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ΠΙΝΑΞ
ΤΩΝ

ΕΝ ΤΩι Α’. ΤΟΜΩι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.

Τοϊς άναγνώσταις.—Τεύχος Α' Σελ. 1,

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.
Αάντου δ "Αδης (Περί τών μεταφράσεων Κωνσταν

τίνου Μουσούρου καί Γ. Άντωνιάδου). Τεύχος Α' 
Σελ. 3. Β' 17. Γ' 34. Δ' 50. Ε' 65.

Ή καταστροφή της Τροίας. X 62.
Φι.ίο.ΙογίΑη Αεσχηνεία (Α’. Περί συγχρόνου Γαλλικής 

Φιλολογίας) ς' 8 1.
’Αρχαία ’Αραβική Ποίησις (Ή ’Αραβική Λαμβίάς, 

ώδή τού Σχμφαρά). Ζ' 97.
Περσική Ποίησις. ΙΕ' 234. - (Ό Σαχναμές τού Φιρ- 

ό'εβσή). 1ST' 252.— (Στροφαί τού Σοφού Χαφί- 
ζου τού Σ’ραζίου). IX' 265.

Έπιστο.Ιή Κωνστ. Μουσούρου (Πασά) Ιθ’ 297.
Αημώδεις Βυζαντιακαι παροιμίαν άρχαμήον ή καθα- 

ρεϋον γ.Ιωσσικόν 'ύφος περιβεβ.Ιημέναι. ΚΓ' 361.
Έπιστο.Ιή A. Ρ. Ραγκαβή περί τής έν τώ Κ.όσμ.ω 

^γιαοσιευθείσης μεταφράσεως τού Αύτου. ΚΔ' 388.
Γ.Ιοισσικαί παρατηρήσεις (Ή άπο'κρεως). ΚΖ' 430.
<1>ι.1ο.1ογική Αεσχηνεία (IV. Περί συγχρόνου ’Αγγλι

κής Φιλολογίας). ΚΗ’ 4 41.
Άνεύρεσις της προς Φι.Ιιππησίους έπιστο.ίής τοϋ 

Άγ. Πο.Ιυκάρπου, επισκόπου Σμύρνχς. Λ’ 482.
Περί γενέσεως τών Θεών. ΛΑ' 490. ΛΒ' 505.
Φι.Ιο.Ιογικαί Με.Ιέται περί τής 'Οθωμανικής Γ.ίώσ- 

σης. ΛΣΤ 569. ΛΖ’ 585. ΑΗ 601. Αθ' 617. 
Μ 633. MB 665. ΜΓ 681. ΜΔ' 697. ΜΕ' 713. 
Μθ' 7 77. Ν' 793. ΝΑ' 809

"Αγγ.ίων Έ.Ι.ίηνιστ&ν επιγράμματα εις Ίωάννην 
Φραγκ.Ιΐνον ΜΣ'Γ 729.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ και ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ.
Περί αργής και μορφώσεως τής Έ.Ι.Ιηνικής Τραγω

δίας.'&' 1 37. 1' 153. ΙΑ' 169.
Ή δίεγά.ίη τού Γένους Σχο.ίή. ΚΓ’ 366.
Περί'Μαγείας καί ’Αστρο.Ιογίας. ΑΓ' 522. ΛΔ' 537.

ΛΕ' 553.
Προξενικόν Ψήφισμα Ί.Ιιέων (Αύτοκρατορικόν Μου- 

σεϊον). ΚΒ' 345.
Τα κατά Πή-hov Άνθεσφόρια. ΜΖ' 748.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

Περί τώνμετεωριτών. Α' 4. Β’ 23. Γ' 39. Δ' 52.
ΣΤ' 84. ΙΓ 125.

Ό νέος κομήτης. (Έκθεσις Καμίλλου Φλαμμαρίω- 
νος). Δ' 61. Ε' 76. -(Έκθεσις I. Σμίθ. Ζ? 114).

Τίμημα τον ή.Ιεκτρικοϋ φωτός. Ε' 75.
Περί Ααρβίνον. Ε’ 76.
Περί Αυτοκτονίας. Ζ' 109. Π' 124· θ’ 141.
Θανάτωσις καταδίκων δι ή.Ιεκτρισμού. Ζ' 115.
Τη.ίεγραφική συγκοινωνία μετά π.Ιοίων ποντοπο- 

ρούντων Ζ’ 115.
Ήέπετηρίς τής Γα.1.1. 'Ακαδημίας. Ζ' 115.
Ή διάβασις τής Αφροδίτης προ τοϋ Ή.ίίου. 116.

ΙΔ’ 2 2 7. (Έκθεσις I. Σμίθ).
'Π καρατόμησις τοϋ Μενεκ.Ιοϋ. ΙΓ 122.
Οικιακή ιατρική. Γ 163.
Ή.Ιεκτρικός σιδηρόδρομος. )Γ’ 209.
Οι κατά φαντασίαν καί οι έν ά.Ιηθείφ κόσμο . (Κα

μίλλου Φλαμμαρίωνος). ΙΔ’ 217. ΠΓ 281. ΜΣ’Γ 
731. ΜΖ' 745.

’Αστρονομικού σφά.Ιματος έπανόρθωσις. ΠΓ 292. 
’Ατμοσφαιρική πίεσις καί ή ζωή. Κ' 313. Κ' 329. 
Ψυχιατρικά! με.ίέται. (Αίτια ψυχοπαθειών) ΚΕ'.

401. Κς’ 4 17. ΚΖ’ 433. Κθ: 459. ΛΑ' 496 
Παραφροσύνης όρια. ΚΖ' 425.
Τι γενήσεται εάν σώμά τι πέση εις το κέντρον τής 

γηΙνης σφαίρας καί διαπεράση ταντην. Λ' 474.
Τό άγιον Πάσχι ίμτί, αιώνιον Πασχάλιον). ΛΒ’ 5 1 2. 
Νέα περά τωκ ίιφαιστείων_ θεωμία. Ζ
Έπιστημονικαί περιηγι'ισεις κατά το i882. Λθ' 

623. ΜΑ 656. MB’ 670.
Περί ζωοτομών. ΜΕ' 7 1 8
Τά θαυμάσια τής φυσικής ιστορίας. (Νε'αι ανακαλύ

ψεις έν τώ κόσυ.ω τών ριυρριήκων). Ν’ 801.
Ή αρχή καί τό τέ.ίος τών κόσμων (Κααίλλου Φλαα- 

μαρίωνος). ΝΒ' 825.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ.
Ή δημοτική έκπαίδευσις έν Πρωσσία Ε' 72,
Περί μετατροπής τής 'Ιερατικής Σχο.Ιής εις Τνμνά- 

σιον .ίαίΜν. Ε’ 77.



Π1ΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. ζ'·
'Ολίγα zira .προς τήν ιι’Εκκλ. ’Αλήθειαν» (α'. ΙΑ' 

181). (β'. 115' 197).
δημοσία εκπαιδεύσω έν ΚωνσταντινουπόΛει. (’Αριθ

μός ένοριακών εκπαιδευτηρίων. ’Αρμένική εκπαί
δευσες. Εβραϊκή εκπαίδευσες. Βιβλιοθήκαι Όθω- 
μανικαί. Βιβλιοθήκα·. Έλληνεκαί). ΠΓ .'85.

Περί υπερβολικήν καί άπροσφόρου γραπτήν μελέτην 
τών μαθητών. ΚΑ’ 340. ΚΕ’ 405.

Ή γυναικεία έκπαίδευσιν έν Αμερική. ΚΒ’ 351.
Έπιστολέ) περί εκπαιδεύσεων καί έκπαιδευτηρίων.

ΚΓ 374.
Περί δημοτικήν καί περί γυναικεία': εκπαιδεύσεων.

ΚΣΤ 411.
Χάρται καταστατικοί τήν έν Έλλάδι έκπαιδεΰσεων. 

ΚΣΤ' _42 I.
Περί δημοσίων έξετάσεων. All' 613.
διδασκαλικά συνέδρια. Μ' 64 0.
Περί τήν παρ’ ήμϊν έκπαιδεύσεων των θηλέωυ. MB’ 

678.
Ή εν Χάλκη Έλλ. Εμπορική Σχολή. ΜΑ' 709. 

ΜΕ' 724.' ΜΗ’ 774.
Ή Αυτοκρατ. Πολιτικέ) Σχολέ) (Μουλκιέ). Ν' 803.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ.
διαφορά συμμαθητών ύπό τον αίτοϋ καί τά αυτά 

διδασκόμενων. Β' 19.
Ό Κικέρων ών παιδαγωγόν. ΙΗ’ 284.
Παιδαγωγικαί μελέται. ΚΘ' 4 57.
’Αγωγή των πκίδων εν τή εϊ-πειθεία. Λ’ 479.
Έπιτίμησιν Άγγ.Ιίδον πρόη τάν Άγγλίδαν νεάνι- 

δαν ΛΓ' 529.
Ίωάννην βαπτιστήν ό Γράζερον ΑΘ' 62 2.
Συμβνυλαί μήτραν προν θυγατέρα μελλόνυμφον· 

ΜΑ' 661.
Άνήρ καί Γυνή. (Διαφορά αύτών φυσιολογική καί 

ψυχολογική, αναγκαία διαφορά περί τήν έκπαίδευ- 
σιν). Mil' 761.

ΛΟΓΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 
ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

Έπιστολέ) Στεγάσου Καραθεοδωρή. (Περί ζαμηλαυ- 
κίου). Κ' 315.

Έπιστολέ) Ή.ίία ΤανταΛίδου προν Θ. Καίρην. ΚΓ' 
372.

Θεοφίλου του Κορυδαλλέων έπιστολαί ανέκδοτοι 
τρε'ιν. Α' 473.

Έπιστολέ) Ή.ίία Τανταλίδου προν Άνθιμον. ΛΓ' 
526.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ.
Ή πόλιν τοϋΠεκίιου. Θ' 14 8.
Η πόλιν Καισαρεία Γ 162.
’Αφρική (Μαδαγασκάρη) ΙΒ' 194.
Σαχάρα ποΤεις Βερβεριζαί έν τή ε’ρήμωΥ IB' 195.
’Αμερική (Ερημίτης Κανάδιος). IB' I 95.
Ήπό.ίιν διαρβεκίρ (Άμιδα). ΠΓ 290
Ή πόλιν Σιθάν (Σεβαστή Κ' 325.

Ή ΦιΛιππούποΛις■ ΛΓ' 5 2 8.
’Εκδρομή είν Τογκινον. ΜΓ' 688. ΜΑ’ 704. ΜΣΤ' 

735. ΜΖ' 751. Mil' 766.
Ή Μαγνησία. ΜΗ' 772.

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ,
Ή Κίσσα. ΣΤ' 9 1.
Πρωτεύν όύπόχθων. ΙΒ’ 196.
δοκιμαστήν ό ξιφοφόρον (Dociinastes ensifer. Koli- 

bris). ΙΑ' 226.
Άνεύρεσιν αγνώστου Ιχθύον. ΚΖ' 430.
Ή φώκη. ΚΘ' 4 68.
Πάρον ό ληστήν των αέρων. ΛΣΤ' 576.
Τα Παραδείσια πτηνά. Ν' 802.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ.

Ή παραγωγή των σιτηρών κατά το ένεστων έτον. 
Δ' 63.

Πών έταπεινώθη ποτέ ή Τράπεζα τήν ’Αγγλίαν. 
ΙΑ' 179.

Οίκονομολογικαί Μελέται (Τό Χρηματιστήριον καί 
ό Νόμος). IB' 187. 1Γ' 201.

Παραγωγή μαγνησίτου εν Μικρά ’Ασία. ΚΖ' 4 31.
Εξωτερικόν εμπόρων Τουρκίαν- ΝΑ' 820.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ.

Κατανάλωσιν χάρτου. Ε' 79.
Παραγωγή χρυσού καί αργύρου. ΙΒ' 195.
Ό εν κυκλοφορία χρυσόν. ΙΑ' 228.
’Αριθμόν φυλακιζομένων εν Πονδίνω. ΙΑ' 228.
Ό εξαγόμενον έξ Άγγ.ίίαν βάμβαξ, ό σίδηρον καί.

ό χάλυψ. ΙΑ' 228.
Ό Καμπανίτην οίνον εν Γαλλία. ΙΑ’ 228.
'Ολικόν πληθυσμόν τήν Γήν. ΙΑ' 228.
Έπίδρασιν τών πνευματωδών ποτών. ΙΖ' 276.
Ιστιοφόρα και ατμόπλοια. 1Η' 290.
ΠοΛιτικαί κηδεΐαι έν Παρισιού;. ΠΓ 298.
’Αγγλικόν εμπόρων. ΙΘ' 307.
Τό χρήμα έν ταΐν 'Πνωμέναιν Πολιτείαιν- Θ' 307.
Κακουργίαι καί συμβεθηκότα έν Πονδίνω. Θ’ 30 7.
Οί οίνοι τήν Γαλλίαν. ΙΘ' 310.
Οϊ σιδηρόδρομοι τον Τεξάν Κ' 32 7.
Ζημίαι έν θαλάσση. Κ' 327.
Το άεριόφων έν Πονδίνω. Κ' 327.
Π.ίηθυσμον τήν Α'υστρο-Ούγγαρίαν. Κ' 327.
Πληθυσμός τήν Ιταλίας. ΚΒ' 354.
Τό δημόσιον χρέος τήν Ρωσσίας. ΚΒ' 355.
Οϊ έν ταΐν Ήνωμ. ΠοΙιτείαις 'Εβραίοι. ΚΒ' 355.
Ή ζυθοποσία έν Γερμανία. ΚΒ' 355.
'Αριθμόν έπιστο.ίών έν ’Αγγλία. ΚΒ' 355.
Παραγωγέ) νέων βιβ.ίίων καί χαρτών έν Γερμανία 

κατά τό {882. ΚΓ’ 373.
Στόλος Γαλλικός. ΚΔ' 38 7.
Στόλος Γερμανικόν. ΚΔ' 387.
’Αριθμόν φρενοβλαβών. ΚΔ' 388.
Γλωσσολογικέ) τήν Αυστρίας καταστατική. ΚΖ' 433.
Ό τύπον έν Παρισίοιν. ΚΖ' 436.

Γυναίκες σπουδάζουσαι τίμ-ιατρικήν. ΛΑ' 503.
Π.ίηθυσμον καί έκτασιη τών έπικρατειών τήν Ευρώ

πην. ΛΒ' 519.
Βρετταπκαί άποικίαι. ΛΔ' 544.
Τά έν Ευρώπη θέατρα. ΜΑ' 662.
Οϊ έν τή Αμερικανική συμπολιτεία Αναλφάβητοι. 

ΜΗ' 7 76.
Εξαγωγήν έμπορων έν Ρωσσία. Μθ' 792. 
01πόροι του ανθρωπίνου σώματον. Ν' 805.

Λεπτότατοι παχύτητεν. ΝΑ' 81 9.

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΑ.
Κιργησία νύμφη. Κ 10.
Ήθη καί έθιμα ξένων χωρών. (Ό γάμος εν Αμερι

κή). ΙΓ 20 9.
01 ίθαγενεϊν τών νήσων τοϋ Νοτίου Ωκεανού. ΙΕ' 

242.
Αί φυΛαί τοϋ ανθρωπίνου γένουν. ΙΖ' 2 75.
ΤεΛετέ) τοϋ γάμου παρά Σίναιν. ΠΓ 288.
Οϊ Σαμογέται. ΚΕ' 397. Κς’ 413.
Παράδοξα ήθη Λαών. MB' 67 4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΑΙ.
Το Τέμενον το\> Όμάρ. Α' 8.
Νοσοκομεΐον τών νηπίων έν Ν. Ί'όρκη. A' 1 0 
Ή Τόππη. Β' 27.
Τό μέγιστον τών έν Ευρώπη διοπτρικών τηλεσκο

πίων. Γ' 42.
’Αεροστατικά. Ν 58.
Τό άνθρωποφάγον δένδρον. ΙΑ’ 176.
Τό έν Σά.μω Ε'υπαλίνειον ύδραγωγείον. ΙΓ' 211.
Ή Μεγάλη τοϋ Γένουν Σχολή. ΚΒ' 368.
Ή δίονή τοϋ Σουμελά. (Εκδρομή άπό Τραπεζοΰντος 

εις Άργυροΰπολιν). ΛΙΓ. 604.
Έκ Παρισίωτ είν Νορβηγίαν έκδρομέ) δι’ αεροστά

του. MB' 672.
Τό Σινικόν τεϊχον. MB’ 677.
Αί πυραμίδεν τήν Αΐγύπτου. ΜΖ' 758.
Ή έξ ήφαιστείου καταστροφή/ τήν Ιάβαν. ΝΑ' 820.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ.
Τό Ψαλτήριον ήτοι τό έφευρεθέν οργάνου τήν ’Εκ

κλησιαστικήν ήμών μουσικήν. ΚΑ' 337.
Περί προοπτικήν ή ^σκιαγραφίαν (perspective) ΛΒ' 

506.
Περί τήν ψαλμωδίαν τήν Εκκλησίαν. ΛΒ' 511.
Αύο αντίζηλοι μουσικοί (Liszt καί Chopin). ΙΕ' 24 4.
Ή μουσικέ) ών φάρμακο ν. Λ' 480 
'Ολίγα τινά περί Βάγνερ. ΛΑ. 499. 
Άποβίωσιν τοϋ Βάγνερ. ΚΒ' 354.
Μουσική Σχολέ) έν Φαναρίω. Α' 12.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΙ.
Βίκτωρος Ούγώ ό Τορκουεμάδαν μεταφρασθείς ύπό 

Σ. I. Βουτυρά. IB 1 99.
'Πμερολόγιον τήν ’Ανατολήν διά τό έτος 1883 έκ- 

δοθέν ύπό ’Αθ. Παλαιολογου. ΠΓ 285.

Ζάππειον Βιβλιοθήκη. (Περί τής ελαίας) Κ' 323.
Κωνσταντίνου Σ. Κοντού Γλωσσικαι παρατηρέ/σειν 

άναφερόμεναι είν τήν νέαν 'Ελληνικήν γλώσσαν 
(Βιβ)ιοκρισία ύπό Ε. Μίλλερ). ΛΕ' 560. ·

"Ερων καί ψυχή, ποίτ,μχ επικολυρικόν ύπό Θ. Μο- 
σχοπούλου. ΛΙΓ613.

Ελληνικέ) καί 'Ρωμαϊκέ) μετρολογία ύπό Friedrich 
Hulisch. ΛΘ' 628.

Ή Θεατρικέ) βιβλιοθήκη, ήτοι συλλογή τών έκλε- 
κτοτέρων δραματικών έργων, έκδιδομε'νζ; περιο
δικός ύπό Γ. Λ. Ξανθοπούλου. ΜΑ' 662.

Αουκιανοΰ άπαντα μεταφραζόμενα μετά σημειώ
σεων πρόνχρήσιν τοϋ λαοϋ. ΜΑ' 652.

Στοιχεία τριγωνομετρίαν ε'υθυγράμμου καί σφαιρι
κήν ύπό Α. Σπαθάρη. ΜΓ' 694.

Ποινικόν ’Οθωμανικόν Κώδιξ μεταφρασθείς εις τήν 
Γαλλικήν ύπό Γ. Μακρίδου. Ν' 805.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ,
Ή μνηστή τοϋ ναυτίλου. Α’ 6.
Ή Μαριούτσα. (Είκώ ν Ρωμουνικών ήθών). Β' 24.

Γ' 41.
Φών έν σκότει. Δ. 54. Ε' 70. ΣΤ' 87. Ζ' 1 10.
'Ηρωισμόν υϊΐκήν στοργήν. Ε’ 73.
’Εν έρειπίοιν. Διήγημα A'. Casa del Diavolo ΙΓ 

128. Διήγημα Β’. Τά Αιχνίδια τοϋ άγ. Μάρ
κου. ΙΓ 130.

Τό άκοίμητον φών. Θ' 1 42. Γ 156. ΙΑ' I 72.
Ή ωραία χήρα Καπιτάνοβιτν■ ΙΒ' 191. ΙΓ 205.
Ή Πίθον τοϋ Τιβερίου. ΙΔ' 22 1. ΙΕ' 239 Ις' 257.

ΙΖ' 272.
Τέσσαρα άνθη καί ειν καρπόν. ΙΘ’ 300. Κ' 316. 

ΚΑ' 330. ΚΒ’ 347. ΚΓ 362. ΚΔ' 379. ΚΕ' 
394.

Ό έκ πείνην θάνατον τοϋ δαφνηφόρου. ΚΓ' 371.
Ό άγων Νικόλαον, ό Προφήτην Ήλίαν καί ό χωρι

κόν. (Παράδοσις Ρωσσική). ΚΔ’ 382.
Τά μετά τό διαζύγιον. ΚΗ' 447.
Έρων ήγεμόνον ΚΘ' 460.
Ό συνταγματάρχην Έβράρδον. Α’ 4 7 6. ΛΑ' 492.

ΛΒ' 508. ΛΓ' 523. ΛΔ' 540.
Ό βαρβιτωδόη. ΛΣΤ' 5 74.
Ραφαήλ καί’Ιουλία. KL' 5 89.
Πύο συναντήσειν δύο αντιζήλων. Μ' 641. ΜΑ' 

658.
Λιάρκεια λύπην. MB’ 675.
Κλάρα ή συζύγων χαρακτήρες αντίθετοι. ΜΓ' 691.
’Ιουλία. ΜΕ' 72 1. ΜΣΤ' 738. ΜΖ’ 754. ΜΗ' 769.

Μθ’ 784. Ν' 797. ΝΑ' 813.

