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•ΚΙΛΈΖΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ.

πρ6 τή ; έμφανίσεω; του Ά ν .  
γλο.Γαλλικού στόλου ε ί ;  τά πα

ράλια τής Καντώνο;, ο[ κάτοικοι τ^ς πόλεως ταύ- 
τη ; ευρίσκον.το .είς μ εγάλα ; πολεμικά; προετοι
μασίας. ‘Ο Γέχ, πληρεξούσιος Τοποτ^ρητή; τού 
Αυτοκράτορος, f ροητοιμάζετο μετά σπουδής εις 
άμυναν, επισκεύαζε τά τείχη , έδιπλααίαζε τά 
νευρώματα και έζήτει άκαταπαύστω; στοατιωτί- 
κά; επικουρίας· ά λ λ ’ επειδή αί τής πόλεως οικίαι 
δέ.» έςήρκουν διά τόν πανταχόθεν καταφΟάνοντα 
στρατόν, τινές π ι α ο υ  (διλοχίαι) ήναγκάσθησαν 
νά στρατοπεδεύσωσιν εις τάς πλησιοχώρους π ε 

δ ιάδα ;, άλλαι οέ, άποσυρΟεΐσαι ε ι ; τά ; πολυα
ρίθμους διώρυγας τάς δι ερχόμενα; διά τή ; Καν- 
τώνο;, κατώκουν έντό; λέμβων, εξ ών σύγκειται 
Ί  πλωτή λεγομένη πόλις. 01 φ ο ύ - τ σ ι ά γ  κ 
(συνταγματάρχαι), οΐ τ σ ά ν _ τ  σ ι ά γ  κ (λοχα
γοί), και ρίλλοι άξιωματικοι εφιλοξενούντο εις τούς 
l/ίκους τών μεγαλεμπόρων.

40  Νάγκ - XI ήτο απλούς τ ις τ  σ ά - χ  ο ύ γ  κ 
(ύπολοχαγός), υΙός άποίκου τινός ές ε/είνων, ε ί; 
jov τά ; οίκογενεία; ή Σινική Κυοέρνησις πρό ά- 
μνημονεύτων χρόνων παρεχώρησε δικαιώματα 
.Ιδιοκτησία;, :π ι  τ^ συμφωνία όπως προσφ έρωσιν

ολα τά άρρενα τέκνα των εις τήν στρατιωτικήν 
υπηρεσίαν, ‘Ο Χάγκ-Χί λοιπόν εφερεν άπό τ :ύ  
ο?κατου πέμπτου έτους τή ; ήλικ ία ; του τήν λόγ- 
*//ίν » τ ν  άσπίδα και τό πυροδόλον, και τοσάκις 
ήδ/) εν/εν άνδραγαΟήσει ε ι ;  τούς κατά τών επα
ναστατών πολέμους. Ίΐτο προικισμένο; y.s εύ :υ -

1 I · '  I ι

ιαν, έκέκτητο καλήν συμπεριφοράν, ήςΕυρε νά 
άναγινώ^κφ και νά γράφω ό..Οώ;, έστι/ούργει 
κάλλιστα, έγνώριζεν έν μέρει τα ; Ιερά; βίολου;, 

ι οί συμμαθηταί του προέλεγον περί αυτού ότι 
θέλει προαχΟή μίαν ήμέραν ε ι ; τον βαθμόν τού 
τ σ ι ά γκ .κ  ι ο ύ ν (στρατηγού). "Οταν έφΟα«σεν ε ί; 
τήν Καντώνα, αντί νά τόν άφήσο>σιν ύπό τήν 
σκηνήν ή νά τόν περι ορίσω σιν ε ί; μίαν λέμδ’ον 
τή ; διώρυγο; τού Χονάν, έπροσδιώρισαν ε ί; αύ- 

διά κατοικίαν τόν οίκον εμπόρου τινός, όνο- 
ομένου Ούάα-πού.I · ι

‘Ο έμπορο; ούτο; έκέκτητο παρά τήν έσχα- 
τιάν ενό; προα στείου κομψότατη ν τινά κατοι
κίαν, τεχνικώτατα έζωγραφημένην καί κοσμημέ^ 
νην δι’ αναγλύφων ές ερυθρά; Ρητίνη; καί χρυ
σωμάτων, περιδρεχομένην δέ ύφ’ ένός τών βρα_

; τού ποταμού τών μαργαριτών, lv/χεν α
ποκτήσει πολύν πλούτον πωλών σινικά πύραυνα, 
ριπίδια, κ ί ν - κ ο υ ά ς  ή χάλκινα άνθη, ειδω/.α 
δια^όοου μοο^ή; καί τορεύματα ές έλέ'^αντ^;.I I '  t I I · '  I t  · I 7
ΆποσυρΟεί; σχεδόν άπό τά ; υποθέσει;, περί ού- 
δενό; άλλου έσκέπτετο πλέον είμή μόνον νά εύ- 
ζω^, νά τρώγτ4 φωλεός αλκυόνων καί νά μαγει
ρεύω ™λάφιον· /άρ'.ς δε ε ί ; τά ; στενά; σχέσεις
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του μετά τών Ευρωπαίων έμπορων, έγένετο α ί
τιο; οπιο; είσαχΟώσιν είς τήν Κινεζικήν δίαιταν 
«συνε-Οιστοι έπιτηδεύσεις. Έ πινεν εύχαρίστως 
τον Ιίορόιγαλλειον οίνον τών β α ρ β ά ρ ω ν ,  και 
έκίρνα τό τέΐον μέ το β α ρ β α ρ ι κ ό ν  ποτόν, το 
λεγόμενον κ ο ν ι ά κ.

‘Ο Ούάμ.πού, δστις ήνχηρεύο)ν καί έζη σχε
δόν μεμονωμένο;, ύπερεχάρη διότι άπεκτ/,σεν ενα 
σύντοο'^ον των διασκεδάσεών του· ό 2ε νεανίας,» I 1
ναίτοι φύσει σοβαρός, παρασυ:Οείς ύπό τής κα
λοσύνης του, ύπεχρεούτο συνεχώς νά μένω βίς τήν 
τράπεζαν μετά τοΰ φιλοξενούντο; αύτόν έπί ο
λοκλήρου; έσπέρας, α ίτινες τώ έφ αίνοντο ατε
λείωτοι· και έν [τούτοι; έτελείωνε' πάντοτε πίνων 
τό βρετανικόν κράμα έντός μικρών κυμβίων, κατ- 
εσκευασμένων έκ διαφανεστάτης πορσελλάνης. 
Ιυνν,Οω; ό Ούάμ-πού έκίρνα τό τέΐον μετά τή ; 
£ακή; έξ ’ίσου καί μετά προσοχής, άλλ ’ ένίοτε ή 
ισορροπία έχάνετο, και τότε δλον τό Ουράνιον 
Κράτο; δέν ήδύνατο νά τον γωρέσν;.

tc Μά τά ; δέκα χιλιάδα; τών φθινοπώρων! έ
κραξε μεγαλοφώνως εσπέραν τινά 6 έμπορος κατά 
τινα περίοδον βακχική; έξάψεως, μοί άρεσε·.;, νέε 
στρατιώτα, καί επιθυμώ νά σέ κάμω γαμβρόν μου!

— ‘II έξοχότης σα; μέ περιπαίζει άναμφιβό- 
λ ω ;, είπε μετριοφρονών ό Νάγκ-Χί· τά κιβώτιά 
σα ; περιέχουσι τόσα πλούτη, όσα έχει ή μεγάλη 
Παγόδα, ένώ έγώ δέν έχω άλλο τι είμή μόνον 
τήν γενναιότητά μου.

— ΕϊΟε νάεΐχον και έγώ τό τοιοΰτον προτέρη
μα, κα ίά ; μήν είχον ούτε οβολόν! τ ί σημαίνουσι 
τά χρήματα ένώπιον τή ; εύγενεία ; τής ψυχή;; 
'Όσον δέ διά πλούτη, έχω τόσα δσα έξαρκούσι, 
νομίζω*, οι’ έσέ καί δι’ έμέ. Μήν αντιλέγω ;! Φο
βείσαι μήπω;, δίδων σοι τήν θυγατέρα μου, θέλω 
σοί προσφέρει κακόν τ ι δώρον; Μείνε ήσυχο;· ε ί
σαι περισσότερον ευτυχή; άφ’ δσον υποθέτεις, καί 
εινε εύκολον νά τό βεβαιωΟ^ς· · · · Αί! είπήτε 
είς τά ; υπηρέτρια; τής Λεΐνίας νά τήν ,όδηγή. 
σωσιν έδώ άμέσως! »

‘Π διαταγή αυτη ήτο ^ητή παράβασι; τών 
Κινεζικών εθίμων, κατά τά όποια αι νεάνιδε; κα
ταδικάζονται νά ζώσιν αύστηρώ; περιωρίσμέναι, 
ολαι δέ αί γαμικαί συμβάσεις έκτελούνται διά τή ; 
έπεμβάσεω; τρίτου προσώπου, καί ίδ ίω ; γραΐοίων 
τινών. ‘Ο μνηστή ο δέν δύναται νά κοίνη πεοίI · ·ι I t 1 !
τής μνηστή; του είμή έκ τινο; πέδιλου, τό όποιον 
τψ  έγχειρίζουσι, και έκ τή ; σμικρότητο; τού ό
ποίου δύναται νά σχηματίσω ιδέαν περί τών θέλ
γητρων αύτή;· διότι είς τήν Κίναν ή σμικρότης 
τού ποδός θεωρείται ώς δ ιδανικό; τύπο; τή ; 
τελενότητος.

‘Η άνελπιστος εύνοια, ή ; άντικείμενον ήν δ 
Νάγκ-Χί, έρ^ιψεν αύτόν είς τοιαύτην σύγχισ ιν, 
ώστε έμεινεν ακίνητος και άφωνος δταν ή Λεΐνία 
έφάνη είς τό κατώφλιον τής θύρας. ‘Η θέα τή ; 
νεανιοος ηυςησεν επί μάλλον τήν συγκίνησιν τού 
π α - τ σ ο ύ γ κ ·  ήτο αΰτη μία Κινεζική καλλονή 
μέ οφθαλμούς σχιστούς και αμυγδαλωτούς, μέ 
στόμα ^οδόχρουν καί μικρόν καί μέ λεπτοκαμωμέ- 
νους ώμους. Έφόρει μεταξωτήν έσΟήτα, τής ό
ποίας τό έδαφος ήτο χρώματος κρινολεύκου, καί 
τής οποίας τά αλλόκοτα αραβουργήματα παοίστα- 
νον δράκοντας, δφεις, πτηνά καί άνθη.

oc 1 ώρα είπε μοι, ειπεν ό πατήρ ύπερηφανευό- 
μενος, πώς τήν ευρίσκεις; :»

‘Ο π α - τ σ ο ύ γ κ  εκπεπληγμένος μόλις ήδυ- 
νήΟη νά ψελλίσϊ):

<t Ω Κύριέ μου, είνε αρά γε δυνατόν τούτο .. . .
— Λεΐνία, έπανέλαβεν ό πατήρ, ό Νάγκ-Χί 

είνε ε ΐ ;  τών γενναίων στρατιωτικών τού Ούρα- 
ρανιου Κρατου;, εις μελλων Τ σ ι ά γ  κ - κ ι ο ύ ν.
Εχει μόλις είκοσι ν έτών ήλικίαν, καί σύ είσαι

οεκαεξαετή;· ή Οέλ/)σίς μου είνε νά γίντ| σύ
ζυγός σου. »

‘II Λεΐνία ύπεκλίΟη μεΟ’ ύποχωρήσεως έξ α ί. 
οούς, τα δ* βλέμματα, τά όποια έ'ρόιψε λαΟραίοίς 
έπί τού νεανίου, ένέφαινον τήν συγκατάΟεσίν της.

'Όταν αύτή άνεχώρησεν, ό Νάγκ-Χί έπολλα. 
πλασίασε τά ; ευχαριστήσεις του, πενΟερό; δέ 
καί γαμβρό; έπιον κατακόρω; υπέρ τή ; εύδαΐμο- 
ν ία ; τή ; νέα; των συγγενείας εως τήν μίαν ώ
ραν μετά τό μεσονύκτιον.

Τήν έπαύριον ε ί; τό πρόγευμα ή Οέσι; τών 
ουο συμποτών ήλλαξε παράδοξον φάσ ιν  ό μέν 
Νάγκ-Χί ούδέν άλλο άνεπόλει ε ί; τήν φαντασίαν 
του είμή μόνον τήν εικόνα τή ; Λ εΐνία;, ό δέ 
Ούάμ-πού ήτο σκεπτικό;. Τέλο; ό π ά - τ σ ο ύ γ κ  
άπετόλμησε νά έρωτήση  τόν πενΟερόν του, πότε- 
έσκόπευε νά πανηγυρισΟώσιν οί γάμοι.

(( Ποιοι γάμοι; είπε ψυχρώς ό έμπορος.
— 01 ίδικοί μ ου .. . .
— Μετά τίνος;
— ’ Αλλά νομίζω δτι ή έξοχότης σα ; δέν έ·+ 

λησμόνησε βέβαια. . .  .
— Τί πράγμα; μά τήν άλήΟειαν, δέν γνω ρ ί

ζω τίποτε!
— Πώς! ή Ουγάτηρ σας δέν είνε μνηστή μου,
— Καί ποιο; σέ τό είπεν αύτό; Νομίζει; ότι 

ίχασα τά μυελά μου νά δώσω τήν θυγατέρα μου 
ε ί; ένα στρατιωτικόν, ό όποιο; δέν έχει μέ τ ί 
νά τήνδιαΟρέψτ;, καί τόν όποιον μία σφαίρα δύ- 
ναται νά τόν σηκώσω άπό τό μέσον άπό μιας 
στιγμή ; ε ί; άλλην; Φίλε μου, ονειρεύεσαι! Τά

ποτά τών β α ρ β ά ρ ω ν  έσύγχισαν τό λογικόν 
σου. ’Λκούει; έκεΐ, νά έποφΟαλμι$ ε ί ;  τήν θυ
γατέρα μου! άστεΐον καί τούτο! Καί διατί όχι 
τήν θυγατέρα τού Τοποτ/jρητού Γέχ, ή μάλλον 
αύτού τού τρισεβάστου μα; Αύτοκράτορος; »

*0 Νάγκ-Χί, πλήρης άπελπισίας, έννόησεν δτι 
δέν Οά έπετύγχανε διά τής έπιμονή; του, διό 
καί ελαβε τήν σταΟεράν άπόφασιν νά πασχίσω 
όλαις δυνάμεσι νά λησμονήσω τήν θελκτικήν έ- 
κείνην έμφάνισιν, ήτις τόν κατεγοήτευσεν. ‘ II 
παράοασις τής ύποσχέσεως είνε έλάττωμα το
σούτον σύνηΟες παρά τοΐς Κινέζοις, ώστε ή τού 
Ούάμ-πού, άντί νά τόν έκπλήξω* τόν ένέπνευσε 
μόνον άκαταμάχητόν τινα άποστροφήν πρός τόν 
μέθυσον γέροντα. Πάραυτα δέ έσπευσεν είς ζή- 
^ησιν τού ταγματάρχου του (το ύ τ σ ζ), καί έξω- 
τήσατο παρ’ αύτού άδειαν άλλαγής κατοικίας καί 
ενεργητικήν τινα εργασίαν. Κατά συνέπειαν τή ; 
αίτήσεώ; του ταύτης άπεστάλη είς τον λόχον 
ί /άου ) ,  τόν ουλάττοντα τό φρούριον τού Τάΐν-\  /  ·  /  '  i  i l l
Ηάγκ-Κόβ, κείμενον κατά τήν έσχατιάν νήσου 
τινός τού ποταμού τών μαργαριτών.

