 
είχε φιλάς, καί εζη πάντοτε μόνη. μόνους συντρόφους έ'χουσα τούς γονείς αύτής.

Οτε ό άνάδοχός της τή έδώρησε μίαν ήμέραν τήν Λευκήν, ή Αϊγλη βγεινεν 
έζαλλος έκ χαράς’ τήν ήγάπησεν ώς έάν ήτο ανθρώπινον πλάσμα, καί έκαμε 
χίλια δύο παιγνίδια μαζύ της. όταν έτελείωνε τό μάθημά της- άφ’έτέρου δέ τό 
κυνάριον. όπερ ήτο νοημονέστατον, ύπερηγάπα τήν μ κράν κυρίαν του καί ούδέ 
στιγμήν τήν έγκατέλειπεν. Εύκολον οθεν είνε νά έννοήση τις ποιαν Ολίψιν ή- 
σΟάνθη ή Αίγλη ότε τήν άπώλεσεν.

Τό κοράσιον καχεκτικόν καί αδύνατον ήσΟένησεν έκ τής λύπης του έπικίνδύ- 
νως. Ό ιατρός έδή/ωσεν ότι μόνη ή άνεύρεσις τής μικράς κυνός ήδύνατο νά 
τή άποδώση τήν ύγείαν. Αλλά ποΰ νά τήν έπανεύρωσιν : Ί ΙΟέλησαν νά αντι
καταστήσουν ταύτην δι’ ετέρου κυνός όμοιάζοντος πολύ πρός ταύτην, άλλ’ ή 
Αίγλη ήννόησε τήν άπάτην. καί ούδέ νά ίδη ήΟέλησε τό ξένον κυνάριον. Ούτω 
δέ τό κακόν έκεΐνο παιδίον χάριν απλής ιδιοτροπίας έφερε τήν Ολ.ίύιν καί τήν 
δυστυχίαν είς τήν χαρίεσσαν καί εύδαίμονα αύτήν οικογένειαν. ΊΙ κορασίς άπό 
ήμέρας είς ήμέραν έχειροτέρευε. καί τέλος έφΟασεν ήμερα καθ’ ήν πάσα ελπίς 
άπώλετο.

’Επί τής λευκής καί μικράς κλίνης της ή Αίγλη, ώραία πάντοτε ώς άγγελος 
άλλά κάτωχρος, μέ τά μαύρα μαλλιά της λυμένα είς τούς ώμους, καί μέ τά 
ώραία μαΰρα μάτια της κλεισμένα καί τά χείλη της ώχρα ώς ρόδον φυλοοροή- 
σαν. ώμοιαζε φάσμα μάλλον ή άνθρώπινον όν. Πέριξ τής κλίνης συνηθροισμένοι 
οί γονείς της, οί συγγενείς καί οί φίλοι τής οικογένειας, έΟρήνουν τόν έτοιμοθά- 
νάτον άγγελον.

Αίφνης οι οφΟαλμ.οί τής κορασίδος ήνεώχΟησαν, ή οψις της ήκτινοβόλησεν 
καί ή μικρά κεφαλή της ύπηγέρΟη τοΰ προσκεφαλαίου της’ διά φωνής δέ μόλις 
άκουομένης έφιΟύρισεν : «ΊΙ Λευκή, ή Λευκή ! . .

Απαντες έζεπλάγησαν διά τήν αίφνιδίαν ταύτην μεταβολήν καί παρετηρή- 
Οησαν άμοιβαίως.

II Αίγλη εν τούτοις μικρόν κατά μικρόν ήγείρετο τής κλίνης της ψιθυρίζουσα 
μέ άκτινοβόλον πρόσωπον : «ΊΙ Λευκή ! ή Λευκή!»

Αίφνης πράγματι ήκούσΟησαν ύλακαί, αϊτινες όλίγον κατ’όλίγον ήκούοντο 
πλησιέστερον τέλος ή Ουρά του δωματίου ήνεωχΟη καί μικρόν λευκόν κυνάριον 
είσήλΟε καί ώρμησε πρός τήν κλίνην.

Η Αίγλη έζέβαλε κραυγήν χαράς, ήρπασε τήν Λευκήν διότι αύτή ήτο, τήν 
ήσπάσΟη παραφορως καί είτα έπεσεν αναίσθητος.

Οι γονείς της τρεμοντες επλησίασαν αύτήν νομίζοντες ότι άπέΟανεν, άλλ ό 
ιατρός ειςελΟων κατ εκείνην τήν στιγμήν, καθησύχασεν αύτούς εϊπών ότι ήτο 
μικρά λιποθυμία, προελΟοΰσα έκχαράς καί ότι ό κίνδυνος κατ’εύτυχίαν παρήλθε 
μετά τήν συμβάσαν κρίσιν. Πράγματι. οτε ή Αίγλη συνήλθε μετ’ όλίγον ήτο 
αγνώριστος' αι παρειαί της ζωηρώς έχρωματίζοντο. οί οφθαλμοί της έλαμπον. 
Ηδη δέν είχε πλέον φόβον, είχε σωΟή !.,,

Άλλά πώς ή Λευκή 
πώς ! Τό παιδίον όπερ τήν είχ 
τού όποιου άδύνατον ήτο νά έςέλΟη. 
τής οικίας · ν,ν

ή έπέστρεψε κατά τήν κρίσιμον έκείνην στιγμήν : ίδου 
ίχεν άρπάσει έκλεισεν αύτήν είς έν δωμάτιον, άπό 
έςέλ.Οη. Έπί πολλάς δέ ήμέρας δέν διήλΟε πρό

; τής Αίγλ.ης, έπειδή έφοβεΐτο μήπως τό εΐχεν ίδη, κανείς. Τέλος τ 
πρωίαν τής ήμέρας, καθην ή Αίγλη έλυποθύμησεν, έπειδή είχε παρέλθει άρκετος 
καιρός άφ’ οτου εΐχεν άρπάσει τό κυνάριον καί έσκέπτετο οτι δέν ήτο φόβος 
πλέον διήλΟε προ τής έπαύλεως τοΰ κ. Ί-ίλωνος. ότε παρετήρησεν ασυνήθη 
ταραχήν εϊς ταύτην καί ανθρώπους τινάς συναθροισμένους είς τήν θύραν. Εκ 
περιεργίας έπλησίασε νά ίδη τί συμβαίνει. καί ήκουσε τήν υπηρέτριαν διηγου- 
μένην μετά δακρύων τό συμβάν είς τινα γυναίκα. Τότε τό παιδίον εκείνο, όπερ 
κατά βάθος δέν ήτο κακόν, άλλά μόνον είχε παρημελημένην άνατροφήν ώς στε- 
οηθέ/προώρως τής μητρός του, ήρχισε νά αίσΟάνηται τύψεις συνειδήσεως. έτρεφε 
λοιπόν ά'/.έσως όπίσω εϊς την οικίαν του και ήλευΟέρωσε τήν Λευκήν, ήτις πά- 
ραυτα διηυθυνθη τρέχουσα πρός τήν έπαυλιν τής μικράς της κυρίας.

