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πων, οΐτινες
τής ’Αριθμητικής » τοϋ >
ήτο και ό υψηλήν καθεξας θέσιν Δόκτωρ 
Ερρίκος Μόγης (Moyes), όστις είναι ό πρώ
τος αόμματος άνθρωπος, α διδάξας δημο
σία πειραματικήν χημείαν. Ό Δόκτωρ Μό
γης ουτος, γεννηθείς είς Κιρκάλδην τής 
Φαϊοσάρης, έν Μ. Βρετανία, πριν ή γείνη 
τριών έτών ηλικίας άπώλεσε τήν όρασιν, 
προσβληθείς ύπ’ εύφλογιών. Τό μόνον άν- 
τικείμενον, τό όποιον ένεθυμειτο ότι ειχεν 
ίδεΐ, ήτο νερόμυλος τις είς κινησιν, περι 
τοϋ όποιου ή παιδική του διάνοια πολύ 
ένησνολεΐτο, θαυμάζουσα ότι ενώ τό ΰόωρ 
ερρεε τήν φυσικήν του διεύθυνσιν ό τροχος, 
τόν όποιον ρέον έκίνει, έστρέφετο κατα 
διεύθυνσιν έναντίαν. Έκ παιδικής του ηλι
κίας έδείκνυε νοΰν κλίνοντα πρός τά μη
χανικά και διεσκέδαζε κατασκευάζων μι
κρούς ανεμομύλους. Τυχών λοιπόν καλής 
ανατροφής παρουσιάσθη έπί τέλους είς τό 
δημόσιον, διαλεχθεις κατά πρώτον περι 
μουσικής έν Έδιμβούργω. Μη έπιτυχών 
ομως όσον προσεδόκα, έστρεψε πάσαν αυ
τού την προσοχήν είς τά φυσικομαθημα
τικά, διά τών όποιων και έκεροαινε τά 
πρός ζωάρκειάν του, διαλεγόμενος έπί πολ- 
7,ά έ τ η  περί χημείας, αστρονομίας, οπτικής 
καί άλλων κλάδων τής φυσικής φιλοσοφίας. 
Ιδίως έπετύγχανε κατά τάς χημικάς αύ
τοΰ διαλέξεις, κινών τόν θαυμασμόν τών 
άκοοατών του διά τών περίεργων πείρα- 
ματων, τα οποία και εςετελει ο ιοιος. ίο  
1779 , έγκαταλείψας τήν Σκωτίαν, ήρχισε 
νά περιέρχηται τάς πόλεις τής ’Αγγλίας, 
είς τάς όποιας μετά τιμών τόν ύπεδέχοντο, 
καταθελγόμενοι υπό τών διαλέξεων του. 
’Ακολούθως μετέβη καί είς ’Αμερικήν, όπου 
τόν ήκολούθει ή αυτή πάντοτε έπιτυχία. 
’Αμερικανική τις έφημερίς τής εποχής έκεί- 
νης γράφει περι αύτοΰ τά εξής. « Ό περί
φημος Δόκτωρ Μόγης, άν και τυφλός, 
διελέχθη περι οπτικής, διεχάραξε τάς ιδι
ότητας τοΰ φωτός καί τής σκιάς, καί ε-
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ.

Οαυμαστότατον δείγμα τής δυνάμεως 
τής αφής. Παρουσιασθείσης είς αύτόν πλα- 
κός χαλύβδινης, καλώς έξωμαλισμένης, επί 
τής όποιας υπήρχε γραμμή λεπτοτάτη, α
παιτούσα ίσχηρον μικροσκόπιον όπως φανή, 
έκεΐνος διά τών δακτύλων του ού μονον 
ευρεν αυτήν, άλλά και κατεμέτρησε τό μή
κος της. Ό ίδιος μας διηγήθη ότι εύρισκό- 
μενός ποτε έντός άμάξης κατά σκοτεινήν 
τινα καί βροχεράν νύκτα, έν ’Αγγλία, ή 
άμαξα έκείνη καί τέσσαρες ίπποι έπεσον 
έντός λάκκου* ό δέ άμαξηλάτης καί οί 
έπιβάται, άν καί εΐχον όλοι τούς οφθαλ
μούς των, έβιάσθησαν νά έπικαλεσθώσι τήν 
βοήθειαν τοΰ άομμάτου, όπως έξάξωσιν έκ 
τοΰ λάκκου τούς ίππους. « Όσον τό κατ’ 
εμέ » μάς είπεν, « άφοΰ ή ώς έκ τής πτώ
σεως ταραχή παρή'λθε, καί ησθάνθην δτι 
δέν εΐχον βλαφθή, ήμην ώς έν τώ οίκω 
μου, έν τώ σκοτεινώ έκείνω λάκκω. Τί 
ανατροπή τής τάξεως τών πραγμάτων ήτο 
περίεργος· εγώ, όστις έν καιρώ ημέρας 
είχον ανάγκην νά όδηγώμαι ώς μωρόν παι- 
διον, διηύθυνον τότε οκτώ άνδρας νά σπρώ- 
γνωσιν έντεΰθεν καί νά σηκώνωσιν έκειθεν, 
μεθ’ όλης τής ένεργητικότητος καλοΰ άρ- 
χηγοΰ. »

Έπιστρέψας έκ τής ’Αμερικής διέμενεν 
είς Έδιμβοΰογον, άγαπώμενος καί θαυμα- 
ζόμενος ύπό πάντων, όσοι ηύτύχησαν νά 
σχετισθώσι μετ’ αύτοΰ. Τό 1790  έπεσκέφθη 
τάς’ κϋριωτάτας πόλεις τής ’Ιρλανδίας, καί 
τέλος μετέβη είς Μαγχεστρίαν, όπου καί 
άπέθανε τό 1807. Ων μέλος τοΰ φιλοσο- 
αικοΰ συλλόγου τής τελευταίας ταύτης πό- 
λεως, έπλούτισε διά τών πο'λυτίμων περι 
χημείας καί άλλων φυσικών επιστημών 
χειρογράφων του τήν τοΰ συλ)>όγου βιβλι
οθήκην. 'Ο φίλος αύτοΰ Δόκτωρ Βιοΰ λέγει 
ότι «ότε είσήρχετο είς συναναστροφήν, εμενεν 
έπί τινα χρόνον σιωπηλός. Ό ήχος τον 
ώδήγει νά σχηματίζη ιδέαν περί τοΰ μεγε- 
θους τοΰ δωματίου, αί δέ διάφοροι φωναι, 
περί τοΰ άριθμοΰ τών παρόντων προσωπων 
διέκρινε δέ τά το’.αΰτα ακριβέστατα, και ή 
μνήμη του ήτο τόσον πιστή, ώστε σπα- 
νίως ήπατατο· εΐδον αύτόν άναγνωριζοντα
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τών πολλών αόμματων άνθρώ- J δωκε 
ώφελήθησαν έκ τής <- αίσθη- 
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αμέσως έχ τής φωνής άνθρωπον, τόν όποιον 
πρό οιετιας δέν είχεν ένταμώσει. Ποοσδι- 
ώριζε δε και άρκετά ακριβώς τό ανάστημα 
τών μετ’ αύτοΰ λαλούντων άπό τήν διεύ- 
θυνσίν τής φωνής αύτών. » 'Ημέραν τινά 
ένταμωθείς καθ’ όοόν μετά τίνος νέου, τόν
όποιον πρό πολλών έτών δέν είνεν άπαν*- 

* * * < τησει, αμα ηχούσε την φωνήν αύτοΰ άμέ
σως άνέκραξεν. « ”Ω, πόσον ύψηλότερος έ- 
γεινες, άφ δτου σέ είχον ένταμώσει. » 
Εφεΰρε δέ δ;’ έαυτόν σύστημά τι αισθητής 
αριθμητικής, βασιζόμενον έπί αρχής διαφό
ρου τής τοΰ Σο^νδερσώνος, καί ύπερβαΐνον 
την εκείνου κατά τήν απλότητα καί κα
θαρότητα· ό Δ. Μόγης ουδέποτε έπί ζωής 
του επιε πνευματώδη ποτά· είχε δέ και 
φυσικώς άποστροφήν πρός παντός είδους 
κρέας.