‘Π μικρά αυτη φρουρά ήτο έπιφορτισμένη νά 
επαγρυπν^ αύστηρώς έπί τών λέμβων τών δια- 
πλεουσών τόν ποταμόν τόσον δέ πολύν ζήλον ά- 
νέπτυξεν ό Νάγκ-Χί είς τό είδος τούτο τής υπη
ρεσίας, ώστε άντεμείφΟη έντός ολίγου, προβιβα- 
σΟείς ε ί ;  τόν βαθμόν λοχαγού (χά  ου-π  έ ΐ), άφού 
πρώτον έοωκε λαμπράς έξετάσει;, κατά τού; κα
νονισμού; τού Κινεζικού στρατού.

’Εν τούτοις ή είκών τής ωραίας Λεΐνίας ήτο 
ανεξάλειπτο; άπό τήν φαντασίαν του. ‘Εσπέραν 
τ ινά , υποχώρησα; είς άκαταμάχητόν τινα συγ- 
κίνησιν, έμβήκεν είς μίαν λέμβον, καί άναπλεύ- 
σας τόν ποταμόν έφΟασεν ύπό τά τείχη τή ; οί. 
κίας τού Ούάμ-πού, δπου ήρχισε νά περιδιαβάζω 
ικανήν ώραν, μέλπων ερωτικόν τι ασμα. Κατά 
δυστυχίαν τήν αύτήν εκείνην έσπέραν ό τ ού -  
τ σ ζ ήτο ε ί; περιπόλησιν Ιδών δέ τήν άπουσίαν 
τού χ ά ο υ - π έ ΐ ,  έγένετο έκτο; εαυτού, καί άμα 
έπανελθόντα αύτόν κατεδίκασεν είς τήν ποινήν 
τών εκατόν ^αβδισμών είς τούς πόδας.

Μόλις άναλαβών ό νέος λοχαγός άπό τάς ό- 
δυνηράς συνεπείας τής σκληράς ταύτ/,ς ποινής 
έζητήΟη άπό τόν ταγματάρχην, δστις τόν υπε- 
δέχΟη μέ τον πλέον εύπροσήγορον καί φιλοφρο
νητικόν τρόπον, πρός έκπληξιν τού Νάγκ-Χί.

<c Πλησίασε, χ ά ο υ - π έ ΐ ,  τώ είπεν ό αρχη
γό;· έλπίζο) οτι μέ έσυγχώρησες διά τήν μικράν 
ποινήν, τήν όποιαν ήναγκάσθην νά σοί έπιβάλ- 
λω . *Α; μήν όμιλήσωμεν πλέον περί τού λυπη
ρού τούτου συμβάντος, καί Οεώρειμε φίλον σου.

t — Φο-χΐ-λΑ, κάμνετε μεγίστ/,ν τιμήν
είς τόν δούλόν σας.

— Σέ συγχωρώ, νέε· χαΐ δτον χαΐ αν συνέλα . 
6ες τήν άλλόκοτον ΐ,δέαν νά ύπάγ-βς νά άναπνεΰ- 
στ,ς τήν αύραν τών διωρύγων, ένφ τ6 χρέος « υ  
arol επέβαλλε νά μέν^ς προσηλωμένος είς τό τ έ 
ταρτον πατωμα τοϋ επιτνιρ'Λ,τ'.κοΰ πύργου, οΰχ 
ήττον ομως είσαι εις ανδρείος στρατιωτικός. *Γ_ 
ψωτον τό σκέπασμα τής έκ κοκκινοξύλου ταύτης 
τραπέζη; καιπαρατήρησον ύπ ’ α ύτό ...τ ί βλέπεις;

— Πέδιλον γυναικός, είπεν ό π α - τ σ ο ύ ν χ .
— Τό όποιον δεικνύει άναμφιβόλως Οαυυ,ασίαν 

λεπτότητα ποδός.
— Λυτό καί έγώ παρατηρώ, αρχηγέ μου.
— Έν τούτοις ήξεύρεις πολύ καλά, Νάγκ-Χί, 

δτι τοιαύτα δείγματα είσί συχνότατα άπατηλά· 
ήγραια , ητις μ.ε επαρουσίασε τό πέδιλον τούτο, 
μοί έκαμε Οαυμασίαν περιγραφήν τού φέροντος 
αυτό ατόμου. Τί λέγε ις ; πρέπει νά τήν π ιστεύ- 
σω; 1υ μόνος είσαι εις θέσιν νά μέ διαφώτισης.

m' (— Ι ιν ι τροπω;I ί '
— Δέν κατώκ/,σας εις τήν οικίαν τοΰ έμπό- 

ρου Ούάμ-πού;
— Μάλιστα, έν διαστήματι μιας καί ήμισεί- 

ας Σελήνης.
— Γοτε λοιπόν Οά συνέπεσε νά ειοες καμμίαν 

φοράν τήν θυγατέρα του Λεΐνίαν. »
‘Ο Νάγκ-Χί ένεΟυμήΟη πάραυτα τούς σκληρού; 

όαβδισμού;, καί έστοχάσΟη τήν περίστασιν εύ-.. 
νοϊκωτάτην διά νά έμπαίξω τόν δήμιον κα ίτα ύ- 
τοχρόνως αντεραστήν του.

cc ΛΑν Οέλητε τήν αλήθειαν, έπανέλαβεν, ε ίνε  
τφόντι άρκετά δύσκολον νά ΐδω τις τήν Λεΐνίαν 
καΟο>; καί πάσαν νεάνιδα, διότι ώς γνωρίζετε σι* · 
νόμοι μας άπαιτούσιν ώστε αί γυναίκες νά ^vs · 
περιωρισμέναι, καί διά νά έξαλείψωσιν άπό αύ„ 
τάς πάσαν έπιθυμίαν τού νά τρέχω σι ν έδώ καί 
έκεΐ, σμικρύνουσι τούς πόδας των. Έν τούτοις, 
ούδ’ αύτός ό είς ποινήν θανάτου καταδεδικασμέ- 
νος επιτηρείται τόσον αύστηρώς, δσον ή^Λεΐνία· 
αί γυναΐκές της φυλάττουσιν αύτήν έπιμελώς καί 
λϊ δραστηριότητα, τά παράθυρα τού δωματίου 
της είνε πάντοτε κλειστά καί μέ πυκνάς κ ιγκλ ί- 
δας, μόλις δέ τήν συγχωρούν νά περιέρχεται τό 
έτπέρας ε ί; τόν κήπον, καί τούτο άπας τής έ - 
βδομάδος. Έ/.εΐ τυχαίως ήδυνήΟην νά τήν ΐδ ω , 
κρυφθείς όπισθεν πλατάνου. Έκτος δέ τούτου θέ
λουν νά w’i;:ojv δτι έ πατήρ της τήν κακου,ετα-
χειρ ίζεται ΙΙλήν, είνε δίκαιον τούτο; είνε
λογικόν; Πρέπει νά καταδικάζωμεν ουτω; άκρί- 
τω ; μίαν δυστυχή κόρην, διότι έτυχε νά ωνε ή . 
δικημένη άπό τήν φύσιν;
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— Ήδικημένη! έκραξεν ό Φο-χΐ-λό.
— Άλλοίμονον! μάλιστα, Κύριε· ήθέλησαν νά 

κούψωσιν είς δλην τήν Καν τών α δτι είνε δύσμορ
φος και κυφή. . .  .

— Κυφή! έπανέλαβεν δ το ύ  τ σ ζ . . .  και πώς; 
με τά σωστά των διαπραγματεύονται νά μέ φορ- 
τώσωσι μίαν /υφήν! . . Μά τόν θεόν Φό, τον προ
στάτην μου, Οά τούς εκδικηθώ! Άσχημος και κυφή. 
Πολύ καλά! Ιίλήν αρκούντως το έμάντευσα τούτο» 
οιοτι, αν έξετάστ) τ'.; ετ'.μελώ; το πεοιλον τούτο, 
ευρίσκει τά σημεία εκείνα, έ ; ών οΐ πραγματο.

 ̂ \ 9 ν*νγνώμονε; μαντεύουσι την σωματικήν ταυτην ελ- 
λειψ ιν. »

‘Ο Φο.χΐ-λό περιεφέρετο κατά μήκο; καί πλά- 
το; τής μεγάλ/,ί τκ/,νή; του, χιον.ς νά φα ίνετα ι 
οτι προσέχει ε ί ; τον νεον χ ά ο υ - π έ ι ,  οστ».;, α
πομακρυνόμενο; καί βαθμηδόν όπισΟοδρομών, έπλη
σίασεν ε ί ;  τήν Ούραν καί έγεινεν άφαντο;.

'Ακολουθεί).

II ΝΥΞ T ill’ Ι1ΡΩΠΙΣ ΙΙΜΕΡΛΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 
JI Μ ΔΥΟ ΟΔΟΙ ΤΠΣ ΖΩΗΣ.

«5 ^ .α τά  τήν νύκτα τή ; πρώτη; ήμερα; τοϋ 
17* * ετου;, άνθρωπό; τις εξηκοντούτη;, ίστάμε- 
νο; είς το παράθυρον, ύψωνε τά τεθλιμμένα βλέμ
ματά του προ; τον άργυροειδή θόλον τοϋ ουρανού, 
δπου οιέτρεχον καί έλαμπον οί άστέρε;, ώ ; τά 
λευκά άνθη τή ; θαλασσίου νυμφα ία ; έπ ίλ ιμ νά - 
ζοντο; καί νηνεμοϋντο; υοατος. Κατεβίβασεν αύ
τά μετ'-ολίγον έπί τή ; γ ή ;, έπ ί τής οποία; ούδεί; 
έκτο; αύτού ήτο έστερημένο; χαρά; καί άναπαύ- 
σεω ;, διότι δέν άπεΐχ.ε πολύ άπό τοϋ τάφου. 
Είχεν ήδη καταβή Εξήκοντα έκ τών βαθμιδών, 
αιτινες έμελλον νά τόν όδηγήσωσιν είς αύτόν, 
καί έκ τού χρυσού καιρού τής νεότητος αμαρ
τήματα μόνον καί ελέγχους συνειδήσεως συνε. 
πήγετο. ‘II υγεία  του ήτο ήφανισμένη, ή ψυχή 
του κενή καί καταβεβλημένη, ή καρδία του νε- 
ναρκωμένη έκ τών τύψεων τοϋ συνειδότος, καί 
τό γήρα; πλήρες θλίψεων. Αί ήμέραι τή ; νεό- 
τητό; του άνεφαίνοντο 'έμπροσθεν αύτού, καί ύ- 
πενΟύμιζον είς αύτόν τήν επίσημον εκείνην σ τ ιγ 
μήν, καΟ’ ήν ό πχτήρτου τόν εί /ε βάλει ε ί; τήν 
αρχήν τών δύω τούτο)ν όδών, ών ή μέν φέρει ε ί ; 
τόπον ήσυχον καί εύδαίμονα, κεκαλυμμένον ύπό 
καρπών άφθονωτάτων, φωτιζόμενον ύπό ήλίου 
αείποτε καθαρού καί αντηχούν τα ήδυτάτα; μελω
δία;· ή δε, ε ί; τό καταγώγιον τού σκότ:υ;, ε ί ;

αδιέξοδον σπήλαιον, κατοικούμενον ύπόδφεων καί 
πλήρε; δηλητηριωδών άναΟυμιάσεων.

Οι·/οι! οί δφεις προσεκολλώντο ε ί ;  τήν καοοίανι 4 * 1  * 1 t
του, τά φάρμακα έμόλυνον τά χείλη του, καί έ- 
γνώριζε πού εύρίσκετο ήδη.

‘Υψών τά βλέμματα προ; ουρανόν, εκραζε μετ’ 
ανέκφραστου άμηχανία;: « Νεότη;, έπίστρεψον! ΤΩ 
πάτερ μου! βάλε με έκ νέου ε ί; τήν είσοδον τοϋ β ί

ου, διά νάδυνηΟώ νά κάμω καλτ,τέραν έκλογήν! »
Ιίλήν έν τοσούτω ή νεότη; καί ό πατήρ του 

δέν ύπήρχον πλέον. Είδε μόνον δύο πνεύματα, 
ύψωΟ&ντα ύπεράνω τών βάλτων καί γενό;/ενα ά
φαντα· «Ιδού, είπε, τ ί είνε αί ήμέραι τή ; μω
ρία; μου. » Είδεν άστέρα |;ετατοπισΟεντα τή ; 
θέσεώ; του, διελΟόντα τον ούράνιον Οόλον, κλο- 
νισΟέντα καί έκλεί'1/αντα. cc Ιδού τ ί είμαι! » ά .ι ι
νέκραξε· καί τό οξύ κέντρον τή ; μετανοία; έου» 
ΟίσΟη βαθύτερου ε ί; τήν καρδίαν του.

Τότε άνεπόλησεν ε ί; τήν μνήμην του όλους 
τού; συνηλικιώτα; του, ο ΐτινε; υπήρξαν νέοι ώ ; 
καί αύτό;, οΐτινες τώρα διεσκορπισμένοι ειτί τή ; 
γ ή ; έζων οικογενειάρχαι, φιλαλήθεις καί ενά
ρετοι, καί οΐτινες διήγον άμερίμνω; καί άνε j 
δακρύων τήν πρώτην ταύτην νύκτα τού έτου;. 
‘Ο ή/ο; τοϋ κώδο>νο;, ό έξυμνών τούτο τό νεον 
βήμα τή ; προ; τά πρόσω πορεία; τού χρόνου, άν- 
τήχησεν ε ί; τά ώτά του έ/. τοϋ ύψου; τοϋ κω- 
οωνοστασίου τή ; εκκλησία; ώ ; θεία τ ι ;  υμνωδία. 
‘Ο ήχο;ούτο; ύπενΟύμιζεν ε ί; αύτόν τού; γονείς 
του, τά ; εύλογία ; τά ; όποια; έπεδαψίλευον ε ι; αύ
τόν κατά ταύτην τήν επίσημον ήμέραν, τά μα. 
Οήματα τά οποία τφ  έπανελάμβανον συχνάκι;, 
τά ; εύχά; τά ; όποια; ό δυστυχή; υ ιό ; των δεν 
είχεν εκπληρώσει, καί τά ; διδασκαλία; ές ών ού- 
δόλο)ς ώφελήΟη. Καταβεβλημένος ύπό λύπη ; καν 
αίσχους, δέν ήόυνήθη έπί πολύν καιρόν νά ά.τε- 
νίστ, τό ομμα πρό; τόν ουρανόν, δπου διέτριβεν 
ό πατήρ του. Κατεβίβασεν έπί τής γ ή ; τά σκυ- 
Ορωπά βλέμματά του, καί δάκρυα πικρά έρρευσαν 
ποταμηδον έκ τών οφθαλμών του καί έπεσαν έπ ί 
τη; χιονος, */»τις εκαλυπτε το εοαφος. Λνεστε. 
ναξε, καίμηδεμίαν βλέπων παρηγορίαν, άνέκραξεν 
έκνέου: cc Ά χ ! έπίστρεψον νεότης, έπίστρεψον!»

