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ΕΤΟΣ α. ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1882. ΤΕΥΧΟΣ Δ'.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΜΕΑΕΤΑΙ1.

1 *Ιδε τεύχος Γ'.

ΔΑΝΤΟΥ 0 ΑΔΗΣ Μετάφραΰις Κωνσταντίνου Μου- 
χουρου εν Λονδίνω ί882. — ΔΑΝΤΟΥ ΑΑΑΙ- 
ΓΙΕΡΟΥ Θεία- Κωμωδία. Μετάφρααις έμμετρος 
ύπο Γ. Αντωνιααου, βραβευθεϊαα εν τω Οίχονο- 
μείω άγώνι. Έν Άθήναες 188ί.

Δ’.
Έχ τών δύο άνά χεΐρας μεταφράσεων ή μέν 

Αονδίνειος περιορίζεται εις τόν Άδην, ή δέ ’Αθη
ναϊκή περιλαμβάνει ολόκληρον τήν τριλογίαν. Άμ- 
φότεραι έξητάσθησαν έν τή Τεργεσταία ΚΛειύΙ 
ύπό τού Κ. Λιβαδά, ού τίνος ή μέν περί τον Δάν- 
την άρμοδιότης έστίν έκ τών δμολογουμένων, ή 
δέ περί τοϋ έργου τοϋ Κ. Άντωνιάδου κρίσις έκ 
τών αυστηρότερων, πρό πάντων έπί τώ μεγάλω α
ριθμώ τών τοϋ κειμένου παρεννοήσεων. Άλλά 
καί όλιγώτεραι άν ήσαν τόν αριθμόν αί τοιαϋται 
παρεννοήσεις πάλιν δυσκό7νως θά έσυγχωροϋντο, 
λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής μεγάλης αφθονίας 
τών παντοίων βοηθημάτων άτινα περιστοιχίζουσι 
τόν μεταφραστήν καί αντί μικρας έρεύνης τώ χο- 
ρηγοϋσι τά μέσα νά μή σφαλή περί την ερμηνείαν.

Τό καθ’ ήμας θέλομεν κρίνει τήν μετάφρασιν 
τοΰ Κ.’Αντωνιάδου ούχί έξ όσων παρενόησεν, άλλ’ 
έξ όσων ένόησε λίαν καλώς, άτινα καί μόνα θά 
ήρκουν όπως καταστήσωσι τό έργον αύτοϋ λίαν 
σπουδαΐον, έάν πάντοτε καλώς μετεφράζοντο ή 
έξεφράζοντο. Έπί τούτου όμως τοΰ κεφαλαίου 
ουσιώδεις έπιβάλλονται επιφυλάξεις. Άναγινώ- 
σκων τις τήν έν λόγω μετάφρασιν δυσκόλως θά 
ύπώπτευεν, έάν μή έγνώριζε τοΰτο άλλοθεν, ότι 
δ Δάντης είναι μέγας ποιητής, ίσως δέ δέν θά 
συγκατετίθετο νά τόν κατατάξη ούτε καν μεταξύ 
τών μετρίων. Έχει ή μετάφρασις τό πλεονέκτη
μα νά είναι έμμετρος, άλλ’ δ μέν στίχος είναι δε

καπεντασύλλαβος άνευ δμοιοκαταληξίας δηλ. δ 
χαλαρώτερος πάντων τών έν χρήσει, ή δέ γλώσ
σα ποϋ μέν χυδαιολογούσα, ενιαχού δέ καί έλλη- 
νίζουσα ύπερμέτρως, έν γένει διατηρεί τό σύνηθες 
καθαρεϋον ποιητικόν λεκτικόν, χωρίς όμως πού 
ποτέ νά έπιδεικνύη άρετήν λόγου, χωρίς πού ποτέ 
ν' άναφαίνηται προσπάθεια όπως δοθή εις τό ρέον 
νφος, ώς έχαρακτήρισεν αύτό ή έπιτροπή έπαινε- 
τικώς, ρυθμός, τόνος, καί δ τραγικός εκείνος ήχος 
όστις, ώς έλέγομεν, ιδιάζει τώ Δάντη. Οί στίχοι 
τοΰ πρωτοτύπου μεταφράζονται μέν, άλ?/ άναλε- 
λυμένως, αί ίδέαι καί αί εικόνες, όταν τάς γνωρίζη 
τις, άνευρίσκονται καί έν τή μεταφράσει, άλλά πε
νιχρούς μετημφιεσμέναι, άχροες, έστερημέναι παν
τός νεύρου, πάσης διακριτικής ιδιότητάς, κατά, 
τό Βυρώνειον «είναι, ό Δάντης a.Ll’ ό Δάντης 
ζών ονχΐ πΛέον». Έν γένει δ μεταφραστής φαί
νεται ότι ούδόλως έπεζήτησεν άλλο τι είμή απλήν 
μετάφρασιν. Άμα δέ κατορθώσας νά μεταφέρη 
εις δεκαπεντασύλλαβον μέτρο? τήν έννοιαν τοϋ 
Δαντείου στίχου νομίζει ότι έξεπλήρωσε τόν σκο
πόν του, ούδέ φροντίζει περί τών περαιτέρω.

Ιδού, φέρ’ είπεΐν, πώς μεταφράζονται οί πρώτοι 
στίχοι :

Κατά τό μέσον στάδιον τοΰ ήμετέρου βίου, 
Εις σκοτεινόν τινα δρυμόν πλανώμενος εύρέθην, 
Διότι είχον τής όδοϋ έκπεσει τής εύθείας· 
Ά πόσον είναι δύσκολον νά εΐπω ποιος 7]το 
Ό άγριος τραχύς δρυμός και δύσβατος εκείνος, 
Όςτις καί έν τω στοχασμώ αναγεννά τόν φόβον· 
Μόλις πικρότερος αύτού ό θάνατος ύπάρχει.
Ό άναγινώσκων τούς στίχους τούτους ούδόλως 

θά ύποπτεύσει τό σοβαρώς αρμονικόν, το βαρύ, τό 
ίεροφαντικόν έκεΐνο ύφος, διά τοΰ δποίου εύθύς έξ 
άρχής, δ ποιητής εφελκύει τήν προσοχήν τοΰ ά- 
κροατοΰ, άνυψοΐ τήν διάνοιαν αύτοϋ καί τόν προ
παρασκευάζει εις τήν μύησιν τών ρηθησομένων 
θαυμασίων. Τό προοίμιον τοΰ Δάντου άναπολεΐ 
εις τον φιλάρχαιον τούς θαυμαστούς έκείνους στί
χους δι’ ών ή Χρνσέα φόρμιγζ τοΰ Πινδάρου, 
άμβοΛ 'ας τεύχρνσεΛεΛιζομένα, έξύμνει καί αυτή
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έν προοιμίοις τήν έπιρροήν τοϋ ποιητικού ήχου έπί 
τών ανθρώπων, τών θεών και δλης της φύσεως. 
Τήν σήμερον οί στίχοι τοϋ πρωτοτύπου, παρεκτδς 
της έσωτερικής καί έμφύτου αύτών αξίας, έχουσι 
καί έτέραν συνθηματικήν ή συμβολικήν, ούτως εί- 
πειν, προερχομένην έκ τοϋ εις τό προοίμιον τής 
Θείας Κωμωδίας άπό τοσούτων χρόνων καθιερω- 
θέντος θαυμασμού. Έκ τούτου δέ άναφύονται νέαι 
καί μέγισται δυσχέρειαι διά τόν μεταφραστήν, εις 
τόν δποίον έτι μάλλον έπιβάλλεται τό καθήκον 
τοϋ ν άποφεύγη παν κοινόν, πεποιημένον, άδια- 
φορον, καί νά έπιζητή τήν λύσιν τοϋ δυςεπιλύ- 
του τούτου φιλολογικού προβλήματος τοϋ ν’ άπο- 
δώση δηλ. τόν όγκον τοϋ πρωτοτύπου χωρίς νά 
παραβή τά όρια τοϋ φυσικού καί τοϋ άνεπιτηδεύ- 
του. Αί δυσχέρειαι τοιούτου έγχειρήματος είναι 
άληθώς δυσυπέρβλητοι, καί πρός ύποστήριξιν καί 
διαλεύκανσιν τών ρηθέντων έπιτραπήτω ν’ άναφέ- 
ρωμεν συντομεύοντες τήν κρίσιν τοϋ Littre περί 
τινων γαλλικών μεταφράσεων τών πρώτων τού
των στίχων τοϋ Δάντου, ήτις έξηγοϋσα τάς αίτιας 
πολλών άποτυχιών ένθαρρύνει ημάς εις τό νά ζη- 
τώμεν τά βελτίω L

Καί πρώτον μέν ό πολυμαθής ούτος φιλολόγος 
άναφέρει τό παράδειγμα τοϋ έκ τών άρίστων Γάλ
λων πεζογράφων Courier όστις μεταφράζων κα- 
τέφευγεν εις τολμηρούς αρχαϊσμούς όσάκις έν τή 
συνήθει Γαλλική δέν εϋρισκε τύπους καί λέξεις 
επαρκείς πρός έκφρασιν τής τοϋ πρωτοτύπου άφε- 
λείας καί χάριτος. ’Ακολούθως δέ έξηγεί τό σύ
στημα δπερ ό δεινός Lamennais ένεκαινίασεν έ- 
πιζητών νά δώση εις τήν μετάφρασιν τά οστά καί 
τά νεύρα τοϋ πρωτοτύπου. ’Επειδή, λέγει, ή γαλ
λική σύνταξις τοϋ λόγου δέν έκάμπτετο άρκούν- 
τως, τήν συνέτριψεν. Τά ισοδύναμα τώ άπήρε- 
σκον καί πρός άποφυγήν αύτών, παρεδέχθη είδός 
τι κατά λέξιν μεταφράσεως. ’Έπειτα ποιούμενος 
έκλογήν έκφράσεων ζωηρών, λαμπρών καί ένερ- 
γητικών, διέθετεν αύτάς εις τρόπον ώστε ν’ άντι- 
στοιχώσι πρός τά φωτεινά σημεία τοϋ ποιήματος. 
Ό αναγνώστης προσκόπτει σχεδόν άνά πάν βήμα 
έπί τής κατά λέξιν καί συντετριμμένης ταύτης 
μεταφράσεως. Η δέ τέχνη συνίστατο εις τό νά 
διατίθηται ή φράσις εις τρόπον ώστε τά προσκόμ
ματα νά συμπίπτωσιν άκριβώς έπί τών μερών ά
τινα δέον νά καταστώσιν άξιοσημείωτα, έπί τών 
δποίων δέον νά προσηλωθή ή προσοχή τοϋ άνα- 
γνώστου. Καί λοιπόν, τραχεία καί άτημέλητος 
κατά το φαινόμενον, ή λεκτική αύτη μεταγλώτ- 
τισις δίδει άφορμάς εις μύρια τεχνάσματα τών δ-

1 Histoire de la langue francaise T. I. p. 408 
χα'ι έπ.

ποίων δ συνδυασμός άπαιτεί δλην έκείνην τήν βα- 
θείαν γνώσιν τής γλώσσης, δλην έκείνην τήν περί 
τό λέγειν έπιτηδειότητα καί τόλμην δι’ ών διεκρί- 
νετο δ Lamennais. Έπί τούτοις, έπιφέρει δ Littre 
τήν ύπό τοϋ Lamennais μετάφρασιν τών πρώ
των έπτά στίχων, προστίθησιν έτέραν έμμετρον 
ιδίαν εις άρχαίους Γαλλικούς στίχους, καί τρίτην 
δοκίμου νέου μεταφραστοϋ τοϋ Mesnard καλλιε
πή καί δμαλήν,περί ής άποφαίνεται τά έξής: «Ση- 
» μειώσατε δτι δέν κατακρίνω τόσον το χωρίον τοϋτο 
» ιδίως, όσον έν γένει αύτήν τήν νεωτέραν γαλλι- 
» κήν, ήτις προκειμένου περί άποδόσεως άρχαίου 
» συγγραφέως, έξαναγκάζει εις πλείστας δσας θυ- 
» σίας. Έν τοιαύτη τινί Ουσία έξηφανίσθη μέχρι 
» τελευταίας άποχρώσεως τό αίσθημα τοϋ στίχου 
» τούτου τοϋ τόσον παραβόλως ώραίου :

Ahi! quanto a dir qual era e cosa dura1 *

1 Ah ! que chose dure est de dire combien etc.
(Lamennais).

Ah ! ceste solve, dire m’ est chose dure.
(Littrt).