Μή ουναμενοι νά άναφέρωμενπάντας τούς 
άομμάτους μαθηματικούς άρκούμεΟα προ- 
σΟετοντες λεςεις τινας περί τοΰ Λεονάρδου 
Εύλερου, τοΰ περίφημου καθηγητοΰ τών 
μαθηματικών εν Ιίετρουπόλει. Δύσκολον τι 
και πολυπλοχον πρόβλημα είχε προταΟή 
πρός λύσιν, έντός όσον ενεστι "βραχυτέρου 
χρονου, υπό τής έν Ιίετρουπόλει άκαδημίας 
τών επιστημών, Πολλοί έξοχοι μαθηματι
κοί̂  έζήτησαν μηνών προθεσμίαν· άλλ’ ό 
Ευλερος, μετά τ ρ ι ώ ν ή μ ε ρ ώ ν κ α ι τ ρ ι ώ ν  
ν υ κ τ ώ ν  ά ό ι α κ ο π ο ν  έ ρ ν  α σ ί α ν,κατώρ
θωσε να το λυση· πλήν ό πολύς τοΰ εγ
κεφάλου του κόπος τώ έπέφερε δεινόν πυ
ρετόν, ώς εκ τοΰ οποίου άπώλεσε τον ένα 
οφθαλμόν του. Τοΰτο συνέβη τό 1735 , ότε 
ήτο είκοσι καί οχτώ έτών ηλικίας. (2) Μετά 
άρκετανίτη εχασε και έκ τοΰ άλαλου του 
όφθαλμοΰ τήν όρασιν, ύπό καταράκτου. 
... .ερ/]θεις ουτω όλως οι’ όλου τής όρά- 
σεως, οεν άπεσυρθη όπως ήσυχάση, ώς πας 
άλλος ίσως ήθελε πράξει, άλλ ’ έξηκολού- 
0/] καί άπεστ:α τοΰ κοσμου τόν θαυμασμόν 
διά τών υπολογισμών του. Τό θαυμαζόμε- 
νόν του σύγγραμμα. «Στοιχεία Άλγέβρας,» 
έγραφη χαθ υπαγορευσιν του, ύπό νέου τ ί
νος ράπτου, όστις ήτο όλως οι’ όλου ά- 
οαής τής έπιστημης, ότε ήρξατο τοΰ έργου, 
άλλ’ όστις καί έξέμαθεν αύτήν πριν ή τό 
τελειώση— τόσον ήτο ευκρινής ή μέθοδος

(2) Ό  Λ. Ευλερος ενενν̂ Οτ) εί; Βίλτ,ν τήν Ιο ά- 
ίφιλίοΒ (ε. ν.) <707.

τοΰ μεγάλου διδασκάλου του. Μετά τοΰτο 
έξεπόνησε διάφορα υψηλά συγγράμματα τής 
προσφιλοΰς αύτω επιστήμης, εκτός άλλων 
καί τήν « Νέαν θεωρίαν τής σελήνης. » Έν 
προηγουμένω τινί ύπομνήματι, περί τούτου 
τοΰ θέματος, έπεφυλάττετο νά λάβη έν τώ 
μελλοντι υπ όψιν οιαφόρους άνισότητας 
των κινήσεων τής σελήνης, τάς όποιας δέν 
ήδύνατο νά προσδιορίση έν τή πρώτη του 
θεωρία, ένεκα τών πολύπλοκων ύπολογι- 
σμών, εις ους η υπ αύτοΰ τότε μεταχει- 
ρΐι,ομενη μεθοοος τον εφερεν. Άφοΐϊ εχασε 
τήν ορασιν εσχε τό θάρρος νά έπιθεωρήση 
ολην του τήν θεωρίαν καί, βοηθούμενος 
υπο τοΰ υίοΰ του και ούο φίλων, νά έξα- 
κολουθήση τάς έρεύνας του,* έωσοΰ τέλος 
κατεσκεύασε νέους πίνακας δημοσιευθέν- 
τας το 1 7 72. Κατ’ αύτήν τήν έποχήν, δτε 
δηλαδή κατεγίνετο πρός σύνταξιν έργου, 
τό οποίον έπροξένησε θαυμασμόν καί εκ- 
πληςιν εις ολην την Ευρώπην, οοβερά πυρ- 
καϊά τώ διετάραξε τήν οικιακήν ησυχίαν, 
άποτεφρωσασα μέγα μέρος τής περιουσίας 
του, και βιάσασα αύτόν τά έγκαταλείψη 
οικίαν, τής όποιας έγίνωσκεν όλας τάς γω ΐ 
νιας καταλεπτώς. Π ηρωική υπομονή του 
και ή άταοαςια τής. ψυχής, τήν όποιαν 
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α νώ τερ α ^  π ά σ η ς  π ε ρ ιγ ρ α φ έ ς -  προήρχοντο  
δέ ού μόνον έξ αγάπης πρός τήν επιστή
μην, άλ/ α προ πάντων εκ τής δυνάα,εως 
τ/̂ ς άληθοΰς θρησκείας. Ιΐας αληθής Χρι
στιανός ουναται χαίρων νά βλέπη έν τώ 
χριστιανικώ καταλογω, όν τοσαΰτα λαμ- 
πρα κοσμοΰσιν ονόματα, καί τό όνομα τοΰ 
Εύλερου. Ί ά πρώτα τής άληθοΰς θρησκείας 
καί τής αρετής μαθήματα, τά όποΐα ό ευ
σεβής πατήρ του ώς τόσα ζωογόνα σπέρ
ματα ειχε ρίψει εις τήν παιδικήν του καρ
δίαν, ποτέ δέν τόν έγκατέλιπον.

Εν μεσω τών άκαδημιακών του σπου- 
οών έοραττετο πάσης ευκαιρίας όπως co- 
φεληθή έκ τής άναγνώσεως καί μελέτης 
τών θειων Γραφών. Πτο ψυχαγωγόν, τώ 
δντι, νά βλέπη τις τον καλόν εκείνον άν
θρωπον περικυκλωμένον ύπό τής άγαπητής 
του οίκογενείας καί καταγινόμενον εις χοέη 
ίερά. Ο φιλόσοφος, ό μεγας άστρονόμος, 
άν .ι/.αθιστατο τοτε υπο τοΰ Χριστιανοΰ, 
κλειοντος διά προσευχής καί δοξολογίας 
τήν έργασίαν έκάστης ήμέρας. Ότε, άφοΰ

εχασε τήν όρασιν, δέν ήούνατο πλέον νά 
άναγινώσκη ό ίδιος είς τήν οίχογένειάν 
-του τα συγγράμματα τών ’Αποστόλων καί 
τών Προφητών, τότε εν έ/̂  τών τέκνων 
του άνεγίνωσχεν, αύτός οέ εξηγεί εις αύτά 
καί διά καταλλήλων παρατηρήσεων ένεφύ- 
τευε τούς θείους λόγους εις τάς άπαλας 
των καρδίας. Ούτω διελθών τήν ι^ωην του 
μέχρι τοΰ εβδομηκοστού έκτου τής ηλικίας 
του έτους εσπέραν τινα, ένώ ήστιεύετο 
μετά τοΰ έγγονοΰ του, τήν ώραν τοΰ όει- 
πνου, έκοιμήθη τον ύπνον τόν αιώνιον.

