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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΖ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ.

ΜΕΡΙΜΝΑΣΤΟΡΓΗ ΚΑΙ

Την πρδς τά ζώα 
στοργήν και μέριμναν 
Αμών χαρακτηρίζει 
προσηκόντων Α προ
κειμένη Αμετέρα είκών. 
'Αβρά παιδίσκη, με- 
νιμνώσαύπδρ των μι
κρών κονίκλων της, 
παρέχει αντοϊς τροφήν 
ϊνα καταπαύσμ “Αν 
πείναν αύτών.Καίέκεΐ- 
νοι προσχαρεϊς σπεύ- 
δουσι πηδώντες περί 
τήν μικράν των κα
λήν εύεργέτιν. 
Πόσον άφελης καί d- 

θώα Α είκών αύτη I 
άλλά καί πόσον βαθύ 
καί Αδηλόν τδ έξ 
αύτής συμπέρασμα ! 
Ό Θεδς ποιήσας τά 
ήμερα ζφα, δέν άφή- 
κεν αύτά δρμαιον τών 
έν ταϊς έρημίαις ά
γριων,άλλά προύνόη- 
σε, τάξας αύτά έγγύς 
τοΰ άνθρώπου,παρ οί 
εύρίσκωσι περίθαΛφιν 
δαψιλή. Καί ό κύων, 
ό πιστότατος οντος 
σύντροφος τοΰ άν
θρώπου, καί ό βοϋς. 
καί Α δρνις, καί A 
περιστερά καί άλλα 
πολλά εΐσι σύντροφοι 
καί βιούσι διαρκώς 
έγγίτς Αμών, καί πα- 
ρέχουσιν Αμϊν ώφε- 
λείας σπουδαίας, άς 
δέν θά Αδυνάμεθα νά 
έκτελέσωμεν Αμεϊς &- 
νεν αύτών.Ούτως ώ- 
ρισεν Α αείποτε ύπέρ
τού άνθρώπου ένστόργως μεριμνώσα θεία πρόνοια.

Άλλά καί όποιον φιλοσοφικόν δίδαγμα παρέχει 
Αμϊν Α προκειμένη είκών. Διδάσκουσα Αμϊν τδν 
τρόπον της διατροφής τών πλησίον Αμών διαβι· 
ούντων άδννάτων ζωων, διδάσκει ταντοχρόνως Α- 
μάς,δτι οϋτω καί ό Θεδς φροντίζει περί Αμών προ- 
νοών δεόντως περί τής Αμετέρας διατροφής διά 
τής παροχής τοϋ άναγκαιούντος σίτου,κρέατος καί 
φυτών.Ήτοι δτι δίδομεν, τδ λαμβάνομεν.

Β 1ΚΑΪΪΨΙ2 ΤΟΙ SAW?
Τής 9 Αυγούβτου 1896

Έχ τοΰ Γαλλιχοΰ περι
οδικού «Ουρανός χαι Γή» 
έρανιζόμεθα τάς ακολού
θους σχετικάς πληροφορίας, 
περί τοϋ σπουδαιότατου 
ζητήματος, 5πιρ εΐχεν έ- 
σχάτως Απασχολήσει τον 
έπιστημονίκόν κόσμον χαι 
τοσαϋται έχδρομαι χάριν 
αύτοϋ είχον καταλλήλως 
διοργανωθή.

Πρόκειται περί της πα- 
ρατηρήσεως τής στεφάνης 
τοϋ Ήλίου, έχ τής φοβι
κής ίζετάσεως τής όποιας, 
δυνατής ούσης μόνον ένώρ? 
τής όλικής έκλείψεως τοϋ 
ήλίου πολλάς ώφελείας έ
χει νά καρπωθή ή τι α
στρονομία χαί φυσιχή.

k «Σχεδόν εντελής άπο- 
|τυχία Ιπήλθε κατά τήν 
παρατήρησιν τής δλιχής 
έκλείψεως τοϋ Ήλίου τής 
9 Αύγίύστου παρελθόντος 
μολονοτι πολυάρθμοι ά- 
ποστολαί είχον έγκατα- 
σταβή είς λίαν απώτατα 
σημεία τής γης και κα
τάλληλα μίτρα είχον λη- 
φθή πρός Ιζίτασιν καί με
λέτην τοϋ τόσον ίνδιαφέ- 
ροντος φαινομένου τής η
λιακής στεφάνης, ήν κα
τέστη αδύνατον μέχρι σή
μερον νά έζετάση τις έκ
τος τής περιπτώσεως τών 
ήλιαχών εκλείψεων.

At ακόλουθοι άποστολαί 
είχον σταλή:

ί.Τής βρεττανικής ’Α
στρονομικής 'Εταιρείας 

τοϋ Λονδίνου, τοϋ σιαρ- 
χοϋς Συλλόγου τών βασιλικών καί αστρονομικών εταιρειών 
τοϋ Λονδίνου καί τοϋ Πανεπιστημίου καί ’Αστεροσκοπείου 
τής Χριστιανίας tv Vadsoe τής Νορβηγίας.

Οί κυριώτεροι αποστολείς, οίτινες Ακολούθησαν τήν Εκ
δρομήν ταύτην ήσαν οί Kx.Maunder, Downing, Green, Led
ger, ή δεσποινίς Brown, οί xx.Crommelin, Common,Rob 
Ball, Hints, Wesley, Lokger, Fowlerx^. Πρός δέ ή 
δεσποινίς Klumpke.ix τοϋ’Αστεροσκοπείου τών Παρισίων, ό 
κ. Antoniadi έκ τοϋ αστεροσκοπείου τοϋ Juvisy, καί ό
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κ. Parro, διευθυντής τοΰ ’Αστεροσκοπείου τοΰ Τουρίνου 
ώς καί μέγας αριθμός εραστών της αστρονομίας, έπιστη- 
μόνων κτλ. μεταξύ τών όποιων συγκατελέγετο και η 
Α. Μ. Λεοπόλδος Β', βασιλεύς τών Βέλγων.

2. Έν τη Νί^-Ζαμβλίιρ είχε μεταβή αποστολή, άπο- 
τελουμενη έκ τής Δδος’Αγνησίας Clerke καί τών κκ.Stone 
Shackleton κτλ, προσκληθέντων ύπό τοΰ sir George Ba- 
den-Powel δπως τόν συνοδεύσωσιν έν τή θαλαμηγζ» του. 
Όμοίως έτίρα αποστολή διοργανωθεΐσα ύπό τής Ακαδημίας 
τών επιστημών τής Πετρουπόλεως είχε μεταβή εις Νέαν— 
Ζαμβλίαν. Περιελάμβανεν δέ αυτή τόν πρίγκηπα Golizin, 
τόν κ. Backlund, διευθυντήν τοΰ "Αστεροσκοπείου τής 
Πουλκόβας, τόν κ. Lewitzki, διευθυντήν τοΰ ’Αστεροσκο
πείου τοΰ Dorpat καί άλλους τινάς φυσιολόγους.

3. Ή ρωσσική αύτοκρατορική αστρονομική "Εταιρεία άπί- 
στειλεν αποστολήν είς EnonteklS τής Φινλανδίας μετά τών 
καθηγητών Glasenappxai Vuchikhovsky.

4. Δεύτερα αποστολή τής αυτής "Εταιρείας ειχεν εγκα
τασταθώ εις σάς έκβολάς τοΰ Obi.

5. Έν Olekminsk iwl τοΰ Lena δπου ή διάρκεια τής 
έκλείψεως θά ήτο μεγαλειτέρα, εΰρίσκετο τρίτη αποστολή 
τής ρωσίικής αστρονομικής Εταιρείας.

6. Τινές αστρονόμοι ρώσσοι ειχον έγκατασταθή καί έπί 
τοΰ κατωτέρου ποταμού AmOUT.

7. Τέλος ίπί τής νήσου Yeso τής ’Ιαπωνίας, δπου ή 
διάρκεια τής έκλείψεως ύπήρξε κατά έν λεπτόν τής ώρας 
περίπου, πλέον ή έν Νορβηγία μετέβησαν δεάφοροι άποστο- 
λαί,έξών μία αγγλική,τρεις άμερικανικαί καί μία γαλλική.

Ή γαλλική ένταΰθα άποστολή διηθύνετο ύπό τοΰ κ. 
Deslandres έκ τοΰ ’Αστεροσκοπείου τών Παρισίων.

Άπό είκοσιπενταετίας οΐ αστρονόμοι ματαίωςέπεχείρησα*  
νά λάβωσι φωτογοαφικώς τήν στεφάνην τοΰ ήλίου έν πλή- 
ρει ήμέρφ. Ό Δόκτωρ Deslandres καί ό καθηγητής Hale 
υπήρξαν ευτυχέστεροι δσον άφορ$ τάς ήλιακάς προοχάς, 
άπολαβόντες έξαιρίτους εικόνας αυτών. Καί εάν έπε- 
τύγχανον νά λάβωσιν όμοιας καί τής στεφάνης τοΰ 
ήλιου, θά ήτο κάλλιον ήμΐν γνωστή ήδη ή φύσςς 
τής περιοχής αύτοϋ, άφοΰ μάλιστα μόνον έν ώρ$ τής 
βραχείας όλικής έκλείψεως παρέχεται ήμΐν ή ευκαιρία 
νά τήν μελετήσωμεν. "Εάν δε τά ανυπέρβλητα παρεμ- 
βληθεντα προσκόμματα δέν έμεσολάβουν κατά τήν εσχάτως 
γενομένην ταύτην όλικήν εκλειψιν, καθ’ ήν πληθύς έπι- 
στημόνων προσέδραμεν είς τά κυριώτερα σημεία τής ύφη- 
λίου, δπως έπί τό τελειότερον έξετάση αυτήν, πολλά έτι 
αμφίβολα σημεία τοΰ ζητήματος τούτου θά έλύοντο προ τοΰ 
τέλους τοΰ αίώνος ημών.