Διά μέσου τής ήμιανοίκτου Ούρας το παιδίον, το όποιον Εΐχεν άκολουθήσει 
τό κυνάριον, παρετήρησε τήν συγκινητικήν σκηνήν, οτε δέ συνήλΟεν ή Αϊγλη. 
έζήτησε νά όμιλήση πρός τούς γονείς της. καί μετά δακρύων έξωμολογήθη το 
σφάλμα του ζητούν συγγνώμην.

Οί γονείς τής Αίγλης ίδόντες τήν μετάνοιαν του 'συγχώρησαν αύτο και πά- 
ραυτα ήρχισαν νά τό συμβουλευωσι λέγοντες πόσον κακόν εινε νά κλέπτη 
τις έστω καί τό ελάχιστου πράγμα, διότι ελάχιστου κατά τό φαινόμενου σφάλμα, 
δύναται νά έ’χη φοβέρας συνέπειας ώς πρό ολίγου είδομεν. Δεν εΐχεν άνάγκην 
όυ.ως συμβουλών πλέον τό παιδίον έκεΐνο όπως διορθωτή' ή πρό μικρού συμβάσα 
σκηνή τώ εΐχεν εμποιήσει τόσω β αθεΐαν έντύπωσιν, ώστε έκτοτε εδιορθωσε 
πολλά τών ελαττωμάτων του, έπειδή έφοβεΐτο μήπιος καί πάλιν χωρίς νά το 
έννοήση γίνη αίτιος μεγάλου τινός κακού.

Ξανθιιιιιη I. Καλοςτπιη

Η ΚΟΥΚΛΑ ΜΟΥ ΚΟΙΜΑΤΑΙ
Κοιμάται τό που.1άχι μου, 
Ή χούχ.Ια μου κοιμάται, 
Σιγά μή τήν ξυπνάτε, 
Έκύσταξε πο,Γυ.
Κοιμάται ή άγάπη μου 
Μά πά.ίι θά ξυπνήση 
Σέ μένα ra χαρίσγ 
Γ.Ιυχό γ.Ιυκό yi.li.

Κοιμάται ή κουχ.ύΐτσα μου, 
Κavtrac μή φωνάξι/, 
Μ ή τΰχτ) χαϊ τρομάξει, 
Προσέξατε χα.ίά 
Μή μοΰ ξυπτήστι έξαφνα 
Kai μοϋ κακοκαρδίσει 
Kai τήι; φωναϊι: άρχϊσιι 
Kai χ.Ιάίματα πο.Ι.Ιά.

Πέσε γ.Ιυκά χουκΜτσά μου 
Έδώ 'στήν άγκα,Ιιά μου, 
Μέ τά φ·..1ήματα μου 
Γ.Ιυχά >■*  άναπαυθγ;, 
Κοιμήσου σύ που.Ιάχι μου 
Kai όταν ίζω πά.Ιι 
Χρυσή αυγή προ6ά.1>/ 
Γ.Ιυκά ra σηκωθής.

Χρυσό Οά ε./έέη όυειρο 
Σιγά υτατ υυ·τώσιι 
1'Λυκά > ά σ'ε μυρώση 
Έόώ 'στήκ άγχαΑιά, 
Κοιμήσου σύ, άγάπη μου, 
Προά ra μοΰ ζυπκήστμ· 
Νιι πάριιυ ra χάρισες
Γ.Ιυχά γ.Ιυχά φι.Ιιά Nl-1'θί
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νέκαθεν. τό μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον θέαμα τών 

(να “έρι
την τών
πορείαν, τάς περιό

δους καί ον μηχανισμόν αύτών καί έν γένει
τούς νόμους τούς διέποντας τό σόμπαν. Εις τήν περιέρ
γειαν ταύτην ήνώθη κατόπιν και τό συμφέρον τών 
ανθρώπων, διότι χνευ τήςγνώσεως τών ανωτέρω, ούτε 
αύτόν τόν κανονισμόν του χρόνου ήδύναντο νά έχωσιν. 
Έκτών ερευνών Λοιπόν τούτων προέκυψεν ή 'Αστρο
νομία ήτις, ώς φαίνεται, έλαβεν έναρξιν έν Χαλδέα, 
μετεφέρθη έκεΐθεν εις Αίγυπτον καί κατόπιν εις τήν 
Ελλάδα. Ό Θαλής, ό Πυθαγόρας καί άλλοι αρ
χαίοι “Ελληνες έκαμον σπουδαίας ανακαλύψεις, άλλ 

ή αστρονομία δέν προώδευσε πολύ μέχρις ού κατά τόν 15ον αιώνα άνεφάνησαν 
ό Γαλιλαίος, ό Νεύτων, ό Κοπερνικος κλπ. οίτινες ανέπτυξαν αυτήν καί κατέ
στησαν μίαν τών σπουδαιότερων καί έπωφελεστέρων επιστημών.

Τρία αστρονομικά συστήματα έπροτάθησαν έκ τούτων τό γενόμενον κοινώς 
δεκτόν είναι τό του Κοπερνίκου, καθ’ό ό Ήλιος κατέχει 
ρες, οί πλανήται, κινούνται πέριξ αύτοΰ. Τό σύστημα ...........
καί ύπο τού Πυθαγόρα, άλλ’ επειδή ό Κοπερνικος έτελε-,οποίησεν αυτό, διά 
τούτο έλαβεν αύτός τήν δόξαν τής άνακαλύψεώς του.

Οί αστέρες εινε δύο ειδών α’ οί έχοντες ίδιον φώς, ώς ό ήλιος' καί β'οί δα
νειζόμενοι τό φώς αύτών έκ τού άστέρος τοϋ έχοντος'ίδιον φώς πέριξ τού όποιου 
στρέφονται’ οί τελευταίοι ονομάζονται π.Ιανήται, παρακολουθούμενοι και ύπό 
άλλων αστέρων, οίτινες καλούνται όορυφόροι.

Άπ.Ιανεϊς αστέρες ονομάζονται οί μή μεταβάλλοντές ποτέ θέσιν σχετικώς 
ώς προς τον ήλιον, διαττ,ροϋντες μεταξύ των τήν αύτήν άπόστασιν καί εχοντες 
ίδιον φώς.

'Αστερισμός /.y'l.v-ys -ό σύνολον πολλών αστέρων, ό πλουσιώτερος δ' όλων 
είναι ή έν τώ ουρανοί φαινομένη ταινία άποτελουμένη έκ τού ήνωμένου φωτός 
απειραρίθμων μικρών αστέρων, ούς ό οφθαλμός δέν διακρίνει, καί έχουσα τό 
χρώμα τού γάλακτος, δΓ ο καί Γα.Ιαζίας καλείται.

ρώτιστον τών αστέρων, είναι ό μεγαλοπρεπής φωστήρ. 
άντα τά πέριξ αύτοΰ. ήτοι τούς πλανήτας, έν οίς 

σώμα σφαιρικόν.
λεΐται ή έποχή καθ’ήν ό Ήλιος δέν σταματά μεν καθολοκλη- 

ρίαν, άλλα κινείται ολίγον αισθητών· —'-ο χώραν δίς τού έτους τήν
εχομεν τήν μεγαλητέραν ήμέραν και τήν μικροτέραν νύκτα, καί 

τήν 9 Δεκεμβρίου, ότε εχομεν τήν μικροτέραν ήμέραν καί τήν μεγαλητέραν 
νύκτα.