Raconter^ce qu’elle etait serait une tache si cruelle. 
(Mesnard).

TA πόσον είναι δύσκολον vx ειπω ποιος ητο.
('Αντωνία όης).

Ώ, πότον δεινόν είπεΐν ώς ήν εκείνος.
(Μονσονρος}.

1 Οί τρεις ojtoi στίχοι άριΟαουνται μετχςύ τών γνω
στότατων έπι άραονία και γραφικότητι, συμπτύισοντες εν 
ολίγοις τά Nox erat κτλ. του Βιργιλίου (Αιν. Π. 268 III, 
147) κα'’ ιδίως τό

Nox erat ; et placidum carpebant fessa soporem. 
(Atv.IV 522).

Έτε'ρα έκτενεστερα περιγραφή τής έπελεύσεως τής νυ- 
κτός άπαντα Ιν τω Καθαρτηρίφ (IF 1).

Era gia 1’ora che volge il disio κτλ.

'll ώρα ήδη Γφθχσεν, ήτις τόν πόθον στρε'φει
Και τήν καρδίχν τρυφερώς κινεί τών ναυσιπόρων
Καθ’ ήν ήμίραν πρός γλυκείς εταίρους εΐπον χαϊρε.
Και ή οποία μ* Γρωτα τόν νεον οδοιπόρον
Πληγώνει, όταν σήμαντρον άπό μακράν άκούη
"Οπερ ώς κλαϊον φαίνεται τήν Ον'ήσκουσαν ημέραν.

('Αντωνία δης).

Τής Λαντείου περιγραφής άριστη άπομίμησις λογίζεται ή 
τού Βύρωνος,

Soft hour ! which wakes the wich and metis the 
(heart κτλ.

’Επειδή όμως o Littre άναφίρων τά τεμάχια ταύτα τό ά- 
πεσιώπησε δίκαιον νομίζομεν νά παρατηρήσωμεν οτι πα
σών τούτων τών περιγραφών τής άρχομίνης νυκτός, άπο 
Βιργιλίου και κατωτε'ρω πηγή άληθής έστιν ή παρά Ά- 
πολλωνίω τφ 'Ροδίφ (Γ'. 744).

Νύς μεν έπειτ’ έπι γαϊαν ά'γεν κνεφας· οι δ’ ένι πόντφ 
Ναύται εις ήλίκην τε και άστε'ρας Ώρίωνος
*Εδρακον έκ «/ηών ύπνοιο δέ καί τις όδιτης 
*Ηδη και πυλαωρός έέλδετο· καί τι να παίδων 
Μητέρα τεθνεότων άδινόν περί κώμ* έκάλυπτεν 
Ούδέ κυνών υλακή ήν άνά πτόλιν, ού θρόος ήεν 
Ή/ήεις· σιγή δέ μελαινομένην εχεν όρφναν.

Ή σειρά τών διαφίρων μετασχηματισμών, παραφρά
σεων και μεταφράσεων τών στίχων τούτων τού ’Απολλώ
νιου θά ήδύνατό ν’ άποτελίση άντικείμενον ιδίας μελέτης 
περί τής ιστορίας τής ποιητικής περιγραφής τής νυκτός. 
Ό Δάντης, όστις ήγνόει παντάπασι τήν Ιλληνικήν, θά έ-

» όπου ή βαθεία συγκίνησις έκδηλοϋται διά τής 
» διακοπής, ήν ύφιστανται ή,τε φυσική κατασκευή 
» τοϋ λόγου καί ή πορεία τών ιδεών. Δέν άποδίδω 
» εις τον Δάντην τήν πρόθεσιν τοϋ νά διασκευάζη 
» τάς λέξεις πρός έπίτευξιν τοιάςδε ή τοιάςδε έπε- 
» νεργείας, Ούχί ! Άλλίος εννοώ τον τρόπον δι’ 
» ού οί μεγάλοι ποιηταί κατορθοϋσι νά φέρωσιν 
» εις άρμονίαν τούς λόγους πρός τά αισθήματα αύ- 
» τών, τοϋθ’ δπερ άποτελεί τό υπέρτατον ποιητι- 
» κον δώρον. Ή καταλαμβάνουσα αύτούς συγκίνη- 
» σις ένσωματούται έν τή έκφράσει, καί κάμνει 
» ώστε δ στίχος ψελλίζει, έάν ώς ένταϋθα πρόκει- 
» ται περί φόβου καί τρόμου, ή ρέει δρμητικός, ή 
» άπαλύνεται εις ήδύ ψιθύρισμα. Αύτη ή συγκί- 
» νησις καί ούχί ή διεσκεμμένη κατάταξίς έστιν 
» ή έπενεργοϋσα έπί τοϋ άκροατοϋ. Απαξ δμως 
» τούτων άνευρεθέντων, ή αισθητική κρίσις καί ή 
» ορθοέπεια έπέρχονται δπως διορθώσωσι γραμμάς 
» τινας τής είκόνος. Άλλ’ δ ποιητής αύθορμήτως 
» γνωρίζει νά δίδη τόν παλμόν εις τόν έμμετρον 
» λόγον ώς ή ψυχή αύτού πάλλει προαισθανομένη 
» τό καλόν δπερ μέλλει νά γενηθή».

Αί κρίσεις αύται ύποδεικνύουσι σαφώς τό πνεύ
μα τών παρατηρήσεων ας ήθέλομεν άποτείνει πρός 
τόν μεταφραστήν έάν έπρόκειτο ένταϋθα ν’ άναλύ- 
σωμεν τά καθέκαστα τοϋ έργου αύτού. Άπαξ δέ 

τού ζητήματος ούτω τεθεντος, έκαστος διορά ότι 
παλαιών προς τοσαύτας δυσχερείας δικαιούται δ 
μεταφράζων ν άπαιττ] δπως άφεθώσιν αυτω πολλά. 
Αύτό/ρήμα σκαιότης Οά ήτο έάν δέν εύγνωμονοϋ- 
μεν εις πάντα όστις ήθελε κατορθώσει νά πλου
τίση τήν ποιητικήν ήμών γλώσσαν, έάν δχι δι 
δλων, τουλάχιστον διά τινων τών μαργαριτών τοϋ 
Ίταλοΰ αριστοτέχνου. Δέν θ’ άπητοϋμεν πολλά· 
Οά ήρκούμεθα καί εις τεμάχια ή καί εις στίχους 
αοναδικοΰς, οίον :

—Ahi! quanto a dir qual era e cosa dura.
—Cosi Γ anima mio ch’ amor fuggiva.

καί εις καλήν μετάφρασιν περιγραφών τινων
11 giorno se n’ andava, e Γ aer bruno 
Zoglieva gli animai, che sono in terra 
Dalle Caliche loro.................1

ΈννοεΓται δέ οίζοθεν δτι αί έλλείψεις άς ύπηνε- 
ξάμεθα καθίστανται τόσον έπαισθητότεραι καθόσον 
καί ή έργασία τού πρωτοτύπου καθίσταται λε- 
πτοτέρα άναλόγως τής υποκειμένης ύλης. Διό 
καί ούδέν παράδοξον έάν ο ΖΖαράίεισος, ού τίνος ή 
μετάφρασές φαίνεται κυρίως προκαλέσασα τήν 
όριμειαν άπόφασιν τού Τεργεσταίου έπικριτοϋ, εί
ναι καί τό άσθενέστερον μέρον τής δλης μεταφρά
σεως. Έν τώ ΚαθαρτΎΐρίλί) καί πρό πάντων έν 
τώ 'Q Δάντης άποτείνεται εις τά πάθη καί 
τάς αισθήσεις, καί δι’ αισθητών μέσων καθαρίζει 
ή τιμωρεί*  τούς πταίστας. Δύναται δέ νά ποικίλη 
έπ’ άπειρον τά χρώματα τών εικόνων αύτού μετα- 
χειριζόμενος έπί τούτω δλα τά φαινόμενα τής φύ
σεως. Έν τώ νοητώ δμως παραδείσω δν έξυμνεϊ, 
δπως περιγράψη δντα έστερημένα πάσης φυσικής 
μορφής, άπολαύοντα εύδαιμονίας έπίσης άυλου 
έξελέξατο ώς μόνον ύλικόν μέσον παραστάσεως τό 
φώς. Έν τώ Παραδείσω τό πάν πεπλήρωται φω
τός, καί έν τώ φωτί τούτω άναφαίνονται φωτεινά 
δντα άτινα διά τού φωτός πάλιν ή ποίησις έξει- 
κονίζει καί ζωογονεί. Έφ’ ω, ώς ήδη παρετηρήθη 
παρά πολλών, δλον τό σκηνικόν μέρος, δλον τό 
δράμα τής τελευταίας ταύτης πράξεως τής Θείας 
Κωμωδίας, σύγκειται άποκλειστικώς έξ ένεργειών 
καί άποτελεσμάτων τού φωτός, ώς λέγουσιν oif 
ζωγράφοι, καί ύπό ταύτην τήν έποψιν, τό μονα
δικόν τούτο ίργον, έν ω βρίθουσιν αί κατά μέρος 
καλλοναί, άποτελεί*  έκπληκτικώτατον άποκύημα 
ποιητικού έγκεφάλου. Εις τοιαύτην περίπτωσιν 
τό πρόχειρον καί τυπικόν μεταφραστικόν σύστημα 
τοϋ Κ. Άντωνιάδου έδει.ν’ άποβή *άνεπαρκέστερον  
άφ’ δ,τι ήν ο^ς πρός τά δύο άλλα μέρη τής τριλο
γίας. Ύπό τον αδρόν γλωσσικόν πέπλον οι ού ού
τος καλύπτει δλην τήν Δάντειον εικόνα τοϋ Πα
ραδείσου, αί άποχρώσεις άποσβέννυνται, τά πάν
τα συγχέονται έν άμυδρω φωτί, καί ό άναγινώ- 
σκων άτελευτήτους περιγραφάς, αϊτινες καταντώσι 
καί μονότονοι, άγνοεί*  έάν ή έντύπωσις ύπό την ό
ποιαν εύρίσκεται είναι άποτέ).εσμα άτομικής άμ- 
βλυωπίας ή προέρχεται έκ τίνος έ)<αττώματος τής 
είκόνος.

Τούτων ούτως έχόντων, άπο σκοπού Οά ήτο νά 
έπιμένωμεν εις λεπτομερείς έξελέγξεις δπως βεβαιω- 
Οώμεν έάν ό μεταφραζων είναι ή δέν είναι εντριβής 
περί τήν κατά τόν Δάντην άλληγορικήν μεταφυ
σικήν, εις ήν, ειρήσθω έν παροόω, ό Κ. Λιβαδάς 
φαίνεται άποδίδων ένίοτε καί θετικήν τινα αξίαν.