ΑΝΑΜΙΚΤΑ
’Ιατρικά ανέκδοτα (’Εμβολιασμός δι’ ό'φειυς.—’Ε

φαρμογή συνταγής). ΠΓ 2 94.
Ευχή είν τά νεογνά έν Ίνδοστάνη. ΠΓ 294.
Περί άμφιδεξίων. ΙΘ' 305.
Ήείν 'Αμερικήν μετανάστευσιν. ΚΑ' 336.
Οί τρειν φίλοι (μύθος). ΚΒ' 351.
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Τα κατά Σάραν καί. Λαμαλάν. ΚΓ' 374.
Ό γορά?. ΚΔ' 384.
Τμνος etc τήν οικογένειαν. ΚΔ' ό85.
’Αδυναμίαι επισήμων ανδρών. ΚΔ' 385· ΚΕ 4 00.

ΚΣΤ' 417.
’Αγαθή πράζις νεωστί άποθανόντος Γερμανού μου

σικού. ΚΕ' 399.
Τά 'Αλμανάχ. ΚΕ' 402.
Γονιμότης των έντόμων και των ιχθύων. ΚΕ' 407.
Ήπροσωπίς ΚΣΤ' 414. ΚΖ' 427.
Περί τής νηστείας. ΚΣΤ' 419.
Οϊ με ο'υράν άνθρωποι. ΚΖ' 432.
Θάνατο; άεροναύτου. ΚΖ' 435.
Αι νοθεύσεις ΚΖ’ 439.
Τό Πάσχα των Λατίνων. ΚΖ' 4 39.
Ή γυνή ΚΙΓ 444
Περί σωμασκίας. ΚΘ’ 405.
Ό Πάπας Λέων ΙΓ’. Λ V 498.
Άποικίαι τής ’Αγγλίας. ΛΔ' 5 4 3.
Περί έφιάλτου. ΛΕ' 561.
Αϊ εν Πομπηία ανακαλύψεις. ΛΕ' 562.
Ό φαντασιώδης κίνδυνος τής ανθρωπότητας. ΛΣ 1 

577.
Υγιεινά παραγγέλματα (περί εμβολιασμού ντ,ς ιλα

ράς). ΛΖ' 592.
Πάλη ευφυΐας καί ορθής κρίσεως. ΚΖ' 593.
Ή'ιστορία ενώπιον τής αλήθειας. ΚΖ' 594.
Πρόοδος τής καύσεως των νεκρών. ΛΙ1 609.
Τρωϊκαί σκηναί εν Λονδΐνω. ΛΘ’ 627.
Έπίκειται κίνδυνος τής ανθρωπότητας ; Μ 637. 
’Ηθικοί τοΰ ανθρώπου χαρακτήρεςΚ\ί” 686.ΜΔ' 701.
Ο'ι πρώτοι τροχιόδρομοι. ΜΔ' 708.
’Αστραπή καί κεραυνός. ΜΔ' 7 08.
Μέγα αποτέλεσμα έκ μικρού σφάλματος. Μ Δ’ 7 09. 
Γνώιιαι καί παροιμίαι Σινικαί. Mil' 776. ΜΘ’ 792. 
Ή γυνή ώς ιατρός. Μ Θ' 782.
Αϊ κατά τον 'Ινδικόν Κώδικα διά μετεμψυχωσεως 

ποιναί. ΜΘ' 789.
Έπίκλησις τής φύσεως. ΜΘ' 789.
Περί ύπερβάλλοντος μνημονικοΰ. ΝΒ' 828.

NE.QTEPA
ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

’Ανακάλυψης νέου πλανήτου Δ' 9.
Νέος τηλέγραφος. Α' 9.
Ερυθρά κηλ'ις επί τοΰ πλανήτου Αιός. Α' 9.
Το ηλεκτρικόν φως έπί αεροστάτων εν τώ γερμανι

κά) στρατώ. Α' 9.
Αάφνις καί Χλόη, μελόδραμα. A' 1 0.
Ανακάλυψης επιγραφής ελληνικής καί παλμυρικής 

έν Παλμύρφ.
Έννάτη καί δεκάτη έκατονταετηρίς Βιργιλίου έν

Μαντούη. Α' 10
Νέαι έρευναι έν ’Αφρική. Γ' 45.
Άπογραφή έν’Ιταλία. Γ’ 4 5.

■> μ·ακάλυψ·ις μεταλλείου νικέλου έν Αυστραλία. 
Γ' 45.

Μυιών παράσιτα. Δ' 62.
Γλωσσογράφος ή λογογράφος. Δ’ 62.
Λιεθνες συνέδριον των ηλεκτρολόγων. ΣΤ' 92.
Υδροκίνητον πλοίον. ΣΤ' 92.
Μομία σφηκός. ΣΤ' 92.
Ή πρόοδος τού τηλεφώνου, θ’ 14 9.
' Επιγραφαί Χετταίων. Θ' 149. ΚΑ' 339.
’Ηλεκτρικός μελογράφος. θ' 151.
Αίύψηλότεραι οίκοδομαί έν Ευρώπη. Γ 163.
Θρησκεία τών πυραμίδων. ΙΑ' 180.
'Εθνικόν Πανεπιστήμιον (Αθηνών). ΙΑ' 180.
Γερμανική εθνική φιλολογία. IB 180.
Ή κινίνη αντικαθιστάμενη διά τής κσαρίνης. IB' 

196.
Ό ηθοποιός Ααμαλάς έν Παρισίοις. IB' 196.
Έπενέργεια τοΰ ελαίου έπι τών κυμάτων τής θα

λάσσης. ΙΓ' 213.
Πτώσις τοΰ κομήτου. ΙΓ' 2 1 3.
Ή διάβασις τής ’Αφροδίτης ΙΓ’ 214.
Μουσική παράστασις τοΰ Αΐαντος έν Κανταβριγία.

ΙΓ' 214.
Ή ’Αφρική. ΙΕ' 245.
Ό δε Βράτσας. ΙΕ' 246.
Ό οίνος καί ό ηλεκτρισμός. ΙΕ' 24 6.
'Ορισμός κοινού μεσημβρινού. ΙΙΓ 290.
Λιόρυξις τοΰ Ίσθμοΰ τοΰ Παναμά. ΙΙΓ 291.
’Αρχαιολογική ανακάλυψης περί τον Ευφράτην. Ιθ 

306.
'Πολική έκλειψης τοΰ ήλιου κατά τήν λί ’Απριλίου 

(6 Μαίου) ί883. ΙΘ’ 306.
Τεχνητή θάλασσα έν 'Αλγερία. ΙΘ' 306.
Νέαι άνασκαφαί έν Έφέσω ύπό Άγγλων. ΙΘ' 306.
Τό τμήμα τών καλών τεχνών τοΰ Φιλολογικού Συλ

λόγου Παρνασοΰ. ΙΘ' 308.
Νέα χρονολογία τής σανσκριτικής φιλολογίας. ΚΔ' 

339.
Τό έν 'Αμερική έκδοθέν κείμενον τής Καινής Αια- 

θήκης. ΚΒ' 353
Περίεργος εφαρμογή τοΰ ηλεκτρισμού. ΚΒ 353.
Φωτογραφία έζ άμαζοστοιχίας σιδηροδρόμου. ΚΒ'

354.-’*
Έφεύρεσις τοΰ παγκλάστρου. ΚΕ’ 40 4.
Μετάφρασις τοΰ ’Ιαπωνικού μυθιστορήματος Οκομά.

ΚΕ' 404.
Ίουστιανοΰ τοΰ φιλοσόφου βιβλία περί ψυχής αν ευ* 

ρεθέιτα. ΚΕ' 404.
Ή λέξις dame ΚΣΤ' 420.
Ό Ρώσσος ποιητής Νικόλαος Βασιλιεοιτς Σερβελ.

Λ' 481.
Βιβλιοθήκαι τοΰ λαοΰ έν Παρισίοις. Α'. 481.
Φωτογραφία έπί τοΰ ανθρωπίνου δέρματος. Λ' 4 82.
’Ηλεκτρικός χιτών. ΑΒ' 514.
Τό παραδείσιον μή.Ιον προφυλακτικον άπο τών επι

δημιών. ΛΒ’ 514.
Τελειοποίησα; τοΰ σκαφάνδρου. ΛΣΤ' 594.
Τ’ροχιοδρόμος τών 'Ιμαλαίων, ή σιδηρόδρομος επι 

τοΰ ύψίστου ορούς τής γής· ΛΗ' 612.
Υπόγειος σιδηρόδρομος έν Νεαπόλει. ΛΗ’ 612.

ΠΟΙΗΣΙΣ.
’Ωδή εις τά έγκαίνια τής νεόδμητου Πατριαρχικής 

Μεγάλης τοΰ Γ. Σχολής. A' 1 4.
Ήπυρκαϊά έν Κωνσταντινουπόλει. Α' 15.
Εις τό Λεύκωμα τοΰ κ. A. Β. Β' 30.
Το λουλούδι καί τό σύννεφο. Β' 30.
Έγκώμιον γυναικών. Γ' 4 6.
Λημώδη ήθη Κων/πόλεως (ΤΙ Κεράτσα). ΣΤ' 94. 
Εις τον παράκ μου. Ζ' 118.
Θρήνος έπί τοΰ τάφου Ήλ. Τανταλίδου. ΙΓ 133.
Τί θέλω ; Θ' 15 ί.
’ Ανθούλα, Αήμος καί -Φεγγάρι. Γ 166.
Τώ βαρύνω κ. de Th. IB' 185.
Αάντου Κολάσεως (To A'.) IB’ 186. (Τό Β'.) ΚΔ' 

377. (Τό Γ'.) ΚΕ' 393. (Τό Δ'.) ΚΣΤ' 409.
Μεσαιωνικά αινίγματα IB' 199.
’Επιγράμματα ήρωελεγεια έπί τών δύο πυλών τοΰ 

έν Σάμω Ενπαλινείου Υδραγωγείου. ΙΓ' 212.
’Σ τό ποτάμι. ΙΓ' 214.
Χαρτοπαίγνιου. ΙΓ' 215.
Τό Πάτερ ήμών διά στίχων. ΙΔ' 229.
Ό ψαράς. ΙΔ' 229.
Ή πρωτοχρονιά. ΙΖ’ 278.
Ή πεταλούδα. ΙΘ' 309.
Ό ζηλιάρης. Ιθ' 309.
Μητρική στοργή. Κ' 326.
Ό Αύτης του Schiller. ΚΑ' 341.
\Ο χειμώνας. ΚΒ' 356.
Έλεγεϊον εις Αημ,ήτριον Π. Παστελάν. ΚΒ' 357. 
Επιγράμματα εις τήν έν Κωνσταντινουπόλει Με- 

γάλην τοΰ Γ. Σχολήν. ΚΓ' 370.
Αϊ άπόκρεω. ΚΔ' 390.
Γιατί; ΚΔ' 391.
Ήίσότης. ΚΖ' 4 37.
Εις τον Θεόν. ΚΗ' 432.
’Αδάμ δ Σκοπελίτης. ΚΘ’ 470.
Οί αποχωρισμένοι. ΚΘ' 471.
Λεν θά σείδω πλέον. ΚΘ' 471.
'Ο Μανώλης καί ή βαρέλα. Λ' 484.
Ηείκων της. (Ποίημα ’Αθανασίου Χρηστοπούλου). 

Λ' 485.
Το ραγισμένο βάζο Ή θραυσμένη γάστρα. Τό 

θραυσθέν άγγειον. ΛΑ 502.
Ή παιδοκτόνος (κατά Schiller) ΛΒ' 5 1 7.
Τώφίλω ♦♦ ΛΒ' 519.
’Αποδήμου αναμνήσεις. (Τό πέλαγος—Τά άστοα.__

Ή εϊκώνσου.—Ή σκιά μου.— Προ'κλησις.— Πρός 
τήν άνθοπώλιν.— Πρός τόν ’Αθίγγανον. — Πρός 
τόν Έσπερον. —’Οπτασία. —Φροντίς). ΛΓ' 53 ι.

Ό Ρωμαίος καί ή Γερμανίς. ΛΔ' 549.
Εις τήν έπάνοδον τοΰ έαρος. ΛΔ' 550.
Λεν μ’ άγαπζι. ΛΔ' 551.
Κύκνειον. ΛΕ' 563.
Εις το λεύκωμα τής δεσποινίδας Βιργινίας Π. Είαγ- 

γελίδου. ΛΕ' 564.
Λέν σ’ αγαπά ; ΛΕ' 564.
Έλεγεϊον ε\ς Βασίλειον Ν. Φωτιάδην. ΛΕ' 567.

Le vase brisd. ΛΣΤ’ 582.
Ό ψαράς. ΛΣΤ' 582.
Έΐεγεϊον τώ ϊατρώ ’Ιωάννη Μαυρικω. ΛΣΤ' 582. 
'Αλιευτικά παίγνια. ΛΣΤ' 583. ΛΖ' 599.
Πρόσκλησίς. (κατά τήν Serenade τοΰ Schubert') 

ΛΖ' 597. · ‘
Θρήνος ΚΖ. 597.
Εις τό οναρ τής ήβης. Ν/.' 597.
Εις κενόν παράδεισον. ΛΖ' 598.
Εις πεσόν άνθος. ΚΖ' 599.
Έρως, ΊΓυχή, Ποίησις. ΑΠ' 614.
Α'< δύσεις. ΛΘ' 628.
’Ανάστασις. ΛΘ' 6 29.
Μονόλογος. ΛΘ' 629.
Έλεγεϊον τή άειμνήστω Ζωή Β. Ζωγράφου. ΛΘ'629.
Εις τον Πίνδαρον. Μ' 6 4 5.
Εις τό φωτογράφημά της. Μ’ 645.
Ποιημάτιον έρωτικόν. (Α. Χρηστοπούλου). Μ' 64 6.
ΤΙ δρακοντομαχία τοΰ Schiller. Μ Α' 64 9.
Όρατίου βιβλίον Β'. ωδή Γ. ΜΓ' 695.
Πρός τήν ήλιομανή. ΜΣΤ' 748.
Πρός τήν Άρτεμιν.—Πρός Άρτεμιν. ΜΖ' 760.
Μακρόθεν. ΜΘ' 77 5.
Πόθοι. (Τό ρο'δον πρός τήν χρυσαλλίδα. —ΊΙ Χρυσ- 

σαλλις’προς την Ροδήν.— Ή κόρη ρεριβάζουσκ.— 
Ο ποιητής ρ.ονολογών.—■ Ο νους διαλογιζου,ε- 

νος —) Ν’ 806.
Τά δύο νέφη. (Τή Κυρία II. Δ). ΝΑ' 823.
Ή Άρπυια. ΝΑ' 82 4.
Ό ζωμός τής σταφυλής ΝΒ' 830.
Τυφ.Ιοΰ παράπονου. — Ν Β' 831
Ή Γιάντες. ΝΒ' 831.
Άποδήμω. — Άρτεμις ’Αποδημώ. ΝΒ' 832.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.
Η έι αρζις τών Σχολείων. Β' 29.
Έγκαινισμός τοΰ κτιρίου τής Μεγάλης τοΰ Γ. Σχο

λής. Β' 30.
Γράμμα είχαριστήριον τής έν Θεσσαλονίκη Ίσραη- 

λιτικής κοινότητας πρός τήν κοινότητα τών ’Ορ
θοδόξων. Γ' 45.

’Εγκύκλιος τοΰ ύπουργείου τής Γεωργίας και τοΰ 
Εμπορίου. Δ' 60.

Εμφάνιοις τής Α. Θ. Π. τοΰ Οικουμενικού Πατρι- 
ΟΙ -Τ λΐ. τώ Σουλτάνω. ΣΤ' 92.

Ευχαριστήριος αναφορά τών δύο διοικητικών Σω
μάτων τής Μ ’Εκκλησίας πρός τήν A. Α. Με
γαλειότητα τόν Σόυλτάι ον. Ζ' 117.

Έναρξις τής Μουσικής Σχολής. Ζ’ 117.
Σύστασις δύο νέων αρχιεπισκοπών (Νευοοκοπίου καί 

Δισκάτης). ΙΓ 133.
Ευχαριστήριον τής Λιευθύνσεως του Κτίσμ-ου πρός 

την Α. Α. Μεγαλειότητα τόν Σουλτάναν. Θ' 150.
’Λρχαιολογικαί ανακαλύψεις ε’>· Έπιδαύρω. θ' 151. 
Ο'ι έν Κωνσταντινουπόλει'ιεροκήρυκες. Γ 165.
Α’υτοκρατορική ευαρέσκεια ("Εγγραφον τοΰ Υπουρ

γείου τής Δικαιοσύνης προς τό Οικουμενικόν Πα- 
τριαρχεϊον). Γ 165.
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Εγκύκλιος τής .1/. Πρωτοσυγκελλίας πεώι έπιληψ-ί- 
μων διδακτικών βιβλίων. Γ 165.

Λκύρωσις τής έχλογής Φωτίου Περόγλου. ΙΔ' 229.
Κατάθεσις τον θεμελίου λίθου τον Ζαππείου Παρ

θεναγωγείου. ΙΕ’ 24 6.
Τό χτίριον τοϋ Ζαππείου Παρθεναγονγείου Ις’ 262.
Ή πρώτη τον έτους έν Κωνσταντινουπόλει. ΙΖ' 276.
Ήθέσις τον Μεγάλου Πρωτοσυγχέλλου. ΠΓ 291.
Περί δημοσίων φιλεκπαιδευτικών καί φιλανθρωπι

κών χορών. Ιθ’ 308.
To Τουρκικόν Περιοδικό»· Σύγγραμμα ΛΕμβάρι Ζε- 

χι'α» (Φώτα τής διάνοιας). ΚΙ»' 355.
Περί τής υπό τινων χρήσεοκ τής λέήεως «κατόλι- 

χοςη. ΚΕ' 405.
Λιάψευσις τον Οίχ. Πατριαρχείου προς την γαλλι

κήν έφημερίδα Le Voltaire KE' 406.
Σιδηρόδρομος Θεσσαλίας ΚΣΤ' 421.
Έκθεσις τη; κατά τό 1881 διαχειρίσεως των ήμε- 

τέρων φιλανθρ. καταστημάτων. ΚΖ' 4 36.
’Επέτειος εορτή τής Άδελφ. Ξηροκρήνης ΚΗ' 451.
Έχ.Ιογη τεσσάρων λαϊκών μελών του Λ. Ε. Μ.

Συμβουλίου. KW 469.
Περί των Γενικών Κανονισμών. Λ’ 4 83.
'Αγροτικέ/ πανήγυρις τής ’Αδελφότητος Ξηροχρή

νης. ΛΒ' 516. ΛΔ’ 547.
Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη. ΛΒ’ 517.
Το Μονοπώλιον των Καπνών. ΛΔ' 546.
Ό υπό τοϋ υπουργείου τής Λημοσίας Έκπαιδεύσεως 

διορισμός έπιθεωρητοϋ τών ήμετέ^ων Σχολείων.
ΛΖ 596. ‘ ■

Αλλοιωσις τών αρχαίων έκκλησιαστικώ»· προνο
μίων. Λ©’ 62 7.

Επέτειος εορτή τών γενεθλίων τής Λ. Α. Μ. τον 
Σου.Ιτά) ον. Μ’ 644.

Επίσημα έγγραφα αναγόμενα εις τ'υ ζήτημα τών 
παρ' ήμΐν διδακτικό»»· βιβλίων χαι εις το τής έ- 
ποπτείας τών σχολείων. MB 677.

Περί τής παρ’ ήμιν έχπαιδεύσεως τών θηλέων. 
MB’ 677.

Σχολικά ΜΓ 694.
Ό ήγεμών τον Μαυροβούνιου Νικόλαος Α'.
Εχ.Ιογή τον αρχιεπισκόπου Θαβωρίου Νικοδήμου ώς 

Πατριάρχου'Ιεροσολύμων. ΜΙΓ 77 4.
Έπετηρίς τής εις τον θρόνον άναβάσεως τής A. Α. 

1/. τον Σουλτάνου Γαζή ’Αβδούλ Χαιιιτ Χάν 
τοϋ Β'. Μ©' 790.

Ή εν Χάλκη Έλλ. Εμπορικέ/ Σχολή (αναφορά τ'λί 
έν Χζλχ.7·, χ.'Λνίττ-ο;'). Ν 804.

Το’ς Κ. Λ. Συνδρομηταΐς χαι Άναγνώσταις τον 
ϋ ίσμ.ου. ΝΑ' 821.

ΠΟΙΚΙΛΑ.
Το Οί-ίστ. Α' 16.
Ό Βίκτωρ θίγω χαι ό διχαστής. Β' 311 
’Ανώνυμος ευεργεσία. Β' 31.
Ό κάλαμος και ή γραφίς. Γ' 47.
Έξοχα καλλιγραφικά έργα Γ' 4 7.
Ό επί τής γής χυκλοφορών χρυσός καί άργυρος. Γ' 46.

Τα δικαιώιιατα το»ν γυναικών. Ε' 79, 
’Αγγελία εμπορική διά μυθιστορήματος. Ε' 79. 
Αιαθήκη παράδοξος. ΣΊ' 94.
Λαπάνη προς οικοδομήν μεγάλων κτιρίων. ΣΤ' 95.
Χωρητικότης δημοσ. σχολείων εν ’Αγγλία. ΣΤ' 95.
Aj μέλισσαι έν πολεμώ. ΣΤ' 95.
Πολυτοκία. ΣΤ' 95.
Έρως καί πολιτική. Ζ’ 119.
Άδελίνα Πάττη Ζ' 119.
Λράμα σφόδρα δραματικόν. Ζ' 119.
’Ακολασία τον δημώδους τύπου εν Γαλλία. 7/ 119.
'Ορισμός τής ωραίας γυναικός. Ζ' 119.
Γάμος άρτιφανής.
'Αποκάλυψης κλέπτου διά τηλεφώνου. Γ 166.
Πτωχαλαζανεία εις τό κατακόρνφον. ΙΑ' 183.
Λαβύρινθος συγγένειας. ΙΑ' 18 3.
’Αριθμός τών ιατρών. 1Γ' 215.
Γένος τής γής. 1Γ' 215.
Α'ι πηγαί του Λουνάβεως. ΙΔ' 230.
Ταχυδακτυλουργός ταχυδακτυλονργηθείς. ΙΕ’ 247.
Λύο παράδοξα πλοία. 1ΣΤ' 262.
Παραποίησες τοϋ καφέ. ΙΣΤ' 263.
Λώρον 'ιστορικόν επί τή πρώτη τον έτους. 17/ 279.
Παρακμή τώνχειροκτίων. ΙΖ' 2 79.
Αρραβώνες απεχθείς. 1Η' 293.
Ήν,αρδία καί ό εγκέφαλος τον Γαμβέττα. ΠΓ 2 93.
Ή περιουσία τοϋ χ. Κρούπ. ΠΓ 293.
Χαριτολογία τοϋ Βίκτωρος Ουγώ. ΠΓ 293.
Πρότυπον περιπαθούς επιστολής. Ill' 294.
Ό διάδοχος τής ’Ιαπωνίας. Ιθ' 310.
Φιλαργυρία 'ένεκα έκδικήσεως. ΚΑ' 343.
Γάμος ανάρμοστος. ΚΒ' 358.
Πρότυπα επιτύμβια. ΚΔ' 389.
Ο'ι καπνίζοντες παϊδες. ΚΕ' 406.