Ισημερία λέγεται ότε ή ήμέρα εινε ίση μέ την νύκτα, λαμβάνει δ" αϋτη χώ
ραν δίς τού έτους, τήν 9 Μαρτίου καί τήν 9 Σεπτεμβρίου.

Η Σε.έήνη είναι σφαίρα παρακολουθούσα τήν Γην, ήν φωτίζει κατά τάς νύ-

Μ
.

*

ό κέντρον, οί δέ άστε'· 
τούτο είχεν έπινοηθή

μικρών αστέοων, ού.

Ό "Η.έιος είναι τό 
όστις φωτίζει καί ζωογονεί 
και ή Γή' είναι δέ c'

Ή.έιοστάσιον καλείται

γον αίσθητώς’ λαμβάνει δέ τοϋ·
9 Ιουνίου,

ερικυκλώνέι αυτήν εις πάχος fill

κτας δι άντανακλάσεως τού οωτός. οπερ λαμβάνει παρά τού Ήλιου, διότι ίδιον 
φώς δέν έχει’ είναι δέ ό δορυφόρος τής Γής.

Ή Γή είναι επίσης σφαίρα, ό δέ άήρ όστις 
μιλιών ονομάζεται ατμόσφαιρα.

Ή Γή έχει δύο κινήσεις’ α’ στρέφεται περί τον άξονα της εντός 24 ώρών καί
μάς δίδει διαδοχικώς τας ημέρας καί τάς νύκτας’ καί €’ στρέφεται πέριξ τού 
Ήλιου έντός 365 ημερών καί 6 ώρών μείον ολίγον λεπτών. Αί πλεονάζουσαι αϋ- 
ται 6 ώρα·, έν διαστήματι τεσσάρων έτών γίνονται 2ι ώρα·., άποτελοΰσαι οϋΐω 
μίαν ήμέραν. ένεκα τούτου παν τέταρτον έτος έχει 366 ήμέρας. καλείται δί 
τό έτος τούτο βίσεχτον r, δέ ήμέρα κύτη προσετέθη εις τόν Φεβρουάριον. II 
δευτέρα αΰτη κίνησις τής Γής μας δίδει τάς τέσσαρας ώρας τού έτους, ήτοι τό 
εαρ. τό θέρος, τό ·, θινό.τωροε· καί τον χειμώνα, αίτινες είναι θερμότερα·, ή 
ψυχρότερα·. άναλόγως τοϋ τρόπου, καθ' ον ό ΙΙλιος ρίπτει τάς άκτϊνάς του έπί 
τών μερών τής γής άτινα φωτίζει, ήτοι λοξώς η καθέτως.

Ό Κομήτης είναι άστρον όμοιον μέ τόν πλανήτην. συνοδεύεται όμως άπο 
μακράν σειράν φωτός όνομαζομένην ούράν. ήτις γίνεται μακροτέρα καί φωτει- 
νοτέρα όταν ό κομήτης πλησιάζει εις τόν Ηλιον, έλαττοϋται δέ όταν απομα
κρύνεται αυτού’ οί κομήται φαίνονται σπανίως.

"Ολος ο χρόνος όστις έρρευσεν από κτίσεως κόσμου μέχρι σήμερον διαιρείται 
εις ήμέρας. ‘βδομάδας, μήνας καί έτη’ ή ήμέρα μετά τής νυκτος συγκροτείται 
έξ 24 ώρών. ή δέ ώρα έξ (ill λεπτών, άτινα διαιρούνται εις δευτερόλεπτα κλπ. 
Τά Ονόματα τών ήμερών είναι τά έξης : Κυριακή, πρώτη, ήμερα τού Ήλιου, 
παρ' ήμϊν δέ τοίς χριστιανοίς. ήμέρα τού κυρίου Δευτέρα, ήμέρα τής σελήνης. 
Τρίτη, ήμέρα τού “Αρεως. Τετάρτη, ήμερα τού Έρμοΰ, ΙΙέμπτη. ήμέρα τού 
Διάς, Παρασκευή, ήμέρα τής 'Αφροδίτη: καί Σάββατον, τελευταία, ήμέρα 
του Κρόνου.

Ή έβδομάς είναι μικρά περίοδος χρόνου παραδεχθεϊσα παρ' όλων σχεδόν τών 
αρχαίων λαών καί τών νεωτέρων εθνών.

Ολα τά έθνη δέν -υπολογίζουν τάς ήμέρας όμοιομόρφως’ οί χριστιανοί αρ
χίζουν άπο τής Κυριακής, οί Ιουδαίοι άπό τοϋ Σαββάτου, οί δέ Μωαμεθανοί 
άπό τής Παρασκευής.

Οί μήνες εινε δώδεκα, συγκροτούμενο·., οί μεν Ιανουάριος. Μάρτιος. Μάιος, 
Ιούλιος. Αύγουστος, Οκτώβριος καί Δεκέμβριος έκ 31 ημερών, οί δέ Απρί

λιος, Ιούνιος. Σεπτέμβριος καί Νοέμβριός έκ 30 ήμερών. ό δέ Φεβρουάριος έξ 
28 ήμερών, κατά δέ τα δίσεκτα

Τό έτος συγκροτείται έκ ·._. ί . f . 
ρων εβδομάδων καί τινων ήμερών όλχι δε

η έξ 29.
τών 12 μηνών- έκαστος μήν συγκροτείται έκ τεσσχ- 

___ f........................... ( αί εβδομάδες τοϋ έτους είναι 52, 
αί δέ ήμεραι 365, κατά δέ τά δίσεκτα έτη 360.

ήρχισαν νά μετρώσι τα έτη των’ οί άρχχίοι 
• αρχαίοι Ρωμαίοι άπο τής κτί- 

---- -  . -Γ·.,. ,-............. -----της γεννήσεως τοϋ Χριστοϋ. οί 
Άραβες καί Μωαμεθανοί άπο τής φυγής τοϋ Μωάμεθ, ήτοι άπό τής 16 Ιου
λίου τοϋ έτους 622 τής κοινής χρονολογίας, ή δ- χρονολογία αύτών ονομάζε
ται Εγειρα.

! έχ τοΰ ΓαιΙ.Ιιχον )

Οί λαοί ώρισαν έποχήν τινα έξ ής
Ελληνες ήρχιζον άπό τής Λ ‘Ολυμπιάδας. ο 

σ=ως τής Ρώμης, οί χριστιανοί αρχίζουν άπό τής γεννήσεως τοϋ
Αραβες καί Μωαμεθανοί άπο τής φυγής τού Μωάμεθ, ήτοι

Κ. Γ. Γεμιίιλδιιχ
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ήμίρα ό Κοχόι;
"Erat: πίθηκοι: χαχόν
- to τραπίζι drtlxpi&t 
"Era πράγμα ξαιρηχό
Καί τά χάπι χα 'ι σανιίζιι!. .
— Tor xai-jiiror rdr Κακό!

