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ΤΑΤΟΥΣΙΑ Η ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΟΣ,

Τό παράδοξον τούτο τετράπουν εύρίσκεται μόνον 
εις την νότιον Αμερικήν. Ό Λινναίος ονομάζει αύτό 
Δασύποδα, ό Βρισσών ’Aρμαδίλλον, ό Κλεινός 
Κατάφρακτον, ό ’ΐλλίγερος Τολυπευτη'ν. Ο δέ 
Κυβιέρος, διαιρέσας τά είδη τού ζώου τούτου εις τρία, 

εις τό μέν κατέταξε τούς Δασύποδας, εις το δέ τάς 
Τατουσίας, εϊς δετό τρίτον τούς Πρ ιονόδοντας, 
οίς προσετέθησαν έπειτα καί οί Χλαμυδοφόροι τού 
'Αρλάνου.

Επί πολύν γρόνον ένομιίζετο ό'τι ταύτα τά Μαστό- 
φόρα δέν είχον όδόντας τομείς, ήτοι έμπροσθίους' 
άλλ’ δ Κυβιέρος άπε'δειξεν ότι εν τούλάχιστον έκ τών

Τ ατού σ ί α’~ ή "κατάφ ρ ακτ ο ς.

εί^ών αύτών είχε καί το|χεΐς καί τραπεζίτας· ολα 
τά άλλα, ό'σα έσπούδασεν ό περιώνυμος ζωολόγος ού
τος, είχον έν μόνον είδος όδόντων.

Μέγεθος έχουσιν άλλα μέν ώς τό του ακανθόχοιρου, 
άλλα δέ ώς τό του τρόχου (blaireau). Οί πόδες των 
είναι βραχείς, άλλ οί εμπρόσθιοι ρωμαλέοι, και 
άποληγουσιν εις τέσσαρας η πέντε δακτύλους, όλους 
έξωπλισμένους δι’ ονύχων ισχυρότατων καί έπιτηδειο- 
τάτων προς τό σκάπτειν την γην. 'Η κεφαλή' των μι- 
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κρά καί κατά τό μάλλον η ηττον οξεία, τό δ’ άνω του 
κρανίου ολίγον τι πεπλατυμμένον οί οφθαλμοί μικροί, 
τά ώτά των εύκίνητα, τό στόμα μικρότατον, οί όδόν- 
τες άσθενείς, κυλινδρικοί, καί αραιοί.·

’Αλλά περιεργότατον πάντων είναι τό περιείλημα 
τού σώματός των. 'Η κορυφή «ον ^.αί τό μέτωπον 
καλύπτονται ύπο ψηφιδωτού τίνος σχηματιζομενού 
έκ πετάλων δέρματος έσκληρυμμένου καί οστεώδους. 
Τά πέταλα ταύτα είναι πολύεδρα· προχωρούσε δέ
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έως άνω τών βλεφάρων. Ο τράχηλος είναι πάντοτε 
στενός, ενίοτε δέ φέρει και αύτός σειράς πετάλων.

'Η Τατουσία εκτείνει το σώμά της, όταν θέλη, ύπέρ 
δσον φαντάζεται τις βλέπων αύτήν ένδεδυμένην τοιού- 
τον στερεόν καί άκαμπτον θώρακα. Οί ώμοι της σκε
πάζονται ύπο εύρείας τίνος πλακός η μάλλον άσπίδος, 
έμπροσθεν μέν κεκομμενης μηνοειδώς και σχημα- 
τιζούσης περί τόν λαιμόν είδος περιδερίδος, όπισθεν 
δέ ωσαύτως κεκομμενης καθ’ όλον τό πλάτος της ρά- 
χεως, καί στρογγυλευομένης έπί των πλευρών. Σύγκει- 
ται δέ καί ή άσπίς αυτή έκ πλήθους πετάλων ύλης κε
ρατίνης, συμμετρικών κατά τε τό σχήμα καί κατα 
την διάταξιν, καί καλυπτόμενων ύπό γενικού έπιδερ- 
ματος, όπερ είναι ή βάσις τριχώματος τίνος φθειρό
μενου τάχιστα καί έξαλειφομενού. ’Ενγένει τά πέταλα 
της άσπίδος κεϊνται κατάγραμμάς έγκαρσίους.

Εις την ράχιν, μετά την ασπίδα τών ώμων, έπον- 
ται άλλα πέταλα, τεταγμένα καί ταύτα κατά σειράς 
έγκαρσίους· αί δέ σειραί αύται διαχωρίζονται διά ςε- 
νών γραμμών γυμνού καί εύκάμπτου δέρματος· τούτο 
δέ όπως τυλίσσεται τό ζώον είς σχήμα τολύπης (κου
βαριού), οσάκις βλέπη κίνδυνόν τινα. Αί γραμμαί αύ
ται είναι είς τινα μέν τρεις, είς άλλα δέ καί πλειότε-. 
ραι, έως δώδεκα. Τά δπίσθια καί τά άνω τών σκελών 
ύποβαστάζουσι δευτέραν μεγάλην ασπίδα άνάλογον 
της τών ώμων, καί έσχηματισμένην ώς έκείνη έκ πε
τάλων στενώς συνηρμοσμένων καί συμμέτρως διατε
θειμένων. Ή δευτέρα άσπίς αυτή καθίσταται προς τά 
όπισθεν στρογγύλη, μόνον δέ είναι έντετμημένη το- 
ξοειδώς άνω της ουράς, ητις, μάλλον η ήττον μακρά, 
σκεπάζεται ωσαύτως διά πετάλων κεράτινων, δια
τεθειμένων ώς έπί τό πλεΐστον δακτυλιοειδώς.

'Γης κοιλίας τό δέρμα είναι τραχύτατον, άλλ’άνευ 
πετάλων η λεπίδων· έχει δέ τρίχας άραιάς μέν, άλλά 
μακράς καί σκληράς ώς τάς τών χοίρων· όμοιας έχει 
καί είς τούς πόδας, μάλιστα δέ είς τούς έμπροσθίους, 
διό καί έκλήθη Δασύπους ύπό τού Λινναίου. Μαςούς 
δ’ έχουσιν αί Τατουσίαι δύο η τέσσαρας.

Μέχρι τούδε τά ζώα ταύτα δέν άπηνττίθησαν άλλα- 
χοΰ της γης, είμή είς την Βρασιλίαν, Γυιάνην, Νέαν 
'Ισπανίαν, Παραγαίην καί Χίλην. Διαιτώνται είς μι
κρά; ομάδας, τά μέν είς τά δάση, τά δέ είς τάς πεδιά
δας, καί τρέφονται έκ πτωμάτων άλλων ζώων, έκ 
σκωληκων της γης, κοχλιών, εντόμων, ώών, κλπ., 
προς δέ καί έκ φυτικών ούσιών, ώς ριζών, γεωμήλων, 
αραβοσίτου, κλπ. Μετεκομίσθησαν τινά έξ αύτών είς 
τά κτηνοτροφεΐα της Εύρώπης, όπου ζώσι κάλλισα, 
τρεφόμενα διά κρεάτων. "Ολα σχεδόν είναι νυκτίνο- 
μα· καθ’ όλην την ημέραν κοιμώνται σχεδόν άδιαλεί- 
πτως, μόλις δέ νυκτός γενομένης βάλλονται είς κίνη- 
σιν καί απέρχονται πρός εΰρεσιν τροφής. Πολυάριθμοι 
είναι οί φυσικοί έχθροίτων, πρό πάντων δε τά κυνη- 
γοΰσιν οί είς τάς χώρας των πολλοί αίλουρόπαρδοι. 
"Όπλον άλλο δέν έχουσι πρός άμυναν, είμη τούς όνυ
χας τών έμπροσθίων ποδών άλλά τούς μεταχειρίζον
ται σπανίως, ώς χρησίμους μόνον είς τό σκάπτειν, ώς 
προείπομεν, την γην, έντός της όποιας άνοίγουσι τρώ- 
γλας βαθείας, προχωροΰντα πρώτον έπί γωνίας 45 
βαθμών άπ’εύθείας, έπειτα δέ στρεφόμενα διά μιας,καί 
πάλιν προχωροΰντα είς μήκος δύο η καί τριών μέτρων.

Καταδιωκόμενα, πρώτον τρέχουν όπως προφθάσω- 
σιν είς τό ύπόγειον καταφύγιόν των άλλ’ άν 'ίδωσιν 

ότι δέν έμεινε- πλέον καιρός, κάμπτουσι τ*ήν κεφαλήν, 
τούς πόδας καί την ούράν ύπό την κοιλίαν των, καί 
μετασχηματιζόμενα ούτως είς τολύπην, κυλίονται ώς 
οί ακανθόχοιροι.

'Η Τατουσία τίκτει άπαξ τού έτους, άλλ’ άγνοεΐ- 
ται είσέτι πάσα μικρά- βεβαιούται ότι είδός τι αύτης 
(Δασύπους ή νοθογενής λεγομένη) γεννά επτά έως 
δώδεκα.

Οί κάτοικοι τών χωρών όπου εύρίσκεται τρώγουσι 
τό κρέας της ώς πολύ καλάν· άλλ’ όμως, ώς περίεργον 
ζώον,προκρίνουν νά τήν τρέφωσιν, έξοικειουμένην όταν 
τήν συλλάβωσι ζώσαν. Τάπαιδία τής οικίας παίζουσι 
μετ’ αύτής άκινδύνως, κυλίοντα αύτήν τηδε κάκεΐσε, 
ή βάλλοντα αύτήν νά περιπατή έπί σανίδος καί διασκε- 
δάζοντα έκ τού περιέργου βηματισμού της. Τη δί- 
οουσι καί τρώγει έκ τήςχειρός των αύτής οπώρας, κο- 
λοκύνθας, έτι δέ καί φύλλα. ’Επειδή τό στόμα της 
είναι μικρόν, φροντίζουν νά κατακόπτωσι πράτερον 
οίανδηποτε τροφήν τη δίδουσι· λαμβάνει δέ αύτήν 
εύλαβώς· άλλ’άμα τήν συλλάβωσι, τυλίσσεται καί 
συγκαλύπτεται, καί όσον τήν κρατούσι, τόσον συσφίγ- 
γεται· άμα δέ πάλιν άφεθή, άνοίγεται καί περιπατεΐ, 
ζητούσα πάντοτε νά φύγη· έάν δέ φεύγουσαν τήν κυνη- 
γήση τις, άνθρωπος ή κύων, πάραυτα σχηματίζεται είς 
τολύπην, καίούτω μένει συγκεκλεισμένη, καί δύνασαι 
νά τήν κυλίης δσον άν θέλης. 'Ως δέ παύσης νά τήν κυ- 
λίης, πάλιν άνοίγεται καί ζητεί νά φύγη. Οί κύνες τήν 
κατατρέχουσι πολύ.

'Ενί λόγω, τό ζώον τούτο έχει τού άκανθοχοίρου 
καί ένταύτω τής χελώνης τήν φύσιν.

Οί πόλεμοι θά διαρκέσωσιν ένόσω οί άνθρωποι έ- 
χωσι τήν μωρίαν τού νά θαυμάζωσι τούς φονεύοντας 
αύτούς.

Όσα πλεΐστα άναγινώσκη τις, τοσω μάλλον σοφί
ζεται· δσον δέ μελετά, τόσον καταλαμ’βάνει ότι ού
δέν γινώσκει. Διά τούτο ό Σωκράτης, πολύ μελετήσας, 
έλεγεν « ''Εν οίδα, ότι ούδέν οίδα. »

ΣΠΟΥΔΗ ΕΝ ΠΑΙΓΝΙΟ1Σ.
Παιδίον τι, παΐζον μεθ' ενός πορτογαλλίου, τό εί

χε διαπεράσει είς μεγάλην βελόνην, έξ εκείνων δι’ών 
πλέκονται αί περικνημίδες, καί τό έστρεφε ταχέως 
περί αύτην. ’ΐδοΰσα τούτο ή μήτηρ του, — Βλέπεις 
τώρατί κάμνεις; είπεν είςαύτό" τό πορτογάλλι, καθώς 
είναι ολίγον τι πεπιεσμένον είς τά δύο άντίθετα πλά
γιά του, ομοιάζει μέ τήν γήν, ήτις είναι ώσαύτως 
σφαιροειδής. 'Υποτίθεται δέ καί αύτή ώς διαπερασμέ- 
νη είς βελόνην, άξονα όνομαζομένην, καί τής οποίας 
τά δύο άκρα λέγονται πόλοι’ ό μέν πρός βορράν, ό δέ 
πρός νότον. Η γή περιστρέφεται έντός είκοσιτεσσάρων 
ώρών γύρω τής ύποθετικής βελόνης της. ’Εσημείωσαν 
δέ είς τούς γεωγραφικούς χάρτας τήν θέσιν τών πόλων 
γράψαντες εκεί αριθμόν 90· άλλ’ ούδείς περιηγητής 
κατώρθωσεν είσέτι νά προχωρήση έως είς αύτά τά δύο 
άκρα τής γής.

Έδωκε δέ τάς έξηγήσεις ταύτας ή μήτηρ, όχι έν 
συντομία, καθώς τάς έγράψαμεν, άλλά συνδιαλεγομέ-

νη μετά τού παιδιού, καί βλέπουσα άν αύτό ένάει έν 
έκαστον τών όσα ήκουε. Τό έδίδαξεν έπειτα πώς με- 
τρούνται αί 90 μοΐραι άπό τού ισημερινού είς τούς 
πόλους, καί πώς έκαστη μοίρα είναι 25 λευγών (ήτοι 
1 ί μυριομέτρων καί 1,094 μέτρων κατά μέσον όρον). 
Τω είπε προσέτι ότι, χάριν συντομίας, αντί νά γρά- 
ψωσι μοίραν, σημειοΰσι μόνον μικρόν τι μηδενικόν (°) 
δεξιάθεν τού αριθμού, καί ότι έκάστη μοίρα υποδιαι
ρείται είς 60 λεπτά, σημαινάμενα διά μιάς οξείας (Ί, 
έκαστον δέ λεπτόν είς 60 δε ύτερα (”), έκαστον δέ 
δεύτερον είς 60 τρίτα ('"). 

Η 1ΙΟΑΙΣ ΤΩΝ Ι1ΑΡΙΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΑΞΙΟΘΕΑΤΟΙ ΑΪΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΑΙ.

Τής νύν πρωτευούσης τής Γαλλίας τό όνομα, Πα
ρίσιο ι, άγνοείται ακριβώς πάθεν παράγεται. Κατά 
τινας μέν είναι κελτικόν, καί σημαίνει κάτοικοι τών 
μεθορίων· κατ’ άλλους δέ, ούτως ώνομάζετσ μικρόν 
τι έθνος προελθόν έκ τής Βελγικής καί άποκαταστάν 
είς τάς όχθας τού ποταμού Σηκουάνα (τά νύν Seine), 
έπί τού νησιδίου όπου κεΐται σήμερον ή συνοικία ή 
ιδίως λεγομένη Χώρα (Cite), ώς καί είς τά πέριξ.

Κατά τόν καιρόν τής μεταναστεύσεως ταύτης, ό 
Σηκουάνας έσχημάτιζεν είς τούτο τό μέρος πέντε νησί
δια, ών τό μέγιστον εκαλείτο Αουτηκία, λέξις κελ
τική σημαίνουσα κατοικίαν έν μ.σω ύδάτων. Αύτάθι 
λοιπόν κεΐται ή σημερινή Χώρα, όπου καί ό μητρο- 
πολιτικός ναός τής Παναγίας τής Παρισιανής (Notre- 
Dame de Paris), τά Δικαστήρια (Palais de Justice), 
τό Νοσοκομεΐον Hotel-Dieu, καί τό νεάδμητον -Εμ- 
ποροδικεΐον (Tribunal de Commerce). 'Η Χώρα αυτή 
λοιπόν είναι ό πυρήν περί τόν όποιον έσχηματίσθη α
κολούθως ή πόλις, βαθμηδόν έπεκτεινομένη.

Ότε ό ’Ιούλιος Καΐσαρ άφίχθη είς τήν Γαλατίαν, 
προσεπαθησε νά προσκτήση τήν εύνοιαν τών Παρι- 
σίων, τοΰθ’ όπερ καί κατώρθωσεν, έπειδή ούδόλως ού- 
τοι άντέστησαν κατά τής άλλοτρίας ταύτης επιδρο
μής. ’Εν έτει δέ 50 πρό Χριστού, ό Καΐσαρ έκεΐνος, 
άγωνισθείς πρός άπαντα σχεδόν τά γαλατικά έθνη, 
τέλος καθυπέταξεν αύτά έκ συμφώνου μετά τού τοπο- 
τηρητοΰ αύτού Ααβιένου μετά πολλάς αίματηράς μά- 
χας, ών όριστικωτάτη ύπήρξεν ή συναφθεΐσα είς τάς 
πεδιάδας τού ’ΐσσίου (Issy).

Τούς 'Ρωμαίους κατακτητάς διεδέχθησαν οί Φράγ- 
κοι. Αλλά πρό τούτου ό Καΐσαρ Ιουλ’ανός είχε κα
τοικήσει όλα εξ έτη (άπό τού 355 μέχρι τού 361 

_ μ. X.) είς τήν προσφιλή αύτώ Αουτηκίαν, ώς άπεκά- 
λει αύτήν, ένθα καί ώκοδόμησεν, ή, κατ’ άλλους, ό 
πάππος αύτού Κωνσταντίνος ό Χλωρός (πατήρ ούτος 
τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, κτίτορος τής Κωνσταντι
νουπόλεως) , μέγαρον τού οποίου σώζονται είσέτι 
ερείπια, καλούμενα Θερμαϊκόν Παλάτιο.ν (Palais des 
Thermes). Μετά δέ τόν Τουλιανόν κατώκησαν αύτόθι 
καί άλλοι αύτοκράτορες, έν οίς ό Ούαλεντινιανός καί 
ό Ούαλέντιος. Τό μέγαρον τούτο μετά τών παραρτη
μάτων αύτού έξετείνετο άπό τού ποταμού μέχρι τού 
νύν πανεπιστημίου τής Σορβόννης (Sorbonne).

Πρός τό τέλος τής διαμονής τού Ίουλιανοΰ έν Αου
τηκία, ή πόλις αύτη είχε μετονομασθή Παρίσιοι. Τεσ
σαράκοντα δέ έτη μετά τήν άναχώρησιν τού μονάρχου

εκείνου, είσελάσαντες οί βαρβαρώτεροι λαοί είς τήν 
Γαλατίαν καθυπέταξαν αύτήν, ήδη έκλειπούσης τής' 
έςουσίας τών Ρωμαίων· καί τότε ήρξατο ή ελεεινή 
περίοδ ος τού μεσαιώνος, ή ή κυριαρχία τών Φράγκων.

Τόν χριστιανισμόν έκήρυξεν είς Παρισίους ό άγιος 
Διονύσιος, όχι ό Άρειοπαγίτης, ό ύποστάς τόν μαρτυ
ρικόν θάνατον ώς επίσκοπος ’Αθηνών έν έτει 95 μ. 
X., άλλ άλλος τις ομώνυμος τού Διονυσίου έκείνου 
άγιος, έλθών περί τά μέσα τού Γ’ αίώνος έκ 'Ρώμης 
(έν έτει 245), καί μαρτυρήσας καί ούτος ένταύθα, έν 
τη νύν συνοικία Μοντεμάρτρου (Montmartre), ώς λέ
γεται έκ παραδόσεως.

Οί Παρΐσιοι κεϊνται ύπό τήν 48 μοίραν 50 λεπτά 
καί 49 δευτερόλεπτα βορείου πλάτους· ένθα δέ εγεί
ρεται εν έκ τών μάλλον περιβλέπτων οικοδομημάτων 
τής πόλεως, Πάνθεον καλούμενον, ή μέν βάσις αύ
τού τούτου ύπερέχει τής έπιφαύείας τής θαλάσσης 60 
μέτρα καί 60 έκατοστόμετρα, ό δέ φανός, ήτοι ή κο
ρυφή αύτού, 143 μέτρα καί 90 έκατοστόμετρα.

Τό πλάτος τού Σηκουάνα είναι κατά μέσον όρον 28 
έως 30 μέτρων.

Τό παλαιόν περιτείχισμα τών Παρισίων έδιδεν είς 
τήν πόλιν περιφέρειαν 23,735 μέτρων. 'Η περιφέρεια 
αύτη δέν ήτο έντελώς κυκλοτερής , άλλ’ ελλειψοειδές 
τι, ουτινος ή μέν μέση, διάμετρος δέν ύπερέβαινε τάς 
8,000 μέτρων, τό δέ μέγιστον μήκος 1 2,000, τό δέ 
μέγιστον πλάτος 10,000, ή δ’έπιφάνεια 34,000 
μέτρων τετραγωνικών. Άλλ’ άπό τού 1840 άφηρέ- 
θη μέν τό παλαιόν περιτείχισμα, έκτίσθη δέ νέον πολύ 
εύρυτέραν τής πρώτης περιλαβόν περιοχήν. "Εκτοτε 
οί Παρίσιοι απέκτησαν περιφέρειαν μέν 35,000 μέ
τρων ή 9 λευγών, επιφάνειαν δέ 51,000 τετραγω
νικών μέτρων. Τό περιτείχισμα τούτο, χαμηλόν μέν, 
άλλα στερεόν καί τετραφρευμένον, έχει 55 θύρας.

Καί ό πληθυσμόςδέηύξήθη έπ’έσχάτων θαυμασίως· 
το 1817 δέν ύπερέβαινε τόν άριθμόν 714,000 ψυ
χών τό 1841 ύπερέβη τάς 935,000· τό 1851 
προέβη είς 1,053,262* τέλος, τό 1866 ήριθμήθησαν 
1,825,274ψυχαί· άλλ’ έν ταύταις συγκατελέχθησαν 
καί 500,000 ψυχών, αί περιληφθεΐσαι ύπό τού νέου 
περιτειχίσματος, επέκεινα τού οποίου φαίνονται αγροί 
καί άλλοι νεόδμητοι οίκοι, περαιτέρω δέ προμαχώνες, 
13 τόν άριθμόν, γύρω καί ούτοι τής πόλεως, κατά 
διαφόρους αποστάσεις.

Έκτός·τών ναών καί τών εκπαιδευτικών καί φι
λανθρωπικών καταστημάτων, πρωτεύουσι μεταξύ τών 
έν Παρισίοις δημοσάον οικοδομών τά άνάκτορα τού 
Κεραμεικού (Tuileries) καί τού Λούβρου, τό Λουξεμ
βούργου, τό τών ’Ηλυσίων, τό Βασίλειον (Palais— 
Royal), τό μέγαρον τών ’Απομάχων (Hotel des In
valides), ή Στρατιωτική Σχολή, καί τό Βουλευτή- 
ριον.

Είς τήν θέσιν τών ανακτόρων τού Κεραμεικού, ένθα 
διαμένει συνήθως ό Αύτοκράτωρ, (ρεήρχε πρό τετρα- 
κοσίων έτών κεραμουργεΐρν, χωοιζόμενον άπό τών α
νακτόρων τού Λούβρου διά τάφρων. Εν έτει 1518, ό 
βασιλεύς Φραγκίσκος Α', άγοράσας οικίαν τινά έκεΐ 
παρακειμένην, τήν έπεσκεύασε καί έδώρησεν είς τήν 
μητέρα του. Έκτοτε ή οικία αύτή εκίλήθη μέγαρον τού 
Κεραμεικού. Εύρυνθεΐσα δέ ακολούθως πλειότερον, κα- 
τές-η άληθες άνάκτορον έπί 'Ερρίκου ΔΖ (1610), προσ- 
θέσαντος δύο άλλας οικοδομάς, καί βαλόντος άρχήν
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εις το κτίριον τής [χακράς στοάς ήτις συνήψεν αύτό 
έπειτα ιχετά του Λούβρου. Η στοά αύτη άπεπερατώ- 
θη έπί Λοδοβίκου ΙΓ' (1643). ’Εν δέ έ'τει 1808, ό 
Ναπολέων Λ' ήγειρεν έπί της οδού 'Ριβολίου έτε'ραν 
στοάν· τέλος δέ άπό του 1861 συνεπληρώθη ή έξ άρχ- 
φοτέρων τών πλευρών ένωσις του Κεραρχεικοΰ ιχετά τοΰ 
Λούβρου, 

Τά ανάκτορα τον Κεραμεικον καί τοΰ Λούβρου.

τοΰ Λοδοβίκου ΙΑ’ καλείται Πλατεία τής 'ίππαιχ- 
[χίας (Place du Carrousel). ’Εν τή πλατεία ταύτη, 
πλησίον τής κιγκλίδος καί απέναντι τής [χέσης θύρας 
του Κεραιχεικοΰ, εγείρεται {χεγαλοπρεπής άψίς, τής 
οποίας τήν θέσιν βλέπει ό άναγνώστης σεση|χειω|λένην

Ό άναγνώστης έχει ύπ’ δψιν αύτοΰ, έν τη είκόνι 
ήν παραθέτοριεν, προς [χέν τά άνω, τό Λοΰβρον,δ έστι 
τό [χικρότερον τών δύο τετραγώνων, [χετά της αύλής 
του" προς δε τά κάτω, τόν Κεραιχεικόν [χετά του πρό 
αύτοΰ κήπου' εις τό ιχέσον δέ την ιδιαιτέραν αύλήν 
τοΰ Κεραριεικοΰ, χωριζοριένην διά σιδηράς και χρυσο
ποίκιλτου κιγκλίδος άπό της γενικής αύλής, ήτις άπό 
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νει ό/η ή αύλή τού Κεραρχεικοΰ, φαίνεται ώς ι ξιόθεν της εικόνας φαίνεται ο Σηκουάνας [χετα τινων έκ
τό άνάκτορον τούτο, καίτοι έγον το δέον ύψος. Δε- I τών γεφυρών αύτοΰ, αριστερόθεν δέ η απέραντος και

Ό ναός τής Παναγίας, μητροπόλεως τών Παρωιων.

εύθυτάτη καί διά λαυ.πρών ιδιωτικών οικιών, όλων I Rivoli), έκ τοΰ Ί’ιβολίου, πολιχνίου τής Αο|χβαρδοβε- 
όρχοιορχόρφων, κεκοσρχηριένη οδός 'Ριβολίου (rue de I νετίας, όπου ό Ναπολέων Λ'ήρατο έπί των Αυστρία-

Μίν. τών Ουρών τών αναχτορο>ν (Pavilion Richelieu), ξίϊι τ,υϊ» 
ύδοϋ Τιβο)$ου.

y
άρχυδρώς. Τήν αψίδα ταύτην ήγειρεν ό Ναπολέων 
Λ’έν έ'τει 1806 εϊς δόξαν τοΰ γαλλικού στρατού. Η 
παρέχει αύλή, έν ή διακρίνονται δύο κηπία, καλείται 
Πλατεία Ναπολέοντος Γ .

’Αναλόγως τής ρχεγάλης έκτάσεως ήν περιλαυ.βά-

Τόν Κεραιχεικόν καί τό Λοΰβρον κατακοσιχούσιν ε
σωτερικός τε καί εξωτερικός πλεΐσται άναγλυφαί καί 
άγάλριατα. (ακολουθεί.)

κών νίκην, έν έ’τει 1 79”. Διακρινεται προς τουτο··ς εις 
τά άνω τού παταριού ή ιχεγίστη τών νήσων, και αρ,υ- 
δρώς πως, ένεκα τής άποστάσεως, ό επ’ αυτής ναός 
τής Παναγίας.

Μία τών Ουρών τών ανακτόρων (Pavilion do Rohan).
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ΑΓΓΛΙΚΑ ΗΘΗ. — ΛΑΙΔΗ ΤΑΤΤΕΡΣΑΑ.

ΠΙΚΡ1ΛΙ ΚΑΙ ΒΛΣΑΧΟ1 ΓΥΝΛΙΚΟΣ ΝΥΜΦΑΓΒΓΟΥ.

(Ίδε σελίδα 194. — Συνέχεια.)

« Άς έμάνθανα ό'τι άπεμακρύνθη ολίγον άπό τό 
Αονδΐνον! » Τοΰτο πάντοτε ηύ'χετο καθ’ έαυτήν ή λαί
δη Μ... οσάκις ένεκα τοΰΤισάνδου Κεβελέϋ ήρχετο εϊς 
άκροβολισμούς μετά τής απειθούς μαθήτριας της' τό 
όποιονκατηντησε συνεχές. Καί ήτο μέν όλως άπιθανον 
τό ν’ αναχώρηση ό Τίσανδος έκ Λονδίνου μάϊον μήνα, 
χάριν τών ανησυχιών ών έγίνετο ακούσιος πρόξενος' 
μάλλον δέ τοΰ κόσμου έκείνου ή ζωή τόν έπλησίαζεν 
όσημέραι περισσότερον πρός ταύτας τάς γυναίκας, 
αΐτινες ότέ μέν τόν άπήντων εις τόν περίπατον τοΰ 
Χαϊδπάρκου περιφέροντα τόν κάλλιστον δίφρον τοΰ 
δουκός ’Αλμονδίνου, ότέ δέ είς τό μελόδραμα, ότέ δέ 
είς τόν χορόν, ό'που έξηκολούθει έγγραφόμενος έν τώ 
δελτίω τής. μις Κησιλίας· άλλά, φιλοτιμότατος ών 
κατ’ άλλα τινά, δέν παοουσιάζετο πλέον είς τήν θύραν 
ό'που άπας είχεν ακούσει τό άπεστι.

Συνέβη έπί τούτοις νά σχηματισθή αγορά τις πρός φι
λανθρωπικούς σκοπούς· έκεΐ ήλθον καί κατέστησαν έπί 
μίαν ημέράν πωλήτριαι αί κορυφαΐαι τοΰ αριστοκρα
τικού κόσμου τής Αγγλίας· έκεΐ δέ καί ή- Κησιλία 
Όρμεσβυ, καθιδρυθεΐσα πρός στιγμήν είς τήν θέσιν 
της λαίδης Μ..., έπώλει αντίτιμών υπέρογκων μυρία 
ασήμαντα καί εύτελούς τιμής είδη. Ολίγα ία συνδε- 
δεμένα ήγοράζοντο αντί μιας γινέας, καί μικραί τι- 
νες δέσμαι σιγάρων συνημμένων διά ταινίας κυανής 
έδίδοντο έπί πληρωμη τραπεζιτικού γραμματείου 5 
λιρών στερλινών (fiver) έως 20 (pony1), άμα ό πα- 
ρουσιαζόμενος αγοραστής ήτο δούξή τραπεζίτης τις. 
Πλήθος λοιπόν περιετριγύρισε τήν έκ τού προχείρου 
τής λαίδης Μ... πωλήτριαν. Εκεί ό Γουτβούτος, έ
κεΐ ό ΦούλκοςΆουγέντιος, έκεΐ ό Φισβρέγετος, τέλος 
τό άνθος τής κομψευομένης νεότητος, ή τοΰδανδυ- 
σμοΰ, καθώς λέγει ή έσπερία Ευρώπη* έκεΐδέ φυσι- 
κώ τώ λόγω καί ό Φίλιππος Καρρούθερσος· καί έσκέ- 
πτετο ή λαίδη Μ... περί αυτού, ό'τι ίσως αύτη ύπήρ- 
χεν ή ήμε'ρα καθ’ ήν ό υιός της έμελλε τέλος νά έκτι- 
μήση τόν θησαυρόν, ον ή θεία Πρόνοια έρριπτεν έπί 
τής όδοΰ του· ή προθυμία τοσούτων μνηστήρων, ή ά- 
στραπηβόλος χάρις τής Κησιλίας, ήδύναντο αληθώς 
νά διασείσωσι τήν αδιαφορίαν καί τών άπαθεστέρων 
αύτών. ’Ενω ϊοιπόν έβόσκετο μυστικώς ύπό τής μη
τρικής ταύτης έλπίδος, ακούει όχι μακράν αύτής λέ
ξεις τινάς προφερομένας μετά σαρδωνισμοΰ ύποπίκρου· 
— Κύτταξε, έλεγεν ή λαίδη Χάουτον· ή 'Ελένη ορέ
γεται τήν Κησιλίαν Ορμεσβυ διά τόν Φίλιππον. Τό 
κατ’έμέ, ποτέ δέν θά έφρόντιζα νά κάμω νύμφην μου 
μίαν νέαν τόσον έρωτότροπον.