γνώρισε, καθόσον δύναταί τις νά κρίνρ έκ τής σειράς τών 
εικόνων, τό καλλιτέχνημα τού ’Απολλώνιου έκ των παρχ 
Βιργιλίφ και άλλοις μεταγενεστέροις Λατίνοις ποιηταις 
φερομένων απομιμήσεων.
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Τδ καθ’ ήμάς, δσον ανεξάντλητοι καί άν παρι- 
στανται οί περί συμβολικής και μεταφυσικής τοΰ 
Δάντου λόγοι έν τοΓς σχολιασταΓς, ούδεμίαν έν τή 
τοιαύτη μελέτη διορώμεν ώφέλειαν, είμή πρός 
μόρφωσιν είδικότητος. Τιμωμεν τον Δάντην ούχί 
ώς έπιστήμονα γράφοντα περί φωτός, ή ώς με
ταφυσικόν ή ώς θεολόγον, άλλ’ απλώς ώς τεχνί
την, ώς ποιητήν. Τδ κυρίως σκοπούμενον διά τον 
μεταφραστήν είναι ή άπόδοσις τοΰ πρωτοτύπου έν 
τή τεχνική αύτοΰ καλλονή. Μετάφρασις ποιητοΰ 
δέν δύναται ούτε πρέπει νά είναι έργον πολυμα- 
Οείας. Ύπδ τδ αύτδ πνεΰμα θά έκρίνομεν και τά 
περί τοΰ λεκτικού καί τοΰ ύφους τοΰ μεταφραστοΰ. 
Δέν θά μεμφθώμεν αύτόν ώς μακαρονίζοντα, διότι 
κατ’ ακρίβειαν εξεταζόμενου τοΰ πράγματος όλοι 
μακαρονίζομεν. Τδ Sptov, δ ονδείς παρεΛεύσε- 
ται, δέν έπεβλήθη εϊσέτι ύπ’ ούδεμιάς φιλολο
γικής άνωτέρας αρχής. Έκαστος άναβαίνει και 
καταβαίνει τήν γλωσσικήν κλίμακα δσον άν θέλη, 
άρκεΓ ν’ άρέσκη. Οί καλήτεροι και έκφραστικώ- 
τεροι στίχοι τοΰ Κ. Άντωνιάδου είσΐ γεγραμμένοι 
εις τό σύνηθες ήμΓν καθαρεΰον λεκτικόν. Ή δέ έν 
τή μεταφράσει αύτοΰ άπαντώσα χυδαιολογία είναι 
άνευ σκοποΰ καί συντελεΓ μόνον είς τήν παράλυσιν 
τοΰ ύφους δπερ έλλείπει σχεδόν παντελώς. Έν ένΐ 
λόγω τδ κύριον έλάττωμα τής έργασίας τοΰ Κ. 
Άντωνιάδου φαίνεται νά είναι έλλειψις επιστασίας 
καί έπιμονής περί τε τήν κατάληψιν τοΰ πρωτο
τύπου καί τήν μετάφρασιν αύτοΰ, διότι καί αύτά 
τά καλώς έννοηθέντα χωρία μεταφράζονται έκ 
τοΰ προχείρου είς τρόπον μή δυνάμενον νά ίκανο- 
ποιήση τάς απαιτήσεις, άςτινας δικαιούμεθα, νά έ- 
χωμεν άπδ μεταφραστήν τοΰ Δάντου έν τή πα- 
ρούση τής γλώσσης ήμών καταστάσει.

(Ακολουθεί).

Αλ. Καραθεοδδρη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ λ

"Χ’ψος, ταχύτης καί μ.έγεθος 
τών βολίδων.

Έάν βολίς τις παρατηρηθή άπό δύο αρκούντως 
μεμακρυσμένων τόπων, έάν δηλαδή έκαστος τών δύο 
παρατηρητών προσδιορίσφ τήν χώραν τοΰ στερεώ
ματος έφ’ ής τό μετε'ωρον φαίνεται προβαλλομενον, 
εύκόλως ύπολογίζεται τό αληθές τής βολίδος ύψος 
ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής γης· έπειδή δμως τοιαϋτα 
μετέωρα αίφνης καί άπροσδοκήτως αναφαίνονται καί 
συνήθως λίαν ταχε'ως σβέννυνται, ή φαινομένη αύτών 

θε'σις προσδιορίζεται ούχί διά καταμετρήσεως, άλλά 
διά προσεγγιζούσης έκτιμήσεως. Επειδή δέ άφ’ έτε'ρου 
ούδεμία ύπάρχει βεβαιότης περί τής ακριβούς ταυτό
τητας τοΰ χρόνου τών παρατηρήσεων, ή έκτίμησις 
τοΰ πραγματικού ύψους τών τοιούτων μετεώρων, οίαι 
αί άνωτε'ρω μνημονευθεϊσαι, δέον νά έκληφθώσιν, ούχί 
ώς άκριβεΐς, άλλ’ ώς λίαν άσθενώς προσεγγίζουσαι. 
Ώς βέβαιον δμως έκ τοιούτων καταμετρήσεων προέ- 
κυψεν δτι αί βολίδες κατέρχονται ένίοτε μέχρι 2 και 
1 μιλίου.

Ώς δέ αί καταμετρήσεις τοΰ άληθοΰς ύψους, είσίν 
έπίσης προσεγγίζουσαι καί αίτής ταχύτητος, ής κατά 
τόν Petit τό μέν έλάχιστον ϊσοΰται πρός 2700 μέτρα 

περίπου·) τό δέ με'γιστον πρός 76.000 
μέτρα (1 0 μίλια περίπου.)

Άλλ’ έπισφαλεστέρα τής καταμετρήσεως τοΰ ύ
ψους καί τής ταχύτητάς έστιν ή καταμέτρησις τών 
άληθών διαμέτρων τών βολίδων, άς ό Petit άνεβί- 
βασε, κατά τά άνά χεΐρας αύτοΰ διδόμενα, είς 3900 
με'τρα ένίοτε. Αί τοιαΰται διαστάσεις ύπερτεροΰσι τό
σον πολύ τών μαζών τών άερολίθων, ώστε ή ταύτό- 
της θά ήν ασυμβίβαστος, έάν ή διαφορά δέν ήδύνατο 
ν’ άποδοθή είς τήν έκ τής αίγλης (irradiation) ύ
περβολικήν έκτίμησιν τής φαινομένης διαμέτρου τών 
βολίδων. Όπόσον δέ σφάλμα πηγάζει έκ τής αίγλης 
κατά τήν έκτίμησιν τής φαινομένης διαμέτρου τών 
βολίδων κατέδειξεν ό Slllius Schmidt, δστις κατώρ- 
θωσε τήν 1 9’Οκτωβρ. 1863 τήν 2 ώρ. 55' τής πρωίας 
νά παρατηρήσν) βολίδα τηλεσκοπικώς άπό τοΰ ’Αστε
ροσκοπείου ’Αθηνών. Τό τηλεσκοπίαν αύτοΰ ό'ν ιχνευ
τής κομητών καί έ'χον 4° οπτικόν έδαφος (8 διάμε
τροι σελήνης) ίστατο έπί έπίτηδες πρός τούτο κατε- 
σκευασμένου βάθρου, ώστε εύκόλως έστρέφετο έντός 2 
μέχρι 3 δευτερολέπτων πρός οίονδήποτε τοΰ ούρανοΰ 
σημεΐον. Κατ’ άρχάς τό μετέωρον άνεφάνη έπί τοΰ 
νοτίου ούρανοΰ κινούμενον πρός δυσμάς ώς σημεΐον 
φωτεινόν, έχον λαμπρότητα άςρου 4’υ μεγέθους· μετά 
2" ειχεν ήδη τήν λαμπρότητα άστέρος 2ου μεγέθους· 
καί μετά 4" έλαμπεν ώς ό Σείριος, άλλά μετά φωτός 
πρασίνου. Μετ’ ολίγον τό πάντοτε πρός δυσμάς κι- 
νούμενον μετέωρον, άνέλαμψε τόσον ώστε οί άστέρες 
άπεσβέσθησαν καί ή πόλις τών ’Αθηνών έφάνη ώς 
άνάφλεκτος έντός πρασίνου φωτός. Κατά τό 7" ή φαι- 
νομέ/η διάμετρος τοΰ μετεώρου είχε τόσον αύξήσει 
ώστε ό Schmidt λαμβάνων ύπ’ δψιν τήν μεγάλην 
αύτοΰ α’ίγλην έξετίμ.ησεν αύτήν εις 1 0 μέχρι 1 5 λεπτά 
μοίρας. Τό έν σιγή παρελθόν φαινο'μενον έν συνο'λω 
διήρκεσεν 2 1 δεύτερα καί τό φαινόμ,ενον μήκος τής 
τροχιάς αύτοΰ περιέλαβε 80°. Κατά τό 7” δευτερό- 
λεπτον διευθύνας ό Schmidt πρός τό μετε'ωρον τό 
τηλεσκοπιον, ήδυνήθη νά παρακολουθήσω αύτό βρα
δέως κινούμενον έπί 1 4 δεύτερα εϊσέτι τηλεσκοπικώς. 
Συνέκειτο δέ (Σχ. 1) έκ δύο σωμάτων πράσινον έκπεμ- 
πόντων φώς καί έχόντων σχήμ,α ρανίδας, άτινα έσυρον 
όπισθεν αύτών ούράς χρώματος πυρροΰ, εύθείας καί πα
ραλλήλους. Τά δύο μέγιστα ταύτα τμήματα παρηκο- 
λούθει σμήνος μικρότερων, έπίσης πράσινον φώς έκπεμ- 
πο'ντων, καί έρυθράς πυρώδεις γραμμάς όπισθεν συρο'ν-

των 3 δέ έως 4 μοίρας μακράν τών δύο πυρήνων 
συνεχε'οντο αί κομαι εις μίαν έρυθροκιτρίνην νεφελώδη 
μάζαν. Ή διά τοΰ τηλεσκοπίου άμεσος έκτίμησις τής 
φαινομένης διαμ-έτρου τοΰ προηγουμένου μείζονος 
πυρήνος ήν 50 δεύτερα μοίρας. Επειδή δέ ή αίγλη 
καί έν τώ τηλεσκοπίφ έπιφέρει αΰζησιν τής έκτιμή
σεως τής διαμέτρου, φανερόν ότι ή διά τού άοπλου 
οφθαλμού παρατήρησις άπε'δωκε είς τό μετέωρον μέ
γεθος 1 8άκις μεϊζον τοΰ άληθοΰς.

ΚοβμΛκή ταχύτης τών αερολίθων.
Έρευνήσωμεν νΰν έάν αί παρατηρηθεϊσαι ταχύτητες 

αεθ’ ών αί βολίδες είσβάλλουσιν είς τήν άτμ.όσ<οαιοαν
συμ.φωνοΰσι μετά τών τα 
χυτήτων, ας δέον αύτα· 
νά εχωσιν έάν αί μικραί 
αύται αύτοτελεϊς μάζα·, 
στρέφονται περί τόν ήλιον 
ώς οί πλανήται καί οί κο- 
μήται.

‘II έν τώ δευτερολέπτω 
ταχύτης των μέν σημείων 
τοΰ γηίνου ισημερινού ώς 
έκ τής ήμερησίας κινήσεω; 
ϊσοΰται πρός 464 μέτρα, 
ή δέ τής γής παρά τόν ή
λιον ώς έκ τής έτησίας κι- 
νήσεως πρός 30400μέτρα 
όυνάμεθα άρα έν τοΐς εξής 
νά παραβλεψωμεν τά αποτελέσματα τής πρώτης κι- 
νήσεως, ώς καί τά τής έλξεως τής γής έπί τών με
τεωριτών.

Έάν νΰν ύποθέσωμεν δτι μετεωρίτης τις διατρέχει 
τήν γηίνην τροχιάν κατά φοράν άντίστροφον πρός τήν 
τής γής, τά δύο σώματα ήθελον συγκρουσθή μετά 
ταχύτητος 60800 μέτρων. Έστω (Σγ. 2) ηό ήλιος

(Σχήμα 1)

(Σχήμα ϊ).

καί πγνο ή γηίνη τροχιά, έφ’ ής ή γή γ φέρεται 
κατά τήν φοράν τού βέλους α- πάς μετεωρίτης φερό- 
μενος άντιθέτως έν τή αύτή τροχιά κατά τήν φοράν 
τοΰ βέλους β, θέλει προσβάλει αύτήν κατά τά άνω
τε'ρω μετά σχιτιχης ταχύτητος 60800 μέτρων, πάς 

δέ μετεωρίτης κινούμενος έν τή γηίνη τροχιά κατά 
τήν φοράν τοΰ βέλους α θέλει έχει σχετικήν ταχύ
τητα μηδέν.