ΙΙιριίργιια xax\
Tor τραβΐί ινΗοι; ιχ>ΐ
Ei<: t>}r κάμαρα ίμβαίηι 
Και μϊ ,ίΐίμα μ'ιαστιχό 
~ ιό τραπίζι tiraHairu. 
— H ί'ΐτιΐι; ίκιϊ Κοχό :

'Λ.Ι.Γ <>·ώ παρατηριϊ
.Via Τρόμπα τρομιρή 
Φοβιρά τό>· χατα&ρϊχτι’ 
Τί τρομάρα τί χαχό, 
Κρύος ΐΛρωται; tor βριχιι · ■ · 
—Δυστυχία σου Κοχό!

Ιΐίφτιι χάτω . . . χ' ,} σχ.Ιηρά
'H μποτϊ.Ι’α μ! rtpii
Tor φτωχό tor πιριχύηι'
Δίν πιιράζιι. . . γιατρικό 
Σ' τό ίζ~ι<: αύτό ασ γι irp
Σιό>· πιρίιργου Κοχό. Ni-C'OS

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΟΝΙΣΤΟΥ
I

Πολλάκις, έπιστρέφων είς τόν οίκόν μου, είχον συναντήσει είς τήν συνοικίαν 
μου ένα ακονιστήν, τοΰ όποιου ή φυσιογνωμία μέ συνεκίνησεν. Είχε τάς παρειάς 
έσκαμμένας, τούς οφθαλμούς καταβεβλημένους καί έχωσμένους βαθέως είς τάς 
κόγχας των ύφος δέ άνήσυχον καί πλήρες αγωνίας. Καϊτοί έφαίνετο απασχο
λημένος είς τήν εργασίαν του, ερριπτεν έν τούτοις δεςιόθεν καί αριστερόθεν λα
θραία βλέμματα, ώς νά άνεζήτει κανένα.

Επειδή έσυνείθισα νά τόν βλέπω διερχόμενος, έσχημάτισα πεποίθησιν οτι κά
που τον είχον συναντήση. Αλλά ποϋ καί πότε :

Αφού έβασάνισα πολύ τό μνημονικόν μου, ένεθυμήθην μίαν έπίσκεψιν τήν 
οποίαν είχον κάμει ήμέραν τινα είς έν μέγα έργοστάσιον μήπως ητο έκεϊνος 
οστις μέ καθωδήγει δεικνύων μοι τάς διαφόρους μηχανάς : Εάν δέν ήτο αύτός, 
θά ήτο άλλος τις. οστις τώ ώμοίαζε πολύ’ ό αδελφός του ίσως. Έάν ήτο αύτός 
πώς κατήντησε νά γίνη άπό μηχανικός ακονιστής μαχαιριών: Ή πτώσις ήτο 
μεγάλη !

Μή πως ένεκα σωματικής βλάβης είχε γίνει πολύ αδύνατος, έσκεπτόμην, καί 
συνεπεία τούτου άπεδιώχθη τοϋ έργοστασίου ; Άλλ’ οχι, διότι βλέπων τις αυ
τόν φέροντα έπί τών ώμων του τήν αποσκευήν του, ήθελε πεισθή περί τοϋ εναν
τίου- τόσον ήτο εύκαμ.πτος καί ύγιής. Μήπως έκλεψε ; Μήπως έπραζεν ατιμω
τικήν τινα πραςιν ; Αδύνατον, διότι ή φυσιογνωμία του ένέφαινε τιμιότητα 
άκραν. ΙΙολλάκις παρακινούμενος έκ τής μεγάλης περιέργειας μ.ου ήθελον νά τόν 
πλησιάσω καί νά τόν έρωτήσω, διατί είχεν αφήσει τό έργοστάσιον του, άλλά 
πάλιν συνεκρατούμην. Διά τοϋτο, οσάκις έβλεπον αυτόν ίστάμενον είς τό έν 
πεζοδρόμων, διηρχόμ.ην έκ του αντιθέτου, διά νά μήν ϋποκύψω εις τήν ορμήν 
της καρδίας μου.

Μίαν εσπέραν, ότε δ'.ηρχόμην έπί τοϋ άλλου πεζοδρομίου, είδον μακρόθεν αύ· 
τόν άσχολούμενον είς τήν εργασίαν του. Αίφνης τον βλέπω νά πέτα άποτόμως 
τό μαχαίριον. τό όποιον ήκόνιζε καί νά πηδά μέχρι τοϋ μέσου τής οδού, φωνάζων:

— ΙΙιάστε τον ! Δι' αγάπην τοϋ θεού, πιάστε τον !
Έκπεπληγμένος. προσεπάθησα νά έννοήσω. δια τινα λόγον έφώναζε, ότε εί

δον τρέχον πρός το μέρος μ.ου παιδίον δέκα πέντε έτών σκεφθείς οτι θα είχε 
πράςει κακόν τι τό συνέλαβον. Τό παιδίον αντί νά. άντισταθή όπως έπερίμενον, 
ήρχισε νά τρέμη ώς τό φύλλον. καί νά λέγν, διά φωνής ασθενούς:

— <·>ά μέ φονεύση. χωρίς άλλο, θά μέ φονεύσγ,. Ώ ! κύριε, μή τόν άφήσετε.
Ill

— Ούτε βήμα περί πλέον, λέγω είς τον ακονιστήν, φθάσαντα έκεί. Εςηγή- 
θητι. —οί συνιστώ όμως προσοχήν καί μακράν άπό κακάς διαθέσεις.

Δέν είςεύρω έάν έπρόσεςεν είς τήν διαταγήν έμοϋ, ή είς τήν τοϋ κλητήρος 
οστις φθάσας έκεί τόν συνέλαβεν άπό τοϋ βραχίονος καί τώ είπε :

— Στάσου έκεί ! καί ώμίλει άλλά χωρίς κακούς σκοπούς !
— Κακούς σκοπούς ! άνέκραςεν ό άνθρωπος παρατηρών τόν κλητήρα περί

φοβος’ άλλά δέν γνωρίζετε λοιπόν ότι είμαι πατήρ του, ότι τό ζητώ προ δύο 
έτών, ότι αποθνήσκω έκ της λύπης, διότι τό ήνάγκασα νά άφίση τήν οικίαν 
και σείς μοι λέγετε : νά άφίσω τούς κακούς σκοπούς !
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— ΙΙατέρα, μή μέ φονεύσης. έψιθύρισε τό παιδίον. τρέμον άκόμη.
Ό αστυνομικός κλητήρ, περϊέσίρεν ύποπτα βλέμματα έκ τοϋ πατρός πρός 

τόν υιόν καί έκ τούτου πρός τόν πατέρα.
—· Σας φοβείται, λέγει τέλος ο κλητήρ. διατί :
— Ναί. ναι. έψιθύρισεν ό ακονιστής, μέ φοβείται. Τό εννοώ. Νομίζει ότι 

είμαι άκόμη. όποϊος ήμην, οτε έφυγεν έκτης οικίας· δέν εϊςεύρει, εννοείται, το 
παιδίον τί συνέβη έκτοτε. κΙΙέτρε, Πέτρε μου, μή μέ φοβείσαι καί συγχώρη- 
σόν με !»