Καί ή νεότης του επανήλθε· διότι όλα ταύτα 
ήσαν ά-λοϋν μόνον δνειρον, διαταράςαν τήν 
πρώτην νύκτα τοϋ έτους. ΤΙ1το είσέτι νίος· τά 
σφάλματά του μόνον ήσαν πραγματικά. Έδόςασε. 
τόν (-)εόν, διότι ή νεότης του δέν είχεν είσέτι 
παρέλθει, καί διότι ήδύνατο νά άφήστ4 τήν όδόν 
τή ; κακία; καί νά έπανέλΟϊ| ε ί; τήν τή ; αρετή;, ό- 
πω ; δυνηΟή νά είσέλθϊ| ε ί ;  εύδαίυονα καί μακά
ριον τόπον.
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ΈπανέλΟετε μετ’αύτοϋ, νέοι άναγνώσταί μου, 
έπανέλΟετε, εάν, ώ ; αύτό;, άπεπλανήθητε! Τό 
φριχτόν τούτο δνειρον θέλει εισθαι τοϋ λοιπού ό 
κριτής υμών. ’Εάν μίαν ήμέραν, βεβαρημένοι ύπό 
τών θλίψεων, άναγκασθήτε νά κράξητε: α: ’Επά
νελθε, ωραία μου νεότης! » αί κοαυναί υμών % « 1 1 1 Οελουσι ναυαγήσει ώς φωνή βοώντος έν έρήμφ!

Κ. Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ.

ΕΦ£ΥΡΕ£ΕΙ£ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

( ’Ερανίσματα έκ διαφόρων πηγώ ν).

ΠΥΡΟΒΟΛΟΝ.

^ ^ Λ  πυροβόλα δπλα ήσαν έν χρήσει παρά 
το'.ς Μουσουλμάνους τής Ά σίας πολύ προ τών 
Ευρωπαίων. ‘Ο Λαβροσνιέρος, δστι; έπεχειρίσθη 
εν ταξείδιον ε ί; τήν αγίαν Γήν περί τά μέσα 
τοϋ ΙΕ' αίώνο;, λέγει δτι είδεν ε ί; τήν' Δαμα
σκόν είδο; μικρών πυροβόλων, ατινα έρ5ιπτον 
κατά τά; ήμέρα; τών μεγάλων εορτών.

Έν Ευρώπη τά πυροβόλα είσή/Οησαν τό πρώ
τον κατά τφ  \ 'ό2\ ύπό τών ‘Ισπανών· πλήν ή
σαν τόσον βαρέα καί τόσον δυσκολομετα/είριστα, 
ώστε μόλις τά μετεχειρίζοντο Οετοντες αύτά έπί 
υποστατών. Έν δέ τή 'Α γγλ ία , καί έ“ί  τής έπο- 
χής αύτής τού Καρόλου Λ ', μετεχει ρίζοντο άκόμη 
τά έπί πασσαλίσκοιν πυοοβόλα. Ό λίνον κατ’ ό- 
λίγον τά βαρέα εκείνα καί ατελή πυροβόλα, τά 
άναπτόμενα διά τών φυτυλλίω ν, έτελειοποιήθη- 
σαν έπαισθητώς, καί τό πρωτότυπον έκεΐνο καί 
άχαρι πυροβόλον διεδέχθ/) τό εύγενές καί κομψόν 
τ υ φ έ κ ι ο ν τών ήμερών μας.

ΦΩΣΦΟΡΟΣ.

,0 περίεργον τούτο στοιχειώδες ή ομοιο
μερές σώμα, τό έχον τήν ιδιότητα τοϋ λάμπει ν 
έν τφ  σκότει, άνεκαλύφΟη τώ IG77 ύπό έμπόρου 
τινός τού‘Αμβούργου, Βράνδου καλουμένου, δστις 
κατεγίνετο είς εύρεσιν τοϋ φιλοσοφικού λίθου έν 
τοί; ούροι;, κατά τήν έν Ισχύϊ παρά τοί; άλ- 
χημισταΐ; τού τότε καιρού Ιδέαν δτι, ό φιλοσο
φικό; λίθο; άποτελεΐ μέρος πραγμάτων υπαρκτών· 
έπειοή οε τό ούρον είνε είδος μικροκόσμου, περι. 
έχοντος ττολλάς ουσίας καί άνά όλίγην ποσότητα 
έκ παντός πράγματο;, επεται πιΟανώ; δτι ό φΐ-

λ.οσοφικο; λίθο; δύναται νά ενυπάρχω έν το ί; 
ούροι;. Διυλιζων λοιπόν τήν υποστάθμην τή ; 
εξατμησεω; τών ούρων, ό Βράνδο; άνεκάλυψε 
πράγμάτι λαμπυρίζον έν τώ σκότει, δπερ έξέ- 
λαβε κατ’ άρχά; ώ ;τόν τοσούτω περιζήτητον φ ι
λοσοφικόν λ ίθον άλλά μή εϋρίσκων έν αύτφ τήν 
εξοχον ιδιότητα τή ; μεταβολή; τοϋ εύτελοϋ; μ ε
τάλλου ε'.; πολύτιμον, επεισθη περί τή ; άλλη ; 
ωφελίμου αυτού ιδιότητο; έν τώ β ίφ . Καί δμω; 
I ερμανό; τ ι ;  μεταπράτη;, άγοράσα; τό μυστικόν 
τή ; έφευρέσεω; ταύτη; παρά τοϋ ιδιοκτήτου αντί 
200 ^ι/ταλήρων (περίπου χ ιλ ίω ν δ'.ακοσίων δραχ
μών), ένέμετο έφ’ Ικανόν χρόνον τά ; ώφελείας 
αυτού, μεταπωλών αύτό είς διαφόρους τεχ ν ίτα ; 
τη ; ‘Ολλανδία; καί ’Α γγλίας.

Ετερο; οε χημικό;, έχθρός τού κερδοσκόπου 
Γερμανού, μαΟών^δτι ό Βράνδος άνεκάλυψε τό 
Οαυμάσιον τούτο σώμα έν ασχολούμενος είς τήν 
εργασίαν τών ούρων, άπεφάσισε νά έμβατεύσ^ 
είς τό μυστικόν, καί έπί δύο ολόκληρα έτη υπο
βληθείς είς άκαταλογίστους βασάνους, κατώρ- 
Οωσε νά έςάξν) φώσφορον. ‘11 άνακάλυψις δέ αυτη 
τοσούτον ένΟουσιασμόν ένεποίησεν είς αύτόν, ώ
στε δέν έπαυεν έγκωμιάζων τά Οαυμο^ια συστα
τικά τοϋ ούρους, καί έσυνείθιζε μάλιστα νά λέγ^  
δτι, αν ήξευρεν ή άνΟρωπότης τήν άξίαν τού Οαυ- 
μασίου τούτου ύγροϋ, ήθελε στενάζει διά πάσαν 
χανομένην ή έκχεομέν^ν Πανίδα.

Ά λ λ ’ δμως ή έκ τών ούρων έξαγωγή καί πα- 
ρασκευασία τού φωσφόρου άπέβαινεν ήμέρα τ*5 
ήμέρα έπιπονωτέρα, μυσαρωτέρα· καί όλεθρία 
πολλάκις είς τήν ύγείαν τών έργατών, έκτος δέ 
τούτου καί άγονος. "Οθεν τώ 1701) δύο Σουηδοί 
χημικοί, ό Σχέελος καί όΓάχν, ήδυνήθησαν νά 
άνακαλύψωσι τόν φώσφορον έντός τών όστέων 
τών ζώων, καί έκτο τε καί ή παρασκευασία αυ
τού έγένετο άνέτως καί είς μεγίστη ν ποσότητα 
έξήγετο. ‘Ως έκ τής ίδιότητος δέ, ήν έχει 6 φώ
σφορος νά άνάπτ/j είς τήν παραμικροτέραν έπα- 
φήν ή Ολίψιν, έφηρμόσΟη είς τά πυρεία ή θεια- 
φοκέρια, ατινα τά μέγιστα είσίν έν χρήσει είς 
δλον τόν κόσμον σήμερον καί έκ τών ών ούκ 
άνευ της οικιακής οικονομίας. Χιλιάδες έργατών, 
αί μάλιστα γυναίκες καί παιδία, καταγίνονται 
ήαερον έν τ*ξ Ευρώπη είς κατασκευήν τών φω -' n  I Μ I

κα
σ

ί * *
καί πληγών, καί ώς έκ τής δηλητηριώδους άνα- 
Ουμιάσεώς του!

‘Ρ .
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VMV

ΙΙΕΡΙ ΑΥΤΩΝ-

(II ρωτότυπον) !

Σ^ΙΝΕ γνωστόν δτι έξ άμνημονεύτων χρό- 
νων ή τών μαργαριτών αλιεία γ ίνετα ι οΐά δυ- 
τώ ν  (βο υ τη κτών), εί 0 ισμέ ν ω ν άπό τ ή ς  νηπ^ότητος 
αύτών είς τί» εργον τούτο. ‘ Ι’πήρξαν παραοειγμα. 
τα αληθώς σπάνια ανθρώπων, οΰτυ>ς ωργανισμε_ 
νων, ώστε ήδύναντο νά διαμένωσι πολύν χ:όνον 
ύπό τό ΰοωρ, άναπνέοντες έν αύτω με τήν αύτήν 
σχεδόν εύκολίαν ώς είς τον άερα. ‘ II ανατομία 
έξηνεί το φαινόμενων τούτο, το οποίον προς το’.ς 
άλλοις άπαντάται είς δλα τά ζώα, τά λεγάμενα 
αμφίβια. Έν τούτοις, έκτος τών έξαιρέσεων τού
το)*/, είτε φυτικών είτε τεχνητών, (διότι ειοομεν 
-πολλούς δύτας χαλώντας το άκουστικδν αυτών 
οονανον διά νά αναπνεωσι δήθεν εΛευΟε^ως οια 
τών ώτων), εΐνε άδύνατον είς τον άνθρωπον νά 
μείνω υπέρ τά δύο λεπτά  είς το ΰδωρ χωρίς νά
π ν ιγ ? .

Έδέησε λοιπόν νά έξεύρω μέσα δ άνθρωπος, 
δι* ών νά παρατείνω τήν είς τούς πυθμένας της 
θαλάσσης ή τών ποταμών διαμονήν του, προς ε
ρευνάν καί έκτέλεσιν έργων, τα 4ποία άνευ τών 
μέσων τούτων ήβελεν είσΟαι άδύνατον νά γίνωσι· 
Ιίάντοτε δέ έπρότεινον, πρός τε έλάττωσιν τών 
κινδύνων εις οΰς εκτίθενται οΐ δύται και τού 
κόπου δν δοκιμάζουν, διαφόρους επινοήσεις, κατά 
τό μάλλον ή ήττον άγχίνοας* αί επινοήσεις αύ- 
ται είσίν άρχαιόταται.

Παρά τού ’ Λριστοτέλους μανΟάνομεν δτι κατά 
τούς χρόνους αύτού μετεχειρίζοντο τον άσκδν, δ. 
στις oc παρέχει, κατά τά λεγόμενά του, εις τούς 
δύτας τήν εύκολίαν τού νά άναπνέωσι καταοιοα- 
ζόμενοι είς λέβητα ή είς άλλο χάλκινον καοδίον, 
τό όποιον μένει κενόν ΰδατος και διατηρεί τον 
αέρα, έάν βυβίζηται κατά κάθετον* ά λλ ’ έάν ολί
γον άποκλίνιρ, εισέρχεται πάραυτα τό ΰδωρ. * 
Έκ τούτων δδηγηΟέντες οί μεταγενέστεροι έπ- 
εννόησαν τον ίαλάσσιον κώδωνα, είδος σιδηράς 
τετραγωνοειδούς πυραμίδος, περιεχοντα άέρα διά 
μηχανισμού, δστις εμποδίζει τδ ΰδωρ τού νά ύ- 
ψωΟω διότι ή βάσις είνε κεν^. "Εσωθεν τής π υ 
ραμίδος ταύτης, έχούσης έγκεκολλημένα κατά 
τήν άνωτέρω επιφάνειαν της ύαλία κυρτοειδή εως 
δώδεκα συνήθως, υπάρχουσιν επί τών τεσσάρων 
πλευρών θρανία, έφ’ ών κάθηνται οΐ έργάται, καί 
διάφοροι τροχαλίαι και σχοινιά, άφ’ ών έξαρτώνται 
τά διάφορα εργαλεία τών δυτών ϊνα  μή χάνων, 
ται. Έν τφ  κώδωνι τούτφ δύνανται ν*). διαμεί.

νωσιν οί έργάται πολύν χρόνον ενόσω δ εσωτε
ρικός άήρ δέν διαφΟαοή, δπερ οεν βραδύνει αν διά 
κ α τ αΟλιπτικής άντλίας έπί τού ΰδατος -/Λνου»ι4- 
νης, σωλήν, κεκλεισμενος προς τδ υψηλότερου 
μέρος τού κώδωνος διά στρόφιγγος, δεν ανενεω- 
V3V άδιακόπως τον άέρα.

‘Ο κώδων ούτος πολλάς βοήθειας παρέσχε κατά 
διαφόρους περιστάσεις, καί προ δωοεκάδος έτων

 ̂  ̂ #ν f
διά τού με ίου τουτου ανεσυρον απδ τον πυΟμ*να 
τής θαλάσσης τδ φορτίον ’Α γγλικής τινο; φρεγά
τας, ήτις φέρουτα πολλάΕκατομμύριαδίστηλων ε .  
ναυάγησε κατά τά παράλια τής Βραζιλίας* επίσης 
•χετε/ειοίσΟησαν τον κώοωνα τούτον εις την I αλ- 
λ ίαν διά τάς υποθαλασσίους οικοδομάς τών λ ι 
μένων, και κατώρΟωσαν προσέτι οι αυτών και 
τής πυρίτιδος νά καταστρέψωσι βράχους υφά
λους, επικινδύνους είς τήν ναυτιλ ία ν .

Ά λ λ ' ήνεωτέρα εύκολΛα τού διαμένειν εις τον 
πυθμένα τής θαλάσσης έπι άτυγκρίτως πλειό 
τερον ypovov κατήργησε σχεδόν τήν χρήσιν τού 
κώδωνος. Έκαστος είδεν ήή ίουσε περι τής νεας 
έφευρέσεως του καταβαινειν εις τον πυθμένα οια 
τής αεραντλίας* ενδυμασία άδιάβροχος έκ γκου- 
ταπέρκης και σιδηρούν τι κράνος, έχον δύο με
γάλους ύελίνους φακούς άντί οφθαλμών, εις ο 
έμοάζεται ή κεφαλή τού δύτου, ιδού τδ άπλού- 
στατον μέσον τής εις τον πυθμένα καταβασεως, 
δπερ πολλήν παρέχει τήν εύκολίαν τών κινήσεων 
εις τδν δύτην, δυνάμενον νά μεταοαίν^ έλευ .
Οέρως δπου θέλω·

Συγγραφείς τινες προσίΟηκαν οτι δ ’Αλέξαν
δρος έναυπήγησεν είδος τι υποθαλασσίου πλοίου, 
άλλ ’ αί μαρτυρία·, έφ’ ών στηρίζονται είσί πολύ 
ά βέβαιοι* φαίνεται δέ μόνον δτι περί τά τέλη τού 
1ST' αίώνος κατεσκευάσΟη τοιούτόν τ ι πλοίον ύπο. 
δυόμενον είς τήν θάλασσαν, ά λλ ’ ή χρήτις του 
άπέβη άτελεσφόρητος.