Έάν τούναντίον έκλάβωμεν τούς μετεωρίτας δια- 
τρέχοντας τροχιάν ϊσην μέν κατά τήν άκτΐνα πρός 
τήν τής γής, έν έπιπέδω δμως καθέτω έπί τής έκλει- 
πτικής, διατρέχοντας δηλ. τήν περιφέρειαν ργλο, 
κατά τήν σύγκρουσιν μετά τής γής, ανεξαρτήτως πάν
τοτε τής γηίνης έλξεως, ήθελον προσβάλει αύτήν 
μετά ταχύτητος 30400 μέτρων, είτε κατά τήν φο
ράν τοΰ βέλους ζ είτε κατά την φοράν τοΰ βέλους Ο 
συμβαίνει ή κίνησις αύτών.

Έάν τέλος ή κυκλική καί ίση πρός τήν γηίνην 
τροχιά τών μετεωριτών 
ύποτεθή σχηματίζουσα με
τά τής τροχιάς τής γής 
γωνίαν μεταξύ 0° καί 90° 
περιλαμβανομένην, συμπί- 
πτουσα δηλ. υ.ετά τοΰ 
κύκλου χγοκ, ή σχετι
κή ταχύτης μεθ’ ής ήθελον

μετεωρΐται, ήθελε περι- 
λαμβάνεσθαι μεταξύ μέν 
0 καί 30400 μέτρων διά 
τούς φερομένους όρθοδατι- 
χως, χχτχ τήν φοράν τοΰ 
βέλους ε, καί μεταξύ 30 
χιλ. καί 400 καί 60800 

μέτρων διά τούς φερομένους οπιΰθοβατι,χως κατά τήν 
φοράν τοΰ βέλους δ.

Ώστε έάν παραδεχθώμεν κυκλικάς περίπου τρο
χιάς διά τούς μετεωρίτας οίτινες συναντώσι τήν γήν, 
εύκόλως ερμηνεύεται ή μέχρι 60800 μέτρων ταχύτης 
αεθ’ ής πίπτουσιν έπ’ αύτής. Άλλ’ έάε» τά πράγματα 
είχον ούτως, έάν δηλ. οί άερόλιθοι έκινοΰντο έν τρο- 
χαιαϊς κυκλικαΐς μετά πλανητικής ταχύτητος, έδει 
κατά τά επόμενα βολίδες νά μή είσβάλωσι τάς εσπε
ρινής ώρας είς τήν γήν, δπερ άζριδώς συμβαίνει ώς ή 
πείρα μαρτυρεί.

Έστω (Σχ. 3) αβγδ ή γηίνη σφαίρα, φωτιζό
μενη ύπό τοΰ ήλιου στέλλοντος τά ακτίνας αύτοΰ 
κατά τήν διεύθυνσιν ηα, καί στρεφομένη περί έαυτήν 
μέν κατά τήν φοράν τοΰ βέλους α, περί τον ήλιον 
δέ κατά τήν φοράν τοΰ πτερωτού βέλους ρ, μετά 
ταχύτητος 30400 μέτρων ά^ά πάν δευτερόλεπτον. 
Οί έπί τοΰ ημισφαιρίου αβγ κείμενοι τόποι καί μά
λιστα οί περί τό 6, παρ’ οίς άρχεται ή νύζ άκριβώς, 
δυνατόν ιδίως νά προσβάλλωνται ύπ’έκείνων τών με
τεωριτών, οίτινες κινούνται έν τώ διαστήματι κατά 
τήν φοράν περίπου τών μικρών βεΧών 8, τουτεστι 
κατά την φοράν περίπου της γής. Άλλ’ οί κατά τήν 
φοράν τών βελών ε κινούμενοι μετεωρΐται δέν ήθελον 
δύνασθαι νά φθάσωσι τήν γήν, έάν δέν ήσαν ταχύ
τεροι αύτής, καί μάλιστα δέν ήθελον άναφαίνεσθαι 
ώς βολίδες, έάν δέν είσέδυον έν τή άτμοσφαίρα μετά 
μ.εγάλης ταχύτητος, έάν δηλ. ή απόλυτος αυτών

1 *Ιδε τεύχος Γ'.
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ταχύτης δέν ύπερέβαινε κατά πολύ τάς 30400 μέτρα 
άνχ πάν δευτερόλεπτο?.

Άρα ή έμφάνισις βολίδων κατά τάς εσπερι
νής ώρας μαρτυρεί δτι οί μετεωρΐται τέμνουσι τήν 
γηΐνην τροχιάν μετά ταχύτητας μείζονος τής πλα
νητικής.

’Αλλά παν ούράνιον σώμα, άπε'χον άπό τοΰ ήλίου 
δσον ή γή καί φερόμενον καθέτως περίπου έπι τής 
γραμ.μής τών κε'ντρων τής γής καί τοΰ ήλίου μετά 
ταχύτητας ύπερτερούσης τήν τής γής, διαγράφει έν 
τώ διαστήματι ή έλλειψιν λίαν έπιμήκη, ή παραβο
λήν, ή ύπερβολήν.

Έστω (Σχ. 4) II ό ήλιος καί ΑΔΒΓ ή σχεδόν 
κυκλική γηίνη τροχιά διατρεχομένη ύπ’ αύτής κατά 
τήν φοράν τοΰ μικρού βέλους λ, καί Γ τό περιή-hor 
σώματός τίνος στρεφόμενου έν ελλειπτική τροχιή 
περί τόν ήλιον. ΊΙ ταχύτης τοΰ σώματος τούτου 
κατά τό Γ έ'σεται μείζων τής ταχύτητας τής γής, 
είτε τών 30400 μέτρων, κατά τό δευτερόλεπτο?. 
Άλλ’ δσω μείζων έστίν ή ταχύτης, μεθ’ ής τό περί 
ού ό λόγος σώμα διέρχεται τό περιήλιον, τοσούτω 
μείζων έστί καί ό μέγας άξων τής ύπ’ αύτού δια- 
γραφομένης έλλείψεως.

Ό μέγας ούτος άξων αποβαίνει άπειροι;, τούτέστιν 
ή έλλειψις μεταβάλλεται εις παραδο.ΐήν, όταν ή τα
χύτης τοΰ προκειμένου σώματος ποός τήν τής γής 
έχγ ώς |^2 : 1. ώστε σώμα κινούμενον έπί παραβο
λής περί τόν ήλιον, έχούσης περιήλιον άπόστασιν ϊσην 
πρός τήν ακτίνα τής γηίνης τροχιάς, διέρχεται διά 
τού περιηλίου μετά ταχύτητας

30400. |Λ2=43107 μέτρων.
Ό αριθμός όέ ούτος παριστή τήν ριεγίατηκ ταχύ

τητα, ήν δύναται νά εχτ) κατά τούς νόμους τής κα
θολικής έλξεως σώμα ούράνιον στοεφομ,ενον περί τόν 
ήλιον εις όσην καί ή γή άπόστασιν, έκτος έάν ή τυο-

(£χήΐ*α 3J.

χιά αύτού ύποτεθή υπερβολική. Έστω νύν Π Γ Ρ 
ή παραβολική τροχιά τού μετεωρίτου, ώς ή πεοιή- 
λιος άπο'στασις Γ11 ίσ.ύται πρός τήν άκτϊνα τής γηί
νης τροχιάς. Έάν τά έπίπεδα τών δύο τροχιών ύπο- 
τεθώσι συμπίπτοντα, τά δύο σώματα συγκρούονται 
κατά τήν όπισθοβατικήν κίνησιν (βέλος 6) μετά 

σχετικής ταχύτητος δευτερολέπτου 30400+43107 
= 73507 μέτρων.

’Επειδή δέ τήν ταχύτητα ταύτην αύξάνει καί ή 
ελκτική δύναμις μεθ’ ής ή γή ένεργεϊ έπί τού μετεω
ρίτου, ερμηνεύεται πληρέστατα τό μέγιστον τής τα
χύτητος, ήν έκ τών δεδομένων τών παρατηρήσεων 
συνήγαγεν ό Petit.

Έάν τουναντίον ύποτεθή έπί τής παραβολής ΠΓΡ 
ο μετεωρίτης όρθοβατικώς κινούμενος (βέλος α), ή 
σχετική ταχύτης τής συγκρούσεως έλαττοΰται εις 

43107—30400=1270 7 μέτρα.
Έάν όμως τά έπίπεδα τής παραβολής ΠΓΡ καί 

τού κύκλου ΓΑΔΒ ύποτεθώσι μή συμπίπτοντα, άλλά

(Σχήμα 4)
τυχαίαν τινά έγκλισιν πρός άλληλα έχοντα, ώς συ
νήθως συμβαίνει, θέλομεν συμπεράνει, ώς έγένετο 
άνωτέρω διά κυκλοτερείς τροχιάς, ότι ή σχετική τα
χύτης μεθ’ ής ό μετεωρίτης φέρεται κατά τής γής 
περιλαμβάνεται πάντοτε μεταξύ τών άκρων ορίων 
1270 7 καί 73507 μέτρων.

ΊΙ βία, μεθ’ ής οί μετεωρϊται ε’.σδύουσιν εις τήν ή- 
μετέραν ατμόσφαιραν μεγεθύνεται βεβαίως, άλλά σχε- 
τικώς ούχί κατά πολύ, έκ τής έλςεως τής γής πρός 
αύτούς. Όμοίως όέ καί ή τροχιά αύτών παραμορ- 
φούται ύπό τής έλςεως ταύτης άνεπαισθήτως. ΊΙ 
παραμόρφωσις αύτη φανερούται ιδίως έπ’ εκείνων τών 
μετεωριτών, οϊτινες άνευ τής γηίνης έλςεως ήθελον 
έλθει εις έπαφήν μετά τής ατμόσφαιρας.

(Ακολουθεί).
Α. Σιιαθαριις.

ΦΩΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ.
(ΔΙΗΓΗΜΑ 1.

— Είπε μοι λοιπόν, ιατρέ, έν ειλικρίνεια, τί έχω 
νά έλπίσω ; Σιωπάς ; Τότε είπε' μοι τί έχω νά φο- 
βώμαι ; Μή με νομίσγ,ς άσθενή τοιούτον, ώςτε νά μή 
ύποφέρω γυμνήν τήν άλήθειαν. Έκλεισα ήδη τούς πρός 
τήν ζωήν ύπολογισμούς μου. Μέγα έλλειμμα προ
κύπτει, άκόμη χιλιάδες τινές. Άλλά τί πειράζει;

Ταύτα έλεγε νεανίας, διά γλυκείας φωνής, πρός 
πρεσβύτην άσκληπιάδην, πρό αύτού ίστάμενον. Τό 
δωυ,άτιον ήτο σχεδόν σκοτεινόν, διότι τά περαπε- 
τάσματα ήσαν καθειμενα και κεκλεισμενα τά παρα
θυρόφυλλα. Ό νεανίας έφερε καί άλεξίφωτον πρό τών 
οφθαλμών, ήδη όμως τοσούτον ύψου τήν ώραίαν αύ
τού κεφαλήν, ώςτε κατά πρόςωπον έβλεπε τόν ί- 
«τρόν, ύπ’ αύτό τό άλεξίφωτον. Έστήριζε δέ τήν ε- 
τέραν τών χειρών έπί τής τραπέζης, φέρων τήν έ- 
τέραν διά τού ξανθού αύτού πώγωνος.