Είχε συναθροισθή πλήθος περιέργων εϊς τήν σκηνήν αυτήν. Ί'ινές μάλιστα 
γελοίοι μέ πρόσωπα έμφαίνοντα μοχθηρίαν περιέπαιζον καί έλεγον οί μέν πρός 
τούς άλλους:

— Τί τόν φυλάτε άκόμη’ αύτος είνε επίφοβος τρελλος .'

IV
Ό κλητήρ ά.πεμάκρυνεν όλίγον τους περιέργους, ένφ το παιδίον εΐχεν ύψω

σε·. τήν κεφαλήν καί παρετήρει τόν πατέρα του μετ έκπλήξεως.
— Είνε ό πατήρ σου : τό έρωτά ο κλητήρ.
— Ναί, κύριε.
— Τόν φοβείσαι άκόυ.η :
— 'θ··*’?“· δ*ι!
— Τότε, λοιπόν συμβιβασθητε.
Ό πατήρ έναγκαλίζεται παραφόρως τον υιόν του και οί οφθαλμοί του χύ- 

νουσι δάκρυα χαράς.
— Πέτρε μου, συγχώρησόν με ! Ώ ! είμαι τώρα πολύ εύτυχής !
Βλέπω·/ έςακολοθοΰσαν τήν συνάθροισιν τών περιέργων ώθησα τόν πατέρα και 

τον υιόν εϊς εν γαλακτοπωλείον εύρισκόμενον έκεϊ.
Ωδήγησα τόν ακονιστήν καί τόν υιόν του εϊς μικρόν διανώρισμα προς τό βά

θος τοΰ καταστήματος. όπως τούς προφυλάςω άπό τά άδιάκοιτα βλέμματα, 
κατόπιν έφώναξα ένα όψοκομιστήν, τόν όποϊον άπέστ-ιλα νά μεταφέρη έκεϊ τήν 
μηχανήν τοϋ δυστυχούς άγνωστου.

V
Οταν ο όψοκομιστής έπέστρεψεν με τό φορτίον του, τόν έβοήθησα νά μετα

φέρη τούτο είς τό ιδιαίτερον δωμάτιον.
Τήν στιγμήν αύτήν έφάνη εϊς τήν θύραν ή κεφαλή τοϋ άκονιστοϋ’ είχε τούς 

οφθαλμούς κατακόκκινους και λζμποντας.
— Καί δι’ αύτήν άκόμη έφροντίσατε, μοί λέγει συγκεκινημενος. Έάν δεν 

καταχρώμαι της καλωσύνης σας. θά σάς παρεκαλουν νά περάσητε άπ’ έδώ.
Διέβην τό κατώφλιον τοϋ ιδιαιτέρου δωματίου. Ό πατήρ και ό υιός έκά- 

θηντο πλησίον άλλήλων κρατούμενοι άπο τής χειρός. Ό νεανίας τον παρετή- 
ρει μέ άλλόκοτον ύφος καί μέ οφθαλμούς πλήρης στοργής άλλά καί τρόμου.

-— Δέν θά λησμονήσω ποτέ μοί λέγει ό,τ·. έκάματε σήμερον δι’ έμέ’ άνευ 
ύμών το πτωχόν παιδίον θά μοί έφευγε. Ακούσατε, κύριε' κατά βάθος δέν 
είμαι κακός άνθωπος. καί όμως έκαμον πολύ κακόν. Οταν ή μήτηρ τοϋ παι
διού τούτου άπέθανε, μοί έσύστησε να τήν αναπληρώσω παρά τώ παιδίω τούτω 
καί έπί τινα έτη τό έπραξα, άλλ' ήλθεν ήμερα καθ’ήντό παν ήλλαξε. Κακοί 
φίλοι μέ παρέσυρον εις τά. καπηλεία. Καί έπειδή εκαμνον κακό μεθύσι, ή ζωή 
τοϋ πτωχού τούτου παιδιού ήτο κόλασες.

"Οταν έπέστρεφον εϊς τήν οικίαν κατηρώμην τόν εαυτόν μου,δι' ό,τι είχον κά
μει τήν παρελθοϋσαν. άλλ' ήρχιζον πάλιν τά ϊδ'.α τήν έπαύρίον. Τέλος, τό παι
δίον, φθάσαν είς άπόγνωσιν, έφυγεν έκ τής οικίας. Τότε άπηυθύνθην είς τήν 
άστυνομίαν. έκίνησα πάντα λίθον, χωρίς νά δυνηθώ νά το έπανευρω. Εν τού- 
το'.ς δέν άπελπίσθην είχον πάντοτε τάς ελπίδας μου’εϊς τόν <->εύν. Ένεπλήσθην 
λοιπόν θάρρους καί είπα κατ' έμαυτόν : Έπειδή ή άστυνομία δέν δύναται νά 
κατορθώση τίποτε, θά περάσω ολην πήν ζωήν μου άναζητών αύτό. Έσκέφθην 
πρός στιγμ.ήν να γίνω άοιδός τών οδών, διότι οί τοιούτοι πηγαίνουν παντού καί 
εισέρχονται καί είς αύτάς τάς αύλάς τών οικιών άλλ' είδον ότι δέν ήδυνάμην 

νά. ψάλλω καί επομένως δέν θά κατώρθωνον τίποτε.
Άφοΰ έζύγισα πάσας τάς σκέψεις άπεοάσισα νά γίνω ακονιστής. Είς άκονι- 

στής κερδίζει τιμ-ίως τά πρός τό ζήν εργαζόμενος’ πηγαινοέρχεται χωρίς νά δίδη 
τις προσοχήν είς αύτόν και ένώ εργάζεται, βλέπει διεοχόμενον όλον τόν κόσμον.

VI
Τότε άφήκα τό εργοστάσιου, όρκισθείς νά μή πιω δι' όλης μου πής ζωής 

ούτε οίνον ούτε πνευματώδη ποτά, καί ν' άποθάνω μάλλον της πείνης παρά νά 
παυσω άναζητών τό τέκνον μου. Χάριτι θεία έχω καλάς χεϊρας, καί έκέρδιζα. 
Έκ τών οικονομιών μου κατώρθωσανά ενοικιάσω 'έν οίκημα εύπρεπές, όπερ κατ
έσπασα όπως ούν καλλίτερον, διά νά άρέση είς τόν μικρόν όταν θά τόν έπανεύρω.

— Θά ίδής Πέτρε, πόσον θασοί άρέση».
Ο ΙΙέτρος έμειδία κλαίω·/συγχρόνως. Τά δέ βλέμματά του έξέφραζον πλέον 

τρυφερότητα, άνευ τού ελάχιστου τρόμου’ ό όρκος τοΰ πατρός του τόν ένε- 

θάρρυνε.
VII

Έξελθόντες τού γαλακτοπωλείου^ύρέθημεν είς μικράν και ήσυχον οδόν.
— Κύριε, μοί λέγε·, ό ακονιστής, μοί επιτρέπετε νά σας σφίγςω πήν χεϊρα ; 

ΊΙ παρούσα περίστασις δέν μέ άφίνει νά σάς εύχαριστήσσί πρέποντος’ άλλ' έάν 
εύαρεστήσθε νά μοί δώσητε πήν διεύθυνσίν σας, θά ήρχόμην νά σας έβλεπον 

μετά τού υιού μου— Μή χάνετε τόν καιρόν σας. τώ λέγω, νά μέ εύχαριστητε. Έπιστρέψατε 
είς πήν οικίαν μετά τοΰ υιού σας. Εχετε τόσα νά εϊπητε.»