01 άρχαίοι είχον περίφημους δύτας. ’Ιδού τ ί 
διηγείται δ Πλούταρχος περί αύτών: «: ‘Ο ’Αν
τώνιος διεσκέοαζεν ένίοτεάλιεύων μετά τής Κλε
οπάτρας, καί έστενοχωρείτο μή άγκιστρεύων άχΟό- 
νως παρούτης τής ήγεμονίδος, ήτις ήτο εύτυχε- 
στέρα αύτού. θέλων οέ να ΙκανοποιηΟ/;, διότι 
ένόμιζε τήν τιμήν του διακινδυνέψου σαν, προσδιώ- 
ρισεν ήμέραν τινά προς πομπώδη αλιείαν δια 
τριήρεων, οούς μυστικώς διαταγήν είς δύτας 
νά έλΟωσιν ύπο το ΰοωρ καί νά κολλήσωσιν εις 
τδ άγκίστρόν τ ;υ  ί/Ούας προηγρευμένους. Έ π ι 
τούτω δέ παοέσ/εν είς αύτούς καί τριήρη ίδιαι-I k 1 %
τέραν, είς ήν νά άναπαύωνται άναδυόμενοι κρυ
φίως* τδ στρατήγημα επέτυχε, καί κομπάζων δ 
’Αντώνιος άνέσυρε δίς καί τρις το άγκίστρόν
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του πεφορτισμένον ιχθύων, μή παύων συγχρόνως 
τού νά ^ίπτω θριαμβευτικόν βλέμμα έπί τής 
)ττ/·Οε·.σ/ς -Xvsjlονίδο?. ‘Η Κλεοπάτοα παοετή-• ι ι i  * I ι 1
ρησε τδ τέχνασμα, άλλά προσποιουμέν/j οτι θαυ
μάζει τήν εις τήν αλιείαν έπιτηδειότητα τού 
Αντωνίου, διηγείτο αύτήν είς τούς φίλους καί 
παρεκάλει αύτούς νά γ ίνω σ ι Οεαταί είς άλλην 
προσοιορισΟείσαν ήμέραν αλιείας. Έν τώ μετα
ξύ τούτω ή πονηρά ήγεμονίς, ευρού σα δύτην έπ ι. 
τηδειότερον καί ταχύτεροντών άλλων, παρέλαβεν 
αύτδν είς τήν τριήρη της τήν προσοιορισΟείσαν 
ήμέραν, καί διέταξεν αύτόν v i υπέλΟιρ λάθρα 
καί να κόλλησή είς τδ άγκιστρον τού ’Α ντω 
νίου μέγαν ίχΟύν ταριχευτόν. ‘Ο ’Αντώνιος, αί- 
c ΟανΟείς το άγκίστρόν του βεβαρημένον, εσυρεν 
αύτδ πάραυτα μετά τής μεγαλ^τέρας ταχύτητος 
καί έπιδεξιότητος, έπευφ^μουντών πάντων τών 
θεατώ ν άλλ’ δποία ύπήρξεν ή εκπληξίς του, ί- 
δόντος τήν παράδοξον ταύτην άγραν! εύκολον δέ 
είνε νά φανταοΟώμεν τούς γέλω τας, τούς δποί- 
ους έ προξένησε ν είς δλην τήν όμήγυριν τδ συμ- 
βεβηκδς τούτο. »

Δέν γνωρίζομεν άν · Άντώ 'Ίος εκτοτε έξήλΟε 
πλέον είς πομπώδη αλιείαν.

♦ *

11 ΜΙΣΟΣ ΜΑΛΑΓΑΣΚΛΡΙ1.

ίϋΟΤΙΘΕΤΑΙ δτι ή μεγάλη αΰτη νήσος 
■τή ’̂ Αφρικής ήτο γνωστή ύπό τών άρχαίων, διότι 
ό Μάρκος Παύλος ποιείται μνείαν αύτής κατά τδν 
1Γ αιώνα. Οί Πορτογάλλοι έπεσκέφΟησαν αύτήν 
τώ Γ30Γ), καί τδ ποώτον Εύρωπαΐκόν έθνος, τδt 7 I »
οποίον έπεχειρίσβ/; να κτίστη έπ’ αύτής κατάστη
μα, ύπήρξεν ή Γαλλία τώ U i 2 .

‘11 Μαδαγασκάρη, κείμενη νοτιοανατολικώς τής 
’Αφρικής, τής οποίας χωρίζεται διά τού Μοζαμβί- 
κού πορθμού, έχοντος πλάτος έβοομήκοντα πέντε 
μιλ.ίο^ν, είνε μετά τήν Βόρνεων (¥) καί τήν νέαν

(*) Ηορν  ε ω ς ,  vJ-aj;, η ;  ού αονον εσωτι^ιχον
ά λ λ ιχ α ι a jx a  τα ιτχ ιάλια είσιν εισιτ». lU ’ rat έν τω utato
τ/,; Κιν«^χ.τ,ζ 5χλχ3 7ηί, π^ι/.υκΛ-υρενη Ojto τών a ju πλεγμάτων 
τον ντίαων Σουαάτρα;, ίάοας, Κδλεοών κχι Φιλιττ^Νων νήσων. 
Vτ«^4χ:::Γτχι i i ;  κ λ ίίσ τχ ; & xu3Z 7iix ;, S .o txyrxh x ; ΰττβ. διανο- 
r,<4v ή^ΓΑονων, t-ι^οντων το ovoj-ta Χ .υλτχν^ν, χ.χι ε·; ττα-
pa>ioy; χώρας vi/.t Ιλι«0:>*ς τν-ς |·ύ:ω ταΐ/.τ.ς ί.ς , δ»
7 Υ,ς ιώ ν  Ολλανδών. τών κχτοίχων ττ,ς 'ϊΓίλω^ίο^ ταυΓ74; vt.'soj 
ττ^λλΛ xia\v %7fijL%T7 t $ Λ ) . * σ η π ί ? η ,  τζ ί ΐρχτχ ι  και άνΟ^ωτροφά- 
Λ·οι, άλλοι δ· ΐ  Αΐτορνι και > “ ίν τ ε ; δ· ^ινι/.ώ; ε.δωλολα-
τ ;α ι ,  και πολλά ολίγοι Χρΐ7Τ·χν>\ α α ^ : β : · λ : r/.v.p*»; διισιδα·.- 
y-ονιων Χλ; Τ3ολτ.γ ιω ν. 31 ·

Γουινέαν (¥) ή μεγαλύτερα νήσος τού κόσμου· ‘ II 
επιφάνεια της είνε δεκακισχιλίων περίπου τετρ ά - 
νωνικών α ιλ ίω ν. 40  πληΟυσαός τηο. δια^οοοτοόπω• · 1 I · ■ ' I t I
υπολογιζόμενος, άναβαίνει άπδ ένός καί ήαίσεω 
εκατομμυρίου κατοίκων μέχρις εξ. *11 νήσος πεοιέ- 
χει άπέραντα οά^η, εύρυχωροτάτας πεδιάδας, α 
πείρους κοιλάδας καί κλεισωρίας, πλείστους ποτα
μούς καί λ ίμνας, καί επιστέφεται ύπο εκτετα
μένων άλύσεων μεγάλων όρέων, τών οποίων α ί  
κορυφαί ύψούνται είς τρεις ή τέσσαρας χιλιάδας 
μέτρων, πολλά δέ φΟάνουσι καί είς έτι μεγαλρ- 
τερον ΰψος.

‘Η βλάστησις αύτόΟι είνε υπερβαλλόντως πλού
σια καί τό κλίμα Οερμότατον, πλήν λ ία ν νοσώ
δες διά τούς Ινύρωπαίους, τούς διαμένοντας καθ’ 
δλην τήν έκτασιν τών παραλίων, δπου ύπάρ- 
χουτι πολλά ελη* πρός τά ένδότερα είνε ήττον 
βλαπτικόν. Τά κυριώτερα τής νήσου προϊόντα 
είσ ί βάλσαμα ή δητίναι, ζάκχαρις, καπνός, μέ- 
ταξα, όρύζιον, ινδική κυανός καί άρώματα; Τά 
δάση παράγουσιν άφΟονον ξυλικήν προς οικοδο
μήν, τά  δέ καρποφόρα δένδρα βρίΟουσιν άπό ό
λους τούς καρπούς τών τροπικών. Μεταξύ τών 
πολυαρίθμων είδών τών φοινίκων, αξιοπερίεργος 
είνε πρδ πάντων ή ωραία φοινικιά, ν; παρέχουσα
■% < , ·  \ n  -s ι  ι  » *Οιαυγες και ψυ/ρον υοωρ* η αοανσωνια, ο τε- 
οατώδ/,ς ούτος βασιλεύς τών ’Αφρικανικών δέν
δρων, λέγουν δτι φύεται είς τάς δυτικάς άκτάς 
τής νήσου. ‘Ως προς το ζωικόν βασίΑίιον, ή Μα
δαγασκάρη διατρέφει επίσης ίδιά τινα είδη ζώων, 
μεταξύ τών όποιων άριΟμούνται οκτώ ή δέκα ε ί 
δη μαστοφόρων, δ μαύρος ψιττακός καί πλειστα  
κερασφόρα, τού είδους τώ να ίγώ ν καί τών προβά
των, καί άλλα πολυποίκιλα καί ώραια πτηνά. 
Είς τά μεγάλα δάση της ένδιαιτώνται βούβαλοι 
καί αγριόχοιροι, κύνες καί άγριόγατοι, έκτος δ* 
τούτων ούδέν άλλο είδος έπικινουνων ζώων απαν
τάται. Οί δφεις αύτής είσίν αβλαβείς, τα οε άλ
λα έρπετά σπανιώτατα, μόνα δέ φαρμακεράζώα 
άπαντώνται ή σκο/^όπενορα και ειοός τι μαύρης 
άράχνης, ήτις ζ ξ  ύπδ τήν γή ν καί τής οποίας 
τδ κέντημα λέγετα ι Ο αν/τη φόρο ν  άλλά καί α ύ 
τή σπανιώτατα εύρίσκεται. ‘II νήσος άφΟονεί ε-

(*) Ν ί α Γ ο υ ΐ  ν ί * , αβγί^τη κα; ωραία ντ.<7ος, π ιρ ικυκλου- 
α ίν τ  i>7rb άντριΟ ΛτΙτων νη ιω ν, κα·. κα*οf/.o'jv.tvr, υπο των «ΐττον 
ά-,ρ ωτερων λαών ττ,; iU sav 'a ;. ΚβΓτα: νοτΛχνατολικώ; ττ,; Νί'α; 
Ολλανδία; τ, Αύ^τναλία;, χωρ^ο α'ντ, χτγ’ αύττ,ς <ϊ»ά τοΰ 'Γ ο ν ι
κοί -t:qs0ao5. Κα’’. ή ;/ΐ*γάλτ, α ίττ, νν,:ο ; I n n r , ;  εινε άγνω7Τ> ;  
κατά τβ πλεκτό ν  αι>&; εις τ Λ ; Ιϋ?ωίΡ/.ί·.νς, το Sk ισωτερικον 
ης κυί!« ;νατα ι υπο ιθαγενών c ( t y y i o r t  η Σουλτάνων. Οί

όλλανδ/ι r/.fJ7i κα τα ιτη α α τά  τ;να τα πα :άλ .α  ττ.; ν/σου 
αύτΛ;. 5. Μ·
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ηυγενισμένος τών λοιπών κατοίκων της νήσου, | κατοίκους αυτής τεχνας και εργόχειρα και ευ-
κατακτήσας αυτήν σχεδόν έ ς  ολοκλήρου άπ’ άρ- ρον αύτούς εύμαΟεστάτους παρ’ ο ,τι τούς έ π ί .  
7 *7,ς τ ή ς  έκα το ντα ετ^ ρ ίδ ο ς  ταύτης. στευον. ‘ 11 μητρόπολις έκοσμήθη μέ ωραία ο ί.

(υγμενοι έχΟρ
λαοί είσ ίν, ώς Ά πλείστοι τών αρχετύπων λαών, I ύποτάξ^ δλην τήν νήσον συνεκροτήΟη Ιππικόν 
οκνηρότατοι, περίεργοι καί λ ίαν δεισιδαίμονες. |καί πυροβολικήν, ές ασκούμενα είς στρατιωτικά 

01 Γάλλοι άπό του 1542 έπεχειρίσθησαν νά γ υ,Λνάσματα ύπο Εύ;ωπαίο)ν αξιωματικών καί 
ά ποκ α τ α στ α Ο ώσ . ν είς Μαδαγασκάρην. Καί πρώτον τηροϋντα αύστηράν πειθαρχίαν. ‘Ο νέος μονάρχης 
κατέκτησαν επαρχίας τινάς, άνήγειοαν ττ ,'ε  κά- κατήργησε τήν είς τά πέριξ τής Μαδαγασκάρης 
κείσε καταστήματα, ώκοδόμησαν μικρά φρούρια, I ενεργουμένην σωματεμπορίαν, καί ήθελε καταρ- 
άλλά δέν ηουνήΟησαν νά τά διατηρήσωσιν.Ό λαιΙ γήτει πολλά άλλα  κακά τού βαρβαρισμοϋ και 
αί προσπάθεια·! των έναυάγησαν άφ’ Ενός μέν ώς I είσάξει πολλά αγαθά, αν νέα Κλυταιμνήστρα, ή 
έκ τής έπηρείας τού κλίματος, άφ’ Ετέρου οέ κυ-1 γ^νή του ‘Ραναβάλη Μανιόκα, δέν έδηλητηρίαζεν 
ρίως ύπό τών αύτών αιτιών, αιτινες ηνάγκασαν! a.j-rjv είς τό εικοστόν έβδομον έτος τής ηλικίας 
αύτούς δπως κατά τον τελευταίον αιώνα χάσω σι I τοι)| τήν 27 ’Ιουλίου 1S28.
τάς Ινδίας καί τόν Καναδάν. Τά ίχνη αυτώνΐ Το βδελυρόν τούτο γύναιον, αμα άναλαβόν τήν 
άκολουΟήσαντες κατόπιν καί οΐ νΛ γγλοι, πλήνΙ βασιλείαν, διέταξεν δπως άποκεφαλισθώσιν δλοι 
επίσης άνευ αποτελέσματος, έπειράΟησαν νά ά -Ι01 πλησιέστεροι σ υγγενε ίς  τοϋ συζύγου της, καί 
ποκαταστήσωσιν άποικίας είς τήν Μαδαγασκάρην. ΙπαρεδοΟη δλη είς τόν συνένοχόν της, νέον τινά 

Μέχρι τών άρχών τής παρούσης εκατονταετη- Γ Αφρικανόν σπανίας ώραιότητος. ‘ 11 σκληρά καί 
ρίδος ή μεγάλη αΰτη νήσος ήτο διτ,ρημένη με.Ι αίμοβόρος αύτη γυνή  προέβη καί είς έτι μ εγα- 
ταξύ πολλών ανεξαρτήτων λαών. Ά λ λ ’ εις τουςI λήτερον τόλμημα. Διέρόηξε πάσαν μετά τών Εύ. 
νεωτάτους χρόνους άνέστη δορυκτήτωρ καί πλά-l·ρωπαίων σ/έσιν, καί ήκύρωσε πάραυτα τήν μετά 
στης ‘Ραδάμας, ό ήγεμών τών Χόβας, καί καθ-| τ£)ν 'Ά γγλω ν συνομολογηΟείσαν συνθήκην ύπό τοϋ 
υπέταξεν ύπό τήν έξουσίαν του τό μέγιστον μέροςI εύγενοϋς ‘Ραδάμα· το δέ κατά τού λαού τούτου 
τής ωραίας ταύτης νήσου, ύψώσας αύτό είς βα-l·μισός της τοσούτον έκορυφώΟη, ώστε κατέστρεψε 
σ ίλε ιο ν τά δέ έπίλοιπον μέρος τής νήσου έξου.|πάν ’Αγγλικής βιομηχανίας προϊόν, μέχρι καί αύ- 
σιάζεται άπό οιάφορα έΟνάρια, άτινα διεφυλαξαν I τ£>ν είσα/Οεντων παρ’αύτών ζώων. ΙΙάντες οί 
τήν ανεξαρτησίαν των. I ’Α γγλικής καταγωγής εφονεύΟησαν ή έοιώχθησαν

Είς τρόπον ώστε τό βασίλειον τής Μαδαγα-Ιάπό τήν έπικράτειάν της· ούτε αυτοί δέ οί Γάλλοι 
σκάρης είνε πολιτικόν γέννημα τών ημερών μας. I εύρον χάριν πρό τών οφθαλμών της. Δέν ήθελε 
‘Ο νεανίσκος βασιλεύς‘Ραδάμας, νοϋς μέ παρά.Ινά γ ίνετα ι ποσώς λόγος περί έξευγενισμού, καί 
δοξον δύναμιν καί καρδία εύγενεστάτη, ύπεταςενι ώρκίσΟη νά άποπνίξ^ παν σπέρμα αύτοϋ. Έ δίω . 
είς εαυτόν, ώς είρηται, τό ώραιότατον μέρος τής ξε τούς Ιεραποστόλους, άπηγόρευσεν αύστηρώς 
νήσου. 01 ηγεμόνες τών Βομβετόκ, Σεκλάβων,I τήν διάδοσιν τοϋ Χριστιανισμού καί παρενέβαλε 
Άνταυάρων, Βετιμσάρων, Βετανιμένων καί λο ι.Ιμέγα  τείχος μεταςύ τοϋ λαού της καί τών Κύ- 
πών παραλίων καί μεσογείων φυλών έγεινανί ρο)παίων. Λύτοί οί ύπήκοοί της, καί μάλιστα δσοι 
τιμαριώταί του. ΈπβχειρίσΟη έ-ειτα , δδηγούμε-| δέν ήσαν έκ τής φυλής τών Χόβας, έ ξης  αύτη

κατήγετο, με τ εχε ι ρ ίσ Οη σαν ύπ’ αύτής μ έτή νμ ε . 
γαλτρτέραν σκληρότητα καί άπανΟρωπίαν διά τά 
ελάχιστα σφάλματά των έπέβαλεν αύτοίς τάς 
σκληροτέρας τών ποινών, καί καθημερινώς άπει
ρους έξετέλίΛ Οανατικάς καταοίκας.