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΤ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΗΣ 

ΣΙΝΙΚΙΙΣ.

Πέρυσι ό νέος τής Σινικής αύτοκράτωρ 
εφθασε τό 17ον τής ήλικίας αύτοΰ έτος, 
οί δέ σύμβουλοι τοΰ κράτους ένόμισαν ότι 
ή’λθε πλέον ό καιρός νά άνα'λάβη τάς ή- 
νίας τοΰ ούρανίου του κράτους· έπειδή όμως, 
κατά τά έθιμα τά σινικά, ό άνθρωπος όταν 
νυμφευθ^ τότε θεωρείται καί ένήλιξ, έθε- 
ωρήθη έπάναγκες νά δοθή είς τόν νεανίαν 
αύτοκράτορα σύζυγος, τό όποιον καί έγενε- 
το τήν 3 15 τοΰ παρελθόντος όκτωβρίου 
(1872). Τά κατά τούς αύτοκρατορικούς ε
κείνους γάμους, αγνώστους σχεδόν καί εις 
αύτήν τήν Σινικήν, καθότι άπό διακοσιων 
περίπου έτών τοιοΰτοι οεν ειχον γεινει, 
ώς άρκετά περίεργα μεταοέρομεν εκ τίνος 
έκ Πεκίνου εύρωπαΐκής αλληλογραφίας.

Ή έπί τοΰ θρόνου τής Σινικής δυνα
στεία ανήκει είς τήν ουλήν τών Μαντσοΰ, 
μή όντων μήτε Σινών μήτε Ταρτάρων. Τού- 
των αί γυναίκες δέν έχουσι τούς πόδας 
μικρούς, ώς αί τών Σινών, καί ούτε οι 
νόμοι αύτών έπιτρέπουσι νά νυμοεύωνται 
μικαόποδας γυναίκας- ώστε ή νέα αύτο- 
κράτειρα δέν ήτο δυνατόν νά εχη ήκρω- 
τηριασμένους τούς πόδας. Οι Μαντσοΰ οι- 
αιροΰνται είς οκτώ σημαίας, τρεις άνω- 
τέρας καί πέντε κατωτέρας. Έπειδή οε ό 
αύτοκράτωρ μόνον έκ τών υπηκόων του 
δύναται νά λαμβάνη γυναίκα, έπρεπε νά 
έκλεχθή αύτη έκ μιας τών οκτώ τών Μαν- 
τσοϋ "σημαιών, έξ οΰ καί πράγματι^ πρό 
τριετίας ήδη έξελέγη. "Οπως δέ έκλεχθή 
έοέησεν ίνα αί θυγατέρες πάντων τών μαν
δαρίνων (εύγενών) μεταβώσι-ν είς τα α
νάκτορα καί έξετασδώσιν ύπό τής χ,ήρας

τοϋ άποθανόντος καί τής μητρός τοϋ νΰν 
αύτοκράτορος. Ή τιμή όμως τής μετά τοΰ 
αύτοκράτορος συγγενείας φαίνεται ότι οέν ά- 
ρέσκει είς τούς γονείς τών κορών, θεω- 
ρούντων τά άνάκτορα ώς τάφον, έν gj 
θάπτονται αί θυγατέρες αύτών ζώσαι, οι 
δ καί άκουσιως επεμπον αύτάς καί μυρίας 
μετεχειρίσθησαν προφάσεις, όπως μή τας 
πέμψωσι, ποτέ μέν διακηρύττοντες αυτας 
ώς δυσμόοφους, ποτέ δέ ώς άμβλεΐανέ- 
χούσας τήν άκοήν καί τά παρόμοια. Ε
πειδή δέ κατά τήν κοινήν γνώμην, ή αύ- 
τοκράτειρα πρέπει νά ήναι τελεία και κατα 
τήν ώραιότητα καί κατά πάντα, οιά τοΰ 
τρόπου τούτου οί γονείς έκήρυττον ακα
ταλλήλους τάς θυγατέρας των. Βλεπουσαι 
όμως αί πρώην αύτοκράτειραι, ότι όλιγαι 
νέαι παρουσιάζοντο, διέταξαν νά οερθώσιν 
ένώπιον αύτών πασαι, είτε κωφαι, είτε 
τυφλαί, είτε χολα,ί ήσαν, καί έξ αύτών 
έξελέξαντο μίαν, εχουσαν καθ’ υπερβολήν 
ώοαΐον τό πρόσωπον, άλλ’ όλίγον κυφήν 
'καμπούραν). Μετά τήν εκλογήν προσεκά- 
λεσαν ιατρούς όπως τήν Οεραπεύσωσιν, άλλ 
ή δυστυχής έξέπνευσεν είς τάς χεΐρας τοΰ 
άναλαβόντος νά τήν θεραπεύση χειρούργου. 
Μετά τόν θάνατον τ ις  δυστυχοΰς έκείνης 
έξε).έγη άλλη, ή νΰν αύτοκράτειρα, έχουσα 
τό πρόσο)πον έπίμηκες, άλλά τόσον ζωηρούς 
τούς οφθαλμούς, ώστε οί Σϊνες λέγουσιν 
οτι έχει διπλας τάς κόρας. ’Λφοΰ έπί τέ
λους ή εκλογή άπεφασίσθη, ή νέα, ήτις 
διέμενεν έπί τινα καιρόν είς τά άνάκτορα 
ύπό τήν συνεχή έπίβλεψίν τής πρώην αύ- 
τοκρατείρας, μετεφέρθη έντός κίτρινου φο
ρείου είς μέγα τι κτίριον, κείμενον είς τό 
βόρειον μέρος τής πόλεως καί κτισθέ,ν έπί- 
τηδες διά τάς άναπαύσεις της, πλήν τό 
όποιον θά δωρηθή ώς κατοικία είς τήν 
μόνην αδελφήν τοϋ αύτοκράτορος, ήτις πρό
κειται μετ’ όλίγον νά ύπανδρευθή. Είς τήν 
μητέρα τής νύμφης έδόθη ή άδεια νά συγ
κατοίκηση μετά τής θυγατρός της, άλλ’ 
είς τον πατέρα επετράπη μόνον έν καιρω 
ήμέρας νά τάς έπισκέπτηται. Έ ξ υψηλής 
πεοιοπής κυρίαι διωρίσθησαν ύπό τοϋ αύ
τοκράτορος νά έπισκεφθώσι τήν νύμφην καί 
νά προσκαλέσωσιν είς συμπόσιον τήν μη
τέρα της, ένώ άφ’ έτέρου οί πρίγχηπες 
καί οί ύψηλής περιοπής μανδαρίνοι έτίμη- 
σαν τόν πατέρα αύτής δι’ όμοιας προσ-



κλήσεως. Εις τά συμπόσια έκεΐνα πριν έγ- 
γισθώσι τά φαγητά προσεφέρθη οίνος· καί 
τότε ό πατήρ έγερθείς προσεκύνησε μέχρις 
έδάφους εννεάκις· παρομοίως δέ καί ή μή
τηρ, πλήν εκείνη έξάκις, καθότι ουτος εί
ναι ό οιά τάς γυναίκας προσδίωρισμένος 
αριθμός. Μετά τό τέλος τών συμποσίων 
έπανελήφθησαν πάλιν τά αύτά, άτινα δυ
νατόν νά όνομασθώσιν άροαβώνες.