Ενώ δέ παρετήρουν αύτούς έςαφανιζομένους είς τήν καμ.πήν τής οδού, ό 
υπηρέτης τού γαλακτοπωλείου άσθμαίνων έτρεχε πρός έμέ λέγων.

«Καί πήν μηχανήν, κύριε ;
Ά ! αληθώς, τω λέγω,τήν έλησμόνησα, άλλά περίμενε όλίγον.

— Αϊ, σύ αχθοφόρε !»
Ο αχθοφόρος άφυπν.σθείς διότι ήτον έξηπλωμένος εις τό καροτσάκι του, έση- 

κωθη άμέσως. καί μέ έπλ.ησίασε φέρων πήν χεϊρα του είς τό κασκέτο·/ του.
Τώ είπον τί είχε νά κάμη. Είσηλθεν άκολουθών τόν ύπηρέτην καί μετ'ολίγον 

άνεφάνη κρατών είς τούς ώμους του τήν μηχανήν.
—- Άκολούθει μοι, τω λέγω.

— Θεέ κα· Κύριε! άνέκραξεν ή γραία μου Ιωάννα, βλέπουσα ήμας εισερ

χόμενους, τί είνε τούτο :
— Μία μηχανή περίφημος, ή όποια έργάζεται πολύ καλά. Πατεϊς έδώ τόν 

πόδα σου καί άμέσως αρχίζει να κινηται . . .
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— Μά τί θά κάμητε μέ αύτήν ;
— Θά σπουδάσω τήν μηχανικήν.
— Αλλά ποϋ Οά τήν τοποθετησωμεν.
— Εις αύτό τό μικρόν δωμάτιον.

VIII
. λ1ίΤ °^7αζ ‘'!·ϋ·ί?ας ° έρχεται μετά τοϋ υιού του Πέτρου

εις επισκεφιν μου δια να μοί αποδώση τάς εύχαριστίας του. Εύρε θέσιν παρά 
τινι εργοστασιω νομισμάτων ώς μηχανικός.

I ους ωδηγησα εις τό δωμάτιον, εις τό όποιον είχον τοποθετήσει τήν ιζηχανήν. 
1ι σκεπτεσθε να κάμητε τήν μηχανήν ταύτην : τόν ήρώτησα. '

— Εσκεφθην κατ’ άρχάς νά τήν φυλάξω ώς άγιον λείψανον, διά νά μοί ύπεν- 
Ιυμι,γ τας βασανους μου καί τόν όρκον τόν όποιον έκαμα. Άλλ' ό όρκος δέν
* είχε καμμιαν α,ίαν έάν, διά νά τόν τηρήσω είχον ανάγκην τοιούτου οργάνου.

Δια τοϋτο απεφάσισα.... " '
— Τί ; Δύναμαι νά μάθω ;
— ΙΙολυ ευχαρίστως. Καθ’ οδόν συνήντησα ενα πτωχόν ακονιστήν όστις έρ-

·ϊΛΧν π^αιάν .''•’7*''^·  δυσκολομεταχείριστον καί κατεοθαρυ.ένζν 
Αυτή εδω εινε σχεδόν καινουργής καί μέ μερικάς τελειοποιήσεις τάς'όποιας τή 
είχον κάμει. Ο δυστυχής αύτός Οά κοπιάζη όλιγώτερον καί θά κερδ/r -εοι- 
σοτερα χρήματα μέ αυτήν. r ■». r

Τοϋτο καί έγένετο- όσάκις δέ ό πτωχός εργάτης διέρχεται έξωθεν τοϋ εργο
στάσιου εις το_ οποίον εργάζεται ό πατήρ τοϋ Πέτρου καί άκούεται ή ασθενής 
φωνή του ξ'ρα^ια yaJid.a, μαχαίρια, ποιος ?χβ1 γι’ άκόησμα ό άνθρωπο' 
εκείνος ενθυμείται ολην την παρελθοϋσαν^ίστορίαν του καί επαναλαμβάνει απα'“ 
ετι τον ορκον του τον οποίον δέν Οά παραβή ποτέ.

( Εκ τοΰ Γαλλικού). ΕΙΡΗΝΗ Ε. ΚαΝΑΚΑΚΗ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΨΙΨΙΝΑΣ
ι

Π Ψιψίνα ήτο μία πολύ καλή γατίτσα. Ήτον ώραία. άλλά δέν ήτο δι' 
αυτό καλή, διότι δύναταί τις να έχη εξωτερικήν καλλονήν άλλά νά αή ήνα· 
καλός, να μη ηναι χρήσιμος. ΊΙ Ψιψίνα λοιπον ήτο καλή, διότι έξετέλει άριστα 
τον προορισμόν δι ον ηλΟεν εις τόν κόσμον. Είχε καθαρίσει τήν οικίαν άπό τούς 
-οντικους οι οποίοι είχον καταστρέψει πολλά χρήσιμα καί πολύτιμα πράγυατα 
και δια τα προτερήματα της ταϋτα. ή οικογένεια, ή όποια είχε τήν Ψιύίνα τήν 
ηγαπα πολύ, παρα πολύ, την έλάτρευεν. Άλλ'εκτός τοϋ οτι κατεδίω'κεν άυ=·- 
Λίκτως τους ποντικούς είχε καί άλλα προτερήματα ή 'Γιύίνα τά όποια τήν‘κά- 
Οιστων ετι πλέον α'ιαγαπητον. Ήτο πάντοτε λευκή καί καθαρά. δέν ήνό-/λ=· 
κανένα όταν εκαθηντο οί κύριοί της εις τήν τράπεζαν, άλλ' ήρκείτο μόνον ιλ 
εν Υ,αου r/αου παρακληκτικόν νά τοίς ύπενθυμίζη ότι πεινά κα> αύ-ήκαί 0-· 
πρεπει να τής δώσωσι νά φάγη. Εκείνο όμως τό όποιον έκαμνε τούς κυοίους 
της να αγαπωσι πολύ την Ψιψίναν ήτο ή φιλοστοργία, τήν όποιαν έδείκνυεν 
όταν εγεννησε τα μικρά της.

"! αν την έβλέπετε πώς τα περιεποιείτο, πώς τά προεφύλαττε άπό τον σκύ- 

λον τής οικίας, πώς τά έγύμναζε χίλια δυό παιγνιδάκια, όταν άρχισαν νά με- 
-αλώνωσι, ποτέ δέν ήθέλετε λησμονήσει τήν Ψιψίναν την φιλοστοργον αυτήν και 
περιποιητικήν γατίτσαν. ή όποια έφρόντιζε τόσον διά τά μικρά της δυο χαριτω
μένα γατάκ.ια όσον καί μιά καλή μήτηρ διά τά τέκνα . ης.