'Η λαίδη Μ...· συλληφθεΐσα ώς είπεΐν έπ’αύτο- 
φώρω, έταπείνωσε τούς οφθαλμούς της άκουσίως, μή 
θελήσασα ν’ άποδείξη ότι ήκουσε· πάραυτα ό'μως ήρ
θησαν τά βλέμματά της άκαταμαχήτως πρός τήν προ- 
στατευομένην της, διότι έπεθύμησε νά ίδη κατά τί 
έφάνη είς τήν λαίδην Χάουτον αξία τής δεινής κατη
γορίας ταύτης. Βλέπει λοιπόν τήν Κησιλίαν 'Ορμεσβυ, 
αύτήν τήν βασιλίδα τής πανηγύρεως, μεταξύ τών πέ-

(1) At δύο αύται λέξεις είναι έκ τών κορακίστικών τή; ύψηλής 
κοινωνία; τών Αγγλων, καί ούχι =κ τών ακαδημαϊκών.

ριξ τού θρόνου της ίσταμένων αύλικών, μάλλον .εκτε
νή πρός τόν Τίσανδον Κεβελέϋ, καί μάλλον διατεθει- 
μενην είς αύτόν νά δώση τής νίκης τόν στέφανον. 
Σκληρόν πράγμα πρός νυμφαγώγόν κατά βάθος τά κα
θήκοντα αύτής συναισθανομένην· έτι δέ σκληρότερου 
ένεκα πλαγίου τίνος βλέμματος τής αύστηράς λαίδης 
Χάουτον, βλέμματος έμφαίνοντος ένάρετον αδημονίαν 
πρός τόν «προικοθηρευτήν», καί ένταύτώ οίκτον όλως 
χρις-ιανικόν πρός τήν τυφλότητα, ή μάλλον τήν ελεεινήν 
αδυναμίαν ήτις συνοικονόμει τήν έπιτυχίαν τών έπι- 
βούλων αύτοΰ σχεδίων. 'Η λαίδη Μ... ύπέφερεν εύ- 
γενώς καί ταύτην τήν ύβριν, διατηρη'σασα όλως άκύ- 
μαντον τήν συνήθη γαλήνην της, άλλ άπεφάσισε νά ’ 
καταφέρη τραύμά τι οριστικόν πλέον καί τοΰτο όσον 
τάχιστα.

Πόθεν ό'μως ν’ άρυσθή τό θάρρος τό άπαιτούμενον 
όπως λαλήση άπροκαλύπτως καί αύστηρώς; Καί πώς 
αύτή, ήτις άνθος άν έβλεπε συντριβέν έξ απροσεξίας, 
ή κυνάριον γενόμενον θύμα τής πολυφαγίας του, κατε- 
σπαράττετο, πώς νά μεταβληθή είς άνηλεή τιμωρόν; 
Η ανάγκη κατεπεΐγεν. 'Οταν ό εχθρός προβή μέχρι 

τών θυρών, δέν είναι πλέον καιρός βουλευμάτων, άλλ’ 
έργων. Καίτοι φρίττουσα ή αξία γυνή καί ύπό πολλών 
ενδοιασμών συνεχόμενη, μετέβη είς τήν χαλάστραν ό'
που ή απειλή καί ό κίνδυνος. Πάσα αδυναμία θά τήν 
καθίστα αδικαιολόγητον τοΰ λοιπού απέναντι τοΰ γέ- 
ροντος στρατηγού ’Όρμεσβυ, δηλαδή τού θείου καί 
κηδ εμόνος τής Κησιλίας.

Μετάτινας ημέρας, παρουσιασθη εύκαιρία ό'πως έκ- 
φράση ό'σα προεμελέτα είς τόν Τίσανδον. ’Λπήντηίτεν 
αύτόν είς Φύλχαμον (Fulham), τερπνόν άγροκήπιον, 
το οποίον άγοράσασα προ μικρού ή λαίδη Δογκαστρίας 
εώρταζε τά έγκαίνι^ή μάλλον τήν κατοχήν αύτοΰ. — 
Κύριε Κεβελέϋ, αγαπάτε νά μέ δώσετε στιγμάς τινας 
συνδιαλέξεως; έρωτα αύτόν ή νυμφαγωγός, μειδιώσα 
μειδίαμα ύπό τήν καλοκάγαθον τού οποίου ύποκρισίαν 
ύπελάνθανεν άβυσσος μνησικακίας καί αρρήτων φόβων 
ένταύτώ.

Εκθαμβος ό νεανίας, τήν άκολουθεΐ είς τινα οδόν 
ύπό ροδωνιών άμφοτέρωθεν όριζομένην, καί ούτως ά- 
πεμακρύνθησαν άπό τών άλλων τής συναναστροφής. 
— '() σκύλος! τί λαμπρούς έχει οφθαλμούς! έλεγε 
κατά νούνή λαίδη Μ... άλλ’ ούχήττον θάτόν δώσωνά 
καταλάβτ( ό'τι δέν πρέπει νά πηδά ύπέρ τά έσκαμμέ- 
να... Γινώσκετε, κύριε, είπεν άποταθεΐσα πρός αύτόν, 
τήν στενήν φιλίαν ήτις μέ συνδέει πρός τήν οικογέ
νειαν 'Ροσδιαμόνδου, ώς καί οποίαν εύθύνην άνεδέχθην 
άναδεχθεΐσα τήν θυγατέρα των. Είς τόν πάτερά ό'ςτις 
μέ τήν ένεπιστεύθη χρεωστώ νά δώσω λόγον περί τής 
τύχης της.

— Εκείνος ό πτωχός άπέθανεν, είπε κατά νουν ο 
Τίσανδος· πώς λοιπόν αύτή θά τον δώση τόν λόγον 
τόν όποιον θέλει νά τον δώση ;

— Θέλω νά σάς ε’ίπω, έξηκολούθησε πανδήμως 
πως ή δειλή λαίδη Μ..., ό'τι, ώς άλλη μήτηρ φιλό
στοργος της προσφιλούς μοι Κησιλίας, διέκρινα τάς 
πρός αύτήν προτιμήσεις σας, καί περί τούτου, ώς 
πράγματος πολύ σπουδαίου,.καθώς γνωρίζετε...

— Θέλετε αύτήν τήν ώραν νά μέ ομιλήσετε, είπεν 
ό Κεβελέϋ, συμπληρώσας τήν φράσιν τής Ελένης. Μει- 
διάσα; δέ τότε μελαγχολικώς καί άμα ύπερηφάνως, 
τούθ’ ό'περ ένέβαλε τήν λαίδην Μ... εις έσχάτην άμη-

χανίαν, —-Μαντεύω σχεδόν, κυρία μου, τί θέλετε νά 
προσθέσετε είς αύτό σας τό προοίμιον. ’'Εχετε σκοπον 
νά μέ ένθυμίσητε ό'τι ή μις Κησιλία Όρμεσβυ, ώς εί
ναι ώραία καί ένταύτψ πλούσια, δικαιούται να περί— 
μένη άλλας παρά τήν ίδικήν μου προτιμήσεις. Θά ή- 
δύνασθε μάλιστα νά προσθέσητε, άν ήθέλετε νά φα- 
νήτε καθ’ όλα ειλικρινής, ότι είς έμέ ύποπτεύεσθε 
αναξίους ύπολογισμούς· έξηγοΰμαι· μέ θεωρείτε κερδο- 
σκοποΰντα έπί τοΰ συνοικεσίου τούτου · ό'θεν φρίττετε 
καί άν ’απλώς τό φαντασθήτε ώς κατορθωτόν...

— Τί άκούω ; πού εύρίσκομαι; τί θά έλεγεν άνήτο 
είς τήν θέσιν μου ή λαίδη Χάουτον; Ταΰτα διενοεΐτο ή 
δυστυχήςνυμφαγωγός,παίζουσα μετάτών κροσσών τού 
μικρού της πετάσου καί ούτω προσπαθούσα νά κρύψη 
τούς θορύβους της. Λόγον ό'μως νά εύρη είς άπάντησιν 
τών ό'σα ήκουσε, τήν ήτο αδύνατον, όλως αδύνατον. 
Εύκολώτερον θά έπνιγε διά τού δαντελλίνου μανδυλίου 
της τόν άνθρωποφάγον· άλλ’ ό Θεός γινώσκει άν καί 
είς τούτο ήτο ικανή!

— Σάς βεβαιώ, κύριε Κεβελέϋ, ό'τι πολύ άπατά- 
σθε, ύπετραύλισε τέλος ημιθανής.

— Δέν πιστεύω, κυρία μου· άλλως τε έχετε παν 
δίκαιον νά μέ κρίνετε ούτω κακώς. ’Αλλοι, οΐτινες μ’ 
έγίνωσκον καλλίτερον, καί έπρεπε ν’ άποπτύσωσι τάς 
τοιαύτας περί έμοΰ υποψίας, δέν έφάνησαν συγκατα- 
βατικώτεροι. ’Εν τούτοις, τιμής δέν ςερούμαι, ώς πα- 
ρις·α ή πτωχεία μου. Χθές μόλις ένόησα, έκ τινων λό
γων προφερομένιον είς τήν οικίαν τών Άλμονδίνων, 
ό'τι αί προτιμήσεις μου πρός τήν μις Κησιλίαν άπεδί- 
δοντο είς υπολογισμούς, τών όποιων διόλου, δέν είμαι 
ικανός. Διά τοΰτο καί έκαμα άπόφασιν ν’άντισταθώ 
τού λοιπού κατά τής κλίσεως ήτις μέ ε'ίλκυε πρός έκεί
νην. Πρέπει τωόντι νά κρατήσω έμαυτόν άπό τής ορ
μής ταύτης, τής ικανής νά ύπερβη μίαν ημέραν τάς 
δυνάμεις μου, καί θά μέ συγχωρήσετε βέβαια νά έγεί- 
ρω τόν μεταξύ έμοΰκαί έκείνης φραγμόν, ύποσχόμενος 
αύτήν τήν ώραν είς τήν εύγενίαν σας, ώς άνθρωπος τί
μιος, ό'τι αναχωρώ έκ Λονδίνου εύθύς αύ'ριον. Άν ύ- 
πάρχη τι πικρόν είς τόν χωρισμόν τούτον, άδιάφορον. 
Η μις Κησιλία ούδέν πλέον έκ τού έρωτός μου θά έχη 

νά φοβηθή.
Πρός τήν εσπέραν τής αύτής έκείνης ημέρας καθ 

ήν έγινεν ή σπουδαία αύτη συνομιλία, ή λαίδη Μ... 
έλεγεν είς τόν υιόν της διηγουμένη αύτήν" — Φαντά- 
σου τήν θέσιν μου. Είς ό'λην μου τήν ζωήν, δέν ένθυ- 
μούμαι ποτέ νά ήλθα είς τόσην αμηχανίαν. Διά ν’ άν- 
θέξω είς τήν συμπάθειαν τήν όποιαν μοΰ ένέπνεον οί 
εύγενεΐς ούτοι λόγοι, πολλάκις έδέησε ν’ αναπολήσω 
τά χρέη μου πρός τούς 'Ροσδιαμόνδους καί πρός τόν 
στρατηγόν ’Όρμεσβυ. Τώρα σύ τί φρονείς περί τής Άν- 
νης Χάουτον; Αφού μέ συνεχάρη διά τήν δύναμιν τοΰ 
χαρακτήρός μου ενώπιον τοΰ Κεβελέϋ, ή παμπόνηρος, 
μέ ήρώτησεν ύπό τό πρόσχημα αδελφικού διαφέροντος 
άν .ταχέως νυμφεύεσαι τήν Κησιλίαν Όρμεσβυ...

Η Κησιλία έν τούτοις ήγνόει τί νά ύποθέση, βλέ- 
πουσα ότι ό Τίσανδος, αύτος ό'στις συνήθως έφαίνετο 
πρός αύτήν προθυμότατος, ήδη άπέφευγε τήν παρου
σίαν της· τόσον, ώστε άναβάσα είς τό όχημα ό'τε ήλ- 
θεν ή ώρα ν’ άναχωρήσωσιν έκΦυλχάμου, αμέσως έξε- 
θύμανε κατα τής νυμφαγωγοΰ της, είποΰσα πρός αύ
τήν έπιπληκτικώς σχεδόν — Τί τόν είπετε ; θέλω νά 
μέ είπήτε ; Μή προσποιεΐσθε ότι δέν μέ καταλαμβά

νετε! Όλα θέλω νά τά μάθω. Τί είπετε είς τόν Κ. 
Κεβελέϋ;

— Τί τον είπα I έγώ τόν είπα όλίγιστα· έκεΐνος εί
πε τά πολλά.

— Πολύ καλά! τί λοιπόν σάς είπε; Μή μου κρύψε- · 
τε τίποτε- ό',τι καί άν μού κρύψετε θά τό μαντεύσω.

’Απέναντι τοιαύτης επιτακτικής θελήσεως, ή ασθε
νής Ελένη ώφειλε νά ύποχωρήση. Καί λοιπόν διηγήθη 
πιστώς τά διατρέξαντα, Η Κησιλία τήν ήκουεν άφω
νος τώρα καί κρύπτουσα όπισθεν τού μικρού πετάσου 
της τά δάκρυα άτινα τής άνέβαινον είς τούς όφθαλ- 
μούςζ 'Η λαίδη Μ... έδωκε πέρας είς τήν διήγησιν 
προσθε'σασα μετά τής συνήθους έπιτηδειότητός της 
φρονίμους τινάς συμβουλάς. — Σύ, παιδί μου, τήν 
είπε, πρέπει τώρα νά φανής διακριτική ό'σον έκεΐνος· 
καί άν, παρά πάσαν πιθανότητα, συνέβη νά αίσθανθής 
ρωμαντικήν τινα συμπάθειαν πρός αύτόν τόν νέον, 
σκέψου πόσον μάλλον θά ήρμοζεν είς σέ...

’Ενταύθα ή Κησιλία τήν διέκοψεν άκοντίσασα πρός 
αύτήν άπό τών δεδακρυμένων της όμμάτων βλέμμα 
έ'μπλεον. φλογός· — ’ΐδού διά τίνων συμβουλών έκ 
φιλαυτίας προερχομένων ανταμείβετε τοσαύτην γεν
ναιότητα, τοσαύτην ίπποτικήν αβροφροσύνην!...

— Καλέ θεέ μου! έλεγε κατά νούν ή νυμφαγωγός 
κλίνουσα τήν κεφαλήν ύπό τήν θύελλαν, καί τώρα 
πώς θ’ άπογίνη αύτή ή ύπόθεσις; Εύτυχώς, διά τοΰ 
άμέσου χωρισμού των εκλείπει πας κίνδυνος.

Τήν έπιοΰσαν, ενώ κατεκηλεΐτο ύπό τής παρηγόρου 
ταύτης ιδέας ύπό τάς μεταξώδεις αύλαίας τής κλίνης 
της, ή μις Όρμεσβυ, πολύ έωθινώτερον έξεγερθεΐσα, 
έπορεύετο έφιππος, άλλά μετά βημάτων βραδέων, 
πρός τήν όδόν Νιουρίδην, ήν σκιάζουσι τά δένδρα 
τών Κενσιγκτωνίων κήπων (Kensington-Gardens). 
ΙΙολλάκις έτυχε ν’ άπαντήση έκεΐ κατά τοιαύτην ώραν 
τόν Τίσανδον Κεβελέϋ, στηριγμένον διά τών αγκώνων 
είς τάς κιγκλίδας καί καπνίζοντα τό σιγάροντου. Τις 
οίδεν; ήρχετο νά τήν βλέπη όιαβαίνουσαν, ή τυχαίως 
συναπηντάτο έκεΐ μετ’ αύτής; ’Αλλ’ άπό τινων εβδο
μάδων αί συναπαντήσεις αύται είχον συμπέσει συνε- · 
χέστερον. Όπωςδήποτε, αί κακαί γλώσσαι δέν είχον 
τί νά είπωσι κατ’ αύτών, διότι ή νεαρά άμαζών διέ- 
βαινε χωρίς ποτέ νά σταθή, καί πρός τούτοις ήκολου- 
θεΐτο πάντοτε έξ άποστάσεως ύπό γηραιού τίνος ιπ
ποκόμου, καί τούτου έφιππου· διέβαινεν έμπροσθεν 
τού ένδελεχούς έκείνου περιπατητοΰ· αύτος δέ μόνον 
τήν έχαιρέτα άνεγείρων ολίγον τον πίλον του, χωρίς 
ποτέ νά τή άποτείνη έλάχιστον λόγον.

Κατ’ έκείνην τήν ημέραν, ή Κησιλία ώδεϋε βραδύ
τερο·? τού συνήθους, τό βλέμμα δέ αύτής περιεπλανάτο 
δεξιόθεν καί άριστερόθεν, ώς άν έζήτειτινά. — Ισως 
φωτισθή καί έλθη, έλεγε κατά νούν ή ήμετέρα πλούσια 
νύμφη. — Καί όντως, είς τήν θέσιν τήν συνήθη, ό 
Τίσανδος, έχων τόν αγκώνα έπί Μς κιγκλίδος, άνέ- 
πνεεν έν άθωότητι τόν αέρα τόν πρώϊνόν. Ήσαν ήδη 
τά οδοιπορικά του όλα έτοιμα είς τήν οικίαν του, καί 
ή αγγελία τής άναχωρήσεώς του διαδεδομένη. ’Επερί- 
μενε τήν ιοραν τού σιδηροδρ^Λου^· άλλά πριν ή άνα- 
χωρήση ήθέλησε νά έπανίδη μέρος τι τοΰ κήπου, τό 
όποιον αναμνήσεις τινές καθίστων είς αύτόν παντός 
άλλου ποθεινότερου.

Ότε έπλησίασεν ή Κησιλία, ό'τε ό Τίσανύος την 
άνεγνώρισε χωρίς σχεδόν νά τήν πάρατηρήση, άλλά
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μόνον έκ τήςταχύτητος τών παλμών τής καρδίας του, 
ήτοιμάσθη κατά τό σύνηθες νά την χαιρετίση διερχο- 
μένην πρώτον όμως σήμερον ό ωραίος ίππος τον ό
ποιον διηύθυνεν ή κο'ρη έστάθη αίφνιδίως έμπροσθεν 
τού ακίνητου περιπατητού. — Είναι λοιπόν αληθές, 
κύριε Κεβελέύ, ό'τι έχετε σκοπόν ν’ αναχωρήσετε έκ 
Αονδίνου;

Ίΐ έρώτησις αυτή άπηυθύνθη μετά τινα δισταγμόν 
συνωδεύθη δέ καί ύπό βλέμματος έπεξηγοΰντος αύτην 
εύγλώττως.

— ’Αναχωρώ τωόντι, μις Κησιλία- καλώς σας έ- 
πληροφόρησαν.

— Καί θά διαρκίση πολύ αύτη σας ή απουσία;
— Όλον αύτον τόν χειμώνα, βέβαια.
Ό Τίσανδος έτήρει ακριβώς τόν λόγον ον είχε δώ

σει εις την λαίδην Μ... Ελάλει ώς πάντη αδιάφο
ρος· καίτοι προκατεληφθη ύπό του βήματος τούτου 
της κόρης αίφνιδίως, ΰφίστατο τον αγώνα καρτερικώς. 
Ή Κησίλη έμενεν· ηγνόει τί νά πρόσθεση απέναντι 
τής αφασίας τού Τίσάνδου. Ο πιστός ύπηρέτης ό'ςτις 
τήν ηκολούθει, ΐστατο είς τήν νενομισμένην. άπόστα- 
σιν ακίνητος ώς άγαλμα έφιππον. ’Ερυθριώσα καί ώ- 
χ'ριώσα εναλλάξ, ή δεσποινίς του έβασάνιζε διά νευ
ρικών, διά σπασμωδικών σχεδόν τιναγμών τάς ήνίας 
τού ίππου της. Συνειθισμ.ένη ούσα ν’ αποκρίνεται, δέν 
είχε τήν έ'ξιν τού νά λαλή πρώτη αύτη’ διά τούτο καί 
διεκόπτετο συνεχώς ό λο'γος της.

— Π λαίδη Μ... μέ είπε... Εξ αύτής έμαθα ό'τι 
εΐχετε σκοπόν ν’ αναχωρήσετε... Είναι άπόφασις λοι
πόν;... Καί δηλαδή ήδύνατό τις νά μάθη....

Κατειλημμένος ύπό συγκινήσεως ό'λως νέας πρός 
αύτον, ό Τίσανδος δέν έσπευδε ν’άποκριθη, καί ή θέ- 
σις κατήντα έπί μάλλον καί μάλλον κρίσιμος. — 
Ναι, έπρόσθεσεν ή Κησιλία, διατί ή αποδημία αύ
τη' ·,... Δέν δύναται τις ;... Πρέπει ίσως;.,.

— "Α! ανέκραξε τέλος ό Κεβελέύ-ούτω λαλούσα, 
παίζετε μέ τήν τύχην... ένώ καλώς γινώσκετε...

— Ολα τα γινώσκω, είπεν ή κόρη κρυφίως πως.
— Τότε λοιπόν, σάς είναι γνωστόν ό'τι μ’ εμποδί

ζει ή τιμή μου τού νά δεχθώ θυσίαν τής οποίας δέν 
εψ,αι αςιος...

— Καί άν τήν άπήτει ή... ησυχία μ.ου, θά τήν 
ήρνεΐσθε; ήρώτησεν ή Κησιλία κλίνασα τήν κεφαλήν 
τόσον, ώστε οί βόστρυχοι τής κόμης της σχεδόν ήγγι- 
σαν τήν χαίτην τού ίππου...

Ούκ ολίγον ήπόρησεν ή λαίδη Μ... όταν, τήν ώραν 
τού προγεύματος, είδε τήν προςατευομένην αύτής εΐσ- 
ελθούσαν είς τό έστιατόριον χωρίς νά λάβη καιρόν ν' 
άλλάξη στολήν είσήλθε φορούσα είσέτι τήν άααζό- 
νειον έσθήτα τής Ιππασίας. ’Αλλά πολύ μάλλον έξε- 
πλάγη ό'τε ή Κησιλία, τής όποιας οί μέν οφθαλμοί έν- 
έλαμπον, αί δέ παρειαί άνε'διδον φλόγας ροδίνας, ρί- 
ψασα τόν πίλον της έπί τίνος τραπεζίου άφ’ ένός, καί 
τά χειρόκτιά τής είς τήν ρίνα τού Ζουζού άφ’ ετέρου, 
έπεσε καί αύτή είς τούς πόδας τής έμ.βροντήτου νυμ- 
φαγωγού, καί — Τώρα, είπεν ή έρασμία άντάρτις, 
σάς συγχωρώ έξ όλης μου ψυχής. Μόνον, είθε καί σείς 
να μέ συγχωρήσετε ωσαύτως!

Εϊςτινας περιστάσεις, ή λαίδη Μ... είχε τό πνεύ
μα λεπτόν καί ταχύ. — Παιδί μου, δι’ αγάπην 
Θεού!... ήλθες ίσως νά μέ άναγγείλης...

— Ναι, άπη'ντησεν εύθύς ή κόρη μετά φαιδρού καί 

πως θριαμβευτικού ήθους. Είναι αδύνατον νά διαφύγη 
τιςτό πεπρωμένον του· ήμην καταδεδικασμένη νά γί
νω... άνθρώποφάγισσα. Ετελείωσε.

— Τί θά είπη τώρα εκείνος ό στρατηγός;·.. ’'Αλ
λην παρ’αύτήν τήν έπιφώνησιν δέν ήδυνήθη νά εύρη 
ή λαίδη Μ... έν τη κατακερματισθείση καρδίατης.

— Ο θείος Ζώννης;... Ά! πολύ έπεθύμουν νά 
τον ϊδω μή εύρίσκοντα θαυμάσιον ό',τι άρέσκη είς τήν 
ανεψιάν του. Συγχωρήσετε νά σάς είπω, καλή μου 
καί αγαπητή κόμησσα, ό'τι τελείως δέν τόν γνωρίζε
τε ! άλλά τελείως!

— Ισως... άλλ’ ή 'Αννα Χάουτον τί θά εϊπη; έ- 
λεγεν έπειτα κατά νοΰν ή άθλια μήτηρ, ίδούσα μα- 
ταιωθένταδιά μιας τά φιλόδοξά της σχέδια. Καλά νά 
πάθω, διότι παρέβην τόν ό'ρκον μου. Όμως αύτήν 
πλέον τήν φοράν, άπόφασιν άμετάθετον, έφ’ό'ρου ζωής 
νά μή άναμιχθώ πλέον είς πράγματα... τά όποια μ’ 
είναι άδιάφορον όπως καί αν γίνωσιν.

Γ'.
— ’Εγώ, είς τήν θέσιν σου, θά τό ά.πέφευγα όρθά 

κοπτά.
— ’Αλλά, Φίλιππε, λοιπόν δέν μέήκουσες. "Εμ- 

βα, σέ παρακαλώ, είς τήν ύπόθεσιν, καί τότε λέγε με. 
Γπόθες μίαν πτωχήν γυναίκα, έκ παιδικής ηλικίας

φίλην μου, έςωσμένην είς τήν άλλην άκραν τού κό
σμου, είς βάρβαρόντινα νήσον, τής οποίας ού'τε νά προ
φέρω τό όνομα είμ,πορώ· όπου ό σύζυγός της είναι 
διωρισμένος διοικητής... ούκ οίδα ποιος αξιωματικός 
ενός συντάγματος, ταλε'ντος διάνα φρουρή είς τάς άποι- 
κίας... σέλέγω έν οϊκτρόν συνοικέσιον διά τήνπτωχήν. 
Πώς τώρα θέλεις νά ύπανδρεύσουν τήν κόρην των, έκ
τος άν τήν δώσουν.είς τόν γραμματέα των, ή είς κανέ
να φυτευτήν ζαχαροκαλάμων. τών Ινδιών! ΙΙοία μήτηρ 
θά άνείχετο τοιούτο μέλλον διά το παιδί της, καί δέν 
θά προσέτρεχεν έν τοιαύτη έσχατη ανάγκη είς μίαν 
της φίλην, έπέχουσαν είς τόν κόσμον θέσιν, καθώς ή 
κακή μου τύχη ήθέλησε δι’έμε; Θά άπε'φευγες, λέ
γεις· όμως τό νά λ.εγη τις μόνον είν εύκολον · έπεθύ
μουν νά σ’ έβλεπα είς τήν πράξιν.

— Τήν γνωρίζεις τούλάχιστον; Γνωρίζεις όποιον 
πλάσμα άνοικονόμητον ίσως θά ύποχρεωθής νά σύρης 
κατόπιν σου; Διότι τίς οίδεν; ίσως αύτή είναι καί 
μαύρη ώσάν ’Αράπης- ίσως ή συμπεριφορά της είναι 
θαλαμηπόλου συμπεριφορά. Βέβαια, καθώς είναι μα
θημένη μέ ύπηρέτας αίθίοπας, είμπορεί μίαν ημέραν 
νά κτυπήση όλα τά πινάκια τής τραπέζης σου κατά 
κεφαλής τού Σόμψου, τού πτωχού.

-— Φίλιππε!
— ’Εννοείται· θά τήν δεχθης, τίς οίδεν έκ τίνος 

μοναστηριού γυναικών· θά συμβή νά τήν θρονίσης είς 
τι γεύμα, κοινόν αύτήν θέαμα τών άλλων προσκεκλη
μένων, μέ τά χείλη της τά συνεσφιγμένα, μέ.τό βλέμ
μα πρός τήν οροφήν, μόνον τό πρώτον φαγητόν έ,γγί- 
ζουσαν ένεκα τής νηστείας, πορευομε'νην κατά πάσαν 
πρωίαν είς τόν ό'ρθρον, καί, άν κάνεις τήν παρακαλέση 
νά τραγωδήση, ψάλλουσαν το Θεοτόκε Παρθένε!...

— Φίλιππε!... δέν μέ άρκούν τά βάσανάμου δι' 
αύτό καί μόνον τό νυμφαγωγικόν έργον, άλλά προσ
θέτεις καί σύ...

— ’Αλλά ποιος σέ αναγκάζει νά. τό επαγγέλλεσαι 
αύτό τό άναθεματισμένον νυμφαγωγικόν έργον, ώ μη-

ήσαν τινές τών νεανίδων τάς όποιας έπροστάτευσες 
μέχρι τούδε, αύτή θά ,προξενήση πάντη άλλην έντύ- 
πωσιν. Θά ίδής!

— ’Ίσως, έπειδή είσαι έμπειρος είς τά τοιαύτα 
κριτής- άλλά μετά τήν έντύπωσιν, τό μικροκάμωτον 
αύτό νυμφάριον, ποιος θά τό νυμφευθή;

— ’Αγνοώ τούτο, επειδή δέν έχω χάρισμα προφη
τικόν- άλλ’όμως δύναμαι, άν θέλης, νά σέ είπω άλαν- 
θάστως ποιος δέν θά τό νυμφευθή...

— ’ίΐ τού θαύματος!... Αύτός ό'ςτις δέν θά τό 
νυμφευθή είσαι σύ... καί έσο βέβαιος ότι αύτήν τήν 
φοράν δέν θά καταπολεμήσω τήν τρέλαν σου τού .νά 
μείνης άγαμος. Κόρη, οποία ή Φλώρα, κατ’ ούδέν θά 
έπρεπεν είς σέ. H γυνή τήν όποιαν σήμερον επιθυμώ 
σύζυγόν σου, είναι γυνή έχουσα βαρύτητα, έχουσα βαθ
μόν μεταξύ τού κόσμου, ηλικίαν είκοσιπέντε ή είκο- 
σιέξ έτών, συμπεριφοράν άςιοπρεπή, γινώσκουσα νά 
παραστήση...

— ’’Αν μέ αγαπάς, φίλα μάτερ! μάτερ φίλα ! μά- 
τερ φίλα! μή περαιτέρω, σέ παρακαλώ! Καί μόνη αύ
τη' σου ή είκών δύναται νά μέ διώξη άπ’ εδώ. Θέλεις 
νά. φύγω; Πώς θά άνείχετο ή ψυχή σου νά διαταράξης 
τήν άβλαβή άνάπαυσίν μου! νά είσάξης είς τήν ιδανι
κήν ραθυμίαν μου, ήτις τόσον μέ τέρπει, τί νά είσάξης; 
τήν άκανθαν τήν συζυγικήν, τήν δάδα τήν φωσφορώ- 
δη τού ύμεναίου, τόν όφιν τόν συμβολικόν τού δακτυ
λιδιού τών αρραβώνων ! Καλή μητέρα μου!...

— Περίεργον! ποτέ δέν σέ είδα τόσον παθητικόν, 
άνέκραξεν ή λαίδη Μ... γελώσα, καίτοι κατά βάθος 
τήν κατένυξεν ό εύγλωττος ούτος έξορκισμός τού υιού 
της... Καί όμως, έλεγε καθ’ έαυτήν άφού άνεχώρησεν 
ό Φίλιππος, έγιυ πάλιν διατί καταβάλλω τόσην επι
μονήν θέλουσα νά νυμφευθή; Ναι μέν είναι ό τελευ
ταίος βλαστός τής οικογένειας του, καί θά ήτο πολύ 
θλιβερόν άν άπεσβύνετο είς αύτον τό έπώνυμόν του. 
Τό κτήμάτου, τόΔηπτήνιον,ήξιζε, μά τήν αλήθειαν, 
νά μεταβή είς τά τε'κνα του’ άλλά πάλιν όμολογη- 
τέον ότι, πρός νέον τού χαρακτήρος τού Φιλίππου μου 
ό γάμος είναι τρομερόν λαχεΐόν, καί ότι, άν έπιπτεν · 
είς αύτον αριθμός εξ εκείνων οΐτινες ζημιοΰν, ώ ! κά
νεις δέν θά κατεπικραίνετο όσον εγώ. Ούδέποτε θάδυ— 
νηθώ νά πραγματοποιήσω τήν ιδανικήν γυναίκα, .τήν 
οποίαν ονειρεύομαι δι’αύτόν... II Κησιλία Όρμεσβυ 
ήν τόσον έπεθύμησα νά κάμω νύμφην μου, καί αύτή 
άκόμη απείχε πολύ τού νά πληριυση όλους τούς όρους 
τού προγράμματος. Κάμμία, κάμμία τωόντι δέν εί
ναι αξία τόιούτου εξαίρετου νέου. Στοχάζομαι άλλως 
τε ότι, εάν ποτέ ήγάπα κάμμίαν, θά έζήλευα τρομερά- 
θά έλ.ογιζόμην δυστυχεστάτη, βλέπουσα ότι θά έπεΐχα 
είς τήν καρδίαν τού υιού μ.ου δευτερεύοντα βαθμόν...