Μ ετά τινας ήμέρας δυο πρίγκιπες έπε- 
φορτησθησαν να δώσωσιν εις τήν νύμφην 
τήν έπιστολήν τοΰ αύτοκράτορος καί νά 
φέρωσι τά ύπ’ αύτοΰ πεμπόμενα δώρα. Ή 
παραταξις, μεθ’ ής έπέμφθησαν τά δώρα, 
εγένετο λαμπροτάτη. Ιϊάντες οί βαστάζον- 
τες αύτά ήσαν ένδεδυμένοι μέ μεταξο^τά 
φορέματα. Τά δώρα συνίσταντο έκ 200  
ταελ χρυσίου, (έν χρυσοΰν τάελ ισοδύνα
με! μέ πέντε άγγλικάς λίρας) 10 ,000  τάελ 
αργυρίου τ̂ό τάελ τοΰ αργυρίου ισοδύναμεΐ 
μέ έν σχεδόν μεζίτιον) έξ 1 χρυσοΰ καί 2 
αργυρών κυπέλλων, έκ 2 λεκανών αργυ
ρών, έκ 1 ,000  μεταξωτών, έκ 12 ίππων 
μετά πορφυρών κοσμημάτων, 32 μετά κί
τρινων, 40 άνευ έφιππίων καί 20 άμαξών. 
■ΙΙοός δέ τήν οικογένειαν αύτής έστάλη- 
σαν 100  τάελ χρυσίου, 5,000 τάελ αργυ
ρίου, 1 χρυσοΰν κύπελλον καί 2 αργυρά, αρ
γυρά λεκάνη, 500 μεταξωτά, 1,000 βαμ
βακερά υφάσματα, 6 ίπποι, 1 άμαξα, τό- 
ξον καί βέλη, 2 κεντημένα φορέματα, 2 
μεταξωταί σκέπαι, 2 γουναρικά, 22 έκ σα- 
μουοίων φορέματα, καί 1 κίτρινη ζώνη· 
καθ’ δτι όλοι οί συγγενείς τοΰ αύτοκρά
τορος φοροΰσι ζώνην κιτρίνην, όντος τοΰ 
κίτρινου χρώματος εμβλήματος αύτοκρα- 
τορικοΰ. Εις τάς όδούς, δι’ ών διήρχοντο τά 
οώρα, ήσαν στρατιώται παρατεταγμένοι, 
αί δέ εϊς ταύτας φέρουσαι κάθετοι όδοί 
ησαν ολαι πεφραγμέναι. "Οτε εφθασαν είς 
τόν μέγαν οικον, όπου ή νύμφη οιέμενεν, 
οί δύο διευθύνοντες τήν παράταξιν έκείνην 
πρίγκιπες παρουσίασαν τά δώρα είς τόν 
πατέρα καί τόν πάππον τής κόρης, οίτι
νες έδέχθησαν αύτά γονυπετείς, καί κύ- 
πτοντες μέχρις έδάφους, πρός ενδειξιν τής 
άκρας αύτών εύγνωμοσύνης διά τάς είς 
τήν οικογένειαν των άπονεμομένας τιμάς.

Δύο ήμέρας πρό τών γάμων τέσσαρες 
μανδαρίνοι υψηλής περιοπής έξελέγησαν 

*ΐ>πό τοΰ αύτοκράτορος. Ό είς έξ αύτών

ι άπεσταλη είς τον Λ'αον τοΰ Ούρανοΰ, ο 
έτερος είς τόν Ναόν τής Γής, ό τρίτος 
εις τον ίοιαιτερον τών αύτοκ ρητορικών προ
πατόρων Ναόν, καί ό τέταρτος είς τόν 
ίοιαιτερον τοΰ αύτοκράτορος όπως άναγ- 
γειλωσιν εις τους θεούς τήν πρόθεσιν ήν 
εχει ό αύτοκρατωρ νά λάβη γυναίκα.

Γην παραμονήν τών γάμων ή αύτοκρα- 
τορική σφραγις καί ό χρυσοΰς πίναξ, ό 
φεοων έπ αύτοΰ γεγραμμένον τό Θέσπισμα 
δι’ ού ή νύμφη αναγορεύεται αύτοκράτει- 
ρα, εφερθησαν μετα πολλής πομπής είς 
τόν οίκον τής μελλονύμφου, συνοδευόμενα 
ύπό τεσσαράκοντα μανδαρίνων έφιππων. Ό 
πίναξ έοοΟη εις χειρας τοΰ έπί τούτω διο- 
ρισθέντος εύνούχο», όστις έφερεν αύτόν είς 
τα ύπό τής νύμφης καί τών κυριών κατε- 
χομενα δωμάτια. Κήρύξ τις ανήγγειλε τήν 
ελευσίν του, ή οε περιμένουσα αύτόν αύτο- 
κράτειρα, έξελθοΰσα μέχρι τής θύρας, έ- 
δέχθη αύτόν γονυπετής. Τότε έθεσαν αύτόν 
έπι τραπέζης· ένώ οε ή αύτοκράτειρα έμενε 
γονυπετής ουο εκ τών κυρίών, άνοίξασαι, 
άνέγνωσαν τό θέσπισμα είς έπήκοόν της. 
Ακολούθως έοοθη εις τας δύο κυρίας αϊ- 

τινες ήσαν προς τα αριστερά αύτής καί τήν 
έοοηθουν και αι όποΐαι έθεσαν αύτόν είς 
τας χεΐρας της. Ιοτε έκεινη, ύψώσασα αύ
τόν μέχρι τής κορυφής τής κεφαλής της, 
εόειξεν ουτω την ταπεινήν καί εύγνώμονά 
της υποταγήν. Ακολούθως μετά σεβασμού 
εόωκεν αυτόν είς τάς έκ δεξιών της κυ
ρίας, αίτινες έναπέθεσαν αύτόν έπί τής έ
νώπιον αύτής τραπέζης ή δέ αύτοκράτειρα 
έκυψεν έξάκις. Κατά τήν διάρκειαν ταύτης 
τής περιέργου τελετής ή μήτηρ τής νύμ
φης καί άλλαι συγγενείς της έμενον γο
νυπετείς έξω τή<ς θύρας τοΰ δωματίου. 
Μετα το τέλος τής τελετής ο εύνοΰχος άπέ- 
δωκεν είς τόν μανδαρίνον τό έμβλημα (συνι 
σταμενον εκ τεμαχίου κίτρινου μεταξωτού 
έπί πορφυροΰ ράβδου, καί παριστών τον αύ- 
τοκράτορα) όστις επανήλθε μετ’ αύτοΰ είς 
τά ανάκτορα.

Γην ήμεραν τών γάμων ό αύτοκράτωρ 
μετέβη όπως ποοσκυνήση τήν μητέρα του 
και τήν χήραν, ακολούθως δε ένθρονισθείς 
εις την αίθουσαν τών υποδοχών έδέχθη 
τούς προσκυνησμούς τών ^πριγκίπων καί 
πάντων τών μανδαρίνων. Τά μέλη τοΰ α
στρονομικού συμβουλίου ανήγγειλαν τότε

ι

ή εύτυνής στιγμή έφθασε, καί έπο- | ρεοόθη τότε είς τόν εύνοΰχον, τόν έκλε-
' ' ..........-— χθέντα ώς ιδιαίτερον σφραγιδοφύλακα, εν

δέ τώ δωματίω έκείνω ήτοιμάσθη τράπεζα, · 
έφθασεν, είσελθών ο

μένως τό φορεΐον πρέπει νά αναχώρηση 
έκ τών άνακτόοων. Ιότε αύτοκράτωρ 
εδωκε διαταγήν νά σταλή. Ί ΐτο  ή πέμπτη 