II
Μία ήμέραν. πολύ κακήν δια τά μικρά γατάκία της. ήκαλή Ψιψίνα είχεν 

έξέλθει εις τα κεοαμύδικ τής οικίας όπου συνήθως ηρχετο και εςηπλωνε« εις τον 
ήλιον. ’Εκεί εν κακόν παιδίον μέ πολύ κακήν ανατροφήν και με ψυχήν ανευ ου- 
δενός αισθήματος έρριψε μίαν πέτραν μεγάλην άπό τον δρομον ενάντιον της I ·.- 
ψίνας ή όποια κατά κακήν της τύχην την ευοεν εις την κεφαλήν.

Πτωχή Ψιψίνα! . . .. . .
Έν »’ιάο<> θλιβερόν καί παρατεταμένον τό οποίον εροαγι,ε την φυχην του 

άνΟεώποΰ καί τό όποιον είμαι βέβαιος ότι καί τον μικρόν κακόν θα συνεκινησεν. 
όοήκε ή δυστυχής ύιύίνα και συρόμενη μάλλον η βκδι,ουσα ηλΕ και ε.-.σ,ν 
εΐξ τήν άποΟή-Αν τής’ οικίας όπου συνήθως έκοιμάτο νΐοϋριζουσα συγκινιτι- 

^’ϊίτωχόν ζώον ! Άλλά τί είχε διαπράξει τό ταλαίπώρον ώστενά τιμωρηθή 
τόσον παρά τοϋ μικροΰ εκείνου ό όποιος τρέμων έσπευσε να κρυφθη εις την οι
κίαν του φοβούμενος μήπως ή Ψιψίνα καταμηνύση την πραξιν του δι ην είχε 
τύύιν συνειδότως ή όποια τώ άφήρει την ησυχίαν του ; ,

Τίποτε άπολύτως τίποτε! . . . Ό μικρός κακοανατεθραμμενος '(ίσθανετο ευ- 
γαρίστησιν νά κτυπήση τό μικρόν ζώον όπως καί άλλοι μικροί συνάδελφοι του 
εύρίσκουσιν εύχαρίστησιν νά φονεύωσι καθ’οδόν τα μικρά πτηνά η να συλλαμ- 
βάνωσι καί άποκεφαλίζωσι τάς μυΐας ! , , ,

Αί φωναί τοϋ άποθνήσκοντος ζώου έφερον πέριζ αυτού τα δυο μικρά του εις 
τά όποια ή μοίρα είχε γράψει νά μείνουν τόσον ενωρίς ορφανα. , τ

Δέν δύνασθε. μικροί μου φίλοι, νά φαντασθήτε ποσον συγκινητική ητον η 
στιγμή, καθ’ήν είδον τά πτωχά άποΟνήσκουσαν τήν μητέρα των .

'Ως νά εννόησαν τήν συμφοράν, ήτις τά άναμένει ηρχισαν να 
νιαουρίζοντα περιλύπως πέριξ τής δυςτυχισμένης Ψιψίνας.η οποία τα εβλεπε. τα 
ήσθάνετο πλησίον της. άλλά δέν ήδύνατο ούτε νά τά καθησύχασα) ούτε να τα 

π*'Ρήν°  στιγάήν εκείνην έάν εύρίσκετο εκεί ό μικρός ζωοκτόνος είμαι βέβαιος ότι 

θά έχυνε δάκρυα πικρά, δάκρυα μεταμέλειας, τά όποια θά τόν ανεχαιτι,ον εις το 
μ.έλλον άπό παρόμοιον έγκλημα.

Τήν έποαένην ή πτωχή γατίτσα έξέπνευσε’ τα δέ μικρά της ν.αουρι,οντα 
πέριξ τοϋ πτώματος τής μητρός των ένόμιζέ τις ότι κατηρώντο τον μικρόν 
εκείνον τόν αίτιον της συμφοράς καί τής δυστυχίας των. II *®ταρα  των όμως 
αϋτη δέν έξηκολούθησε πολύ, διότι τήν έπομένην τά εύρον καί τα δυο νέκρα εκ 
τής λύπης καί τής άσιτίας. . , -

ΊΙ Αληθής αϋτη διήγησις ξηρά ςηρά όπως σας την περιεγραφα, υποθέτω οτ. 
θά συγκίνηση τούς μικρούς μου φίλους, και θά πείση αυτους, οτι οχι μονον εν 
πρέπει νά φονεύωσιν άλλ’ ότι όφείλουσι νά άγαπώσι καί νά περιποιώνται τα

NIK. A. KOTSEAGIIOTAOS
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ΟΙ ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ
Μέ εξ παιγνιόχαρτα σχηματίζομε·» 'έν είδος κιβωτίου φέροντος μικράν ότ 

Π/.ηοούμεν το κιβώτιου καπνού δια τής μιζ.ράς οπής καί κρατούντες αύτό 
τών δύο χειρών ώΟοϋ'ζεν διά τών δακτύλων πρός τάζανω τήν κάτω

Γεώργιος—τσ«ζάρ«βιτς
0 διάδοχος τής Ρωσσίας Ί’σάρ:

μετά τοΰ ήμετέρου βασιλόπαιδος περιηγού
μενοι διάφορα μέρη τής Ευρώπης καί 
‘Ασίας είχον φθάσει εσχάτως it ’Ιαπωνία. 
Έκει έν τινι πόλει Ότσοΰ πρωίαν τινα 
παρά τήν λίμνην Βίδα φανατικός Ίάπων 
άστυνομικός υπάλληλος έζ θρησκευτικών 
λόγων χ-νούμενος έπετέθη ζατά τοϋ Τσά
ρεβιτς ζαΐ κατέφερεν αύτω διά τής σπά
θης τραύμα άκίνδυνον ζατά τήν κεφαλήν. 
'Ενώ δέ ήτοιμάζετο νά έπαναλάβη τοϋτο 
άποτελεσματικώτερον πλέον, ό ήμέτερος 
βασιλόπαις προφθάς κατέφερε ισχυρόν κτύ
πημα έπί τής κεφαλής τοΰ δολοφόνου διά 
τής στερεάςράβδου του. δπερ άφήκεν αυτόν 
άπνουν. Ούτως εις τό θάρρος καί τήν γεν
ναιότητα τοΰ ήμετέρου πρίγζηπος οφείλεται 
ή σωτηρία τοΰ μέλλοντος αΰτοζράτορος 
πασών τών Ρωσσιών. ό λαός τών όποιων 
ετοιμάζει μεγάλην ζαΐ ενθουσιώδη υπο
δοχήν είς τόν σωτήρα τοΰ προσφιλούς 
αύτώ διαδόχου.