Όρθώς είχε μαντεύσει ό Φίλιππος. II Φλώρα Μον
τελίου τάχιστα διεκρίθη έν ταϊς συι^ιναστροφαϊς. Ό 
ήπιος χαρακτήρ τής μικράς δορκάδοςεύρέθη ήρτυμένος 
μετά πλείστης όσης ελευθερίας πνεύματος καί τίνος 
παρρησίας σεμνής, έξ ών ελάμβανε θέσιν όλως διακεκρι- 
μένην έντός τού κεκορεσμένου εκείνου κόσμου, κατα- 
ληφθέντος ύπό τής περιεργείας ήν4αισθάνεται συνήθως 
τό δημ.όσιον οσάκις πρωτόπειρος τις ηθοποιός άναβαί- 
νει έπί τής σκηνής. Αύτήν ούδόλως έπτόει οίοςδήποτε ι 
βαθμ.ός, ού'τε έθάμβονεν οίοςδήποτε έπαινος. ’Εγέλα- 
σε μ.άλιστα πολλούς έχοντας περί εαυτών αξιώσεις κα
τά τό μάλλον ή ήττον βάσιμους. Ο Γουτβούτος, τού

τέρα μου! Ποιος σέ βιάζει ν’ άναδεχθής αύτήν πάλιν 
τήν νέαν άγρίαν ;

— ’Αφού πλέον έσυμφώνήθη τόπράγμα... Η ύπό- 
σχεσίς μου άνεχώρησεν...

— ίΐ! άνεχώρησεν ή ύπόσχεσίς σου; Αοιπόν ίσως 
είναι καί καθ’ οδόν ή πρώην όσια Μαρία’ ίσως δέ μά
λιστα καί έφθασεν.

— 'Οχι!... άκόμη δέν έφθασε' τήν περιμένω αύ
τήν τήν εσπέραν.

Ό Φίλιππος έβαλε τούςγέλωτας- άφροντις δέ πάν
τοτε, καί πάντα δεχόμενος τά γεγενημένα ώς καλώς 
γενόμενα, — Εύγε! μήτερ, είπεν- ούτως άπαλλάτ- 
τεσαι πλέον πάσης αντιλογίας μου, ώς άνωφελούς. 
Αύριον θά έλθω νά μέ δώσης ειδήσεις περί τής νέας 
σου προστατευομένης.

Τωόντι, τήν επιούσαν, ό Φίλιππος ανήγγειλε τήν 
είσοδόν του είς τής μητρόςτου τά δώματα ρίψας κατά 
κεφαλής τού Ζουζού ό'λην αμυγδαλωτών δράκα. — 
Αί;... είπε μετά βλέμματος έμφαίνοντος ειρωνικήν 
περιέργειαν.

Ίΐ λαίδη Μ... έφαίνετο ολίγον τι περίσκεπτος. — 
Ακόμη κρίσιν δέν ήμπόρεσα νά σχηματίσω, άπεκρίθη 

ή μήτηρ είς δευτέραν τινα έρώτησίν του άκριβεστέ- 
ραν. Μέ φαίνεται όμως ότι, άν ήμην άνήρ, αύτή ή 
μικρά θά μ’ έφαίνετο... άσύμφορος.

— Τί ακούω! Είναι λοιπόν άπειρος, έπιτετηδευ- 
μένη, αδέξιος;

— ’Εξ εναντίας, έχει τρόπους καθ’ όλα εντελείς.
— ΙΙροπετής, άκάθεκτος, απότομος;...
— Πραοτάτη, ήπια ώς μικρά δορκάς... Απαράλ

λακτος ή μήτηρ της.
— Μελαψή λοιπόν; άράπισσα;
— Αευκή ώς εκείνο εκεί τό άγαλμάτιον, ανθηρό

τατη τήν δψιν, χρυσή τήν κόμην... νά ίδ-ρς, Φίλιππέ, 
οφθαλμούς !

— Αοιπόν τί τής λείπει;
— Τίποτε, άλλά διά τούτο μάλιστα μέ βλέπεις 

είς τόσην άμηχανίαν.
— Αλλ’ εξηγήσου, άν ήναι δυνατόν - όποιαν έν

νοιαν δίδεις είς τήν λέξιν ασύμφορος;
— Εγώ νομίζω ότι εξηγείται άφ’ εαυτής. Ανήρ 

άσύμφορος, δηλαδή επιζήμιος, είναι πας ό'ςτις, 
άςιέραστος ών, καί ικανός ώς έκ τούτου νά προζενήση 
όπου άν είσαχθή μέγαν όλεθρον, δέν έχει τούλάχιστον 
άλλα τινά πλεονεκτήματα, διά τά όποια ν ’ άποφασί- 
ση τις νά τον κάμη γαμβρόν, καί νά μή θεωρηθή ώς 
απεγνωσμένος. Χαρίεις δσον θέλης, προκειμ-ένου περί 
συμπάθειας τινός παροδικής, περί έφημέρου τινός ά- 
θύρματος, άλλ’ ανάξιος εκλογής έπί πραγμάτων 
σπουδαίων... Πιστεύω ότι μ’εννοείς. Αοιπόν καί ή 
μικρά Μοντελίου ανάγεται είς αύτήν. τήν τάζιν· τό 
λέγω χωρίς νά κακοφανη είς τό φύλόν της, τό όποιον 
είναι καί φύλόν μου. Σημείωσε δέ ότι ή γυνή ή άσύμ
φορος είναι πράγμα πολύ άσυμφορώτερον παρα τον 
άνδρα τόν άσύμφορον όλοι τήν νοστιμεύονται, καί 
κάνεις δέν τήν θέλει σύζυγόν του...

’Αφού είδε καί έξέτασεν ό Φίλιππος τήν νέαν ξένην, 
ήθε'λησε νά διορθώση τινάς τών μητρικών κρίσεων. — 
Διατί τήν εύρίσκεις τόσον μικράν; Τό άνάς-ημάτης εί
ναι μέτριον καί έχει τάς αναλογίας θαυμαστάς... Σέ βε- 
βαιώ ότι ούδέν άκόμ.η προήγαγες είς τόν κόσμον τόσον 
εντελές, καί στοιχηματίζω ότι, όσον ώραίαι καί άν
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οποίου την φυσικήν μετριοφροσύνην επηρέασαν ολίγον 
κατ ολίγον τά προς αύτόν άόιάκοπα θωπεύματα, πει- 
ραθείς νά ύιαδηλώση τοιαύτας τινάς αξιώσεις, ήναγ- 
κάσθη νά βάλη νερόν είς το κρασί του, κατά τον 
κοινόν .λόγον, ύπό της κόρης την οποίαν ένόμισεν ό'τι 
θά έξέπληττεν. 'Όλη ή Βελγραβία έφριξε βλέπόυσα 
εν τών ειδώλων αύτης οΰτω πως άψηφούμενον , — 
καί ύπό τίνος, Ζεΰ καί θεοί! — ή δ’ ’Άννα Χάουτον 
άνεδέχθη τό έργον τοΰ νά γίνη τιμωρός της άσεβείας 
ταύτης. Άναλαβοΰσα τό ύπόξυνον έκεΐνο μειδίαμα 
διά τοΰ οποίου ή ευσεβής αυτή κυρία έκάρύκευε τούς 
πλαγίους της όνειδισμούς, ηρώτησε την φίλην της 
Ελε'νην περί της αγνώστου νέας ήτις ήρχετο είς φώς 

ύπό την αιγίδα αύτης. — Δέν ήκούσθη τοιαύτη ίτα- 
μότης! προσέθεσεν ή λαίδη Χάουτον· παράδοξον μέ 
φαίνεται πώς ό Γουτβούτος ύπέφερε την ύπεροψίαν ήν 
έ'δειξεν εσχάτως πρός αύτόν.

"Ωστε ή λαίδη Μ... κατεπλάγη καί αύτη, τοιαύτην 
άκούσασα ακόλαστον περί της νέας της προστατευομέ- 
νης κατάκρισιν. — Τί έκαμες; είπεν είς αύτην άμα 
έπιστρεψασα είς την οικίαν. Δέν έπρεπε νά φερθής κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον πρός τοιοΰτο ύποκείμενον· πρός ένα 
μαρκησιον Γουτβοΰτον. ’Άν έπρόκειτο πεοί τίνος λο
χαγού τοΰ στρατού, περί γραφέως τίνος τοΰ ύπουρ- 
γείου τών εξωτερικών, ύπομονή· άν καί τοΰτο δέν θά 
ήτο πρέπον-άλλά πρός τόν μέλλοντα δούκα της Δογ- 
καστρίας!...

—- Καί υιός της Μεγαλειοτάτης άν ήτο, άπηντησεν 
ή Φλώρα ατάραχος, τον θεωρώ ύποχρεον νά φέρεται 
πρός τάς γυναίκας ώς έφέροντο οί προπάτορες του ίπ- 
ποτικώς, δηλαδή κατά τά πρέποντα.

— Ναι, δέν λέγω τό εναντίον· κατά βάθος έχεις 
δίκαιον· άλλά τί νά γίνη ; οί τρόποι τόσον ήλλαξαν 
σήμερον ! Καί τοΰτο προήλθεν έκ τής έποχής τής Άν- 
τιβασιλείας- άπό τής ολέθριας έκείνης έποχής, είς πά
σαν νέαν γενεάν παρατηρεί τις νέαν αμέλειαν περί 
τούς εύγενικούς τρόπους, νέαν έλάττωσιν. Άλλ’ όπως- 
δήποτε, ή ηλικία σου, παιδί μ.ου, καί ή θέσιςσου δέν 
σοί έπιτρέπουν τόσην έλευθερίαν. Μή βλέπεις τήν δού- 
κισσαν Άλμονδ ίνην, εκείνη είναι πλέον γνωστή· εί
δες ό'μως ό'τι οί Χάουτον σέ κατέκριναν. Άν ό Γουτ- 
βοΰτος ήθελε νά φανή πρός σέ μνησίκακος, άν τό 
έ'παιρνεν είς τήν μύτην...

— Δέν θ’άπέθνησκα δι’ αύτό,νά ήσθε βεβαία... Δέν 
βλέπω τι είς αύτόν έπιβάλλον μοι τοιοΰτο χωριστόν 
σέβας, διακρίνον αύτόν άπό τούς άλλους θνητούς, με
ταξύ τών οποίων, κατ’ έμέ, εύρίσκονται πολύ ανώτε
ροι του καί κατά το εξωτερικόν, καί κατά τήν εύφυΐαν, 
καθώς, — διά νά μή ζητώμεν μακράν άφ’ ημών τά 
παράδείγμ.ατα, — ό κύριος Φίλιππος... ■

— Ω! ό'σον δι'αύτό, συμφωνώ· ολίγους όμως 
νέους εύρίσκει τις τοσοΰτον διακεκριμένους κατά τήν 
προσωπικήν άξίαν καί τόν νοΰν. Άλλά κατά τόν βαθ
μόν, ό Φίλιππός μου είναι Καρρούθερσος, έκεΐνος δέ 
είναι Γουτβοΰτος, είπενή λαίδη Μ... μετά ς·ωϊκής άμε- 
ροληψίας. Αληθώς, οί Καρρούθερσοι είναι άοχαιότεροι 
τών Γουτβούτων, διότι χρονολογοΰνται άπό τοΰ Έ- 
θελβέρτου Β', ένω τό περιφανές τοΰ οίκου της Δογκα- 
στρίας προέρχεται έξ ού Ι’ερβάσιος ό Άσκόττου, κατά 
τόν ΙΔ αιώνα μόλις, ελαβεν ύπο τά τείχη τής Άσκά- 
λωνος τόν ίπποτικόν ασπασμόν τοΰ αρχηγού τών 
σταυροφόρων. Είναι πράγματα τά όποια πρέπει νά 

γνωρίζ·ρ τις, έπειδή όταν τά γνωρίζη δέν εκτίθεται 
βλε'πων ύπεροπτικώς, ήγουν τί είσαι σύ, καί τί ειμ’ 
έγώ, ανθρώπους έκπροσωποΰντας γένος τι περιφανές *.

— 'Ω! μή τόν κλαίετε τόσον· δέν έ'παθε τίποτε 
κακόν έκ τούτου· μάλιστα δέ ίσως της ειλικρίνειας 
μου ή τραχύτης εύρέ χάριν ενώπιον του ώς καινοφανής 
προς αύτόν. Καί τέλος πάντων, ολίγον μέ μέλει ό',τι 
καί άν είπη ή στοχασθή ό μέγας αύτος μαρκήσιος περί 
τής εύτελοΰς μου ταπεινότητος.

Τωόντι, ό μέγας μαρκήσιος ούτε είπεν, άλλ’ ούτε 
έστοχάσθη τι κακόν περί τής νεάνιδος- μαρτυρεί δέ 
τοΰτο ή επομένη περικοπή τής συνομιλίας ήν έ'λαβε 
μετά τοΰ Φιλίππου ημέραν τινά, καθ'ήν συνεπορεύετο 
μετ αύτοΰ καί άλλων φίλων είς τόν περίπατον. Είχε 
γίνει λόγος περί τής μις Μοντελίου· επαινείτο δέπαρά 
πάντων ή χάρις της, ή έλαφρότης αύτής ώς βαλσιςφίας, 
ή έπί τοΰ ίππου άνδρίατης, ή έτοιμότης τών άποκρί- 
σεών της. Συγκεφαλαιώσας δ’ έπειτα ό'λους τούτους 
τούς επαίνους ό Γουτβοΰτος, — Εν συντόμω, είπε, 
βλέπεις, αδελφέ, ό'χι πλέον μίαν μηχανήν, έντελή μέν 
κατά τό μάλλον ή ήττον, άλλά τής οποίας αί κινήσεις 
ούδέν έ'χουσιν απρόοπτον, ούδέν αύθόρμητον, ούδέν 
αληθώς φυσικόν βλέπεις τήν φύσιν αύτήν, τήν άτε
χνη φύσιν ούδέν μεμαθημένον, ούδέν συνθηματικόν. 
Ποτέ δέν είςεύρεις τί θά σέ είπη, έπειδή ούτε αύτή τό 
είξεύρει. Δέν φαντάζεσαι πόσον προχθές μ’εύηρεστησεν 
ή ύπεροπτική άρνησις διά τής οποίας άντήμειψεν 
αγνοώ τίνα άχαρίν μου λόγον, αληθώς άνάξιον καί αύ
τής καί έμοΰ.

— Εύγε, Γουτβοΰτε! αύτήν έγώ λέγω εύγλωττίαν· 
καί αύτήνθεωρώ ώς οιωνόν άριστον περί τών απαρ
χών σου έπί τοΰ βήματος τής άνω Βουλής. Θά κάμνης 
τούς ύπουργούς, σέ βεβαιώ, νά τά χρειάζωνται όταν 
θά σέ βλέπουν άναβαίνοντα! έπεΐπεν ό Φίλιππος μετά 
ειρωνείας φανεράς σχεδόν.

— Πολύ σκωπτικον σέ βλέπω σήμερον, άπεκρίθη 
ό Γουτβοΰτος. Δέν έπίστευα ό'τι ό θαυμασμός μου 
πρός τήν μις Φλώραν θά σ έφαίνετο κατά τι ανιαρός.

— Κατ’ ούδέν, φίλε μου· σέ κάμνω όρκον. Έξα- 
κολούθει όσον θέλης νά πλέκης τόν πανηγυρικόν της, 
βέβαιος ότι αντιλογίαν κάμμίαν δέν θ’ άπαντήσης έξ 
έμοΰ.

(Τήν συνέχειαν είς τό προσεχές.)

(1) Τωόντι, είναι πράγματα, τά όποια πρέπει νά γνωρίζη τις’ 
τωόντι είναι αθλιότητες, τάς όποια; πρέπει έκαστος νά γινώσκη. 
Καί πρώτον, τίς ή Άσκάλων; Πόλις παραθαλασσία τής Συρίας 
μεταξύ Γάζης καί ’Αζώτου. Καί τί έζήτουν έκεΐ οί πρό τού ΙΔ' 
αίώνος άσημοι ίππόται τών σταυροφορικών πολέμων; Ν’ άποβά- 
λωσι τού; Σαρακηνούς άπό τής Ιερουσαλήμ, οπού του Χριστού ό 
τάφος. Καί τί έποίησαν ; Τούς άπέβαλον, άλλ’έπανήλθον. Καί τί 
π^οέκυψεν έξ όλου τούτου τού άγώνος; Ή λεηλασία τών τυχο
διωκτών «κείνων έν τώ Βυζαντινώ Κρατεί, ή έξασθένησις τού 
κράτους έκείνου (τό όποιον τότε, καί μεθ’ δλας τάς άτασθα).ίας αυ
τού, υπερείχε τών έν Εύρώπη κατά τόν πολιτισμόν), καί ή έκ τής 
έξασθενήσεως πτώσις αυτού. Οί σταυροφόροι είχον πέσει δίκην 
άκρίδων έν ταΐς χώραις ημών, καταβαίνοντες εις τήν Παλαιστί
νην. Αύτοί μάς κατέφαγον, αύτοι μάς κατέστρεψαν, αυτοί μάς 
προητοίμασαν είς τάς άλλας πληγάς τού Φαραώ, ύπό τάς όποιας 
βλέπόυσα ήμάς σήμερον ή Ευρώπη λέγει ήμΐν μυκτηριστικώς’ — 
Δέν είναι πληγαί. Καλώς έχετε. — ’Ώ! έπί τοΰ αντικειμένου τού
του είχε τις νά είπη άπειρα.... Καί δμως καί καταστραφέντες ύ- 
πήρχομεν πεφωτισμένοι άρκούντως, ώστε πάλιν ήμεΐς νά μεταδώ- 
σωμεν τά φώτα είς τήν εσπερίαν. Άλλ’ ή αχαριστία είναι καί είς 
τά έθνη καθώς εις τά άτομα.

Η ΘΑΛΑΣΣΑ TOY ΑΧΤΑΡΚΤ1ΚΟΥ ΠΟΛΟΥ.

(Ίδε σε/.ίοα 206.)

Τήν γνώμην περί ύπάρξεως θαλάσσης έλευθέρας πά- 
γων είς τόν αρκτικόν πόλον συμμερίζονται σήμερον 
πολλοί ά'νδρες επιστήμονες. Ό περιώνυμος γεωγρά
φος τής Γόθας, διδάκτωρ Αυγουςος Πετερμάννος, συμ
περαίνει έξ όλων τών διδόμενων τής γεωγραφίας, έκ 
τών ρευμάτων, έκ τής άμαξεύσεως τών πάγων καί ξύ
λων, ότι ύπάρχει περί τόν πόλον θάλασσά τις εύρεΐα, 
καί έν ώρα θέρους πλωτή. Τήν αύτήν γνώμην συμμε
ρίζεται καί ό άμερικανός πλοίαρχος Maury.

Άλλά καί όσοι τών ναυτικών άμφιβάλλουσι περί 
τούτου, θεωροΰσιν όμως τά σχέδια τών ναυτικών οϊτι- 
νες προτίθενται νά έπιχειρήσωσιν όσονούπω τήν ερευ
νάν ταύτην ώς ό'χι ακατόρθωτα.

Εΐπομεν περί τοΰ" γάλλου Λαμβέρτου τίνα οδόν, 
είσέτι ανεξιχνίαστου, έχει σκοπόν ν’ άκολουθήση. Ε
τερός τις τολμηρός ναύτης, Άγγλος ούτος, Σχεράρ- 
δος Όσβόρνος ονομαζόμενος, έκ τών τοΰ βασιλικού 
ναυτικού τής Μεγάλης Βρετανίας, προκρίνει νά λάβη 
τήν οδόν τοΰ πορθμοΰ τοΰ Δαβίσου, έπειτα δέ τήν τοΰ 
πορθμοΰ τοΰ Σμίθου, καί τέλος τήν τής θαλάσσης τοΰ 
Καίν. Τρίτος δέ, ό προειρημένος γερμανός γεωγράφος, 
θά έπιχειρήση συγχρόνως τήν αύτήν έρευναν διά τής 
όδοΰ τής Σπισβέργης, ήν νομίζει άσφαλεστέραν.

Άπασαι αί φιλεπιστημονικαί έταιρίαι της πεφω
τισμένης Εύρώπης έπικροτοΰσιν είς τό τριπλοΰν τοΰ
το σχέδιον, έπειδή ή άνακάλυψις τοΰ αρκτικού πόλου 
μέλλει, ώς προείπομεν, νά ώφελήση τάς έπιστήμας δ
λας, ιδίως δέ τήν αστρονομίαν, τήν γεωγραφίαν, τήν 
παλαιοντολογίαν, ζωολογίαν, βοτανικήν, μετεωρολο
γίαν, γεωλογίαν, εθνολογίαν, κλπ. Σημειωτέου ότι 
είς πάσαυ υέαυ μοίραν πρός του πόλου έκεΐύου οί μέχρι 
τοΰδε έξερευυηταί άνεκάλυψαν αείποτε ή υέα φυτά, ή 
νέα άνθρώπινα πλάσματα, καί τοΰτο μέχρι? επέκει
να τής 80ής μοίρας β,ορείου πλάτους. Τίς οίδευ ό
ποια απρόοπτα έπιφυλάττονται είς τούς υέους περιη
γητής; Ό άρκτικος έκεΐνος πόλος περικυκλοΰται άρά 
γε ύπό τρούλου τινός παμμεγέθους έκ πάγου, ή κεΐται 
έν τώ μ.έσω θαλάσσης άπηλλαγμένης πάγων καί πλω
τής, ώς συμπεραίνεται;

Ό άγνοών τήν ιστορίαν τών ήδη γενομένων έξερευ- 
νήσεων είς τάς ύπερβορείους έκείνας χώρας φρίττει 
συνήθως άναλογιζόμενος τούς απείρους κινδύνους· άλλ’ 
ό'μως έ'μπειροι ναΰται, έπισάεφθέντες ήδη αύτάς, δια- 
βεβαιοΰσιν ότι οί κίνδυνοι έκεϊνοι δέν είναι μείζο— 
νες τών άπαντωμ-ένων είς πάσαν θαλασσοπλοΐαν. Ο 
πλοίαρχος Σχεράρδος λέγει, ότι πλέων τάς θαλάσσας 
τής Κίνας καί τής Αφρικής, πλείονας έ'ρριψε ναύτας, 
άποθανόντας έκ νοσημάτων, βοράν είς τούς καρχαρίας, 
ή όσους άπώλεσεν είς τά αρκτικά πελάγη έντός 30 ό
λων έτών.

Ό γάλλος Γουστάβος Ααμβέρτιος προτίθεται ν’ 
άναχωρήση έκ Γαλλίας τόν προσεχή φεβρουάριον, ελ
πίζουν ούτω νά εύρεθή τόν ίούλιον είς τήν είσοδον τής 
θαλάσσης Πολινίας, καί τόν αυγουστον νά φθάση είς 
τον αρκτικόν πόλον. Τό πλοΐόν του θά κατασκευασθη 
έπίτηδες πρός τοιαύτην θαλασσοπλοΐαν· θά έ'χη τήν 
πρώραν έξαιρέτως στερεάν θά διαιρεθή τό κύτος τοΰ 
σκάφους είς πολλά χωρίσματα, ώστε άν είσρεόσωσιν 
έκ περιστάσεως^ύδατα είς έν =ξ αυτών, τά άλλα νά 

μένωσιν αδιάβροχα· ή ατμομηχανή του θά ήναι μικρά 
όσον ένεσι, διά τήν έ'λλειψιν γαιανθράκων είς τούς τό
πους όπου απέρχεται· άλλά θά έφοδιασθη διά πολλών 
εύφυών μέσων αλιευτικών, ώστε τά συλλαμβανόμενα 
κήτη νά χρησιμεύωσιν ώς καύσιμος ύλη, εξαίρετος διά 
τό λίπος των· θά προσλάβη μηχάνάς. έπιτηδειοτά- 
τας είς το πριονίζειν τόν πάγον, ώς καί παντοΐα ά'λλα 
εργαλεία, καί ναύτας όλους έμπειροτάτους, έπισκεφθέν- 
ταςήδη τά κατεψυγμένα έκεΐνα κλίματα. ’Εκεί οΐ α
στέρες δέν άνατέλλουσιν ούτε δύουσιν, άλλά διαγρά- 
φουσιν ύπεράνω τοΰ .ορίζοντας κύκλους παραλλήλους 
πρός αύτόν. Ό ήλιος μένει έξ μήνας άνωθεν καί ετέ
ρους έξ κάτωθεν τοΰ όρίζοντος.

’Εάν ,ό αρκτικός πόλος, έν τή θαλάσση ήτις τόν πε
ριβρέχει, κήται έπί νησίδος τινός, ή θέσις του θά εξα
κριβωθώ παρατηρουμένου τοΰ ύψους δεδομένου τινός 
άστέρος έν δλοις τοΐς άζιμούθοις Χ. Καί έάν μέν τό 
ύψος τοΰτο .φανή άμετάβλητον, θ’άποδειχθή έξ αύ
τοΰ ότι έκεΐ κεΐται ό πόλος· έάν δέ ή μεταβολή φανή 
μικρά, εύκόλως θά ύπολογισθή τό λάθος.

Πράγμα ά'ξιον θαυμασμού! είς τάς δριμυτάτας έκεί
νας χώρας, ή ζωή άναπτύσσεται ύπερμέτρως. Εκεί οί 
ιχθύες άττακεΐς (οί κοινώς σολομοί) ποντοποροΰσιν 
είς σμήνη άπειρα, ώς αί μαινίδες (άρίγγαι) είς τάς βο
ρείους θαλάσσας- ότε δέ καταλάβωσιν αύτούς οί πά
γοι, τούς θανατόνουσι συσφίγγοντες αύτούς, καί έπει
τα, έπί τής διαλύσεως, σηπόμενα τά πτώματα άνα- 
δίδουσιν άποφοράν μολύνουσαν τήν άτμοσφαΐραν καί 
γεννώσαν θανατηφόρους νόσους. Ό Ααμβέρτιος, ό'ςτις 
καί ήδη έπλησίασε πολύ πρός τόν πόλον, είδεν έκεΐ 
λίανας εύρυτάτας, δλας κεκαλυμμένας ύπό άγριων 
νησσών (άγριοπαπιών) αΐτινες, συνεσφιγμέναι καί ρ.ό- 
λιςχωροΰσαι, έτρέφοντο ροφώσαι μόνον τό ύδωρ έκεΐ
νο τό ελαιώδες, ώς πλήρες ζωϊκδύν ύλών. « Όταν άπε- 
πέταξαν (λέγει διηγούμενος ό Ααμβέρτιος), έσχημά- 
τισαν νέφος σκότισαν τόν ούρανόν ούτως, ώστε άν έκα
στον τών πτηνών εκείνων ήτο δεδεμένον έκ τών πο
δών διά δυνατού νήματος, ήδύναντο όλα όμοΰ νά έπά- 
ρωσι τό πλοΐαν ημών είς τόν αέρα. !>

Επειδή δ’ έγέλασαν τινές είς τοΰτο, ώς άν ήκουον 
μύθον, ό Ααμβέρτιος έπεβεβαίωσε τόν λόγον του. — 
Δέν σάς λέγω, είπε, πράγματα άναγινωσκόμενα είς τά 
βιβλία, άλλ’ ίδίοις ομμασιν έγινα τούτων όλων θεα
τής, καί ούδεμίαν λέγω ύπερβολήν. Άλλως τε, όπου 
ό άνθρωπος δέν ένεφανίσθη είσέτι, παρατηρεΐται ή 
τοιαύτη ζωική δαψίλεια.

Έν Παρισίοις ύπάρχει Εταιρία γεωγραφική (So- 
ciete de geograpilie), είς τό γραφεΐον τής όποιας ή- 
νοίχθη καταγραφή συνεισφορών δημοσίων, όπου είναι 
δεκτός καί ό οβολός, πρός τήν δαπάνην ήν άπαιτεΐή 
μεγάλη τοΰ Ααμβερτίου έπιχείρησις.

έ

ΤΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΦΥΤΑ.

Πρός τάς άρχάς τοΰ έ'αρος οί λόφοι καί αί πεδιά
δες καλύπτονται ύπό δαπέδου.πψασ&ιου. Τί έπιχμει 
τό χρώμα τοΰτο τό τερπνόν είς τήν δρασιν; Η άνα- 
φυομένη χλόη ή, κυριολεκτικώτερον, πόα. Τοΰτο κυ-

(1) ΆζιμοϋΟον λέγουσιν οί έστρονόμοι τήν γωνίαν ήν σχήμα- 
τίζει μετά τού μεσημβρινού πας κύκλος κάθετος, διερχόμενός δ*.* 
άστέρος τινός.
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ρίως είναι ή πόα (γαλλιστί gazon), ή δε χλόη (ver
dure) σημαίνει την ό'ψιν έν γένει της πόας. Καί κατ’ 
άοχάς μέν νομίζεις ότι όλος ούτος ό χόρτος είναι ενός 
καί του αύτού είδους· το'αύτό δέ καί ό'ταν τά βόσκον- 
τα ποίμνια τον εμπόδισαν του νά μηκυνθή, φα- 
γόντα τάς κορυφάς του· βλε'πεις στενά' τινα φύλλα, 
φαιδρού πρασίνου χρώματος, άναδιδόμενα άπό πυκνώ
ματος τίνος ινωδών ριζών, καί μόλις διακρίνεις δια
φοράς τινας λεπτάς είς τό πλάτος των, είς την μάλ
λον ή ήττον θαλασσόχρωμον αύτών ό'ψιν, ή είς τόν 
ολίγον αύτών χνόΰν.

Εάν ό'μως διέλθης τούς αγρούς έν ώρα θέρους, η καί 
άπό τού μηνάς μαίου, ό'τε ή ταπεινή εκείνη τών λει
μώνων πόα προέβη είς αύ'ξησιν, ΐνα παοάσχη είς τήν 
γεωργίαν τόν άσφαλέστατον καί πλουσιώτατον αύτής 
φόρον, θαυμάζεις τήν ποικιλίαν τών πολυαρίθμων φυ
τών άτινα συσχηματίζουσι τό πράσινον εκείνο δάπε- 
δον, τό πρό ολίγου έ'τι καιρού κατά πάντα ομοιόμορ
φόν. 'Γούτο λε'γοντες, δένέννοοΰμεν τά διάφορα βλας-ή- 
ματα τής γης, όποια αί άνεμώναι (μαντατοΰραι), τά 
λευκάνθεμα (μαρτολούλουδα, γαλλιστί marguerites), 
αί λυχνίδες, τά τριφύλλια, άτινα, άναμιχθέντα μετά 
τής πόας, διεκόσμησαν αύτήν διά τών άνθέων των έν 
ώρα έαρος· άλλά μόνον θέλομεν νά εϊπωμεν ό'τι μετα- 
ζύ τών χόρτων ές ών σύγκειται ή πόα, καί τά όποια 
ονομάζονται σιτοειδή ή άγρωστώδη (γαλλιστί gra- 
minees), παρατηρούνται τήν ώραν τής άνθη'σεωςπεριερ- 
γόταται διαφοραί.