-ώρα τής έσπέρας ότε ή συνοδευουσα^ το 
οορεΐον παράταξις άνεχώρησεν άπό τά άνά- 
,χτορα. Τό φορεΐον έφέρετο ύπό 16 αν
θρώπων ένδεδυμένων μεταξωτά, οίτινες έω- 
σοΰ φθάσωσι τον προς όν ορον ήλλαξαν 
■δεκατετράκις. Πρό τοΰ φορείου έβάοιι,ε τ̂ ς 
κρατών θυμιαστήριον καί έΟυμίαζεν  ̂αυτό. 
Τεσσαράκοντα έκ τών άνωτατων άςιωμα- 
τικών, έν οίς ό Πρίγκιψ Κούγγ καί οί 
πέντε πρίγκιπες, ελαβον μέρος εις τ̂ήν 
παράταξιν. Μετ’ αύτούς είποντο δώδεκα 
'ίπποι μετά κίτρινων έφιππίων οιά τάς κυ
ρίας· άκολούθως διάφορα σκεύη, ώς σκιαόια, 
σημαΐαι, εκατόν εξήκοντα φανοί, τεθημενοι 
επί κόκκινων ράβδων κ.τ.λ. Αμα ή παρα- 
ταξις αυτη έφθασεν είς τόν οικον τής νύμ
φης, ήρξαντο αί πρός άναχώρησιν έτοι- 
μασίαι. ’Ακολούθως αι συνοόευουσαι κυρί- 
αι, 7>αβοΰσαι τήν σφραγίδα καί τόν χρυ 
σοΰν πίνακα, έθεσαν αύτά είς τό φορεΐον. 
Μετά ταΰτα ό αστρονόμος άνή-j (ειλεν ότι 
ή ώρα έφθασεν, ή δέ αύτοκράτειρα προσ- 
εκλήθη νά λάβη τήν θέσιν της εντός τοΰ 
φορείου. Ή ώρα ήτο περίπου ενδεκάτη τής 
νυκτός. Ή μήτηρ καί αί συγγενείς της 
εγονυπέτησαν ό δέ πατήρ της μετεβη εις 
τήν θύραν τής εισόδου όπου και αύτος έ- 
γονυπέτησε τήν ώραν καθ’ ήν διήρχετο τό 
φορεΐον. ’Άκρα ήσυχία έβασίλευεν εις τάς 
όδούς. Τά έργαστήρια ήσαν κεκλεισμενα, 
καί τοι οί κύριοι αύτών ύπεχρεώθησαν^νά 
στολίσωσιν αύτά έξωθεν και νά άψωσι ούο 
έκαστος κοκκίνους φανούς· πλήν τοΰτο μο- 
νον είς τάς όδούς οι’ ών έπρεπε ναοιελθ^ 
ή συνοδεία. Ότε .εφθασαν είς τήν έξωτε- 
ραν τών άνακτόρων Ούραν, οι κρατούντες 
τά διάφορα πράγματα έστάθησαν,^οί μαν- 
οαοίνοι έπέζευσαν καί τό φορεΐον οιήλΟεν.
Αφοΰ διήλθον έπτά θύρας τέλος εφθασαν 

είς τά αύτοκρατορικά δώματα. Δύο μανοα
λ  αβόντε:οίνοι, Λα&οντες τόν πίνακα καί τήν σφρα

γίδα, έθεσαν αύτά έντός τοΰ δωματίου τοΰ 
κα λουμένου « Αίθουσα -όπου ό ούρανός συνα- 
π α ν τ ά τ α ι  μετά τής γής. » Έξελθόντων δε 
-ών μανδαρίνων αί θύοαι έκλεισθησαν και 
α; κυρίαι προσεκάλεσαν τήν αύτοκρατειραν 
,νά καταβή άπό τό φορεΐον. Ο πίναξ πα-

και οταν ή στιγμή έφθασεν, ε ίσ ε λ θώ ν  
αύτοκράτωρ, έκάΟησε πλησίον τής νύμφης.

Ή άκόλουθος ήμέρα διήλθεν έν ησυχία, 
πλήν τήν μετ’αύτήν αί χήραι αύτοκράτειραι 
προσεκάλεσαν τήν νέαν εις πρόγευμα. Δυο 
τράπεζαι ειχον έτοιμασθή, αί δέ χήρ^ι έκα- 
θησαν είς τήν κυριωτέοαν καί ή νέα είς τήν 
κατωτέραν πριν δέ αί χήραι άρχισωσι νά 
τρώγωσιν, ώς καί μετά τό φαγητόν, ή νέα 
εγερθεΐσα έκυψε μέχρις εδάφους έξάκις. 
Μετά τοΰτο προσεκλήθη νά φάγη, άφοΰ οε 
εφαγεν, εύχαριστήσασα δι’ εξ βαθυτάτων υ
ποκλίσεων έξήλθε καί μετέβη είς τά οωμά- 
τιά της. Τήν ακόλουθον ταύτης ήμέραν 
6 18) ό αύτοκράτωρ, λαβών τούς πριγκη- 

πας καί τούς ανώτατους αξιωματικούς, με
τέβη μετ’ αύτών όπως προσφέρωσι τά συγ
χαρητήρια καί τά σεβάσματα αύτών είς τάς 
χήρας. Κατά τήν ήμέραν τάύτην μή τολ
μών, ένεκα τοΰ μεγέθους τής τελετής, νά 
ύπερβή τήν έξωτέραν τής αύλής τωνθυραν, ό 
αύτοκράτωρ έπεσεν έξω αύτής έπί τοΰ έδά- 
Φο.υς. Οί πρίγκηπες καί οί αξιωματικοί έμε
νον πολύ μακρύτερον, πρός ενδειξιν τοΰ α
πείρου σεβασμοΰ των, οι δέ ηγεμόνες τής 
Κορέας καί τής Μογγολίας τόσον όπίσω 
έστάθησαν ώστε μόλις διεκρίνοντο διά γυ
μνού όφθαλμοΰ.

ΓΗ τελευταία μεγάλη τελετή τοΰ γάμου 
συνίστατο είς τό νά προσκ/>ηθή ό πατήρ 
.ής νύμφης ύπο τοΰ αυτοκρατορος εις συμ- 
πόσιον, καί ή μήτηρ της ύπό τών χηρών αύ- 
τοκρατείρων. Τά κατά τούς γάμους τούτους 
έξοδευθέντα χρήματα άνέρχονται είς ποσά 
ύπέρογκα, πλήν διεπράχθησαν καί τινα καλά. 
"Ολαι αί φυλακισμέναι γυναίκες άπεφυλακι- 
σθησαν καί συνεχωρήθησαν* εις παντας τους 
πένητας γεωργούς έχαρίσθησαν ενός έτους 
φόροι· αί γηραΐαι καί ασθενείς γυναίκες τής 
τάξεως τών μανδαρίνων, όσαι εύρίσκονται 
είς ανέχειαν, διετάχθη νά τραφώσι καί νά 
,ένδυθώσιν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΤ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΑΗΚΟΣ.

’Επειδή κατά ταύτην τήν εποχήν πολλαί 
οικογένεια1, καί ένταΰθα και εις τά περίχωρα, 
καλλιεργοΰσι, κατά άρχαΐονεθιμον, έστω καi



$ν μικρώ, τόν μεταξοσκώληκα, οέν κρίνομεν 
ανωφελές νά παραΟέσωμεν ένταΰθα τήν ?-ο- 
ρίαν της παρ’ ήμΐν εισαγωγές του.