Παραθέτ^μεν ένταϋθα χάριν περιέργειας τήν 
υποδοχήν, ής ετυχ·ν εσχάτως παρά ττ, αύλ^ τού 
γυναικείου τούτου Νερωνος Γαλλίς τις περ ιηγή . 
τρια, ή Κυοία ’Ίδα Πνεϊ^εο.» 7 ' » ι t I

cc . .  . . ίίερ ί τήν τετάρτην μετά μεσημβρίαν 
ώδηγήΟημεν ε ί ; τό παλάτιον, έπ ί τής μεγάλης 
Ουράς τή ; εισοοου τοϋ όποίου υπάρχει άνεστη- 
λωμένο; μέγας κεχρυσωμένος αετός μέ ανοικτάς 
πτέρυγας. Συμφώνω; ττ4 αυστηροί έΟιμοταξία τή ; 
αυλή ;, διήλΟΐμεν τήν φλιάν τή ; Ούρα; προτεί- 
νοντες τόν δεξιόν πόδα, επίσης καί τήν φλιάν 
δευτερας τινός Ούρας, άγούσης είς μεγάλην αυλήν 
προ τού παλατιού. Έ κεί ίδομεν τήν βασίλισσαν 
καθημένην έπί τοϋ έςώστου τοϋ πρώτου πατώματος. 
Έ ταξαν δλην τήν συνοδίαν μας είς τήν αυλήν έν 
γραμμή ακριβώς άπέναντι τοϋ έξώστου, ένφ ύπ ’ 
αύτόν στρατιώται τινές ένησχολοϋντο είς γυμνά
σια, πολλά τών όποιων ήσαν γελοία, συνιστάμενα 
είς τό νά ύψώνωσιν άποτόμως τόν δεξιόν πόδα, 
ώς νά έδήχΟησαν ύπό τοϋ φαρμακερού φαλαγγίου. 
‘ II βασίλισσα ήτο κεκαλυμμένη, κατά τήν συ
νήθειαν τού τόπου, ύπό πλατυτάτου μεταξωτού 
ύφάσιίατος, καί άντί κοσμήματος τή ; κεφαλή; 
έφόρει πελώριόν τ ι χρυσοϋν στέμμα. Καίτοι δέ 
έκάΟητο ύπό σκιάν, ούχ ήττον δμω; έξηκολούθουν 
νά κρατώσιν επ ’ αύτή ; παμμέγιστον σκιάδιον έκ 
βυσσινοβαφού; μεταξωτού ύφάσματο;, δπερ άπε. 
τέλει μέρο; τ ή ; βασ ιλ ική ; πομπή;. Είχε τό χρώμα 
άρκετά μελαψόν, τήν κράσιν ίσχυράν, καί μ ’δλα 
τά εβδομήκοντα πέντε έτη τή ; ήλ ικ ία ; της, ήτο ε ί .  
σέτι, πρός μεγίστην δυστυχίαν τών ταλαιπώρων 
Μαδαγασαίων ^ωμαλέα, καί ευκίνητος. ΔεξιόΟεν 
τής βασιλίσσης έκάΟητο ό υιός της, ό Πρίγκηψ 
‘Ρακότος, άριστερόΟεν δέ ό θετός υιός της Πρίγ
κηψ ‘Ραμβοασαλάμα· οπισΟέν της δέ ϊσταντο ή 
έκάΟηντο τινές έκ τών έπιζησάντων άνεψιών της, 
ή άλλοι συγγενείς της έξ άμφοτέρων τών φύλων, 
ώς καί πολλοί μεγιστάνες. ‘Ο δέ όδηγήσα; ή 
μάς είς τό παλάτιον αξιωματικός άπηύθυνε πρός 
τήν βασίλισσαν μικράν προσλαλιάν, μετά τήν 
όποίαν έχρεωστοϋμεν νά πέσωμεν πρηνείς τρεις 
φοράς, καί νά προφέρωμεν τάς λέξεις ταύτας: 
« Έ σ α ρ α τ σ ά ρ α  τ ο μ β ο κ ο έ ,  »  ο έστι με
θερμηνευόμενο'/, cc Εΐμεθα ύποκλινέστατοι δούλοι 
τής Μεγαλειότητας σου. »  Είτα έστράφημεν πρός 
άριστεράν, όπως κάμωμεν τάς αύτάς τρεις υπο
κλίσεις πρό τοϋ τάφου τοϋ βασιλέως ‘Ραδάμα,

κείμενου πλησίον ήμών είς άπόστασιν ολίγων 
βημάτων μετα δέ ταυτας, έπεστρέψαμεν είς τήν 
πρι.ιτην ήμί>ν θέσιν προ τού εξώστου καί έπανε. 
λά^ομεν έκ νέου τάς τρεις έδαφιαίας ή;Αών Οπο. 
κλίσεις. Είς δέ τών συντρόφων μας, ύψώσας τότε 
εις τόν άερα χρυσοϋν νόμισμα πεντήκοντα φράγ
κων, έΟεσεν αύτό είς τήν χειρα τοϋ όδηγού ήμών 
άξιωαατικοϋ. Το'.αύτ/) είνε ή τυπίχή συντ/ΐε·.* 
τής αυλής· καί ό’μως οέν είνε ανάγκη νά δίδε. 
ται πάντοτε πεντηκοντόφραγκον νόμισμα, διότι 

 ̂ βασίλισσα ευχαριστείται καί είς σκοϋδον ‘Ισπα
νικόν η εις απλούν πεντοφραγκον. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον ή αγέρωχος βασίλισσα τής Μαδαγασκάρης 
παρέχει άκρόασιν είς τούς ξένους. »

Ιο παλατιον είνε μεγα ξύλινον οικοδόμημα, 
συγκείμενον έκ τής αύλή; καί δύο πατωμάτων 
μέ λ ίαν υψηλόν στέγασμα. Ολον τό οικοδόμημα 
περικυκλοϋται υπο ξύλινων υψηλών κιόνων, ϊ γ '  
ών έπιστηρίζεται κατ’ ευθείαν ή στέγη, έξέχου- 
σα πανταχόΟεν ω ; σκηνή πλειότερον τών δεκα
τριών μέτρων έν τώ μέσφ δέ τή ; αύλή; ύψούται 
ό παμμέγιστο; πάντων κίων, εχων μήκο;* τριά
κοντα έννεα ποοών, δστι; υποστηρίζει τό κ ίτρον 
τή ; στέγης, άποληγούσης είς όςείαν α^μήν. "Ο- 
λοι δέ οί κίονες οΰτοι, μηδ’ αύτοϋ τοϋ υίτοίαστά. 
ζοντος το κέντρον έξα'.ρουυ.ενου, είσί [Αονοκόΐλαατοι, 
καί^δταν άναλογι»Οιρ τις δτι τά παρέχοντα τά 
χονορα ταύτα δένδρα δάση πρός κατασκευήν τοι
ούτων κιόνων άπέχουσι πεντήκοντα έως εξήκοντα 
Αγγλικά μ ίλια  απο τη ; πολεω ;, οτι αί όοοι ού 

μονον £υμοτομ/;μεναι οεν είνε άλλά καί σχεδόν 
άβατοι, καί δτι τό σύνολον αύτών έπεξειργάσθη 
καί έτέΟη ε ί; τό οικείον μέρο; άνευ βοήθεια; ζώου 
ή μηχανής άλλά διά τών απλουστέρων έργαλείων, 
δικαιούται νά  θεώρησή τήν άνέγερσιν τοϋ πα
λατιού τούτου ώς γιγάντειον έργον, άξιον νά 
καταταχθ'5 μεταξύ τών θαυμάτων τοϋ κόσμου. 
Διά τήν μεταφοράν μόνον τοϋ ύψηλοτέρου κίονο; 
έχρειάσθησαν πεντακισχίλιοι έργάται, καί δώδεκα 
ήμέραι δπο>; στήσωσιν αύτόν.

°Ολαι αύταί αί έργασίαι έξετελέσΟ/)σαν ύπό 
τοϋ λαού ώ ; άγγαρεΐα ι, χωρί; νά ooOfi ε ίί αυ
τόν ό έλάχιστο; μισθό; ή τροφή τ ι ; .  Λέγουσινδτι 
καθ’ δλην τήν διάρκειαν τή ; τού παλατιού κατα
σκευή; δεκαπεντακισχίλιοι έργάται, ύποκύψαντε; 
ε ί ; τόν κόπον καί τήν κακουχίαν, άπώλοντο· πλήν 
τούτο πολλά όλίγην ανησυχίαν έπροξένησεν ε-̂ ς 
τήν καλήν βασίλισσαν.

‘Η ‘Ραναβάλη ύπήρξεν άναντιρ^ήτω; ή μάλλον 
αγέρωχο; καί ή σκληρότερα τών γυναικών δσαι 
έφάνησαν έπί τή ; γής, ή δέ Ιστορία της ούδέν 
άλλο έστίν ή σύγκραμα τρομερών καί αιματηρών



σκηνών. Κοίτα μέσον ορον, xaQiXWXOV ε*ο·, ες- 
•ηφανίσθησαν ύπ ’ αύτής άπό 20—50,000 άτομα, 
είτε διά του φόνου καί του δηλητηρίου, είτε δια 
τών αγγαρειών και τών πολέμων, α: Αιμα και 
πάντοτε αίμα! » τοιούτον ήν τό σύνθημα τής 
έστεμμένης ταύτης Μέγαιρας, ητις ενόμι,εν ώς 
άπολεσΟεΐσαν επί ματαίω την ήμέραν εκείνην, 
καθ' ήν οεν υπέγραφε τουλάχιστον ήμισειαν δο).
οεκάοα θανατικών ποινών.

Τώ 183 I, εποχήν καθ’ ήν ή παρά τού βασιλέως 
‘Ραδάμα είσαχΟεΐτα εις τόν στρατόν πειθαρχία 
οέν έλησμονήΟη έξ  ολοκλήρου, ή βασίλισσα, υπο- 
τ ά ξ α σ α  μέγα μέρος τηςανατολικής ακτής της νη- 
«•ου,ής οί κυριώτεροι κάτοικοι είσ ίν οί Σεκλάβοι, 
διέταξε τούς κατοίκους τού τόπου εκείνου να πα 
ρουσία σΟώσιν όλοι άνεξαιρετως ένωπιον της, όπως 
τή  προσφέρωσι τόν φόρον τής υποταγής των. Ο
ταν δέ οί δυστυχείς ούτοι, συμποσούμενοι εις 2> 
περίπου χιλιάδας ατόμων, συνή/Οησαν επ ιτό  αυ
τό είς μίαν πεδιάδα, όιετάχΟησαν πρώτον να 
παραδώσωσι τά δπλατων, είτα οέ τους εβιασαν 
νά γονατίσωσιν είς σημεΐον υποταγής· μόλις δέ 
έξετελέσΟη ή νέα αΰτη διαταγή τής βασιλίσσης, 
καί άμέσ(·ς οί στρατιώται, επιπεσόντες κατ αυ
τών, τούς κατέσφαξαν όλους, τάς δέ γυνα ίκας καί 
τά τέκνα τών ταλαίπωρων τούτων θυμάτων έπώ- 
λησαν ώς ανδράποδα. Τοιαύτη τις ητο ή άπονε, 
μομένη τύχη εις τούς νικηΟέντας έκ τών ξένων 
παρά τής καλής βασιλίσσης τής Μαδαγασκάρης.

Ά λλά  καί οί ίδιοι της υπήκοοι δέν ήσαν ά- 
πηλλαγμένοι παρομοίων ποινών. Δυστυχία είς 
εκείνους έξ αύτών, οΐτινες κατηγγέλλοντο είς 
αύτήν ώς μάγοι ή τυμβωρύχοι, ήλατρεύοντες 
κρυφίως τόν Χριστόν! αί τρομερώτεραι βάσανοι π ε . 
ριέμενον αύτούς. Τψ 1857 μία τοιαύτη κατηγο
ρία έπεμψεν είς πέταυρον "Αοου έξακοσίας ψυ- 
χάς. Έ ξ αύτών έννενήκοντα εξ έρ£>ίφΟησαν είς 
τήν πυράν, πεντήκοντα άπεκεφαλίσΟησαν, έβδο- 
μήκοντα τέσσαρες κατεκερματίσΟησαν διά τής 
λόγχης, τεσσαράκοντα τρεις εδηλητηριάσΟησαν, 
έκατόν έρ£ίφθησαν είς μέγαν λάκκον, είς όν έχυ
σαν άναλελυμενον μόλυβδον, καί διακόσιοι τριά
κοντα έπτά κατεκρημνίσΟησαν άπό του ύψους 
μεγάλου τινός βράχου, κειμένου είς τό κέντρον 
τής μητροπόλεως Ταναρίβης, καί όστις ήδη έ- 
χρησίμευσεν ώς ικρίωμα είς πολλάς χιλιάδας 
άνΟρώπων δ δέ άρχηγός των κατεκόπη μεληδόν 
καί βραδέως. Τοιούτο ήτο τό διά χειρός τής ιδίας 
βασιλίσσης έκδοΟέν πρόγραμμα τής τιμωρίας τών 
ενόχων εκείνων.

Έγκαταλείπουσα τήν Μαδαγασκάρην ή περ ί- 
3/·Αθς καί τολα',οά Γαλλίς πεοιηνήτοια, ενο α .

φεν: «: Έάν ή Μαδαγασκάρη τύχω μίαν ήμέραν 
τακτικής καί ηθικής κυβερνήσεως, έάν έπιτραπ-ξ 
καί αύΟις είς τούς Ιεραποστόλους νά εγχαράξω- 
σιν είς τόν Μαδαγάσειον λαόν τό άληΟές πνεύ.* 
μα τού Χριστιανισμού, ελπίζω  ότι θέλει δυνηΟή 
έντός ολίγου νά υψωθώ είς εύδαΐμον καί άνθη- 
ρόν βασίλειον.