Ό ιατρός, κινήσας έπί τινα χρόνον τήν κεφαλήν, 
έφαίνετο διστάζων οποίαν νά δώση άπόκρισιν. Όθεν, 
πριν ή έτι άποκριθή, ό νεανίας, Σιγέβερτος Βέρνερ 
καλούμενος, έξηκολούθησεν ώς εξής·

— Έλευθέρως, ιατρέ, σέ ικετεύω, έλευθέρως ! Ά
κόμη έπί τινα έτη πρέπει νά πενθώ έν σκότει καί θα- 
νασίμω ανία, έν τέλει δέ ματαία ναποβή ή ιατρική 
θεραπεία καί έπίσκεψις ; ”Η θά. έκλειψη μετ’ ού πολ.ύ 
καί αύτό τό ολίγον φώς, δπερ μοί χορηγεί ή ιατρική 
σου σοφία ; Όμίλησον 1 —"Η μήπως θά μέ καταστή
σεις έν βραχεί χρόνω ύγιά ; προςέθηκεν έν τέλει, τα
χέως στρέψας τήν κεφαλήν.

— Ώμίλησα μετά τού συναδέλφου μου, του συμ
βούλου Σίλβερ· έάν θέλγς, αύριον θά σ’ έξετάση. Α
κριβώς έπληροφορήθη τά τής άσθενείας σου καί ούδέν 
θά σοί κρύψη. Ώς γινώσκεις, έχει κύρος εν τοΐς 
πρκγμασι τούτοις καί_αί γνώμαι ημών θά συμφω- 
νήσωσιν.

— Ώςτε έκ στόματος δύο έπιστημόνων, έχόντων 
κύρος, θά μάθω δ τι έξ άβροφροσύνης μοί κρύπτεις, 
δήλα δή ότι ούδεμίαν έχω έλπίδα.

Ό ιατρός ύψωσε τούς ώμους, ό δέ Σιγέβερτος, 
καλώς ίδών τούτο, εΐπεν

— Άκόμη βλέπω τόσον, ώςτε νά καταλάβω τί 
σημαίνουσιν αί κινήσεις σου ! Έχει καλώς, άγάγετε 
μοι τόν σύμβουλον !

Ό ιατρός, έτοιμος πρός άναχώρησιν, είπε·
— Τώ όντι, διατί δέν έχεις ομιλητήν τινα, όπως 

άναγινώσκη καί διαλέγηται μετά σού ;
— Γινώσκεις ό τι προςεπάθησα να πορισθώ διά 

ξένων όμμάτων ότί μοι εΐνε άνέφικτον. Άλλ’ ή φωνή, 
ιατρέ, ή φωνή ! Ό μέν έχει χαμηλήν, ό δέ τραχεία?· 
ό μέν κρώζει, ό δέ βελάζιι· ό μέν άναγινώσκει ά- 
πεχθώς, ό δέ ώς ηθοποιός, ώς εί ισταται έπί σκηνής. 
Δέν έννοώ πώς δι’ αναγνωστών δύνανταί τινες ν’ ά- 
κούωσιν ό τι βαθέως κινεί τήν καρδίαν. Διά τυχαίων 
καί άμειβομένων αναγνωστών ! Ούχί. Διά τής φωνής 
μου, διά τής καρδίας μου, πρέπει νάναγνώσω καί 
τούτο ούδείς δύναται νά. . .

— Άλλά τις σε αγαπά ; ήρώτησεν ό ιατρός.
— Τίς με άγαπά ; είπε πικρώς ό Σιγέβερτος· είμαι 

μόνος !
Ούτως έληξεν ό διάλογος, ό ιατρός άνεχώρησε καί 

ο Σιγέβερτος έμεινε βαθέως σκεπτόμενος καί βαρέως 
αναπνέω?.

Άλλ’ αίφνης άνεπήδησεν, έσεισε τήν κεφαλήν, ώς 
εϊ θέλων νάποτινάξν) τάς συγκινησάσας αύτόν ιδέας, 
ααί άνεφώνησεν

— Ώ νεότης μου, εις τοσούτο κατήντησας, ώςτε 
σκέπτεσαι περί μολύβδου καί πυρίτιδος ! Ώ ! αίσχύν- 
θητι ! Τούτο μόνον έλείπετο ! Ούχί· δέν θά γείνη 
τοιούτο τό τέλος τής περί ζωής φιλοσοφίας μου, 
εί καί τιμίως ποοςεπάθησαν νά μέ διδάξωσιν ότι ό 
σοφός έχει τό δικαίωμα (καί διατί ούχί τό καθήκον)' 
νάποβάλη ζωήν, ανωφελή καταστάσαν. Τί θά εϊ- 
πωσιν αύριον οί ιατροί; Ούδέν πλεΐον, ή όσα γινώσκω. 
Θαρσει λοιπόν, νεότης, καί γενναίως βλέπε τήν ά- 
άλήθειαν. . . .

Ταχέως διεκόπη, είτα δ’ έπανέλαβε.
— Νά ’ίδω, νά ϊδω ! Άς μή άναλογίζωμαι εικόνα 

τινά,πριν ένθυμηθώ τά δύο άστρα τών οφθαλμών μου, 
έν οίς μετ’ ολίγον θά σβεσθή παν φώς ! Νά ϊδω, νά 
ϊδω ! Καί τί εΐδον έως τώρα ; Μόνον γράμματα, 
μαύρα, μισητά ! «Θά γείνης σοφός, Σιγέβερτε» έλεγεν 
ό πατήρ μου, ότε, παΐς ών, μετ’ άλλων παίδων, 
έσκίρτων έν τή έλευθέρκ φύσει. «Δυστυχώς δέν ήδυ- 
νήθην νά σπουδάσω,εί δέ μή κάγώ θά έγινόμην σοφός». 
Καί ήθέλησα νά γείνω σοφός. Τή άληθεία τούτο δύ- 
νκνται νά όμολογήσωσιν αί ώραι τού λυκοφωτος, 
καθ’ άς τό φώς τού δυομένου ήλίου καί τής άνατελ- 
λούσης σελήνης συγχρόνως έφώτιζον τά βιβλία μου. 
Ώ ! άν ήδύναντο νά λαλήσωσι τά άθλια κηρία, άτινα 
έν νυκτί άμυδρώς μ.’έφώτιζον!. .... Νέος γενόμενος, 
εΐπον· «Πάτερ, θέλω νά ϊδω τόν κόσμον». «Μάθε, ά- 
πεκρίνατο, άποθησαύρισον γνώσεις, γενοΰ τι- ούτω 
τά χρήματα κάλλιον δαπανηθήσονται, ή δι’ ανω
φελείς περιηγήσεις. Βραδύτερον βλέπομεν ! Πρέπει νά 
ώφεληθώμεν τήν περίστασιν, διότι σπουδάζεις δι’έπι- 
χορηγήσεως. Γινώσκεις ότι ολίγα έχομεν. «Καί έσπού- 
δασα, έσπούδασα πολύ, καί έγεινα σοφός, ώς λέγουσιν,. 
άν καί τόσον νέος. Καί ώς γνωρίζω, είμαι σοφώτερος 
τών έν σπουδαστηρίοις σοφών κατέλαβαν τήν έπι- 
στήμην μου διανοία καί καρδία. Βλέπω διά τών 
πνευματικών όμμάτων εις τόν ούρανόν,άνω τής μικράς 
ταύτης γής. Καί δμως ούδέν έκ ταύτης εΐδον, ή ο
λίγα μίλια τής χώρας ήμών, καί ταύτα μόλις ! Βρα
δύτερον, βραδύτερον ! Ναί, ναί ! Όταν δέν ύπάρχωσι 
πλέον οφθαλμοί !...........Καί νύν τετέλεσται !

Ό Σιγέβερτος έσίγησεν έπί τινα χρόνον, εΐτα δ’ 
εΐπεν ήσύχως·

— Πώς πάλιν ομιλώ ! Ώς βιβλίον ! Ναί, είμαι 
σοφός ! Άλλ’ οφείλω ένίοτε καί νά συνηθίζω εις μο
νολόγους· αύτοί εΐνε τούλάχιστον προτιμότεροι τών 
μ.ετ’ αηδών ανθρώπων διαλόγων. Άλλ’ ιδού μία 
ιδέα. Πάντοτε έμίσησα τά ληρήματα τών -ημερολο
γίων. Εΐνε απλούς ένοπτρισμός, έν κακώ κατόπτρφ, 
άντανακλώντι ψευδείς εικόνας. Νύν λοιπόν νά πράξω 
κάγώ τήν αύτήν ανοησίαν ; Έστω, άς γείνγ. Τούλά
χιστον δέν τρέχω τόν κίνδυνον τού βλέπειν αύταρέ- 
σκως καί άναγινώσκειν όσα θά έμπιστεύωμαι εις τό 
ήμερολο'γιόν μου. Καί έν αύτώ θά ύπάρχωσι δύσκολα 
γράμματα, δύσκολοι ίδέαι. Άλλά τί βλάπτει ; Ού
δείς θά τάναγινώσκη, ήκιστα δ’ έγώ. Νομίζω ότι 
πρέπει ν’ αρχίσω καί θά εΐνε πρωτοφανής ή περί τήν 
γραφήν άσκησις........... ενός τυφλού !1 Μεταφρ. έλευθ. έκ τοϋ Γερμανικού ύπό Δ. Γ.Μοστράτου.
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Β'·
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΣΙΓΕΒΕΡΤΟΓ.

20 Μαρτίαυ.
.....Είσαι σοφώτατος, κύριε σύμβουλε. Άλλά 

τί έλεγες ήδη ; «Έάν έκτελέσης πιστώς τάς έπιτα- 
γάς ήμών, θά τηρηθή τό φως σου είςέτι έπί τινας 
μήνας, ’ίσως 8ε κατορθώσωμεν καί νά σώσωμεν λάμ- 
ψιν τινά τοΰ ενός τούλάχιστον οφθαλμού». Ήνοιξε 
σχισμήν τινα είς τό παραθυρόφυλλον καί έπεσεν είς 
τό δωμάτιον άμυδρά άκτίς. Είδον κινούμενα είς τόν 
ούρανόν λευκωπά νέφη καί πέραν, είς τό πρανές τοΰ 
δάσους, τούς άρτι πρασινίζοντας μικρούς βλαστούς. 
Τό παραθυρόφυλλον πάλιν έκλείσθη.

— Άλλ’ είςέτι βλέπω'τι, κύριε σύαβουλε, είπον 
εγώ.

— Καλόν σημεΐον τούτο· άλλ’ όφείλομεν έπιμό- 
νως κατ’ άρχάς νά σέ φυλάξωμεν τοΰ βλέπειν τι. Μή 
θελήσης νά βλέπης περισσότερον ! Τούτο δύναται 
μετά μίαν εβδομάδα νάπολε'ση τό φως σου.

Πώς μέ διώκουσι τά πλανώμενα νέφη ! Πόσον επι
θυμώ νά περιέλθω πάλιν έν τφ έαρινώ δάσει ! Άλλ’ ό 
σύμβουλος έχει δίκαιον. Πιθανόν μετά μίαν εβδομάδα 
νά τελείωση τό φώς μου. Καί δμως, μόνον άπαξ εκεί 
πέραν πάλιν νά έξαπλωθώ, ύπό τήν φιλύραν καί νά- 
νοίξω έντελώςγτά όμματα, πρός τά παίγνια τοΰ φω
τός έν τοίς θροοΰσι φύλλοις ! Μόνον άπαξ νά ροφήσω 
τό φώς τοΰ έαρινοΰ ήλιου καί έπειτα..............

23 Μαρτίου.
Ή παλαιά τοΰ έαρος ζωηρά έπιθυμία τρέχει είς τά 

μέλη μου. Αισθάνομαι αύτήν έν τφ ζοφώδει δωσ.ατίω 
καί άκούω τήν πνοήν τής έαρινής αύρας. Μέ έλκει, 
μέ δελεάζει είς τά έξω, ώς βρέφος, δπερ μετά οκταή
μερον ύετόν ΐσταται είς τό παράθυρον καί φωνεΐ, άμα 
ίδόν τό πρώτον κυανοϋν τοΰ ούρανοΰ τμήμα· «Μήτερ, 
δύναμαι τώρα;»—«Περίμενε άκόμη ολίγον», λέγει ή 
μήτηρ, «εως ού γείνη έντελής στεγνή». Τό παιδίον 
περιμένει. Άλλ’ έγώ τί περιμένω ; Τό έαρ έπέρχεται, 
τα δένδρα θά φυλλοβολήσω σι, τά άνθη θά άνθήσωσι. 
Δι’ έμέ ποιον άνθος άνθεϊ; Δέν θέλω έν τώ δωυ.ατίφ 
ουδέ την οσμήν αυτών, άφ’ οΰ δέν δύναααι νά τά 
ίδω. ’Επειτα έρχεται τό θέρος, έως ού δέ πνεύσωσιν 
οί φθινοπωρινοί άνεμοι, θά παρέλθωσιν οι μήνες, οΰς 
μ,οι δωρείται ό σύμβουλος καί έ'πειτα. . . .