Έκτος έν Σιβηρίφκαί Ίαπωνίφ, δπου ή κατάστασις τοΰ 
ούρανοϋ, μολονότι συννεφώδης επίτρεψε νά πραγματοποιη 
θώσι ένδιαφέρουσαι καί ώφέλιμαι μελεται, παντού άλλοσε 
ή παρατήρησες τής έκλείψεως ταύτης κατέστη αδύνατος. Έν 
Vadsoe ό ήλιος διετέλει καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έκλει- 
ψεως κεκαλυμμένος ύπό τών νεφών. Ούδείς δέ αστρονόμος 
άπήλαυσε τό έλάχιστον αποτέλεσμα.

Τό πλοΐον «Καλυψώηδπερ είχεν άπομακρυνθή τής άκτής, 
δπως εύρη άπωτέρω ουρανόν καθαρώτερον δέν ύπήρξεν εύτυ- 
χέστερον τών παραμεινάντων έπί τής ξηρας.

Έπί τής δυτικής πλευράς τής Νορβηγίας, ό ούρανός του
ναντίον, ύπήρξεν εύδιος καθ*  δλην τήν διάρκειαν τής έκλεί
ψεως. "Ιδού δέ τί έγραψεν δ κ. John Dover :

« Κατεσκηνώσαμεν έφ’ ύψηλής τοποθεσίας 75 μέτρων, 
πλησίον τοΰ χωρίου Brevik.'O ήλιος άνέτειλεν άκτινοβόλος 
τήν 3ην ώραν καί 14 λεπτ.. Ή μερική έκλειψις ήρξατο τη 
4η ώρφ 1 λ. καί ή όλική τη 4η ώρ. καί 54 λεπτ.Ή όλική 
διήρκεσεν, 92 δευτερόλεπτα ή δέ μερική έληξε τη 5η ώρα 
καί 51 λεπτ.

»Ή στεφάνη ύπήρξε λίαν όρατή· πρός τό ΒΑ. δέ μέρος 
τής περιφέρειας τοΰ ήλίου,ή στεφάνη είχε τό μήκος τής δια

μέτρου τοΰ άστρου καί έφαίνετο πολύ εύδιάκριτος. Πρός δυ· 
σμάς είχε τά 2)3 τής διαμέτρου ταύτης καί νοτιοανατο- 
λικώς τό ήμισυ μόνον. Έπί τοΰ νοτιοδυτικού άκρου τοΰ ή
λίου παρετηρεϊτο μεγάλη έρυθρά κηλίς, ήτις διήρκεσε καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τής όλικής έκλείψεως. Διέκρινα πλησίον 
τόν Δία καί τήν ’Αφροδίτην.Ό Άρης καί ό 'Ρηγοΰλος πα- 
ρετηρήθησαν ύπό άλλων παρατηρητών. Τό χρώμα τής 
Σελήνης όπότε διέβη πρό τοΰ ήλίου, ήτο σκαιόφαιον, ένφ τό 
χρώμα τής στεφάνης ήτο ώχρόλευκον ό δέ ούρανός πρός 
βορράν καί άνατολάς εΐχε χροιάν ανοικτού κίτρου καί πρός 
δυσμάς άαθενούς κίτρινου».

Έν Νέφ Ζαμβλία ΰ ούρανός ύπήρξεν έξ ίσου επιεικής καί 
ήδυνήθησαν νά παρατηρήσωσι τήν στεφάνην καί λάβωσε 
μερικός εικόνας αυτής.

’Επίσης καλαί ειδήσεις έλήφθησαν έκ τής δυτικής Σιβη
ρίας καί τοΰ ποταμού Amour, δπου ό ούρανός ητο μέν ολί
γον κεκαλυμμένος, ήδυνήθησαν έν τούτοις νά λάβωσιν εξ 
φωτογραφίας τοΰ φαινομένου.

Οί μάλλον εύνοούμενοι σταθμοί υπήρξαν οί τής νήσου 
Υβ8Ο τής ’Ιαπωνίας, όπου ή έκλειψις έγένετο τήν 3η ώρ. 
μ. μ. καί διήρκεσε 1 λ. περισσότερον ή έν Νορβηγία,. Άλλά 
ένφ είς τό Tokio και τό Yokohama ή έκλειψις ήτο δλως 
ορατή, οί βορειόθεν τοποθετημένοι αστρονόμοι ειχον ούρανο*  
νεφελώδη καί ατμόσφαιραν ύγράν, ήτις κατέστησε τάς 
παρατηρήσεις των αδυνάτους.

’Επίσης έκ Νέας Ύόρκης έλήφθησαν ειδήσεις, δτι οίά- 
στρονόμοι οί έργασθεντις έν Miyanoshipa δέν έπέτυχον ή 
εν μέρει.

Έκ δέ Bodo τής Κβπενάγης έλήφθησαν -ειδήσεις οτι έν 
Bredwig ?λαβον 11 εικόνας έκλείψεως, εύκρινώς παρατη- 
ρηθείσης. "Ομοίως έκ Στοκχόλμης ή έκλειψις παρετηρήθη 
έπί καλαΐς συνθήκαις πρός τό Β. Δ. άκρα τής Σουηδίας.

Ό κ. Norman Lochyer άπέστειλε έκ Kio-Bland πρός 
τήν Άγγλ. έπιθεώρησιν ή «Φύσις», τό εξής τηλεγράφημα- 

«Μολονότι ό ήλιος ήτο κεκαλυμμένος ύπο νεφών φαινόμενά 
τινα υπήρξαν- καταπληκτικά. Τό σκότος ητο τοσοΰτον ισχυ
ρόν, ώστ’ έδέησε ν’άνάψωσι τάς λυχνίας. Τό άτμόπλοιον 
Volage είχε μεταφέρει 37 παρατηρητάς,δπως λάβωσι ση 
μειώσεις*  είχον δέ φέρει καί φασματοσκοπία προς άνάλυσιν 
τοΰ . φωτός τής στεφάνης καί τών προοχών, φωτογραφικός 
συσκευάς καί άλλα μηχανήματα. Άς φαντασθή τις τήν 
λύπην δλων τούτων τών φυσιοδιφών καί τ’αποτελέσματα 
αυτών, ίάν ή έκλειψις ήτο ένταϋθά ΰρατή».

Ό «Times» έδημοσίευσεν ένδιαφέρουσαν διήγηοΐν, έζ ής 
άποσπώμεν τά έξής :

«Β. Α. τής Νορβηγίας είς μοίραν 70 πλάτους παρου-, 
σιάσθη φαινόμενου ούδέποτε ίσως άναφανέν έν τή άπομε- 
μακρυσμένη ταύτη χώρα. Ό κόλπος τοΰ Vadso ητο πλή
ρης πολεμικών πλοίων, θαλαμηγών καί άλλων Ιδιωτικών, 
μεστών θεατών καί έραστών τών παραδοξοτήτων τής φύσεως 
προσδραμόντων έκεϊ, δπως θαυμάσωσι τήν εκλειψιν ταύτην 
τού ήλίου. Οί άστρονόμοι ειχον μεταφέρει προ τής άκτής 

τά εργαλεία αύτών καί τοποθετήσει αύτά έπί τών ύψηλο- 
τέρων θέσεων ένταΰθα. θαυμάσιον θέαμα ητο ή πληθύς τών 
άναμενόντων καί τών ποικίλων διεσπαρμένων τήδε κακεΐσε 
μηχανημάτων τήν παραμονήν τής έκλείψως. Ούδείς έσκέφθη 
νά κοιμηθή· άπό τής 2 μέχρι τής 5 ώρας τής πρωίας ή 
κίνησις τών πλοίων καί ή μεταφορά τών έπιβατών έπι τής 
άκτής ήτο ζωηροτάτη. Οί επίσημοι άπεσταλμενοι ήναγκά- 
σθησαν νά^χηματίσωσι ζώνην πέριξ αύτών διά στρατιωτών.

»Κατά τήν πρώτην επαφήν τής Σελήνης ό ήλιος δέν 
ήτο όρατός, έγένετο δμως ολίγον μετά ταΰτα, καί ή μερική 
έκλειψις ήρξατο ν’ άναφαινηται έν δλη τή λαμπρότητι αυ
τής. Πάντες άνέμενον τήν όλικήν έκλειψιν, ήτοι τήν κρισι- 
μωτάτην στιγμήν^τής παρατηρήσεως. Ή στιγμή έπλησία- 
σεν καί τό δεσπόζον χωρίον ήρξατο σκοτιζόμενον καί ό ου
ρανός λαμβάνων τής νυκτός τό χρώμα. Έφαίνετο ώσει έ’ν 
κελαινόν καταιγίδος νέφος κατήρχετο νά καλύψη τήν γήν.