Η καλάμη αύτών σχηματίζεται έκ μορίων μηκυ- 
νομένων είς σωλήνας κενούς, συναπτομένους διά κόμ
βων, έξ ών άναδίδεται φύλλον, σχηματίζον ιός τινα θή
κην πέριξ τού ακολούθου μεσοκόμβου. Καί ότέ μέν ή 
καλάμη αύτη άπολήγει είς άληθή στάχυν, όποιος ό 
τού σίτου, ότέ δέ είς τε'σσαρας ή καί πέντε στάχυας 
διεστώτας ώς οί δάκτυλοι πτηνού καί μόνον άφ’ ενός 
μέρους φέροντας άνθη, ότέ δέ είς τάχυν συγκείμενον έκ 
διακλαδισμών πυκνών, όποίουςέ'χει ό άλωπέκουρος (vul- 
pin), ό φλέος (fleole), καί άλλα. Είς τά πλεΐστα τών 
άγρωςωδών φυτών, τά άνθη, κρατούμενα ύπό λεπτών 
ούρών, τας οποίας ή φυσική ιστορία ονομάζει σπά
θας, διακλάδιζομένων καί απομακρυνόμενων, σχημα- 
τίζουσιν ιός τινα λόφον πτερωτόν, όστις καλείται φό- 
βη (panicule)· τοιούτον λόφον προάγουσιν ό βρόμος, 
οί κάλαμοι, καί αί κυρίως λεγόμεναι ύπό τών βοτανι
κών πόαι (poa).

Τών αγρωστωδών τά άνθη όμοιάζουσιν άλλως τε, 
καθότι συντίθενται έκ λεπών ή φολίδων χορτωδών, 
ύποπρασίνων, έπιμενόντων μέχρι τής ώοιμότητοςτού 
κόκκου, τόν όποιον πολλάκις μάλιστα περικαλύπτουσι 
διηνεκώς, ώς παρατηροΰμεν είς τον κέγχρον (κεχρίον), 
είς τήν κριθήν καί είς τόν βρόμον. ’Επί τής άνθήσεως, 
τά λέπη ταύτα διανοίγονται, καί τότε έξέρχονται έξ 
αύτών τρεις σταμΐνες (etamines), ώντά έπίκρια (an- 
tennes), πού μέν ύπόλευκα, πού δέ φαιά κλίνοντα είς 
τό ιώδες, υποβαστάζονται ύπό λεπτού καί εύκάμπτου 
νευριδίου, εύκόλως σειομένουύπό τής τού άέρος πνοής.

’Εάν δ’ έξετάσης μετά πλείονος προσοχής, βλέπεις 
ό'τι τά λέπη ταύτα σχηματίζουσιν είς τά άνθη τών α
γρωστωδών διπλούν τι περικάλυμμα· τό πρώτον, 
κοινόν είς πολλά τών άνθέων, συντίθεται έκ δύο λε
πών, άτινα καλούνται έ'λυτρα (glumes), καί είναι τό 
μεν κατώτερον η εςωτερον προς τον αςονα της καλα- 

μης, τό δέ άνώτερον ή ένδότερον. "Εκαστον άνθοί 
ιδίως έχει έν ή συνηθές-ερον δύο άλλα λέπη, ονομαζό
μενα φολίδες (balles ή paillettes), τό μέν έξώτερον, 
τό δέ ένδότερον έπέρχονται δέ αί τρεις σταμΐνες, 
ών ή εξώτερα συνοδεύεται ύπό δύο μικρών λεπών, 
λευκών τό χρώμα, καί τέλος, είς το κέντρον, ή θυ- 
λακίς, ήτοι ό μέλλων κόκκος, ής έφίστανται δύο 
πτιλωτοί μίσχοι (styles plumeux). Τό ό'λον τού
το καλείται γαλλιστί epillet, τουτέστι σταχυλλίς. 
Διακρίνονται δέ σταχυλλίδες μόνανθοι καί πολύανθοι. 
Είς αύτάς, τά μερικά ανθύλλια κεϊνται έναλλάξ εκατέ
ρωθεν μερικού τίνος άξονος, καί παρατηρεΐται ό'τι τά 
είς τήν άκραν είναι άτροφα (avortes)· τούναντίον, είς 
τάς μονάνθους σταχυλλίδας παρατηρούνται έξωθεν 
φολίδες, ή τρέμουσαι, ή πτίλα, άτινα φαίνονται ώς 
προερχόμενα έκ τής άτροφίας άλλων ανθυλλίων έκ τών 
κάτω τής σταχυλλίδος· τούτο δέ διέκρινον βοτανολό- 
γοι τινές ώς χαρακτήρα σπουδαΐον πρός διαίρεσιν τών 
αγρωστωδών φυτών είς δύο είδη · τά μέν έχοντα τά 
ανθύλλια ανεπτυγμένα μόνον είς τήν βάσιν τής ς-αχυλ- 
λίδος, τά δέ μόνον είς τήν κορυφήν αύτής. Επειδή εί
ναι πολυάριθμα τά άγρωστώδη φυτά, έδε'ησε νά έκζη- 
τήσωσιν οί βοτανολόγοι ιδιαιτέρους χαρακτήρας,όπως 
κατατάξωσιν αύτά είς γένη· εύρον δέ αύτούς είς τά 
σχήματα τών φολίδων των, ών αί μέν είναι φακοει
δείς, αί δέ μηνοειδείς, αί δέ λεΐαι, αί δέ τραχεΐαι, 
ισαι ή άνισοι,τετμημέναι, όξεΐαι ή άμβλεΐαι. Εσημεί- 
ωσαν δέ διακρίσεις καί έκ τών χρωμάτων, καί έκ τών 
ριζών, καί έκ τού σχήματος τών άνθέων των.

Ού'τω, τά άνθη τού φλέου τών λειμώνων (Phleum 
pratense, ϊδε σχήμα 1) είναι ώς φόβαι κατάπυκνοι έν 
εΐδει σταγύων κανονικώς κυ λινδ ρικών. ΙΙαραλείπομεν 
τάς άλλας λεπτομέρειας, άς δύναται έκαστος νά πε- 
ριεργασθή έπί τού φυτού αύτού, κοινού ό'ντος είς τούς 
τόπους ημών· είναι δέ ό φλέος ούτος έπιπολαιόρριζος, 
έξ ού διακρίνεται τού πολυόζου φλέου (pllleum nodo- 
sum, ϊδε σχ. 2), ούτινος ή ρίζα είναι βολβώδης" άλλ’ 
ύπωςδήποτε έ'χουσιν άμφότεροι τό αύτό γένος. Ο 
φλέος είναι έκ τών άριστων χόρτων πρός νομήν· οί 
'Αγγλοι όνομάζουσιν αύτον Thymotliy grass.

Ό άλωπέκουρος (Alopecui’US, γαλλιστί vulpin, ϊδε 
σχ. 3), όμοιάζων τωόντι προς ούράν άλώπεκος, έχει 
μεγάλην σχέσιν μετά τού φλέου κατά τήν διάθεσιν 
τής φοβης του, έχούσης ώσαύτως ςάχυος σχήμα· δια
φέρει ό'μως καθότι τά έ'λυτρα τών μονάνθων στα- 
χυλλίδων αύτού φαίνονται ώς συγκεκολλημένα είς τήν 
βάσιν· περί δέ τάς σταμΐνας μίαν μόνον βλέπεις φολί
δα, εχουσαν είς τήν βάσιν αύτής μακρόν αθέρα (άγα- 
νον)· διό καί ό στάχυς τού άλωπεκούρου είναι μετα- 
ξωδέστερος τού φλέου. Τό είδος τού άλωπεκούρου τόν 
όποιον παριστα τό ήμέτερον σχήμα διαφέρει τού τών 
λειμώνων, όντος πολύ μικροτέρου καί έχοντος εις τήν 
καλάμην αύτούγόνατα πλησίον τής γής. Ο άλωπέκου
ρος απαντάται καθ’ ό'λον τό θέρος παρά τάς τάφρους, 
είς τούς αγρούς.

Άλλ’ είς τό άνθόξανθον τό εύ'οσμον (Antboxan- 
thurn odoratum, ϊδε σχ. 4) παρατηρεΐται πολύ μεί- 
ζων διαφορά’ διότι αντί τριών σταμίνων, ώς έ'χουσιν 
ό'λα τά άλλα άγρωστώδη, αύτό έχει μόνον δύο. Αί δέ 
ρίζαι του πνέουσιν εύάρετον οσμήν, μεταδιδομένην είς 
τό άχυρον.

Τής Δακτυλίδο; δέ (Dactylis glomerata, ϊδε σχ. 5)
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ή φόβη σύγκειται εξ άθροισμάτων πολλών καί συμπε- 
πυκνωμένων σταχυλλίδων , -ώστε έν συνόλω έχει 
σχεδόν τό σχήμα δακτύλου, έξ ού και τό όνομα αύτής. 
Τό φυτόν τούτο, τραχύ δν εις τήν άφήν, δίδει άχυ- 
ρον μέτριας ποιότητας, Είναι περίεργον ότι οί κύνες 
ζητοΰ'σιν αύτό, θέλοντες νά έμέσω,σιν.

Εις έτερον φυλλάδιον συμπληροΰμεν τήν άπαρίθμη- 
σιν τών αγρωστωδών, παραθέτοντες καί άλλον πί
νακα.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ.

"Αγνωστον τί θά έφρόνουν οί ποιμένες τών αρχαίων 
λαών περί τού διοργανισμού τών σημερινών κοινωνιών· 
άλλ’ ώς προς τόν πλούτον και την πίστιν, πιθανώς θά 
έλεγον ό'τι μετετρέψαμεν την φρόνησιν εις άφροσύνην 
διότι πράττομεν αληθώς τά δλως έναντία τών όσα έ- 
πεχείρουν εκείνοι προς πλουτισμόν τών Πολιτειών των. 
Προς έκείνους τό Α και το Ω, ή πρώτη καί ή τελευταία 
λέξις της πολίτικης συνέσεως ήτο ή οικονομία- καί τό 
δημόσιον θησαυροφυλάκιον προς έκείνους παοίστατο 
τωόντι θησαυροφυλάκιον, ένω προς ημάς παρίσταται, 
πράγματι, ώς αληθής πίθος Δαναΐδων.

Οί πάλαι ποτέ ηγεμόνες έθεώρουν ώς δόξαν τό οί- 
κονομεϊν, τό άποθησαυρίζειν, τό άποταμιεύειν χρυσίον 
όσονπλεϊστον. Διηγείται όΐΐλίνιος, ότι ό Κύρος είχε θη
σαυροφυλάκιον περιέχον 34,000 λίτρων χρυσού. Πτο
λεμαίος ό Φιλάδελφος έκέκτητο 740,000 ταλάντων. 
Κατά τόν Στράβωνα, ό ’Αλέξανδρος εύρεν έν ’Εκβα- 
τάνοις’380,000 ταλάντων. Καί ή 'Ρώμη δέ είχε τό 
δημόσιον αύτής θησαυροφυλάκιον, πληρούμενον άεν- 
νάως ύπό τών πολεμικών αρπαγών.

Μόλις όταν καταβή τις εις την οικονομικήν έπιστή- 
μην τών νεωτάτων χρόνων ευρίσκει άλλους κανόνας 
καί ορισμούς. Τί σημαίνει οίκονομεΐν! είπον οί οικο
νομολόγοι τού τελευταίου τούτου αιώνας. Συμφέρει 
μάλλον δαπανάν, καί έτι μάλλον δανείζεσθαι. Τρα- 
πέντες δέ άπαξ έπί τόν ολισθηρόν κατη'φορον τούτον, 
πλέον δέν έκρατήθησαν.

Καί πώς άλλως τε νά κρατηθώσιν; Είχον τούς οι
κονομολόγους όμοφώνως διατεινομένους ό'τι ή ’te/vr, 
τού δανείζεσθαι ήτο ίδιον τών αρίστων Κυβερνήσεων. 
Ό Μελών έθεώρει τάχρέη ώς κεφάλαια μεταβιβαζόμε
να άπό της άριστεράς χειρός εις τήν δεξιάν. Ο Βερ- 
κελέης (οικονομολόγος ούτος περιώνυμος) προβαίνουν 
περαιτέρω, παρωμοίαζεν αύτά προς χρυσωρυχεία. 'Ο 
Πίντος τέλος, κατήντησεν έντός τού ένθουσιασμού 
τουνά διαβεβαιοϊ ότι τά χρεή ηΰξανον τον κοινωνικόν 
πλούτον τοσοΰτον, όσον άπετέλουν κεφάλαιον !

'Ωστε οί οικονομολόγοι ούτοι κατόρθωσαν νά πεί- 
σωσι τά Κράτη ό'τι ή φειδώ είναι δαπάνη. Καί είς 
μέν τάς διά συνεταιρισμού ίδιωτικάς επιχειρήσεις ή 
άρχή αυτή έφαρμοζομε'νη άπέβη κακή. ’Αλλ’ άπέβη 
άρά γε έπωφελής εις τάς Κυβερνήσεις; Φέρε ίδωμεν έκ 
τούπίνακος τοΰ εύρωπαϊκοΰ δημοσίου χρέους.

'Υπολογίζονται εϊς 66,01.3 εκατομμύρια καί 
1 1 1,000 φράγκων τά χρέη όλων όμού τών εύρωπαϊ- 
κών Κρατών, ούτω διανεμόμενα-

Αγγλία· 18,665 εκατομμύρια καί 269,875 φο. 
Γαλλία- 12,315 έκατομ. καί 846,749 φρ.
Αύστοία- 7,078 έκατομ. καί 27,988 φρ.
'Ρωσσία- 6,883 έκατομ. καί 278,076 φρ.

Ιταλία- 5,287 έκατομ, καί 582,451 φρ. 
Ισπανία- 4,705 έκατομ. καί 376, 968 φρ, 

Γερμανία- 3,011 έκατομ. καί 137,913 φρ, 
Ολλανδία- 2,100 έκατομ. καί 387,703 φρ. 

Τουρκία- 1,238 έκατομμύρια φρ.
Πορτογαλλία- 1,069 έκατομ. καί 852,302 φρ. 
Δανία- 747,747,139 φρ,
Βέλγιον 655,486,047 φρ.
'Ελλάς· 452,672,000 φρ.
Σουηδία- 4 19,224,880 φρ.
Παπικόν Κράτος' 336,891,304 φρ.
Νορβηγία- 46,230,327 φρ.
Ολος όμού ό πληθυσμός τών ανωτέρω.άναφερομέ- 

νων τόπων ύπολογίζεταιώςέγγιστα είς 291,739,000 
κατοίκων. Αναλογούσι λοιπόν 226 φράγκα περίπου 
εις έκάστην ψυχήν, ’ΐδίως δέ περί τού' βασιλείου της 
Ελλάδος (άν έν τη ανωτέρω απαριθμήσει τοΰ δημό

σιου χρέους αύτοΰ δέν ύπάρχη υπερβολή, ώς ημείς 
φρονοΰμεν), αναλογούσι φράγκα 377 εϊς έκαστον τών 
1,200,000 κατοίκων- ή (άν συμπεριληφθώσι μετά 
τών κατοίκων τού ελληνικού Βασιλείου όλα τά ύπο- 
λογιζόμενα 6 έκατομμύρια Ελλήνων, προς αύτό τό 
βασιλείαν άφορώντα), αναλογούσι φράγκα 75 περίπου 
εϊς έκάστην ψυχήν έλληνικήν.

Τίνες τά έφόρτωσαν ή τά φορτόνουσιν είς τάς ψυ- 
χας ταύτας, μή έρωτώμεν, άλλα προβαίνωμεν.

Περί δέ τής Γαλλίας, άριθμούσης 38 έκατομμύρια 
κατοίκων, αναλογούσι 320 φράγκαείς έκαστον αύτών.

Περί τής ’Αγγλίας, άριθμούσης 30 έκατομμύρια 
κατοίκων, άναλογοΰσιν 656 φρ. είς έκαστον. ’Ελάχι
στα ή είς πάντας άναλογοΰσιν είς τούς Νορβηγούς- ού- 
τοι είναι 1,700,000- μόλις λοιπόν άναλογοΰσιν είς 
έκαστον 35 φράγκα.

ΙΙρός άπότισιν τών ετησίων τόκων τού εύρωπαϊκού 
χρέους απαιτούνται 2,438 έκατομμύρια καί 963,600 
φράγκα.

Καί ούτος μέν ό ισολογισμός είναι άκριβής ώςέγγιστα, 
πράγμα θλιβερόν, καί τό όποιον προβαίνει όσημέραι 
έπί τό χείρον, επειδή έξακολούθοΰσι τά Κράτη δανει
ζόμενα. Υπάρχει δέ καί άλλο τι όλέθριον έν τώσυστή- 
ματι τών δημοσίων δανείων, ότι δέν πληρόνονται πραγ
ματικούς τόσα, όσα δανείζονται όνομαστικώς. Παρα
δείγματος χάριν, τό δανειζόμενον Κράτος εκδίδει χ ρεώ- 
γραφα, ήτοι χρεωστικά ομόλογα, δίδοντα είς τούς 
κατόχους αύτών τόκον 3,4,5 ή καί 6 έπί 100 φράγ
κων, ένω δέν λαμβάνει τά 100 ταύτα φράγκα όλα, 
άλλα μέρος αύτών πολύ ή ολίγον, κατά τήν ύπόληψιν 
τήν όποιαν έχουσιν είς τό δανειζόμενον Κράτος οί δα- 
νεισταί αύτού. Τω 1849 ή Γαλλία είχεδανεισθή 75, 
καί έόωκε χρεώγραφα ώς άν έδανείζετο 100, μετά τό
κου 5 έπί τούτοις τοϊς μή πραγματικούς 100. Χείρο- 
να τούτων έ'πραξεν ή Τουρκία, τό Μεξικόν, καί άλλα 
Κράτη.

Άρά γε δέν θά ήτο συμφορώτερον νά δανείζωνται 
προς 7 καί 8 τοϊς 100, όμολογούμενα χρεώσται μό
νον όσων χρημάτων λαμβάνουσι πραγματικώς ; Τό 
άχθος θά κατήντα τό αύτό, άλλά τούλάχ ιστόν, ό
ταν θά ήρχετο ή ώρα τής πληρωμής, δέν θά ύπεχρεούν- 
το ν’άποτίνωσι καί πλείονα τών οσα ελαβον.

Υπολογίζεται ότι τό δημόσιον ταμεϊον τής Γαλ
λίας οφείλει έκ ταύτης καί μόνης τής κακής συνήθειας 
700 έκατομμύρια ουδόλως ληφθέντα- λέγει δέτις οί

κονομολόγος (ό Henry Parnell), ότι άν ή ’Αγγλία έ- 
πέστρεφε μόνον όσα έ'λαβε δάνεια άπό τοΰ 1775'μέ
χρι τού 1816 έν ώρα εύθέτω, ότε θά εΰρισκε τά χρεώ- 
γραφά της ισότιμα προς τήν αξίαν των (al pari), 
πάλιν θά έπασχεν απώλειαν 171,234,449 λιρών 
στερλινών διά τήν προειρημένης όλεθρίαν συνήθειαν.

Καθώς παρατηρεί έκαστος, δέν τρώγουσι μόνον οί 
άσωτοι υιοί τόν σίτον αύτών έτι άμεστον.

’Εν συντόμω, συμφέρει ή όχι νά ύφίστανται τά 
Κράτη αιωνίως τό άχθος δημοσίου χρέους; Κατα 
τούτο σήμερον είναι διηρημέναι αί γνώμαι τών πολι
τικών άνδρών. Καί ή μέν Εύρώπη ύπό τοιούτου κατέ- 
χετάι πυρετώδους οργασμού προς τό δανείζεσθαι, ώσ
τε , πλήν τής ’Αγγλίας, όλα τά έν αύτη Κράτη 
φαίνονται ώς φιλοτιμούμενα ν’ αύξήσωσι τόν όγκον 
τοΰ άχθους αύτών’ αί δέ Ην'ωμέναι Πολιτεϊαι .τής 
’Αμερικής πράττουσιν έκ διαμέτρου έναντίον σύστημα· 
δέν δανείζονται, έκτος άν περιέλθωσιν είς έσχάτην α
νάγκην- καί άφού δανεισθώσιν, άποδίδουσι τά δανει- 
σθέντα όσον τάχιστα. Τούτο βλέπομεν σήμερον τωόντι 
πραττόμενον ύπό τής έν Ούασσιγκτώνι Κυβερνήσεως- 
ή μεγάλη έκείνη Δημοκρατία αποτίνει καθ’ έκαστον 
έτος 1000 έκατομμύρια φράγκων έκτοΰ χρέους είς δ 
ειχεν άναγκασθή, θέλουσα νά καταπολεμήση τάςάφη- 
νιασάσας νοτίους αύτης Πολιτείας.

Κακώς πράττει άράγε, ή καλώς, τούτο προτιμή- 
σασα τό σύστημα;

ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑ.

"Οχι βεβαίως ίνα διδάξωμεντούς άναγνώστας πώς 
νά κατασκευάζωσι πυροτεχνήματα, πράγμα άλλως τε 
επικίνδυνον, άλλ’ ίνα δώσωμεν. είς αύτούς ιδέαν τινά 
περί τών ύλών αίίινες χρησιμεύουσιν είς τά λαμπρά 
χρώματα, τά όποια τέρπουσι καί έκπλήττουσι τοσού- 
τον τούς οφθαλμούς, ενώπιον τών πυροτεχνημάτων, 
άρυόμεθατά έπόμενα έξ έγχειριδίου τινός περί τούτων 
διαπραγματευομένου.

Προς κατασκευήν ΒΡΟΧΗΣ ΙΙΥΡΟΣ άναμιγνύουσιν 
οί πυροτέχναι έντός ίγδίου 3 μέρη άνθοακος· μετά 16 
μερών κόνεως πυρίτιδος (pulverin), περασμένης διά 
κρησέρας (κοσκίνου)· έπειτα δέ πληροΰσι διά τοΰ μίγ
ματος τούτου φυσίγγια διαφόρου μεγέθους. Η βροχή 
αυτή καθίσταται λαμπροτέρα έάν λάβωσι 5 μέρη άν
θρακας, 16 κόνεως πυρίτιδος, 8 νίτρου, καί 4 θειαφιού.

ΙΙρός κατασκευήν ΠΙΔΑΚΩΝ ΠΥΡΟΣ άναμιγνύου- 
σιν 1 μέρος άντιμωνίου μετά 2 μερών ανθρακος λε
πτού καί 16 μερών κόνεως πυρίτιδος. Λαμπρότεραι 
δέ γίνονται έάν λάβωσιν 1 μέρος ρινισμάτων χαλυ- 
βος, 4 θειαφιού, καί 4 κόνεως πυρίτιδος.

To ΚΥΑΝΟΥΝ χρώμα γίνεται διά 5 μερών νίτρου, 
2 θειαφιού, καί 1 άντιμωνίου.

Τό ΠΡΑΣΙΝΟΝ, διά 63 μερών νιτράτου τού βαρί- 
του, 11 θειαφιού, 24 χλωρικού άλατος τής ποτάσσης, 
2 ανθρακος, καί 2 ένθείου τοΰ αρσενικού.

Τό ΙΩΔΕΣ, δι’ 8 μερών χρωματικού άλατος τής 
ποτάσσης, 4 θειαφιού, 3 κιμωλίας ξηράς, 1 μέλανος 
οξειδίου τού χαλκού.

j· Τό ΛΕΥΚΟΝ, διά 46 μερών νίτρου, 23 θειαφιού,
6 πυρίτιδος στρατιωτικής, 18 ψευδαργύρου.

Τό Κ1ΤΡΙΝΟΝ, δι’ 75 μερών νιτράτου σόδας ξη
ρού, 20 θειαφιού, 6 άνθρακας.

Τό ΕΡΥΘΡΟΝ, διά 4 μερών -χλωρικού άλατος τής 
ποτάσσης, 70 νιτράτου τής στροντιανής, 5 άνθρακος, 
12 θειαφιού. — "Ετερον ερυθρόν χρώμα ΠΟΡΦΥ
ΡΟ ΥΝ, διά 42 μερών χλωρικού άλατος τής ποτάσ
σης, 23 νίτρου, 23 θειαφιού, 10 οξειδίου μέλανος 
τού χαλκού, 3 ένθείου τού ύδραργύρου. — "Ετερον.ερυ
θρόν, δι’ 72 μερών νιτράτου στροντιανής ξηρού, 20 
θειαφιού, 6 στρατιωτικής πυρίτιδος, 2 άνθρακος.

Αί διάφοροι- αύται συνθέσεις βάλλονται έντός φυ
σιγγίων μικρών ή μεγάλων, κατά τό μέγεθος δ θέλει 
νά δώση ό πυροτέχνης είς τάς πίδακας.

Προς άνάδοσιν ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ, άναμιγνύουσι 2 μέ
ρη καμφόρας -μεθ’ 1 μέρους κόνεως πυρίτιδος καί 1 
μέρους νίτρου. ’Αφού δέ καλώς άναμιχθώσιν αί ύλαι 
αύται, προστίθεται είς αύτάς 1 μέρος οινοπνεύματος 
(alcool), ώστε νά σχηματισθή ζύμη τις ρευστοτάτη, 
διά τής οποίας ποτίζουσι τολύπας (κουβάρια) έκ βάμ- 
βακος- ταύτας δέ κυλίουσιν έπειτα έντός ξηροτάτης 
κόνεως πυρίτιδος. ’Εάν είς τάς τρεις προειρημένας 
υλας προστεθή καί 1 μέρος ψευδαργύρου, οί σπινθήρες 
γίνονται λαμπρότεροι.

ΜΙΧΑΗΛ ΟΒΡΕΝΟΒΙΚ Γ'.

Ό ήγεμών Μιχαήλ τής Σερβίας, δν έστέρησαν τοΰ 
ζήν δολοφόνοι χεϊρες τήν 29 τοΰ παρελθόντος μαΐου 
(10 ίουνίου), είχε γεννηθή τήν 4 (16) σεπτεμβρίου 
1823 έν Κραγουγεβάσσω. Δεκαεπταετής μόλις έν έ'τει 
1839, ότε ό μέν πατήρ του Μιλόσχης είχε παραιτη- 
θή (τήν [1] 13 ίουνίου), είς δέ αδελφός του πρεσβύ- 
τερος, όνόματι Μιλάνος, ειχεν άποθάνει (τήν [26] 8 
ίουλίου), άνέλαβεν αύτός τήν ήγεμονείαν, είς ήν έκλή- 
θη έκ δευτέρου τόν όκτώβριον τοΰ 1860, μετά θάνα
τον τοΰ πατρός του, δν έπανέφερεν εις τόν θρόνον από 
τοΰ όποιου είχε καταβιβάσει αύτόν προ 16 ετών ή ε- 
πανάστασις.

'Η πρώτη ήγεμονεία τού Μιχαήλ υπήρξε πολυκύ
μαντος, διά τά κομματικά πάθη τού τόπου έκείνου καί 
τάς αδιάλειπτους έριδας. 'Η έχθρότης της μητρός καί 
τοΰ θείου του, ραδιουργούντων λαθραίως, τής μέν μη
τρός προς επάνοδον τοΰ συζύγου αύτής, τού δέ θείου 
προςάνάβασιν αύτού είς τόν θρόνον αντί τοΰ άνεψιού,αί 
επεμβάσεις τής τουρκικής κυβερνήσεως καί τών πρα-· 
κτόρων τών ξένων Δυνάμεων, κατετύρβασαν τό μειρά- 
κιον, καί ήνάγκασαν αύτό έν έτει 1842 νά παραδώση 
τήν έξουσίαν είς τόν υιόν τοΰ Καραγεώργεβικ.

'Η δευτέρα τοΰ Μιχαήλ ήγεμονεία, καίτοι βρα
χεία, μέλλει νά καθέξη έν τή ίς-ορία τής Σερβίας διά- 
σημον θέσιν. Είς ολίγους ηγεμόνας έδόθη νά πράξωσιν 
ύπέρ τοΰ τόπου αύτών, έντός τόσον ολίγου καιρού και 
διά τόσον μικρών μέσων, ό,τι κατώρθωσεν ό ήγεμών 
Μιχαήλύπέρ τής Σερβίας. Ο βαθμός δν επέχει ή ήγεμο- 
νίαέκείνη σήμερον έν τή ’Ανατολή, ή ηθική αυτής ισχύς 
έπί τών γειτνιαζόντων χριστιανικών φυλών, η εις αυ
τήν ύπόληψις τών Κυβερνήσεων τής εσπερίας Εύρώ- 
πης, διαδηλωθεϊσα έν τφ προσφάτω έτι ζητήματι τών 
φρουρίων, ή κραταιά διοργάνωσι<1το^ στρατού αύτής, 
ή καλή κατάστασις τών οικονομικών, ή τακτική δρά- 
σις τής διοικήσεως, όλα ταύτα όμού, τά άναδείξαντα 
αύτήν, τήν Σερβίαν λέγομεν, τήν Σερβίαν, άξίαν νά 
έπονομασθή Πεδεμόντιον της ’Ανατολής,—-οφεί-
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λονται εϊς τον υιόν τοΰ Μίλόσχου και είς τούς νου
νεχείς άνδρας (τον Γαρασσανίν, Μαρίνοβικ, κλπ.), είς 
ο’ύς ένεπιστεύθη τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων.

Αί γαλλικαί έφημερίδεςπαρομοιάζουσι τό τραγικόν 
τέλος τοΰΜιχαήλ Οβρένοβνκ προς τό τοΰ 'Ερρίκου A\ 
όςτις, έν τή άκμή τής ηλικίας ωσαύτως, άφοΰ άποκα- 
τέστησε τήν ευταξίαν έν τώ Κρατεί αύτοΰ καί τά πάν
τα ήτοίμασε προς έκτέλεσιν μεγάλων σχεδίων, έ8 λο- 
φονήθη έν σταθερά μέσημβρία έπιστρέφων έκ περιπά
του, έν τώ ριεσω τοΰ λαοΰ του, οςτις καί έσέβετο και 
ήγάπα αυτόν, 

θεία του (χήρα τοΰ άδελφοΰ τού πατρός του), μετά 
τής έξαδέλφης του Άννίκας καί τής θυγατρος αύτής 
Αικατερίνης. 'Όλοι όμοΰ κατηυθύνοντο, συνοδευόμε- 
νοι ύφ’ ένός ύπασπιςοΰ καί ένός ύπηρέτου, πρός τό μι
κρόν δάσοςτό συνεχόμενόν μετά τοΰ κήπου, ό'που τρέφον
ται πρός κυνηγεσίαν δορκάδες καί έλαφοι. Ο ήγεμών 
προεπορεύετο μετά τής έξαδέλφης του, ακολουθούμε
νος ύπό τής θείας, ήν έκράτει ό ύπασπιστής, καί τής 
θυγατρός της. Ό ύπηρέτης ήρχετο κατόπιν. "Αμα 
κάμύαντες δενδροστοιχίαν τινά, διεςαυοώθησαν ύπό 
τριών άνδρών, κοσμίως ένδεδυμένων, ο'ίτινες έχαιρέ-

Νοτιοδυτικώς τοΰ Βελιγραδιού υπάρχει τερπνόν 
αγροτικόν ένδιαίτημ.α τοΰ ήγεμόνος, είς θέσιν Τοψι 
Λερέ καλουμένην τουρκιστί. Αύτόθι είχε μεταβή όλί- 
γας ημέρας πρό τοΰ θανάτου του καί ό Μιλόσχης, έκ- 
πνεύσας τήν (14) 26 σεπτεμβρίου 1860, αύτόθι δέ 
έμελλε μετά οκτώ έτη νά έκπνεύση καί ό έσχατος τών 
υιών αύτοΰ έκ δολοφόνων χειρών. Ό ήγεμών Μιχαήλ 
μετέβαινεν έκεΐ καθεκάστην, καί διέτριβε μίαν ή δύο 
ώρας περιφερόμενος είς τούς κήπους, ή είς το πλησίον 
δάσος. Τήν (29) 10 ίουνίου,' μετέβη κατά τό σύνηθες 
είς Τοψί Δερέ, όπου μετ’ολίγον ε’ιχεν έλθει καί ή 

τισαν τόν ηγεμόνα διαβαίνοντα. Μετά τινας ςιγμάς, 
ήκούσθησαν πολλαί συγχρόνως έκπυρσοκοοτήσεις, καί 
ό ήγεμών έπεσεν. "Ωρμησε τότε ό ύπασπιστής κατά 
τών φονέων άνασπάσας τό ξίφος του, άλλα πάλιν εκ
πυρσοκροτήσεις έκ τοΰ συστάδην, καί τούτου μέν έ- 
θραύσθη ό βραχίων, ό δέ ύπηρέτης έτραυμάτίσθη πλη
σίον του, ή ’Αννίκα έπεσε νεκρά, καί ή θυγάτηρ αύτής 
έτραυματίσθη καί αύτή βαρέως. Μόνη ή θεία έμεινεν 
απρόσβλητος.