I Κοχλιάριον καί κρεαγρίς. ΚΖ' 439.
[ Αιρέσεις προτεσταντικαί. ΚΙΓ 455.

Βρέφος γεννηθέν μετά δύο καρδιών. ΚΗ' 4 55.
Ή Άννα Σνέλλ ώς άνήρ. Κ©’ 471.
Άνθέων φυσικών ήμερησία αγορά έν Παρισίοις. ΛΑ' 

500. '
Άπομϊμησις τον βορείου σέλαος. ΛΑ’ 501.
ΤΙ τελετή τών ενδαιμόνων συζύγων. ΛΑ' 502.
Ο. μυς ώς κινητική δύναμις. ΛΒ' 519.
Τό ονειρον τον Σκαλιγήρον. ΛΓ' 536.
Ό Πύργος τής Βαβέλ κατά τούς Μαύρους. ΛΕ' 567.
Σύλλογος σιωπηρών. ΛΣΤ' 584.
' Γπόδειγμα ακεραιότητας. ΛΣΤ’ 584.
Πόλις ιίνεν γυναικός ΛΘ' 626.
Ζωγράφος καί ιατρός. Μ' 64 6.
Μέσον τον θεραπεύειν την αντιπάθειαν. ΜΑ' 664.
Τρόπος τοϋ σννισταν επιφυλλίδα εφημερίδας.ΛΕ'727. 
’Επίγραμμα εις βιβλιοθήκην. ΛΕ' 72 7.
ΊΙ τελετή τών γάμων έν Ίνδοστάνη. ΜΣΤ' 748.
Παράδοζος είδοποίησις. ΜΙΓ 775.
Λίκη χαι άπόφασις περίεργος. ΜΙΓ 775.
Κακούργημα επί σκο-πώ φιλανθρωπικό». Μ©' 791.
’Επιστολή περιπλανωμένη επί εννέα έτη. Ν' 870.
Σιδηρόδρομος πλοιαγωγός. Ν' 808.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ.

Τρόπος τον κχθιστάναι τό ζύλον άδιάφλεκτον εν 
πνρί. Ε' 80.

Λιατήρησις τών ώών. Ε' 80.
Μέσον τον διακρίνει»· τούς καλούς μύκητας από τών 

δηλητηριωδών. ΣΤ' 96.
Τρόπος διατηρήσεως τών πορτοκαλλίων καί λεμο

νιών. ΣΤ’ 96.
Κάστανα ζακχαρόπηκτα. 7/ 119.
Θεραπεία τραυμάτων εκ τομής. Θ' 152.
Οικιακή οικονομία. Γ 164.
Μία συμβουλή. ΙΔ' 231.
Ε'ύκολον καθάρισμα τών έπιγρύσω»' πλαισίων. ΚΓ’ 

375.

TTITNTJkS
ΤΩΝ

ΕΝ ΤΩ. Α'. ΤΟΜΩι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ.

Νοσοκομείο»· τών νηπίων έν Νέα Τόρκη» Α' 11.
Κιργησία Νύρφη. Α' 13.
ΉΊόππη. Β' 27.
Τό μέγιστο»· τών έν Ευρώπη διοπτρικών τηλεσκο

πίων. Γ' 43.
’Αεροπορία. Δ’ 59.
Φώς έν Σκότει. ΉΈνετία. Ε' 74.
Ή Κίσσα. ΣΤ' 91.
Ό μέγας κομήτης τοϋ 1882. ΣΤ' 91.
Σχήματα καί κινήσεις μετεωριτών. Δ' 53. 54. ΣΤ

85. 86. Η' 125. 126.
Ή πόλις τοϋ Πεκίνου θ' 148
'Ανάκτοοον έν Πεκίνω. ©' 149.
Ή πόλις Καισάρεια. Γ 162.
Τό άνθρωποφάγον δένδρον. ΙΑ' 176.
Ηλεκτρικός σιδηρόδρομος. 1Γ' 210.
’Ηλεκτρική μηχανή τοϋ Σήμενς. ΙΓ' 211.
Λοκιμαστής ό ζιφοφόρος (Docimasles ensifer. Koli- 

bris). ΙΔ' 22 6.

Υγρόν, δι ου καθαρίζονται τα δερμάτινα χειρό
κτια ΚΓ' 375.

Πρακτικι} ’Ιατρική. (Qtpl ασφυξίας), ΚΔ' >
Σχετικαί τιριαί εμπορευμάτων έν τοις καταστήμασι 

Περαίας, Γαλατά καί Κων/πόλεως. ΚΕ' 4 07. 
ΚΣΤ' 422.

Θέλετε νά πίνητε καθαρόν ύδωρ; ΛΖ’ 599.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ.

δΐ. Χουρμούζης. Ε’ 7 8.
Χαιζή Γεώργιος Κωνσταντινίδης. ΙΓ' 214.
'Ιωάννης Μαυρίκος. (ιατρός). ΛΕ'' 5fi5. STS S’—
Βασίλ. Ν. Φωτιάδης. ΛΕ' 567.
Ζω»ι Β Ζωγράφου. Γ©' 628.

O'< ιθαγενείς τώ»· νήσων τοϋ Νοτίου Ωκεανού. ΙΕ' 
243.

Α'< φυλαί τοϋ ανθρωπίνου γένους. ΙΖ' 2 75.
Ή πόλις Λιαρβεκίρ. ΠΓ 289.
Ή πολίς Σιβάς (Σεβαστή). Κ’ 325.
Τό Ψαλτήριον, :τ-.οι τό έφευρεθέν όργανο»· τής έκ- 

κλησιαστικής ημών μουσικής. ΚΑ' 337.

Ή έν Φαναρίω Κων^πόλεως Μεγάλη τοϋ Γένους 
Σχολή. ΚΓ' 369

Εϋρυφάρυγέ; ό πελεκανοειδής. ΚΖ' 431.
Αί φώκαι. Κθ' 4 68.
II Φιλιππσύπολις. ΑΓ' 528.
Λάρος ό ληστής τών αέρων. ΛΣΤ' 577.
Κενός παράδεισος. ΛΖ' 598.
Τό Σινικό»· τείχος. MB’ 676.
Α'ι πυραμίδες τής Αίγυπτου. ΜΖ' 759.
ΤΙ Μαγνησία. ΜΙΓ 7 73.
Παραδείσια πτη» ά. ΜΘ' 788.
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Εν τώ Λ. Τόμοι τον Κόκκου, πΛίρ· n^c Διενθύνσεως αυτοί·, ενηρεστ 

γράψωσιν οί επόμενοι φιΛόμουσοι Λόγιοι:

--------■«»—-----

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΣ

(Έ>· Κωνσταντινονπό.Ιει).
ΑΛ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ.
Λ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ.
Κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ.
Α. ΣΠΑΘΑΡΗΣ.
Δ. ΣΤΑΜΑΤΙΔΔΗΣ (έχ-ρί,).
Ξ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ »
Ν. ΦΩΤΙΑΔΗΣ.
Β. Δ. ΛΟΥΣΗΣ (έχτρίς*.
ΜΑΝ01ΗΛ I. ΓΕΔΕΩΝ.
Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΕΥΣ.

θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Ιατρός».
ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ > 
ψ.

ΐ’Εκτος της ΕωΥοταττινοναΊΛεως).

Δ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ (s'v Βρα«α).
Ν. Α. ΠΙΣΤΗΣ ίχτρ'α; (έ< Σηΐ-Ζρέ?).
Κ. ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ (?»_Β0!μ).
Γ. Κ. (έν Τραικζοΰντε).
Φ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ (έν Γαϊαζίω)

ΠΟΙΗΜΑΤΑ.
Α· Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ (έν Bspslivo·',. 
ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ (έν Χοφί?). 
Gl'STAVE LaffON (έν Ά4ρ<χνβυινί1«ι). 
Π. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ (έν ΚαίάΠα'. 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ <έν Δρά·/χ). 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΣ1ΟΣ (έν Πόα,-<ω).

(Έν ΚωτσταντινοτπήΛει), 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΦΘΟΝΙΔΗΣ.

Λ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ.
ΑΠΟΔΗΜΟΣ.

Λ + β,

ΒΙΡΓΙΝΙΑ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ.
ΧΡΗΣΤΟΣ X. ΧΡΗΣΤΟΥ.
A. Κ. Π.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ.
Ν ΛΗΜΝΙΟΣ, ίχτρος (έν Άρ*ά<γ). 
Δ. Γ. ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ.
Γ. ΤΣΙΑΚΑΣ.
ΜΑΡΙΑΝΘΗ Π. ΠΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ.
Ξ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ.
MIX. Λ. Β1ΣΤΗΣ (έν Γαϊχζέ-χ).
Ν. I. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ (έν Σ »>·.>;, 
A. I. Ζ. (έν Φ.Υππου«ο*εε\

Π. Μ. (έν Κα?άΠ?;.
Σ. Π. Π.
Δ. Λ. Τ.
Ν. Κ.
Ζ.
Μ.
Β· (εν Μονάζω).
I. Ε.

ΣΗΜ.— Λυπιυμεθα διότι χειρόγραφά τινα άποσταλέντχ ήαίν έαειναν άδτ,αοσιεύετα, τά μίν κριθίντα 
άκατάλλτ,λχ, τά δέ μή ν.-^οΛί'ιτχ ύπό ττ,ς )ζ^ιζ.5ΐσ?ας.

ο

ΚΟΣΜΟΣ 
S’XTT’FJLTVEMJL ΤΣΕΈ^ΙΟςΧΙΚΙΟΚΓ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α. ΕΝ ΚίΙΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΠ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1882. ΤΕΥΧΟΣ Α'.

Τοίς άναγνώσταες.

Περιττήν ήγούμεθα τήν διά μακρών άνάπτυξιν 
τού προγράμματος τοϋ καθοδηγήσαντος τήν σύν
ταξιν τού άνά χεΓρας περιοδικού συγγράμματος. 
Πολλοί εΐσιν οί δμολογούντες οτι έχρήζομεν οργά
νου καταλλήλου, ΐνα δι’ αύτοϋ οί μεν ούκ εύάριθμοι 
παρ’ ήμΓν καθηγηταί, επιστήμονες καί λοιποί των 
τού λογίου Έρμού οπαδών μετοχετεύωσιν, ή δέ 
πολυπληθής χορεία τών φιλομαθών έκατέρου φύλ
λου, ατόμων τε καί οικογενειών, άρύωνται ποικί
λας γνώσεις ώφελίμους καί κατά τον αιώνα τού
τον τής ταχείας προόδου απαραιτήτους. Τό άν- 
θρώπινον πνεύμα χρήζει πολλής καί ποικίλης τρο
φής, πας δε φιλομαθής δεΓται άναγνώσεως πολ
λών μεν άλλων καί δή και φύλλων άνακοινούν- 
των είδικώτερον τήν πρόοδον τού νοός καί τής χει- 
ρός τού ανθρώπου έν τοΓς γράμμασι, ταΓς έπιστή-
μαις, ταΓς τέχναις, τή βιομηχανία, τώ έμπορίω, 
καί δημοσιευόντων τάς περί τούτων μελέτας τών 
καθ’ ήμας καί τών τού λοιπού κόσμου σοφών.

Τον προορισμόν τού περιοδικού συγγράμματος 
και τήν έξ αύτοϋ ώφέλειαν ακριβώς όρίζει ή έπο- 
μένη περίοδος, ήν μεταγράφομεν έκ βιβλιοκρισίας 
δημοσιευθείσης έν τινι τών άρχαιοτέρων καί δια
πρεπέστερων ήμετέρων περιοδικών. «Τό καθ’ ημάς, 
γράφει ό έπικριτής, ή κατά περίοδον ώρισμένην 
καί συνεχή δμοσίευσις τών κοινωφελών γνώ
σεων άφθονώτερον επιφέρει καρπόν ή ή άπό κα" 
θέδρας διδασκαλία και ή δι’ ιδιαιτέρων συγγραμ
μάτων κοινοποίησες αύτών διότι εκείνης μεν εύ- 
άριθμοι οί άκροαταί, τούτων δέ, σπανιώτερον έκ- 
διδομένων, καί μάλιστα παρ’ ήμΓν, όπου οί κόποι 
τών συγγραφέων δεν άνταμείβονται, ολίγοι οί ά- 
ναγνώσται. Τά περιοδικά όμως συγγράμματα, 
άτινα καί τούτο έχουσι τό προτέρημα οτι δεν κα- 
ταπονούσι τον άναγνώστην διά μακρών πραγμα
τειών, άλλά μάλιστα καί τήν περιέργειαν αυ
τού διερεθίζουσι διά τής ποικιλίας, κρούοντα καί 
τών απόρων τάς θύρας, άναγκάζουσιν αυτούς νά

τά φυλλολογώσι καί έν παρόοω ώς έπί τό πολύ 
ν’ άπανθίζωσι γνώσεις βιωφελεΓς, ιδέας άνορθούσας 
άλλας προϋπαρχούσας στρεβλάς καί έπιβλαβεΐς 
καί ύποτυπώσεις ίκανάς νά ρυθμίσωσι τήν ψυχήν 
καί τό φρόνημα τού άναγινώσκοντος. Παρ’ ήμΓν 
δέ τά περιοδικά συγγράμματα πληρούσι καί άλ
λην άποστολήν, τήν τής διαδόσεως τής ήμετέ- 
ρας γλώσσης κτλ.» (Ίδ. Ν. Πανδώρας τόμ. 
Ζ'. σελ. 550).

Παρά τήν ορθήν τούτην έκτίμησιν, όλίγιστα 
τών έκδοθέντων κατά καιρούς περιοδικών συγ
γραμμάτων ήδυνήθησαν παρατεΓναι τον βίον αυ
τών έπί μακράν χρόνου περίοδον,τριλογίαν δ’ δλην 
δραματικήν ούχί άμοιρον καί κωμικής τίνος δψεως 
ήδύνατο άποτελέσαι ή λεπτομερής άνις-όρησις τής 
περιοδικής παρ’ ήμΓν δημοσιογραφίας, άπό τής έκ- 
δόσεως τού Λογίου Έρμου (έν Βιέννη 1821) καί 
τού ΦιΛανθρώπου (περιοδικού συγγράμματος έν 
Μελίτη 1826) μέχρι τής έμφανίσεως τού άνάχεΓ
ρας περιοδικού. Τό καθ’ ήμας δημόσιον άφ’ έτέ- 
ρου πολλάς έχει καί εύλόγους μξιώσεις παρά τών 
δημοσιολογούντων, έχει δέ καί λυπηρά παρα
δείγματα έκμεταλλεύσεως τής φιλομαθείας αύ- 
τοΰ, γενομένης ούχί μετά «θράσους απλού καί εύ- 
τολμίας», άλλά μετά τής «μεγίστης τών έν άν- 
θρώποις νόσων», ήν ό τής Μήδειας ποιητής άρι
στα έχαρακτήρισεν. ’Ενώπιον τών άποθαρρυντι- 
κών τούτων σημείων καί τής οικονομικής χαλε- 
πότητος, τόλμημα Ισως θεωρηθήσεται πα-ά πολ
λών ή έκδοσις νέου περιοδικού συγγράμματος. 
•Άποδεχόμεθα τον χαρακτηρισμόν τούτον, άλλά 
δέν άποβάλλομεν τήν έλπίδα ότι έν τούλάχιστον 
περιοδικόν σύγγραμμα ύπό πολλών φιλομούσων 
άνδρών καί υπό πολλών φιλοτίμων λογίων ύπο- 
βασταζόμενον δύναται ένταύθα βιώσαι, άν ή χρη- 
σιμότης αύτού έμπράκτως, ώς πεποίθαμεν, άπο- 
δειχθή. Εύτυχώς ή άγγελία ήμών προ δύο πε-< 
ρίπου μηνών δημοσιευθεϊσα εύμενών έτυχε κρι
τών, πολλαχόθεν δ’ ένθαρρυντικάς έλάβομεν έπι- 
στολάς καί άριθμόν συνδρομητών έπιτρέποντα τήν 
έναρξιν τής έκδόσεως, τούτο δ’ άναντιρρήτως όφεί-
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λεται εις την παρα τού δημοσίου άνομολογίαν 
“7ήζ ανάγκης υπαρξεως τοιουτου οργάνου καί εις 
την εύμενή συνεργασίαν πολλών σπουδαίων φί
λων,, ών ή μετοχή δικαίως έθεωρήθη εχέγγυον 
τής ασφαλούς πορείας τού Κόσμον.

Συμπτύσσοντες έν όλίγαις λέξεσι τό πρόγραμμα 
ημών λέγομεν ότι τοΰτο έσται ή δημοσίευσές α
ναγνωσμάτων καταλλήλων εις διάδοσιν ώφελί- 
μων γνώσεων καί στήριξιν υγιών αρχών. Άλλα 
την έκπλήρωσιν τού κατά την έκφρασιν απλού 
τούτου προγράμματος δύναταί τις έπιδιώξαι διά 
διαφόρων μέσων, ών ή εκλογή ού μικράς περι
βάλλεται ουσχερείας. Εν τή καθ ήμάς κοινωνία, 
—καί έννοούμεν, χάριν δικαιοσύνης, μόνην τήν εν
ταύθα,—καθ’ ήν ούτε πλήρης χορεία ειδικών δη- 
μοσιολόγων καί συγγραφέων έμορφώθη άχρι τού 
νύν, ούτε διακεκριμέναι άπ’ άλλήλων τάξεις άνα- 
γνωστών, ή υπαρξις ειδικών δημοσιογραφικών ορ
γάνων έστί προδήλως τών άδυνάτων. ’Εν άλλαις 
λεξεσι καί νυν και επι πολυν χρόνον ου δυνησόμε- 
θα έχειν εφημερίδας καί περιοδικά γνησίως φιλο
λογικά, ιατρικά, αρχαιολογικά, παιδαγωγικά, βιο- 
μήχανικα και τά παραπλήσια· οθεν κατ’ άνάγκην 
παν περιοδικόν ενταύθα εκδιδόμενον ού δύναται μή 
μετέχειν έν μέρει τού χαρακτήρας έκάστου τού
των, έν ω άφ έτέρου ού δύναται αφοράν άποκλει- 
στικώς, ούτε προς μόνην τήν μερίδα τών σοφών 
και λογίων άναγνωστών, προορισμόν έπιστημονι- 
κόν άναγράφον, ούτε πρδς μόνην τήν μερίδα τού 
λαού, δημώδη προαιρούμενον άποστολήν. Πολ
λοί λόγοι ώδήγησαν ήμάς εις τήν σκέψιν, 'ότι, τό 

νύν έχον, όφείλομεν άκολουθήσαι μέσην τινά 
δδόν, ήτοι έπιστημονικήν άμα καί ψυχαγωγικήν 
ίκανοποιούντες όσον ήμϊν εφικτόν διά τής ποικιλίας 
το φιλαναγνωστικδν αίσθημα έκάστου εις οίανδή- 
τινατάξιν άνήκοντος. Ούτως, έν έκάστω τεύχει ευ- 
ρήσει δ αναγνώστης συνήθως έν αρχή μέν έν ή δύο 
αρθρα φιλολογικά, έπιστημονικά, ή καί ένίοτε έκ- 
κλησιαστικά, επί νέου ή παλαιού θέματος, έφεξής 
δ ύλην μάλλον ψυχαγωγικήν, διηγήματα ηθι
κώς αμεμπτα, έκθέσεις περιηγήσεων καί έθνογρα- 
φίας, νεωτέρας έφευρέσεις καί άνακαλύψεις καί· 
Ρ?αχέα πάρεργα χρησιμεύοντα έν είδει παιδιάς 
παρα τοΓς οικογενειακοί-; δμίλοις.

Των πρωτίστων μελημάτων τής συντάξεως 
τού Αοσμου έσται ή δημοσία παρ’ ήμϊν έκπαίδευ- 
σις και ή αγωγή τών παίδων έκατέρου φύλου έν 
τφ οίκω καί έν τώ σχολείφ. Έτι δέ υπό τό κε- 
φαλαιον τών οικονομικών εύρήσει ό αναγνώστης 
έστιν δτε μελέτας περί τής οικονομικής θέσεως τών 
κοινών ήμών πραγμάτων, ήτοι τού άνωτάτου θρη
σκευτικού κέντρου καί τών διαφόρων έθνικών φι

λανθρωπικών καί έκπαιδευτικών καθιδρυμάτων. 
Η κατά τό δυνατόν βελτίωσις τούτων έσται κατά 
καθήκον δ άξων περί ον καί δ μικρός ήμών Κό
σμος στραφήσεται.