Πλήν φευ! νέφη έκάλυψαν βαθμηδόν τόν όρίζοντα καί ή πα- 
ρατήρησις τής στιγμής τής όλικής έκλείψεως δέν έγένετο ή 
ε’κ διαλειμμάτων καί διά μέσου τών νεφών. Τότε πάντες 
έστράφησαν προς τό αντίθετον μέρος τοΰ όρίζοντος, δπως 
παρατηρήσωσι τήν πορείαν τής σκιάς τής Σελήνης έπί τής 
Γής.

» Έπί ?ν λ. και 40" ή Vadsol καί οί παρατηρηταί- 
ίκαλύφθησαν ΰπό τοΰ σκότους. Τά πτηνά διέσχιζον τόν 
αέρα πεφοβισμένα, πάντες δέ οί μάρτυρες τής σκηνής ταύ
της άπήλαυσαν άνεξαλείπτους εντυπώσεις.

» Εν τούτοις τό αποτέλεσμα τών παρατηρήσεων ύ
πήρξεν σχεδόν άκαρπον. Σκοπός ήτο ή αναπαραγωγή τής 
στεφάνης καί ή άνάλυσις διά τοΰ φασματσσκοπίου τοΰ φω
τός δπερ διαχέει. Αλλά κατά τήν κρισεμωτάτην στιγμήν 
τής όλικής έκλείψεως τά επελθόντα νέφη ήμπόδισαν τά απο
τελέσματα ταΰτα ».

Τρεις άλλαι άποστολαί, δύο ρωσσικαί καί μία αγγλική 
έσχον καλά, ώς γράφουσιν, αποτελέσματα. ’Επιστολή δέ 
έξ Ιαπωνίας, φθάσασα τήν 24 7βρίου, άγγελει δτι ό ού
ρανός ήτο κεκαλυμμένος καθ’ δλην τήν ημέραν, καί δτι 
ήδυνήθησαν έν τούτοις νά λάβωσι λαε'θ'άε'οΐ' φαινόμινον 
τής στεφάνης διά μέσου τών νεφών κατά τήν κρίσιμον 
στιγμήν,

Τοιαύτη ύπήρξεν ή διάσημος αυτή ήμερα διά τους αστρο
νόμους τής ύφηλίου. Ήδη άς άναμείνωμε-» τήν επιστροφήν 
καί εγκατάστασήν τών άποστολών τούτων είς τά ίδια,δπως 
έκφέρωσε τάς όριστικάς αύτών γνώμας περί τοΰ τόσου άπα- 
σχολήσαντος τούς άστρονόμους ζητήματος τούτου.

Φ. D.
------------- »■ Μ»»»■»--------------

Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ

1

£ 
ί 
ι
»■ 

f

i

L

ί;

Ήρξατο καί πάλιν άνακινούμενον τό ζήτημα «τοΰ φι
λοσοφικού λίθου.» Λέγεται μάλιστα, δτι άπό τενος χρόνου 
τό άγαλμα τοΰ Νικολάου Φλάμελ αστράπτει έκ μειδιαμά
των ειρωνικών έπί τοΰ πύργου Άγιου ’Ιακώβου τών Παρι
σίων.· Οί δέ ευάριθμοι τών ΐπιζώντων άλχημιστών κινοΰσι 
τήν κεφαλήν μορμυρίζοντες: «Ημείς τό προείπομιν, δτι οί 
πρόγονοι ήμών έγνώριζον τούτο άπό τοΰ Ε*  αίώνος, καί δτε 
ό Έλλην Ζωσιμάς εγραψι περί τής Τέχνης τοϋ κατα- 
ΙΗβυάζβΐν χρυβόν ί . .. Ούδείς ^ήθέλησε νά μάς πι- 
στεύση . . . Πόσον οί καιροί άλλάζουσι!» Καί είνβ άρκετά 
ικανοποιημένοι ήδη οί γέροντες ούτοι άλχημισταί,διότι διε- 
δόθη δτι έν ’Αμερική συνεστήθη σπουδαία εταιρεία, σκοπόν 
εχουσα τήν μετατροπήν τοΰ άργύρου εις χρυσόν. "Ομιλος δέ 
επιστημόνων καί κεφαλαιούχων ίδρυσε καία Άργυρόχρυσον. 
Συνδικάτον».

Το.συνδικάτον τούτο έκοινοποίησεν ίσχάτωςβτι προτίθεται 
νά κτίσρ εργοστάσιου, δπως έπιστημονικώς μετατρέπη τόν 
άργυρον είς χρυσόν. Ό δέ τόν φιλοσοφικόν λίθον άνακαλύψας 
ε’νε ό κ.’Εμμενς, άλλ’ ή εΐδησις αυτή ούδένα έπήνεγκε έκ- 
πεσμόν τών μεταλλείων τής νοτίου ’Αφρικής. Έν πόση 
περιπτώσει περί τοΰ αληθούς αύτής έγγυώνται είδικαί τής 
"Αμερικής καί τής "Αγγλίας έφημερίδες.

Όκ.’Εμμνς, ώς είκός,δέν διετυμπάνισι τό μυστικόν του, 
ώστε έσόμεθα έφεκτικοί απέναντι τής Αμφιβόλου ταύτης εΐ- 
δήσεως, έν δσ,φ δέν εχομεν είσέτι άνά χεϊρας τόν χρυσόν του 
Καί ευτυχώς, διότι ό κ.ούτος δέν γοητεύεται ώς οί προτάτο— 
χοί του.

Σοφοί τινες. ή έφευρέται καί ούχί τυχόντες, έβεβαίωσαν 
ήδη δτι κατώρθωσαν έν σμικρφ τήν μετατροπήν ούχί οίου- 
δήποτε μετάλλου είς χρυσόν, άλλά τοΰ άργύρου εις χρυ
σόν. Τφ 1893, ό Κάρεϋ Λή ,κατεσκεύασε δι’ άργύρου μέ
ταλλο», τοΰ όποιου αι φυσικαί Ιδιότητες μεγάλην σχέσιν ει- 
χον πρός τάς τοΰ χρυσού, αί χημικαί δμως "ιδιότητες ήσαν 
αί τοΰ άργύρου. Καί ό Έδισον αυτός έσκέφθη έπ’ίσης περί 

μετατροπής τών μετάλλων. Λέγεται μάλιστα οτι κατόρθω
σε νά παραγάγη μέταλλον ε’χον τό χρώμα, την πυκνότατα, 
το ευσφυρήλατον καί τάς άλλας φυσικός ιδιότητας τοΰ 
χρυσού..

Ό κ. Τίσλα επέτυχε τό αυτό άποτέλεσμα, κατακαίω» 
πλάκα άργύρου διά τών ακτινών X. Ό καθηγητής Πρα 
Ρέμσεν, τοΰ Πανεπιστημίου Ίωάννου Χόπκινς τής Βαλτι
μόρης, θεωρείται ώς άπό πολλοΰ μετατρέψας τόν άργυρον είς 
χρυσόν καί ήδη καταγίνεται είς τήν πραγματοποίησή νέου 
μηχανήματος, δι * ού θά έπιτυγχάνη τήν μοριακήν μεταμόρ
φωσε» τών μετάλλων.

“Ωστε τό πρόβλημα έτράπη πάλιν διάφορον φάσιν, άλ
λά δεν φαίνεται δτι αληθώς άφίκοντο είς τό σημεΐον τής 
μεταμορφώσεως τοΰ άργύρου είς χρυσόν. Ό κ. Έμμενς, ό 
άλχημιστής τών καθ’ημάς χρόνων, όμολογεΐ δτι άπλούστα- 
τα ένεπνεύσθη έκ τών άναζητήσεων τοΰ Κάρεϋ Λή, δστις 
άνεκάλυψε τό μέσον τοΰ ν’άπολαμβάνη ύγράν διάλυσιν με
ταλλικού άργύρου, δηλ. άργύρου άπείρως διηρημένου. Δι- 
αιρών δ" ίτι περισσότερον δι’ ατομικών μεθόδων, ό κ. Έμ- 
μενς κατόρθωσε τήν κατασκευήν μετάλλου, δπερ, λέγει, δέν 
είναι πλέον άργυρος, άλλ’ έτέρα στοιχειώδης ούσια. Ό άρ
γυρος ούτος, δστις δέν είναι πλέον άργυρος, καί οστις κατέ
χει τάς φυσικάς "ιδιότητας τοΰ χρυσού, δεΐται ονόματος. Ό 
κ. Έμμενς τόν έβάπτισεν « Άργεντάουρουμ» δηλ. άργυρό· 
χρυσόν. Είναι δηλ. χρυσός εκ φυσικής άπόψεως. Ή μετα
τροπή γίνεται πρόξενος άπωλείας 25 ο)ο τοΰ αρχικού βάρους. 
Άλλά καί τά κέρδη δέν θά ήναι τόσον μεγάλα. Τούτου 
ένεκα επετεύχθη καί ό σχηματισμός συνδικάτου καί ή ΐδρυ- 
σις έργοστασίου.