*
Όφις τεραστίου μεγέθους

Πρό μηνός περίπου ό έν Ραψάνη υπε
νωμοτάρχης ζαΐ είς δασοχωροφύλας μετα- 
βάντες είς τό έζεϊ παρακείμενον δάσος ζαΐ 
πλησίον τοΰ έςωζζλησίου τής ’Αγίας Τριά- 
δος ευρισκόμενοι ήζουσαν συριγμόν όςύ- 
τατον ζαΐ κλάδους Οραυομένους μετά φο
βερού πατάγου. Νομίζοντες οτι ήρχετο 
θήραμά τι ήτοιμάσΟησαν. άλλά μετ’ ολί
γον άντΐ θηράματος, ειδον είς άπόστασιν 
150 βημάτων δφιν τεραστίου μεγέθους τοΰ 
οποίου ή κεφαλή ώμοίαζε πρός κεφαλήν 
βοός φέροντος δύο μικρά κέρατα' τό δέ μή
κος τοΰ σώματός του ήτο έως 2 I )2 μέ
τρων' ζατά δέ τούς ύπολογισμούς των θά 
έζύγιζε πλέον τών 500 οκάδων.Ώς είκός, 
είς τήν θέαν τοϋ τέρατος κατατρόμαξαν 
καί πυροδολήσαντες κατ' αύτοΰ άνεπιτυ- 
χώς άπήλθον έκεΐθεν δρομαίως, φοβού

μενοι μήπως έπιτεθή κατ’αύτών. Τούτου 
γνωσθέντος έν Ραψάνη. δέν τολμώσιν οί 
πρό; τό μέρος έκεΤνο έχοντες άμπέλους 
νά μεταβώσι πρός καλλιέργειαν αύτών. 
φοβούμενοι μήπως συναν-.ηθώσι με"ά τοΰ 
όφεως.

• ·
•

■ο πληθυσμός τής γής
Κατά τάς νεωτέοας στατιστικά; ή γή 

ζατοιζεϊται ύπό 1,200.000,000 άνθρώ 
πων. Ό αριθμός τώ» άνδρών είναι μι
κρότερος τοϋ τών γυναικών. Άποθνή- 
σκο»σιν έτησίω; 32.000,000 δηλαδή 
100.000 καθ’ έκάστην ήμέραν ή 4,000 
έκάστην ώραν, ήτοι 67 έκαστον λεπτόν. 
Γεννώνται 36,750,000 έκαστον έτος, 
ώστε έχομεν 70 γεννήσεις άνά έκαστον 
λεπτόν.

• ·
•

Ευφυής άπάντησις
Εύγενής τις θέλων νά πειράξη χωρι

κόν τινα έζήτησε παρ' αύτοΰ πληροφορίας 
περί τοϋ χωρίου του, ζαΐ ιδίως άν ύπάρ- 
χωσιν άκόμη έκεί πολλοί τρελλοί’ ό χω
ρικός άπεκρίθη' τώ όντι. κύριε, δέν ύπάρ- 
χωσιν ήδη είς τό χωρίον μου τόσοι όσοι 
ήσαν όταν ε’σθε σείς έκεί!

• ·
βίλησις—'Επιμονή

— Ή Οέλησις. ή έπιμονή καί ή καρ
τερία κατορθοΰσι θαύματα.

— Σταγόνες ύδατος συν τώ χρόνω 
πέτρας κοιλαίνουσι.

Μικροί κτύποι έπαναλαμβα«όμενοι 
μεγάλας δρΰς καταρρίπτουσι.

• ·
Γλωσσικά γυμνάσματα

— Γελάδα λιάρα. λ’.αρονούρζ, καί 
λιαρολαμπαδονούρα κάνει μουσκάρι λιά- 
ρο, λιάρο λιαρονούρικο, τό τρώει λιά- 
ρος λύκος, λιάρος λιαρονούρης καί λιαρο- 
λαμπαδονούρης. Κ.Τ.
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I τοϋ αερος δύναται 
___ ,Ι/ά καταστρέύ-η τήν 

επιτυχίαν αυτου. ιιολλοι καπνιστά· υυνανται και διά τού στόματός των νά 
έκπέμπωσι μ=τ’.έπιδεξιότητος -τον καπνόν ώστε νά σχηματίζη κατά τήν έξοδόν 
του ώραίους δακτυλίους, οί όποιοι έν ήρεμούντι αέρι προχωροΰσι προς τά πρόσω 

περιστροφής. Τό αύτό φαινόμενου παρατηρεϊται πολλάκις είς φυσά· 
; έκφεύγουσαι έκ τοϋ άκρου τών δακτύλων πλατύνονται καί λαμβά- 
τής λεκάνης σχήμα δακτυλίου μεγεθυνόμενου βαθμηδόν είς τόν 

Ν. ΙΙάτσης 
<!υι·ι/Λ7>σ» »■« ίχτι.Ιίσοχπ το πατγνίβιον τούτο 

ι; ίνταυθα ΐνα ίχτιΛηται ί.'ι· τινι 
τΰΐι· μιχρων μου φί.Ιων, οΐ-

έκτελούντες
• λΐδας αιτινε^ 

νουσιν εντός · 
πυθμένα.

Σ.Π.ΙΙ. Οί μιχροί μον συι·<1ρο/ι»)τ«ί Λίι· Λ'<
οϊΜιοι, Λ0ΓΙ ρεό'αίωι,· <Ιέ>· Χ«.τ>·ί<ουσι. Τό ά>·αγ(Μ'ρω ΰμω<;
συναναστροφή ύ.τό τον κα.τνίίοντοι; .τατρόι; η .τσπου ίι'ώ.κω· , . . .
rirrc (·<< τίγάριστωνται >■<< ,λίί.τωσιι· ιχττ.Ιονμινον ύ.τό των/ι<)·«.?<.»· τύ παιγνίΛιον τούτο 
γωρίς σίτοι οί ΓΛοι >■·'<■ ΐττιγτιρήσωσι τήν ίχτί.Ιισΐν τον ~οτί. ;

ΛΑΧΕΙΟΝ «ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ»
Δέν έλησμόνησεν, όχι ή διεύθυνσις τοϋ .II αιδικο ΰ Περιοδικού τήν ϋπό- 

σχεσιν. ήν έδωκεν είς τούς φίλους της έν τώ τελευταίω τεύχει τού Β' τόμου περί 
κληρώσεως λαχείου είς ο θά μετάσχωσι πάντες οϊ μικροί καί μεγάλοι συνδρομηταΐ. 
Είς έκάστην άπόδειξιν. ύπό τόν αριθμόν τοΰ δυπλοτύπου, σημειοΰται καί έτερος αρι
θμός λαχείου, ούτινος ή έκκύβευσις είχε προκηρυχθή, οτι θέλει γίνεσθαι είς τό τέλος 
έκάστης τριμηνίας Μεταγενεστέρα όμως σζέψις έπεισε τήν διεύθυνσιν διά πολλούς 
λόγου: ϊνα άντΐ τών τεσσάρων τριμηνιαίων έζζυβεύσεων ένεργήση μίαν είς τό τέλος 
τοΰ έτους καθ’ ήν Οά κερδίσωσι πολλοί άριθμοΐ διάφορα ώραϊα δώρα προσεχώς όρισθη- 
σόμενα. Είς τάς αποδείξεις τών πληρωσάντων όμοΰ συνδρομάς πολλών συνδρομητών 
σημειοϋνται καί άναλογοι άριθμοΐ λαχείου, ών έκαστος ανήκει έκάστω πληρώσαντι 
συνδρομητή.

’ Ελλείψει χώρου δέν δημοσιεύομεν πνευματικός ασκήσεις εν τώ παροντι τεύχει επ\- 
ουλχσσίμενοι νά πράξωμεν τούτο διπλάσιο»; ει; το επόμενόν.
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