Λί τελευταία», εύχαί τής Κυρίας νΙδας φα ί
νονται ότι προσεγγίζουσιν είς τήν πραγματο. 
ποίησίν το>ν. Αί νεώτεραι ειδήσεις, άς Ιχομεν 
εκ τής μεγάλης ταύτης νήσου, έπιβεβαιούσιν 
ότι πρό τινων μηνών ή βασίλισσα ‘Ραναβάλη έ- 
φΟασε τέλος είς τό τέρμα της άποτροπαίου ύπάρ- 
ξεο>ςτης, καί ότι ό Πρίγκηψ ‘Ρακοτης, έξελΟών, 
χάρις είς τήν άφοσίωσιν τών πιστών του υπη
κόων, νικητής μιας πάλης κατά τού θετού άοελ- 
φού του ‘Ρα^βοασαλάμα, άντιπροσωπευοντος τον 
άρχαΐον Μαλγασαϊκόν βαρβαρισμόν, άνηγορεύΟη 
βασιλεύς ύπό τό όνομα ‘Ρα/.οτόντ-Φαδάμα. Α 
πό τούδε λοιπόν δύναται άνευ εμποδίου νά εξ
ακολούθησή τά σχέδια τών μεταρρυθμίσεων τού 
αοιδίμου πατρόςτου, καί νά άνοιξή τήν ώραίαν 
του Επικράτειαν είς τάς ζωογόνους πνοάς τού- 
Εύρωπαϊκού έξευγενισμού.

Τ .
— —-

%
ΕΟΙΜΟΤΑΞΙΑ.

-  .

i lk  ΚΙ NON τφόντι ή έΟιμοταξία!
Δικαίο>ς δυνάμεΟα νά εϊπωμεν περί αύτής ότι 

είνε ό πλέον αμείλικτος καί αδυσώπητος τύραν
νος, ό ύποβάλλων τήν ανθρωπότητα ύπό τό νβ α - 
ρύν αύτού ζυγόν· εΐνε, οΰτως είπεΐν , ή δεισι
δαιμονία τών κοινωνιών. Καί άν μέν ή έ Ο ιμοτ α
ξία ένεργειται όπως εκτελώ τήν έκκαΟάρισιν τής 
κοινωνίας, χρησιμεύουσα τρόπον τινά ώς σύνθημα 
μεταξύ εύπαιδεύτων καί άγροίκων, άπομακρύνον 
τούς άμυήτους καί άναδεικνύον τον εύγενή καί 
τόν οπαδόν τής καλής συμπεριφοράς, υπομονή- 
ά λλ ’ όταν παρεξηγουμένη αποβαίνω ή ανόητος 
έκείνη αύλική έΟιμοταξία, ή βασιζόμενη μόνον 
επ ί τής κενοδοξίας καί τής οΐήσεως, ώ! τότε ού
δέν γελοιωδέστερον καί άνωφελέστερον αύτής!

Καί υποφερτή μέν κάπως είνε ή έΟιμοταξία, 
όταν περιστρέφηται είς τήν σοβαράν άρχήν αυ
τής, εις την άκριβή δηλαδή τήρησιν όλων τών 
κανόνων τού εύγε νους τρόπου, τής εύπρεπείας 
καί κοσμιότητος, τής πρός τούς άνωτέρους τ ιμής 
καί τής καλής συμπεριφοράς· άλλ ’ όταν, παρε. 
ξηγθυμένη ώς παρε-ηγούνται δλα τα πράγματα
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έν τψ  κόσμψ, αποβαίνω τετριμμένων καί ουσφο- 
ρήτων φιλοφρονήσεων σύνολον, μιμητική τις πα- 
ράστασις ή άχαρις ψιττακισμός, ώ! τότε καταν
τά άνυπόφορος! Τό καθ’ ήμάς, ή τού τρόπου εύ- 
γένεια είνε έξαιρέτως ή γλώσσα τής καρδίας, 
διό καί πρέπει νά ·§νε έμφυτος καί ούχί επίκτη
τος, καί δύναται τότε νά όνομασΟ'ξ έλλόγως τό 
Οερμόμετρον τών κοινωνιών καί παντός πολιτι
σμού* όταν οέ ψ ε  έπίκτητος ή προσποιητή ή 
βεβιασμένη, μή άπορ5έουσα έκ τής καρδίας άλλ ’ 
έκ τού περισσεύματος αύτής, τότε προτιμότερον 
νά λείπω άλως διόλου, καί ας ήνε  ̂ άνθρωπος 
αγροίκος καί γνήσιος υίός τής φύσεο)ς μάλλον 
ή τραγέλαφον έςάμβλωμα τής έΟιμοτυπίας.

Πολλάκις συνέβη είς τάς Λύλάς, τάς άποτυ- 
φλωΟείσας έξ υπερηφάνειας, νά πιστεύσωσιν ότι 
αί αποδιδόμενα», είς τούς βαθμούς αύτών τιμαί 
οφείλονται είς τήν ίδιαν αύτών αξίαν· καί έκ 
τούτου προέκυψεν ή ανόητος καί γελοία έκείνη 
έΟιμοταξία, περί ής ό λόγος, ή τις, παραληφθεΐ- 
σα κατά μίμ*ησιν έξ αρχαίων έθνών, παρεμορ- 
φώΟη τερατωδώς καί πρό πάντων είς τήν προλη
πτικήν χώραν τών ‘ Ισπανών. *Έν παράδειγμα έκ 
τής Ιστορίας άρκεΐ, νομίζω, νά μάς παραστήσω 
τό γελοΐον αύτής:

‘Ρωμαίος τ ις Αύτοκράτωρ έλεγε περί τής γ υ -  
ναικός του ότι, δέν άρκεΐ μόνον ή ’Ιουλία νά ή^ε 
ενάρετος άλλά καί νά φαίνεται. Οί βασιλείς 
τής ‘Ισπανίας, ίδρυσαν έπί τής άληΟούς ταύτης 
αρχής κανόνα έΟιμοταξίας, υπερβολικόν μέχρι 
μωρίας. Πας, όστις ή γγ ιζε  τόν πόδα τής βασι
λίσσης δ·/ οίανδήποτε αιτίαν, κατεδικάζετο είς 
θάνατον καί άπέΟνησκεν άμέσως. ‘ΙΙμέραν τινά, 
καΟ’ ήν ή νεαρά βασίλισσα τής ‘Ισπανίας, ή σύ
ζυγος Καρόλου τού Β', έςήλΟεν έφιππος είς π ε
ρίπατον μετά τών υπασπιστών καί αυλικών αυ
τής, αίφνης όρθούται ό ίππος καί άνατρέπει 
αύτήν, ό δέ πούς τής ήγεμονίδος περιπλέκεται 
έντός τού άναβολέως, καί τό μανιώδες ζώον σύ
ρει αύτήν μεΟ’ έρμης έπί τού έοάφους. Άπειρον 
πλήθος έΟεώρει τό λυπηρόν τούτο θέαμα, άλλ ’ 
ούδείς έ τόλμα νά τείνω αύτγ» χεΐρα βοήθειας 
ένεκα τ ή ς  έΟιμοταξίας. Έ μελλε δέ νά άπολεσΟτ, 
ή δυστυχής, ότε δύο νέοι Γάλλοι άξιωματικοί, 
εύρεΟέντες κατά τύχην έκεΐ, έρ^ιψοκινδύνευσαν 
όπως σώσωσιν αύτήν. ‘Ορμώσι λοιπόν κατά τού 
ίππου, καί ένώ ό μέν άρπάζει τόν χαλινόν, έ 
έτερος κατορΟοΐ νά άπαλλάξω τόν πόδα της βα
σιλίσσης, καί οΰτω σώζουσιν αυτήν, μηδέν άλ
λο ύποστάσαν ή τόν φόβον και τινας μώλωπας 
Ά λ λ ’ άμέσως έπρόφΟασαν καί έγειναν άφαντοι, 
διότι έμελλον νά συλληφΟώσι, καί Κύριος οιοε

τ ί ήδύνατο νά επιφέρω ή έΟιμοταξία. Μόλις δέ 
ή βασίλισσα κατώρΟωσε νά έξιλεώσω τήν επι
ούσαν τόν βασιλέα υπέρ τών σωτήρων της, επ ί 
συμφωνία νά άναχωρήσωσιν έκ τής ‘Ισπανίας έ ν . 
τός βραχυτάτης προθεσμίας.

Δέν υπάρχει άλλη χώρα έν Εύρώπω» έν $ ή 
σχολαστική έΟιμοταξία έφΟασεν είς τοσούτον βαθ
μόν όσον έν ‘ Ισπανίίρ. ’Ιδού έτερον γεγονός, τό 
όποιον δυσκόλως ήΟέλομεν πιστεύσει άν δέν ήτο 
ιστορικόν: Φίλιππος ό Γ' τής ‘Ισπανίας, άσΟε- 
νών έκειτο έντός έδρας πολλά πλησίον τής έ- 
στίας, έν ω πρό μικρού ειχεν άναφΟή πύρ, έπ ί 
τοΰ όποίου είχον σωρεύσει πολλά ξύλα. Μετ’ 
ολίγον ή Οερμότης έγένετο άνυπόφορος, ώστε ή- 
ναγκάσΟη ό βασιλεύς νά διατάξω είς τούς « υ 
λικούς νά έκβάλωσι δαυλούς τινας* άλλ’ έπειδή 
ό Δούξ τού Ούϊέόου, όμέγας πυραύστης τού βα- 
σιλέως, δεν ήτο παρών, καί δέν έπετρέπετο είς 
άλλον νά έγγίσω τό πύρ τής βασιλικής εστίας, 
ούδείς έτόλμησε νά παρα§ω έπί τοσούτον τήν 
έΟιμοταξίαν. ’ Επίσης ούδείς ήδύνατο νά έγγίσω 
τήν έδραν τού βασιλέως πλήν τού μεγάλου θα
λαμηπόλου, όστις καί αύτός ήτο άπώ ν άπηγο- 
ρεύετο δέ είς απαντας έπί ποινω θανάτου τό νά 
έγγίσωσι τό Ιερόν πρόσωπόν της Αύτού Μεγα- 
λειότητος. Είς τρόπον ώστε οί καλοί αύλικοί 
άφήκαν τόν βασιλέα νά ψηθώ ήσύχως, όουρόμε- 
νοι διά τήν Ολιδεράν του τύχην. ι'0ταν δέ έφΟα
σεν ό μίγας πυραύστης καί ό θαλαμηπόλος, δέν 
ήτο πλέον καιρός* ό βασιλεύς έξέπνεε, καί μό
λις έπέζησεν είς τήν σκληοάν ταύτην βάσανο ν 
μέχρι τής έπιούσης.

Έκ τών ιστορικών λοιπόν τούτων παραδειγ
μάτων καί έκ πολλών άλλων, ών ή έκΟεσις ή 
θελε φέρει ήμάς μακράν, δύναται έκαστος νά δι
καιώσω ήμάς, θέλοντας τήν έΟιμοταξίαν δ ε ι ν ό ν  
τ ύ ρ α ν ν ο ν .

* ψ

ϊΥΜΜΙΚΤΙ.
ΕΗΙΙΓΙΙΪΙΣ TOV ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ' ΤΙΙΛΕΓΡΑΦΟΤ.

— Πλούσιός τις χωρικός, έπισκεπτόμενος μίαν τών 
ήμερών έμπορόν τινα τής Βέρνης δι’ύποΟέσεις του, 
μετά τινας ομιλίας α: Κύριε, τώ είπε, δύνασΟε νά 
μέ κάμητε μίαν χάριν, δι’ ήν Οά σας είμαι ευ
γνώμων; »

— Ευχαρίστως, άγαπητέ μοι! άπήντησεν ό εμ- 
πορος* είς τ ί δύναμαι νά σάς χρησιμεύσω;



*

—  Επιθυμώ νά μέ έξηγήσητε το φαινόμενον Iθέτω καί υπό τήν διάΟεσίν της χ ιλ ίας γυνέας. 
του τηλεγράφου, πώς κινείτα ι δηλαδή καί ένερ-1Έστέ δέ βέβαιος δτι δέν θέλω άναφέρει ούτε λ έ 
γ ε ι ,  κτλ. Τά σύρματα διέρχονται άπό το χωρίον Ιξιν περι τούτου εις ούδένα. — Δός μοι δύο χ ι
μάς, και τά θεωρώ καθημερινώς· πλήν στενοχω- Ιλιάοας γυνέας, άπήντησεν ό άπλσητος λόροο 
ρουμαι τά μέγιστα, διότι τ ίπ ο τ ε  δέν δύναμαι νά ΙκαΙ διαλάλησέ το, αν Οέλ^ς, είςδλον τδν κόσμον, λ  

έννοήσο). »  I ‘Ο Καρδινάλιος Μαζαρίνος, πληροφορηΟεΙς ότι
‘Ο έμπορος ήρχισε νά άναπτύσσ^ είς τδν φΐ-1έγραψαν κατ’ αύτού ύβριστικώτατον λίβελλον, 

λοπερίεργον χωρικόν λεπτομερώς πώς δ ήλεκτρι.1 έπροσποιήΟη τδν παρωργισμένον καί ήρχισε νά 
σμός παράγει τον μαγνητισμόν, πώς δ μ αγνητι. Ιάγοράζω τά αντίτυπα διά νά τά καύσ^· Πλήν 
σμδς επενεργεί έπί τών μετάλλων, κτλ. κτλ .Ισυνάξας αύτά, τά έπώλησεν άκολούΟως κρυφίως 
Καθόσον δέ ό χωρικός ήκροάζετο μέ άνοικτδνικαί ώφελήΟη ύπέρ τάς δέκα χιλιάδας σκούδων, 
στόμα, ο αυτοσχέδιος καθηγητής, νομίζων δτι I Πρεσβευταί πόλεως τίνος ήλΟον νά ά να γνε ίλω . 
ήκούετο ύπο τού κεχηνότος μαθητου του μετά βα-| σιν είς τόν Λύτοκράτορα Βεσπεσιανόν, φρόνιμον 
θείας προσοχής, δέν έφείδετο αναπτύξεων καί Iμέν ήγεμόνα πλήν είς άκρον φιλοχρήματον, δ- 
περ ιγραφών επ ιτέλους τόν ήρώτησεν: cc Έ ννόη-Ιτι ή πόλις αύτών κοιν*§ γνώμ/j έπεψ/;φίσατο δα- 
σες τώρα, φ ίλτατέ μοι; »

— Μέ λύπην μου Οά σας ομολογήσω, άπήντη-1 γερσιν κολοσσιαίουάνοριάντος, παριστώντοςαύτδν 
σεν δ χωρικός έρυΟριών, οτι τίποτε περισσότερον I έφιππον. ‘Ο Βεσπεσιανος, τείνας τότε ανοικτήν

“ήν παλάμην, cc Ίδούήβάσις έτοιμη, είπε· Οί
— Βλέπω, έπανέλαέεν δ έμπορος, ότι οεν ή -Ισατε άνευ αναβολής τόν άνδριάντα! λ

ουνήΟην νά γ ίνω  καταληπτός. Θέλω λοιπόν με-
ταχειρισΟή μίαν παρομοίωσιν, τήν όποίαν κ α ίέ λ -Ι  ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΙΙΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ. — Μεταξύ 
π ίζω  νά έννο/,σ^ς καλλ/,τερον πάσης φυσικής Iτών πολλών περί γυναικών γραφέντων άποφΟεγ. 
έξηγήσεως. ‘ ΥπόΟες, έξηκολούΟησεν, εν μέγα ζώ -Ιμάτων κατατάσσομεν καί τά έςής: 
ον, εν έρπετδν, άν Οέλτρς, ή δφιν εχοντα μήκος I — Τό κάλλος είνε τό πρώτον δώρον, τό όποιον 
ίιακοσίων όργυιών δ οφις ούτος Οά έχω τήν κε-|ή φύσις δίδει είς τάς γυνα ίκας, καί τδ πρώτον, 
φαλήντου είς τήν Βέρνην, τ ήν όέ ούράν του είςΙτό όποιον τα ΐς άφαιρεΐ.
τό Στρασβούργον. "Αν κανείς βαδίσω έπί τής ού. —  ‘ 11(1ωραία γυνή άρέσκει είς τούς οφθαλμού
f ας τού έρπετού τούτου, ή £ίψω επ ’ αύτής βάρος Iή δέ ενάρετος είς τήν καρδίαν. ‘11 μία εινε στο. 
τ ι διά νά τήν συντρίψτ,ι φυσικψ τφ  λόγφ  δ δφις Ιλισμός, ή άλλη δέ θησαυρός.
Οά άνοιξή τό *τόμα διά νά έκπέμψω κραυγ ήν πό-1 — ‘11 ώραιότης είνε άνθος, τού όποιου αρετή
νου. Τοιούτό τι λοιπόν είνε καί ό τηλέγραφος. » Iείνε ή ευωδία. Γυνή χωρίς άρετήν καί αιδώ ε ί .