Φοβούμεθα πολύ μήπως οί αντίποδες ήμών καταχρώνται 
καί θελήσωσι νά κατασκευάσωσι κανέν ομοίωμα χρυσού. 
Πάντες γνωρίζουσιν δτι διά τής ύποδιαιρίσεως τροποποιεί τις 
ύπερβαλόντως τήν μοριακήν σύστασιν σώματός τίνος· με
ταβάλλει τό χρώμα αύτοϋ, τήν πυκνότητα, τάς φυσικάς 
αυτού Ιδιότητας, τοΰθ’δπερ άναμφιβόλως πράττει ό Έμ
μενς. Άλλ ’ ίνα άπολαύση τις τήν πραγματικήν μετατρο
πήν, φυσικήν καί χημικήν, δέον ΐνα τροποποιήση τό συστα
τικόν μόριον, τήν άτομικήν Ισορροπίαν τοΰ μετάλλου, νά 
μεταμορφώση δηλαδή έξ ολοκλήρου τό οικοδόμημα.

Μή σπεύοωμεν δμως. Όταν μάς παρουσιάσωσιν εν μετά- 
τραπέν νόμισμα χρυσοϋν, χημικώς άπρόσβλητον, τότε θέ- 
λομεν πιστεύσει είς τήν αμερικανικήν άνακάλυψιν.

Έν πάση περιπτώσει ό κ. Έμμενς είναι καλλίστης πί· 
στεως καί τό δεικνύει, καθότι δέν ονομάζει τό μέταλλόν του 
χρυσόν, άλλά πράγματι άργεντάουρουμ !

Φρίκ
-------—-------------------------------

ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΛΓίλετη έπί μονβιχη$ 0νμφωνία$.— Ιδέα τής 
άρμονΙα$. — "Ακουστική συμφωνία.— 

Φίίοβοφιχη ανάΐυβις γερμανικοί μουσικοί·

Ή έπιστήμη συνέπεια τής φυσικής ευφυΐας είναι ή πα
ράγουσα τάς μεγάλας καί νεωτέρας ανακαλύψεις. Διά τά 
κοινά πνεύματα δέν είναι άλλο τι ή παραγωγική τις δύνα- 
μις. Ό δεύτερος ούτος προσδιορισμός είναι μάλλον εύνόητος 
παρ’ έκείνοις, οΐτινες δέν ετυχον πνευματικής τίνος άναπτύ- 
ξεως. Οΐ τοιοϋτοι, δυστυχώς, δέν κρίνουσιν έπισταμένως τά 
πράγματα,άλλά τάσσουσι σχεδόν 5λα τά ανώτερα ε’ργα είς 
τήν αυτήν τάξιν. Διά τούτο βλέπομεν μετά μεγάλης λύ
πης, δτι αί ώραΐαι τέχναι κρινόμιναι ύπό τών τοιούτων, 
χάνουσιν όλοτελώς τήν άρχικήν αυτών αξίαν καί δτι τά 
ούχί αξίας προσοχής ε’ργα έφελκύουσι μάλλον τήν προσοχήν 
αύτών, δσον καί τά διασημότιρα.Μάς είναι λίαν δύσκολον 
καί έντελώς άσκοπον τής παρούσης περιστάσεως νά περιγρά-
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ψωμεν τήν πνευματικήν ναύτην διαφοράν. Το τοιοΰτον είναι 
μεταφυσικόν τι ζήτημα, ή λύσις τού όποιου «ναι λίαν χρή
σιμος διά τήν πρόοδον τής Επιστήμης καί διά τήν κατάτα
ξη τών Εργων τών ύποβαλλομίνων είς τήν έξέτασιν τοϋ 
κοινοΰ. Άφίνομεν μάλλον τήν φροντίδα ταύτην τοΐς φιλο- 
σόφοις. Έν τούτοις όμως κατά τό ένον θα οώσωμεν ίδιαν 
τινά, όπως διακρίνη τις εύκολώτερον έντή Εκτελέσει .τά &- 
σήμα τών σπουδαίων έργων.

Ό ΓαλατΛς έν Κωνιϊταντινονπόλει.

Μή δυνάμενοι ν’ άνάπτύξωμεν έν έκτάσει τό θέμα τούτο, 
•θ’άνατρέξωμεν είς πραγματικά καί λογικά διδόμενα, λαμ- 
■βάνοντες ώς όρον τήν κατάταξη τών Μουσικών συμφωνιών 
τής Γερμανικής Σχολής. Ό λόγος τής Εκλογής ταύτης εί
ναι δτι έν αυτή θά ευρωμεν μουσικά Εργα Εχοντα τάς άπαι- 
τουμένας αποδείξεις καί πλησιάζοντα μάλλον τόν σκοπόν 
ημών πρός όφελος τού κοινού.

Έάν δέν δυνηθώμεν δέ νά Επιτύχωμεν τοϋτφ, τουλά
χιστον θά δώσωμεν αφορμήν είς μάλλον πεπειραμένους ήμων 
νά μελετήσωσι τό θέμα καί δώαωσι ώθησίν τινα είς τήν 
ύπνώττουσαν είσέτι παρ’ήμϊν Μουσικήν.

Ή μάλλον άπλή μελφδία παραγομένη ύπό τηος φωνής 
ή μουσικού οργάνου, ε’χει καθ’ έαυτήν χαρακτήρα τινά 
δστις Εφελκύεει μάλλον ή ηττον τήν προσοχήν τηος,άναλό- 
γως τής σχέσεως ήτις ύπάρχέι μεταξύ τής έκφράσεως τής 
μελφδίας καί τής ηθικής διαθέσεως τού άκροαζβμένου προ
σώπου. Ή Μουσική λοιπόν τοιουτοτρόπως λαμβανομίνη εί
ναι ή αυτή ανέκαθεν δι’όλους τους λαούς, Έκ τής ταύτό- 
τητος τών αισθημάτων έγεννήθη ή άνάγκη τής διφωνίας, ή 
Φύσις όμως ουδόλως προσδιώρισεν Εν διαπασών Ομοιόμορφον 
δι ’ δλας τάς φωνάς*  κατά συνέπειαν εις τήν διφωνίαν υπήρχε 
μεγάλη δυσαναλογία συνάμα καί κακοφωνία, τό τοιοΰτον 
δμως δέν έβράδινε νά έφελκύση τήν προσοχήν τών ειδημόνων. 
Διά πολλών κόπων ουτοι άνεκάλυψαν, οτι ή δυσαναλογία 
αδτη ύποβαλλομένη είς μερικού; κανόνας ήδύνατο νά εύχαρι- 
■στήσω °ΰ·' Χαί· Μι τήν καρδίαν, όσον καί ή άπλή με- 
λφδία.Αότη ήτο λοιπόν ή αρχή τής αρμονίας.

Μετά τήν ανακάλυψη ταύτην, ή Επιστήμη, μετά παρέ
λευση πολλών χρόνων καί ίπίπονον μελέτην, ήδυνήβη νά κα
τατάξω δλα τά διαπασών είς τάς καταλλήλους θέσεις αυ
τών και νά παραγάγη έκ τοϋ όλου μίαν αρμονικήν μελφδίαν 
τής όποιας ή ώραιότης καί δ πλούτος κατέθελξαν όλον σχε
δόν τόν κόσμον καί ύπερέβη κατά πολύ τής απλής μελω
δίας.

Καθ’δσονή αρμονία έδίδασχεν εις τάς φωνάς, πάσης τά.

ξεώς, τό Εμπαθές καί εύχάριστον, τά μουσικά όργανα άφ- 
έτέρου, τών όποίων τό διαπασών ήτο σύμφωνον μέ τάς φω
νάς, συνετέλουν εί; τήν εκτέλεση διαφόρων τεμαχίων, ένι· 
σχύόντα ούτως είπεΐν τήν φωνητικήν αρμονίαν.

Τά Μουσικά όργανα κατεϊχον Επί πολύν χρόνον τήν δευ- 
τέρεύουσαν θέσιν. Μόλις κατά τό μέσον τοϋ τελευταίου αίώ- 
νος τή συνδρομή Εξαιρετικών ειδημόνων ήδυνήθησαν νά λά
δωσε τήν θέση,ήν σήμερον κατίχουσι καί γίνωσι συναγωνι- 
σταί τών φωνών.

Κατά τήν εποχήν έκείνην μόνον τό Εκκλησιαστικόν Μου
σικόν όργανον κατείχε θέσιν τινά έν τή άρμονίφ. Αί φιλοσο
φικά} ιδέαι και ή Επιστημονική πρόοδος παρέσυραν μεθ ’ Εαυ
τών καί τά καλλιτεχνικά Εργα. Ή Μουσική λοιπόν Εγείνε 
λαίκοτέρα. Ή Επιστήμη αντικατέστησε τό Μουσικόν τούτο 
όργανον ύπό πολλών διαφόρων οργάνων, τότε δέ άνεφάνη 
ή 'Ορχήστρα. Ακολούθως ειδήμονες Εδωκαν ώθηση περισ- 
σοτέραν εις τήν Μουσικήν, έξ ού παρήχθη ή μεγάλη οργανική 
μουσική.