25 Μαρτίου.
Έβδομάδων τινών, ή καί ήμερών, ολίγον φώς δέν 

εινεάζιον όπως ϊόω τήν έλευσιν τοΰ έαρος ; Δέν άπο- 
βάλλω ταύτην τήν ιδέαν. Άλλά τί θά ’ίδω ; Ό οξύς 
τοΰ Μαρτίου άνεμος θά πνεύση είς τά όμματά μου 
και θά τά καταστήση θολώτερα. Πάντα τότε θά μοί 
φανώσι συγκεχυμένα καί τεταραγμένα. "Οθεν άς πα- 
ρηγορηθώ, άναλογιζόμενος δτι ή χλόη είνε πράσινη 
κατά το εαρ, δτι ο ουρανός δέν έχει άλλο ή τό σύνη- 
θες κυανοΰν χρώμα καί δτι ό κόσμος μόνον είς η
μάς τους ονειροπολοΰντας φαίνεται τό έαρ ωραιότερος, 
ή εν ταίς αλλαις ωραις........... Καί δμως νομίζω δτι
εφέτος τό έαρ είνε ώραιότερον εϊπερ ποτέ καί άλλοτε!

2β Μαρτίου·
Σήμερον ήρώτησα τόν σύμβουλον «Δύναμαι πλέον 

νά βλέπω καί βλέπων ν’ απολαμβάνω ;»—«Α’ί! Καί 
διατί όχι; άπεκρίνατο. Δύνασαι νά ϊδης, άλλά τότε 
ταχύτερον θά έπέλθη νύξ. Αοιπόν νύκτα πάντοτε θά 
έχω- ή πρότερον ή βραδύτερον, έν τέλει τό πράγμα 
είνε τό αύτό. Είς κακούργον δςτις αύριον θά κρεμασθή, 
παρέχουσι σήμερον δ τι θέλει ή καρδία αύτοΰ. 'Υ
πήρξαν άνθρωποι, οΐτινες ήσύχως έκάπνιζον καί έ
πιναν οίνον, ως ει μή έμελλε νάνοιχθή τή έπιούση ή 
αίωνιότης. Ό τι χορηγείται έκείνοις θά χορηγήσω 
καγω εμαυτώ. Έάν εκείνοι λαμ.βάνωσι πόσιν καί 
βρώσιν, όιατί έγω νά μή απολαύσω διά τών όφθαλυ.ών 
τούλάχιστον ; Διατί νά μή απολαύσω έν αφθονία ;

Άφρων ιδέα ! Θά ίδω άκαριαίαν τινά γηίνην καλ
λονήν καί τό κακόν θά διπλασιασθή δταν κλείσω τούς 
οφθαλμούς. Καί άρά γε θάπολαύσω άλύπως ; Πάσα 
άπόλαυσίς μου δέν θά πικ.ρανθή, δταν αναπολήσω 
τήν δυστυχίαν μου ; Άλλά καί ό κακούργος απο
λαμβάνει, διότι «τό μέν θανεΐν ούδέν, ζήν δέ καί μή 
όράν δεινόν». Όρθώς λέγεις μέγιστε ποιητά !...........
Άλλ’ ο ειπο>ν τούτο, είπε περί ξένων οφθαλμών, ούχ'ι 
όε περ: τών εαυτού· άλλως δέν θά έφωνάσκει.

27 Μαρτίου.
Ή ιδέα δέν μέ καταλείπει. Όσάκις φθάνη είς τήν 

ακοήν μου συριγμός άτμαμάξης, νομίζω δτι είςδύει 
εις τούς οφθαλμούς μου πόρρωθεν άκτίς φωτός. Πας 
κρότος κυλισμένης άμάξης αδει μοι μουσικώς «Ώ, 
τίς θέλει νά συνοδεύση ; » Είνε λοιπόν τόσον άδύ- 
νατον νά περιέλθω τόν κόσμον έπί τινας εβδομάδας, 
νάνοίξω τά όμματα πρός τά κάλλη τής γής καί ώς 
διψαλέος νά πίω τήν α’ίγλην αύτής, είτα δέ...........
νά πάσχω αίωνίαν δίψαν ;

Καί τί τό κωλύον ; Ή ιδέα αυτή άρχεται λαμ- 
βάνουσα ψηλαφητόν τύπον. Είς τήν διάνοιάν μου ά- 
ναβαίνουσιν αί θελκτικαί έκεΐναι εικόνες τής θαυμά
σιας χώρας, ήτις είς όλεθρον έγοήτευσε τούς Γερμα
νούς αύτοκράτορας καί νΰν έτι ένιαυσίως έλκει πρός 
νότον μυριάδας άνδρών, οΐτινες ούτε νοοΰσιν, ούτε 
αισθάνονται, ούτε καταλαμβάνουσιν αύτήν. Ώ, πώς 
θέλω πάντα νά έκμυζήσω ! Πώς θέλω νά βιάσω τούς 
πεπονημένους οφθαλμούς μου, πρός ύποδοχήν πασών 
τών εικόνων ! Πώς θέλω νά έντυπώσω αύτάς είς 
τήν έμήν ψυχήν ! Αέγουσιν δτι ό πορευόμενος έκεϊσε, 
ούδέποτε γίνεται δυστυχής. Τούτου άξιος δέν είμαι 
κάγώ ; Έν τώ μέλλοντι τί έχω πλέον νά δαπανήσω, 
είμή άναμνήσεις ; Πόσον λοιπόν ισχνή θά είνε ή τροφή 
μου, έάν πλήν τής παρούσης μή έχω καί άλλην ;

28 Μαρτίου.
Έζω είνε καθ’ αύτό καιρός άπριλίου. Έπί τών στε

γών ό όμβρος πλαταγεϊ, ό άνεμος καθαίρει τούς δρό
μους καί αόει τραχύ βόρειον άσμα, δπερ φέρει ώραΐα 
όνειρα περί μεσημβρίας. Ριγώ, εί καί κροτεί ίσχυρώς 
τό πΰρ έν τή θεραάστρη.

Νομίζω δτι άπεφάσισα. Θά γελάσητε βλέποντες 
ύπερβαίνοντα τάς Άλπεις τόν Γερμανόν όνειροπόλον, 
μετά δεδεμένων όμμάτων. Τί θέλει άράγε ;...Καί δ- 

μως, έάν άφέλη τό δέμα, τότε δή τότε θά ’ίδη ώς 
οί λοιποί, έστω καί έπί βμοεχύ ! Ναί, θέλω, θανα- 
χωρήσω !

3/ Μαρτίου.
Άκλονήτως άπεφάσισα, άναχωρώ καί άς άπολε- 

σθώ. Αύριον νύκτα πορεύομαι πρός νότον. Τή πρώτη 
Άπριλίου ! Ημέρα τών άνοήτων, θά εϊπωσιν. Άφετέ 
με λοιπόν έν τή άνοησία μου· μοί φαίνεται σοφωτάτη. 
Ούδέν μέ κωλύει, άπέρχομαι. . . .

Γ.
Ή αμαξοστοιχία έτρεχεν. έκπέμπουσα μεγάλους ε- 

λικας καπνού καί άτμοΰ. Τά παρά τό Ίννςβρουκ όρη 
έκάλυπτε χιών, παγερός άνεμος έμάστιζε τά παρά- 
θυοα τών οχημάτων καί ένίοτε νιφάδας έπεκάθιζεν 
έπί τών πλαισίων. Άλλ’ έν τοίς όχήμασιν υπήρχε 
θερμότης, πολλοί δέ καί παντοδαποί συνωμίλουν έν 
πάση γλώσση. Βεβαίως έπεκράτει ή τών Γερμανών, 
σπανίως δέ ήκούοντο ή άγγλική καί γαλλική. Μετά 
τήν γερμανικήν γλώσσαν, πλεϊστον ήκούετο ή ιτα
λική.

Απερίγραπτο ν συναίσθημα καταλαμβάνει τούς 
Γερμανούς, δταν κατά πρώτον έγγίζωσιν είς ’Ιτα
λίαν καί άκούωσι τήν ιταλικήν γλώσσαν, έν καθαρά 
τοσκανική διαλέκτω, ή έν ρωμαϊκή προφορά, έν ώ 
τέως υ.όνον έκ τής γραμματικής, ή έκ τών έργατών 
τοΰ σιδηροδρόμου, κακώς γινώσκουσιν αύτήν.

Φαίνεται αύτοΐς ώς μουσική άγγέλων, πόρρωθεν 
άδομένη πρός άγιόν τινα, καθ’ ήν ώραν κρούει τήν 
ούράνιον πύλην. Μία μόνη δέν δύναται νάκουσθή 
ύπό τών Γερμανών, ή φοβερά γλώσσα τοΰ περιηγού
μενου Βρεττανοΰ· διότι είνε άντίθετος τή ποιήσει, ή- 
τις ώς ζέφυρος περιβάλλει αύτούς, έν μέσω παγερού 
πελάγους ομίχλης καί καταιγίζοντος βορείου άνεμου. 
Ώς είπέ τις τών μεγάλων ποιητών καί προφητών 
τής Άλβιώνος, έν τή ιταλική γλώσση,

Ούδέν υπάρχει βόρειον, τραχύ, τριπτόν, στρυφνόν, 
ώς έν ταϊς γλώσσαις, ας στε'νοντες άναγαργαρίζου,εν 
καί έξεμοϋντες σίζομεν, γρύζομεν ή κρώζομεν.

Άλλ' έάν έρασμιός τις Ιταλός στραφή καί έρω- 
τήση τι ημάς, τότε αίφνης τό κάλλος τής γλώσσης 
δέν φαίνεται πλέον άναντιρρήτως έξοχον, διά τόν ά- 
πλοΰν λόγον δτι όφείλομεν νάποκριθώμεν. Τότε ε
πέρχεται ήμϊν οδτος κάκεϊνος ό κανών, αΰτη ή κλί- 
σις, εκείνη ή συζυγία καί ζητοΰμεν νά εΰρωμεν τό ορ
θόν καίτοι δ’έν τώ γραφείω καί παρά τήν θερμά
στραν ημών πάντα γινώσκομεν, νΰν σιγώμεν. Οί 
Γερμανοί ίδια συνθλώσι τάς λέξεις προφέροντες καί 
συγχέουσι τά CC μετά τοΰ g καί σχεδόν αίσχύνονται, 
οϋτω κακώς προςφερόμενοι πρός τήν λαμπράν ιταλι
κήν γλώσσαν. "Οθεν καί ή θεία πρόνοια έφείσατο αύ
τής, έμβαλοΰσα είς τά τέκνα τής Άλβιώνος τήν ύ- 
περήφανον γνώμην, δτι είνε πάντη περιττόν τό μαν- 
θάνειν τήν γλώσσαν τής χώρας, ήν διατρέχομεν, διότι 
άντι πάσης γλωσσικής γνώσεως χρησιμεύει τό άρ- 
γύριον.

Άλλ’ όποιαί τινες έννοιαν πληροΰσι τήν ψυχήν τού 

έπιβάτου έκείνου, δςτις έν τή γωνίορ έπιμελώς καλύ
πτεται διά τοΰ μανδύου αύτοΰ, έρειδόμενος έπί τοΰ 
παγερού παραθύρου καί τόν πίλον βαθέως έχων έπί 
τών όμμάτων, άπερ σκέπουσιν άμαυρά δίοπτρα; 
Γνωρίζομεν τόν νέον, είνε ό Σιγέβερτος. Είπεν ήδη 
ήμϊν τί άπεφάσισε καί νΰν έκπληροϊ αύτό.