Ο μεταξοσκώληξ είς τούς αρχαίους Έ λ
ληνας καί 'Ρωμαίους φαίνεται δτι δέν ητο 
γνωστός, xahot σιρικά υφάσματα, ήτοι με
ταξωτά, δέν τοΐς ησαν άγνωστα. Πολλά έκ 
τών υφασματων εκείνων, φερόμενα ota της 
Περσίας έκ πολύ άνατολιχωτέρων τόπων, 
κατεβιβαι,οντο εις την Συρίαν καί έκεΐΟεν 
μετεφέροντο είς Μικρασίαν, Ελλάδα, Αί
γυπτον και λοιπά της Μεσογείου παράλια, 
πλήν ησαν τόσον ακριβά ώστε καί οί βασι
λείς πολλάκις οεν έτόλμων νά τά άγοράσω- 
σιν. Η υπέρογκος λοιπόν τιμή των και τό 
άγνωστον τής κατασκευής των εδωκαν αφορ
μήν είς πολλάς εικασίας περί τής καταγω
γής τών λαμπρών νημάτων, έξ ών κατε- 
σκευα^οντο. Πολλοί ελεγον οτι ύπήρχεν 
είοος τι οενορων εις τήν γήν την Σίριδα, 
μετςύ τών κλάδων τών οποί<ον έγεννώντο 
τά λαμπρά έκεΐνα νήματα· άλλοι άπέδιδον 
τήν άρχην των είς άγνωστόν τι ζωύφιο ν καί 
άλλοι είς άλλο. Εν τούτοις 6 ’Αριστοτέλης ! 
φαίνεται δτι είχεν ακριβή αύτοΰ γνώσιν καί ί 
τοι οι μετ αύτον συγγράφεις, άγνοοΰμεν 
πώς, ουοολως ελαβον ύπ’ δψιν τήν περιγρα
φήν του. Ο πολυμαθής τοΰ Μεγάλου Μακε- 
οονος διοασκαλος, όμιλών περί τής μετά- 
ξης, λέγει καθαρώς δτι είναι προϊόν σκώ- 
ληκος τίνος, β ό μ β υ κ ο ς  καλουμένου, ο ί-  
ροντος κεράτια, πάσχοντος πολλάς μετα
μορφώσεις, καί τέλος κατασκευάζοντος β. α μ- 
β ύ κ ι α· Ιίοθεν ό ’Αριστοτέλης ήρύσθη τάς 
πληροφορίας ταύτας δέν είναι εύκολο ν νά 
όρισθή,. φαίνεται δμως οτι επιστήμων τις, 
έκ τών άκολουθησάντων τήν έκστρατείαν 
τοΰ Αλέξανδρου, έπληροφόρησεν αύτόν 
περι τούτου. Αί περί μεταξοσκώληκος ίδέαι 
τών μεταγενεστέρων τοΰ Άριστοτέλους συγ
γραφέων είναι πολύ συγκεχυμένα*. Ό Ιίφ- 
γίλιος λέγει δτι ή υλη, έξ ής κατασκευά
ζονται τά σιρικά υφάσματα, έγεννατο εκ τ ί
νος οένορου. Ο ϊϊλινιος άλλου μέν λέγει 
δτ·. τά σιρικά κατεσκευάζοντο είς ’Ασσυρίαν 
άλλοΰ δέ δτι ήσαν προϊόν τής νήσου Κώ. 
Καί εΐναι μεν αληθές δτι έν Κώ γονή τις, 
Παμφυλια χαλουμένή, έφεΰρε τόν τρόπον 
νά χατασκευαί,η ειδός τι σιρικων, άλλ’ ήσαν 
τοσον κατώτερα τών εκ τής ’Ασίας φερο- 
μένων, ώστε ε.ύκολώτατα διεκρίνοντο άπ’αύ-

των. ΙΙροσετι οε καί ό τοπος έξ ου μετεφέ- 
ροντο ήτο άγνωστος. Τό μόνον τό όποιον 
περι αύτοΰ έγινωσκετο ήτο δτι εκειτο πέραν· 
τής ΙΙερσίδος καί τ ή ς ’Ινδικής καί δτι εκα
λείτο γη τής Σίριδος.

Είς τάς άρχάς τής Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας, ένεκα τών μετά τής Περσίας πολέ
μων, ή μεταφορά τών σιρικών ήτο τόσον 
δύσκολος ώστε, άφοΰ κατά πρώτον αί τιμαί. 
αύτών μυθωδύς έξωγχώθησαν, άκολούθως 
ούδέ πλέον εύρίσκοντο· ώστε έπί τής βασι
λείας τοΰ Ιουστινιανοΰ τά σιρικά υφάσματα 
κατήντησαν σχεδόν άγνωστα. Καί εντούτοις 
η βασίλεια τοΰ Ιουστινιανοΰ είναι στενώς· 
συνδεδεμένη μετά τής ιστορίας τής μετά- 
ξης.Ό χριστιανισμός πρό πολλοΰ, μολονότι 
σκληρώς κατεδιώκετο, ειχεν εισχωρήσει, ού· 
μόνον είς πασαν πόλιν καί παν χωρίον τής 
τότε άπεράντου 'Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας* 
άλλ’ είχεν είσδύσει καί είς αύτά τά σπλάγ
χνα τής ’Αφρικής καί είς αύτό τό κέντρο* 
τής Άσίας. ΙΙαντοΰ είχον συστηθή έκκλη- 
σίαι χριστιανικαί* χριστιανοί δέκήρυκες είσε- 
χωρουν είς πάντα τόπον,, καθιστώντες οΰτω 
γνωστά μέρη, τά όποΐα αύτοκράτορες καί. 
κατακτηταί-, διά τών πολυαρίθμων αύτών 
στρατών, ούτε κάν νά πλησιάσωσιν ήδυνή- 
θησαν·. Κατά τήν έποχήν τοΰ ’Ιουστινιανοΰ 
λοιπόν δύο μοναχοί έκ Περσίας, κηρύττοντες: 
τόν Χριστόν, είχον καταντήσει είς τήν ανα
τολικήν Ά σιαν, όπου· ειδον πώς έγεννατο 
ή μέταξα, πώς έτρέφοντο οί μεταξοσκώλη
κες,κ.τ.λ. έλθόντες δέ μετά καιρόν αί μονάχο'; 
εκείνοι είς Κ ωνσταντιν ούπο λ ι ν· διηγοΰντο τά 
περι τής άγνώστου χώρας καί τών παραδό
ξων, τά όποΐα εΐδον έκεΐ. Ό αύτοκράτωρ, μα-, 
Οών τά κατ’ αύτούς,. πρ.οσεκάλεσε τούς μο
ναχούς καί ύπεσχέθη αύτοΐς πολλάς άμοιβάς 
αν κατορθώσωσι να τοΰ φέρωσιν ώς δείγμα 
ζώντάς τινας έκ τών μεταξοσκωλήκων έ- 
κείνων. Ο.ί μοναχοί μετέβησαν πάλιν είς 
Σινικήν· έπειδή δέ ήτο αδύνατον νά μετα- 
φερωσι ζώντας σκώληκας, έθεσαν άρκετά έκ 
των ώών αύτών έντός κοίλης βακτηρίας, καί 
εσπευσαν νά έπιστρέψωσιν είς Κωνσταντι- 
νούπολιν. "Οταν ήλθεν· 6 καιρός, ό σπόρος 
ήνοιξε καί έξήλ θα ν ρι ε ταξο σ κώ λη κ ε ς, ο ί όποιοι 
μετά προσοχής έτράφησαν καί οί όποιοι 
τέλος κατεσκεύασαν κουκούλια, έξ ών έξή- 
χθη ή κατά πρώτον έξαχθεΐσα μέταξα έπί 
τοΰ εδάφους τοΰ παλαιο.ΰ, κόσμου. 'Ητ,α τά

ετος 529 μ. X. Τό κλίμα τής αύτοκρατο- 
ρίας εύρέθη θαυμάσιον διά τήν μεταξοσκω
ληκοτροφίαν, ητις έγένετο πηγή πλούτου 
διά τήν χώραν. ΙΙολλά βιομηχανικά κατα
στήματα ίδρύθησαν, έν οις χατασκευαζόμένα 
τά  μεταξωτά έπέμποντο είς τήν δυτικήν Ευ
ρώπην, όπου ή κατασκευή των ήτο τόσον ά
γνωστος δσον καί πριν μεταφερθή ό μεταξο- 
σχώληξ έκ τής Σινικής, καθότι οί αύτοκρά
τορες πολύ έφιλοτιμώντο νά φυλαχθή μυ
στική ή ανεξάντλητος αύτη διά τήν χώραν 
πηγή πλούτου* καί πράγματι έπί πολλούς 
αιώνας έφυλάχθη τοιαύτη.