Τό μέρος ήτο έρημον καί άπομεμακρυμμένον τοΰ 
κοινοΰ περιπάτου·, οί φονεΐς έφυγον άλλ’ εϊς έξ αύτών 

συνελήφθη πρός τό έσπε'ρας, καί άνευ τής έπεμβάσεως 
τής αστυνομίας θά κατεσπαράττετο ύπό τοΰ ήρεθι- 
σμένου λαοΰ. Η κοινή ησυχία ούδόλως διεταράχθη, 
συς-αθείσης πάραυτα προσωρινής τίνος κυβερνήσεως έξ 
ύπουργών καί γερουσιαστών.

Οί φονεΐς τοΰ ήγεμόνος ήσαν δύο αδελφοί επονομα
ζόμενοι Ραδοβάνοβικ, καί έτερός τις, Μάρικ. Κατά 
τινα έφημερίδα τής Βιέννης, ούδέν ύπάρχει είς τήν ιστο

οί ινώδεις σύνδεσμοι των όστώχ, ώστε οι ιατροί ειργα- 
σθησαν ώρας πολλάς ράπτοντες το σώμα, ίνα όωσωσιν 
είς αύτό μορφήν τινα.

’Εκτός δέ τούτου, τό αίμα μεταγγισθέν άφθόνως 
πανταχοΰ τοΰ σώματος, έδωκεν είς αύτό βαθύ τι κυα- 
νοΰν χοώμ-α, καί κατές-ησεν έτι έλεεινοτέραν τήν όψιν 
αύτοΰ.

Ί1 ’Αννίκα έκτυπήθη ύπό τριών μολύβόων, οι όύο 
Τόμ. Α'. — Αύγουστο;, 1868. 

ρίαν τών πολιτισμένων έθνών παράδειγμα όμοιας φο
νικής λύσσης έπί ανθρωπίνου σώματος. ’Εξαιρούμενου 
τοΰ δεξιοΰ βραχίονος, ούδέν μέλος ή όστοΰν αύτοΰ έ- 
μεινέν άνευ τραύματος ή κατάγματος, έπειδή οί φο
νεΐς μετά τά πιστόλια μετεχειρίσθησαν πελέκεις. Τό
σον φρικώδη ήσαν τά έκδάρματα καί’ διαρρήγματα 
τής επιδερμίδες, τόσον βαθέα καί χαίνοντα τά τραύ
ματα, τόσον κατακεκάμμενοι οί μυώνες, οί τένοντες,

τών οποίων άπεσπάσθησαν άπό τοΰ αύχενος της, ό όε 
τρίτος είσεχώρησεν είς τά απαλά τής κάτω κοιλίας· όέν 
έτόλμησαν δέ νά έπιχειρήσωσι τήν άπόσπασιν καί τού
του, φοβηθέντες τήν αιμορραγίαν. ‘Κα^ά τάς πρώτας 
ημέρας, άπέκρυψαν είς αύτήν τον θάνατον τής μητρός 
της καί τοΰ ήγεμόνος, είπόντες ότι έσώθησαν άμφό- 
τεροι προσποιηθέντες είς τούς φονεΐς ότι τά τραύματα 
τούς είχον θανατώσει.

16
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Ό ήγεμών Μιχαήλ’Οβρένοβικ δεν άφήζε τέζνον· 
είχε σύζυγον Ούγγαρίδα τινά, τήν κόμησσαν Ιουλίαν, 
θυγατέρα ένός τών θαλαμηπόλων τού αύτοκρατορος 
τής Αύστρίας, του κόμ-ητος Φραγκίσκου Ούνιάδου· 
προ πολλοΰ όμως έζη κεχωρισμενος άπ’ αύτης.
, 'Η έθνική Συνέλευσις τών Σέρβων (Σκουψίνα κα

λούμενη σερβιστί) άνηγόρευσε τη (20) 2 ίουλίου ηγε
μόνα τον δεζατετραετη μόλις Μιλάνον ’Οβρένοβικ, 
έ'γγονον αδελφού τίνος τού Μιλόσχου, όνομαζομένου 
Εύφραίμ. Τού παιδιού τούτου την εικόνα θά δώσωμεν 
προσεχώς. ’Εκλήθησαν δέ ύπό τής αύτής Συνελεύσεως 
σύρχβουλοι τού νεαρού ήγεμόνος οί ΚΚ. Βλασναβάκ, 
επί τών στρατιωτικών ύπουργός, Ρίστιζ, πρώην υ
πουργός επί τών εξωτερικών, ζαί Γαβρίλοβιζ, γερου
σιαστής.

’Εν τώ ίδιαιτέρω ταμείω τού ήγεμόνος εύρε'θησαν έν 
έζατομμύριον δουκάτων αύστριαζών είς χρυσίον, ζαί 
πολλά άλλα έζατομμύρια δουζάτων είς έγγραφα ζαί 
πράγματα πολύτιμα.

ΟΙ ΑΕΡΟΛΙΘΟΙ.
Πολλούς αιώνας τό ούράνιον τούτο φαινο'μενον ύ- 

πήοξεν ανεξέταστου, μόλις δ’ έπί τών ημερών ημών, 
ότε άνεπτύχθησαν αί έπιστήμαι, έξεζητήθη ή αληθής 
αύτού αιτία. Καί κατ’ άρχάς μέν ένομίσθη ότι τά πα
ράδοξα ταύτα σώματα έγεννώντο έν τή ατμόσφαιρα 
της γης- άλλ’ ή έξήγησις αύτη, εύλογος ίσως δια τά 
μιζροσζοπιζά μόρια, δέν ηδύνατο νά έφαρμοσθη ζαί 
είς μεταλλίΜολί A'yv.<iue νιλιάδων χιλιόγραμμων βά- 
,· - * ’λ.' ·Λ. τεμάχιά πετρών β·’.|Λ.βγ£θ^β πε—
ριεχοντα όρυζτα εντελέστατα αποκρυσταλλωμένα.

Εσυρχπεραναν λοιπόν τότε ότι τά σώματα ταύτα, 
ώς έ'χοντα ικανήν συγγένειαν μετά τών ήφαις-είων ύ- 
λων, έςεσφενδονίζοντο έζ τών ηφαιστείων της σελή
νής, ζαί ταύτην την εικασίαν ύπεστήριξεν όΑαπλάζιος 
(Laplace)· απλή τις όμως παρατηρησις άποδειζνύει 
τούτο εσφαλμ,ένον. Εάν σώμά τι ουτω βαρύ κατέπι- 
πτεν άπό της σελήνής είς την γην, βεβαίως δέν θά έξ- 
ετρεπετο τοσουτον έπαισθητώς της εύθείας γραμμής, 
της άπό τού κέντρου της γης πρός τό ζέντρον τής σε
λήνης· καί κατά συνέπειαν, οί είς τά βάθη τής Σιβη
ρίας παλαιόθεν άνακαλυφθέντες μεγάλοι όγκοι μετεω- 
ριζού σιδήρου δέν ήδύναντο νά προέλθωσιν έξ ηφαι
στείων τής σελήνης.

Ποθεν λοιπόν προέρχονται ήμΐν οί λίθοι ούτοι, έξ 
ούρανού πίπτοντες; Κατά τόν γερμανόν φυσιζόν Χλά- 
δνην (Chladni), συντάξαντα μεθοδικόν κατάλογον ό
λων τών μ.έχρι σήμερον εγνωσμένων πτώσεων τοιού- 
των πετρών, οί αερόλιθοι ή μετεωρικοί λίθοι είναι 
τόσοι μικροί πλανήται περιστρεφόμενοι περί τόν ή
λιον, ζαί πίπτοντες είς τήν γην , τίς οίδε τίνος ένεζα 
άστρονομιζής διαταραχής.

Οτι αι πέτραι ή οι όγζοι του μετεωρικού σιδήρου, οί 
συγχεομενοι σήμερον ύπό τήν γενικήν επωνυμίαν με
τεωριτών, πολύν καιρόν πριν ή πέσωσιν είς τήν γην 
μενουσιν εις τόν ούρανόν, περιφερόμενοι εντός τού 
πλανητικού ημών συστήματος μετά τάχους αστρονο
μικού ως και οι πλανήται αύτοί, πας τις παραδέχεται 
τούτο μετά τού Χαλδνουώςτό εύλογώτατον εσχάτως 
δε ό Γάλλος Daubree, άσπαζόμενος τήν αύτήν γνώ
μην, εξεδωκεν έπι τού προκειμένου πραγματείαν, νέον 

φώς έπιχέουσαν έπί τής γενεαλογίας τών μετεωριτών. 
’Εκ φύσεως ό άνθρωπος τά πάντα καταμετρεί κατα 

το ίδιον αύτού ανάστημα, ή κατά τό μέγεθος τής 
σφαίρας ημών· .τό αύτό τούτο λοιπόν πράττει και ως 
πρός παν τάχος, πάσαν άπόστασιν,καί πάσαν ηλικίαν 
ή αρχαιότητα· σμιζρύνομεν ό'λα,ένώ τά πράγματα τα 
φυσικά δηλοΰσιν ήμΐν έν ταΐς ίδιότησιν αύτών καί έν 
ταΐς λειτουργίαις καί έν τή αρχή αύτών, λεπτομέρειας 
προϊούσας είς τόν έσχατον όρον τού δυνατού ζαί τού 
πιθανού. Ούτως, άν πρόζηται νά έξηγήσωμεν τήν αρ
χήν τών μετεωριτών, άρχόμεθα ύποθέτοντες ότι σχη
ματίζονται έντός της ήμετέρας ατμόσφαιρας· έπειτα 
ζαταφεύγομεν είς τά ηφαίστεια της σελήνης, καί τέλος 
παραδεχόμεθα αύτούς ώς ρήγματα ή λείψανα πλανή
του τινός· άλλ’ή τελευταία ημών εικασία ζατέςη, διά 
τών μεθοδικών εξερευνήσεων τού είρημένου Γάλλου, 
αλήθεια παρέχουσα καί πολυτίμους περιπλέον νύςεις 
περί τής συνθέσεως τών βαθύτερων στρωμάτων τού 
γήινου φλοιού, τών απροσίτων διά πάσης άλλης με
θόδου.

Οί μετεωρΐται λοιπόν, αύτοί οί λίθοι οί ές ούρανού 
πίπτοντες, είναι ή κοσμική ούσία έν παντι μεγέθει· 
ούσία ήτις, διερχομένη τήν άτμοσφαΐραν ημών μετά 
μέσου τάχους είκοσι χιλιομέτρων κατά δευτερόλεπτον, 
•χαράττει άφεύζτως έντός αύτής γραμμήν φωτεινήν 
διά τήν σφοδρότητα τής θλίψεώς της’ τόσον, ώστε ή 
πρότερον ψυχροτάτη αύτη ούσία τήκεται περί τήν έπι- 
φάνειαν αύτής. Καί πάλιν δμώς τό ρήγμα είναι γωνιώ
δες ζαί φέρει όλους τούς χαρακτήρας τών γήινων ού- 
σιών.

Ό Daubree έπριόνισε τούς μετεωρίτας όσους συν- 
έλεςί πανταχόθεν,καί έλείανε τάς επιφάνειας των · ωςε 
εκ πρώτης δψεως παρατηρεΐτις τά πολυάριθμα συνθε
τικά αύτών σώματα· συμπεραίνει δέ έζ τού συνόλου 
τών σπουδών αυτού ό διάσημος ούτος γεωλόγος, ότι ή 
μετεωρική ούσία διαφέρει τών έξ ύποστήματος ζαί διά 
τής συνέργειας τού υδατος σχηματισθεισών πετρών 
τής γής· ότι τό πετρώδες με'ρος αύτής σύγκειται πρό 
πάντων έζ χαλιζιτών μάγνησιακών, τού γένους τού 
περιδότου (είδους κιτρινοπράσινου διαφανούς καί 
δυσξέστου τίμιου λίθου) ζαί τού εύστατίτου, ούσιών 
πλεοναζουσών είς τούς πλουτωνικούς τής γης λίθους, 
καί ότι, άπό μεγάλου έως μικρού, οί έκ μετεωρικού σι
δήρου λίθοι ούτοι είναι χονδρά ψήγματα, τά όποια 
ήσαν κατ’ άρχάς έγκεκολαμμένα είς τό πετρώδέςτων 
μ.ε'ρος, ώς είναι τά μικρά ψήγματα είς τούς αερολίθους 
τούςήμιμεταλλικούς. Οί αερόλιθοι λοιπόν είναι ώς έπί 
τό πλεΐστον, άν όχι πάντοτε, ρήγματα προερχόμενα 
έκ τών βαθύτερων στρωμάτων πλανήτου τινός συντρι- 
βέντος, μάλλον ή έζ τού έςωτερικοΰ αύτού φλοιού· ει
κασία εύλογωτάτη, λαμβανομένης ύπ’ ό'ψιν τής όλιγα- 
τητος τής τελευταία; ταύτης ύλης ώς πρός τήν προ- 
τέραν.

Δέν ήζούσθη είσέτι, ή τούλάχιστον δέν έβεβαιώθη 
άν έθανατώθη άνθρωπος κτυπηθείς έκ πτώσεως μετεω
ρίτου’ τούτο δέδιά τήν σπάνιν τού φαινομένου καί τήν 
μικρότητα τού ανθρωπίνου σώματος ώς πρός τήν επι
φάνειαν τής γηΐνης σφαίρας· βεβαίως όμως ο κίνδυνος 
ούτος απειλεί όλους ή μάς άνεςαιρέτως, έν παντί καιρώ 
ζαί πάση ώρα, είτε έξω, είτε έντός τών οικιών ημών, 
καθώς ό κεραυνός, ό'ςτις αληθώς μέν έπίκειται ήμΐν μό
νον έν ώρα θέρους, άλλ’ άσυγκρίτως συνεχέστερον. "θ- 

σον είναι τό φαινόμενον φοβερόν, τόσον καί σπάνιον 
αγαθή τύχη· διότι άλλως έπρεπε νά ζώμεν ύπό γην, 
ώς οί μεταλλευταί καί όρύζται τών ύπονόμων, ΐνα μή 
φοβώμεθα έκ τής πτώσεως όγκων σιδήρου, ών ή ταχύ- 
της ύπερβαίνει πεντηκοντάκις τήν τού βλήματος πυ
ροβόλου.

Πάσα πτώσις μετεωρίτου είναι ιδίως αξιοπερίερ
γος· μάλιστα δέ διά τήν άνάλυσιν αύτού. Καίτοι εί
ναι πλεΐστοι οί ήδη περιγραφέντες, ούδέν δύναται τις 
να προείπη περί τής φύσεως τών μελλόντων νά πε'σω- 
σιν, 'θ Daubree έν τούτοις κατέστη ό ιστοριογράφος 
αύτών ουτω πρότινων μηνών διεκοίνωσεν είς τήν εν
ταύθα ’Ακαδημίαν τών επιστημών περιγραφήν λεπτο
μερή τού παραδοξοτάτου μετεωρίτου, ό'ςτις είχε πέσει 
τήν (28) 9 ίουνίου 1867 έν Τραδγέρα τής ’Αφρικής, 
πλησίον τού Σετίφου, έν τή έπαρχία τής Κωνσταντί- 
νης. Συνέβη περί ώραν δεκάτην τής νυκτός· ή λάμψις 
τού φαινομένου παρετηρήθη καί έκ Κωνς·αντίνης, άπε- 
χούσης ύπέρ τά 120 χιλιόμετρα άπό τού τόπου ένθα 
έ'πεσεν ό μετεωρίτης έζεΐνος, καί ό κρότος της έκρή- 
ςεως ήζούσθη μέχρις άποστάσεως 35 χιλιομέτρων είς 
τά πέριξ. Συνήχθησαν δέ έξ αύτού τέσσαρα ή πέντε 
τεμάχια, ών τό όγζωδέστερον έχει βάρος 6 χίλια— 
γράμμων (σχεδόν 5 όζζάδων).

Παρά πάντας τούς άλλους γνωστούς μετεωρίτας, 
ούτος είναι όλος μέλας, δέν έχει δέ τόν έκ τής τήξεως 
τής έπιφανείαςπροερχόμενον φλοιόν, καί πίπτων, αντί 
νά άςη γραμμήν μή άπέχουσαν πολύ τής κάθετου, ώς 
συμβαίνει πάντοτε, ήλθε σχεδόν όριζοντείως· διότι 
φθάσας είς τήν γήν έχάραξεν έπ’ αύτής αύ'λακα χιλίων 
μέτρων έχουσαν μήκος, κατά τήν μαρτυρίαν τών 
εγχωρίων, καί τέλος ένεπήχθη είς τό χώμα μέχρι 30 
εκατοστόμετρων (ήμίσεος σχεδόν πήχεως).
Περιείχε, Χάλικα...............................................39,2

Μαγνησίαν . . . . . . .25,7
Πρωτοξύδιον τού σιδήρου . . .14,1
Τίτανον.......................·. . . 2,7
Σίδηρον θειόκρατον.............................. 8,1
Σίδηρον νικελειοΰχον . . . . 8,3
Σόδαν, λευκαργιλλίτιδα,χρώμον, κλπ. 1,3

99,4

Ο ΠΑΤΗΡ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΤΗΝΑ.

Χωρικός τις είχε πολλούς υιούς καί πολλάς θυγα
τέρας καί γαμβρούς’ τόν σρνεβούλευον δέ τά τέκνα 
του νά παύση εργαζόμενος, ένεκα τής πρεσβυτικής του 
ηλικίας, καί νά συγκατοικήσει μεθ’ ενός έξ αύτών, α
φού διανείμη είς όλα τήν περιουσίαν του.

— ’Ακούσατε, τέκνα μου, τοΐς είπεν ό άγαθός άν
θρωπος· ή πρότασίς σας είναι ίσως καλή, άλλ’ απαι
τεί σκέψιν, καί μετά έ'να μήνα σάς λέγω ό,τι αποφα
σίσω.

Μετά παρέλευσιν τού μηνός, ζαλεΐ ό γέρων περί 
αύτον τά τέκνα του όλα, καί τοΐς- λέγει τά επόμενα.

— ’Αφ’ ής ήμέρας μ’ ύπεβάλετε τήν πρότασίν σας 
έκείνην, έ'λαβα νέαν τινα πείραν έκαμα νέαν τινά 
άναζάλυψιν. Είς τόν αγρόν, έ'ξω, εύρηκα μίαν φωλεάν 
στρουθιών. ’Επήρα τούς νεοσσούς όλους, τούς έ'βαλα 
έντός κλωβίου καθώς ήσαν μέ τήν φωλεάν, καί έκρέ-
μασα τό κλωβίον είς τό παραθυρόν μου. Ο πατήρ και |

ή μήτηρ τών κατεθορυβήθησαν· δέν έπαυον βάλλοντες 
φωνας λυπηράς· κατ άρχάς περιεπέτων γύρω της οι
κίας μή πλησιάζοντα είς τήν φυλακήν όπου διέκρινον 
τα φίλτατα μικρά των, έπειτα όμως, βλε'ποντες αύτά 
άνοίγοντα τά στόματά των καί κράζοντα ότι έπείνων, 
έπλησίασαν κατ’ολίγον, καί τέλος ή'ρχισαν καί ουτω 
πεφυλακισμενα νά τά τρέφωσιν, είσάγοντες τό .ράμφος 
των μετά τής τροφής διά τών συρμάτων τού κλωβίου. 
Μετά τινας ήμέρας, άφού οί νεοσσοί έπτερώθησαν κα
λώς, έστησα ιξόν καί συνέλαβα καί τούς γονείς· καί 
τότε αύτούς μέν έκλεισα είς τό κλωβίον, τά δέ μικρά 
των απέλυσα. ’Απεπέταξαν ελεύθερα. ’Ενόμισα, μεθ’ 
όσα αύτοΐς ό'μμασιν, ότι ήτο ανωφελές νά βάλω 
είς τό κλωβίον κεγχρίον καί νεοόν διά τούς γονείς τών 
άπελευθερωθέντων στρουθιών' άλλ’εύρέθην ήπατημέ- 
νος μή λαβών ύπ’ ό'ψιν τήν άχ,αριρτίαν των. Ό πατήρ 
καί ή μήτηρ έκραζον έκ τού κλωβίου ότι έπείνων, άλ
λά τά μικρά των ποτέ δέν ήλθον φέροντα είς αύτούς 
τροφήν. —Τέκνα μου, θά φυλάξω κ’εγώ τήν περιου
σίαν μου.

Τό εύφυές καί χαρίεν τούτο διήγημα διδάσκει ότι 
οί γονείς, όταν έ'χωσιν άφορμάς δυσπιτίας έκ τής δια- 
γωγης τών τέκνων, πρέπει νά μένωσιν αύτοί κύριοι 
καί διαχειρισταί τής ιδίας των περιουσίας ένοσω ζώσι 
καί διατηρώσι σώας τάς φρένας. Τότε δέ μόνον ή 
δυσπιστία αυτή θά ήτο παράλογος καί άδικος, άν τά 
τέκνα δέν ήσαν μοχθηρά ή άσωτα, άλλα τούναντίον 
άπεδείχθησαν χρηστά πρός τούς γονείς, ικανά δέ καί 
νά διαχειρισθώσιν ύπό τούς οφθαλμούς των καί ν’ αύ- 
ξήσωσι τήν περιουσίαν· ένί λόγο'ί '·/? «νάξια της έμπι- 
στοσιώ-Λΐ ιων γηραιών γονέων των· δ»όν», ui
άνθρωποι δέν είναι στρουθιά πράττοντα μονον ό,τι υ
παγορεύει είς αύτά ή φύσις, άλλα κτισματα λογικά ε- 
χοντα νουν, έ'χοντα συνειδησιν και, — την μεγιστην 
τών έγγυήσεων, — φιλοτιμίαν, άχώρισεον ξίς τούς, 
χρηστής διαγωγής καί αγαθής φύσεως.

Ο ΚΟΜΗΣ ΒΙΣΜΑΙ’Κ.
Ό έπί τών εξωτερικών καί πρωθυπουργός τής 

Πρωσσίας κόμης Βίσμαρζ Σωγχάουσεν (Bismark- 
Schrenhausen), ούτινος δίδομεν κατωτέρω τήν εικόνα, 
έγεννήθη έν ΓΙομερανία· έχει δέ σήμερον ηλικίαν 55 
έτών περίπου. Ό τοσουτον μεγαλύνας τήν αύτού 
πατοίδα περίνους ούτος άνήρ ήρξατΟ τού δημοσίου 
βίου του άπό τού δοικητιζού κλάδου, γενόμενος ακο
λούθως σύμβουλος τού Κράτους, πρε'σβυς παρά τη έν 
Φραγζοφορτίω Διαίτη των γερμανικών Κρατών, εν ε— 
τει 1848, πληρεξούσιος ύπουργός παρά τή αύλη τής 
'Ρωσσίας είς Πετρούπολιν, ώς καί παρά τη γαλλική 
έν Παρισίοις_έπί μήνας ές.

Ό κόμης Βίσμαρζ ανήκει είς τήν στρατιωτικήν καί 
αριστοκρατικήν μερίδα τής πατρίδας του· επιχειρημα
τίας τολμηρός καί εύςοχος, τά πάντα έφερε μέχρι τού 
νύν είς αίσιον πέρας, ώς τά τών δουκάτων Σλεσβίχου 
καί Χολστεΐνου, τήν ύπόθεσιν τής'ΐσσης, τήν μεταρ
ρύθμισή τής ομοσπονδιακής έξουσίας, τήν γαλλργερ- 
μανικήν έμπορικήν συνθήκην, 4ήν ,άναδιοργάνωσιν 
τού πρωσσιζοΰ στρατού, τον κατα Αυστρίας πόλεμόν, 
καί τέλος τήν ύπό τό σκήπτρον τής Πρωσσίας συνενω- 
σιν όλων τών βορείων κρατών τής Γερμανίας, μέχρι 
του ποταιχοΰ Μοινου.
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Προ του τελευταίου τούτου κατορθώματος, ό εύρω- 
παϊκός τύπο: τον κατεγέλα, παραβάλλων αύτον προς 
τον ποτέ γάλλον ύπουργόν πρίγκηπα Πολιγνιάκ, ό'στις 
τά πάντα έπεχείρει συγχρόνως, νομίζων αυτά Ακα
τόρθωτα, μέχρι,ς ού έναυάγησεν εις το αδύνατον ό 
Βίσμαρκ όμως απέδειξε διά των έργων άκριτον καί ά
δικον ταύτην την παραβολήν.

ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΑΣΣ1ΜΒΟΝΊΩΝ.

Εις τήν βορείαν ’Αμερικήν, ιός καί εις την νότιον, 
ύπάρχουσιν εΐσέτι. πο/έλαί άγριαι νομαδικαί φυλαί,

Ό πρωθυπουργό; της Ηρωσσία; κόμη; Βίσμαρκ.

Κατά τά ήθη καί έθιμα αύτών δεν διαφέοουσι πολύ 
τών άλλων αγρίων φύλων. Πιστεύουσι καί ούτοι εις 
μέλλουσάν τινα ζωήν, φρονούντες ότι οί νεκροί μετα- 
βαίνουσιν εις χώραν κειμένην προς μεσημβρίαν, ό'που 
οί αγαθοί καί οί ανδρείοι εύρίσκουσι γυναίκας καί ποί
μνια βονάσων έν αφθονία, ενώ οί φαύλοι καί άνανδροι 
στέλλονται εις τινα νήσον, όπου διατελοΰσι στερούμε
νοι πασών τών ηδονών τής ζωής.

Κατά δύο τρόπους θάπτόυσιν οί ’Ασσιμβόνιοι τούς 
νεκρούς των τούς μεν ανδρείους άποθέτουσιν απλώς 
επί τού χώματος, επειδή, ώς αυτοί λέγουσιν, είναι 
ικανοί νά ύπερασπίσωσιν εαυτούς- τούθ’ό'περ δεν εμ
ποδίζει τούς λύκους τού νά τούς καταφάγωσι, καίτοι 
τούς σκεπάζουσι χάριν προφυλάξεως διά ξύλων καί 
πετρών- τούς δ’ άλλους άναβιβάζουσι κοινώς επί τών 
δένδρων, ή επί στυλωμάτων ύψηλών. Καί συνεχώς 

περί τών περιέργων -ηθών καί εθίμων των όποιων θα 
λάβωμεν αφορμήν πολλάκις νά όμιλήσωμεν. Μια έζ 
αυτιών, ή των ’Ασσιμβονίιον (Assiniboins) λεγάμενη, 
εύρίσκεται επί τής μεθορίου γραμμ.ής μεταξύ Νέας 
Βρετανίας καί Ηνωμένων Πολιτειών, ήτοι μεταξύ 
τών ποταμών Μισσούρη καί Σασκωταβανοΰ, ιδίως δε 
πέριξ τού φρουρίου τής Ενωσεως, οπού ύπαρχει ση
μαντικόν κατάστημα Εταιρίας συναγούσης καί εμπο- 
ρευομένης τά δέρματα αγρίων ζώων. Οί Ασσιμβόνιοι 
είναι τής αύτής φυλής των Σιούτων, άλλ’ έχωρισθη- 
σαν άπ’ αυτών έλθόντες εις έριδας. Λογίζονται δε έως 
εϊκοσακιςχ ίλιοι, εν οίς έπτακιςχ ιλιοι μαχηται.

λοιπόν απαντιόνται εις τήν χώραν των τοιοΰτόι εναέ
ριοι τάφοι, όπου ενίοτε τρία καί τέσσαρα σώματα 
κείνται όμού επί τού αύτού δένδρου, σκεπασμένα κατ’ 
έθος ύπδ δοράς βονάσου. II βροχή καί τού άέρος ή έ- 
πάφησις λευκαίνουσιν 'εκείνα τά λείψανα- λύκοι δέ 
πολλοί ωρύονται πάρα πόδας'τού δένδρου, άνατείνον- 
τες τδ ρόγχος καί περιμένοντες νά πέση καί εις αυτούς 
έζ ουρανού κάνεν μέλος τού πτώματος- καταπληκτική 
δέ τις άντίθεσις υπάρχει κατά τούς περιηγητής εις 
τήν θέαν τής ωραίας καί πλούσια; εκείνης φύσεως, καί 
τών αποσυντιθέμενων τούτων ανθρωπίνων λειψάνων, 
άτινα τά θηρία τού δρυμού βλέπουσι ρέποντα, καί κα- 
ραδοκοΰσι τήν πτώσιν αύτών.'

Η λαμπρότης καί ό πλούτος τών δασών εκείνων έν 
τούτοις είναι ανώτερα πόσης περιγραφής. Πανταχόσε 
δρόσος καί μυστήριον- σκιρτά ή ζωή ύπό τά άμφιλα-

φή εκείνα προαιώνια δένδρα, ύπό τά συνηρεφή εκείνα I έξαλλα, εις τά χόρτα εκείνα τά ύψηλά, εις τήν χλόην 
πάνδροσα φύλλα, εις τά άνθη εκείνα τά παράδοξα, τά ' εκείνην τήν αειθαλή, όπου πτηνά πολυποίκιλα καίπο-

λύχροα άένναα άφίνουσι λαρυγγίσματα ηδύφωνα καί I πρότερος. ’Εννοεί δ έκαστος όποιαν αγριαν ποιησιν 
τερετισμούς. Ό επίγειος παράδεισος δεν θά ήτο λαμ- 1 περιχέει εις τούς εύρεϊς τούτους ακατοίκητους όρυ-
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μου; ή άποοσδόκητο; οψις τών εναερίων νεκρών εκεί
νων σωαάτων. ταλαντευόμενων ύπο της 
αερος μεταξύ ουρανου και γης.

πνοής του

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΤΤΟΤ 

κατά τούς γερμανούς κριτικούς.

Μεγάλως θά έπλανώντο όσοι, γεννηθέντε 
τοΰ’ νεωτέρου πολιτισμού , θά έφρόνουν ό'τι ή 
θρωπότης έκέκτητο άνέκαθεν όλα; ' 
είναι τά όργανα τοΰ πολιτισμού 
λαοί καί αί φυλαί, ούτω καί αί ίδέαι 
ιστορίαν των, τάς έκλείψεις ή τήν 

ις έν μέσω 
άν- 

τάς ιδέας αΐτινες 
τούτου- καθώς οί 

, εχουσι τήν 
,........ άνάπτυξιν αύτών.