Έν Γερμανίφ, αΐ φιλοσοφικαί ανακαλύψεις ουδόλως έ- 
κλόνισαν τήν πίστιναί εκκλησίαι έξηκολούθησαν νά είναι τό 
κεντρον τής Μουσικής τέχνης,τό δέ θέατρου τδ όποιον ήρχισε 
ν ’ άνθή ώφειλε τό πάν είς αύτάς. Αΐ άρμονικώτεραι συνθέ
σεις εύρίσκοντο είς|τού; ναούς,όλα δέ τά καλλιτεχνικά Εργα 
τού αιώνος Εκεί ειχον θέσει τήν Εδραν των.

Μεταξύ τών μάλλον διακεκριμένων Γερμανών Μουσικών 
ό Χάϊδιν ύ Εμπειρότερος τής Εποχής του άνέλαβε νά ίπεκτίνγ 
τήν οργανικήν μουσικήν μέχρι τοΰ τελευταίου προσητού ση-
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μείου. Όλη σχείόν ή ζωή τοΰ ίιχσήμου τούτου άνδρός άφιε- 
ρώθη εις την έχπλήρωσιν τοΰ ίεροϋ τούτου σκοποΰ.Κατά τήν 
ένδοξον ταύτην έποχήν εξήκοντα χαί πλέον Μουσικαί συμ- 
φωνίαι έξήλθον τών χειρών του χαί έδωχχν εί; τό οργανικόν 
μουσικόν σύστημα άλλην όλοτελώς ζωήν. Ό Χχϊδίν λοι
πόν θεωρείται ό τελειοποίησα; τό κενόν τοΰτο,τό όποιον άρ- 
γότερον ύπό πολλών άλλων ειδημόνων προή^θη είς τόν υπέρ
τατου βαθμόν τής τελειότητος.

Είς τοιοΰτος νεωτερισμός ητον αδύνατον νά μην έχη καί 
τούς μιμητά; του.Ό Μοζάρ,τό παραγωγικόν έκεϊνοπνεΰμα, 
συνεπλήρωσεν έν τφ θεάτρφ τό άρξάμινον ύπό τοΰ Γλούχ 
Ζργον, ήτοι τήν χρήσιν τών μουσικών οργάνων. ΙΙερεποιών 
τιμήν είς τήν άναχάλυψίν τοΰ Χάϊδεν συνέγραψε μερικά; 
μουσιχάς συμφωνίας. Κατά τήν αυτήν εποχήν, ό Μπιτό— 
βεν, ύπό τήν έποπτείαν τών δύο τούτων άνδρών, ήρχεσε 
νά δεικνύη τήν μεγαλοφυΐαν αύτοϋ καί νά προβλέπη συνα

γωνισμόν καί δόξαν. Πλη·- 
σίον τούτων τών μεγάλων 
καλλιτεχνών, πολλοί άλλοι 
άνεφάνησαν οϊτινες ίτυχον 
σεβασμού παρά τών κοινών 
άφίνοντες έργα άξια λόγου. 

Ζητοϋμεν συγγνώμην παρά 
τών φιλομούσων αναγνωστών 
διότι άπεμακρύνθημεν έχ τοΰ 
θέματός μας καί περιήλθομεν 
είς ίστορικάς λεπτομερία?, 
τάς όποιας τοσάκις ή Μου
σική φιλολογία έξέθηκε. ‘Εν 
τούτοις ειπομεν, ότι τό άρ- 
θρον τοΰτο δέν τό γράφομεν 

διά τούς ειδήμονας καί καλλιτέχνες, άλλ’δτι σκοπός ήμών 
είναι νά δώσωμεν ιδέαν τινά εΐς τό κοινόν,όπως καταστώσι 
μάλλον καταληπτά τά εΐς έξέτασινΑποβαλλόμενα μουσικά

Έάν ολίγον οπισθοδρόμηση ό αναγνώστης ήμών, θά ιοη 
ώς ανωτέρω είπομεν, δτι αί έχκλήσίαι έχρησίμευον ώς κέν-- 
τρον, διότι sxet αί καλλιτεχνεκώτεραι μελφδίαι έξετε- 
λοΰντο.Άπόοειξις τούτου είναι τά μέχρι σήμερον σωζόμενα 
αριστουργήματα. Τό σύνολον τών ιερών τούτων μελφδιών 
έγενετο αφορμή εις τούς μουσικούς, δπως θέσωσιν εΐς εργον 
δλα; τάς πηγάς τής έπιστήμης,Εΐς ολα δέ σχεδόν τά ε'ργα 
τά μέχρι σήμερον διασωθέντα βλέπομεν τοσούτους κόπους 
καταβληθέντας, ώστε είναι αδιαφιλονίκητου διι ή άρμονία 
δέν έσχεν άμεσον τινά έπιρροήν καί εΐς αυτούς ε’ισέτι τούς 
λαούς, ούχί τούς τόσον πεπολιτισμένους.

Οί Γερμανοί καλλίτερον σκαπτόμενοι, οέν ίκαμον τήν 
μουσικήν είδος νεωτερισμού*  καλώς πληροφορημένοι ύπό τής 
πείρας, δτι τδ σύνολον τών έργων αύτών ητον αρκετόν δπως 
ίπαρκέση εΐς τάς άναγκας αυτών, έμεινον πιστοί εΐς τάς 
άρχαίας των συνήθειας, άφίνοντες ελευθέρους τούς νέωτέ- 
ρους μουσικούς δπως διά τής φαντασίας αύτών ποικίλλωσι 
τήν μελφδίαν.Έν τούτοις οί Γερμανοί ούδόλως ε*λαβον  έκ 
τής φύσεως ιδιαίτερόν τι προτέρημα μουσικής ιδιοφυίας.

Έν Γαλλίςι, ό τρόπο; τή; μουσικής συμφωνίας' έπί πολύν 
χρόνον ητον άγνωστος, όπόταν δ’ έτέθη εΐς ένεργειαν, τά 
πνεύματα ήταν προσηλωμένα εΐς άλλα αντικείμενα.Οί δια- 
σημότεροι άνδρες ήσαν άφοσιωμέ»οι εΐς τήν τότε πολιτικήν 
κατάστασιν, ούδόλως δίδοντες προσοχήν εΐς τάς ώραία; τέ- 
χνας. Ή μουσική έκαλλιεργεΐτο μόνον ύπό μιχράς τίνος με- 
ρίδος.Τό ’Ωδεϊον, μόλον δτι έμενε πιστόν εΐς τήν δόξαν τοΰ 
Μπετόβιν, οέν ήδύνατο δμως νά νικήση τήν απάθειαν τοΰ 
λαοΰ.’Αριστοκρατική τι; μερί; άπολαμβάνουσα τού; θησαυ
ρούς τή; Γερμανική; Σχολής δέν προσεπάθει διόλου νά 
έλκύση τό ίπίλοιπον κοινόν.

Έπί τέλους ,οΐ Παρισινοί κεκμηκότε: εκ τής μονοτο
νίας τών μουσικών αύτών έ^γων, άτινα δέν συνεκίνουν ού
δόλως τάς καρδίας αύτών, ησαν έτοιμοι νά έγκαταλείψωσι 

τ

τό είδος τής μουσικής έκείνη;, όπόταν άνεφάνη ή Μουσική 
Συμφωνία, αναζωογονούσα τάς διψώσα; μουσιχήν καρδίας 
αύτών. 'Η πρωτοφανή; αΰτη μουσική διήρεσε τό κοινόν εΐς δύο 
τάξεις· οί μέν ήσπάσθησαν τούς μεγάλους διδασκάλους, καί 
τοιούτοι ήσαν οί άληθεΐς φιλόμουσοι, οΐ δέ μολονότι είχον 
τήν καλήν διάθεσιν, συνειθισμένοι όμως εις τά; μονοτόνου; 
μελφδία; των έμειναν πιστοί εί; αύτά;.

θά είναι βεβαίως λίαν άτοπου νά διαφιλονικήση τι; τήν 
έπφροήν ήν έσχον τά έργα τοϋ Χάϊδεν καί Μπετόβεν κατά 
τήν έποχήν εκείνην. Έν τούποι; ούδόλως χρίνομεν οτε είναι 
ανωφελές, όπως τό κοινόν προετοιμασθή διά τήν σοβαράν 
μουσικήν. Όσον και άν θεωρώμεν δύσκολου νά έκτεθή ό 
μηχανισμός έπιστήμης χωρίς ν’άνατρέξη Tt; εΐς τήν τεχνι
κήν γλώσσαν, έν τούτοι; θεωροΰμεν καθήκον ν’ άποδείξωμεν 
δσον τδ δυνατόν σαφέστερου τήν χρησιμότητα έκάστου έργου.

Όλα τά τεμάχια, είτε φωνητική; είτε οργανικής μου
σική; γεγραμμένα ταύτοχρόνως εΐς διαφόρους φωνάς άποτε- 
λοϋσι τήν μουσικήν αρμονίαν. Τά τεμάχια ταΰτα ίν τή 
οργανική μουσική διαιρούνται εις διαφόρους κατηγορίας έξ 

. ών έκαστη έχει ίδιον όνομα προσδιορίζον λεπτομερώς τήν 
διαίρεσιν και τήν σπουδαιότητα τής συνθέσέως.