Πλήν 600 ετη μετά τήν εισαγωγήν του, 
Τογήρος ό βασιλεύς τής Σικελίας, έπιδρα- 
μ,ών τήν Ελλάδα και κυριεύσας τάς Αθήνας 
τάς Θήβας, τήν Κόρινθον, ήχμαλώτισέ τινας 
έκ τών ε ρ γ α ζ ο μ έ  νων τήν μέταξαν, τούς ό
ποιους, πέμψας είς Σικελίαν, έβίασε νά διδά- 
ξωσι τούς Σικελούς τά κατά τήν τέχνην των. 
Μετ’ ολίγα έτη ή μέταξα τής Σικελίας κα
τέστη περίφημος· ή δέ Ιταλία  καί ή Ισπα
νία ήρχισαν νά μιμώνται τήν νήσον. Μετα 
τινας εκατονταετηρίδας, ήτοι το 1480 , είσή- 
χθη καί είς τήν Γαλλίαν καί άκολούθως είς 
τά λοιπά τ ή ς  Εύρώπης μέρη, οπου, διά τής 
έφευρέσεως διαφόρων μηχανών, οί έργαζό- 
μενοι αύτην κατώρθωσαν τέλος νά έξαλεί- 
•ψωσι σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν τήν βιομηχα
νίαν ταύτην έκ τής Ανατολής, τής όποιας 
£πί τοσαΰτα ετη ήτο πηγή ανεξάντλητος 
πλούτου.

ΉΟΑΕΩΝ ΤΙΝΩΝ ΩΡΑ- ΔΙΑΦΟΡΑ.

Είναι γνωστόν δτι δσον τόπος τις κεΐται 
άνατολικώτερον άλλου κατά τοσοΰτον καί 
η μ ε σ η μ β ρ ία ,  ώς καί πασα ώρα, τοΰ τόπου 
έκείνου προηγείται τής τοΰ άλλου.Ούτως,είς 
τήν Περσίαν, ήτις κεΐται πρός άνατολάς τής 
Μικρασίας, εξημερώνει καί νυκτώνει πολύ 
πριν έξημερώσει ή νυκτώσει ένταΰθα,είς δέ τήν 
Ελλάδα,’Ιταλίαν, Γαλλίαν, καί πασαν δυτι- 
κωτέραν ήμών χώραν, ό ήλιος ανατέλλει ύ
στερον άφοΰ άνατείλη ένταΰθα καί ούειέπίσης 
ύστερώτερον ώστε καί μεσημβρίαν οί μέν 
δυτικώτεροι τόποι εχουσιν ύστερον άπό ή
μας, οί δέ άνατολικώτερον πρό ήμών. "Αν 
λοιπόν ύπάρχη συνεχές τι τηλεγραφικόν 
σύομα έκ Παρισίων έως Σμύρνης καί λά- 
βωμεν τηλεγράφημα έκ τής πρωτευούσης 
έκείνη?» σημειοΰν δτι άπεστάλη ακριβώς

τήν μεσημβρίαν, ήμεΐς Οά λάβωμεν αύτό 
τήν 1 ώρ. καί 40 λ. περίπου μετά τήν

βρίαν τότε οί Παρισινοί εχουσι μεσημέ- 
ριον. Είς τάς Αθήνας γίνεται μεσημέριον 
εν περίπου τέταρτον ύστερον άπό τό ίοι- 
κόν μας, είς δέ τήν Κωνσταντινούπολή, 
ήτις κεΐται ύπό άνατολικώτερον τής Σμύρ
νης μεσημβρινόν, έχουσι μεσημβρίαν έπτά 

περίπου λεπτά πρό ήμών.
Τόν ακόλουθον πίνακα, δημοσιευθέντα έν 

τώ «Χρένω» καί σημειοΰντα τήν ώραν τής 
πόλεως Άδελαίδος (ευρισκόμενης είς τήν 
ΙΝέαν Ούαλλίαν τής Αυστραλίας καί κεί
μενης ύπό μεσημβρινόν άπέχοντα τοΰ τών 
Παρισίων πρός άνατολάς 135° καί είς νότιον 
πλάτος 35) κατά τήν μεσημβρίαν τών δια
φόρων όνομαζομένων πόλεων, μεταφέρομεν 
ένταΰθα ώς δυνάμενον νά χρησιμεύση είς 
τούς έπιθυμοΰντας νά έξακριβώνωσι τον 
χρόνον.

Είς τόν πίνακα τοΰτον, είς ον ήμεΐς προσ- 
εθέσαμεν τάς Αθήνας καί τήν Σμύρνην, οί 
αραβικοί αριθμοί σημειοΰσι τάς ώρας, λεπτά 
καί δεύτερα τής Άδελαίδος, δταν ή πρός τά 
δεξιά έκαστου αύτών όνομαζομένη πόλις εχη 
μεσημβρίαν.
ΓΏρα ’Αδελαίδος ίΊρζ ’Λοελαϊοο;

Μ.Μ. Μεσημβρία Μ.Μ. Μεοτ,μβρία
9 . 51. Ο'.έν Λ'.σβ’ώντ) 7. 25.48 εν Σμύρνή
9. 39. 0 » Δουβλίνω 7. 18.24 » Κωνστ)λει.
9. 35.43 » Γιβρατάρτ) 7. 14.5*2 » Άλεξανδρεί?
9. 34.29 » ΦαλμούΟτί 7. 12.36 » Πεχρουτιόλε·.
9. 29.12  » Μαδρίχτ/ 7. 4. 8 » Χουέζ.
9. 27. 4 » Εδιμβούργο» 6. 14. 0 » Αοεν.
9. 14.44 » Λονδίνο) 4. 22.30 » Βομβάτι
9. 5. 0 » Παρισίοι; 3 . 54.48 » Κολόμβφ
8. 44.36 » Βέρντ) 3. 53.24 » Μαδράς
8. 31. 9 » Χρ'.ατιανία 3.. 20.48 » Καλκούτΐ*
8. 22.24 » 'Ρώμ/> 2. 43.56 » Μουλμέν^
8. 20.48 » Βερόλίνφ 2. 34. 4 » ΓΙενάγγτι
8. 1 6 .16 » Μελίχτ) 2. 32.32 » Βαγκόκ^
8. 10.20 » Νεα-όλει 2. 18 56 » Ιιγκαπόρη
8. 8.48 » Βιένντι 2. 7.40 » Βαταυίχ
7. 58 .12  » Βάδτι 1. 8.32 » Σαγχά-ρ
7. 52. 8 « S-οκόλμ»! 0. 34.32 » Μαγασάκτ,

|7. 39.25 » ΆΟ/,νζι; ‘ 0 30.20 » Πόρχο-Δαρδί·.·»

"Οταν έν Νέα Ύόρκη ήναι μεσημβρία έν 
Άδελαίδι είναι 2. ώρ. 1 2 .  4  . πρωί τής 
επομένης.

'Όταν έν Ά γ . Φραγκίσκω ήναι μεσημ
βρία έν Άδελαίδι είναι 4. ώρ. 59 ποακ τής 
επομένης.