‘Ο χωρικός, μετά τήν έξήγησιν ταύτην, ά-Ινε άνθος χωρίς ευωδίαν. 
πήλΟε κινών τήν κεφαλήν καί ξπιφωνών: cc Τί I — ΑΙ έρωτότροποι γυναίκες όμοιάζουσι καρπούς 
δέν εφευρίσκουν τήν σήμερον! »  Iτινας, κατά τήν δψιν μόνον ωραίους.

— Έ άν ή καλλονή ήτο τό μονον τών γυνα ι- 
ΕΝΔΟΞΟΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ —  ‘Ρυπαρότερον π ά -| χώ ν πλεονέκτημα, δλαι αί δύσμορφοι Οά έ κρεμών.ι ι t

Οος τού τής φιλαργυρίας ή γλισχρότητος δέν|το χ ωΡ'·ί άλλο
υπάρχει· διό καί δικαίως μισείται, εις οίανδή-1 — Συνήθως άγαπατις τάς ωραίας έκ κλίσεως,
ποτε τάξιν άπαντώμενον. Καθώς 3έ άπαντώνται I τάς δυσειδείς έ/ συμφέροντος, καί τάς έναρέτους
είς  τήν ιστορίαν ένδοξοι κακούργοι, ούτως άνα.Ιμε^ά λόγου.
φέρονται καί ένδοξοι φιλάργυροι, έξ ών παραΟέ. I — Δύναταί τ ις  νά εΐπτ) δτι ή γυνή  είνε γ λ υ .
τομεν τινάς ενταύθα: κύ καί τρυφερόν μυστήριον, τό όποιον όλος δ

40 περίφημος Λόρδος Μαλβορούγος, επίσης α-1κόσμος λατρεύει χωρίς να γνωρίζω τό διατί. 
πληστος δόξης ώς καί πλούτου, μετήρχετο παν — Γυναΐκές τινες είσί ρόδα, άλλαι δε άκανΟαι- 
μέσον χαμερπές καί καΟυπεβάλλετο είς τάς άτιμο-1γυναίκες τινές είσ ί τό μειδίαμα τςΰ Πλάστου, 
τέρας συνθήκας διά νά χορτάσω τό αισχρόν τού- |άλλαι όέ οί μορφασμοί αύτού. 
το πάθος του. ‘Πμέραν τινά, παρουσιασΟείς ένώ-1 — ‘Π καλλονή άνευ χάριτος εΤ.νε άγκιστρον
πιόν του άνθρωπός τις, τόν παρεκάλει νά μεσιτεύ- |/ω?^  δόλωμα, 
σω υπέρ αυτού Οια μίαν επικερδή δημόσιον Οέσιν. 
cc "Λν επιτύχω , προσέΟεσεν ούτος, έκτος τής ί . ι  .χ ^
σοβίου ευγνωμοσύνης μου πρός τήν εξοχότητά σας

Α 0 ΐ(β

ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΣ.

Γις οεν ’ςεύρει τίός οι Λύκοι τρώγουσι μ'ΐ λαιμαργίαν; 
Έ νας Λύκος, διηγούνται, ευρεΟείς είς εύω/ntv

κι * αΰτος μέ τον 'έρανον του, 
τόσον έπαραβιάσΟη που κινδυνέυσε να σκάση*
-■•να κόκκαλο του *στάΟη ίο^α με'σα ’ς τον λαιμόν του.

Ένας I έρανος συνέβη κατα τύ/ην να περάστ] 
απ εκεί, άλλα ό Λύκος vot φωνά;/) δεν ’μπορούσε, 
πλην του νεύει κ’ εύΟνς τρέχει κα· το κοκκαλον του βγάλλεΐ. 
Επειδή δε τον μισθόν του 6 χειρουργος ε’ζητουσε,

“  — Τ ί; μισθόν! καλέ μου, παίζεις; ευτυχία σου μεγάλη!‘ ι j χάρισα, άγνωμων, oî t τώρα το κεφάλι!
“ Σύρε, κι’ άλλοτε ποτε σου είς τ& ’νύχια μου μήν πέσης* 

να γλυτώστ,ς, σου το τάζω, άπ’ έμε δεν Οα ’μπόρεσης! ,,

ΠΟΙΚΙΛΑ fXa-c.-O

ΑΝΕΚΛΟΤΛ ΚΛΙ ASTElA.J*i>^

Χωρικός, φορτωμένος φρύγανα, Ικραζεν είς τάς 
δοούς δΟεν διήρχετο: cc ΦυλαχΟήτε! φυλαχΟήτε!» 
Καλλωπιστής δέ τις, διαβαίνων παρ’ αύτφ, προσ. 
εκολλήΟη είς τά φρύγανα καί τό Ιμάτιόν του 
κατεξεσχίσΟη. ’Απαιτών τήν άπότισιν τής ζη 
μίας, ένάγει τόν άνθρωπον είς τόν δικαστήν, άλ- 
λ* δ χωρικός ανοίγει τό στόμα χωρίς ούτε λέξιν  
νά έκφωνήσιρ. α: — Είσαι βωβός, φ ίλε μου; τόν 
έρωτα ό δικαστής. — *Οχι, οχι, Κύριε δικαστά! 
υπολαμβάνει δ ένάγων, διότι δτε τόν άπήντησα 
έφώναζε μέ δλα του τά πλεμόνια: Φ υ λ  α χ  0 ήτ ε! 
φ υ λ  α χ  0 ή τ ε ! , — νΛ ! άφού τό πράγμα έχω ού
τως, ύπέλαβεν δ δικαστής, άδικος είνε ή άγωγή 
σου· έπρεπε νά προφυλαχΟτ,ς. λ Καί άπέπεμψε 
τούς δ».αδίκους.

* Λραψ ποιητής, ίδών ποτε ύδρευομένην πλησίον 
κρήνης νέαν δεκαεξαετή, είς άκρον ώραίαν καί 
θελκτικήν, τοσούτον κατεγοητεύΟη ύπό τού κάλ
λους τ/4ς, ωστε πλησιάσας πρός αύτήν ήρχισε 
νά τήν άτενίζω άσκαρόαμυκτί. ‘II άΟώα νέα έ . 
νευσεν άμέσως τούς οφθαλμούς χαμαί, καί ά- 
φΟονον έπεχύΟη είς τάς ωραίας παρειάς της τό 
ερύθημα τής αίδούς. Τότε ό νέος νΑραψ, άποταν- 
Οείς πρός αύτήν, τί) είπε: cc Τά βλέμματά μου-, 
ωραία κόρη, ένέσπειρον ^όδα είς τάς παρειάς σου· 
καί επειδή κατά τόν νόμον ό σπειρών πρέπει νά 
θερίζω, Οά μέ δικαιώστ,ς βέβαια αν τολμήσω νά 
πράξω καί έγώ τούτο. »

Εισερχομένου τ^υ Λουδοβίκου ΙΕ' είς τήν πό
λιν τής Νάντης, παρετηρήΟη ότι έκτος τών στρα- 
τιωτικών ούδείς άλλος έκ τού πλήθους έζητω- 
κραύγασεν ύπέρ τής Λύτου Μεγαλειότητος. ‘Ο 
συνοδεύων αύτόν πρέσβυς τής Νεαπόλεως έξέφρα- 
σε τήν άπορίαν του πρός τόν Αυλάρχην, δστις 
άπεκρίθη· α: "Οταν δ ήγεμών τ,νε κωφός, δ λαός 
γ ίνετα ι βωβός. »

‘Ιεροκήρυξ τις φλάρος, άνθρωπος άγράμματος, 
έπεφορτίσΟη νά απαγγείλω  επιτάφιον λόγον τήν 
ήμέραν του μνημοσύνου του βασιλέως Γεωργίου 
Β'· ’Αναβάς τήν δρισΟεΐσαν ήμέραν είς τόν άμ
βωνα, ήρχισε νά άπαγγέλτ, πλήρης δακρύων καί 
συγκιν ήσεως ούτως: <c WQ! τ ί καλόν πράγμα ει- 
νε ή ζωή ! ενόσω ζω τις είνε εύτυχής, είνε βα
σιλεύς· άλλ* άμα φΟάσω δ επάρατος θάνατος καί 
κλεισΟούν τάδμματάτου, π ίπτει άναυοος, άναι- 
σΟητος.... πούφ! καθώς π ίπτει δ πίλος μου ούτος, 
καί γ ίνετα ι άφαντος άπό προσώπου τής γήςΐ » 
Καί ταύτα λέγω ν, δίπτει τόν πίλόν του άπό του 
άμβωνος καί κατέρχεται ευχαριστημένος, ώς έκ- 
τελέσας τό ^ητορικώτερον τών σχημάτων.

Γασκόνος τις έζήτει άπό φίλον του δάνειον δέ
κα φράγκων δ φίλος τώ άπεκρίθη, δτι δέν είχεν 
είμή μόνον έπτά. — cc Φέρε τά έπτά φράγκα, 
ύπέλαβεν δ πρώτος, καί μου μένεις χρεώστης
τριών. »

‘ΙΙμέραν τινά είς τών ενοριτών του Βωτρου έ- 
δερε τήν σύζυγόν του· προσκληθείς δέ ούτος όπως 
θέσω πέρας είς τήν πάλην ταύτην, άφου έΟεώ. 
ρησε τούς μαχομένους, άπήλΟε λέγω ν: <c Καί 
ούς δ Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μ*ή χωριζέτω. λ



Ήοώτων τον Κίίβ'.λλώνχ, δ ιατί παρβδέχΟη *!·ί
1 * » ' ' V X.τά οράματα του τοσουτω το τρομερον. — Δεν 

«ι/ον πλέον νά εκλέξω, άπήντησεν ούτος· ό Κορ- 
νήλλιος έλαδε τον ούρανόν, 6 ‘Γακίνας τήν γήν, 
εις εμέ λοιπόν οέν έμενεν άλλο είμή ό Ά δης. »

Φριδερΐκος ό Γ', βασιλεύς τής Π ρωσσίας, έστε- 
ρ/σε Επίσκοπόν τινα πολλών εισοοημάτων του. 
’Οτε οέ 6 Επίσκοπος ούτος επορευΟη ε'.ς Ποτσοα- 
μην διά νά προσκυνήσω τόν βασιλέα, cc Αουνα- 
τον, ΙΙανιερώτατε, τψ ειπεν ούτος, να με αγαπάτε

Προς στρατιωτικόν, δστις ήν φίλος τού Βάκχου, 
έλεγε παίζων μετ’ αύτού ecarlc εις φίλος του· 
rc ΙΙαράδοςον! οσάκις 8 ά βάλτ,ς κάτω κ ό ζ  ι πρέ- 
π·ι νά γ,νε σπαθί! — Αΐ! τόν είπεν εκείνος, μει- 
οιών ύπο τον μύστακά του· και οέν ήξεύρεις, 
φίλε, ότι το σ π α Ο ι ανήκει εις ήμάς τούς στρα
τιωτικούς; — Δέν το άρνούμαι, άπεκρίΟη αυ
τός* ήξεύρω δμο)ς ότι σύ μάλλον αγαπάς τήν 
κ ο ύ π α ν. »

οφείλω προς τον ήγεμόνα μου. — ’Αφού λοιπόν 
ούτως έχει τό πράγμα και εισΟε φίλος μου παρ 
ελπίδα, έπανέλαβεν ό βασιλεύς, τόσον πείθομαι 
εις τούς λόνους σας, ώστε ελπίζω  οτι, αν μετα 
τόν θάνατόν μου 6 "Αγιος Ιΐΐτρος μέ απέκλειε τού 
Παραδείσου, ή Σεβασμιότης σας Οά μέ too/Ο είτε 
νά εισέλΟω, κρύπτουσάμε ύπό τον μανδύαν σας. 
— νΩ1 ώς πρός τούτο, Μεγαλειότατε, οέν σάς 
δίδω κ α μ μ ία ν  ύπόσχεσιν, άπήντησεν ό ’Επίσκοπος, 
οι ότι τον μανδύαν αύτόν τόσον τόν έψαλ'.δισατε, 
ώστε μόλις δύναται νά καλύψγ, εμέ τόν ίδιον, 
πολύ οέ όλιγώτερον νά απόκρυψή και λαθρεμ
πόρευμα. »

-^ ro c r-
Νορμανοός τις Ιεροκήρυξ, δστις ειχεν όμιλήσει 

μίαν ήμέραν περι παραδείσου, έπιΟυμών νά μάΟτρ 
ποιαν εντύπωσιν έπρ' ξένησεν 6 λόγος του εις τό 
ποίμνιόν του, ήρώτησε χωρικόν τινα Sv έπεΟύμει 
νά υπάγω ε '*ί τόν παράδεισον — β: Μάτήν π ίστιν 
μου, όχι! άπεκρίΟη ό χωρικός, διότι Οά μέ κο- 
στήστρ τούτο τήν ζωήν μου. »

■/τ5ΌθΐΓ'*
Πέτρος ό Μέγας, Λύτοκράτωρ τής ‘Ρωσσίας, 

καΟ’ ήν εποχήν έπεσκεπτετο τούς Παρισίους, έ- 
ρωτηθείς ύτ:ό τίνος πώς είρισκε τήν πρωτεύου
σαν ταύτην, α; Ά ν  ειχον παρομοίαν, άπήντησε, 
Οά τήν κατέκαιον άμέσο)ς, άπό φόβον μήπως ά- 
πορροφήστι τό ήμισυ τού βασιλείου μου. »

Έπίσκοπός τις τής Ά γγλικανικής εκκλησίας 
έτόλμησέ ποτε νά παρατηρήσω είς τήν βασίλισ
σαν τής Α γ γ λ ία ς  ’Ελισάβετ ότι, εις ύπόΟεσίν 
τινα τού Κράτους αυτη ένήργησε μάλλον πολί- 
τικώς ή χριστιανικώς. — cc Βλέπω καλώς, Σεβα- 
σμιώτατε, έπανέλαβεν ή ήγεμονις, οτι άνεγνώ . 
σατε δλα τά βιβλία τής Γραφής, έκτος τού τών 
βασιλέων. »

‘Ιεροκήρυς τις Φλάρος, κηρύττων άπ’ άμβωνος 
έν πλήρει εκκλησία, έλησμόνησε τοσούτω τήν 
σειράν τού λόγου του, ώστε άπας διακοπείς ε- 
στάθ/j άδύνατον νά εξακολουθήσω» ΆναγκασΟεις 
μετά ματαίαν άπόπειοαν νά καταβτ, άμβωνος* 
έ^ήτησε συγγνώμην παοάτού ακροατηρίου του οιά* 1 4 ι 1 % ·  ι ‘ ‘ f
τών φράσεων τούτων: cc Σάς συλλυπούμαι, Κύ
ριοι, διότι σάς βεβαιώ δτι χάνετε ενα έκ των 
ωραιότερων λόγων. a>

Κυρία τις έκ τών σημαντικών, παρατηρήσασα 
μίαν τών ήμερών εις τήν οικίαν τού πρέσβεως 
τής ’Α γγλ ία ς ώραίαν εικόνα εξαίσιου πολυτε
λείας και τέχνης, έςέφρασε διά τών ζωηρότερων 
εκφράσεων τόν θαυμασμόν της. ‘Ο πρέσβυς, δστις 
διεκρίνετο έπι άβροφροσύνι^ έστειλεν άμέσως τήν 
εικόνα εις τόν Ο'.κόν της, παρακαλών αύτήν νά 
τήν φυλάξω ώς ένΟύμιον φ ιλίας. ‘ II Κυρία έδειξε 
τήν εικόνα εις τόν σύζυγόν της, κ αϊ τόν ήρώτησε 
πώς τψ  έφαίνετο τό δώρον. ο: Θαυμάζω, Κυρία 
μου, άπήντησεν ούτος, τήν ωραιότητα τής εικόνος. 
παν δέ δ,τι δύναμαι νά εΐπω  έπι τής ύποΟεσεως 
ταύτης είνε δ,τι, ή αύτός ό Κύριος πρέσβυς εινε 
είς άκρον εύήΟ'ς, ή εινε άλλος έγώ. d

ΤΩι ΦΙΛΩ». Κ. I. Μ. ΡΑΓΙΤΑΡΧΙΙι,
Έ π ί τω νέο,) έτει.