Προλαμβάνομεν έξαιτούμενοι τήν έπιείκειαν τού 
δημοσίου αν μή δυνηθώμεν διά τάς πολλάς έν άρχή 
παντός έργου δυσχερείας έκπληρώσαι άμέσως καί 
μεθ δσης ποθούμεν άκριβείας καί έκτάσεως τό πρό
γραμμα ήμών. Τό έργον προβήσεται βελτιούμενον 
έφ όσον τηρείται καί αύξεται ή παρά τού δημο
σίου ΰποστήριξις. Ή σεβαστή αύτοκρατορική κυ- 
βέρνησις έν τή πατρική αυτής υπέρ τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως μερίμνη παρά τήν αυστηρότητα 
τών περί τύπου, καί ιδία τών ένταΰθα περιοδι
κών συγγραμμάτων διατάξεων αύτης, ύποβαλ- 
λουσών ταύτα είς λογοκριτικήν έπιθεώρησιν προ 
τής δημοσιεύσεως, εύηρεστήθη παρασχείν ήμΓν 
την άδειαν τής εκδοσεως, έφ η πολλας αυτή άνο- 
μολογούμεν τάς χάριτας. Τό μέτρον τούτο τής 
έκ προτέρου επιθεωρήσεως καί έγκρίσεως τών δη- 
μοσιευομένων έχει άφ' έτέρου τήν καλήν ταύτην 
οψιν ότι ου διατρεχομεν τον κίνουνον παύσεως, κα
θόσον τά μέν μή έγκρινόμενα ού δημοσιευθήσονται, 
τά δέ δημοσιευθησόμενα έσονται έκ προτέρου έγ- 
κεκριμένα. Τούτο έθεωρήσαμεν άναγκαίον ύποδεΓ- 
ξαι τοΓς ήμετέροις αναγνώσταις ΐνα δεόντως έξη- 
γηθή τό στενόν τού κύκλου τών δημοσιευτέων έν 
τώ Κόσμω ιστορικών καί έθνολογικών μελετών. 
Ούχήττον ού παυσόμεθα προσδοκώντες δτι τόέν λό
γω μέτρον έσται παροδικόν, άνακληθησόμενον πάν
τως έπ ώφελεία τής περιοδικής δημοσιογραφίας καί 
τού δημοσίου,καί δτι ή πεφωτισμένη κυβέρνησις τού 
φιλολάου Μονάρχου, ού γνωσταί είσιν αί ύπέρ τής 
προόδου τού λαού πατρικαί διαθέσεις καί διηνεκείς 
φροντίδες καί μέριμναι, έπιδαψιλεύσει ήμΓν τούναν- 
τίον πάσαν άρωγην καί εύκολίαν προς έκπλήρωσιν 
τοΰ καθαρώς έκπολιτιστικοΟ σκοπού, ού τίνος ή 
ήμετερα έβοομαδιαία επιθεώρησις στοχάζεται.

Περαίνοντες τήν βραχείαν ταύτην εισαγωγήν 
πεποιθαμεν δτι έν τώ δυσχερεστάτφ ήμών έργω 
ένισχύουσαν ήμάς έξομεν τήν ύποστήρηξιν τοΰ δη
μοσίου, ής άνευ ούδέν έστι τών δεόντων γενέσθαι.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ.

ΔΑΝΊΌΥ Ο ΑΔΗΣ. Ζΐ/ετά^ρασις Κωνσταντίνου Μου- 
χουρου εν Λονδίνω 1882.—ΔΑΝΊΟΥ ΑΑΑΙ- 
ΓΙΕΡΟΥ Θεία Κωμωδία. Μετώρρασις έμμετρος 
νπ,ο Γ. Αντωνίααου, βραβευθείσα εν τω 0'ι.χονο. 
μείω άγωνι. Έν Άδήναις {881. 

Α'.
Δάντης Άλλιγιέρης1, ό κορυφαίος τών Ιταλών 

ποιητών, γεννηθείς έν Φλωρεντία τω 1265 έκ 
γονέων έντίμων έσχε τό κατ άρχάς διδάσκαλον 
τον Βρουνέττον Λατίνην γνωστόν τά τότε έπί ποι
κίλη παιδεία. Ακολούθως δε λάβουν ένεργόν μέρος 
εις τά κοινά πράγματα, έπολέμησεν, έπολιτεύθη, 
έπρέσβευσε καί τέλος τώ 1300 έξελέγη είς τών 
εξ Πριόρων, παρ’ οίς ήν ή ύπερτάτη άρχή τής 
Φλωρεντινής δημοκρατίας. Κατ έκείνους τούς 
χρόνους, Πάπας καί Αύτοκράτωρ άπετέλουν τούς 
δύο πόλους τού πολιτικού άξονος τής Οιαμεμελι- 
σμένης Ιταλίας, πανταχού ο έπεκράτει άκριτός 
τις στάσις καί ταραχή μεταξύ γονέ.Ιφων (οπα
δών τού Πάπα) καί γιβε.ΙΙίνων (οπαδών τού Αύ- 
τοκράτορος)· καί είς αύτάς άκόμη τάς ανεξαρτή
τους Ιταλικάς πολιτείας, αί ύπό τήν επίορασιν 
τοπικών ή άτομικών παθών έκάστοτε άναφυόμε- 
ναι φατρίαι δεν έβράδυνον νά συνταχθώσιν αί μεν 
υπό τήν σημαίαν τού Πάπα, αί οε ύπό την ση
μαίαν τοΰ Αύτοκράτορος. Ιοιοΰτό τι συνέβη καί 
έν Φλωρεντία δπου οί Μέλανες καί οί Λευκοί άν- 
τεποιούντο τήν άρχήν.. Ο Δάντης άνήκεν είς τήν 
μερίδα τών Λευκών, έπρέσβευσε δέ παρά τώ πάπα 
Βονιφατίω τώ Η’ όπως άποσπάση αύτόν τής φα
τρίας τών εναντίων έπικαλουμένων τήν επέμβα- 
σιν αύτού. Άλλ’ ό Πάπας, έν ώ διά παρατετα- 
μένων διαπραγματεύσεων παρέκρουε τον Φλωρεν
τινόν άπεσταλμένον, ύπεισήγαγεν έν Φλωρεντία 
τούς Γάλλους, καί άναλαβοντες δι’ αυτών οί Μέ
λανες τήν έξουσίαν καταδικάζουσι τον Δάντην, 
ώς πρωτεύοντα έκ τών Λευκών πρώτον μεν είς 
βαρύ πρόστιμον, μετ’ ού πολύ δέ είς τον διά τοΰ 
πυρδς θάνατον. Φεύγων λοιπόν τήν πατρίοα, ην 
ούδέποτε πλέον έπανείδε, καί έστερημενος τής οι
κογένειας αυτού διεβίωσεν έκτοτε δ Δάντης πλα- 
νώμενος είς διαφόρους χώρας τής Ιταλίας, μετέβη 
δέ καί είς Παρισίους, κατά τινας δέ καί είς Αγ-

1 Dante άντι Durante και Alighieri άντι του τρα- 
γυφωνοτέρου Aldighicri·

γλίαν, έπιζητών πανταχού έχθρούς τοΰ Πάπα καί 
τών κρατούντων έν Φλωρεντία. Πολλάς ό ύπο- 
στάς πικρίας και ταλαιπωρίας κατα την περιπλά- 
νησιν αύτού,

καί δοκίμασα; άλμυράν τήν γεϋσιν πόσον έχει 
δ ξένος άοτος καί σκληρός ό δρόμος πόσον είναι 
ν’ άναβοκαταβαίνη τις τήν κλίμακα τοΰ άλλου2, 

άπέθανεν έν Ψαβέννη δπου καί έτάφη τω 1321.

2 Παράδεισος 17. 56. μετάφρ. Άντωνιοίδου.—Άνθα- 
μιλλώμενος προς τήν εχφρασιν τοΰ ίτχλικοϋ πρωτοτύπου 
εΐπε καί ό Σολωμός :

Δεν ειπ’ ενχο-Ιαις η θνραις, 
"Οταν ν χρεία ταις χροντα^εΐ.

’Αξιοσημείωτοι έπεισόδιον έν τώ βίω αύτού άπο- 
τελεϊ ή έντύπωσις,ήν ένεποίησεν αύτφ ή Βεατρική 
Πορτινάρου, θυγάτηρ πλουσίου Φλωρεντινού, ήν είδε 
τό πρώτον οκταετή αύτός έννεαετής. Ή Βεατρίκη 
ένυμτεύθη έτερον, καί ό Δάντης ένδίδων εις συγ
γενικής παραινέσεις συνεζεύχθη άκολούθως τήν 
Τζέαμαν έξ έπισήμου Φλωρεντινού οίκου. Άλλ’ ή 
ιδέα τής Βεατρίκης διέμεινε πάντοτε παρούσα είς 
τό πνεύμα τού Δάντου, καί έν τοΓς ποιήμασιν αύ
τού ψάλλων τά κάλλη τής φιλοσοφίας, τής ηθι
κής ή τής θρησκείας ήτένιζε τούς οφθαλμούς εις 
τήν ιδεώδη μορφήν τοΰ προσφιλούς αύτώ τούτου 
πλάσματος.

Κατά τό διάστημα τής ύπερορίας αύτού ό 
Δάντης συνέγραψε λατινιστί καί ίταλιστί διάφορα 
έμμετρα καί πεζά, άτινα έφελκύουσι τήν προσο
χήν προ πάντων ώς προϊόντα τού καλάμου τού 
χαράξαντος τούς άθανάτους στίχους τής Θείας 
κωμωδίας, ήτις έστίν ή άναδείξασα τον Δάντην, 
πατέρα τής ιταλικής φιλολογίας καί ένα τών’ 
κυριωτέρων φωστήρων τού ποιητικού στερεώ
ματος.

Καί ύπόθεσις μέν τού έπους έστίν ή περιήγη- 
σις τού ποιητού έν τώ αυλω και πνευματικό» κό- 
σμω έν συνεχεΓ τριλογία περιλαμβάνουσα τον Λ- 
δην, τό Καθαρτήριον καί τον Παράδεισον. ’Επι
γράφεται δέ κωμωδία διά λόγον, όν αυτός δ Δάν
της έξηγεΐ ώς έφεξής: «Έστι δέ κωμωδία είδος 
» συνθέσεως ποιητικής διαφερούσης τών άλλων, 
» καί ίδια τής τραγωδίας· καθόσον αϋτη μέν άπό 

τοΰ πράου καί ιλαρού προβαίνει έπί τό φοβερόν ή 
δέ κωμφδία, άπό ταραχής καί συγκινήσεως έξ

η ορμώσα καταλήγει είς ευάρεστα, ώς παρά Τε- 
« ρεντίω. Όθεν δέ καί προς φίλους έπευχόμεθα 
» άρχήν τραγικήν καί λύσιν κωμωδίας. Διαφέ- 
» ρουσι δέ καί κατά τό ύφος, εύγενές μέν καί ύ- 
» ψηλόν έν τή τραγωδία, άπέριττον δέ καί άπλοΰν 
> έν τή κωμωδία, κατά τό παράγγελμα τοΰ Όρα- 
» τι ου. Έκ τούτων δέ καί τό ήμέτερον έπος έκα-



Ο ΚΟΣΜΟΣ.4 Ο ΚΟΣΜΟΣ.

•λέσαμεν κωμωδίαν. Καί εί μέν προς την ύπό- 
«θεσιν έμβλέψης, τά έν αρχή εύθύς φοβερά καί 
• καταπληκτικά, αύτόςο Αδης, τό δέ τέλος αι- 
»σιον καί επιθυμητόν καί γλυκύ, αύτός ό Παρά- 
«δεισος. Εί δέ καί πρός τό ύφος, εύρήσεις αύτό 
»απλοϊκόν καί χαλαρόν, αύτήν την δημώδη λα- 
»λιάν διαλεγομένων γυναίων.» Καί ούτος μέν 
ό ορισμός, εξ ού κινδυνεύει ό εύσεβέστατος Δάντης 
να παραστήση τόν παράδεισον ώς έπισφράγισμα 
πράξεως ιλαράς, έστω πρός άπόδειξιν τής έπιρ- 
ροής, ήν έξήσκουν έπί του πνεύματος τοϋ Δάντου 
αί ο-χολαστικαί μεσαιωνικαί διαιρέσεις* ό δέ Α
δης περί ού έσται ήμΓν κυρίως ό λόγος ένταϋΟα, 
άτε τοϋ μόνου μέρους τής Θείας Κωμωδίας τοϋ 
προτιθεμένου έν διπλή μεταφράσει, αποτελεί τό 
τρίτον ώς έγγιστα τοϋ όλου έπους έζ στίχων 
περίπου πεντακισχιλίων διηρημένων εις τριάκοντα 
καί τέσσαρας ώδάς. (’Ακολουθεί)

Λα. Καραθεολωριι.

Σημ.Σ.Κ. Αυπούμεθα διότι ένεκα τής έν έκάστφ τεύ· 
χει άπαιτουμε'νης ποικιλίας τής ύλης άναγκαζόμεθα έν 
τω παρόντι νά δημοσιεύσωμεν μόνον τό πρώτον μέρος 
τής σπουδαίας ταύτης μελέτης, δι’ ής εύηρεστήθη 
τιμήσαι τό Πβφιούικόν ημών ό πολυμαθής αύτής 
συγγραφεύς, περιστρεφόμενης εις θέμα, διατελούν άπό 
τίνος τό ζήτημα τής ημέρας έν τώ φιλολογικώ καθ’ 
ημάς κοσμώ. Ή συνέχεια τής μελέτης δημοσιευθή- 
σεται έν τω προσέχει καί έν τρισίν έφεξής τεύχεσι 
τοϋ Κόσμου.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.

Κύρεε συντάκτα.

ΊΙ ύμετέρα πρόσκλησις, ίνα ένίοτε παρέχω άρθρα 
τινά διά τόν Κόσμον, είσήγαγέ με εις αδιέξοδον · 
διότι ή συνδέουσλ ημάς φιλία έκώλυε την άρνησιν, 
έν ώ ύπηγόρευεν αύτήν τό συμφέρον τοϋ περιοδικού, 
τουτέστι τό ύμέτερον συμφέρον έξηγούμαι.

Κατά τήν έμήν γνώμην αί έπιστήμαι ώς πρός τούς 
άναγνώστας διαιρούνται εις δύο τάξεις, ών ή πρώτη 
περιλαμβάνει έκείνας τών άνθρωπίνων γνώσεων, άφ’ 
ών δύναται δ έπιτήδειος μύστης άποσπάσας μέρος 
νά διαπλάση αύτό εις αύτοτελές τι τοϊς πλείστοις 
καταληπτόν καί επομένως χρήσιμον ώς ύλη άναγνώ- 
σεως κατά το μάλλον καί ήττον εμβριθούς, καί έπι- 
φέρον τά προσδοκώμενα τών άποτελεσμάτων, δηλ. 
έγρήγορσιν, έξέγερσιν τού ενδιαφέροντος καί αύξησιν 
τού αριθμού τών αναγνωστών, θεωρώ περιττόν νά 
ονομάσω τάς έπιστήμας ταύτας. Εις τήν δευτέραν 
τάξιν ανάγονται έκεϊναι τών επιστημών, ών ή ύλη, 

ούσα καί καθ’ έαυτήν ξηρά, δεϊται πρός κατάληψιν 
άλληλουχ ίας ιδεών άπό τού α μέχρι τού ω. ’Απο
σπάσματα έκ τοιούτων γνώσεων συμπιλούμε να καί 
φέροντα άείποτε τόν χαρακτήρα ράκους, άποβαίνουσι 
τοϊς πλείστοις ακατάληπτα, άχρηστος ύλη άναγνώ- 
σεως, προκαλούσα ματαίαν κόπωσιν πνεύματος, νυ
σταγμόν καί έλάττωσιν τού αριθμού τών άναγνωςών.

’Εννοείται, φίλε κύριε συντάκτα, ότι μή δυνάμενος 
είμή έκ τής δευτέρας ταύτης τάξεως να προσενέγκω 
μικρόν τι διά τόν ύμέτερον Κόσμον, έδει να ένδοιάσω 
περί τού πρακτέου, μή τυχόν ή έμή σύμπραξις άπο- 
βή διά τό άρτιγέννητον περιοδικόν αντί τροφής δη- 
λητήριον.

"Οθεν άποστέλλων ύμϊν τό έπισυνημμένον περί διατ- 
τόντων αστέρων έράνισμα, ούδεμίαν έχω περί άφεύ- 
κτου έκόόσεως αύτού άπαίτησιν πράζατε κατά τό 
ύμϊν δοκούν. Άναγνώσατε αύτό, είόυνατόν, μέχρι. . .

’Εάν δέν δτμοσιευθή, θέλω συμπεράνει σιωπηλώς 
ότι νήδυμος κατέλαβεν ημάς κατά τήν άνάγνωσιν 
καί τά φύλλα έγένοντο έρμαιον τού ανέμου 1. Ούδό- 
λως δέ άμφιβάλλω ότι τούτο θέλει συμβή, επειδή 
θέλετε άναγκασθή έγκαταλιπών τόν πρό ποδών καί 
πεπερασμένον καί καταληπτόν κόσμον, έν ω μετρούσι 
διά τής σπιθαμής, νά είσέλθητε διά τής φαντασίας 
εις τόν ύπέρ τήν κεφαλήν αφανή καί δυσκατάληπτον 
αστρονομικόν κόσμον, έν ω ή καταμέτρησις επιτυγ
χάνεται διά τού άριθμού τών 77000 λευγών ώς μο- 
νάδος, παριστώντος τήν κατά τό δευτερόλεπτον τού 
χρόνου ταχύτητα τού φωτός καί νά διακρίνητε έντός 
αύτού τήν εξής σειράν αύτών :

1 "Οταν τις γινώσχ*ρ νά καθιστά καταληπτά; τάς 
ιδέας αύτού τοϊς άναγνώσταις ουδέποτε διατρέχει τον κίν
δυνον νά προκαλτ) κατά τών παρ’ αύτού γραφόμενων τόν 
ύπνον καί τόν άνεμον. Τής τέχνης ταύτης, ήν οί Γάλλοι 
καλουσι vulgarisation de la science, ό φίλος ημών κ. 
Λ. Σπαθάρης τυγχάνει εμπειρότατοςt ώς μαρτυρεί ή πο
λυετής άπό τών σχολικών καί συλλογικών βημάτων καρ
ποφόρος διδασκαλία αύτού, ό δέ ύπνος φεύγει υ,αχράν τής 
ήχηρχς φωνής καί τής ζωηρας γραφίδος. Σημ. Σ. Κ.

Γν Τά νεφελώματα, συστήματα ούρανίων 
σωμάτων είτε ήλιων αύτοφώτων, ϊσως καί μή, άπει
ρα τόν αριθμόν καί άμέτρητα τήν έκτασιν καί εις ά- 
περάντους αποστάσεις απ’ άλλήλων εύρισκόμενα. Τού
των τινά καί όιά τών ίσχυροτάτων τηλεσκοπίων 
όρώνται ώς νέφη διακεχυμένου φωτός ε’ίτε διότι εί- 
σέτι δέν έπυκνώθησαν αρκούντως, είτε διότι ή 
άφ’ ήμών άπόστασις αύτών ύπερβαίνει πάν νοητόν 
μέγεθος. Κατά τόν Humbold τό φώς αύτών δεϊται 
εκατομμυρίων τινών έτών ίνα φθάση μέχρις ήμών. 
Οί συνιστάντες τά συστήματα ταύτα ήλιοι, άστέρες 
καλούμενοι, άνθέλκονται κατά τούς νόμους τής βα- 
ρύτητος, καί συγχρόνως είσί κέντρα κινήσεως ετέρων 
σωμάτων, τών πλανητών, στρεφομένων περί έκείνους 
έπί κωνικών τομών κατά τούς νόμους τού Κέπλερ. 
’Αλλά καί οί πλανήται είσί κέντρα κινήσεως σωμάτων 
μικρότερων, τών δορυφόρων.

20ν Τον Ταλχζέχν, τό ήμέτερον νεφέλωμα,

» παύσις τής λάμψεως τού ήλίου έστίν άναπόφευκτος 
» μετά τινα εκατομμύρια ετών».

4ον Το πλανητεκόν σύστημα, είτε τούς 
δορυφόρους τού ΊΙλίου Τά σώματα ταύτα όντα πολύ 
τού ήλίου μικρότερα στρέφονται περί αύτον κατά 
τούς νόμους τής έλξεως άπέχοντα άπ’ αύτού άνισά- 
κις* καλούνται δέ άπό τού πλησιεστέρου εις τόν ή
λιον: Ερμής, ’Αφροδίτη, Γή, νΑρης, Πλανήται τηλε
σκοπικοί (άγνωστον πόσοι* μέχρι τού νύν άνεκαλύφθη- 
σαν 219 κατέχοντες ζώνην πλάτους 9000000 λευ
γών), Ζεύς, Κρόνος, Ούρανός, Ποσειδών. Πιθανόν νά ύ· 
πάρχωσι καί πέραν τού Ποσειδώνος πλανήται. Πάντα 
τά σώματα ταύτα διατρέχουσι περί τόν ήλιον περίπου 
έλλείψεις έπιπέδους ών τήν εστίαν κατέχει ό ήλιος 
ύποτιθέμενος άκίνητος. Κινούνται δέ πάντες όρθο6α- 
τιχώο^ τουτέστι καθ’ ήν διεύθυνσιν στρέφεται ό ήλιος 
περί τόν άξονα αύτού. Τό έλλειπτικόν σχήμα τής 
τροχιάς τής ’Αφροδίτης διαφέρει όλιγώτερον τού κύ
κλου ή παντός ετέρου πλανήτου, έν ώ τής τού Έρ- 
μού περισσότερον. Οί χρόνοι τής στροφής αύτών περί 
τόν ήλιον είσιν άνισοι. Ό Ερμής στρέφεται εις 88, 
ή Γή εις 365,25 καί ο Ποσειδών εις 60126 περίπου 
ήμέρας. Οί πλησιέστεροι εις τόν ήλιον είσί καί τα
χύτεροι κατά τήν κίνησιν. ΤΙ ταχύτης τού Έρμοϋ 
είναι δωδεκαπλασία τής τού Ποσειδώνος. ’Επειδή δέ 
ώς έκ τής έλλειπτικής τροχιάς άπέχουσιν έκάστοτε 
άνισάκις άπό τού ΤΙλίου, κατά τό ΛβριήΚον είσί τα
χύτεροι ή κατά τό (ϊφήΜον σημεϊον τού δρόμου αύ
τών. ΤΙ δέ Γή είναι 1853 φοράς ταχύτερα άτμαμά- 
ξης διανυούσης 1 5 λεύγας καθ’ ώραν. Τά έπίπεδα 
τών πλανητικών τροχιών μικρόν πρός άλληλα κλί- 
νουσιν. Άλλ’ επειδή οί πλανήται έλκονται ού μόνον 
ύπό τού ήλίου άλλά καί πρός άλλήλους, έκ τής ά- 
μοιβαίας καί περίπλοκου ένεργείας πάντων ή τροχιά 
έκάστου μεταβάλλεται διηνεκώς άλλά λίαν βραδέως 
καί άνεπαισθήτως μεταξύ άμεταβλή^ων ορίων.