Όπόσα ς·οιχ ε?α σύμμικτα ένυπάρχουσιν εις αύτον τον 
ασαφώς πως λεγόμενον πολιτισμόν! ΙΙαρομαρτοΰσα 
πρός τήν ίτορίαν, ήτις έπιδιώκει μέν τάς έπιδείςεις και 
τάς δραματικά; έντυπώσει; καί καταστροφάς, γέμει 
δέ καταλόγων δυναστειών, καί χρονολογιών μαχών ή 
πολέμων, ή νεωτέρα πολυμάθεια σπουδάζει τόν βρα- 
δύν καί αφανή σχηματισμόν τών φιλοσοφικών, θρη
σκευτικών τε καί έπιστημονικών δοξασιών, αΐτινες 
είναι ώς ή ψυχή τής ανθρωπότητας. Οΰτω δέ αί τής 
κριτική; έξερευνήσει; άποδίδουσιν εί; τήν ίς-ορίαν τήν 
αληθή αύτή; σημασίαν, έςηγούσι τήν ακμήν ή τήν 
παρακμήν τών έθνών, ύποδεικνύουσιν εί; τά; φυλά; 
τήν ιδίαν έκάστης κλήσιν, καί έπιχέουσι φώς τι όλω;

ου μεγάλου δράματος ούτινος είμεθα πράκτορες 
δίχ ϊφερεν ή κριτική τήν δάδά 
εί; τήν σπουδήν των γλωσσών 
εί; τήν έθνογραφίαν, εί; τήν 

ί περικλειόμενη δέ έν- 
ά τό φαινόμενον άγο- 

( καί ούτω διά τή; ύπομονή; 
καί τής έπιτηδειότητο; αύτής νά συγκομίζη τούς πο- 
λυτιμοτάτους τών καρπών. Τίς θά έπίστευεν έκ πρώ
τη; όψεω; ότι ή ιστορία τών μαθηματικών, παραδείγ
ματα; χάριν, χορηγέ? τιμαλφε?; αποδείξεις έπί τής 
γενική; τών πολιτισμών ιστορία;; Οί θέλοντε; νά δια- 
βεβαιωθώσι περί τούτου, ά; ζητήσωσι πόνημά τι τού 
Μαυρίκιου Κάντορο; (Cantor), καθηγητού τού πανεπι- 
ς-ημίου τή; "Εϊδελβέργη;, διαπραγματευόμενον περί τή; 
αρχή; τών μαθηματικών, καί έπιγραφόμενον, « Συν
εισφορά! μαθηματικαί είς τήν ιστορίαν τής τών λαών 
έκπαιδεύσεως. » ©’άπορήσωσιν εύρήσοντες έν τώ πο- 
νήματι τούτω πλείστας καί περιεργοτάτας παρατηρή
σεις, προερχόμενα; έξ ερευνών άγονωτάτων κατ’ έπιφά- 
νειαν. Πρό τής άναγνώσεως αύτοΰ, ούδείς ποτέ φαντά
ζεται μέχρι τινο; βαθμού ή ιστορία τών μαθηματικών 
χρησιμεύει πρός διασάφησιν τή;κυρίως λεγομένη; ίς-ο- 
ρίας. ’Επίιδή είναι στενόν τούτο το στάδιον, νομίζει 
έκαστος ότι ούδέν ή σχεδόν ούδέν θά εύρισκε νά στα- 
χυολογησγ^ έντός αύτοΰ· καί ό'μως, ολίγον έάν τις σκε- 
φθη, καταλαμβάνει ότι δέν ύπάρχει πράγμα έ'χον το
σαύτην σχέσιν μετά τού ιδιωτικού βίου, μετά τών 
ηθών, τών παραδόσεων καί παντός ό,τι συνιστά τόν 
πολιτισμών οίουδήποτε λαού, όσον ή μαθηματική έπι
στήμη.· Η αριθμητική όχι μόνον κανονίζει τά; έξεις 
τού έμπορίου, τάς σχέσεις τοΰ κεφαλαίου μ.ετά τήςέρ- 
γασίας, τά συναλλάγματα, άλλ’ έχει καί άλλην τινά 
ύψηλοτέραν λειτουργίαν, ότι σημαίνει εν τινι φυλή τόν

νεον έπίτ< 
τε καί θεαται. Καί ttoS 
π-·ζ, ς· αΐζ <τ·ην θ «λόγιαν, 
καί τών γραμματικών, 
γεωγραφίαν, είς τήν τέχνην. Καί 
τός κύκλου στενωτάτου καί κα 
νωτάτου, πάλιν κατορθοί

ο; αύτης νά συγ: 

■ βαθμόν τοΰ κερδοσκοπικού αύτής πνεύματος. Ταύτης 
; τά σημεία, τά σύμβολα, αί πράξεις, ότέ μέν άντιτάτ- 

τουσι πρός τό άφηρημε'νον ανυπέρβλητα εμπόδια, ότέ 
δ’άνοίγουσιν αχανείς είς αύτόεκτάσεις. Ητών αριθ
μών έπιστήμη χορηγέ? είς δλας τάς άλλα; τά μέτρα 
άνευ τών οποίων είναι αδύνατος ή πρόοδος αύτών· 
συντείνει δ’ ώσαύτως καί η είς μαίευσιν, η είς άόρι- 
ς-ον αναβολήν της αύτών άναπτύςεως, κατά τάς μάλ- 
λον η ηττον φιλοσοφικά; ιδέας έφ’ ών βασίζεται.

'11 γεωμετρία προτίθεται άλλο παρά τήν αριθμητι
κήν ό μέν αριθμός είναι άφηρημε'νον τι, τό δέ σχήμα 
λάλε? είς τάς αισθήσεις καί είς τήν δρασιν. Ούδέν λοι
πόν άπορον άν τό αλγεβρικόν πνεύμα διαφε'ρη παντά- 
πασι τοΰ γεωμετρικού- μάλιστα δέ καί άντιφάσκουσι 
τά δύο ταΰτα κατά τι’ άμφότεροί ούτοι οί κλάδοι τών 
θετικών επιστημών εσχον ιστορικά; αναπτύξεις σχε
δόν ανεξαρτήτους κατ άρχάς. II μέν επιστημονική 
αριθμητική, καθώς άποδεικνύει τοΰτο ό Κάντωρ, 
προήλθεν έκ τής ’Ασίας· ή κοιτίς αύτής ύπηρξεν έν τη 
αρχαία Βαβυλωνία καί Κίνα- ή δέ γεωμετρία, έπιστή- 
μη όλως αισθητική καί έξωτερική", ή'νθησε κατ’ άρχάς 
έν Αίγύπτω καί έν Έλλάδι. Τέλος, έκ του συνδυασμού 
τοΰ ασιατικού μετά τοΰ έλληνικοΰ νοός έγεννήθη άπα- 
σα ή έπιστήμη τών αρχαίων· ό δ’ αίσιος συνδυασμός 
ούτος ύπηρξεν έ'ργον ένός καί μόνου άνδρός, τοΰ Πυ
θαγόρου.

’ ίσως φανή τολμηρόν λίαν ό'τι είς έν καί μόνον άτο- 
μον αποδίδεται τηλικοΰτος μισθός· άλλ’ ό'σον προχω- 
ρώμεν πρός τούς χρόνους τής βαρβαρότητας καί άμα- 
θείας, τοσοΰτον φαεινότερα παρίστανται τα πρόσωπα 
ά'τινα διακρίνονται προέχοντα έντός τής ομίχλης. Τό 
έ'ργον τής προόδου, προαγόμενον έν μέσω πολιτισμού 
ό'στις ήδη ύπάρχει διυλισμένος, ώς ούτως είπε?ν, κα- 
θιταται κοινή καί αλληλέγγυο; έργασία’ καί τότε μεν 
πάλιν έξέχουσι τοΰ πλήθους τινές άνδρες όνομας·οί, 
άλλά περιστοιχίζει αύτούς πλειάς βοηθών, τών μέν 
προοικονομούντων, τών δέ συνεχιζόντων τό έ'ργον, ένί 
δε λόγω ύποβασταζόντων αύτούς, καί άξιων έπομέ
νω; νά μεθέξωσι καί ούτοι κατά τι τής δόξη; των. 
Αλλως τε, άφοΰ ή έπιστήμη έπενόησε τάς μεθόδους 

αύτής, άφοΰ εύρηκε τά έργαλε?α, άφοΰ έθέσπισε τούς 
κυριωδεστάτους τών νόμων, τότε καί είς τήν μεγαλο- 
φυΐαν αύτήν απολείπονται ψιχία τινά μόνον· αί νέαι 
ανακαλύψεις δέν δύνανται νά όνομασθώσιν άληθε?ς ά- 
νατροπαί’ δέν δημιουργεΐταί τί νέον, άλλά μόνον 
καλλύνεται ή τελειοποιείται ή βελτιούται τό ήδη δη- 
μιουργηθέν.

Παρά το?; άρχαίοις ό'μως τούναντίον, ό νοΰς διατε- 
λε? ώς μονήρης τις δύναμι;· ομοιάζει πρός τάς κορυ- 
φας έκείνας αΐτινες ύψοΰνται ύπεράνω τής πεδιάδος, 
μή έρειζόμεναι είς λόφους ή άλλα όρη χαμηλότερα. 
Τάέ'ργα ένός Αριστοτέλους, ένός Πλινίου, ένός ΙΙυθα- 
γόρου έ'χουσί τι κολοσσιαίον· οί άνδρες ούτοι ύπήρξαν 
πλέον τι ή άνθρωποι, ύπήρξαν δυνάμεις ζώσαι, ύπερέ- 
χουσαι παντός μέτρου άνθρωπίνου, έσπειραν τόν πολι
τισμόν είς νέας άλοκας· όφείλομεν λοιπόν νάστήσωμεν 
αύτούς ώς ό'ρους μεταξύ του χ ρόνου τοΰ πρό αύτών καί 
του χρόνου τοΰ μετ’ αύτούς. Ό Πυθαγόρας, περί ού 
κυρίως ό λόγος, θά έτάττετο μεταξύ τών θεών, έάν 
έγεννάτο αιώνας τινας πρότερον. Ό βίος του κατέστη 
τάχιστα μυθικός· διηγήθησαν περί αύτου θαύματα· 
οί ένθουσιασταί έκ τών μαθητών του έποέσβευον ότι 

ή φύσις ούδέν άπεποιειτο εί; αύτόν· τά ρυάκια τώ έ- 
λαλουν λαλιάν άνθρωπίνην, τά θηρία έτιθασσεύοντο 
πλησίον αύτοΰ· ώφθη συγχρόνως εί; διαφόρου; τό
που;· ή λεπτή καί χαρίεσσα φαντασία τών Ελλήνων 
πώς ήδύνατο νά μή ράνρ τά έλαφρά της άνθη πρό τών 
βημάτων τού σοφού τούτου, τού μεμυημένου είς τά 
μυστήρια τής Δύσεω; καί τή; ’Ανατολής, τού ίδο'ν- 
τος τάς άπωτάτας τών χωρών, τοΰ άξιοΰντος τής γλυ
κείας αύτοΰ ευγλωττίας γυναίκα; καί μειράκια μετά 
τά μυστικά μαθήμ.ατα τή; σχολής; Η κοιτική δια
χωρίζει τήν αληθή ίτορίαν άπό τών μυθικών παρα
δόσεων· άλλ’άφοΰ έμφυσήσασα μετά λύπη; σχεδόν δια
λύτη τά; τοιαύτα; καί τοσαύτας άθώας ψευδολογίας, 
παλιν μένει έκθαμβο; ένώπιον τού Πυθαγόρου, ώς 
προσώπου έκ τών θαυμαστοτάτων. Τοΰ άνδρός τούτου 
τό έ'ργον είναι έκ τών ών τήν μνήμην οφείλει ή άνθρω- 
πότης νά διατηρήση διά παντός· ώ; εύτύχημαδέθεω- 
ρούμεν ότι αί παραδόσεις τών σχολείων συνοικειούσι 
μετά τού ονόματος τούτου καί τούς κατωτάτους 
τών μαθητών. Ο ά,νήρ ό κατόρθωσα; νά συνδυάση 
τόν ελληνικόν νοΰν μετά τού ασιατικού ύπήρξεν είς 
τήν ιστορίαν τών επιστημών ό,τι ό "Ομηρο; εί; τήν 
ποίησιν.

Η βιογραφία τοΰ Πυθαγόρου είναι άλλως τε έκ τών 
επαγωγοτάτων όσαι άπαντώνται έν τή ιστορία τών 
μεγάλων μυσταγωγών τή; έπιστημονική; προόδου. 
Ο βίο; του έχει τι ίδιον, ότι μυε? είς τήν διδασκαλίαν 
του, ότι δίδει τήν κλείδα αύτή;· ώςε καί μόνον ένεκα 
τούτου άξίζει νά τόν γνωρίσωμεν λεπτομερώς. 'Οχι 
ότι τώ έλειψαν βιογράφοι, άλλά τά περί αύτοΰ διηγη- 
θέντα, αφού έπιστεύθησαν έπί μακρόν χρόνον, τόσον 
παράδοξα έφάνησαν βραδύτερου, ώστε ή κριτική, κατ’ 
άντίδρασιν πρό; τού; πιστεύοντας άνεξετάστως, ήθέ
λησε, καί αύτή πράττουσα κατεσπευσμένως, άρδην νά 
τ’ αναίρεση όλα. Αί παραδόσεις κατεφόρτωσαν τωόντι 
τόν θαυμάσιον τούτον βίον διά πλείστων μύθων, καί 
άπέβαινεν άληθώ; εργώδες τό νά διακοίνη τι; τό ύγιές 
νήμα μεταξύ τών βολισμάτων άτινα συνυφάνθησαν. 
Σήμερον δ’ έπικρατεϊ σχεδόν τό φρόνημα ότι ό βίο; 
τού Πυθαγόρου δέν δύναται νά γραφή, καί ότι τό μό
νον περί αύτοΰ άναμφισβήτητον είναι ότι έγεννήθη 
μέν εί; τήν Σάμον, άπέθανε δέ εί; τήν νότιον ’Ιτα
λίαν. Εί; τί ςηρίζεται αύτη ή άπιστία; άραγε δέν 
σώζεται τι γραπτόν πρό; άνοικοδόμησιν της βιογρα
φία; τοΰ έλληνο; φιλοσόφου; Πάντως μέν δέν άπονέ- 
μομεν σήμερον εί; τού; πεοιωνυμωτάτου; τών βιογρά
φων τοΰ Πυθαγόρου τά πομπώδη έπίθετα δι’ ών έδο- 
ξάσθησαν έπί χρόνον πολύν πρός τούς νύν κριτικούς 
δέν είναι πλέον « θείος » ό Προφύριος », ούτε ό ’Ιάμ
βλιχο; είναι « θαυμάσιος ». Η νεωτέρα κριτική θεω
ρεί τού; άντιπροσώπους τούτου; τής νεοπλατωνικής 
σχολή; ώς νόας μέτριους καί ώς άπλοΰς έρανιστάς ή 
άπανθιστάς· Γερμανός τι; όμως (oRiitll, άώρως άρ- 
παγεί; ύπό τού θανάτου) καί ταύτην παραδεχόμενος 
τήν κρίσιν, παρετήρησεν ότι οί δύο ούτοι συγγραφείς, 
καί έρανιστών έ'ργον πράττοντες, ήρύσθησαν τά; περί 
Πυθαγόρου λεπτομέρεια; έκ δύο μαθητών τού ’Αριστο- 
τέλου;· έκ τού ’Αριςογένους, καί τοΰ Δικαιάρχου, θεω
ρούμενων ύπό τού Κικέρωνο; καί όλων τών αρχαίων 
ώ; μαρτύρων, ό λόγος τών όποιων έχει παν κύρος. 
Ωστε, κατά τόν είρημένον Γερμανόν, όσα άποφέρου- 

σιν έκ τή; πηγής έκείνης ό Πορφύριος καί Ιάμβλιχος 

είναι πραγματικώ; αξιόπιστα, αμαρτάνει δέ ή κριτι
κή σμικρύνουσα τήν αξίαν αύτών. Τό πόνημα τοΰ Γερ
μανού τούτου, γνωστόν είς ολίγους, έπαινείται μεγά
λως ύπό τού Κάντορος ό'στις, άσπαζόμενο; τήν έν αύ- 
τω κρίσιν, ένίσχυσεν έ'τι μάλλον τάς μαρτυρία; τού 
Πορφυρίου καί ’Ιάμβλιχου προσθέσα; τά; τοΰ Νικομά- 
χου, τάς τού Σμυρναίου Θέωνος, καί τάς τοΰ Πρόκλου. 
Δυστυχώ; έλλείπουσιν ήμίν τά συγγράμματα θεοφρά- 
στου τού Αεσβίου, συγχρόνου τοΰ Δικαιάρχου, ών μό
νον τάς έπιγραφάς μετεβίβασεν ήμίν ό Διογένης Ααέρ- 
τιος, ώς καί τά Εύθυδήμου τοΰ 'Ροδίου.

Η άποκατάστασις τής πρό; τόν ’Ιάμβλιχον καί 
τον Πορφύριον πίστεω; εί; τά περί Πυθαγόρου έχει 
συνεπεία; ούδαμώς συμπερανθείσα; ύπό της άρχαιότη- 
τος. Χρόνον πολύν έπιτεύθη, κατ’ αύτούς, ότι ό περί
φημο; έκεΐνο; φιλόσοφο; είχε πορευθη εί; τήν Βαβυ
λώνα' έπειτα δ’ έπαυσαν πιστεύοντε; τούτο ώ; αλη
θές· ούδέποτε όμως έξετίμησαν ακριβώς τήν βαρύτητα 
τών έπιστημονικιον ιδεών καί δοξασιών τάς όποια; ό 
Πυθαγόρας συνέλεξεν έν ’Ασία. Η ελληνική φιλοτιμία 
δέν ήθέλησε ποτέ νά όμολογήση πρός τούς « βαρβά
ρους » χρέος τι· άλλ’ ούδ’ έφαντάζετο ώς πράγμα έν- 
δεχόμενον τό νά όφείλη τι ό 'Έλλην είς έθνη τά όποια 
τοσάκις κατεπολέμησε νικηφόρος, καί τέλος καθυπέ- 
ταξεν. Ισως δέν ήθέλησε ποτέ ό Πυθαγόρας νά έκμυςη- 
ρευθή ούδ’ είς αύτούς τούς προσφιλεστάτου; τών μα
θητών του, όπόσα έδιδάχθη κατά τήν μακράν έν Βαβυ- 
λώνι αιχμαλωσίαν του. Τό μυστήριον συνετέλει έί; 
τήν έξουσίαν του καί τήν άλλην τερθρείαν. ’Εδίδαξε 
τήν 'Ελλάδα ούδόλως ταπεινών αύτήν, καί έπλούτι- 
σεν αύτήν μή λίγων κόΟεν ήρύετο άπαντας τούς θησαυ
ρούς του. Αλλ’ ιδού μετά ύπερδισχίλία έτη ή νεω
τέρα κριτική άξιοι ότι είσέδυσεν είς τινα τών μυστη
ρίων έντο; τών όποιων περιεκλείετο, κατ αύτήν, ή.πυ- 
θαγορική διδασκαλία, καί λέγει ότι πράττει έ'ργον 
δικαιοσύνης, καίτοι βραδέωτ, άναδεικνύουσα ό,τι έ- 
χρεώςει εί; τήν ’Ασίαν ό ελληνικός, καί μετ’ αύτόν ό 
ρωμαϊκός πολιτισμός.

Μνήσαρχος ό πατήρ τού Πυθαγόρου είχε γεννηθή 
έν Αήμνω, άλλά μετώκησεν είς Σάμον, ούσαν τότε 
ύποτεταγμένην είς Πολυκράτην τόν παλαιόν. 'Εμ-. 
πορο; ών, ιδίως δέ σίτου, έπεσκέπτετο συνεχώς τάς 
παραλίου; τή; Μεσογείου πόλει;. ’Επί τινο; τούτων 
τιον περιοδειών του έγεννήθη ό Πυθαγόρα: έν Τύρω, έν 
έ'τει 569 πρό Χριστού. Παιδίον έ'τι, ό Πυθαγόρα;πολ- 
λάκι; περιώδευσε μετά τοΰ πατρό;του, έπισκεπτόμενο; 
ίδίω; τά; τότε άκμαζούσα; πόλει; τή; νοτίου Ιτα
λίας· Ό πλούσιος σιτέμπορος, βλέπων τόν υιόν αύτοΰ 
θαυμασίως έπιδίδοντα είς τάς έπιστήμα; καί τήν φι
λοσοφίαν, συνέλαβε τάς μεγίστας έλπίδας ύπέρ τού 
παιδός. Ό Πυθαγόρας άπό τή; δεκαοκταετους αύτοΰ 
ηλικία; ήθέλησε νά περιηγηθη, όπως διδαχθή· άλλ’ οί 
τότε τύραννοι δέν έπέτρεπον είς τού; νέου; ν’άποδη- 
μώσι, καί ό Πυθαγόρα; ήναγκάσθηίνά φύ-γρ διά νυ- 
κτός, άπε/.θιον πρώτον εί; Αέσβον. Εκεί τόν ύπεδέχθη 
τι; θείο'; του μετά ςοργης, καί έκεΐ ήκολούθησε τά μα
θήματα τού Φερεκύδου, άνδρός μέτριου μέν τήν σο-> 
φίαν, γινώσκοντο; δέ τινα τών τΛ; αιγυπτιακή; έπιςή- 
μης. Τότε ή Αη'υπτοςύπήρχμν ώ; Σειρήν τήν "Ελλάδα 
προσελκύουσα; καί ώ; σήμερον ήνοίχθη ή Κίνα εί; τούς 
εύρωπαϊκού; λαούς, ούτω καί ή χώρα έκείνη ήρχετο 
μόλις τότε είς σχέσεις μετά τών ξένων. *0 Ψαμ-
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μτϊτίχϋςίκίίτώρθώσε νά ίδρύση'τήν αρχήν του βοήθεια 
μκοθοφόρων Τώνων καί Κ αριών διά τών Ελλήνων 
λοιπόν βασιλεύσας, έκάλεσε πλησίον του πολλούς έξ 
αύτών, τοΐς έχάρισε .γαίας καί τοΐς άπένειμεν ασφα
λείας. Έπωφελούμενος'τάς περιστάσεις ταύτας ό Πυ
θαγόρας, ήθέλησε νά έπισκεφθή τήν κοιλάδα τού Νεί
λου· προ τούτου όμ.ως, αφού έπί διετίαν ήκουσε τού 
Φερεκύδου τά μαθήματα, είχε μεταβη είς Μίλητον, 
όπου έδίδασκον ό Αναξίμανδρος καί ό Θαλής. Οί δύο 
ούτοι διδάσκαλοι ένεπιστεύθησαν είς αύτον τάς έτι α
σαφείς καί άμυδράς αντιλήψεις των περί τού σχήμα
τος της γης καί περί τών πρωτίστων αστρονομικών 
φαινομένων. Ό Θαλής είχε φέρει έξ Αιγύπτου την νύ- 
ξινπερί τού ηλιακού καλούμενου έτους· είχε μάθει νά 
καταμ.ετρή τό ύψος, τών πυραμίδων έκ τού μήκους της 
σκιάς αύτών έπί μεσημβρίαν· καί αί γεωμετρικαί δέ 
γνώσεις του ήσαν ήδη προκεχωρημέναι ούκ ολίγον’ έ- 
γίνωσκε, παραδείγματος χάριν, ότι πάσα γωνία κεχ α
ραγμένη έντός ημικυκλίου είναι γωνία ορθή, ώς καί 
αλλας τινάς προτάσεις επίσης χαριέσσας. Περί δέ τού 
Αναξίμανδρου, ούτος είχε κατασκευάσει τήν πρώτην 
ουράνιον σφαίραν, έπί τής οποίας έσχεδίασεν οχι μό
νον τό σχήμα τών κυριωδεστέρων αστερισμών, άλλά 
καί ήξε τούς πρώτους μεγάλους κύκλους δι’ών ορίζε
ται ή-θέσιςτών αστέρων έν τώ ούρανώ. Εγίνωσκε τόν 
γνώμονα, ώς καί τήν χρήσιν αύτού πρός καταμέτρη- 
σιν τού ύψους τού ήλιου είς τον μεσημβρινόν καί εύ- 
ρεσιν τής ήμερησίας ώρας· είχε δέ προβιβάσει καί τήν 
γεωγραφίαν είς έπιστήμην καί χαράξει τούς πρώτους 
χάρτας έπί πλακών μεταλλικών.

Πλησίον τών εζοχων 'τούτων, ό ΙΙυθα-
γάρας σννο,κειώθη ταχεφς μετά τής ελληνικής αστρο
νομίας καί γεωμετρίας· πάντως δέ έν τή σχολή αύτών 
έδιδάχθη καί νά παρενείρη είς τάς επιστημονικής θεω
ρίας τά μεταφυσικά φροντίσματα. Σήμερον παρίς-αται 
δυσχερής είς τόν νούν ή, σοιχειώδης αύτη έπιστήμη, 
ήτις συνέχεεν έν μεγαλοπρεπεΐ συνθέσει τά σχήματα 
τής ύλης μετά τών σχημάτων τού απολύτου, τάς ιδιό
τητας τών σωμάτων μετά τού άφηρημένου τών έν- 
νοιών. Ίδών ό Θαλής τήν μεγάλην ζέσιν καί τόν έξαί— 
ρετον νουν τού μαθητοΰ, ένεθάρρυνεν αύτον διανοούμε
νον νά περιηγηθή είς Αίγυπτον, καί τόν συνεβούλευσενά 
προπαρασκευασθή είς τήν ύψηλήν ιερατικήν διδασκα
λίαν διά προηγούμενης βραχείας τινός ανατροφής έν τή 

■ σχολή τών ιερέων τής Σιδόνος. ’Εκεί λοιπόν μεταβάς 
ό Πυθαγόρας διέτριψεν όλον έτος, καί άφίχθη είς Αί
γυπτον έν έτει 547. Ί1 ώρα ήτο έπικαιροτάτη· ή αιγυ
πτιακή έπιστήμη εΰρίσκετο τότε είς τόν κολοφώνα αύ
τής· ό πολιτισμός τής κοιλάδος τού Νείλου είς τήν 
μεγίστην αύτού ακμήν. Είκοσακισχίλιαι πόλεις, πο- 
λίχνια καί κώμαι έσκέπαζον τάς ό'χθας τού μεγαλο
πρεπούς ποταμού· ήνθει δέ τό εμπόριον· Νεκώς, ό υιός 
τού Ψαμμιτίχου, είχε πειραθή νά ένώση τήν Έρυ- 
θράν θάλασσαν μετά τής Μεσογείου- τά πλοΐάτουήρ- 
χοντο είς άνταλλαγάς μεθ’όλων τών παραλίων τής 
Μεσογείου πόλεων κατά διαταγήν αύτού, οί Φοίνικες 
είχον επιχειρήσει τόν γΰρον τής ’Αφρικής, καί άπο- 
πλευσαντες απο τού Αραβικού Κόλπου είχον έπανα- 
κάμψει διά τού πορθμού τών 'Ηρακλείων Στηλών. Ό 
Πυθαγόρας ή'ρχετο είς Αίγυπτον όχι ώς άγνωστος καί 
άσημος οδοιπόρος· έφερε γράμματα συς-ατικά τού Πο- 
λυκρατουςτης Σάμου πρός τόν βασιλέα, ό'ςτις τότε ήτο

ό ’Άμασις. Ό μέγας δέ ούτος ήγεμών, φιλέλλην λίαν, 
έλευθερόφρων καί εύεργετικός,ύπεδέχθη τόν νεαρόν.ξέ- 
νον εύμενέστατα. ·. ·. .? ·.

’Αλλ’ ή ιερατική μερίς .έβλεπε. δυσαρέστως τάς 
προόδους τού ξενισμού είς τήν Αίγυπτον,· καί κατ αρ- 
χάς ό Πυθαγόρας άπήντησε, δυσπιστίαν. ’Εξ. έντολής 
τού βασιλέως παρουσιάσθη είς τά μέλη τού διδασκα
λείου τής 'Ηλιουπόλεως- ούτοι ό'μως, λόγω ιεραρχίας 
καί άρμοδιάτητος, μετέπεμψαν αύτον είς το άρχαιο- 
τερον διδασκαλεΐον της Μέμφιδος. ’Εκεί άπήντησε τάς 
αύτάς δυσκολίας· άπεφάνθησαν είς αύτον, ότι ,ζένον δέν 
έπετρέπετο νά δεχθώσιν άνευ άδειας τών άνωτάτων ιε
ρατικών αρχών. Τέλος, ό. Πυθαγόρας μεταβαίνει.είς το 
έτι άρχαιότερον διδασκαλεΐον τών.θηβών, όπου άρχί- 
ζουσιν αί δοκιμασίαι του · υπομένει δέ τά πάντα μετά 
θαυμασίας υπομονής· καθαρισμούς, νηστείας, ξυρισμόν 
τού σώματος, καί αύτήν τήν περιτομήν, πράγμα απε
χθέστατων προς τούς "Ελληνας· καί τότε μόλις μ.υεΐ- 
ται καί είσάγετάι,είς .το ιερόν τής αιγυπτιακής έπιςή- 
μης, ήν μέγα μέν περιεκύκλου μυστήριον, άπειροι δέ 
προλήψεις, τρόμος δέ καί φόβος πολύς.

Ηδυνήθη λοιπόν ό Πυθαγόρας μετά ταύτα πάντα 
νά σπουδάση έν άνέσει τόν πολιτισμόν εκείνον , τόν ό- 
λως εγχώριον καί άνευ προηγουμένων, ή άνευ ξένων 
παραδόσεων γνωστών, άκμάζοντα άπό δισχιλίων έ
τών τούλάχιστον πρό Χριστού, ώς μαρτυρούσι τα μνη
μεία, τά επιγράμματα καί οί πάπυροι. Εν τή αιγυ
πτιακή έκπαιδεύσει, αί γεωμετρικαί καί αί κυρίως μα
θηματικά! έπιστήμαι είχον προβή κατά βαθμούς άνι— 
σωτάτους. ’Αρκεί νά λάβη τις ύπ’. ό'ψιν τάς Θήβας, 
τάς πυραμίδας των, τούς οβελίσκους, καί τά άπειρα 
κολοσσιαία καί μεγαλοπρεπή εκείνα έρείπια, όπως ίδη 
καί πεισθή ό'τι ή τών σχημάτων έπιστήμη εύρεν έν τή 
κοιλάδι τού Νείλου γην αγαθήν ταύτα τά μνημεία, 
ταύτα τά άλλοκότου μεγαλείου σχήματα, ούδέν άλλο 
ήσαν ή τεράστια τής έτι νηπιώδους γεωμετρίας αθύρ
ματα. Η γεωμετρία έν έκείνη τή ηλικία της ήγάπα 
τά κρυσταλλώδη ώς είπεΐν σχήματα· τήν πυραμίδα, 
τον οβελίσκον, τόν κύβον’ αί περιοδικά! τού Νείλου 
πλημμϋραι, αύται πάντως προεκάλεσαν τάς πρώτας 
της γεωμετρίας προόδους έκ της ανάγκης τού νά με
τριόνται έπιμελώς αί έπιφάνειαι, τά υψη, αί αποστά
σεις. Οί αίγύπτιοι σοφοί ήσαν έπιτήδειοι σχεδιογρά- 
φοΓ καί ή αστρονομία δέ συνέτεινεν είς τάς πρώτας 
προόδους τής γεωμετρίας των. Είχον εΰρει εύφυες-ά- 
τας μεθόδους οίκοδομήσεως πρός παράστασιν τής κι- 
νήσεως τών πλανητών, καί ή όλως συμβολική αύτη 
άς-ρονομία μεγάλως είχε προαχθη,άφού κατά τον Βιό- 
τον (Biot) κατώρθωσαν άπό τού 1780 πρόΧριςού νά 
μεταρρυθμίσωσι τό ήμ,ερολόγιον, προσθέσαντες πέντε 
ήμέρας είς τό έτος, τό όποιον πρότερον συνέκειτο έκ 
360 ημερών μόνον.