Τοιουτοτρόπω; εί; τετράχορος (Qti&drille) δν προανά
κρουσμα (Ouverture) καί μία δποιαδήποτε μουσική συμ
φωνία είναι όλοτελώς δμοια· δέν είναι ούδέν άλλο ή έ’νω- 
σις πολλών μελφδιών παρουσιαζομένων ύπό διάφορον τύπον 
αρμονίας καί χρόνου. Ή αύτή δυσκολία υπάρχει εί; τόν τε- 
τράχορον ώ; καί εΐς τήν συμφωνίαν. Δέν εινε άτοπον βε
βαίως έάν εΐπωμεεν,ότι είναι ή λέξιξ Συμφωνία, ήτις προ
ξενεί τόν φόβον τή; δυσκολίας, διότι κρίνομεν τήν ονομα
σίαν καί ούχί τό ε’ργον.

Άν λάβωμεν άτομόν τι καί έξετάσωμεν αύτό βλέπομεν 
δτι άγαπά ύπερβολικώς τό βαλς· δι’ αυτό δλη ή μουσική 
συνίσταται εΐς τάς συνθέσει; τοΰ Στράους. Άς λάβωμεν ίν 
Μενουέ τοΰ Χάϊδεν έκ τής πεντηκοστής πρώτης συμφωνίας 
αύτοϋ καί τό έκτελέσωμεν ώς είδος βάλς, θά έπιτύχωμεν 
πληρέστατα διότι δι’αύτό, θά ήναι θειον.Ούτως καί άλλος 
τις έάν συνειθίση έν τώ θεάτρφ ή άλλαχοΰ ν’άχούη πάν
τοτε προανάκρουσμά τι (onverture) θά γίνη εραστής τοΰ 
είδους τούτου καί πάντοτε ή μουσιχή αδτη συμφωνία θά 
ιχη δι’ αύτόν Ιδιαίτερόν τι, τό όποιον θά έλκύη τήν προ
σοχήν του. Διατί λοιπόν μία καί ή αύτή συμφωνία νά έπε- 
νεργή διαφοροτρόπως έπί τοΰ οργανισμού του ; Τό ζήτημα 
είναι άπλούστατον- δέν ακούει θεληματικός καί συνάμα δέν 
δίδει μεγάλην. σημασίαν διά τήν σύνθεσιν. Μία συμφωνία 
είναι πολύ άπλουστέρα ένός προανακρούσματος, διότι δέν 
περιέχει παρά μίαν μόνον Ιδέαν, ένφ το προανάκρουσμα πε
ριέχει τό ολιγώτερον δύο.

(Έπεταε συνέχεια) χ. ’Ανεμογιίννης

ΕΝΤΤΠΩΣΕΙΧ ΤΑΞΕΙΔΓΟΤ 
ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΟΥΝΙΑΣ
(Συνέχεια· toe προηγ. ψύλλον).

Έγκαταλείποντες τήν Κωνσταντινούπολή δύο τινά κατεϊχον 
τόν νούν μου. Ό Βόσπορος καί ή Μαύρη θάλασσα. Περί τού 
Βοσπόρου υπάρχουν αΐ ώραιώτεραι διαδόσεις καί έγράφησαν τά 
ρωμαντικώτερα καί φαντασιωδέστερα εγκώμια, περί δέ τή; 
Μαύρης θαλάσσης ύπάρχουσιν αΐ χείρισται ίδέαι καί έγράφησαν 
τά μελανότερα καί φοβερώτερα επεισόδια.

Έπρόκειτο λοιπόν νά ιδω καί πλησιάσω άμφότερα κατά 
πρώτον καί ήτοιμάσθην συσπείρωσα; τό σώμα και τόν νουν μου· 
όπως κάλλιον άντιληφίώ τών περιέργων τούτων δύο θεαμάτων .

Ή ημέρα έκλινε πρός τήν δύσιν της καί έφοβούμην μήπως 
τό σκότος μοι έμποδίση τό θέαμα.

Τό πλοϊον μας προχωρεί πρός τό στενόν, άφίνον έκ δεξιών 
του_τό πολυθρύλλητον Σκουτάρι, τήν επίζηλον πόλιν τών Γένι- 
τσάρων καί ό οφθαλμός μου ευχαρίστως εγκαταλείπει τήν άπί- 

ραντον ταύτην πολύοικον θέαν, δπως θαυμάση τοΰ Βοσπόρου 
τήν έξέλιξιν.

Είσερχόμεθα καί διατελώ κεχηνώς πρό του κάλλους τής φύ- 
σεως καί τής τέχνης. Αριστερόθεν λαμπρόταται οικοδομαί καί 
μέγαρα ηγεμονικά καί κήποι τεχνητοί καί άκταί θελκτικαί πρό 
καλλιμόρφων λόφων*  αριστερόθεν κατάφυτα καί πολύδενδρα φυ
σικά και τεχνητά τοπεϊα παρά χωρία καί κωμοπόλεις καί χαρά
δρας καί πρό ήμών χαρίεις, έλικοειδής, μαγευτικότατο; ό Βό
σπορο; ώ; εύρος ποταμός, δίκην μαγευτικωτάτης και καλλιτε- 
χνικωτάτης έίκόνος αΐφνηδίως άναφαίνεται πρό ήμών..

Ήσύχως άναλαμθάνω πνοήν μή έκτοΰθορύθου ταύτης απο- 
λέσω έλάχιστόν τι τών έντυπώσεών μου καί όλοψύχως άφιεροΰ- 
μαι είς τό θέαμα.

Κάποιο; θέλει νά μοί έξηγήση τά έξ άπίνης άνελισσόμενα 
αντικείμενα καί τοπεϊα, δτε διά τής χειρό; μου παρακαλώ αυ
τόν νά σιωπήση καί νά μέ άφήση ήσυχον.

θέλω ν’ απολαύσω καί ν’ άντιληφθώ τήν έννοιαν τή; δημι
ουργίας. θέλω νά χωνεύσω ανευ βοηθοί καί διερμηνέως πά
σαν άπόλαυσιν ηδονής καί τέρψεως.

Μαγεία I ειπον. Τελειότη; φυσική, συμπλήρωσις τών ιδεών 
τοΰ ύψηλοΰ τεχνίτου.

Είδον πολλά μέρη καί πολλά; τής γής τοποθεσίας. Αδτη 
είναι ή άριστουργηματικωτέρα!

Προχωροΰμεν βραδέως, τοΰ πλοιάρχου ήμών καλώς οίδότος 
τά; διαθέσεις καί εμπνεύσεις τών έπιβατών του καί χανομαι 
εΐς πέλαγος θαυμασιωτάτων, παραδοξοτάτων καί λαμπρότατων 
καλλονών καί απόψεων!

Είναι είκών τεχνητή καλλιτέχνου επιτηδείου καί δεινοΰ η 
ή φύσι; αύτή γυμνή, γυμνοτάτη πρό ήμών ;

Είναι αλήθεια, ή φύσι; αυτή γυμνή πρό ήμών, ην ό πλά
στης δέν ήδύνατο νά πλάση τελειοτέραν.

Καθ’ δλην τήν σειράν τής αριστερά; ακτής τοΰ Βοσπόρου 
•οί ισχυρότατοι τής γής μονάρχαι καί οί ευφάνταστοι τοΰ κό
σμου πολυτάλαντοι, κροΐσοι καί φιλόζωοι ήγεμόνες, καί τιτλού
χοι καί μεγιστάνες έδώ έπλεξαν τά; φιλήδονους φωλεάς των 
και εδώ άπήλαυσαν τά; ώραιωτέρας τοΰ βίου των στιγμάς. Έπί 
δίωρον διάστημα τά εκλεκτότερα τοπεϊα έξελίσσοντο πρό ήμών. 
Λόφοι ύπό ορίζοντα κυανοΰν και διαυγή, φυτεϊαι πολλαί πανύ- 
σκιοι και πολυποίκιλοι, υπό τοΰ; μαγευτικωτάτου; λόφους 
καί εξοχικά περίκομψα μέγαρα καί ανάκτορα καί κομψοτεχνή
ματα ΰπό τάς πρασιάς αύτών άνά μικράς αποστάσεις παρίστων 
θέαμα έκ τών μαγευτικωτάτων. Είς τήν-πλευράν ταύτην τά το
πεϊα ταΰτα, χωρία κοινώς λεγόμενα, είσί πολυάριθμα, καί κα· 
τοικοΰνται ήδη ύπό τών καλεετέρων πλουσιωτέρων οικογενειών. 
Δεξιόθεν, ύπάρχουσιν ολίγα, άλλά ή φυσική καλλονή καί τοΰ 
μέρους τούτου είναι έκτακτος καί έξαισία.

Ή δεξιά πλευρά τοΰ Βοσπόρου είναι μαγευτική καί ευφρό
συνος ένφ ή αριστερά θέσπεσία καί ευειδής.

Φύσι; λαμπρά, τοποθεσία φαιδρά, γή, θάλασσα καί πηγαί 
εξαίρετοι, πάντα τέλεια διά τούς ευτυχεί; θνητούς, οίτινες έζη- 
σαν και ζώσιν εί; τά μέρη ταΰτα.

Ό ήλιος έδυε καί ήμεϊ; διηρχόμεθα ύπό τόν θαυμασιον αυ
τού ορίζοντα τήν λαμπροτέραν καί ώραιωτέραν θέσιν τής γής.