Ίδου λοιπόν, ω φίλτατε, έν ετο; μας άκόμη 
παρήλΟεν ανεπιστρεπτί * άλλά, μη μελαγ/όλει! 

θέλουν παρέλΟει βέβαια καιροί και χρόνοι όλοι, 
πριν λεύκαν Or., ‘Ρατττάρχα μου, ή μαύρη μας ή κόμη.

ΓΡΠΓΟΡΙΟΣ Μ. ΒΛΝΝ1ΕΡΗΣ.

ΝΛΓΤΙΚΟΝ ΛΣΜΛΤΙΟΝ. 
(ttarcarollc.)

Ό γιαλός τό γάλα ’μοιάζει 
πριν δ ηλίο: ν1 άνατείλή, 
μ<ά ψυχή οια σέ στενάζει 
ό'ττου λαμν’ εις τό κουπί.

Ξύ-να, ξύπνα, μήν κοιμασαι! 
τ ’ ακρογιάλι οέν θυμάσαι; 
δ πιστός σου κωπηλάτης 
περιμένει να σ* iorj.

*17 > / , y ·» > ιL· γιασα, γιασα! ενια λεσσα!νιτι / t 1 ' _ .'ιγιασα, γιασα, ς το κουπί! 
Εγί,α μόλα, εγ̂ α λέσσα 
γιάσα, γιασα ς’ τό κουπί! (οί;) 

νΕγΐα μόλα! γιασα, γιασα ’ς τό κουπίI 
*εγΐα λε'σσα! γιάσα, γιασα’ς τό κουπί·1

‘Όταν λείπτς λείπ ’ ή ’ ε̂ρα, 
λείπ’ ή ορόσος ’ς τόν αιθέρα, 
λείπ’ εϊς τ’ άνθ’ ή εύιυδία,
) εί'.τουν όλα εις εμέ.

*£λα, νε).α που σε κράζι»! 
αί στίγμα ι που σέ κυττάζω, 
θυμηδία των άγγέλίον, 
ειν’ αι μόναι μου στιγμαί! 

γιάσα, γιάσαί κτλ.
II ΛΓΙΟΦΑΣΙΣ MOV.

> f? \ 1 ' / ΝL*xv εις τον παραοεισον 
να νεμβω εντυχουσα 
καί σέ δεν απαντούσα, 

y ανάγκη της *! /̂ης, 
τόν νΑγγελον τόν άγιον, 

έίστις Οα μέ ώοηγει,
Οά νελεγα νά φύγη,

Οα η μην δυστυχής!
*0 πίσω Οα επε'στρεφχ 

μέ τους έςιορισμένους, 
άπό τους ερχομένους 

πολλούς να ερωτώ* 
καί, φώς μου, Οά κατέστηνα 

θρηνώδεις τους αιθέρας, 
εις όλους τους αστέρας 

να σέ αναζητώ.

ΑΙΝΙΓΜΑ.
^0.

—κου̂ ους εχω περισσούς 
μέ πτερά και μέ κρωσσους, 
κατά τάςιν καί σειράν 
τεταγμένους αύστηράν* 
καί τινας αυτών ίν βάλω 
γίνομαι ες ο'λλου άλλο.

Να δ τρίτος! τον φορώ, 
και 53c ετρεχες, θαρρώ,
?.αν c 5 ελεγα πατέρα, 
πάππον, μάμμην η μητέοα, 
μέ στοργήν να μ’ άσπασΟτ,ς· 
ηρκει μόνον νά πεισ09;ς.

Τόν διοδέκατον αυτόν 
νά φορέσω περιττόν 
άλλως επρεπεν ευΟυς 
νά έκλειψής, νά χαΟτ,ςΙ

Νά, δ έκκαιδέκατο'ς μου 
μή σ' εγγί;/·, δάκτυλός μου! 
σε κατέστηνα οικτοόν,
Οά έζητεις ιατρόν.
Ύ Μέ τ̂ )ν »’χοστόν μου πρώτον 
ειμ εχθρός τών καΟεστιότων* 
μέ ζητούν οί αστυνόμοι, 
καί μέ τιμωρούν οί νόμοι.

ΤΙρόληψίν τινα η πάθος 
κατ' έμοΰ άν κατά βάθος 
συμμερίζεσαι και συ, 
τοΰ δεκάτου μου εννάτου 
νά γνωρίζης προφυλάττου 
το βαρύ και τό ό:υ.

Νά τόν βγάλω;.... Βεβαιώσου 
α ν̂τος τοΰ δώματός σου 

Οά σεισΟοΰν αίσΟαντικά*
Οα σταθούν οί δια^άται 
να φωνάζουν cc Δεν γελάτε; »
Να τόν βγάλω! παίζει;; Ά ! . . . .

I. I. ΣΚΪΛΙΣΣΙΙΣ.
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Τίγρις. 
Τριαντά-φυλλον. 

Ά λ λ α  και άλλά. 
Ψώρα.—ώρα. 

Άπιστος-πιστός-Ιστός.

Ο ENACTPO^ ΟΥΡΑΝΟΊ.

(Πρωτότυπον\

Ζωδιαχόν φώς, και σχηματισμός τοϋ 
σύμπαντος.

« Και το φώς αύτί·3 Ιιτι πτβρύγων 
(f γτ.ς. κ ΙΩΒ. ΛΖ\ 8.

τήν νεφελώδη φο)σφόρον ύλην συν
δέεται και το φαινόμενον τού Ζ ω δ ι α κ  ο ύ λ ε 
γομένου φ ω τ ο ς, τού άποδεικνύοντος δτι και ό 
ήμέτερος 'Ήλιος περικαλύπτεται ύπό τίνος νεφε- 
λότητος, και δύναται ώς έκ τούτου νά άναχΟω 
εις τούς νεφελοειδείς άστέρας. Τό λευκόχρουν 
τούτο φώς γνωστόν δτι φαίνεται εις τούς καλούς



κακούς αμέσως μετά τήν δύσιν του ‘ΙΙλίου περι 
τον Απρίλιον ή Μάϊον, καί άμέσως προ τής α
νατολής αύτουειςτάς αντιθέτους ώρα; του έτους. 
Το φώς τούτο είνε είς άκρον ασθενές, αόριστον 
και άμυορόν, τουλάχιστον εις τά ήμέτερα κλ ί
ματα, ά λλ ’ έντός τών τροπικών φαίνεται λαμ- 
πρότερον οεν δύναται οε νά συγκριθ'5 Ρ·£ wC'- 
ωρον ή μέ το βόρειον σέλας, επειδή παρουσιαζεται 
καΟαρώς ώς ωραία και κωνοειοής ατμόσφαιρα, 
περικυκλούσα τόν "Ηλιον και εκτεινόμενη πέραν 
τής τροχιάς του ‘Ερμου ή τής ’Αφροδίτης, α- 
σΟενώς οέ εφαπτομένη του ήμετέρου πλανήτου. 
Το Ζωδιακόν τούτο φώς ακτινοβολεί ιοίως και α
ποτελεί νεφελώδη δακτύλιον, πεπιεσμένον κα·. 
κυκλοφορούντα έλευΟερως εις το μεταξύ τών 
τροχιών τής ’Αφροδίτης και τού ‘Κρμου οιαστη- 
μα. Πολλοί δέ τών αστρονόμων εικάζουσιν οτι ή 
φωτεινή αυτη ατμόσφαιρα, τής αύτής φυσεως 
ά λλ ’ άσυγκρίτως άσ^νεστάτη ούσα τής άφΟόνως 
περικυκλούσης τούς λοιπούς απλανείς αστέρας, 
περιέχει τά μόρια, εκ τών όποίων αί ούραι πολ
λών εκατομμυρίων κομητών άπεγυμνώΟησαν κατα 
τάς διαδοχικάς αύτών διαβάσεις πλησιόΟεν τού 
‘Ηλίου, και τά όποια μέ τον καιρόν άπορ^νφα ό
•Ηλιος.

‘Γπό οΐανδήποτε έποψιν και άν ΟεωρηΟωσιν οί 
νεφελοειδείς αστέρες, παρέχουσιν άνεξάντλητον 
στάδιον θεωριών και εικασιών, επειοή άούνατον 
είνε πλέον νά αμφιβάλλει τις οτι το πλενστον 
αύτών μέρος σύγκειται έξ άστέρων, ούς περιβάλ
λε ι έν τώ μεταξύ μ α ρ μ α ρ ό ε σ σ α α ί γ λ η ,  
κατά τάς εκφράσεις τών αρχαίων ποιητών. ‘II
Φαντασία αδυνατεί νά ’ένοοα τήν άτελευτητον * » 
σειράν συστημάτων συσσωρευομένων προς σχη
ματισμόν άλλων συστημάτων, και στερεωμάτων 
σχηματιζόντων άλλα στερεώματα έπ’άπειρον και 
καθ’ άπάσας τάς διευθύνσεις. Ά λ λ ’ άφ* έτέρου αν 
ν,νε αληθές, ( δπερ φαίνεται πιΟανώτατον,) οτι 
ύλη φωτεινή και φώσφορος υπάρχει διακεχυμένη 
εις τήν άπειρίαν τού διαστήματος ώς νεφη ή ο- 
μ ίχλα ι, άλλοτε λαμβάνουσα παραδόξους μορφας 
ώς άληΟή νέφη διωκόμενα ύπό τών άνεμων, άλ
λοτε δέ συγκεντρουμένη περί τινας άστέρας ως 
α ί άτμοσφαΐραι τών κομητών, πρέπει φυσικά να 
προβώμεν εις τήν έρώτησιν, ποια εινε ή φυσις 
και ό προορισμός τής νεφελώδους ταύτης ύλης* 
άπορ&οοάται α-ά ν ε  ύπό τών πλησίον αύτής α-I I I  't i > ·
στέρων και παρέχει εις αύτούς συμπυκνουμένη 
παραπλήρωμα φωτός και Οερμότητος, ή συμμα
ζεύεται διά προοδευτικής συγκεντρώσεως, yps 
ωστουμένης εις τήν βαρύτατα, πρός σχηματισμέ 
νέων άστερικών συστημάτων ή μεμονωμένων ά-

ε-
αόν

στέρων; Ά λ λ ’ εύκολώτερον εινε νά Οέστρ τις τοι
αύτα ζητήματα, παρά να δο;στ( εις αυτά πιθα
νήν λύσ ιν.

‘Ο περιώνυμος μαθηματικός Λαπλας προεοη 
εις τό νά έξηγήστρ τήν άρχήν και τόν διαδοχι
κόν σχηματισμόν τού ήμετέρου πλανητικού συ
στήματος, και κατ’ άναλογιαν τού συμπαντο^, 
διά τής έξης τολμηράς μέν άλλ ’ εύφυεστάτη; 
και πιΟανο>τάτης ύποΟεσεως:

cc Έκ τού φαινομένου τής κοινής των πλάνη- 
(C τών και τών δορυφόρων αύτών κινήσεως άπο 
cc δυσμών πρός άνατολάς και τού συνόλου εν γό
ο: νει τού ήμετέρου πλανητικού συστήματος, ύ- 
«: ποτίΟεται δτι τό ηλιακόν ήμών^ σύστημα έσχη- 
<c μάτιζε κατ’ άρχάς νεφελοειδή ατμόσφαιραν, 
α: περιστρεφομένην περι τον έ αυτής άςονα ά..ο 
<κ δυσμών πρός άνατολάς* δτι εις το κέντρον 
α: αύτης έσχηματίσΟη κατά πρώτον ο Ηλιος οια 
α: τής συμπυκνώσεως τής νεφελωοους ύλη·»* ο .ι 
cc ακολούθως, ψυχραινόμενου τού ‘ ΙΙλίου καί αύ- 
α: ξανούσης τής ταχύτητος τ η ς  περιστροφικής αυ- 
(ϊ τού κινήσεως, άπεχωρίζοντο διαοοχικως περι 
(C τόν πιεζόμενον ’Ισημερινόν αύτού νεφελώδεις 
(Γ δακτύλιοι, κινούμενοι κατά τήν αύτήν διεύ- 
« Ουνσιν τής περιστροφικής αύτού κινήσεως αλ- 
oc λά βραδύτερον αύτού* δτι οί δακτύλιοι ούτοι 
cc άκολούΟως συνεκεντρούντο εις Εν η πολλά ση- 
(C μεΐα, και έσχημάτιζον σφαιρικάς πλάνητικ,άς 
cc άτμοσφαίρας περι τόν ήλιακόν Ισημερινόν, 
cc κινουμένας περί τόν έ αυτών αςονα κατα τη/ 
cc αύτήν διεύΟυνσιν, διά την άνωτεραν ταχυ*η- 
«: τα τού εξωτερικού αύτών πρός το εσωτερικόν 
α: και τήν άνάγκην κοινής τίνος ιοιας κινήσεως 
α: και περιστροφής εις τόν νεφελώδη μεγαν πλα- 
«: νήτην· δτι κατ’ αύτόν τόν τρόπον έ σ χ η μάτι
α: σΟ/̂ ,σαν οί δορυφόροι περι τούς ιοιους αυτώ 
cc πλανήτας, ώς καί οί περι τόν μεγαν πλανή- 
« νήτην τού Κρόνου υπάρχοντες τριπλοί φωτεινοί 
cc δακτύλιοι. 01 δέ κομήταί δτι εινε καθαροί ν έ 
α: φ ελοειδ εις άσχημάτιστοι, πλανώμενοι άπό ή- 
(C λιακού συστήματος εις ήλιακόν σύστημα, και 
α: προσελκυόμενοι ύπό τών ήλ ιω ν, όσων ή ελςίς 
α: ήθελε περισσότερον επενεργήσει επ’ αύτών. 
«c Κατά τόν αύτόν δέ τρόπον οτι εσχηματισΟ^,σα / 
cc οΐ δυαδικοί ή  διπλοί άστερες, οι πολλαπλοί, 
cc και αί κηλΐδες ή  ο ΐ σωροί τών άστέρων ^οιά 
« τής διαδοχικής συμπυκνώσεως τής νεφελωοους 
α: ύλης. »

‘Ρ.