Αμφιβολία δέν είναι ότι ό Πυθαγόρας ήρύσθη πολ
λά έκ τής αιγυπτιακής γεωμετρίας. Αιέτριψεν είς τήν 
Αίγυπτον ικανόν χρόνον ώστε να μυηθη είς όλα τά μυ
στήρια τών ιερατικών έπιςημών. Η ελληνική γεωμε
τρία ύπήρξεν ή βάσις της γεωμετρίας τών νεωτέρων· 
τό άρχαιότατον τών γνωστών έγχειριδίων. είναι τό 
τούΕύκλείδου. Ο περιώνυμος συγγραφεύς τών Στοι
χείων είχε κληθή έν έτει 300 πρό Χριστού είς τήν αύ- 
λήν τής ’Αλεξανδρείας, όπου ήδυνήθη νά σπουδάση έν 
άνέσει τήν αιγυπτιακήν έπιστήμην άλλά πρό τού έγ- 

χειρεδεόυ του, ο έ'σχε τό προνόμιον τού νά μείνη μέ
χρι τού παρόντος καιρού κλασικόν, ή 'Ελλάς είχε λά
βει ,γνώσιν καί άλλωντοιούτων, διότι ύπό ό'μοιόν τι 
πρός τό τού Εύκλείδου σχήμα πολλοί πυθαγορικοί, 
ιδίως δέ Ιπποκράτης ο Χίος, είχον ορίσει τήν έπιστή
μην τής αύτών έποχής'ώστε ό Εύκλείδης ήρύσθη πολ- 
λάς τών προτάσεών του έκ τών στοιχείων τής πυθα- 
γορικής σχολής, ώσαύτως άρυσθείσης αύτά έκ τής 
Αιγύπτου. 'Η άφρικανική έπιστήμη ήτο ήδη λίαν προ- 
κεχωρημένη είς τά περί τάς ιδιότητας τών παραλλή
λων, τήν σπουδήν τού τριγώνου, τών πολυγώνων, τής 
σφαίρας καί τού κύκλου, τήν σπουδήν τών προσομοίων 
σχημάτων, ήτοι τών σχημάτων τών συντεθειμ.ένων 
ύπ’ αναλογών γραααών όμ.οίως διακεψ-ένων.» Hit Γ t

(έπεται τό τέλος.)

ΑΓΡΟΝΌΜΙΚΑ.

ΤΙότισις σιδήρου είς τα κτήνη, ώς υγιεινή. 
— Επειδή ό σίδηρος είναι στοιχεΐον έκ τών μάλι
στα συστατικών τού αίματος, αγρονόμοι τινές τόν με
ταχειρίζονται έπιτυχώς είτε πρός σίτευσιν τών κτη
νών, είτε πρός διέγερσιν τής ορέξεως αύτών, είτε καί 
απλώς ώς υγιεινόν ή προλαμβάνοντα πολλάς άσθενείας 
των ώς την αναιμίαν, τήν καχεξίαν, τήν περιπνευμο
νίαν, καί άλλας.

Η χρήσις τού σιδήρου αληθώς ένδυναμόνει τά ερ
γατικά κτήνη, τόν βούν καί τόν ίππον, παρέχουσα 
ρώμην καί εύρωστίαν είς αύτά. Επίσης δέ ώφελεΐ καί 
τάς γαλουχούσας δαμάλεις.

Οϊ γεωργοί έν Γαλλία, θέλοντες νά ποτίσωσι σίδη
ρον τά κτήνη αύτών, μεταχειρίζονται ώς έπί τό πολύ 
τήν άπλουστάτην πρός τούτο μέθοδον. 'Ρίπτουσι κάμ- 
ποσα σκωριασμένα καρφία είς τόν κάδον όπου πίνουσι 
τά κτήνη, φροντίζοντες μόνον νά διαταράττωσι τά σι
δηρά ταύτα καθ’ ήν ςιγμήν θά ποτίσωσι.

Προφύλαξις όπωροφόρων δένδρων άπό τών 
πτηνών. — Γεωπονική τις έφημ.ερίς έγραφεν εσχά
τως, ότι άριστος τρόπος προφυλάςεως τών οπωρών 
άπό τών πτηνών είναι τό νά κρεμάζωνται καραβίδες 
έψημέναι έπί τών κλάδων τών όπωροφόρων δένδρων 
άλλά τούτο θάκατήντα πάλιν καί δαπανηρόν καί δύσ- 
κολον. II καλλίστη θεραπεία είναι τό σύστημα τών 
διπροσώπων κατόπτρων. Ταύτα είναι στρογγύλα, καί 
μ.έγεθος έ'χουσιν όσον ό πυθμήν ποτηριού ύαλίνου· κρε- 
μαζόμενα δέ διά θώμίγγων (σπάγων), δέκα ή δώδεκα 
είς διάφορα μέρη τού κήπου, καί σειόμενα ύπό της ε
λάχιστης πνοής τού άέρος καταφοβίζουσι παν πτηνόν 
διά τών εκλάμψεων τάς οποίας έκπέμπουσιν, αντανα
κλώμενου έπ’αύτών τού φωτός. Είς τά πέριξ τών Πα- 
ρισίων οΐ κηπουροί μεταχειρίζονται τό μέσον τούτο, 
επειδή άπεδείχθη τελεσφορώτατον.

"Αμα ώς εϊπης ή πράξης τι, τό λεχθέν ή τό πραχθέν 
παρασύρει καί είς άλλο, ποός εύχαρίστησιν τού άπαι- 
τοΰντός σοι τούτο. Η παραχώρησις ποτέ σχεδόν δέν 
περιορίζεται είς μίαν μόνην.

Τά πάντα δύναταίτις νά έπιτηδευθη, πλήν της έ- 
λευθεριότητος. Τούλάχις-ον είναι ή δυσκολωτάτη τών 
επιτηδεύσεων.

— Είξεύρειςτί; είς τά νερά όπου εύρισκόμεθα, αύ
τοί, λε'γει, έχουν τάς άπαιτουμένας άρετάς, καί αύτοί 
θά κατευώδοναν τό σκάφος.

— Τί σκάφος, καί τί φελούκα! Ματσοΰκα θέλουν 
τά κεφάλιά μας, μ.ατσούκα !...

ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙ 01X01.

— Τό βλέπεις αύτό τό γαλλικό κρασί; είναι κατα- 
σκευασμένον χωρίς σταφύλι.

— Τού διαβόλου μου οί Γάλλοι! είς όλα τους περί- 
φημοι! 'Ημείς σταφύλι χωρίς κρασί J καί αύτοί κρασί 
χωρίς ς-αφύλι.

ΤΑ 1ΙΟΛΗΡΙΙ.

— Είδες κάποιους οφεις νά π^οχωρούυ ; τό ήμισυ 
τού σιόματος σύρουν,καί τό άλλο ημισυ κρατούν ορθιον.

— Μή μου παγόνης τό αίμα!... παρ’ ολίγον τής 
έπατούσα τήν ούράν.

— Καί είναι άπό τάς φαρμακερά;.
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Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.

Ο Θεός τον θάνατον, λυτρωτήν τών πόνων, 
Επεμψεν εις άρρωστον άνδρα γεωπόνον* 

Νά τώ δώση άνεσιν τών δεινών και κόπων, 
Και εις άναπαύσεως νά τον φέρη τόπον. 
"Εφθασεν ό θάνατος, κ’ επί τής καλύβης 
Του πτωχού έκάθισεν ώς ή δρνις ίβις. 
Στεναγμοί ήκούοντο, οΐμωγαί καί θρήνοι* 
Ολη κατεσείετο στέγ’ή καλαμίνη. 

Πέντε εξ ανήλικα, καί άπό μητέρα 
’Ορφανά, τον θνήσκοντα έκλαιον πατέρα, 
«θνήσκεις, πάτεο, έ'κραζον κύκλωθεν τής κλίνης, 
Καί ημάς τά έρημ,α, άχ ! πού μάς άφίνεις; »

ΙΙκουσεν ό θάνατος καί τά έλυπήθη* 
Οΐκτιρμόν ήσθάνθησαν τ’ άπονά του στήθη. 
Απρακτος επέστρεφε προς τον Κύριόν του, 

Κ ένταύτώ φοβούμενος τον φρικτον θυμόν του, 
Αφωνος εις τ ούρανοΰ ίστατο τάς θύρας.

« Δια τί, ώ θάνατε, μέ κενάς τάς χεΐρας; » 
Είπεν έκ τού θρόνου του ό θεός. Κ ’ εκείνος,
— «Μ’ έκαμψαν τά δάκρυα, τών μικρών ό θρήνος. 
» Διά τά παντέρημα τίς θά προνοήση,
» Οταν καί ό μόνος των βοηθός τ άφήση ; »

— «Τρέξε, είπ’ ό ’Αναρχος, τρέξε ν’ άποσπάσης 
» Λίθον από τ’ άμετρα βάθη της θαλάσσης.» 
Είπε· κ’εϊς το πέλαγος, δίχως νά βραδύνη,
Ως βολίς ό θάνατος πίπτει μολυβδίνη· 

Καί εις τά ούράνια μετά τάχους ίσου 
Φέρει τόν ζητούμ,ενον λίθον της αβύσσου.

— «θραύσέ τον! » Εις δάκτυλα δύο τόν λαμβάνει, 
Τόν συντρίβει, κ’ένδον του σκώληξ ζών έφάνη.

Τότε ό Πανάγιος έ'κραξεν οργίλος, 
Καί ό θόλος έτρεμε τ’ ούρανοΰ ό κοίλος*
— «Τίς εΐςτά ανήλια βάθη, άποκοίσου!
» Συντηρεί τόν σκώληκα τούτον της αβύσσου; 
»Τίς όμού δι άπανταπρονοεΐ τά όντα; 
» Τ ίς γινώσκει μέλλοντα, πρότερα, παρόντα; 
» Τίς εμού, ώ κάθαρμα! κάλλιον γνωρίζει, 
» Ή ζωήν ή θάνατον πότε νάχαρίζη; » 
Κ ένταύτώ το σκηπτρόν του αίρ’ή δεξιά του, 
Διό’ εις τό μετάφρενον μίαν τού θανάτου.

Ηστραψε κ’ έβράντησε, τόν κατακωφαίνει, 
Καί κωφός 6 θάνατος από τότε μένει. 
Μάταια τά ώτά του ό κλαυθμός μας κρούει* 
Δεν ακούει δέησίν, θρήνους δεν ακούει.

Ίω. Καρασούσας (t).

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Μυιών εξάλειψες. — Αί μυΐαι έν ώρα θέρους κα- 
ταντώσιν εϊςτινας τόπους μάς-ίξ άληθη'ς. Όκαπνόςτών 
φύλλων της ξηράς κολοκύνθης τάς εξαλείφει άπό τών

(1) \Η σεμνή τού ποιητού τούτου Μούσα άνέοωκε πάλιν 
εσχάτως γλυκείας και σοφάς τινας μολπάς, τυπωθείσας έν Άθή- 
ναις ύπό τήν έπιγραφήν «ΚΛΕΟΜΚΗ ». Υπάρχει οΐκτρά τις 
γυνή έν Κρήτη άπαλλοτριωΟεΐσα τού έθνους αύτής— ά.-.οσιωπώ- 
μενδέ τόονομα ώς ανάξιον τύπου,---και ταύτην κυρίως στιγματίζει 
διά παντός ό περίοίνυμός ποιητής διά τού μεγάλου τής Κλεονίκης 
παραδείγματος. ΙΙροσέθεσε δέ καί άλλα τινα λυρικά. — Τό βιβλίον 
τιμάται δραχμής 1 και ήμισείας. 

φατνών (σταύλων) καί δωμάτων, διότι αί μέν φεύ- 
γουσι τόν καπνόν τούτον, αί δέ μένουσαι άποθνήσκου- 
σιν. Ο καπνός ούτος προξενεί κεφαλαλγίαν εις τούς 
ανθρώπους* διά τούτο πρέπει νά έξέρχωνται, αύτοί τε 
καί τά οικιακά ζώα, ενόσω διαρκεΐ ή κάπνισες. Καί τό 
δαφνέλαιον άλειφόμενον εις διάφορα μ.έρη θαλάμου 
τίνος άποδιώκει τάς μυίας, μή ύποφερούσας την οσμήν 
του* άποπλύνεται δ’έπειτα το έλαιον τούτο δι’ύδα- 
τος, εντός τού οποίου βάλλονται σκόροδα επί 4 η 5 
ημέρας.

Καυστικού λίθου άντιφάρμακον. — Άνέγνω- 
μεν εις τάς εφημερίδας, ό'τι μητηρτις ήθέλησεν εσχάτως 
νά καυτηριάση διά καυστικού λίθου (πέτρας τής^κολά- 
σεως) τόν ούρανίσκον τού τέκνου της, πάσχοντος ύπό 
άφθας* πεσών δέ ό λίθος κατεπόθη ύπό τού παιδιού. 
Ο κίνδυνος ήτο μέγιστος. ’Εκτός έαυτής ή μητηο, α

νοίγει πάραυτα βιβλίον τι έρμηνευον την ίατρείαν αι
φνίδιων τοιούτων δεινών, καί εύρίσκει ό'τι το άντι- 
φαρμακον τού καυστικού λίθου καταποθέντος είναι ά
λας άπλούν μετά ύδατος. 'Αρπάζει εύθύς μίαν δράκα 
άλατος, τό ρίπτει εντός ποτηριού ύ'δατος, καί σώζει 
οΰτω το τέκνον αύτής προς της έλεύσεως τού ιατρού.

Διατήρησες τών άνθέων. — Λάβε κόνιν ξυλαν
θράκων όσην χωρεΐ έν μύςρον (χουλιάριον), ρίψε την 
εντός τού ύδατος τού δοχείου όπου θέλεις νά βάλης 
άνθη. Η κόνις θά κατακαθίσχ, εντός ολίγου εις τον 
πυθμένα τού δοχείου, καί τό νερόν θά μείνη καθαρώ- 
τατον. Τούτου γενομένου, δεν είναι πλέον χρεία ν’ 
άνανεώσης τό νερόν, ού'τε την κόνιν τών ανθράκων* τά 
άνθη θά διατηρη'σωσι την ζωηρότητα καί εύωδίαν των 
ημέρας πόλλάς, ώς άν έκόπησαν προ μικρού άπό τής 
ρίζης των.

ΦΑΣΙΑΝΌΣ Ο ΧΡΥΣΟΕΙΔΗΣ.

Ήτο ποτέ.,, δεν είναι μύθος ό',τι ίρχόμεθα νά 
διηγηθώμεν, άλλ’ ιστορία τήν όποιαν παρέδωκεν ήμϊν 
μέγας τις ιστορικός, ό 'Ηρόδοτος, μάλιστα δέ ό φυ
σιολόγος Πλίνιος, καί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς. Λοι
πόν ήτο ποτέ εις τινα χώραν τής Εύδαίμονος ’Αραβίας 
μυστηριώδές τι ον, μόνον επί γής εις τό είδος του, α
θάνατον, άν καί άπέθνησκεν αφού έ'ζη εκατόν έτη, τό 
ώραιότατον τών ό'ντων όσα έπλάσθησαν. Είχε φόρεμα 
άπαλώτερον τής μετάξης, λαμπρότερου τού χρυσίου, 
άκτινοβολώτερον τών ανθράκων καί σμαράγδων, άντα- 
νακλών τά χρώματα ό'λα τής ίριδος. Τό φόρεμα 
τούτο έσκέπαζε σώμα άσπιλον, ώς μή γεννηθέν έκ πα- 
τρός ή μητρός, σώμα αγνόν, ώς μή έχον γένος άρρεν 
ή θήλυ, σώμα αίθε'ριον, ώς συγκείμενον έκ στοιχείων 
προερχομένων έκ τών άκτίνων τών ηλιακών. "Οτε το 
ον, ό'τε τό πλάσμα τούτο, τό πάσης τελειότητας πρό
τυπον, έβαλλε τήν μελωδικήν αυτού φωνήν, ή καλλο
νή του καί τηλικαύτη ούσα έλησμονεΐτο, καί ό'λον έ- 
φειλκυε τόν θαυμασμών τό μέλος του. Λαλούν, έλάλει 
σοφίαν καί προέλεγε τά μέλλοντα. Καί έκατοίκει μέν 
εϊς τήν γήν, άλλ’ όπου άν ήρχετο, μειδιώσα προς αυ
τό ή φύσις έστάλαζεν εις τόν κάλυκα τών άνθέων γλυ- 
κεΐαν δρόσον ϊνα αύτό ποτισθη , άν έδίψα, ή φύσις 
έςετόπιζε τάς άκάνθας τών άρωματικών δένδρων ών 
αύτό έτρωγε τούς καρπούς, ή φύσις έπλήρου τόν άέρα 
διά τώνήδίστων εύωδιών τής ’Αραβίας. Τό αύτό τούτο 
πλασμα έτέρπετο άνυψούμενον καί εις τον ούρανόν, ό-

μ,άτων του, τό ράμφος, οί πόδες καί οί όνυχες είναι 
κίτρινα* περί τόν τράχηλ.όν του φέρει (τούτο είναι ώ
ραιότατον καί περιεργότατον) μεγάλην περιδερίδα 
πορτογαλλόχροον μετά κύκλων μελάνων. Τά ανω τών 
νώτων του είναι πράσινα* τάδέ κάτω καί τό όρροπύγιον 
κίτρινα* αί πτέρυγες έρυθραί μετά ώραίας τίνος κυα
νής κηλίδος* τέλος, ή ούρα αίθή μετά στιγμάτων 
φαιών, ούρά μακροτάτη, κλιμακωτή, καί τής οποίας 
οί ταρσοί, διπλονόμενοι εϊς δύο έπιφανείας έκαστος, 
συνεπιτίθενται ώς τά κεραμίδια στέγης.

II θήλεια, ώς καί αί τών άλλων φασιανών, ούδε- 
μίαν έχει ομοιότητα προς τόν άρρενα. Η ούρά της 
είναι βραχυτέοα* στερείται δέ περιδερίδος, καί τό 
πτέρωμά της είναι άλλως πως διαπεποικιλμ.ένον διά 
χρωμάτων φαιών καί αίθών.

'Ως είπομεν, ό χρυσοειδής φασιανός κατάγεται έκ 
τής Κίνας* καίέκεΐ ό'μ'ως ώςέν Εύρώπη εύρίσκεται μό
νον εις τούς ορνιθώνας* ούδέποτε είδον αύτον οί περιη- 
γηταί εις τήν άγρίαν του κατάστασιν, καί ένεκα τού
του αγνοούνται τά έν αύτη ή'θη του. Κατά τον Βυφφώ- 
να, ό χρυσοειδής είναι αύτός ό κοινός φασιανός,διαφό
ρων μόνον κατά τό πτέρωμα. « Αμφότεροι, λε'γει, 
άνήκοντες εις τήν αύτήν οικογένειαν έχωρίσθησαν προ 
πολλού χρόνου, καί ούτως έσχημάτισαν δύο διάφορα 
είδη* άλλ* ό'μως άναγνωρίζουσιν άλλήλους συναπαν- 
τώμενοι, έπειδή συνοικειοΰνται, συζεύγνυνται καί γεν- 
νώσι* μόνον δέοί γόνοι αύτών κατά τι μετέχουσι τής 
στειρώσεως τών ήμιόνων, έξ ού μαρτυρεΐται ή άρ- 
χαιότης τού χωρισμού τών δύο ειδών. »

Εις τήν θήλειαν συμβαίνει τι παραδοξότατον , ά
γνωστον έπί τών άλλων ορνίθων. « Τού καιρού προϊ
όντος, λέγει πάλιν ό Βυφφών, ή θήλεια τού χρυσοει- 
δούς φασιανού ώραΐζεται ώς ό αρρην. Ωφθη πραγμα- 
τικώς έν ’Αγγλία, παρά τή μυλαίδη 'Εσσεξ, τοιαύτη 
τις, εις ήν μετεβλήθη βαθμηδόν εντός εξαετίας τό 
άχαρι σκολοπακοειδές χρώμα, γενόμενον ώς τό του 
άρρενος,άπό τού οποίου κατήντησενά μή διαΧρίνεται, 
ειμ.ή έκ τών όμμάτων καί τού μήκους τής ούράς. Εβε- 
βαιώθην δέ ύπ’ ανθρώπων αξιόπιστων, οίτινες περιειρ- 
γάσθησαν τά πτηνά ταύτα, ό'τι ή τού χ ρούματος μετα
βολή αυτή συνέβαινεν εις τάς πλείστας τών θηλειών, 
άρχίζουσα ό'τε έγίνοντο τετραετείς, καί είς τήν ήλι- 
κίαν των ταύτην ό άρ^ην τάς άπεστρέφετο καί τάς κα- 
κομετεχειρίζετο. Τότε λοιπόν έφύοντο καί είς αύτάς 
οί στενόμακροι εκείνοι ταρσοί, οίτινες συνακολουθούσι 
τά πτερά τής ούράς τού άρρενος. Ενί λόγω, καθόσον 
προέβαινον εις ήλ.ικίαν, καθίς*αντο ο'μοιαι προς τον αρ- 
ρενα, ώς άλλως τε παρατηρεϊται τούτο κατά τό μάλ
λον ή ήττον καί είς ό'λα σχεδόν τα ζώα. »

Κατ’άλλους, αί τοιαύται μεταβολαίχρωμάτων συμ- 
βαίνουσι μόνον είς ό'σα τών ζώων κατέστησαν χειροη- 
θη* τέλος δέ άλλοι φρονούσιν ότι, έπειδή παρέρχεται 
καιρός πολύς έως έλθη ό φασιανός ε»ς ηλικίαν ώριμον, 
καί μόλις τριετής γενόμενος αρχίζει ν’ άποκτά τά 
ώραϊά του χρώματα, διά τά όποια συγκρίνεται μετά 
τού φοίνικος, ένδεχεται οί τούς οποίους αναφέρει ό 
Βυφφών νά έξέλαβον ώς θηλείας φασιανούς άρρενας, φο- 
ρούντας εΐσέτι τής νεότητάς των τήΊ στολήν.

Ό χρυσοειδής φασιανός τρέφεται, ώς ό άλεκτρυών 
καί ή κόττα, έκ παντός είδους κόκκων, έξ εντόμων, 
προς δέ καί έκ κρέατος. Είς ένα πολλάκις δίδονται 
πέντε καί εξ θήλειαι, α'ίτινες αρχίζουν νά γεννώσιν

πως πλησιάση προς τόν ήλιον, τόν όποιον ένόμιζε πα
τέρα του* τότε δέ προεπέτων αί αύραι, οίζέφυροε ύπε- 
βάσταζον τάς πτέρυγάς του τάς χρυσάς, καί αί νεφέ- 
λοίι άπεδίδρασκον όπίσω τού όρίζοντος.

ΙΙαντα όμως τα εν τη φύσει επειοη χρεωστουν ν 
άποθνήσκωσι, δέν ήθελε τό πλάσμα τούτο, αφού μάλι
στα έδίδασκε τούς άνθρώπους τήν σοφίαν, να διά
ψευση τήν τής θεότητος. “θλην εκατονταετίαν διετή- 
ρει τάς χάριτας όλας καί τάς δυνάμεις δλας τής νεό- 
τητος* άλλ’ ό'τε ό ήλιος έξεπλήρου τήν αίωνίαν του 
περιστροφήν, ό'τε έπανήρχετο εις τό αύτό ώς προς τήν 
γήν σημεΐον τού ούρανοΰ, τότε τό θειον πλάσμα ήγει
ρε πυράν, συνάγον τά τιμαλφέστατα τών άρωματικών 
ξύλων, άνέβαινεν έπ’ αύτής, καί έκελάδει κελάδημα 
μελαγχολικόν, εξ ού καί τά θηρία αύτά κατενύσσοντο. 
Καί τότε άκτίς ήλιου επί τής πυράς κατερχομ-ένη τήν 
ήναπτε, καί πλέον ήκούετο μόνον ό σπινθηρισμός τών 
φλογών, προς τον ούρανόν άναδιδουσών τάς κόμας, 
καί έκτων τοσούτων τελειοτήτων ούδέν άλλο άπελεί- 
πετο, πλήν σωρού τίνος τέφρας έλαφράς.

Άλλ’έν ταύτη τή τέφρα ενυπήρχε τι σκωλήκιον, 
τό όποιον μετεβάλλετο εντός ολίγου καιρού εις ώόν 
άκτινοβόλον τήν λευκότητα. Αφού δ’αύτό έζωογονεΐτο 
ύπό τού παμφαοΰς τής ήμέρας άστρου, τό κέλυφός του 
έξεκολαπτετο, καί ούτως έξήρχετο πάλιν εις τό φώς 
ό φοΐνεξ, ακμαίος τήν ζωήν καί τήν νεότητα καί τό 
κάλλος, ό'πως επί έτερα εκατόν έτη κινή τον θαυμα
σμών τών ανθρώπων όσοι ηύτύχουν νά τόν ίδωσι.

Καίτοι άθάνατος, ό φοΐνιξ έ'ζησε μόνον έπί τών μ.υ- 
θικών χρόνων βραδύτεοον ό'μως, ό'τε έπήλθεν ή ιστο
ρία, ή ΰπαρξις του πτηνού τούτου κατέστη προβλημα
τική* ακολούθως δέ, ό'τε έπεμβήκεν ή κριτική εις τήν 
ιστορίαν, τό τεράστιον πτηνόν έπαθεν ό',τι καί ή σφίγς | 
καί τό ορνεον ρόκ, ζώα καί ταύτα μ-υθώδη, κατοικοΰν- 
τα εις τάς αύτάς έκείνας χώρας τής γής. Άπέκτειναν 
καί αύτον οί άνθρωποι.

Δηλαδή, — είπομεν άπέκτειναν* άπατώμεθα* διότι 
καί τό ορνεον ρόκ τής Γιουλιστάνης καί ό φοϊνιζ τής 
Εύδαίμονος Αραβίας απλώς μετηνάστευσαν * καί το 
μέν άνευρεθη ύπό τού φυσιολόγου Ούμβόλδου εις τάς 
Κορδιλλιέρας, τά όρη τής νοτίου Αμ.ερικής, μετονο
μαζόμενου κόνδωρ, τό δέ εις τήν Κίναν ύπό τού Κυ- 
βιέρου, άναγνωρίσαντος αύτό ύπό τόν χρυσοειδή φασια
νόν. Πώς τό πρώτον δέν άναρπάζει πλέον ελέφαντας 
εις τούς όνυχας του, καί πώς τό δεύτερον κατέστη 
θνητόν, καί μόνον ό'ταν περασθή εις τον οβελόν καίε- 
ται, εάν ό μάγειρος τύχ,η άμελής* πώς συνέβη νά εύρε- 
θωσιν άμφότερα εις τάς άπωτάτας έκείνας καί άγνω
στους εις τήν φύσασαν αύτά γήν χώρας, άγνοούμεν, 
ώς άγνοούσι τούτο καί οί εΐρημένοι φυσιολόγοι* τού
το ομ.ως δέν σημαίνει τίποτε, άφού τά άνεγνώρισαν · 
πράγμα άλλωςτε εύκολου, ώςθάκρίνη έκαστος έκτου 
φοίνικος. — Καί λοιπόν

Ό χρυσοειδής φασιανός, ή φασιανός τής Κίνας, ή 
φασιανός ό τρίχρωμος (phasianus pictus, κατά τόν 
Αινναΐον), είναι πτηνόν έκ τών μάλιστα άζιοθαυμά- 
στων διά τήν ώραιότητα τών πτερών του. Ταύτα εις 
μέν τήν κοιλίαν είναι φλόγινα, εις δέ τήν κεφαλήν 
σχηματίζουσι χαριέστατον λόφον χρυσοειδή, ό'στις 
συνήθως μέν κλίνει όπισθεν τής κεφαλής, οσάκις δέ τό 
πτηνόν κατέχεται ύπό πόθου πολλού ή οργής, ανορ- 
θούται καί συγχρόνως αναπτύσσεται. Ή ίρις τών όμ-
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άπό του δευτέρου έτους τ$ς ήλικίαςτων, δίδουσαι συν
ήθως 12 έ'ως 15 ώά, μάλλον τών τού κοινού φασιανού 
ύπέρυθρα, καί παρεμφέρΟντα ολίγον τι προς τά της 
μελεαγριδος (pintade)· τότε δέ κάθηνται καί έπωάζου- 
σιν. ’Αλλ’ όπως γεννήσωσι περισσότερα, συνήθως ταΐς 
τά άφαιρούσι καθόσον γεννώνται, επειδή ύπερτιμ.ώνται 
ταύτα τά ώά, 'καί τότε γεννώσι 30 έωςΑΟ, μετά τον

οί νεοσσοί καί μάθουν νά διακρίνωσι τον κόκκον τού 
κεγχρίου, τοΐς παύεται ή τροφή αυτή.

Εις τρία τινά πρέπει νά προσεχή αύστηρώς ό θέλων 
ν’ άναθρέψη φασιανούς έπιτυχώς- α', νά τούς προφυ- 
λάττη άπό τού ελάχιστου ψύχους- β’, ωσαύτως καί 
από πόσης ύγρασίας νά τούς άπομακρύνη- γ , νά τοΐς 
δίδη οσον πλειότερον αέρα καί φως. Ό τηρη'σων τούς

χειμώνα πάντοτε. Βάλλουσι δέ γηραιόν wa κόττον 
νά τά έπωάση, επειδή αύτη ανατρέφει κάλλιστα τούς 
νεοσσούς, μάλιστα δέ αν κατά τάς πρώτος ημέρας 
φροντίζ'/) τις νά τοΐς ρίπτη άρμοδίαν τροφήν, ώς ώά 
μυρμήκων, ή, έν ελλείψει τοιούτων, λευκώματα ώών 
καλώς βρασθέντων, κατακεκομμένα μετ’ ολίγης ψίχης 
ψωμιού καί καρδίας βοός. Ολίγον δέ αφού αύξηθώσιν 

τρεις τούτους άνυπερθέτους όρους πάντως θά ευδοκίμη
ση, όπωςδη'ποτε καί άν πράξη κατά τ’ άλλα.

'Ο φασιανός ζή συνήθως 7 έως 8 έτη ■ ό Βυφφών 
αναφέρει ότι έ'ζησέ τις άρρην 15 έτη παρά τινι φίλω 
του. Τό περίεργον είναι, ότι καί ό χρυσοειδής φασια
νός έχει κρέας καλόν εις την γεΰσιν ώς ό κοινός, ότι 
είναι εύρωστότερος μάλιστα, καί άνατρέφεται εύκο-

λώτερον- καί έντοσούτω εις την Εύρώπην δέν ήσχο- 
ληθησαν εΐσέτι νά τον πολλαπλασιάσωσιν, εϊμ.ή ώς 
σπάνιον καί ώραΐον πτηνόν.

ΝΕΩΤΕΡΑ

ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.

Η γαλλική Κυβέρνησις άνηγγειλεν ότι, συνεπεία 
της περί νομ σμ.άτων συμβάσεως, τής συνομολογηθεί- 
σης μεταξύ Γαλλίας, Βελγικής, ’Ιταλίας καί 'Ελβε
τίας, άπό της 1ης τού προσεχούς Οκτωβρίου (ν. έ.), 
τά παλαιό ΝΟΜ1ΣΜ ΛΤΑ των 2 φράγκων, 1 φράγκου, 
50 εκατοστών καί 20 έκατος-ών τού Φράγκου 11ΑΥΟΥ- 
ΣΙΝ έχοντα νόμιμον καί αναγκαστικήν ΚΥΚΛΟΦΟ
ΡΙΑΝ μεταξύ ιδιωτών. Άπό τής ημέρας εκείνης πρέπει 
ν άλλαχθώσιν εις τά έν Γαλλία δημόσια ταμεία άντ’

Τό έν τώ Λάβει τής tov! ογνίας Ιπποδρόμων. — ( Ιδε σελ. 254.)