Ότε ό σύμβουλος έπορεύθη πρός αύτόν πρωίας, 
μετά τήν άναχώρησιν, θαυμάσας έ'μαθεν δτι άπήλθεν 
ό κύριος Βέρνερ.

— Πρός ποιον κλινικόν ; ήρώτησεν.
— Είς Ιταλίαν ! άπεκρίναντο.
— Έτρελλάθη ; έτονθόρυσεν ό σύμβουλος καί ά- 

πήλθε πάλιν.
Βεβαίως ό Σιγέβερτος συχνά έπλησσε τό μέτωπον 

αύτοΰ καί εαυτόν ήρώτα άν ένηφεν ή ώνειροπόλει. 
Καί όντως ό'νειρον αύτώ έφαίνετο ή πορεία έκείνη, 
καθ’ ήν, πρός ώραν τούλάχιστον, ήδύνατο νά λησμονή 
δτι δέν είχε τό αύτό πρός εύθυμίαν δικαίωμα, δπερ 
καί οί λοιποί περί αύτόν άνθρωποι, ών μόλις έβλεπε 
τήν σκιαγραφίαν. Δέν έτόλμα δμως νάνυψώση πρός 
στιγμήν τά δίοπτρα, ήκιστα δ’ ενταύθα, δπου ή- 
στοαπτον έν τώ φωτΐ τοΰ ήλιου χιονοσκεπείς πεδι- . 
άδες. Σιγών έκάθητο έν τή γωνία, καί αύτοί δέ οί 
πλήσσοντες τό ούς αύτοΰ λόγοι ήσάν δλως αύτώ ά- 
σαφεΐς, διότι ρύδαμώς προςεΐχε.

Τής αμαξοστοιχίας άφικνουμένης είς Στερτσίγκ, 
αίφνης ήκουσε γερμανικάς λέξεις, έξ δλου έκείνου τοΰ 
γλωσσικού κράματος. Δέν έλέχθησαν μέν ίσχυρότερον 
τών άλλων λέξεων, ούδέ έσήμαινόν τι σπουδαϊον, 
άκουσθεΐσαι έκ τοΰ παρακειμένου μερίσματος τής ά
μάξης· ησαν αί άπλαι λέξεις «πάτερ, έδώ εμπρός !» 
Άλλ’ δμως, είς τόν Σιγέβερτον τούλάχιστον έφάνησαν 
λίαν διακεκριμέναι τών άλλων λέξεων. Ό ήχος τής 
φωνής έκείνης κατεδέσμευε τήν άκοήν, ώς οί πρώτοι 
φθόγγοι βαρβίτου έκ μέσου πλήρους ορχήστρας, δτε 
άκούονται τά άλλα όργανα, ώς πόρρωθεν ήχοΰντα, 
θέλγουσι δέ μόνον οί φθόγγοι έκείνης.

— Τερπνότατον ! άπήντησεν είς τήν πρόςκλησιν 
έτέρα ήττον μελφδιζ.ή φωνή· ήδύ καθ’ ύπερβολην!

— Δέν βλάπτει, πάτερ, είπε πάλιν ή πρώτη φωνή· 
πορευόμεθα είς Ιταλίαν.

— Τό βλέπω, τό βλέπω· τρομερόν, Χίλδη ! Έξω 
κάποιος άλλόκοτος, τί νομίζεις, Χίλόη ;

— Τί πάτερ ;
— Μοί ώμίλησεν ίταλιστί !
— Τώ δντι τρομερόν ! είπε τό θυγάτριον, ού ή 

φωνή έδήλου φαιδρότητά τινα. Άλλά τούτο κατά 
τούς πρώτους μήνας συχνά θά σο’ι συμβαίνη.

— Καί πάλιν ήδύτατον ! έτονθόρυσεν ο πατήρ, 
ομοίως μειδιών. Χαίρω τούλάχιστον διότι εν τω 
παρθεναγωγείω έμαθες τήν γλώσσαν ταύτην.

— Πρώτης τάξεως ώφέλεια τής έν παρθεναγωγείω 
μορφώσεως, εϊπεν ή Χίλδη, ηχηρώς γελώσα. Άλλα, 
πάτερ, μή έμπιστεύου πολύ είς τάς έμάς γνώσεις. 
"Ενεκα τής γαλλικής γλώσσης, οί άγαθοί ’Ιταλοί 
πολύ ύστεροΰσιν έν τή διαδόσει τής γλώσσης αύτών 
μόλις δέ άπό τινων ήδη έτών ή δεσποινίς Richy έ* 
πέβαλενήμϊν τό io detestO, μισώ? tu dotesti,

6.
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ella detesta, αν-ήμισεϊ· noi detestiamo, μισονμεν... 
δήλα δή άπαν τό άνδριζόν φΰλον, άπό πρώτου μέχρι 
εσχάτου καί καθ’ έςής.

— Πώς ρέει ήδέως ή ιταλική άπό τών χειλέων 
αύτής, διελογίσθη ό Σιγέβερτος έν τώ άλλω μερί- 
σματι. Λείπεται μόνον νά σχηματίσω κάγώ τό ά- 
άληθές παράδειγμα τών verbi regolari, τό όντως ο
μαλόν ρήμα io amo, αγαπώ, tu ami, αγαπάςegli 
ama, άγαπζι. . .’Αλλά μή άνοησίας, φίλτατε- μετά 
τινας εβδομάδας τά πάντα θά παρέλθωσι !

Καί πάλιν συνεσπειρώθη έν τή γωνία αύτοΰ, άλλ’ 
αίφνης κατελήφθη ύπό τοΰ πόθου τοΰ σχιματίσαι 
ιδέαν τοΰ προσώπου τής κόρης έκ τής φωνής αύτής. 
Καίτοι δέ ήθελε νά βύση τά ώτα αύτοΰ, ήκουεν ό
μως, έν τώ κροτώ τών τροχών καί τφ θορύβω τής 
συνομ.ιλίας, τήν πνιγομένην φωνήν τής κόρης, διδού- 
σης, ώς έφαίνετο, μάθημα τώ πατρί αύτής, έκ τίνος 
διαλογικοΰ βιβλίου. Lascia il tuo dolore, άψες την 
Μπην σου- mi dorra sempre di esserne state pri
vate, xarrors θά .Ιυπώμαι διότι εστερήθην αυτόν· 
non vi lasciate smarrir di corraggio, μή άπόβα.Ι.Ιε 
τό θάρρος σου- ella m’addormenta cantando, 
ζοψιζει ιίδονσα.

Ό Σιγέβερτος πράγματι ένόμιζεν ότι ήκουε φωνήν 
μ.ητρός, άποκοιμιζούσης τό τεθλιμμένον τέκνον αύ
τής, οσάκις δέ φράσις τις έξικνεϊτο είς τάς άκοάς του, 
ένόμιζεν ότι ιδία δι’ αύτόν έλέγοντο. Τόσον δέ βαθ
μηδόν έπείσθη περί τούτου, ώςτε σφοδρά έθαύμασεν, 
ότε, μετά μακράν τής άτμαμάξης συριγμόν, ήκούσθη 
ή φωνή τοΰ πατρός, μετά φρικώδους προφοράς λέ- 
γουσα· Non amo il fegato di vitelle- commandero 
un cervello fritto. z/ir τρώγω ήπαρ μόσχον, θά 
διατάζω οπτόν εγκέφα.Ιον.

Ταΰτα βεβαίως δέν ήδύνατο νά έφαρμόση εις εαυ
τόν ό περίλυπος Σιγέβερτος. Διά τής φράσεως ταύ
της έλαβον τέρμα καί τά γλωσσικά μ.αθήμκτα, διότι 
βαθμηδόν εσπέρα κατήρχετο καί διά τοΰ άνεωγμένου 
παραθύρου ώρμα αβρά καί λιαρά μεσημβρινή αύρα.

("Επεται συνέχεια).

ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΚΑ.

Ό Γάλλος άεροναύτης Joseph Jaubert, μέ-ίος 
της 'Ακαδημίας τϊ)ς Μετεωρολογικής Αεροστατικής 
δημοσιεύει έν τινι περιοδικφ τών Παρισίων τήν έπο- 
μένην άξίαν άναγνώσεως έκθεσιν

« Απο τής πρώτης άεροναυτικής άναλήψεώς μου, 
ήν έξετέλεσα τώ 1 880 μετά τοΰ φίλου μου LllOSte 
έν Chdlet, πολλάκις έπεθύμησα νά έπιχειοήσω νέαν 
αεροπορίαν, άλλά δέν εΰρισκον τήν κατάλληλον εύ- 
καιριαν καί ηναγκάσθην νά άναμένω. Έπί τέλους, 
την 3 τοΰ ενεστώτας μηνάς σεπτεμβρίου, ή Αερο
στατική Ακαδημία ενετείλατο μοι ν’ άναλάβω τήν 

πρός τάς νεφέλας μεταρσίωσιν έκ τής Π.Ιατείας τών 
Βοσγίων, συνοδευόμενος ύπό τοΰ κ. Gillen, μέλους 
έπίσης τής ’Αεροστατικής ’Ακαδημίας.

»Ή κόλπωσις τοΰ αεροστάτου,’ καίτοι έγκαίρως 
άρξαμένη, έπερατώθη βραδέως, ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Ααίρ, Γούτινος έξετίμησα τήν άεροστατικήν 
ειδικότητα) βοηθουμένου ύπό τών κ.κ. Κουτελαίρ, 
Ζιλλιών καί Βλόκ.

«Καίτοι όρισθείσης τής 3 ώρας πρός άνοδον, ό
μως τό άερόστατον ήτοιμάσθη μόλις τήν 5 ώραν, 
μετά εν δέ τέταρτον άνήλθομεν δ τε κ. Ζιλλιών καί 
έγώ έπί τοΰ σκαφιδιού- έπειδή δέ όλίγιστον έρμα έ- 
μενεν, ό κ. Ζιλλιών ήναγκάσθη νά κατέλθη, ό δέ κ. 
Ααίρ έδιδε τό πρόσταγμα τής άπολύσεως τοΰ άεοο- 
στάτου- τότε έρριψα σάκκον ενχ έρματος ϊνα διέλθω- 
μεν άνωθεν τών περιστοιχιζουσών τήν πλατείαν οι
κιών πάραυτα τό άερόστατον άπέπτη ώς βέλος καί 
ταχύτατα έγένετο άφαντον άπό τών όμμάτων τών 
θεατών.

«Μϊίνας μόνος έν τώ σκαφ-.δίω, έζήτασα πρώτον 
τό άερόστατον μου καί είδον ότι τό άέοιον διεστέλ- 
λετο ταχέως καί διελύετο διά τοΰ μηχανήματος- τό 
βαρόμετρον έδείκνυεν ύψος 2,200 μέτρων- ήτο δέ ώρα 
5, 40 λ. Βλέπων έμαυτόν άνελθόντα είς τοσοΰτον 
ύψος έστρεψα έλαφρώς δίς τό έπίπωμα, ή στροφή δ’ 
αύτη έπήνεγκε τό ποθούμενον άποτέλεσαα, διότι κα- 
τήλθον αύθις είς ύψος 1 600 μέτρων.

»Ότε εύρισκόμην μετηρσιωμένος είς ύψος 2,200 
μέτρων, είχον κάτωθεν μου θέαμα άληθώς έκπλη- 
κτικον. Βορειοανατολικώς μέν έβλεπον τόν φωτεινόν 
κύκλον όςτις περιστέφει συνήθως τούς άεροναύτας, νο- 
τιοδυτικώς δέ τήν πόλιν τών ΙΙαεισίων πεοικεκα- 
λυμμένην ύπό έλαφροΰ ομιχλώδους πέπλου- κατά δέ 
τό αύτό περίπου ύψος, έβλεπον περί έμ.έ πυκνότατα 
λευκά νέφη, ών έκαστον ώμοίαζε πρός παγωμένην θά
λασσαν.