0?α άπόλαυσις καί ευχάριστος έκείνη ή στιγμή τοΰ βίου μου. 
Τό δέ πλοϊον μας ήρέμα προδαϊνον ένώπιον τοσαύτη; καλλο
νής. ’Ανέπνευσα τή άληθεία τόν καλείτερον άέρα τοΰ βίου καί 
τής ύφηλίου Ήμην ευτυχής.

Πλήν ώς τά πάντα έχουσι τέλος, έτελείωσε καί ή άπό- 
λαυσίς μου αυτή καί αφικόμεθα πρό τοΰ στομίου, ένθα ευρεϊα 
ήνοίγετο ή-μαύρη καί άπαισία θάλασσα. Άπό του ευχάριστου 
έμέλλομεν νά είσέλθωμεν είς. τό δυσάρεστον. Έτελείωνεν ή 
ήμέρα καί ήρχιζεν ή νύξ.

’Αήρ τότε δροσερός, ισχυρός, βόρειος, απειλητικό; ήρξατο 
νά φυσά καί έν τώ άμα άναπολοΰμεν 6τι εύρισκομαι είς τήν 
Μαύρην θάλασσαν,/ί; τήν θάλασσαν τής παγετώδους Ρωσσίας. 
Στρέφω τό βλέμμα πέριξ καί ούδαμοΰ διακρίνω ξηράν ή δπί- 
σθέν μου. Τά κύματα δερόμενα πρό ήμών, προδίδουσι τήν 
ιδιότητα τής θέσεως έν ή εύρισκόμεθα καί τό έπερχόμενον βα
θμηδόν ψΰχος με αναγκάζει νά κατέλθω είς τά ένδότερα τοΰ 
σκάφους,

—Κύριε Πρίντεζη, μοί λέγει τότε ό καμαρότος, σάς έφύ- 
λαξα τό φαγητόν σας, ώς μοί είπατε.

’Αληθώς, τφ είχον παραγγείλει τοΰτο, διότι είχα προτιμήσει 
ττήν άπόλαυσιν τοΰ θεάματος όπερ είδον, τοΰ συνήθους γεύμα- 
■04 τοΰ άτμοπλοίου.

—Ευχαριστώ, τφ ειπον,δέν θά φάγω, διότι πιθανώς νά έχω- 
μεν τρικυμίαν.

Καί λαδών μόνον έν κύπελλον τείου, κατεκλίθην.
Τήν πρωίαν περί τήν 8ην ώραν άφίχθημεν είς τόν Πύργον 

τής Βουλγαρίας.
Βουλγαρία 1 Καί τί; Έλλην εύρισκόμενο; πρό τοΰ εδάφους 

τούτου, δέν θά σπεύση νά έξετάση αύτό, έστω καί άν ό σταθμός 
τής μεναδάσεός του δέν είναι έκεϊ; Άρκεϊ νά έχη τόν καιρόν.

Έγώ έμελλον νά έξέλθω είς Βάρναν, ένθα τό πλοϊον μας 
έμελλε νά πλεύση κατόπιν, άλλ’ έπεεδή είχον πρό έμου δίωρον 
ευκαιρίαν καί είχον αρκετούς συνδρομητάς εί; Πύργον, άπεφά*  
σισα νά έξέλθω ί’να έπισκεφθώ τούλάχιστον τόν ανταποκριτήν 
μου κ Φορτοΰναν καί νά έπιστρέψω. Όπερ. καί έγένετο.

Ό Πύργος μοί ήρεσεν.Είναι μικρά βορεινή καί καλή πόλις. 
Είς τήν άποδάθραν δεικνύω τό διαδατήριόν μου, εί; βουλγαρον 
μέ στολήν όμοιάζουσαν πρό; τήν ρωσσικήν ύπάλληλον, όν μετά 
προσοχής παρετήρουν καί δστις εύγενώ; χαιρετίζων με μοί 
έπέτρεψε τήν είσοδον. Προχωρώ καί διερχόμενος ξυλίνην άψϊ- 
δα έστημένην είς τήν είσοδον τής πόλεως εύρισκομαι πρό εύ- 
θείας εμπορικής όδοΰ. Ερωτώ τήν διεύθυνσιν του κ. Φορτοΰνα 
καί μοί δεικνύουν έναντι μου τό γραφεΐον του, κείμενον ακρι
βώς κάτωθι τοΰ ταχυδρομείου.

— Πάει καλά, έως έδώ, ειπον, καί εισέρχομαι έντός κατα
στήματος αποικιακών, δεξιόθεν τοΰ όποιου ύπάρχει γραφεΐον 
κεχωρισμένον διά κιγκλίδων όπου κομψοενδεδυμένο; τις νέο; 
καί ώραϊος κύριος παρέμενε γράφων.

— Ό κ. Φορτούνας ; ερωτώ αύτόν
Μέ παρατηρεί μετά προσοχή; καί έπιφυλάξεω; έν ταΰτφ, 

ύπομειδιών.
— Είσθε όκ. Φουρτούνας; επαναλαμβάνω.
— Ναί, αδελφέ, μοί λέγει, καί σεΐ; ποιος είσθε ;
— Αί, μαντεύσατέ το,άπεκρίθην,οπως καί έγώ τό έμάντευσα, 

δταν σάς είδον.
—Ναί, άλλά έσεϊς ήλθατε εις τό γραφεΐον μου καί φυσικά 

μ’ έγνωρίσατε, αλλ’ έγώ πώς νά σας γνωρίσω;
Καί βεβαίως θά ήρώτα έαυτόν, ποϊο; διάβολος νά είμαι.
— "Ωστε, δέν μέ γνωρίζετε, οδτε φαντάζεσθε ποιος είμαι, τφ 

λέγω. τότε.
Ό κ. Φορτοΰνα; ήγέρθη καί πλησίασα; με μέ παρετήρει 

μετά προσοχής είς τούς οφθαλμούς, τήν ρίνα καί τά ώτα.
— "Ωχ άδελφέ, δέν σέ γνωρίζω, είπε, και έκάθισεν εί; τό 

κάθισμά του γελών καί άπορόν.
—Έρχομαι έξ Αθηνών, αύτήν τήν στιγμήν τφ λέγφ, καί 

αναχωρώ μετά δέκα λεπτά εί; Βάρναν διά τοΰ ίδίου άτμοπλοίου.
— Περίεργον, είπε καί μέ παρετήρει έκ νέου μετ’ απορίας.
— Πρίντεζης, τφ προσθέτω.
— Πρίντεζης, έπαναλαμβάνει μετ’έκπλήξεως καί διαρρήγ- 

νυται είς παρατεταμένου; γέλωτα;.
Καί καθήσας απέναντι αύτοϋ έγελώμεν άμφότεροι ·
Έγνωριζόμεθα έξ άλληλογραφία; καί έδλεπόμεθα κατά 

πρώτον ήδη.
—Μά δέν θά σέ άφήσω νά φύγης, μοί έλεγε, θά μείνης έν

ταΰθα μερικά; ήμέρας, αδύνατον νά φυγής τόσον ταχέως.
— Είναι άπόλυτος ανάγκη ν’αναχωρήσω, τφ απαντώ, διότι 

παραβαίνω τό δρομολόγιόν μου. Έξήλθον μόνον διά ολίγα 
λεπτά τή; ώρα; νά σέ ίϊω ώς καί τόν φίλον μου τόν πρόξενον 
κ. Ένύαλην καί νά έπιστρέψω είς τό πλοϊον. Μεταβαίνω εΐς 
Βάρναν καί έκεϊθεν Ρουστούκιον, Γιούργεβον, Βουκουρέστιον, 
Βραΐλαν καί Γαλάζιον. Είς τήν έπιστροφήν μου θά μείνω έν
ταΰθα όλίγας ήμέρας καί τότε θά τά είπωμεν καλά.

Έπί τή διαβεβαιώσει μου δέ οτι θά έπανηρχόμην εί; Πύργον 
παρέδεχθη τήν γνώμην μου και άφοΰ έπίομεν ένα καφέ καί ει- 
πομεν ολίγα, έτι έπέστρεψα άμέσως εί; τό πλοϊον, μή προφ- 
θάσα; νά εΐδω ούδένα άλλον εκεί.

Μετ’ ολίγον πλέοντε; τάς άκτά; τής Βουλγαρίας^ μέ και
ρόν οδτε τρικυμιώδη,άλλ’ οδτε καί ήπων, έφθάσαμεν περί τήν 
τετάρτην ώραν μετά μεσημβρίαν <ί; τόν κόλπον τής Βάρνας, 
ή; ή πόλις διεκρίνετο έφ ’ υψηλής παρά τήν άκτήν τοποθεσίας 
καί έκτεινομένη άρκετόν είς τά ένδότερα.

Έξελθών έν τφ άμα διηυθύνθην δι’ άμάξης μετά τών απο
σκευών μου εί; τό Hotel Commercial τοΰ κ. Νικολάου, τυγ- 
χάνοντο; συνδρομητοΰ μου, καί άφοΰ μοί παρεχώρησαν κατάλ
ληλον καί ώραϊον δωμάτιον έξήλθον μόνο; εί; τήν πόλιν.
Ήτο Κυριακή καί διέτρεξα όδού; τινας τής πόλεως χωρίς

I
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νά γνωρίζω αύτην ού’τε τούς κατοίκους. Δεέχρινα δέ φυσιογνω · 
μίας τό κλειστόν Βουλγαρικός.