ΓΩΟΥΣ, ώς τρε’φονται αί όρνιθες, οί κούρκοι, αί νησ- 
σαι κλπ.· άλλ’ εις πολλάς έπαύλεις σήμερον τούς 
πολλαπλασιάζουσι συζεύγοντες λαγωόν άρρενα μετά 
λαγιδέως (κουνελιού) θηλεος. Είναι χρεία όμως νά γί- 
νη άρχή έξ ενός ή δύο λαγωών οΐτινες συνελήφθησαν 
νεώτατοι- ούτοι δέ ν’ άνατραφώσιν, όχι κατά μά
νας εντός οϊκιδίου ή βαρελιού, άλλα μεταξύ της οικο
γένειας, έν οικία κατοικουμένη, καθώς οί κύνες καί αί 
γαλαΐ. Ούτω κεκρατημένοι γεννώσιν, ενώ έάν συλλη- 
φθώσιν ήδη έφηβοι, δέν γεννώσι καί άν έτιθασσεύθησαν 
καί άπέβαλον τον άγριον χαρακτήρα των δΓ αγαθών 
περιποιήσεων καί θωπειών. Τά έκ λαγωού άορενος καί 
λαγιδέως θηλεος γεννώμενα μικρά συνάπτουσι τό προ
τέρημα της γονιμότητος της μητρόςτων μετά τού με
γέθους καί της καλής γεύσεως ην έχει ή σαρξ τού πα- 
τρός. Εχουσι δέ προς τούτο καί άλλο προτέρημα τά 
λεποριοειδη ταύτα ζώα, ότι δέν είναι άγονα ώς ό έξ 

άλλων νέων καί τούτο μέχρι της 31 δεκεμ.βρίου 
1868.

— ’Αγγλική τις έφημερίς έδημοσίευσε περίεργον 
καταγραφήν τών νυν Π ΑΟΥΣΙΩΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ, έξ 
ής προκύπτει εις φώς ότι αί μέγισται τών περιουσιών 
δέν εύρίσκονται εις'την γηραιόν Εύρώπην, άλλ’εις 
τον νέον κόσμον. Ό πλουσιώτατος τών ανθρώπων 
τού παρόντος καιρού δέν είναι ούτε βασιλεύς, ούτε αύ- 
τοκράτωρ τις, αλλά βιομήχανός τις άμερικανός, τού 
οποίου ή έτησία πρόσοδος άναβαίνει εϊς 48 έκατομμύ- 
ρια φράγκων- επέρχεται δέ μετ’ αύτόν βογιάρος τις 
ρώσσας- τρίτος δέ ’’Αγγλος τις, έχων άπειρα κτήματα 
εις τάς ’Ανατολικός ’Ινδίας. Τό όνομα τού Ροσχίλ- 
δου, δςτις θεωρείται συνήθως ώς ό Κροΐσος της σήμε
ρον, έπέχει ενδέκατον μόλις βαθμόν έν τ.αύτη τη κα
ταγραφή.

— ’Εθεωρεΐτο μέχρι προ μικρού ώς αδύνατον τό νά 
καταστηση τις. ΧΕ1ΡΟΗΘΕ1Σ καί νά θρέψη ΑΑ- 

όνου καί φοράδος ήμίονος, αλλά καί μεταξύ των πολ- 
λαπλασιάζονται.

— Εσχάτως εις την Βελγικήν, ιατρός τις πασχών 
έξ οδονταλγίαςμετεχειρίσθη τό ΧΛΩΓΟΦΟΡΜΙΟΝ ίνα 
άποκοιμηθή- άλλ’ ή δόσις ητο πολλή, καί αντί ύπνου 
έλαβε τον θάνατον. Τό πρωί εύρέθη εϊς την κλίνην 
του νεκρός.

-—Εϊς χωρίον τι πλησίον της Βερόνης, θυέλλης έπι- 
κειμένης, οί χωρικοί έτρεφαν εϊς τό κωδωνοστάσιον 
της εκκλησίας, νομίζοντες έκ παλαιός προλήψεως ότι 
ούτω θά άπε’τρεπον άπό τού χωρίου των τό κακόν. 
Συνέβη το έναντίον κατά φυσικόν λόγον. Ό ήχος τών 
ΚΩΔΩΝΩΝ έπέσυρε τον ΚΕΡΑΥΝΟΝ, ός-ις καί εθανά- 
τωσε τρεις τών κωδωνοκρουστών.

— ’Εν Βιέννη έδημοσιεύθη προ μικρού περίεργος 
ίςορική έκθεσις περί τών ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙ
ΝΩΝΙΩΝ της γης. ’Ανέγνωμεν έν αύτη ότι εϊς τό 11ε-
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κίνον ύπάρχει τηλεγραφικόν πρακτορείου διαβιβάζον 
τα τηλεγραφήματα άπό του Ατλαντικού ώκεανού εϊς 
τον Ειρηνικόν. 'Η γραμμή έφθασε μέχρι τούδε μέχρι 
του Βεχριγγείου πορθμού' διά της Όχόσκας, και άν 
εκτελεσθη το σχεδιον των Ηνωμένων Πολιτειών, περί 
συστασεως τηλεγραφικής γραμμής έπί της χώρας ήν 
παρεχώρησεν εύχάτως είς αύτάς ή Ρωσσία, εντός ολί
γου θα ύπάρχ-ρ αδιάκοπος γραμμή τηλεγραφικών συρ
μάτων γύροι της γης. 'Η μακροτέρα γραμμή είναι σή
μερον ή άπό Σάν Φραγκίσκου εις Σαν Ζών Νιουοουλάν- 
δον, έχουσα μήκος 900 γεωγραφικών μιλίων. Το μή
κος όλων τών τηλεγραφικών γραμμών της Ευρώπης 
είναι 53,340 γεωγραφικών μιλίων· τών δέ της Άυ.ε- 
ρικης, 14,239- τών δετής Ασίας, 4,730- τών της 
Λύστραλίας, 1,842· της ’Αφρικής, 1,504, μη συγ- 
καταριθμουμένων τών ύποβρυχίων. Ύπάοχουσι δέ 
1,200 σταθμοί τηλεγραφικοί ύπηρετουμενοι ύπξ 
38,000 περίπου ψυχών, Τό βάρος όλων τών συρμά
των τούτων ύπολογίζεται ώς 6,500,000 χιλιογράμ.- 
μων. Διά.τά τηλεγραφικά ταχυδρομεία δαπανώνται 
κατ έτος 5 εκατομμύρια φράγκων, ώς έγγιστα. ’Εδα- 
πανηθησαν δέ προς κατασκευήν τών τηλεγράφων τού
των 437,500,000 φράγκων.

ΤΑ

Έν Παρισίοις, 13 (23) Ιουλίου, 1868.

’Εκείνην την ημέραν, Ελληνοδίκη μου, την ημέραν 
καθ’ ην έγινεν ή ίπποκρατία, — επειδή θέλεις νά σέ 
δώσω ιδέαν τινά καί περί της μανίας ταύτης, είσαχθεί- 
σης προ ολίγων μ,όλις ετών εις την Γαλλίαν έκ της 
γείτονας Αγγλίας, — όχημα δέν εΰρισκέ τις έν Παρι- 
σίόις· όλα ήσαν κρατημένα διά τό δάσος της Βουλο- 
γνιας (Bois de Boulogne) όπου το ιπποδρομίαν, μεγά
λη πεδιάς περιφραγμένη διά κυκλοτερούς κιγκλίδος 
ξύλινης, χαμηλής μέν καί έλαφράς, —ήδύνατο νάπέ- 
σ-ρ τις μετ’ αύτής άν έστηρίζετο καλώς επάνω της, 
— αλλα φυλαττομένης ύπό στρατιωτών ένοπλων" κα
τά διαστήματα, καί οΰτω σεβομένης.

Ηθέλησα νά προσθέσω είς την περιγραφήν μου μίαν 
εικόνα, διά νά λάβης σαφεστεραν τινα ιδέαν.

Εις έν μέρος τού κύκλου τούτου ήγείροντο τάξεις 
καθισμάτων, τών μέν ασκεπών,διά τά εύθηνότερα εισ
ιτήρια, τών δέ έστεγασμένων. Είς τό μέσον αύτών 
ύψούτο σκιάς, ύπό την οποίαν εύρίσκετο ή αύτοκοατο- 
ρική οικογένεια, καί κατωτέρω, η είς τά πλάγια, οί έν 
άρχαΐς, οί πρέσβεις καί οί έπίσημ.οι ξένοι. Υπήρχον 
δέ καί εισιτήρια μικράς τιμής, διά τών οποίων είσηρ- 
χετο πλήθος πολύ, άνδρες μ.ετά γυναικών καί παι
διών, είς τόν περίβολον, όπου ϊσταντο όρθιοι η έκά- 
θηντο έπί τού χόρτου περί την κιγκλίδα.

Οτε έφθάσαμεν ημείς έκεϊ, ήτο μία ώρα μετά με
σημβρίαν. Οί Άγγλοι έφερον τούς άξιωτέρους τών 
ίππων των είς τον συναγωνισμόν, ός-ις έλάμβανεν οΰ
τω χαρακτήρα άμίλλης διεθνούς. ’Ενόμιζες άκούουσα 
τούς Γάλλους, ότι δέν έπρόκειτο νά νικησωσιν οί ίπ
ποι των η οι αγγλικοί, άλλ’ αύτοί η οί ’Αγγλοι.

Καί πρώτον μέν έβληθησαν νά παρατρέξωσιν ίπποι 
τινές έκ τών δευτερευόντων, είς τούς οποίους ολίγον 

έπρόσεχε τό δημόσιον, περιμένον τό κυριωδές-ατον 
δράμα, τόν ύπέρτατον αγώνα, τό μέγα γέρας τών 
έκατόν χιλιάδων φράγκων επειδή τόσα κερδαίνει ό 
κύριος τού ίππου όστις νικήση πάντα;, έκτος πολλα
πλασίων άλλων χρημάτων συναγομένων έκ τών cwjt,- 

τού δημοσίου.
Εβλεπες τους Αγγλους, νέους άνδρας έκ του άν

θους της άρις-οκρατίας των, περιφερόμενους πρό τών 
θεωρείων, όπου πλήθος γυναικών άνθος-ολίςων, εξαί
σιων, άν όχι κατά τάς μορφάς, άλλα κατά τάς ς-ολάς. 
1ης ημέρας ό ηοως ήτο ό μαρκήσιος Άστιγξ, νέος έως 
είκοσιπενταετής, ραδινός τό άνάς-ημα, διαπρεπής τήν 
όψιν, ξανθόν γένειον, μεγάλοι οφθαλμοί γλαυκοί, ολί
γον τι καταπεπονημένοι. ’Εφόρει τόν μικρόν του πίλον 
έπί τού δεξιού ώτίου του, καί ό λαιμοδέτης του, έρυ- 
θρός μετά λευκού, ώς ερυθροί καί λευκοί ήσαν καί οί 
φαινόλαι (αί καζάκαι) τών ιππηλατών του (jockeys), 
εκυματούτο χαριέντως περί τόν έλεύθερόν του τρά
χηλον.

Περί τούτου έλέγετο, ότι άπολέσας πρό ολίγων ημε
ρών έν ’Αγγλία όλην του τήν περιουσίαν είς στοιχή- 
μ.ατα έπί ιπποδρομίων, είχεν αύτοχειριασθή. Μά τήν 
άλήθειαν, ώς προς άνθρωπον ός-ις ηύτοχειριάσθη πρό 
δύο μ.όλις εβδομάδων, ή υγεία του μ’ έφάνη πολύ κα
λά είς τήν θέσιν της.

’ΐίκολουθεΐτο δέ ύπό φίλων του, καί όλοι είχον τό 
σιγάρον είς τό ς-όμα.

Όλίγας ςτγμάς πρό τής τρίτης ιπποδρομίας, άφί- 
χθη ή αύλή είς τρία όχήμ.ατα τέθριππα. 'θ Αύτοκρά- 
τωρ, ή Αύτοκράτειρα, ό υιός των, ό πρίγκηψ ’Ιωακείμ 
Μουράτ καί ό κόμης Φλανδρίας εισέρχονται είς τό θεω- 
ρεΐόν των, ύπό τό όποιον φαίνεται έκτεθειμένον είς ό
λων τά βλέμματα μέγα τι άργυρούν σκεύος, προσφε- 
ρόμενον συνήθως ύπό τού Αύτοκράτορος είς τόν νική- 
σοντα.

Καθόσον π/.ησιάζει ή όρις-ική στιγμή, αύξάνει ό 
σάλος Γάλλων τε καί ’Αγγλων. Αί γαλλικαί έλπίδες 
ς-ηρίζονται έπί τίνος ίππου ού τό όνομα Suzerain- αί 
άγγλικαί έπί τού The Earl. ’Εντός δεκακισχιλίιον γαλ
λικών στέρνων αίκαρδίαι πάλλουν υπέρ τών σταύλων 
τών εθνικών.

— Ά! άς μή έκέρδαιναν οί ’Αγγλοι! ή'κουες παν
τού καί έλεγαν.

Είδα ένα ΙΙαρισιανόν συναπαντώμενον μετά φίλου 
του, ούτινος λαβών τήν χείρα καί σφιγγών αύτήν 
σπασμωδικώς, τόν ήρώτησεν- — ’Ελπίζω ότι είσαι 
ύπέρ τού Νελούσκου (ίππου καί τούτου έκ τών γαλ
λικών ).

— Ναι, καί σύ;
— Καί λόγος είναι; ’Ηγουν άν οί’Άγγλοι έκέρδαι- 

ναν, αποπληξία θά μ’ ήρχετο.
Μετά δέ τούτο έπρόσθεσεν, — Όπωςδήποτε, ύπά- 

γω νά στοιχηματίσω είκοσι λοδοβίκια καί ύπέρ τού 
The Earl... τίς οίδε τί δύναται νά συμβή!

Δηλαδή έχει, ώς βλέπεις, καί ό πατριωτισμός βαθ
μούς, ώς καί πάσα κακία.

Οί Άγγλοι φαίνονται άνυπόμονοι... Οί περιφημό
τατοι τών στοιχηματιστών τού Αονδίνου, ό Στεφεν- 
σών, ό Σίδνης Σμίθ, οί αδελφοί Μόρρις, ό Βαλεντίνης, 
οί αδελφοί Χρίστη καί ό Γεδεών, άνθρωποι παρ’ ού- 
δέν τιθέμενοι στοιχήματα είς τά όποια έκθέτουσι μό
νον δέκα χιλιάδάς λιρών στερλινών έν ίπποδρομίαις,

Τό δ’ εσπέρας, ή Γαλλία όλη έπνιξε τήν ήττάν της 
εντός τών παγωμένων φιαλών ύδατος, έζού λαμβάνου- 
σιν είς τά εδώ καφενεία μετά παντός ποτού έν ώρα θέ
ρους.

"Οπου δέν ύπάρχωσι μεγάλαι καί ανίατοι συμφο- 
ραί, αί μικραί έπέχουσι τον τόπον τών μεγάλων, και 
φαίνονται ώς δειναί καί ή εύγενία των. Μέ γράφεις 
περί τής έσχάτης άθλιότητος τών εθνικών μας πραγ
μάτων. Φεύ! 'Ελληνοδίκη μου, τίς ό εύϊλατεύσων 
ήμ.άς, άν μωραινώμ.εθα ημείς αυτοί οσημεραι; Οχι 
ΐαόνον ένώπιον τών κραταιών τής Εσπερίας, αλλα και 
τών λαών άπωλέσαμεν πάσαν ύπόληψιν, τό μέν εκ 
τών ίδιων ημών άμαρτημ.άτων, τό δε εκ.τών αιωνίων 
ημών έχθρών, τών διά παντός μέσου διαβαλλόντων 
ημάς καί παρεξηγούντων. Ο ελληνισμός παρισταται 
σήμερον ώς άνάζιος ν’ αύτοκυβερνηθή. II προς ημάς 
χλεύη έπέφερεν ό,τι δεινόν επιφερει συνήθως το ε- _ 
λαφρόν τούτο άλλ’ όξύτατον όπλον. Εις την άλλοτε 
τοσούτον συμ.παθή καί φιλελύ,ηνα I αλλιαν, σήμερον 
συστέλλεται τις όμολογούμενος Ελλην' διότι καθί
σταται πάραυτα αντιπαθητικός, καταφρονείται, ή υ
ποβλέπεται. Δέν εννοώ ποσώς τόν εμ.ον Πολύμοχθον· 
— πολλούγε καί δει' αύτός τούναντίον ζητεί αφορ
μήν νά όμολογή τήν εθνικήν του καταγωγήν· άλλα 
προς τήν μή αύταπάρνησιν ταύτην, τήν φυσικήν, πί- 
στευσε ότι απαιτείται καταβολή αύταπαρνήσεώς τίνος 
άλλης,’όχι διόλου άπονου καί ταύτης.

Καί λοιπόν, άν ό έλληνισμ,ός ήδυνάτησεν είς τάς 
ψυχάς μεγαλεμπόρων τινών ομογενών εν Αονδινω, εν 
Μασσαλία καί έν Τεργέστη, μή σε φαίνεται πλέον πα·* 
ράδοξον αύτοί οί άνθρωποι δεν επαγγέλλονται πατέ
ρας τής πατρίδος τό παν θυσιάζοντας ύπέρ απολωλό
τος υιού, άλλ’ άδελφούς, μόνον μέχρι βαθμού τίνος 
συντρέχοντας άδελφόν των δςτις ετράπη εις την παρα
λυσίαν, αδιόρθωτος -καί άνοικονομητος' αύτοί οί άν
θρωποι, είς τό έμ.πόριον δεδομένοι, καί μόνον ες ακοής 
έχοντες τό προγονικόν μεγαλεΐον, τας προγονικάς άρε- 
τάς, πώς θέλεις νά έγκαρτερώσιν απέναντι της λάμψεως 
καί τής ύπεροχής τών μεγάλων έθνων εν οις ζοΰν; 
Δέν εχουσι τόν Πλούταρχον ή τόν Πλάτωνα είς τό 
προσκεφάλαιόν των, άθανάτους αθάνατα ύποσχομένους 
άφυκτα είς τούς κληρονόμους των του; ταπεινούς· 
τούναντίον άκούουσι καθεκαστην τα; αηδίας τών πο
λιτικιών ψωμοζητών αύτής τής Ελλάδος, εφ ής ς·ηρι- 
ζόμεναι άλλεπαλλήλως, άλλεπαλλήλω; καταρρέουσιν 
αί γλ.υκύταται τών ελπίδων πασης ελληνικής ψυχής, 
καί, μ.ά τήν ζιοήν μου! δεν είναι υποχ^ρεοι να θυσία— 
ζωνται ύπέρ αναξίων θυσίας.

Αλλά τί κακόν πράττομεν εις τήν Ευρώπην, άν η
μείς μεταξύ μα; τρωγώμ.εθα; Αν ημείς ζημιώμεν 
εαυτούς, κατα τι ζημιούμεν την Ευρώπην; ΙΙειρατας 
δέν έχει πλέον τό Αίγαΐον· ή ναυταπατη επαυσε χαριτι 
θεία πρό πολλού' ώστε τά ξένα συμφέροντα παρ ήμίν 
δέν παραβλάπτονται. — Ναι, άλλα τών άκατατάτων 
καί άσωτων οίκων, καιτοι αβλαβών προς τους άλλους, 
τά τέκνα δέν ζητούνται είς συγγένεια;' δέν έχουν υπό
ληψήν ενώ άλλων οίκων, καί μοχθηρών πολλάκις, 
αλλά φρονίμων καί αύστηρώς κυβε^νωμένων, και οι 
υιοί έπιζητούνται, καί αϊ θυγατέρες εύρισκουσι κα
λήν άποκατάστασιν.

Είναι δέκαί ή ύπόθεσις τών κακοτυχών εκείνων δα
νείων, έξ ιών προσβάλλεται έκ διαλειμμάτων καιριως

όλοι- ούτοι οί. σπόρσμανοι, ώς λέγονται αγγλιστί 
(sportsmen), είναι παρόντες.

'Ο μαρκήσιος 'Αστιγξ μόνος φαίνεται άταραχος· 
άλλ’ ή ωχρά του ό'ψις, ό λεπτός τών βλέφαρων του 
νευρικός τρόμος, μαρτυρούσιν ότι ή ψυχή του δέν δια
τελεί άκύμαντος.

Οί σπόρσμανοι άναβαίνουσιν είς τά θεωρεία, αί δέ
σποινα·. άνακάθηνται είς τάς καθέδρας των. Οί ίπποι 
τού μεγάλου γέρατος είσάγονται είς τήν σκηνήν... Ο 
Suzerain είναι λαμπρός. Άλλ’ ιδού καί ό Earl. Εκ 
πρώτης δψεως έβλεπέ τις ότι ό αγγλικός ίππος, αύτός ό 
κατά μέν τούς γλουτούς ελλιπής, κατά δετούς πόδας 
ρωμαλεώτατος,έμελλε νάύπερακοντίση τόν γαλλικόν. 
Καί κατ’ άλλο τι όμως, ώς λέγουσιν οί Γάλλοι, ό ά
γων ύπήρχ εν άνισος, καθότι ό μαρκήσιος Αστιγς εφε- 
ρεν έκ Αονδίνου ιππηλάτην τινά διαβολώτατον (και 
τών ιππηλατών τά τεχνάσματα, ώς καί ή έλαφρότης 
καί έπιτηδειότης, συντελούσι τά μέγιστα είς τας ίπ- 
ποκρατίας), άνθρωπόν τινα ώσάν τρελόν, ό'ςτις μέ πί
λον διά ταινιών ερυθρών καί λευκών στολισμ.ένον, α
γνοώ πώς κατώρθονε τόν ίππον νά έκτινάσση όλος εις 
τόν αέρα λακτίσματα τινα, οίονεί μαγγανεύοντα τούς 
άλλου; του συναγωνιστας.

'Οταν ήναί τις ’Αγγλος, πρέπει νά ήναι μέ όλα τά 
προσόντα, έλεγον οί Γάλλοι- on n’est pas Anglais 
pour rien!

To σημεΐον δίδεται... Οί ίπποι άναχωρούσιν έκ τής 
αφετηρίας όλοι όμού, έκαστος φέρων τόν ιππηλάτην 
του. Σύννεφον αμέσως κονιορτού. Φεύγουν και φεύ
γουν’ ώς ό αήρ φεύγουν! Είς τήν άπόστασιν διακρίνε- 
ται έκαστου ό δρόμος έκ των χρωμάτων άτινα εχου- 
σιν οί φαινόλαι τών ιππηλατών των... Σιγή ακρα εις 
όλον εκείνο τό άπειρον τών θεατών πλήθος. Μεγιστον 
μ.έρος τού πλήθους τούτου έχει στοιχήματα. Ομοιον 
αγώνα ψυχής θά αισθάνονται καί οί στρατηγοί κατα 
τήν έναρξιν ρ.άχης... "Εκαστος φοβείται μή διά τίνος 
χειρονομίας του ή φωνής διαταράξη τών ιππήλατων 
τήν έ'μπνευσιν.

Εχει τι πάνδημον αληθώς τό σιγαλέον και σοβα
ρόν εκείνο πλήθος. Περίμεινε, Ελληνοδίκη μου" διή- 
νυσαν τού σταδίου τό ή'μισυ , καί ιδού επιστρέφουν... 
'() Earl, ο Earl προτρέχει... Θάρρει, Νελοΰσκε, 
θάρρει! Ά, Suzerain, έν καλόν όρμη μα!...

Μάταια·, πλέον προσπάθεια·.! Τό πλήθος ύπογογ- 
γύζει, άναδίδει έπειτα μίαν κραυγήν αλγεινήν, άπει
ρον! T1 Αγγλία ένίκησεν... ή Αγγλία θριαμβεύει. 
Μόνον οί Άγγλοι έναβρυνβμενοι χαιρετίζουσι τόν νι
κητήν διά τινων άνακραυγασμάτων, οΰρρα! οΰρρα! 
ασθενών έντός τής μεγάλης οχλοβοής.

Δι’ έμέ, — δι’ ήμ.άς, — δέν ένίκησαν οί ίδρυται 
τής έν Βυζαντίω σχολής, τής άποκλεισασης την φω
νήν τήν έλληνίδα- ένίκησαν οί δίδοντες καιρόν εις τα 
σλαβικά φύλα νά προτρέξωσιν ώς ούτος ό ίππος των. 
'Οςτιςδήποτε άν ένίκα, άμ.φότεροι εχθροί παρόντες, ή 
άμφότεροι έλπιζόμενοι φίλοι έν τω μέλλοντι,

’Εννοείς ότι πρώτος έπανήλθεν είς τήν αφετηρίαν ό 
Earl- καί ό επίσημος κώδων ανήγγειλε ΐήν πρωτην 
ταύτην έπάνοδον χαρμοσύνως πως.

Τό πλήθος ήδη ήρχισε ν’ άναχωρή περίλυπον- πολ
λοί δέν ήθέλησαν νά περιμείνωσι καν τήν τελευταιαν 
ίπποκρατίαν. Όμοίως περίλυποι άναχωρούσιν οί φίλοι 
άπό νεκρικής οικίας, μετά τόν καφέν τόν πικρόν.
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ή έθννκήύπόληψις... ώς-ε Δάκε; καίΣέρβοι και’Οθωμα
νοί είναι σήμερον φοίνικες, προς ή μάς παραβαλλόμενοι.

Σέ γράφω, βλέπεις, μέ περίλυπον ψυχήν· συμπε
ραίνεις 8ε τώρα, ταλαίπωρος μου Έλληνοδίκη, μέ 
ποίαν όρεξιν έρχομαι νά σέ ομιλήσω διά τ’ αξιοκατα
φρόνητα ράκη του συρμού, του οποίου ύποκλέψασα 
τον τίτλον παρέχωσα όσα ποσώς ύπ’ αύτον δέν θά έπε- 
ρίμενες. Όπωςδήποτε, a tout seigneur tout honneur, 
— τά του Καίσαρος Καίσαρι· —-χρεία είναι και νά 
σέ εϊπω τί σύρεται καί τί δέν σύρεται.

Σύρονται μέν πάντοτε αί έσθητες, όσον είς μικράν 
τινα γελοιογραφίαν,.την οποίαν θ’ απάντησης είς μίαν 
τών προ ταύτης σελίδων, άνασύρονται δέ κρατούμεναι 
ύπο τριών κομβίων, καθ’ ον .τρόπον σοί προέγραψα, η 
καί ολίγον ύψηλότερον· σχεδόν εις το ήμισυ. τού μή
κους τής έσθήτος. Μή νομίσης όμως πάλιν ότι δέν βλέ
πει τις καί πολλάς έσθήτας βραχείας· ένικήθησαν ύπο 
τών μακρών, άλλά δέν έπεσαν. . "

'Η ζώνη περιτυλίσσει τήν τηβεννίδα (mantelet) καί 
ώς έπί τό πλεΐστον πίπτει όπισθεν είς κόμβον μέγαν... 
τούτο δέ είς γυναίκας πάσης ηλικίας. ’’Αλλοτε ή ζώνη 
όπισθεν δεμένη έθεωρεΐτο ώςμόνον είς νεαράς μαθήτριας 
άρμόζουσα’ σήμερον φορούσιν αύτήν ουτω πως’καί αί 
προμήτορέςτων. Ο συρμόςτό θέλει, άραείναι εύπρεπές.

Αί γυναίκες α'ίτινες καθιστούν κύριον τής ζωής των 
μίλημα τον ςολισμόν,προσέχουν νά ήναι τά ύποδημά- 
τιά των του αύτού χρώματος τής' έσθήτος των. Κυρία 
τις τών ενταύθα παρε.τηρήθη έχόυσα’διά πάσαν έσθήτά 
της όμόχροα ύποδημάτια· άπερχομένη δέ είς τά λου- 
’τρά, όπου προτίθεται νά διχτρίψη τέσσαρας μήνας, 
συμπαρέλαβεν όγδοήκοντα ζεύγη ύποδήματίων, ε
πειδή όγδοήκοντα παρελαβε καί έσθήτας. Μή σε φα- 
νώσι πολλαί· άλλη τις δέσποινα, άποθάνούσα κατ’ αύ- 
τάς, άφήκεν είς τούς κληρονόμους της έσθήτας τετρα
κόσια;. Αύται θά πωληθώσι κατ’αύτάς είς δημοπρα
σίαν · άν ήθελε νά παρουσιασθη τις αγοραστής διά... 
κρητικάς οικογένειας, τόν ειδοποιώ ότι όλαι όμού,μό
λις θά έθέρμαιναν μίαν· ένώ μιας μόνης ή αξία θάήρ- 
κει πρός το νά ένδυθώσι τετρακόσιαι.

Μετά τών πραγμάτων τού συρμού χρεωστώ νά συγ- 
καταλέξω τάς νέας εφημερίδας, α'ίτινες έκδίδονται 
ένταύθα άφ’ ενός ήδη μηνό; είς σχήμα μικρότατον, 
ώς βιβλιάρια, έπί χάρτου παντοίων χρωμάτων. ”Εόω- 
κε δέ τό παράδειγμα πρώτη είς τούτο νέα τις σπου
δαία έφημερίς πολιτική, όνομαζομένη Lan terne (Φανός).

Σοί έπισυνάπτω σχήμα παριστών σοι τήν έπικρα- 
τοΰσαν ένταύθα τριχοστασίαν τινές όμως προσθέτουν 
είς τόν ένα βότρυχον καί άλλους πολλούς, πίπτοντας 
έπιχαρίτως άπό τών άνω τής κεφαλής είς τόν αύχένα.

Τό κτένιον τό όποιον άναδένει τάς τρίχας τού με
τώπου, αύτό πιστεύω νά ήναι τό λεγόμενον άμπυξ 
ύπό τών προμητόρων μας. Άμπυξ, γενική άμπυκος. 
’Άν δέν σ’ ήναι περιττή ή λέξις, πώς νά μή τήν με- 
ταχειρισθής, δι’άγάπην τών έφεστίων θεών! Θέλεις 
νά λέγης κτένι- άλλά τό κτένι μόνον κτενίζει’ δέν 
κάμνει άλλο τίποτε.

Μ’ έρωτας, τίνες τών έσθήτων έδώ λέγονται dra- 
pees. ’Ονόμασέ τας περιβλήτους, νά τάς έννοήσης. 
Drapees είναι όλαι αί έσθήτες έπί τών οποίων πίπτει 
άλλη-τις βραχύτερα ή άνασεσυρμένη, σχηματίζουσα 
ουτω περίβλημα τής πρώτης, ή'τις δέν ονομάζεται 
πλέον έσθής (robe), άλλά μεσοφόριον (jupon)· τούτο 

δέ εις τό πείσμα τής σημασίας τήν όποιαν τό κατά 
πολλά ατελές γαλλοελληνΐκόν λεξικόν Κορόμηλά δί- 
όει εις την λεζιν ταύτην. Αν ζητησης εις το Λεξικόν 
τούτο τήν σημασίαν τής λέξεως jupe, εύρίσκεις « μι
σοφόρι, μισοφούστανον τών γυναικών »· ζητείς δ’ 
έπειτα είς τό αύτό τήν σημασίαν τής λέξεως jupon, 
και εύρίσκεις « μισοφοράκι, κοντόν μισοφόρι "φορού- 
μενον ύποκάτω τών μεγάλων ». Τίποτε· ούδετέρα τών 
ερμηνειών τούτων είναι άκριβής. Η γυνή φορεϊ χιτώ
να, έπι όέ τού χιτώνος ύποφόριον (τούτο είναι ή jupe 
των Γάλλων), έπί δέ. τού ύποφορίου μεσοφόριον (τού
το είναι το jupon)-, έπί δέ τού μεσοφορ'ίου έσθητα 
(τούτο είναι ή robe). Όταν όμως ή έσθής κατέχη

τήν θέσιν τού μεσοφοριού, ή όταν σκεπάζη τό μεσοφό
ριον έσθής διαφανής, ποδήρης ώς αύτό, τότε τό έπί 
τής έσθήτος ταύτης άλλο έπίβλημα, τό βραχύ, ονο
μάζεται γαλλιστί tunique, καί είναι ίσως τό αμπέχο
νου τών άρχαίων Ελληνίδων.

Ξεφορτώσου με· μ’ έπνιξεν ή ονοματολογία αύτη· 
είναι καί ό καύσων πολύς· ώστε ό ίδρώς, βεβαιώσου,’ 
μου διεπέρασε καί χιτώνα, καίύποφόριον, καί μεσοφό
ριον καί έσθητα καί... ώ ζωή! τωόντι

Ζωή Πολυμόχθου.
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