Ή καθ’ ώραν διαφορά μεταξύ δύο έκ τών 
άναφερομένων πόλεων εύρίσκεται δι’ άπ'λής 
άφαιρέσεως τών άντικρύ έκάστης εύρισκομέ- 
νων άριθ.· ούτως ό θέλων νά εύρη τήν διαφο
ράν της ώρας μεταξύ Σμύρνης και ΙΙαρισίων 
ούδέν άλλο έχει να πράξη η νά αφαίρεση έκ 
τού άντικρύ τών Παρισίων άριθμον 9 ώρ. 5' 
Ο" (δστις είναι ό μεγαλείτερος) τον άντικρύ 
της Σμύρνης 7 ώρ. 25' 48", ό δέ προκύπτων 
άριθ. 1 ώρ. 39' 12" είναι ή ζητουμΰνη μεταξύ 
τών· δύο-πόλεων καθ’ ώραν διαφορά.

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ Ί Ό ΐ Ν ΑΟ ΐ ΤΙ12 ΑΡΤΕΜΙΛΟΣ-

Ό έν Έφέσω ένεργών τάς άνασκαφάς κ. 
Ούδ έπιστέλλει, περι τοΰ εσχάτως άνακαλυ- 
φθέντος πολυθρυλλήτου ναοΰ, τά έξης εις 
τό Άθήναιον. «Ό ναός της ’Λρτέμιδος, περί 
τοΰ όποιου τοσοΰτος έγένετο λόγος μεταξύ 
τών λογίων έπί τοσαύτας γενεάς, ήδη άπε- 
δείγθη δτι ήτο 6κτώστυλος, ή'τοι εϊχεν οκτώ 
στήλας εις τήν πρ.όσοψίν του. Λί πληροφο
ρίαν τοΰ Πλινίου, ότι είχεν εκατόν στήλας 
(έξωθεν), είναι άκριβεΐς· περι τάς εικοσιν 
επτά έξ αύτών δυνατόν νά ήσαν δώρα βασι
λέων. ΙΙερι τής θέσεως τών τριάκοντα έξ 
γεγλυμένων στηλών (columnoe coelalce) δύ
ναμαι νά έ.πιτύχω περισσοτέρας άποδείξεις 
πριν ή αί άνασκαφαί /νάβωσι πέρας. Τά έπί 
τών στηλών τούτων ανάγλυφα έξέχουσι, 
κατά τά εσχάτως άνακαλυφΟέντα τεμάχια, 
περί τούς δεκατρείς δακτύλους, ή δέ διά
μετρος τών στηλών ήτο· περίπου 5 ποδών 
και 10 δακτύλων : Αί διαστάσεις τοΰ ναοΰ, 
οΐας σημειοΐ, αύτός ό Πλίνιος, ήτοι 220 
ποδ. πλάτος, καί 425 μήκος, φαίνεται· δτι 
είναι τά μέτρα τοΰ υψώματος (platform) έπί 
τοΰ όποιου ό ναός<ητο έκτισμένος. Τό ση
μερινόν πλάτος τοΰ υψώματος, μετρηθέν εις 
τήν κατωτάτην βαθμίδα, εύρέθη 238 πόδας 
καί 3 1)2 δακτύλους άγγλικούς. Ώς πρός 
τό μήκος είσέτι δέν έχαμεν πληροφο
ρίας άκριβεΐς, ή δέ διάστασις, ή έπί τοΰ- 
σγεοίου μου φαι.νομένη, ίσως γείνει ανάγκη 
νά διορθωθή, άφοΰ αί άκραι, άνατολική καί 
δυτική, καλλίτερον έρ,ευνηθώσιν. Α,ί διαστά
σεις τοΰ κυρίως ναοΰ, άπό τό έν πρόσωπον 
εως είς τό άλλο « άπό έξο:> έως έξω» είναι 
1G3 ποδ. 9 1)2 δακτ. πλάτος, καί 308 ποδ. 
4 δακτ. μήκος. Τό ύψος τοΰ υψώματος ήτο 
9 ποδ. 5 3)4 δακτ. Τό εσωτερικόν φαίνεται

δτι ήτο κεκοσμημένον κατά τά δύο τρίτα· 
δι’ ελλειπτικών κιόνων, ’Ιωνικών καί Κοριν
θιακών, καθότι τεμάχια αύτών.· εύρέ,θησαν 
παρά τοΰ σηκαΰ τούς τοίχους;.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ!.

Κ ά τ ο ι x ο ι Β ρ α ζ ι λ  ί α ς. Κατά τήν ά- 
παρίΟμησιν τών κατοίκων αύτής, γενομένην 
τό παρελθόν έτος, ή Βραζιλία κατοικεΐται 
υπό 10 ,095,098 ψυχών, έκ τών οποίων ύπέρ, 
τάς 1,500 ,000  είναι, δούλοι (σκλάβοι) καί;
500.000 ιθαγενείς,.

— Ά  ρ μ ε ν ί ω ν π7ν.η θ υ σ.μ ό ς. Πάντες οί. 
Άρμένοι άριΟμ. εϊς 4,200,000. Έκ τούτων*
2.500.000 κατοικοΰσιν έν Τουρκία καί 1,500,. 
000 έν Τωσσία, οί λοιποί ει.ναι.. διεσπαρμένοι, 
είς πολλά μέρη τοΰ. κόσμου, προ πάντων έν 
Ά σία. Οί. είς τάς άγγλνκάς κτήσεις κατοι- 
κοΰντες άριθμοΰνται είς 15,000. Έν Κων- 
σταντίνουπόλει λέγεται δτι.. εύρίσκονταί:
200.000 δηλαδή τόσοι όσοι είς ούδεμίαν 
άλλην της οικουμένης πόλιν εύρίσκονταί.

Ά  π ώ-λ ει α ι Γ ε ρ μ α ν ώ ν  κα.τά τ ό ν  
Γ α λ , λ ο γ ε ρ μ  αν. ικό ν  π ό λ ε μ ο  ν. Ήδη,, 
οτε έδημοσιεύΟησαν άκριβεΐς στατιστικαί,. 
γίνεται γνωστόν, α,τι ό άλικος άριΟμός τών 
φονευΟέντων, πληγωθέντων καί χαθέντων 
έκ τοΰ Γερμανίκοΰ. σ.τρατοΰ ανέρχεται είς. 
127 ,897  άνθρώπους. Έκ το.ύτων. έπί τών 

Ιπεδίων τών μαχών. έφονεύΟησαν 17,.572,, 
?άπέθανον έκ πληγών άκο’λούθως 10,710,, 
έξ άσΟενειών 12 ,253 , έκ δυστυχημάτων· 
316 , καί αυτοχειρίας 30. Ό ολικός αρι
θμός τών άποθανόντων άνέρχεται είς 40, 
881, έν οι'ς καί 1 ,5 34  άξιωματιχοί, Αιαρ- 
κοΰν.τος τοΰ πολέμου συνέβησαν 1,599  
συγκρούσεις, καθ’ άς πάσας άπέβ,ανο.ν άν
θρωποι,

ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΟΤ ΑΛΤΠΟΤ.

Έάν θέλης νά εύρης τινά όστις διήλθε 
τήν ζωήν του χωρίς λύπην, πρέπει νά ζητή- 
σης ά'τομον άνίχανον νά άγαπα ή νά μισή,, 
ανίκανον, νά έλπίζη ή νά φοβήται- άτομον 
τό όποιον ούδεμίαν νά έχη μνήμην τοΰ. πα
ρελθόντος, ούδεμίαν περί τοΰ. μέλλοντος, 
μέριμναν, ούδεμίαν πρός τήν άνθρο^πότητα- 
συμπάθειαν, καί τοΰ όποιου τά αισθήματα;, 
έάν έχη τοιάΰτα, νά μή ήναι μετά τών. λς*. 
πών, ανθρώπων κοινά.