Οί πλανήται είσί σφαϊραι, στρεφόμεναι όρθοβα- 
τικώς περί έαυτάς κατά χρόνους άνίσους, κατά τό 
μάλλον ή ήττον πεπλατυσμέναι κατά τά άκρα τού 
άξονος τής στροφής αύτών, άνισοι κατά τό μέγεθος. 
Μέγιστος πάντων είναι ό Ζεύς περιλαμβάνων 1585 
φοράς τόν όγκον τής γής, καί περιλαμβανόμενος 937 
φοράς εις τον ηλιακόν όγκον. Περί τούς πλείστους τών 
πλανητών κυκλοφορούσι δευτερεύοντα σώματα, οί 
Joptyopot, οίον ή Σελήνη περί τήν Γην ό Ούρανός 
εχει δορυφόρους 8, στρεφομένους ό,τισ^οβατιχώο καί 
ποιούντας κατά τούτο μοναδικήν έξαίρεσιν έν τώ 
πλανητικώ συστήματι.

5°ν Τούς κομ,ήτας» μυστηριώδη σώματα, 
στρεφόμενα περί τόν ήλιον ώς καί οί πλανήται κατά 
τούς νόμους τής έλξεως, άλλά διαγράφοντα τόσον 
έκκεντρικάς έλλείψεις, ώστε διά τούς πλείστους τού
των δέν άπεδείχθη είσέτι διαφορά μεταξύ ελλειπτι
κής καί παραβολικής τροχιάς.

Οί κομήται σύγκεινται συνήθως έκ πυρήνος, κόμης 
καί ούράς καί διαφέρουσι τών πλανητών κατά τήν 
φυσικήν σύστασιν, κατά τό σχήμα τής τροχιάς, καί 
κατά τήν διεύθυνσιν καί ταχύτητα τής κινήσεως

περιλαμβάνον τόν ήμέτερον "Ηλιον καί τήν Γήν καί 
εχον σχήμα μύλης, τουτέστι μικρόν τό πάχος ώς 
πρός τάς έτέρας διαστάσεις. Εύρισκόμενοι ίντόο αύ
τού παρατηρούμεν τόν Γαλαξίαν περιβάλλοντα ημάς 
πανταχόθεν ύπό μορφήν άκανονίστου ταινίας. Πάς 
διακεκριμένος άστήρ έπί τού στερειόματος άνήκει εις 
τόν Γαλαξίαν.

Οί ήλιοι τού ήμετέρου νεφελώματος είσιν άναρίθ- 
μητοι, ίσως εκατοντάδες τινές εκατομμυρίων* καί αί 
αεταξύ αύτών αποστάσεις άκαταμέτρητοι, καίτοι 
τινές τών άστέοων τούτων φαίνονται ήμϊν λίαν πλη
σίον άλλήλων. Έκ τού πλησιεστάτου τό φώς φθά
νει μέχρις ήμών εις 3 έτη 7 μήνας καί 1 4 ημέρας, 
εκ τού λαμπρού Σείριου εις 22 έτη καί έκ τών έσχά- 
των ήλιων τού Γαλ<αξίου κατά πάσαν πιθανότητα εις 
2700 έτη.

Έν τώ νεφελώματι ήμών ύπάρχουσι συστήματα έκ 
δύο, τριών, τεσσάρων καί περισσοτέρων ήλιων στρε
φομένων περί τό κοινόν κέντρον τού βάρους αύτών. 
Τά συστήματα ταύτα καλοϋμεν αστέρας διπλούς, 
τριπλούς,—πολλαπλούς* καί περί τούς ήλιους τού
τους στρέφονται πιθανώς ούράνια σώματα εις διαφό
ρους γεωλογικά; καταστάσεις φθάσαντα.

3°* Τον ήρχτερον ?Τ·λ&ον, παμμεγέθη 
φωτοβόλον σφαίραν έχουσαν 178000 λευγών άκτϊνα, 
φωτίζουσαν καί θερμαίνουσαν πάντα τά περί αύτήν 
κινούμενα ούράνια σώματα. Φαίνεται άποδειχθέν δτι 
ό ήλιος σύγκειται έκ ρευστού ή στερεού πυρήνος πε- 
πυρακτωμένου άνέκαθεν καί περιβαλλομένου ύπό 
ατμοσφαιρών· περί αύτον όέ, άλλ’ εις άπόστασίν τι να 
καί μή συγχεόμενος μετά τής άτμοσφαίρας αύτού, 
στρέφεται άέριος δακτύλιος, τό ζω^Καχόν φως. Ό 
ήλιος στρέφεται περί εαυτόν, καί προχωρεί ένεκα τής 
επ’αύτού έλξεως τών άστέρων τού γαλαξίου εις τό 
διάστημα εις τροχιάν είσέτι άόριστον μετά τής κα
ταπληκτικής ταχύτητος τών 172800 λευγών καθ’ 
έκάστην, συμπαρασύρων μεθ’ εαυτού όλους τούς πλα- 
νήτας.

«Ό ήλιος κατά τόν Faye (1873) είναι μάζα 
» ύπερβολικώς θερμή, συγκειμένη έκ μονίμων άερίων 
» καί μάλιστα εξ άτμών έπιδεκτικών πυκνώσεως, 
» στρεφομένη περί έαυτήν, (έσχάτως άνεκαλύφθη 
ότι ουτοί είσιν άτμοί ύδρογόνου, νατρίου, βαρίου, 
άσβεστίου, μαγνησίου, άργιλλίου, σιδήρου, μαγγα- 
νησίου, χρωμίου, κοβαλτίου, νικελίου, ψευδαργύ
ρου, χαλκού,· τιτανείου καί ετέρων στοιχείων). Πα- 
» σα τοιαύτη μετρίως λάμπουσα σφαίρα νοουμένη έν 
» τώ διαστήματι άμα άρξαμένης τής ψύξεως κατά 
» τά έξώτατα αύτής στρώματα, περιβάλλεται κατ’ 
» άνάγκην ύπό φωτόσφαιρας λαμπροτάτης, συντη- 
» ρουμένης ύπό συστήματος ρευμάτων άνιόντων καί 
» κατιόντων* ή μάζα καίπερ άερία ολόκληρος μετα- 
» λαμβάνει βαθμηδόν τής άφθονου ταύτης έκπομπής 
» καί τό φαινόμενον διαρκεϊ μετ’ έντάσεως άμετα- 
» βλήτου μέχρις ού ή προχωρούσα πύκνωσις ΐής όλης 
» μάζης έμποδίσγ τά ρεύματα καί άφανίση τήν 
» φωτόσφαιραν.............

«Ή θεωρία αύτη φέρει εις τό συμπέρασμα ότι ή
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αύτών. Ό άριθμός τών κομητών έστιν άγνωστος, 
χΏμ λίαν μέγας.

Τό μέγεθος καί τό σχήμα αύτών διάφορον. Διακρί- 
νονται δέ εις περιοδικούς, έχοντας δηλ. ελλειπτικήν 
τροχιζν,ι οκτώ τόν άριθμο'ν, καϊ εις παραβολικούς.

200 παραβολικών τροχιών τά στοιχεία ύπελογί-
σθησζν μέχρι τοϋ νϋν ύπό τών αστρονόμων οί πλεϊ- 
στοι τών κομητών τούτων κινούνται όπισθοβατι-
κώς.

Άλλά καί έλλειπτικαί τροχιαΐ ύπελογίσθησαν διά 
προσεγγίσεως παρέχουσαι χρόνους περιστροφής περί 
τόν ήλιον μεγίστους, οίον 2611 ετών, 837 5 ετών 
καί 100000 έτών.

Αί τροχιαΐ τών κομητών ύφίστανται βραδείας με- 
ταβολάς ώς καί αί τών πλανητών. Άλλ’ όταν οί 
κομήται συμπέσγι νά διέλθωσι πλησίον τών πλανη
τών αί τροχιαΐ αύτών μεταβάλλονται αϊφνιδίως καί 
καταπληκτικώς. Ό κομήτης τοϋ Lexell διελθών με
ταξύ τών δορυφόρων τοϋ Διάς ύπε'στη ύπό τοϋ πλα
νήτου τούτου τοιαύτην έλξιν ώστε ή τροχιά αύτοϋ 
άπό μικρόν εκκεντρικής, μετεβλήθη εις σχεδόν παρα
βολικήν. Τε'λος ή συνιστώσα τούς κομήτας ύλη πα
ραβαλλόμενη πρός τήν ύλην τών πλανητών έστιν α
σήμαντος.

Καί 6” τούς Μετεωρέτα,ς, περί ών πρόκειται.
Έάν, κύριε συντάκτα, ή έπιστολιμαία αύτη ποο- 

γύμνασις οέν έφερεν ύμάς εις τήν έσχάτην απελπισίαν 
λάβετε άνά χεΐρας τό χειρόγραφόν μου περί μετεωρι
τών καί εξακολουθήσατε τήν άνάγνωσιν.

Έάν δέ διε'λθητε τήν έστερημε'νην πάσης όάσεως 
εκείνην έρημον άγογγύστως καί έπιθυμήτε καί δεύ
τερον όμοιον ταξείδιον ειδοποιήσατε' μοι- έσομαι πρό
θυμος εις τάς ύμετε'ρας διαταγάς, ώςκαί πάντοτε είμί 
ύμέτερος.

Α. ΣιίΛβΛΡΗε.

Η

ΜΝΗΣΤΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΟΥ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ).

Άπαισίων σκηνών τήν διήγησιν μοΐ ζητείτε, είπεν 
ήμΐν ό γε'ρων ναυτικός άνκπτων τό καπνείλημά του- 
ιδού αύτη. Τώ 1813 ό πλοίαρχος Αενοάρ μέ προσε- 
λάμβανεν εις τό καταδρομικόν πλοιάριον του Βιργι- 
riar όπερ έξώπλισεν έν τώ δρμφ τοϋ Σαίν-μαλώ. Οί 
τά πειρατικά ειδήμονες έξετάζοντες τό πλοιάριον 
ημών ούδέν καλόν προοιωνίζοντο διά τήν έπιχείρησιν 
διότι τό πλήρωμα συνε'κειτο έξ άνδρών τών μέν πρε
σβυτών, τών δέ νεωτάτων. Τήν ώριμον ήλικίαν έ- 
στρατολόγει καθ’ ολοκληρίαν ή αύτοκρατορία.

Δέν ήπατώμεθα καί ημείς περί τών κινδύνων, οϋς 
έμέλλομεν νά διατρε'ξωμεν, άλλ’ έν τώ λιμένι κατε- 
λήφθημεν ύπ’ ανίας, ήλπίζομεν δέ πλουσίαν λείαν, δι’ 
ής βραδύτερον θά ήδυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν τήν I 
έκδρομήν ύπό βελτίονας όρους. Έξήλθομεν τής Μάγ- I 

χης καί διηυθύνθημεν πρός δυσμάς κατά τήν διεύ— 
θυνσιν, ήν συνήθως λαμβάνουσι τά πλοία τά ποντο- 
ποροϋντα εις ’Αγγλίαν έξ ’Αμερικής- αί ήμε'ραι παρήρ- 
χοντο καί ούδέν σκάφος έφαίνετο έν τή άπεράντω 
έρήμω τοϋ ώκεανοϋ.

Προετιθε'μεθα νά μεταβάλωμεν διεύθυνσιν δτε ό 
σκοπός άνήγγειλεν ίστιοφόρον φανέν εις τόν ορίζοντα.

— Τέλος πάντων ιδού πλοΐον, έκραύγασαν πάν- 
τες όμοϋ.

Ό πλοίαρχος διηύθυνε τό τηλεσκόπιόν του πρός 
σημεΐόν τι μόλις φαινόμενου καί έσιώπα.

— Είναι φρεγάτα άγγλική, είπε μετά μακράν έξέ- 
τασιν, καί διευθύνεται πρός ήμάς. Μεγίστη άφρο— 
σύνη θά ήτο νά τήν περιμείνωμεν ένταϋθα, πρέπει 
νά στραφώμεν άλλαχοϋ. Μετά λύπης έπλεύσαμεν 
πρός τά Γαλλικά παράλια- άλλά μετ’ ολίγον ή φρε
γάτα, ταχύπλοος ούσα, προσήγγισε καί πρόδηλον 
κατέστη ότι δέν θά ήδυνάμεθα νά σωθώμεν διά τής 
φυγής. Τό άγγλικόν πλοΐον ήτο μέγιστον σκάφος, 
πλέον μεθ’ ύπερηφανίας καί πεποιθήσεως, έν ω τό 
ήμέτερον πλοιάριον έφαίνετο κέλυφος καρύου πρό 
αύτοϋ.

— Παιδιά, είπεν ό πλοίαρχος, πρέπει νά σάς εϊπω 
τήν άλήθειαν ούτε έν τοΐς εκατόν έλπίδα έχομεν νά 
νικήσωμεν καί δέν μάς μένει άλλο παρά νά έκλέζω- 
μεν έν τών δύο, ή ν’ άποθάνωμεν γενναίως, ή νά 
αίχμαλωτισθώμεν καί νά φυλακισθώμεν- έκλέςατε.

Δύο ές ημών φυλακισθέντες άλλοτε καί ώς έκ 
θαύματος δραπετεύσαντες έγίνωσκον πώς οί Άγγλοι 
έφυλάκιζον τούς πειρατάς- ώστε προβλέποντες τήν 
άναμένουσαν ήμάς τύχην όμοθύμως πάντες προετιμή- 
σαμεν τόν θάνατον.

Άπόφασιν έχοντες νά πολεμήσωμεν προσεπαθή- 
σαμεν νά κερδήσωμεν ώρας τινάς όπως έπερχομένη 
ή νύξ καταστήσγι τόν άγώνα ήττον άνισον ναυτό- 
παις άναβάς εις τόν ιστόν έστησε σημαίαν, τοϋθ’ όπερ 
έσήμαινεν άγώνα μέχρι θανάτου μόλις δέ κατήλθεν 
ό ναυτόπαις καί σφαίρα άγγλική διετρύπησεν έν τών 
ιστίων, είτα δέ προσέβαλεν ήμάς ζωηρόν πΰρ χωρίς 
δαως νά προξενήση μεγάλην ζημίαν.

— Οικονομία εις τήν πυρίτιδα, είπεν ό πλοίαρχος, 
πυροβολοϋμεν άφοϋ προσεγγίσωμεν διότι έγινώσκο- 
μεν ότι τά τηλεβόλα ήμών ήσαν κατωτέρας δυνά- 
μεως ή τά τοϋ έχθροϋ, μετ’ ολίγον δέ προσεγγίσαν- 
τες είδομεν ότι τά βλήματα ήμών ήσαν άβλαβή, ένώ 
τά τής φρεγάτας έβαλλον άπό στιγμής εις στιγμήν 
εύστοχώτερον ώστε ή άπώλεια ήμών ήτο ζήτημα 
χρόνου. Δι’ έπιτηδείας στροφής κατωρθώσαμεν νά 
έχωμεν τόν άνεμον ούριον καί πλησίστιοι διηυθύνθη
μεν πρός τό έχθρικόν πλοΐον.

— Έφοδον, παιδιά, έφώνησεν ό πλοίαρχος.
Τήν στρατηγικήν ταύτην συνήθιζον οί Γάλλοι 

πειραταί- άλλ’ οί Άγγλοι τήν έγίνωσκον, πολλάκις 
δοκιμάσαντες ταύτην, καί έλαβον ήδη τά κατάλληλα 
μέτρα. Ότε ρίψαντες τάς άρπάγας έπειράθημεν 
ν’ άναρριχηθώμεν εις τό ύψηλόν έκείνο ξύλινον τείχος 
προσεβλήθημεν ύπό βαρυτάτων όγκων καί μακρών 
άκοντίων, πολλοί δ’ έξ ήμών έπεσαν θανατωθέντες.

εις πρόληψιν ναύτου ή εις πλάνην παραχθεΐσαν έκ τής 
συγκινήσεως τής σκηνής έκείνης- άλλά μοί έφάνη ότι 
άνεγίνωσκον έπί τοϋ προσώπου αύτοϋ έκφρασιν μομφής 
καί ότι έμάντευον τήν εξής σκέψιντου, ήν δέν ήδύνατο 

νά έρμηνεύσ·/) τό έκπνέον στόμα του.
— Διατί έκ πάντων έμέ έξέλεξας ώς σκοπόν τής 

σφαίρας σου ; διατί έθέρισας τήν νεότητά μου, έν ω 

τό μέλλον τοσαϋτα μοί ύπισχνεΐτο ;
Τά όμματά του έμενον πρός με έστραμμένα, έγώ 

δέ δέν ήδυνάμην ν’ άποσπάσω τά βλέμματά μου άπ’ 
αύτοϋ. ’Κτενίζομε ν οΰτω πρός άλλήλους μέχρι τής 
στιγμής, καθ’ ήν έξέλιπε καί ή τελευταία πνοή έκ τοϋ 
μέχρι πρό μικρού άκμαίου καί ύγιοϋς τούτου σώμα
τος. Τό τελευταΐόν του βλέμμα έξέφραζεν άμύθητον 
θλίψιν καί βαθεΐαν σκέψιν. Πολλών μετέσχον αί[ΐα Γη
ρών άγώνων, πολλάκις περιεστοιχίσθην ύπό ήυ.ιθα- 
νών πτωμάτων, άλλά πρώτον ήδη ήσθανόμην τύ- 
ψιν συνειδήσεως. Ύπάρχουσι περιπτώσεις καθ’ άς 
ο φονεύων στρατιώτης όύναται ν’ άποκληθί) φονεύς ή 
καί δολοφόνος, μοί έφαίνετο δ’ ότι ήμην άξιος τών 

δύο τούτων προσηγοριών.
Καθ’ όλον τόν πλοϋν κατεδιωκόμην ύπό τής είκό- 

νος τοϋ Άγγλου άξιωματικοϋ, έ'κτοτε δέ πολλάκις 
έξήγειρεν έν έμοί σκέψεις πίκρας άθυμίας. Τό μικρόν 
ήμών πλοΐον ήμίκαυστον καί συντετριμμένου διεσώθη 
ώς έκ θαύματος εις τά Γαλλικά παράλια μετά πρόχει
ρον έπισκευήν. Οί κάτοικοι τοϋ Σαίν-μαλώ ύπεόέξαντο 
ήμάς δι’ άνευφημιών, αίτινες ούδόλως μέ έτερπον 
έ'χοντα πάντοτε έν νώ τόν ύπ’ έμοϋ θανασίμως βλη- 

θέντα άτυχή νέον.
Ή Βιργιτία $έν ήδύνατο πλέον νά έπαναλάβη τόν 

πλοϋν άλλως τε καί ή έποχή τής πειρατείας είχε 
παρέλθει. Ή αύτοκρατορία κατέρρεε τώ 1814 καί ύ- 
πεγράφετο ή μετά τής ’Αγγλίας ειρήνη.

Τότε ήρξατο λαμπρά περίοδος διά τό ναυτικόν 
έμπόριον. Ή Γαλλία έστερεΐτο έξ ολοκλήρου σχεδόν 
αποικιακών προϊόντων άπό τής άποκηρύζεως τοϋ άπο- 
κλεισμοϋ τών ηπειρωτικών χωρών. Υπήρχε χρεία ά
πειρων πραγμάτων καί όσοι ήδύναντο νά μετακομί- 
σωσι πρώτοι εις τούς λιμένας ήμών τά έμπορεύματα, 
ών ό τόπος έ'χργζε, ήσαν έκ προτέρου βέβαιοι περί 
σημαντικωτάτου κέρδους.

Έμπορος έγχώριος μοΐ ένεπιστεύθη τήν διοίκησιν 
πλοίου, δι’ ου μετέβην εις Πλυμοϋθον, συστηθείς πρός 
τινα Άγγλον, όστις μετά τήν μάχην τοϋ Τραφαλ- 
γάρ άποτμηθεΐς τήν κνήμην έπεδόθη εις τό έμπόριον. 
Οί έν καιρώ πολέμου γενναίως άγωνισάμενοι πολέ
μιοι εύχερώς συμφιλιοϋνται μετά τήν κατάθεσιν τών 
όπλων, διό τάχιστα έξέλιπεν ή μεταξύ τοϋ σίρ Βελ- 
φάστ καί έμοϋ ψυχρότης. Τό έμπορικόν του κατά
στημα έ'κειτο έπί τής προκυμαίας, πάσαν δέ έσπέραν 
έπέστρεφεν εις τήν οικίαν του κειμένην έ'ξω τής πό- 
λεως έπί τής άκρας άποκρήμνου άκτής. Έσπέραν 
τινά μέ προσεκάλεσε νά τόν συνοδεύσω εις τήν οικίαν 
του. Καθ’ ήν στιγμήν παρεκαθήσαμεν εις τήν τρά
πεζαν είδον είσερχομένην νεαράν κόρην διαπρεπούς 
καλλονής, ής ή δψις έξέφραζε θλιψιν άρρητον. Τό ά-

Ή άπόπειρα άπέτυχε καί έδέησε νά κο’ψωμεν τά 

σχοινιά.
— Τά δύο πλοία ήσαν σχεδόν προσκεκολλημένα. 