— "Ας άποφύγω, ειπον χατ’έμαυτόν, νά επισάεφθώ έτι ούδέν
γνωστόν μοι πρόσωπον, η.ας βαδίσω τυχαίως «ς πόλιν έντε’ι 
λως άγνωστόν μοι καί ξένην, νά ΐδω τι θά συμθή-πάί πώς θά 
μοί φανή. .

Άφοΰ διέτρεξα ουτω μόνος μερικός οδούς τό κλειστόν λιθό
στρωτους παρετηρησα αρκετούς κυρίους καί κυρίας διεοθυνομέ- 
ναςπρός μίαν διεύθυνσιν.

— Θά πηγαίνουν είς τόν περίπατον, διελογίσθην, ας τούς πα
ρακολουθήσω.
Έπραξα ουτω καί ώίηγηθην έκτος της πόλεως πρός μέρος α
νωφερές, ένθα υπήρχον καφφενεϊα, ζυθοπωλεία, μουσικαί, ωδι
κά κέντρα καί εξοχικός περίπατος. Πλήθος δέ κόσμου πάρε· 
κάθηντο είς αύτά καί άλλοι έξηκολούθουν προχωροΰντες.

Κίνησις καί ζωηρότης ύπήρχεν άρκετη, μερικοί δέ νέοι ε- 
τραγώδουν παταγωδώς.

Όλίγο'ί άπωτέρω ύπήρχεν εκτεταμένος και ώραϊος κήπος, 
άλλ’ έτι ατελείωτος δεσπόζων της θαλάσσης χαί είς τό μέσον 
ααφφενεϊον ώραϊον μέ πλίθος τραπεζίων καί καθισμάτων. 
Το μέρος μοί έράνη,ώραϊον και καθίσας έναντι της Μαύρης θα
λάσσης διέταξα νά μοί φέρουν ζύθον.

_Α_Ι TFEIS ΙυίΕΟΈΡΑΖ

Αί MoTpcti, ώς γνωστόν, ήοαν π«ρ’ άρχαίοις μυθική 
προοοποποιίησις,ώς κλώθουσαι των ανθρώπων τάς τύχας 
δι ’όπερ καί τό έπίθετον κατακλώθες έλαόον. Ό Ησί
οδος αναφέρει έί αύτών τρεις, τήν Κλωθώ, τήν κλώθου- 
σαν τάς τύχας των ανθρώπων, τήν Λάχεοιν, τήν διανέ- 
μουσαν τόν λαχνόν καί τήν Άτροπον ήτις όύδόλως άπο- 
τρέπεται.Λέγονται δέ θυγατέρες τής Νυκτός ή τοϋ Διός 
καί τής Θέμιδος. Λέγονται προσέτι Έριννύες καί Κήρες 
ώς ανώτατοι καί αύοτηραί Θεαί τής τύχης, τήν ανάγ
κην έπιθάλλουσαι καί σκήπτρα εις τάς χεΤρας κρατοΰσαι, 
τήν ίωήν τών ανθρώπων έπιμετροϋσαι, τήν γέννεσιν αύ
τών άποφασίζουσαι, τής ζωής τάς τύχας έπικλώθουσαι, 
ούτως ώστε καί έγνώριζον καί προέλεγον αύτάς καί τό 
εΐμαρτόν τέλος έπήνεγκον. Οί ποιηταί, μάλιστα οί 'Ρω
μαίοι, παρίοτων αύτάς ώς γραίας δυσειδείς, άλλ’ ή τέ
χνη παρίστα αύτάς ώς νέας γυναίκας εμβριθείς, ών ή 
μέν Κλωθώ είχε τήν τολύπην ή άτρακτον είς τάς χεΤ- 
ρας, ή δέ Λάχεσις τόν μίτον τοΰ βίου ή σφαίραν αίνιτ- 
τομένην τάς άγχίστράφους περιπέτειας αύτοϋ, καί ή 
Άτροπος τήν τέμνούσαν αύτόν ψαλλίδα ή καί τήν στάθ
μην, αταθμίζουσαν καί έκτιμώσαν τών ανθρώπων τάς 
πράξεις, ή καί ώρολόγιον δεικνύον τοΰ θανάτου τήν ώ
ραν. Ή νεωτέρα όμως τέχνη καί ιδιοφυία τελειοποιού
μενοι διά μέσου τών αιώνων καί τών νεώτέρων κοινωνικών 
συνθηκών, προέέησαν εις τελβιοτέραν' παράστασιν τών 
εικόνων καί άναπαριστώσι αύτάς νΰν άλληγορικώς ύπό 
δλως νεωτέρας μορφάς καί τύπους. Καί δή τήν Κλωθώ, 
ώς εκπροσωπούσαν καί κλώθουσαν τάς τύχας τού άνθρώ
που, διά πάντων τών δελεαομάτων, οργάνων τής τύχης 
καί τών μέσων τής άπωλείας αύτοϋ.

Μίαν τοιαύτην άλληγορικήν άναπαράστασιν τής Κλω- 
θούς δηλοϊ καί ή παρατειθεμένη είκών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Ό Ηλεκτρισμένος γάτος.

’Ιδού πόχειρος σύστασις ηλεκτρικής μηχανής. ’Αρκεί ό 
ήρως τοϋ παιγνίου σας νά μη είναι ούτε πολύ ζηλότυπος 
ούτε ποτέ ευερέθιστος, άλλά νά ίχη όλίγην υπομονήν.

Λάβετε κάθισμα ξύλινον, οδτινος τοποθετείτε τούς τέσ- 
σαρας πόδας έντός τεσσάρων ΰελίνων συνήθων ποτηρίων τοΰ 

υδατος καί μετά τούτο καθίσατε επ ' αυτού, εχοντες τούς 
πόίας σας τετοποθετημένους έπί τοϋ κατωτέρου υποστηρίγ
ματος τοϋ καθίσματος. Δηλαδή δέον τούτο μετά τοΰ σώ
ματός σας νά ώσιν εντελώς άπομενωμενα άπό τοΰ εδάφους.

Τότε λάβετε επί τών γονάτων σας τόν ευπειθή γάτο» 
κρατούντες ίσχυρώς διά τών χειρών σας τόν ένα αυτού πόδα 
μή σάς διαφυγή, καί παρακαλεσατε δεύτερόν τι άτομον, φί
λον σας τινά νά χαϊδεψη ελαφρώς αυτόν.

Έάν δ καιρός είναι ψυ/ρός καί ξηρός, η τό δωμάτιόν

σας έν σχετική ατμοσφαιρική καταστάσει δ φίλος σας θά αί- 
σθανθή κριγμούς τινας έν εκάστη διαβάσει τής χειρός του 
προερχόμενους έκ πολλών μικρών σπινθήρων έξερχομένων 
έκ τών τριχών τοΰζώου.

Μετά τινας δέ ουτω προτριβάς τής χειρός έπί τοϋ ζώου 
δ έπί τοΰ καθίσματος εύρισκόμενος πληροΰται ηλεκτρισμού 
καί δμοιάζει πρός λουγδουνικην λάγηνον; ήτοι μηχανην κα— 
τάφορτον έκ στατικού ηλεκτρισμού.

Έάν δέ πλησιάση τες τόν δάκτυλον έπί τοΰ ατόμου ή τής 
γαλής δ ηλεκτρισμός διαχίεται εντεύθεν είς τό έδαφος.

Τό πείραμα έπιτυγχάνεε τηρούμενων τών εξής διατυπώ
σεων. ΙονΌ καιρός νά τ, ξηρός, ιδίως πλησίον πυράς.2ον’0 
τριβών την γαλήν νά θερμάνρ προηγουμένως τάς χεϊρας.3ον 
Ή προστριβή νά έκτελήται έλαφρώς διότι ίν έναντίφ περι- 
πτώσει. άντί -νά συσσωρεύεται δ ηλεκτρισμός έπι ..τής γαλής 
έκφεύγει διά τής χειρός, καί 4ον Ούδεμίαάλλη έπαφη τοΰ 
προστρίβοντος νά μη γίνεται. '

Ένοεΐται,δτι δέν πρέπιι η ίκφόρτησις τοΰ ηλεκτρισμού νά 
γίνεται διά τών οφθαλμών.

Φ. Π.

Αινίγματα.

30. Afoiypa.
Καθ’ ήμέραν κοπιάζεις και τά πάντα ανατρέπεις 

ίιά να μέ απόκτησης.
Εις τό όρος τοϋ Λιβάνου άνυψούμενον μέ βλέπεις

■ άν μέ άναγραμματίσης.
31. Αίνιγμα.

Είμαι γυνή'καί 8μως εχω γένειον*  είμαι νέα καί όμως έχω πολ
λάς τρίχας· εντός τής κεφαλή» μου όλίγον εύρίσκεται πράγμα, άλλ’ 
έπί τής κεφαλής μου πολύ περισσότερον. Καί άν μέ καταστήσης κη
πουρόν, δέν θά εδρης έν τω κηπω λάχανον.

32. Έρώΐηβι$.
Ποία γυνή παρήγγειλεν εις τον σύζυγόν της νά μή χαταδικάση 

ίνα δίκαιον άνδρ», χαί διά ποιον λόγον ;