Ενίοτε κϋμά τι τά διεχώριζεν, δτε ό εχθρός διηύ
θυνε πρός ήμάς ζωηρόν τουφεκισμόν, ούτινος τήν έ- 
πενέργειαν έμετρίαζε τό σκότος. Έπί μικρόν ή 
σελήνη άπηλλάγη τών νεφών δτε είδον τό ’Αγγλικόν 
πλήρωμα συνηθροισμένον έπί τοϋ καταστρώματος, 
προεξέχοντα δέ νεαρόν άξαοματικόν δίδοντα δια- 
ταγάς μετά πολλής ηρεμίας ώς εί εύρίσκετο εν αι
θούση οικογενειακής συναναστροφής. Έσκόπευσα αύ- 
τόν άνέτως, τό πυροβόλου έκρότησε καί ό άξιωμα- 

τικός έπεσεν.
Ό πλοίαρχος τοϋ έχθρικοϋ σκάφους ήθέλησε νά 

θέσγ τέρμα εις τόν άγώνα. Αύλαξ φωτός διέδραμε 
κατά μήκος τό πλοΐον, ή λάμψις κατεκάλυψε τό 
πλοιάριον ήμών καί συνάμα οσμή θείου μάς περιε- 
στοίχισεν ! Έμέλλομεν νά πυρποληθώμεν- καί έγινώ- 
σκομεν μέν ότι θάνατος άνέμενεν ήμάς, άλλ’ έφρίτ- 
τομεν έπί τή ιδέα ότι θ’ άπολεσθώμεν άνευ έκδική- 
σεως καί έξήφθημεν μέχρι λύσσης. Άνεμνήσθη τις έζ ή
μών τότε ότι εις τήν πρώραν τοϋ πλοίου ύπήρχεν άπο- 
θήκη βομβίδων. Έδράμομεν πάντες καί έκαστος έ- 
λαβεν όσας ήδυνήθη νά φέρ-ρ, είτα δέ μή φροντίζοντες 
περί τής άρξαμένης πυρπολήσεως έξεσφενδονίσαμεν 
έπί τοϋ καταστρώματος τής φρεγάτας βροχήν βλη
μάτων. Αίφνης ό πυροβολισμός τών Άγγλων έπαυσε 
καί άπερίγραπτος θόρυβος καί βοή ήκούσθη έν τώ 
Άγγλικώ πληρώματι- φλόγες πυρός άνέθορον έκ τοϋ 
ύποστρώματος καί ήκούσαμεν έκρηξιν μετά φρικώδους 
τριγμού. Μία τών βομβίδων είχεν είσδύσει εις τήν 
πυριταποθήκην, τό Άγγλικόν πλοΐον διερράγη καί 
κλΐναν έπί τής μιας πλευράς έβυθίσθη βραδέως εις 

τήν άβυσσον τοϋ ώκεανοϋ.
Τότε κατέλαβεν ήμάς οίκτος ύπέρ τών θυμάτων 

ήθελήσαμεν νά καταβιβάσωμεν λέμβον σωστικήν, άλλ’ 
ήτο διάτρητος ύπό σφαιρών. Ύπό τό άμυδρόν φώς 
τοϋ ορθρου είδομεν κεφαλάς πλεούσας εις τήν έπι- 
φάνειαν τών κυμάτων, έφωνήσαμεν πρός τούς κο- 
λυμβώντας, έξ ών τινες άπήντησαν, άλλά πάντες 
θαμβωθέντες έκ τής έκρήξεως δέν ήδύναντο νά διευ- 
θύνωσιν εαυτούς. Τό θέαμα ήτο φρικώδες, ήμεϊς 
δέ άδυνατοϋντες νά τούς βοηθήσωμεν είδομεν αύ- 
τόύς άλληλοδιαδόχως έξαφανισθέντας. Εις τών ναυ
τών ύποστηρίζων έτερον συνάδελφόν του έπέπλευσεν 
έπί πολύ- κατεβάλομεν άμυθήτους άγώνας ΐνα τόν σώ- 
σωμεν. Κατωρθώσαμεν ν’ άνελκύσωμεν έπί τοϋ πλοίου 
ήμών μόνον τόν ναύτην, δν έκεΐνος έσωσεν, άλλά φεϋ! 
δέν ηύτυχήσαμεν νά σώσωμεν τόν τελευταίου τοΰτον 
έπιζήσζντα άνδρα τοϋ γενναίου πληρώματος τής φρε
γάτας. Τό στήθος αύτοϋ είχε διατρυπηθή διά σφαίρας- 
ο άτυχής ούτος νεανίας είχε κάλλος άρχαίου άγάλ- 
ματος καί τήν δψιν διαπρεπή καί συμπαθητικήν ή 
ώχρότης του δέ άνεδείκνυεν έτι μάλλον τήν λεπτό
τητα τών χαρακτήρων του. Άνεγνώρισα τόν ύπ’ έμοϋ 
τρωθέντα άξιωματικόν. Ή καρδία του έπαλλεν ά- 
κόμη καί διά τών προσπαθειών ήμών ήνοιξε τούς 
οφθαλμούς καί ήτένισε πρός έμέ. Αγνοώ άν ύπέκυψα
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πλάνες βλέριρια της ένε'πνεεν ύπονο'ας διαταράξεως 
τών φρένων.

— Δέν είδες τίποτε ; λέγει αύτη ο Βελφάστ.
— Τίποτε, άπαντα διά φωνής ριελχγχολικης, καί 

οαως έτος ολόκληρον παρήλθεν άφ’ ότου άνεχώρησεν.
— "Ας έλπίζωριεν, Εύγενία* τών ναυτιλλοριένων ή 

επάνοδος έξαρτάται έζ πολλών περιστάσεων.
Ή νεκνις έκκθησεν, άλλ’ ούδαριώς μετε'σχε τής συν- 

διαλε'ξεως· ομοίως καί κατά τό δείπνον ούδε λέξις 
έξήλθε τών χειλέων της, τρώγουσχ δέ έφχίνετο άφη- 
ρηαένη καί βεβυθισμε'νη δλως είς σκέψεις. Μετά τό 
δείπνον μ* έχαιρέτισε σιωπηρώς κχί έπορεύθη βραδέως 
πρός τήν παραλίαν, καθήσασα δέ επί πέτρχς έθεάτο 
ακίνητος τήν άπέρχντον εκτχσιν του όρίζοντος.

— ’Ατυχής Εύγενία ! ύπετονθόρισεν ό σίρ Βελφάστ.
Δέν έτόλμησα νά τόν έρωτησω, άλλ’ εκείνος προ- 

έλαβε τάς ερωτήσεις μου.
— θλιβερά είναι ή ιστορία της, μοί λέγει. Προ 

ενός έτους ήτο πχσών τών φίλων της φαιδρότατη 
καί ή οικία αντηχεί έκ τών γελώτων καί τών ασμά
των της. Ήτο μεμνηστευμένη φίλον τινά τής παι
δικής ηλικίας της, νέον έξαίρετον, οστις τού σταδίου 
χύτου ήρξατο έν τώ άγγλικώ νχυτικώ ώς ναύτης 
τής "Ex.laQ. Ό γάμος έμελλε νά τελεσθή άμα τη 
έπανοδω του. Άναχωρούντα συνώδευσεν αύτόν είς 
τό πλοίον καί έμεινε μετ’ χύτου μέχρι τού απόπλου, 
κατά δέ τήν ώραν τού αποχωρισμού ό νέος άποχαι- 
ρετίζων έπέρασεν είς τήν χείρά της δακτύλιον, δμοιον 
εκείνου, ον καί αύτός έφερε. ’Αλλά δέν έχρηζον τοιού- 
του ενθυμίου Γνα άναμιμνήσκωνται άλλήλων. Ότε ή 
"Ex.la farfyi τού λιμένος, εκείνη έκάθισεν είς τό 
μέρος δπου καί ήδη τήν βλέπετε, εκτοτε δέ ούδέ 
μίαν ήμέραν έπαυσε τού νά μεταβαίνη καί μένη εκεί. 
Μέχρις αύγούστου τού παρελθόντος έτους ήλπιζεν είς 
τό μέλλον, άλλ’ ήμέραν τινά μοί είπε:

— Είδον άπόψε κακόν όνειρον. Ό ‘Ροβέρτος δέν 
θά έπανέλθη πλέον.

’Από τής ημέρας εκείνης ούδέποτε τήν είδον άδου- 
σαν, ούδέποτε τήν είδον γελώσαν. Διέρχεται τόν βίον 
της άτενίζουσα πρός τόν ορίζοντα καί ή ελπίς της 
καθ’ έκάστην έλαττούται. Ό ιατρός μοί είπεν δτι 
άν ές ολοκλήρου άπολε'ση πάσαν ελπίδα θά πάθη τάς 
φρένας· διό συνεχώς τήν διαβεβαιώ περί τής προσε
χούς επανόδου του. ’Αλλά καί εγώ ούδεμίαν έχω ελ
πίδα- τό ναυαρχείον στερείται πάσης είδήσεως περί 
τής "Ex.lar. Τί άρα συνέβη ; Τό μυστήριον τούτο 
θά τηρήση ίσως διά παντός δ ωκεανός. Διεδόθη δτι 
πλοίον τι είχεν άκούσει παρά τήν νήσον Ούξάντιδα 
κρότον άπώτατον κανονιοβολισμού καί είδεν άπαι- j 
σίαν λάμψιν, άλλά τίς ήδύνατο νά προσβάλη φρεγά
ταν αγγλικήν καθ’ δν χρόνον ήμεθα άπόλυτοι θα
λασσοκράτορες ;

Έμάντευσα τό μυστήριον ! Κατά παράδοξον σύμ- 
πτωσιν ή μεταξύ τού πλοιαρίου ήμών καί τής άγγλι- 
κής φρεγάτας μάχη συνέβη τόν Αύγουςον, ώστε κατά 
πάσαν πιθανότητα τό άγνωστον εκείνο πλοίον τό βυ- 
θισθέν μεθ’ δλου τού πληρώματος ήτο ή "ΕχΛα. Ού
δέ ν είπον περί τούτου καθότι όδυνηρότατον θά μοί

Μετά τά ιερά έν Μέκα καί Μεδίνη προσκυνήματα 
τό τέμενος τού Όμάρ, τήν πρώτην κατέχει θέσιν έν 
τή λατρεία τών Μωαμεθανών. Τό τέμενος τούτο κεϊται 
κατά τήν νοτιανατολικήν γωνίαν τής πόλεως ‘Ιεροσο
λύμων έπί τού περιπύστου όρους Μωρία, έν τή πε
ριοχή τού θαυμασίου Ναού τού Σολομώντος. Ίσραη- 
λϊται, Χριστιανοί καί Μωαμεθανοί πολυσέβαστον θεω- 
ρούσι τήν περιοχήν ταύτην, κέντρον γενομένην με
γίστων θρησκευτικών καί έθνικών γεγονότων. Οί προ- 
φήται καί οί βασιλείς τού ’Ισραήλ, οί θεμελιωταί τού 
Χριστιανικού καί τού Μωαμεθανικού θρησκεύματος, οί 
’Απόστολοι καί διάδοχοι αύτών, τόν τόπον τούτον 
έσχον σκηνήν πολλών καί ιστορικών λόγων καί πρά-

1) Έκ τού Γαλλικού ύπό I. Δ. Τ.

ήτο νά ομολογήσω δτι μετέσχον κάγώ τής καταστρο
φής τού πλοίου, ήτις έβύθιζεν είς άληκτον πένθος 
τήν καρδίαν τής νεαράς εκείνης καί ωραίας κόρης.

Τή επαύριον, μετέβην πρός περίπατον είς τήν ά- 
πόκρημνον άκτήν καί έπλησίασα τήν Εύγενίαν, ήτις, 
παραδεδομένη είς ονειροπολήσεις, ούδαμώς ήκουσε τόν 
βηματισμόν μου. Μόλις ήδυνήθην νά καταπνίξω έν 
έμοί κραυγήν έκπλήξεως ίδών δτι δ έξ αμέθυστου δα
κτύλιος, ον έφερεν, ήτο άπαραλλάκτιος δμοιος πρός έ- 
κείνον, δν εφερεν δ νεαρός αξιωματικός. Έστράφη πρός 
με καί βλέπουσα δτι τά βλέμματά μου ήσαν προση
λωμένα έπί τής χειρός της, τήν άπέκρυψε ζωηοώς έξ 
αιδημοσύνης. Τά βλέμμματα ήμών συνηντήθησαν, ή- 
σθάνθην δέ άλγος έν τή καρδία, διότι μοί έφάνη δτι 
άνεκάλυπτον είς τούς οφθαλμούς αύτής έκφρασιν δ- 
μοίαν εκείνης, ήν είχον παρατηρήσει είς τούς οφθαλ
μούς τού αξιωματικού θνήσχ,οντος· ή έκφρασις αύτη 
ήτο κράμα μομφής, άπεχθείας καί φρίκης. Έννοήσας 
δτι ή παρουσία μου τή ήτο μισητή άπεμακρύνθην.

Άπήλθον τή έπαύριον μετά τού φορτίου μου είς 
ούδένα άποκαλύψας τό μυστήριον, καί έλεγον κατ’ 
έμαυτόν :

«*Ελπιζε, έλπιζε άκόμη, δυστυχής κόρη- ή έλπίς 
στηρίζει τάς ταρασσομένας φρένας. Ή ψυχή τού άν- 
θρώπου έξοικειούται πρός τά πάντα, καί πρός αύτήν 
άκόμη τήν θλίψιν. Είθε δ χρόνος, δ μέγας ουτος τών 
ψυχών παρήγορος, δυνηθή νά άμβλύνη τήν όξείαν 
ταύτην εύαισθησίαν σου, έξ ής τοσαύτα πάσχεις άλγη, 
καί σοί δώση ίσχύν ινα έξέλθης έπινικίως τής δο
κιμασίας τής άπειλούσης σήμερον νά σέ καταβάλη !»

Τί άπέβη ή άτυχής κόρη; προσέθηκεν δ γηραιός 
θαλασσομάχος ρίπτων τήν τέφραν τού καπνειλήματός 
του. ’Αγνοώ τούτο, άλλ’ ούδ’ ήθέλησα νά τό έξετάσω 
φοβούμενος μή μάθω δτι δύο άνθ’ ενός ή σφαίρά μου 
έρριψε θύματα.

Louis Gollas 1.

ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΡ.

ξεων, Ιερός οίκος ή άδυτον ιερόν Χαρέμ-έλ-Σερίφ 
καλείται καί σήμερον παρά τών ’Οθω

μανών, κυρίων όντων συμπάσης τής περιοχής.
‘II ίστοοική αύτη περιοχή έχει έκτασιν 1 50 τετρα

γωνικών χιλιαμέτρων. Πρώτισται τών έπ* αύτής οι
κοδομών τών σήμερον παρατηρουμένων είσί τό τέμενος 
τού Όμάρ, τό τέμενος *Ελ-νΑκσα, αί ύπόγειοι στοαί 
καί αί πύλαι.

Τό περί ου πρόκειται ένταύτα τέμενος τού Όμάρ, 
διακοινόμενον έπί τέχνη καί μεγαλοπρεπείς, άνηγέρθη 
έπί τού έδάφους τού Ναού τού Σολομώντος, κατά τήν 
παραδοσιν, ύπό τού Καλίφου Όμάρ, είτα δέ περί τά 
τέλη τού Ζ'. αίώνος άνωκοδομήθη λαμπρότερον καί 
μεγαλοπρεπέστεροι ύπό τού Καλίφου Άπδουλμάλεκ, 
δαπανηθέντων πρός τούτο επταετών φόρων τής Αίγυ
πτου. Βραδύτερο ν δέ πολλάκις έπεσκευάσθηπολυτελώς. 
Τό οικοδόμημα εγε·. σχήμα οκτάγωνον, δ δέ ρυθμός 
έστιν έν γένει βυζαντινός, έξ ού συμπεραίνουσί τινες 
δτι οί άρχιτέκτονες αύτού ήσαν έλληνες. Έκάστη 
αύτού πλευρά καλύπτεται ύπό μαρμάρου καί ύελωμένων 
πλίνθων φωτίζεται δι* επτά μεγάλων παραθύρων, 
καί έπιστεγάζεται ύπό μεγίστου θολού, άπολήγοντος 
είς παμμεγέθη ήμισέληνον. Τό δλον έν γένει οικοδό
μημα έμποιεί τώ θεατή άρίστην καί ύψηλήν έντύπω- 
σιν, άλλά τό έσωτερικόν αύτού έστι σκοτεινόν. Εν
τός περιφράγματος ξυλίνου, τεχνηέντως τετορνευμένου, 
παρατηρείται δ διάσημος βράχος Έσ- Σάχρα, ού ά
νωθεν αίωρειται έν ε’ίδει σκηνής σκέπη έκ μετάξης, 
ύπομιμνήσκουσα τήν σκηνήν τήν δοθεϊσαν παρά τού 
Θεού είς τον Άδάμ, κατά τήν μωαμεθανικήν παρά- 
δοσιν. Είς τόν βράχον τούτον μέγαν έπίσης άποδί- 
δουσι σεβασμόν καί οί Ιουδαίοι, θεωρείται δ’ ούτος 
ώς ή άλως τού Όρνά, ήν ήγόρασεν δ Δαβίδ παρά τών 
Ίεβουσαίων καί έφ* ής κατέβη πύρ έζ ούρανού καί 
κατέφαγε τά προσενεχθέντα τώ Θεώ ολοκαυτώματα. 
Παρά τήν δυτικήν άκραν τού βράχου φαίνεται έγγε- 
γλυμμένον ίχνος χειρός, δπερ άποδίδουσιν είς τόν ’Αρ
χάγγελον Γαβριήλ, κωλύσαντα διά τής χειρός του 
τόν βράχον, οστις ποτέ ήθέλησε νά φύγγ έκείθεν πρός 
τόν ούρανόν.

‘Ιερά κειμήλια, φυλαττόμενα έν τώ τεμένει, είσίν ή 
σημαία τού Προφή νου περ.ειλημένη περί τήν λόγχην 
αύτού, ή σημαία τού Όμάρ άναπεπταμένη, ή άσπίς 
Χάμζα, θείου καί πιστού άκολούθου τού προφήτου, 
πλάξ τις έξ ίάσπιδος κλπ.

Κλίμαξ 15 βαθμιδών έν τώ τεμένει άγει είς ύ- 
πόγειον, στεγαζόμενον ύπό τού είρημένου βράχου Έσ- 
Σάχρα. Παρά τήν είσοδον τούτου πρός μέν τά δεξιά 
δεικνύεται δ τόπος ένθα προσηύξατο δ Σολομών, πρός 
δέ τά άριστερά δ τόπος, ένθα προσηύξατο δ Δαβίδ, 
καί περαιτέρω δ Αβραάμ. Ό προφήτης Ήλίας προ
σηύξατο είς τήν βόρειον τού ύπογείου γωνίαν, δ δέ 
ποοφήτης Μωάμεθ παρά τήν νοτιανατολικήν πλευράν.

Λεπτομερής περιγραφή καί ιστορία τής περιπύστου 
ταύτης περιοχής τού Σολομωντείου Ναού εύρηται έν 
πολλοίς έτερογλώσσοις συγγράμμασιν, έκ δέ τών ή- 
μετέρων έν τώ πρώτω τεύχει τού προσκυνηταρίου τής 
‘Αγίας Γης (Ή ‘Αγία πόλις Ιερουσαλήμ καί τά πε

ρίχωρα αύτής) συγγραφέντος μέν ύπό Βενιαμίν Ίωαν- 
νίδου, έκδοθέντος δέ έν Ίεροσολύμοις (1877) ύπό τού 
σκευοφύλακος τού παναγ. Τάφου κ. Σεραφείμ.

ΤΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΙ2 ΝΕΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ.—Έν τψ άστερο- 
σκοπείω τών Παρισιων ό άστρονόμος Παύλος Ερρίκος άνε- 
καλυψε πρό μικρού νέον πλανήτην, μέγεθος έχοντα περίπου 
δωδέκατου βαθμού. Ό δε καΟ. I. Παλίζας έν Βιέννη άνε- 
κάλυψε δύο μικρότατους πλανήτας. Ό αύτός μέχρι τούδε 
άνεκκλυψε 33 τοιαύτα σώματα.

ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ.—’Αμερικανός λοχαγός, όνόματι 
J. W. Williams, έπενόησε νέον τηλέγραφον, τέως άγνω
στον, μέλλοντα να παρχσχη μεγίστας ώφελείας είς τούς δια 
σιδηροδρόμου οδοιπορούνιας. Γνωστόν δτι πάσα γραμμή σι
δηροδρόμου έχει παραπλεύρως καί γραμμήν τηλέγραφου 
παράλληλον. 'Π έπινόησις τού ’Αμερικανού εφευρέτου συ- 
νίσταται είς τό να διατηρή συνεχή ηλεκτρικήν συγκοινω
νίαν μεταξύ τής τρεχούσης άμα ξοστοιχίας και τού παρα
πλεύρου τηλεγραφικού σύρματος. Ουτω, τηλεγραφικόν μη
χάνημα, έστημένον έν μι^ί τών αμαξών, δύναται ν* άνταλ- 
λάσση τηλεγραφήματα μετά τού λοιπού κόσμου, καθ’ δν 
χρόνον ή αμαξοστοιχία πορεύεται μεθ’ όσης δήποτε τα
χύτητας.
ΕΡΥΘΡΑ KHAIS ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΔΙΟΣ —Οί άτ 
στρονόμοι παρατηρούσιν από τριών ετών μεγάλην έρυΟρκν 
κηλϊδα επί τού δίσκου τού Διός μένουσαν άκίνητον, άνω
θεν τού ισημερινού τού άστέρος τούτου. 'II κηλίς αυτή ύ- 
©ισταμένη μόνην τήν περί τόν άξονα κίνησιν καί τήν τής 
ατμόσφαιρας τού άστέρος έχει μήκος τετραπλάσιον τού τής 
διαμέτρου τής γής, χροιάν κεραμόχρουν^ώχραν, έπί έδάφους 
λευκού φωταυγούς, σχήμα δέ έπίμηκες, άπολήγον είς οξύ
τητας κατά τό άνατολικόν καί δυτικόν άκρον. Αί λοιπαί 
γνωσταί λευκαί κηλϊδές του, αί παρατηρούμεναι κατά τήν 
ίσημερινήν χώραν τού Διός μεταβάλλουσιν άπαύστως θέσιν 
οθεν ζήτημα έξεταζόμενον τανύν παρά τοΐς άστρονόμοις έστιν 
ή άκινησία τής έρυθρχς αύτού κηλϊδος. Πάντα τά αστρο
νομικά τηλεσκόπιά είσι νυχθημερόν έστραμμένα προς τον 
άστέρα, οί δέ φυσιοδϊφαι τού έναστρου ούρανού έναγωνίως 
παρατηρούσιν, έλπίζοντες νά Γδωσι μεταβολήν τινα τής κη- 
λίδος, έκτος άν αίφνης έκλείπουσα άποκαλύψη αύτοϊς νέαν 
τινά δψιν τού Διός.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΕΠΙ ΑΕΡΟΣΤΑΤΩΝ ΕΝ ΤΩ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΩι. — ‘Η έφαρμογή τού ηλεκτρικού 
φωτός, τής νεωτάτης ταύτης έπινοήσεως, είς πάντας τους 
κλάδους τής ανθρώπινης έργασίας, μελετχται μετά πυρε- 
τώδους έπιμελείας ύπό τών προηγμένων έν ταϊς έπιστή- 
μαις έθνών. Έκοίδοται μάλιστα καί έφημερίς φέρουσα τον 
τίτλον «’Επίσημος Μηνύτωρ τού ’Ηλεκτρισμού», έξ ής ά- 
ρυόμεθα τά εξής :

Τό ηλεκτρικόν φώς κχί τό άερόστατον φαίνεται οτι πα- 
ρέξουσι θετιχάς ώφελείας τώ γερμανιχψ στρατψ έν καιρίμ

2.



Ο ΚΟΣΜΟΣ.
<0 Ο ΚΟΣΜΟΣ.

H

πολέμου. *0 θωρηκτός γερμανικός στόλος, διοικούμενος ΰπο 
τοΰ αντιναυάρχου Βικέδου έκτελεϊ κατ’ αύτάς δοκιμασίας 
επί τώ σκοπφ τούτφ κατά τήν δπό τοΰ κ. Μόλτκε εκφρα 
σθε’σαν επιθυμίαν. Ό γενικός αρχηγός τοΰ επιτελείου ε
πιθυμεί νά έξετασθή αν τό ηλεκτρικόν φώ; έκπεμπόμενον 
έξ άεροστάτου δέσμιου ουναται νά χρησιμεύση έν καιρω νυ- 
κτός εις κατόπτευσιν τών θέσεων και τών κινήσεων τοΰ 
εχθρικού στρατοΰ και όδηγήση ούτως εις εκλογήν τοΰ κα 
ταλληλοτέρου εδάφους πρός εναρξιν τής μάχης. Έπι τούτω 
ή ναυαρχις φέρει ήδη άερόστατον καί πλέει δια νυκτός άπό 
τοΰ όρμου τοΰ Neustadt μέχρι τοΰ άκρου τής μεκλεμβουρ- 
γει'ου άκτής δοκιμάζουσα τά αποτελέσματα τοΰ άεροστα- 
τικοΰ ήλεκτρικοΰ φωτός. Ή δοκιμασία γίνεται έπι πλοίου 
πρός αποφυγήν τής συρροής τών περιέργων.

Οΐ Γάλλοι καί οί Βίλγαι άρέσκονται ενίοτε εις την δια 
κωμφδησιν τής άρχαιάτητος έν τφ θεάτρφ. Ό έξ Άμβέρ- 
σης βουλευτής κόμης δ’ Όσμόΰ συνέταξε κατ’ αΰτάς κω
μικόν μελόδραμα, δπόθεσιν εχον τά κατά Α ά φ ν ι ν καί 
Χλόην, πολλοί δε βουλευταί καί πολιτικοί άνδρες τής 
Γαλλίας κα! τοΰ Βελγίου προσεκλήθησαν ΐνα παρευρεθώ- 
σιν έν τή προσεχώς δοθησομένη παραστάσει.

— Έν τή Γαλλική ακαδημία τών έπιγραφών ό κύριος 
Βάδιγκτων ανήγγειλε τήν έν Παλμίρα δπό τοΰ πρίγκηπος 
Σίμωνος Λαζαρέφ άνακάλυψιν μακρχς επιγραφής διγλώσ
σου (ελληνικής καί πχλμυρικής) χναγραφούσης διάταγμα 
τής συγκλήτου κατά τό έτος 137 μ. X. έπι τής αυτο
κρατορίας Άοριανοΰ. Άφορχ δέ τό διάταγμα εις νόμον 
περί δημοτικών φόρων.

Κατά τήν αυτήν συνεδρίασιν, δ κύριος Ερρίκος Βχϊλ 
έξήγησεν άρτίως άνευρεθέν τεμάχιον παπύρου περιέχοντας 
στίχους τινάς τοΰ Άριστοφάνους έκ τής κωμφδίας ’Όρνι
θες. Οΐ στίχοι ούτοι, γνωστοί ήδη, πεοιέχουσιν αξιοση
μείωτους παραλλαγές.

— Ό διευθυντής τοΰ αστεροσκοπείου τών Πχρισίων 
προπαρασκευχζεται όπως έκτελέστ; μετεωρολογικός παρα- 
τηοήσεις έπι αεροστάτου εις όψος 2300 μέτρων. At παρα
τηρήσεις αύται σκοπόν έχουσι νά διευκολΰνωσι τους υπο
λογισμούς τών ατμοσφαιρικών διαθλάσεων.

— Ή πόλις τής Μαντουης πανηγυρίζει τήν στιγμήν 
ταύτην τήν 19 εκατονταετηρίδα τοΰ Βιργιλίου. Aj έορταί 
ήρξαντο τήν δωδεκάτην Σεπτεμβρίου (ν.) καί παραταθή- 
σονται μέχρι τής πρώτης ’Οκτωβρίου (ό Βιργίλ'.ος έγεν- 
νήθη κατά τό 70 έτος π. X. καί άπέθανε κατά το έτος 
19 τής αύτής χρονολογίας· γενέθλιάς αδτοΰ τόπος υπήρξε 
κυρίως το χωρίον ’Ανδεις, κείμενον έγγύτατα τήςάνωτέρω 
πόλεως, άλλ’έν τφ έπιγράμματι όπερ δΓ έαυτόν συνέταξεν 
ό ποιητής τών βουκολικών τήν Μάντουαν ονομάζει 
πατρίδα).

Λίοσοκο[».εϊον τών νηπίων.
------------------ 1

Τό περαιτέρω είκονιζόμενον περικαλλέστατον κτί- 
ριον έστίν εν τών φιλανθρωπικών έν Νέζ Ύορκν) κα- 
θιδρυμζτων προωρισμένων εις νοσηλείαν τών νηπίων.

Τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεω; αύτοΰ έλαβε φιλάν
θρωπος τις ιατρός κατορθώσας νά συλλέξή δι’ εράνου 
50 χιλ. ταλλήρων, έτερος δέ πλούσιος φιλάνθρωπος 

προσήνεγκεν ο’ίκοθεν έτε'ρας 50 χιλ. καί ούτως άνη- 
γέρθη διά δαπάνης 100 χιλ. ταλλήρων τό νοσοκο

μείου τών νηπίων. ’Ανταποκριτής περιγράφουν τούτο 
έπιφέρει ότι ό έπισκεπτόμενος τό καθίδρυμ.α εύλογεϊ 

τούς φιλάνθρωπους ίδρυτάς καί ύπό μεγίστης κατα
λαμβάνεται συγκινήσεως βλέπων ενταύθα μέν βρε'φος 
εντός λίκνου νοσηλευόμενον, έκεϊ δέ έτερον έπι φο
ρητής έδρχς μετακινούμενου, περαιτε'ρω νήπιον άνα- 
γινώσκον, κοράσια έν άναρρώσει ένδύοντα πλαγγο'νας 
ή παίζοντα καί α^οντα. Περιττόν είπεΐν ότι ή καθα- 

ριότης έστίν ή βάσις τού οργανισμού τού έν λόγω νο
σοκομείου.

Κεργησία νύμ.φη.

Οί Κιργήσιοι είσί λαός νομαδικός ταρταρικής κα
ταγωγής διεσπαρμένοι έν τώ Τουρκεστάν καί έν χώ- 

ραις όμόροις τής Σινικής καί τής Ρωσσικής αύτο- 
κρατορίας, διαιρούνται ^δ’ εις τρεις φυλάς άριθμούσας 

έν όλω 1,200,000 περίπου ψυχών αί φυλαί αύται 

ύπο’κεινται τή Ρωσσίζ άπό τού 1854. Οί Κιργήσιοι 

ένασχολούνται κυρίως εις τήν κτηνοτροφίαν τών προ
βάτων καί ίππων. At γυναίκες αύτών είσιν έργατι- 
κώταται έκτελούσαι τά έργα τών ζνδρών, πρό πάν
των δέ διζκρίνονται εις τήν ταπητουργίαν. Παράδοζά 
τινζ έθιμα διζκρίνουσι τόν λαόν τούτον. Ό γάμος 
παρ’ αύτώ τελείται μετά μ.εγάλης πομπής. Πρό τής 
τελετής ή μελλόνυμφος έξέρχεται έφιππος εις κυνηγε- 
σίαν, ήτις καλείται κυκηγεσία τοΰ έρωτος· συνοδεύε

ται δέ ύπό πάντων τών νέων, οίτινες ποθούσι νά τήν 
συζευχθώσιν. Ή κόρη κρατούσα μαστίγιον άνά χείρας 
καλπάζει έντεύθεν κάκεΐθεν μαστιγούσα τούς νέους, 
μεθ’ ών δέν θέλει νά συζευχθή. Ό νέος, ον δέν έμα- 
στίγωσεν, είνε ό έκλεκτός τής καρδίας της καί μετ’ 
αύτού τελείται αμέσως ό γάμος. Ό σύζυγος δωρεΐται 
εις τόν πατέρα τής νύμφης πρόβατα καί ίππους, ού- 
τος δέ προικίζει τήν θυγατέρα του δίδων αύτή σκηνήν 
μετά τών αναγκαίων έφοδίων. Μετά τό τέλος τού 
γάμου πάντες οί φίλοι τοΰ γαμβρού συναθροισθέντες 

περί τήν σκηνήν τής νύμφης, πειρώνται ν’ άρπάσωσιν 
αύτήνζβιζίως, οί δέ συγγενείς τής νύμφης άνθιστά- 
μενοι ματαιούσι τήν έφοδον. Ή απόπειρα αύτη εινε 

προσποιητή καί άπλούν έθιμ.ον.
Ή πζρατιθεμένη είκών παρίστησι νύμφην Κιργη- 

σίαν φέρουσαν τήν γαμήλιον στολήν.

ΓΝΩΜΑΙΞΣΤΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Πρώτα κοσμήματα τών γυναικών ’πήρξαν αναμφίβολος 
τά αυτοφυή άνθη τοϋ άγροΰ καί σήμερον ακόμη τών μαρ
γαριτών καί τών άδζμχντων ή λάμψ’.ς δεν καλλύνει το- 
σοΰτον τήν χαρίεσσχν κεφαλήν ωραίας τινός κόρης, όσον 
εν άνθος καμελλίας. Τά ά.θη είναι τής φύ’εως ή ποιητι- 
χωτέρα ίκφρασις, τής αθώας παρθένου ή χαρά, τό κό

σμημα πάσης τελετής, τοΰ έρωτοςγή μυστηριώδης γλώσσα, 
ή παρηγοριά τής τεθλιμμένης καρδίας, το άπεικόνισμα 
τής καλοκχγαθίας τοΰ Θεοΰ. Πας μή αγαπών τά άνθη, 
βεβαίως είναι κακής ψυχής άνθρωπος. Φυλάχθητι άπό 
αυτόν, διότι εις τήν πρώτην περίστασιν, καθ’ ήν ’τόν 
δυσαρεστήσης, θέ'.ει σέ βλάψει. (θ. Όρφανίθης).

Ευτυχής καί υγιέστερος έστινό δυνάμενος, μετά τήν κο- 
| πιώδη τής ήμέρας εργασίαν, ν’άναπαύη καί καλλιεργή τό
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πνευμά του δια καταλλήλου άναγνώσεως, και νά κοινωνή 
μετά τών μεγάλων άνζρών τών άρχαίων και τών νέων χρο 
νων. (’Ιατρός Beveille-Parise).

Έκ του περιοδικού συγγράμματος
Le Medecine Populaire.

Έν ταϊς ήμέραις ημών ή άληθής άξία του άνθρώπου 
πολλάκις διέρχεται άπαρατήρητος, άν μη άρτύηται διά μι- 
κράς δδσεως άγυρτει'ας. (Castagnary).

’Από δεκαετίας και έπέκεινα πολλοί τών καθ’ή- 
μας λογίων ένησχολήθησαν εις το ζήτημα τής μελέ- 
της καί βελτιώσεως τής έκκλησιαστικής μουσικής, 
πολλά όέ περί τούτου έγράφησαν καί έν έφημερίσι καί 
έν φυλλαδίοις, έν οίς καί τινα πολλής άξια προσοχής. 
Αί μελέται αύται συστηματικότερον έλαβον χαρα
κτήρα μετά τά τελευταία έτη, έπιτροπή δέ πολυ
μελής έξ ειδικών προσώπων προ καιρού συγκροτη- 
θεϊσα, έπιμελώς δέ καί έπιμονως έργασαμένη κατέ- 
ληξεν εις πρακτικά τινα με'τρα, έξ ών προδοκάται 
κατά μέγα μέρος ή επιτυχία τού σκοπού. Έκ τών 
μέτρων τούτων άρκούμεθα σημειούντες σήμερον τήν 
κατασκευήν ειδικού οργάνου τής έκκλησιαστικής μου
σικής χρησιμεύσοντος εις διδασκαλίαν καί μελέτην αύ- 
τής, τήν άπόφασιν περί συστάσεως ειδικής σχολής 
τής μουσικής ταύτης, καί τήν σύνταξιν στοιχειώ
δους διδακτικής μεθόδου. Καί τό μέν έκκλησιαστι- 
κον όργανο ν κκτασκευασθέν ένταύθα αντί δαπάνης 
100 περίπου λιρών τουρκικών λειτουργεί από δύο 
ήδη μηνών, ήρξατο δέ συντασσομένη ή διδακτική 
μέθοδος, καί πρόκειται νυν ίνα έξευρεθώσι τά μέσα 
πρός καταρτισμόν τής πρώτης τάξεως τής μουσικής 
σχολής.

Πολλών έπαίνων άζία έστίν ή έν λόγω ειδική έπιτρο
πή διά τήνέπιτυχίαν τών μελετών, όφειλομένην κατά 
μέγα μέρος εις τήν μουσικήν ειδικότητα καί κρίσιν του 
προεδρεύοντας αρχιμανδρίτου κ. Γερμανού Άφθονί- 
δου, πολλάς καί άλλα; σπουδαίας προσφέροντος ύπη- 
ρεσίας τή Εκκλησία. Πιστεύομεν ότι ή σοβαοά καί 
συγκινητική έκκλησι αστική ημών υμνωδία θ’ άναλάβη 
μετά τινα καιρόν τό άρχαίον αύτής κάλλος, δπερ 
κατά τό πλειστον άπώλεσε στρεβλωθείσα ύπό τής 
απειροκαλίας καί ύπό τής κακοζήλου άπομιμήσεως 
άλλοτρίων μελών.

Περί τών μουσικών τούτων έργασιών βραδύτερον 
διαφωτίσομεν έν λεπτομερεία τόν αναγνώστην. *Ι1δη 
παρατιθέμεθα τόν ύπό τής Ίερας Συνόδου έγκριθέν- 
τα Κανονισμόν τής Μουσικής Σχολής έχοντα ώς 
επεται :

*Αρθρον ά.—«Ή^διδασκαλία τής έκκλησιαστικής 
μουσικής γινομένη τή βοηθεία τού ψαλτηρίου (α) έσε-

(α) Σημ. Σ. Κ.—Ψ α λ τ ή ρ t ο ν έκλήθη τό νέον εκ
κλησιαστικόν οργανον, οπερ έχει ομοιότητά τινα εξωτερι
κήν πρδς κλειδοκύμβαλον.

ται τετραετής, διαιρούμενης τής σχολής εις τέσσαρας 
τάξεις, έν αίς διδάξουσι δύο διδάσκαλοι. Γενικόν 
πρόγραμμα τής όλης διδασκαλίας κανονισθήσεται 
ύπό τής μουσικής έπιτροπής, τό δέ ένιαύσιον πρό
γραμμα διά τό τρέχον έτος δρισθήσεται ύπ’ αύτής 
άμα τή έγγραφή καί κατατάξει τών μαθητών.

*Αρθρ. β'.—Έκάστη τών τάξεων όιδαχθήσεται 
τρις τής εβδομάδας άνά μίαν ώραν, ώστε διά τό μά
θημα τής μουσικής όιά τάς τέσσαρας τάξεις απαι
τούνται δώδεκα ώραι καθ’ εβδομάδα. Ή δέ ταλτο- 
ποίησις τών ώρών άφίεται εις τήν διεύθυνσιν τής 
πατριαρχικής Μ. τού Γ. σχολής καί τής δημοτικής 
σχολής.

Άρθρ. γ'.— Ή μουσική σχολή έσται προσιτή εις 
τούς μαθητάς άπασών τών τάζεων τής πατριαρχι
κής Μ. τού Γ. σχολής καί εις τούς τών δύο άνωτά- 
των τής δημοτικής. Έκ δέ τών άλλαχόθεν προσερ- 
χομένων γίνονται δεκτοί μόνον οί διακούσαντες γραμ
ματικά μαθήματα τούλάχιστον μέχρι τής δευτέρας 
τάξεως τής πατριαρχικής Μ. τού Γ. σχολής.

* Αρθρ. δ'.—Οί μαθηταί όφείλουσιν έχειν ούχί μι
κρό τέραν τών δεκατριών έτών ηλικίαν, ύποβάλλονται 
δέ εις προηγουμένην έξέτασιν τών διδασκάλων καί 
γίνονται δεκτοί μόνον έάν άποδειχθή ότι έχουσι τά 
άπαιτούμενα φυσικά προσόντα διά τήν μουσικήν.

* Αρθρ. έ. —"Απαντες οί μαθηταί τής μουσικής 
σχολής, θεωρούμενοι ώς τακτικοί φοιτηταί, ύπόκειν- 
ται εις δλας τάς διατάξεις τής δημοτικής σχολής, 
έν η γενήσεται ή διδασκαλία τού μαθήματος τούτου.

* Αρθρ. ς'.—Όρισθήσονται ήμέραι καθ’ άς ή αίθουσα 
τής μουσικής σχολής έσται ανοικτή διά πάντας τούς 
ίεροψάλτας καί μουσικοδιδασκάλους τούς βουλομένους 
νά έξοικεκοθώσι πρός τήν όιά τού ψαλτηρίου διδα
σκαλίαν ή νά μ,ελετήσωσιν έπί τού οογάνου τούτου».I Η

ΊΙ έπί τής οικοδομής τής Μεγάλης τού Γένους 
Σχολής Έπιτροπή άνήγγειλεν ότι αύριον, κυριακήν, 
τή 9η π. μ. ώρα τελούνται τά έγκαίνια τού νέου 
οικοδομήματος τής σχολάς ταύτης. Τό έπί τή τε
λετή ειδικόν πρόγραμμα δημοσιευθέν έκ τού Οίκου- 
υ.ενικού Πατριαρχείου έχει ώς επεται :

«Τή 12 τού σεπτεμβρίου μηνός, τήν 7 π. μ., ώ
ραν, ή Α. Θ. Παναγιότης ό οικουμενικός πατριάρχης 
συνοδευόμενος ύπό τής περί αύτόν αγίας καί ίερας συ
νόδου έξέρχεται τών πατριαρχείων καί κατευθύνεται 
πρός τό νεόδμητον οικοδόμημα τής Μ. τού Γ. σχολής.

'11 έφορία τής Μ. τού Γ. σχολής μετά τού σχολάρ- 
χου ύποδέχονται τήν Α. Θ. παναγιότητα έν τή άνα
τολική θύρα τού περιβόλου τής σχολής.

Ό καθηγητικός τής σχολής σύλλογος ίστάαενος 
έν τή κυρία τής οικοδομής θύρα ύποδέχεται τόν πα
τριάρχην, δστις κατευθύνεται άμα είσελθών μετά πά- 
σης τής συνοδίας αύτού διά τής δεξιάς κλίμακος 
(έν ή ιστανται εκατέρωθεν στοιχηδόν οί μαθηταί τής 
Μ. τού Γ. σχολής) εις τό βόρειον τής αιθούσης μέ
ρος, δπου ήδη’ύπάρχει ηύτρεπισμένη τράπεζα πρός 
έκτέλεσιν τού ιερού άγιλσμού.

(Κιργησία Νύμφη. σελ.10).

ΊΙ Α. θ Π. τελεί τόν αγιασμόν καί μετά τήν ά- 
ποπεράτωσιν αύτού ποιείται δέησιν υπέρ τής Α^ Α^ Αϊ
τού φιλολάου ημών άνακτος. Μετά τό ^ρκς τής 0cή- 
σεως οί μαθηταί τής δημοτικής σχολής ψάλλουσι 

τόν ύπέο τής A Α. Μ τού Σουλτάνου ύμνον οτε η 
Α. 0 Παναγιότης καθαγιάζει τήν μεγάλην αίθουσαν, 
τών λοιπών’δέ τής σχολής αιθουσών τόν κζία.για- 
σαόν άνατίθησιν εις ένα τών αγίων αρχιερεών.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ. 15Μετά τούτο άνζβχίνει τό βήμχ ό ταυ.ίας τής έπϊ 
τής οίζυδομής επιτροπής καί άνάγινώσζει σύντομον 
καί περιληπτικήν έ'κθεσιν τής διχχειρίσεως χύτής, κχ- 
θυποβάλλων άμχ καί τόν ισολογισμόν τών έσόδων 
καί δχπχνών.

Μετά τήν λογοδοσίαν τοϋ τχμίου ή Α. θ. πανα- 
γιο'ττς λαμβάνει τόν λο'γον καί άποδιδοΰσχ τήν προ- 
σήκουσχν εύγνωμοσύνην καί εύχαριστίχν τοϊς συνδρχ- 
μοϋσιν εις τήν άνίδρυσιν τοϋ οικοδομήματος εύερ- 
γέταις κηρύττει τήν έναρξιν τής λειτουργίας τού νε'ου 
οικοδομήματος και παραδίδωσι τούτο τή έφορίζ τής 
σχολής. Μεθ’ ο εύθύς οί έν τοϊς έκχτέρωθεν τής μεγά
λης αιθούσης διαδρο'μοις ίστάμενοι μχθηταί τής δη
μοτικής σχολής άρχονται ψκλλοντες τόν έπΐ τούτω 
συντεταγμε'νον ύπέρ τών εύεργετών τής σχολής ύμνον.

Μετά τό άσμα λαμβάνει τόν λο'γον ό σχολάρχης 
καί επισφραγίζει τήν τελετήν όιά συντόμου καί καταλ
λήλου τή περιστάσει προσλαλιάς, τήν οποίαν διαδέ
χεται αμέσως ό πολυχρονισμός τού παναγιωτάτου 
οικουμενικού πατριάρχου, καί ούτω λήγει ή τελετή 
τών εγκαινίων».

Ίόοΰ ή ανωτέρω άναφερομένη

ΩΑΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΔΜΗΤΟΥ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ.

ι
Εύλογήσωμεν, παϊδες, Θεόν 
τόν παντός αγαθού χορηγέτην, 
άεννάων πηγήν ελεών 
καί παντοίων κακών άναιρέτην.2
Έξ ανάγκης τό πριν πενιχράν 
είτε άπνουν έστίαν οΐκοϋσαι, 
εύδοκίφ Θεοϋ εις λαμπράν 
μετοικοϋσι καί εΰπνουν αΐ Μοϋσαι.

3
Τήν έστίαν νϋν ταύτην λαμπρώς 
καί πανδήμως σεπτός τελετάρχης 
έγκαινίζει, τήν ό’ψιν φαιδρός, 
ορθοδόξων κλεινός πατριάρχης.

4
Συνευξώμεθ’ αύτψ εΰχωλήν 
τφ τών φώτων Πατρί έγκαρδίως 
τήν νεόδμητον ταύτην Σχολήν 
άσινή συντηρεϊν αιωνίως.

S
Καί τοϊς κτίτορσι δέ τοϊς κλεινοϊς, 
τοϊς ευ δρώσι προθύμως τό γένος, 
ευλογίας ενταύθα κοινής 
άποτίσωμεν φόρον ασμένως.

Ο
ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΝ χαϊρ’ ιερόν, 
φιλομούσων πατέρων Ιστία 
δαπανώντων άδρώς εις καιρόν 
καί εις δέον πολλή προθυμίγ.

Άναγινώσκομεν έν τφ Νεο.Ιόγω :
’Ασμένως άγγέλλομεν ότι ή Α. Μ. ό Σουλτάνος 

ηύδόκησε νά είσχκούσηται τής αίτήσεως τής εκκλη
σιαστικής ήμών άρχής περί έπαναλήψεως τής χορη
γίας άρτου καί κρέατος εις τά εθνικά φιλανθρωπικά 
καταστήματα. Ή ε'ίδησις αύτη μετ’ άγαλλιάσεως 
βεβαίως γενήσεται δεκτή παρά παντί τώ όρθοδόξω 
πληρώμ.ατι, καθ’ όσον μάλιστα τά οικονομικά τών 
εθνικών νοσοκομείων εις ούχί εύάρεστον διετέλουν έπ* 
έσχατων κατάστασιν. Προχθές ήγγέλθη εις τά πα
τριαρχεία ή έκδοσις τού σχετικού αύτοκρατορικού 
ίραδέ, ούτω δέ θά δίδωνται, ώς τό πρόσθεν, τακτι- 
κώς καθ’ έκάστην 65 οκάδες κρέατος καί 180 άρτου, 
άν δεν άπατώμεθα. Ή άξια τής χορηγίας ταύτης 
ανέρχεται εις 18000 λίρας κατ’ έ'τος.

Τήν ανωτέρω εί'δησιν άγγέλλουσα ή τοϋ Οικου
μενικού πατριαρχείου έκδιδομένη Έκκ.Ι. ’Αλή
θεια έπάγει τά έξης :

«Διά τής βασιλείου ταύτης δωρεάς ού μικρόν ανα
κουφίζεται ή θε'σις τών φιλανθρωπικών ήμών καθι- 
δρυμάτων, ών ή εύεργετική έν τή κοινωνία αποστολή 
καί λειτουργία πασίδηλος καί πανθομολογουμένη. 
Σύναμα δι’ αύτής ή έγνωσμένη τού σεπτού ήμών Ά- 
νακτος εύσπλαγχνία περιτράνως καί πάλιν έξεδηλώθη, 
νέοι δέ δεσμοί εύγνωμοσύνης πρός τόσοις άλλοις συ
νέδεσαν τούς πιστούς Αύτοϋ ύπηκόους τού ήμετέρου 
γένους μετά τής A. Α. Μ. διακοσμούσης τάς σελίδας 
τής βασιλείας Αύτής δι’ έπαλλήλων εύεργεσιών πρός 
τό ύπήκοον.

(I) Έποιτ,θη υπό τοϋ έκ τών ελλογίμων συνεργατών 
τοϋ «Κόσμου» κ. Λέανδρου Άρβανιτάκη.

5
Καί συ χαϊρε καί ζήθι μακρόν, 
ώ ΖΑΡΙΦΗ ΓΕΩΡΓΙΕ, χρόνον 
δ τών βίαν άνύσας ευ δρών, 
αφειδής και χρημάτων καί πόνων.

8
Ές άεί σου τό κλέος μενεϊ 
μεταξύ ομοφύλων καί ξένων.
Καί Οανόντας καί ζώντας αϊνεϊ 
δ λαός τούς άξιους επαίνων.

ί>
ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, καί Σοί εθνικήν 
άπονέμεσθαι δεϊ ευλογίαν 
τοϋ μεγάλου καλού αρχικήν 
Σε κηούττουσι πάντες αιτίαν.

ΙΟ
Εύλογήσωμεν, παϊδες, Θεόν 
τόν παντός άγαθοϋ χορηγέτην, 
άενάων πηγήν ελεών 
καί παντοίων κακών άναιρέτην(’).

WWk/VWW

ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ

«Διερμηνείς τού γενικού αισθήματος έκμυχιαιτάτων 
καοδίας θερμάς πρός Κύριον δεήσεις άναπέμπομεν ύπέρ 
τού εύσπλαγχνικωτάτου ήμών μονάρχου, ου ή οί- 
κτίρμων καρδία δέν παρεϊδε πενόμενα τά φιλανθρω
πικά ήμών καθιδρύματα, άλλ’ έπήλθεν αύτοϊς αρω
γός καί άντιλήπτωρ δι’ όντως βασιλείου πράξεως.

«Πρός τούτοις ζωηροτάτας έκδηλοϋμεν εύχαριστίας 
πρός τήν Α. Ύψ. τόν περινούστατον αύτού πρωθυ
πουργόν Σα’ίτ πασσάν, ος έν συνδιαλέγει τινί ήν έσχεν 
εσχάτως μετά τής Α. Θ. Π. άμα ήκουσεν ότι όέν έ- 
πηνωρθώθη ή πρό δεκαοκταμήνου έπελθούσα διακοπή 
τής παροχής κρέατος καί άρτου εις τά φιλανθρωπικά 
ήμών καθιδρύματα, συνεστήσατο τή Α. Θ. Π. ΐνα 
διά τακοιρίου Της ύπομνήση αύτώ τούτο, προθύμως 
δέ έπακούσας τής αίτήσεως Αύτής, προεκάλεσε τήν 
εκδοσιν τού αύτοκρατορικού διατάγματος, δι’ ού τά 
φιλανθρωπικά ήμών καθιδρύματα έπανέλαβον τήν ά- 
πόλαυσιν τής καί πριν παρεχομένης αύτοϊς βασιλείου 
δωρεάς».

Άναγινώσκομεν έν τω ΆνατοΜκΰ ’Αστέρι:
Μετά πολλής τής άφοσιώσεως και υίικής εύλα- 

βείας, ώς έπιστέλλουσιν ήμϊν έκ Κρήτης, είσί γεγραμ- 
μέναι αί πρός τήν Μεγάλην ’Εκκλησίαν σταλεΐσαι ά· 
ναφοραί περί διορισμού μ,ητροπολίτου Κρήτης κλη
ρικού ιεροπρεπούς καί έγνωσμένης ικανότητας, έν αίς 
εκφράζεται πεποίθησις ότι ή μήτηρ ’Εκκλησία, τήν 
αΐτησιν αύτών ταύτην παραδεξαμε'νη, θέλει προβή 
φιλοστόργως εις έκλογήν ιεράρχου, δυναμένου έξά- 
παντος ΐνα καί τάς από τίνος ήδη χαινούσας πλη- 
γάς τού επισκοπικού ζητήματος έπουλώση, καί τού 
διηνεκούς σεβασμού τών Χριστιανών άπολαύη, έπ’ 
άγαθώ τής έπαρχίας, καί ή πρός τό ορθόδοξον τής 
Κρήτης πλήρωμα μητρική φιλοστοργία τής Μ. ’Εκ
κλησίας διατρανωθή έκπεφασμένως.

Έρανιζόμεθα έκ τοϋ Μίνωος, έφημερίδος τής 
Κρήτης, τά έξης.

’Επί τή προκειμένη έκλογή νέου μητροπολίτου Κρή
της παρακαλοϋμεν καί ημείς μετά τώνλοιπών συναδέλ
φων τήν έν Κωνσταντινουπόλει σύνοδον όπως προβή 
εις τήν έκλογήν ταύτην μετά μεγάλης περισκέψεως 
καί έκλέξη άνδρα χαίροντα τής συμπάθειας τοϋ τό
που, φιλόμουσον καί φιλοπρόοδον, πού πάντων δέ 
εύαγγελικώς μετριοπαθή καί άνεξίκακον. ’Από τής 
εκλογής προσώπου τοιούτου έξαρτάται ώς έπί τό 
πλεΐστον ή ταχεία λύσις του έπισκοπικοΰ ζητήματος, 
άφοϋ μάλιστα τή τελευταίοι άποφάσει τής πατριαρ
χικής συνόδου ή έξέτασις καί διακανόνισες τοϋ ζη
τήματος άνετέθη εις τάς άνωτέρας άρχάς τής ήμε- 
τέρας νήσου. Έλπίζομεν ότι έν τή προσεχεΐ έκλογή 
θέλει έπικρατήσει πνεύμα σύμπνοιας καί αγάπης χά- 
ριν τής λύσεως σκανδαλωδεστάτης διαφοράς, ής ή 
παράτασις τή τε Μ. Έκκλησίζ καί τώ τόπφ έσται 
τά μάλιστα έπιζήμιος.

——

Η ΠΪΡΚΑΙΑ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.
ΥΠΟ

Η. ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ.

Έκ μακράς καί λαμπράς περιγραφής δημοσιευ- 
θείσης τώ 1839 έν τοϊς Παιγνίοις τοϋ αειμνήστου 
Ηλιου Τανταλίδου ύπό τόν τίτλον Πανόραμα ύ\ 
εποψις της Κωνσταντινουπόλεως περιγραφής, ήν 
παρά τήν έπιθυμίαν ήμών άδυνατοΰμεν άτυχώς ν’ ά- 
ναδημοσιεύσωμεν, άποσπώμεν τήν έπομένην ζωηράν 
εικόνα τών σκηνών, αΐτινες διαδραματίζονται έν τή 
άπαισία ώρζ πυρκαϊάς έν τή μεγαλοπόλει ταύτη. Οί 
άτυχήσαντες νά πάθωσιν έκ τοιούτου συμβάματος 
καί οί παραστάντες μάρτυρες τών σκηνών εύρήσουσι 
τέλειον τό φωτογράφημα, οί δέ μή ίδόντες έξουσιν 
έπαρκή τούτων γνώσιν έκ τής περιγραφής 1.

1 Περί τών έργων τοϋ πολυκλαύστου ποιητοϋ τών τε 
έκδοθέντων καί τών ανεκδότων ποιησόμεθα προσεχώς λόγον, 
ώς καί περί τών αιτίων, δι* α δυσχερής, τό γε νϋν, έστίν 
ή έκδοσις αυτών, παρά τόν πόθον τών τε οικείων και τών 
πολυπληθών τοϋ μακαρίτου φίλων. Οΰχ ήττον, αποσπά
σματα τών έργων αύτοϋ συνεχώς κοσμήσουσι τάς στήλας 
τοϋ ήμετέρου φύλλου.

Φλογών ! ώ ! πάσα τών φλογών ή πόλις πρόκειται βορά. 
*Ω ! τί δέν έξηφάνισεν ή μάστιξ αυτ’ ή τρομερά !

Έξαίφνης, έν ω ήσυχα περί τά με'σα τής νυκτός 
Τά πάντα αναπαύονται κ’ έντός τής πόλεως κ’ έκτος, 

’Απαίσιος καί άλγεινή
Θρηνώδης ρήγνυται φωνή :
— «Φωτιά ! φωτιά I καήκαμεν !
Φωτιά ! φωτά ! χαθήκαμεν !»

Κ/ άπό τόν ύπνον τόν γλυκόν άναπηδ^ τρομακτική 
'Η γειτονία ή έκεϊ.

Ξεφωνητά και όδυρμοί . . . μητέρας μέ παιδιά γυμνάς 
'Αρπάζουν άπό τάς στρωμνάς.

’Απελπισία γενική . . . τό πϋρ ΰψοϋται καί λυσσ^ί . . . 
Τό πϋρ δψοϋται . . . ό βορράς όρμητικώτατα φυσά . . .

Τά άχ I αυξάνουν γοερά. * 
Άφίνουσα τόνοικόν της κόπτετ’ έδώ οικοκυρά. 
Τά χρήαατα, τά έγγραφα αυτός μέ παραζάλην

Καί τά λοιπ’ άποχαιρετφ.
Γνωστοί έκεϊ συντρέξαντες έν τάχ’ οικίαν άλλην 

'Γυμνοΰντες κράζουν δυνατά.
’Αλλά τό πϋρ άκάΟεκτον έκ τοϋ ενός έν άκαρεϊ 

Εις οίκους άλλους προχωρεί.
Ή φλόξ καί τό Πανόραμα προσέβαλε καί οί καπνοί, 
Καί ή κραυγή τών πανοπτών τάς άρχάς πάσας έςυπνεϊ. 
Τό γ ι α γ κ ί ν β ά ρ τό άγριον έσήκωσε τήν πόλιν 
Ήδη τήν φέγγει τής φωτιάς ή κοκκινάδα δλην.
ΜακρόΟεν εις τά δώματα γυναίκες, άνδρες θεωροϋν, 
Καί ξένοι παρεπίδημοι εις τά φαινόμεν’ άποροϋν.

Έν τούτοις ή πυρκαϊά τάς προσπαβείας αψηφά, 
Τήν φλόγα ή οικοδομή κι’ αυτήν ή φλοξ απορροφά ,
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Άέρος πάλη και π··ρός στοιχείων δύο φοβερών 
Ματαίως είς διαλλαγήν έμβαίνει τρίτον τό νερό*. 
Τό πυρ ακαταδάμαστο* προβαίνον ερημώνει, 
Κ’ αιθάλην είς τά ίχνη του και συμφοράν απλώνει, 
Κ’ είς τρία διαιρούμενο* τρεις συνοικίας ένταότφ 
Καταβιβρώσκει, και τό παν χφίνει χώραν είς αύ:ό.

Άνέβη προς τά υψηλά, 
Κατέβη προς τά χαμηλά, 

Έστράφη προς τ’ αριστερά, κατήντησεν ϊως έκεί, 
’Εδώ κατεπατήθη,

Πλήν πού ; . πρ.βαίνει δεξιά μί* άλλη γλώσσ’ αύτού κακή. 
Θεέ πυρός, βοήθει !

Άνέτειλεν ό ήλιος- τηλεφανής ήδη πυκνός 
Ώς νέφος αίρετ’ υψηλά ό ελισσόμενος καπνός. 
Θεέ, ή Πόλις γίνεται τροφή ΤΙφαίστου, καίεται.

Ώ άνεμοι, μή πνέετε !
Είς τήν ορμήν του άφεθέν, πάντα Φαγόν τά προ ποδών, 
Άφήκεν οπιοθεν το π~ρ τούς δήμους φλέγουσαν σποδόν, 
Ούδ’ ήναγκάσθη πρότερον νά μαρανθή, νά παύ-η 
Τού καίειν, πριν ή έμπροσθεν δεν είχε τι νά κανοη.

Ώ ! πού τό αγλαόκτισ τον εδώ θεμένον κτίριο* ; 
Τον πολυτάλαντόν του χθες ίδέτ’ ενταύθα κύριον. 
Έπι τής τέφρας κάθεται, γυμνός και τρέμων και θρήνων, 
Άπεσβεσμένον έξαφνα τής τύχης βλέπω* τον φανόν.

Πού καλλονή τής Πόλεως ; πού κόσμος τηλικουτος ;
Πού ευτυχία πολιτών ;
Πού κόποι τόσων τεχνιτών ;

Πού πολυτέλεια λαού ; πού συνηγμένος πλούτος ;
Πού οϊκοι και πού χγ'ρκί ; και πού ναοί ; και πού ; . . .

[και πού ; . . . 
"Εν δάσος φευ ! καπνοδοχών τό δμμα βλέπει τού λοιπού !

Μετά τοιαύτας δείλαιος ! πυρπολισμού πολλάς σκηνάς 
’Αναζητώ τής πόλεως τάς παναρχαίους ζαλλονάς !
Και επι σε στιλπνότητας ακμήν ακόμη νά ζητώ ; . . . 
Εις το τού Κρονου δρέπανον πώς, στήλη, δέν χναισθητώ ;

Το Ο υ ί σ τ . —f ί παίζοντες τό ο ύ ί σ τ ,—και όσημέ- 
ραι αυςανεται ο αριθμός τών παιζόντων παρ’ ήμ*ν,— πα- 
ραπονουνται πολλάκις κατά τής τύχης, ήτις και έν τφ 
χαρτοπαιγνιφ ε'νε τυφλή δίδουεα συνεχώς τά καλά χαρ
τιά εις τους μη γινώσκοντας νά τά μεταχειρισθώσι καλώς 
και τά ασήμαντα εις τους επιτηδείους παίκτας. Πολλοί 
δε παρχπονούνται διότι λαμβχνουσιν, ώς λέγουσι πάντοτε, 

τά αυτά χαρτία και άλλοι πάλιν νομίζουσιν ότι ελαβον 
πείραν πάντων τών συνδυασμών, ούς δύναται νά λάβη τό 
πολύπλοκο* τούτο χαρτοπαίγνιο*. Πάντες όμως οί άγνοούν- 
τες τήν απειρίαν τών συνδ «ασμών τούτων θά έκπλαγώσι 
βεβαίως μανθάνοντες ότι κατ’ ακριβή αριθμητικόν υπολο
γισμόν δέσμη έκ 52 παιγνιοχάρτων διανεμομένη είς τέσσαρα 
άτομα ανά 13 δυνατόν νά λαβή 53 644 727 756 488 792 
839 237 440 000 συνδυασμών· ’πελογίσθη δ’οτι άν ό πρω
τόπλαστος Άόάμ εζη μέ/ρι τής σήμερον και επαιζε νυ
χθημερόν ού'στ, αφ’ ής ήμ'ρχς έπλάσθη, δεν ήθελε πάλιν 
λάβει πείραν πάντων τούτων τών συνδυασμών.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ.
’Ασθενή ς.—Αισθάνομαι τήν κεφαλήν ώσει κτυπου- 

μένην ύπό σφύρα;, τά πλευρά ώς διαπερώμενα ύπό οβελών 
και τόν στόμαχον πιεζόμενον ύπό σιδηρού βάρους.

’ Ιατρός .—Τότε φίλε μου, έχεις εντός σου ούχι άσθέ- 
νειαν, άλλά σιδηρουργείο* ολον εργαζόμενον.

ΠΑΡΕΡΓΑ.

ΑΡ. 1. —ΑΙΝΙΓΜΑ.

Τό πρώτον μου είν’ σύνδεσμος, τετράπουν ζώο* τ’ άλλο.
Τό δ’ δλον μου κύων γνωστός αρχαίος άν δεν σφάλλω.

Μ. Τ.

ΑΡ. 2- ΕΤΕΡΟΝ.

Μέ τήν κεφαλήν, είς χε~ρας μέ εύρίσκεις τών μαγείρων 
*Ανευ ταύτης, είς τούς ώμους φαίνομαι τών καλογήρων.

Μ. Τ.

ΑΡ. 3—ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOY ΠΑΙΓΝΙΟΥ ΛΟΜΙΝΟ.

Αιά τών 28 πεσσών τεθειμένων κατά τούς κανόνας τού 
παιγνίου νά σχηματίση τις γαλλιστί το όνομα αρχαίας 
πρωτευούσης τής Ισπανίας, είς τρόπον ώστε έκαστον 
στοιχείο* νά εχη τον αύτόν άριθμόν τών στιγμών.

ΑΡ. 4.— ΛΟΓΟΓΡ1Φ05.
(Charade).

Dans la musique est premier, 
Larcin est mon deuxieme, 
Animal est mon troisieme, 
Arme έ feu, mon entier.

ΑΡ 5.— ΓΡΙΦΟΣ.