«Τό άερόστατον έξηκολούθει τήν πορείαν αύτοΰ, 
μετ’ ολίγον δέ ήρξάμην νά αίσθάνωμαι βομβοΰντα τά 
ώτά μου, είτα δέ οσμή άερίου μέ ήνώχλησε καί ούκ 
ολίγον μέ άνησύχησεν. Κατά τήν 6 ώραν καί 40 λ. 
φερόμενος έν ύψει 1 4 00 μέτρων, ήκουσα εύκρινέστατα 
φωνήν άλέκτορος καί συνεχείς πυροβολισμούς ! ! Έπί 
μικρόν διηπόρησα τί άρα σημαίνουσιν οί πυροβολι
σμοί ; άλλ.ά ταχέως άνεμνήσθην ότι κατά τήν ημέ
ραν έκείνην έγίνετο έναρξις τής κυνηγεσίας. Έξη- 
κολούθουν νά κατέρχωμαι. Τήν 7 ώραν, μ.ή θέλων 
άκόμη νά εγγίσω είς τήν γην, έρριψα μέρος τοΰ έρ
ματος- πάραυτα τό άερόστατον άνέλαβε τήν πρός τά 
άνω πορείαν, άλλά τοσαύτην είχε ταχύτητα ώστε 
τάχιστα αύθις ού μόνον έφθασα. είς τάς νεοέλας, άλ
λά καί ύπερέβην ταύτας- τότε δέ μετανοήσας έσκε- 
πτόμην ότι ώφειλον νά καταβώ είς τήν γήν ότε πρό 
μικρού ήμην έγγύτατα ταύτης, διότι ή νύξ έπήρχετο 
ταχύτατα, έπειδή δέ τό άερόστατον μ.ου έμενε διαο- 
κώς είς μέγιστον ύψος, έμελλον ίσως κατ’ άνάγκην 
νά έκτελέσω τήν κάθοδον μου έν ώρα νυκτός καί νά 
διατρέξω σπουδαιότατου κίνδυνον.

«Ό ήλιος είχε δύσει πρό τινων λεπτών καταλιπώυ

έν ώ εύρισκόμην, συνέστειλε τό άέ-
-------- .-. — 1.—q—33 κατήλθε μ.εθ’ίζανής ταχύτητος- διήλθον εκ νέου διά 
τών νεφών, τήν δέ 8 ώραν καί 20 λ. ήμην έν ύψει μόλις δισχιλίων και τε-
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υ.ε φωτιζόμενου ύπό μόνου τού λυκόφωτος. Άριθμήσας τούς σάκκους τού έρμα
τος εύοον ότι είχον πέντε άνεπάφους, ούτω δ’ άπεφάσισα νά παρατείνω τήν 
πορείαν μου. Τό άερόστατον ήρξατο κατερχομενον διηρχομην αύθις διά μέσου 
τών νεφελών, όπου έβυθίσθην είς πληρέστατον σχεδόν σκότος- τότε τά έν- 
δύματά μου ύγράνθησαν καθ ολοκληρίαν ήθέλησα νά λαλήσω, άλλ’ ή φωνή 
μου έγένετο βραγχώδης- ήν ώρα 7 καί 45 λ. εύρισκόμην είς ύψος 14 00 μέ
τρων, τό δέ θερμόμετρου έδείκνυε 1 2 βαθμούς.

»Τό άεοοστατον έβαινεν άείποτε πρός τά άνω- ούτε τήν γήν πλέον έβλεπον, 
ούτε θόρυβόν τινα ήκουον. Έτερα τρία άερόστατα άπολυθέντα έκ τού Σαίντ- 
Ούέν, έκ τής Βελλεβίλλης, καί έκ τοΰ Σαρεντών είχον ήδη κατέλθει, μόνον τό 
έμόν (φέρον τό όνομα Μαριέτ-Πασάς') έξηκολούθει τήν ύπερνέφελον πτήσίν του 
Τό βαρόμετρον έδείκνυε 3,000, είτα δέ 2,000- τό ώρολόγιον ώραν 8. 5 λ. 
τό δέ θερμόαετρον, 9θ. 'Π ατμόσφαιρα ήν τήν στιγμήν έκείνην άρκούντως διαυ
γής, έπιτρέπουσά μοι ν’ άπολαύω θεάματος θαυμασιωτάτου- πρός δυσμάς 
αί τελευταία; τοΰ δύοντος ήλιου άκτϊνες άντηύγαζον έπί τών άνωθέν μου διερ- 
χομένων νεφών ούδέποτε μέχρι τοΰδε είχον άνέλθει είς τοσοΰτον ύψος, διότι 
ούδέποτε ύπερέβην τά 2 400 μέτρα

»'ΙΙ ψυχρότης τού στρώματος τ: 
ριον τοΰ άεροστάτου.

τρακοσίων μέτρων, εμεινα δέ έν τώ ύψει τούτω μέχρι 
τής ώρας 8 καί 35 λ.

«Τότε ήρξάαην νά προσεγγίζω είς τήν γήν καί εί
δον μετ’ ολίγον φώς λάμπον μακράν. . . είτα δύο, εί- 

’τα τρία, είτα πολυάοιθαα- εύρισκόμην άνωθεν χωρίου. 
Παρετήρησα ότι ήτο σχεδόν νύξ- ήθέλησα νά καταβι- 
βάσω τό άερόστατον είς τήν γήν, άλλ’ έπειδή έβλε
πον μόνον πεπυκνωμένα δένδρα, άτινα μοί έφαίνοντο 
μικρά δάση, έρριψα μέρος τού έρματος καί τό άερόςα- 
τον εςηκολούθησε τήν πορείαν-του βορειο-άνατολικώς.

«Μικρόν μετά ταΰτα είδον τά μηχανουργεία του 
Σαίντ-Γοβαίν φαινόμενα μακροθεν ώς είκων μικρο- 
γραφική. Δι έκρινα κάλλιστα τάς μεγάλας καπνοδο- 
χας έξερευγομένας πυκνότατον καπνόν μετά σπινθή
ρων, τό δέ θέαμα είχέ τι τό μαγευτικόν.

«Μετ’ ολίγον άνεφάνη ή πόλις τού Λαών, ής διέ- 
κοινα εύκρινέστατα, ώς έκ τής σειράς τών φανών τοΰ 
άεοιόφωτος, τάς οδούς καί τάς πλατείας- ήν δέ ώρα 
9 καί ήμίσεια.

«’Από τής έκ τής πλατείας τών Βοσγίων άνόδου
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μου μέχρι τής τελευταίας στιγμής ή αεροπορία μοί 
ένεφάνιζε πανόραμα άτελεύτητον, ού αί εικόνες άνε- 
νεούντο άδιχκόπως· αί πέντε 8ε περίπου ώραι ας δι- 
ήλθον εν τώ σκαφιδίω έφάνησζν μοι βραχύταται, 
λίαν 8 ε γηθοσύνως θά έξηκολούθουν την νεφελοπο- 
ρίαν μου, αν ήδυνάμην, μέχρι της επαύριον άλλ’ ή 
ατμόσφαιρα μέ ηπέίλει διά κακοκαιρίας, εβλεπον 8 ε 
ερχόμενον μακρόθεν νέφος* τούτο θελων ν’ άποφύγω 
άπεφάσισα τότε οριστικός νά κατέλθω είς την γην. 
*Ηκουσα τότε σημαίνουσαν άπό κωδωνοστασίου ώραν 
1 0, κατόπιν δ’ έμαθον δτι τό κωδωνοστάσιο*/ εκείνο 
ην τό της εκκλησίας Bonsecours* εύρισκόμην είς 
ύψος μόλις πεντακοσίων η έξακοσίων μέτρων έρριψκ 
την άγκυραν, ετακτοποίησα τά έργαλείά μου καί 
προητοιμάσθην είς την σύγκρουσιν καί είς τόν συρμόν, 
άπεο είσί τά επακόλουθα της καθόδου παντός άερο- 
στάτου έπί της ζηράς.

»Την ώραν 1 0 καί τέταρτον τό σκαφίδιον του άε
ροστάτου ηγγιζε την γην, άλλά, της άγκυρας μη 
κρατηθείσης, έσυρόμην έπί δέκα περίπου μέτρα* έλα- 
βον τότε τό σχοινίον του έπιπώματος καί έσυρον 
τούτο δ7.αις δυνώμεσι* τό άέριον διέφευγε άφθόνως 
άπό τού άεροστάτου καί ηδυνηθην τότε νά κατανι
κήσω την άντίστασιν αύτού. Έθεώρησα άμέσως κα
λόν νά έκπέμψω κραυγάς ζητών βοηθούς, άλλά μόνη 
η ηχώ άπηντα είς τάς φωνάς μου, η μάλλον (ώς βρα- 
δύτερον εμαθον) άνθρωποί τινες άκούσαντές μου καρυ- 
γάζοντος προσηλθον κούφω τώ ποδί, άλλ’ άπηλθον 
πάραυτα άμα ίδόντες τό άερόστατον, οπερ έν μέσω 
τού σκότους ύπέλαβον ώς τέρας.

«Άφήρεσα τούς τρεις καί ήμίσεις σάκκους έρματος 
οίτινες έμενον έν τώ σκαφιδίω, άποτελέσας δέ επτά 
σάκκους έκρέμασα τούτους πέριξ τού άεροστάτου καί 
προέβην μόνος είς την άποκόλπωσιν, ήν έπεράτωσα 
μόλις την 1 1 ώραν.

«Ήθέλησα μετά ταύτα νά μάθω είς ποιον δήμον 
κατέβην προσηλθον είς τάς πρώτας οικίας καί άφύ- 
πνισα τούς κατοίκους, οϊτινες ύπεδέξαντό με προση- 
νέστατα* καίτοι δέ άνηγγειλα αύτοϊς δτι ηρχόμην έκ 
Παρισίων δι’ άεροστάτου, ούχ ήττον μέ ηρώτων έ- 
πανειλημμένως: «Ποια ύπόθεσις σάς φέρει εΐο Σαιν- 
Πρέ6; Εις ποιον σταθμόν κατ ε Λύσατε;»

» Τρεις κύριοι ήλθον μετ’ έμού, διπλώσαντες δέ τό 
άερόστατον έναπεθέμεθα τούτο έν τω σκαφιδίω καί 
ούτω, την ώραν 2 μετά τό μεσονύκτιον τά πάντα 
εϊχον περατωθή, εμενόν μοι δέ έκ της άεροπορίας 
ταύτης λίαν τερψέθυμοι άναμνήσεις καί σημειώσεις 
πολυπληθείς».

eH άνωτέρω παρατιθεμένη είκών άπεικονίζει έτέ- 
ραν άεροναυτικήν πορείαν γενομένην έν Νέα-Ύόρκη 
της ’Αμερικής.

Έν τω αύτω περιοδικό έξ ού ηρύσθημεν τήν άνω
τέρω εκθεσιν άναγινώσκομεν δτι τήν κυριακήν 1 Ο
κτωβρίου (ν) ή Αεροστατική Ακαδημία έξετέλεσε 
νέαν άεροπορίαν διά τού άεροστάτου 'Εθνική άμυνα, 
χωρητικότητας 500 κυβικών μέτρων, διευθυνομένου 
δ' επίσης ύπό τού αύτού άεροναύτου ’Ιωσήφ Ζωβέρ. 
Κατά τήν αύτήν εύκαιρίαν έγένοντο δοκιμαί έναερίου 

πανοραματικής φωτογραφίας δι’ ετέρου άεροστάτου 
δέσμιου* τύν χειρισμόν τών ηλεκτρικών μηχανημάτων 
διηύθυνεν ό κ. Λεγουέ, ειδικός τά ηλεκτρικά.

Η διεύθυνσις τοϋ Κόσμου οφείλει άπονεΓμ,αι 
δημοσία ένθερμους ευχαριστίας τοΓς συναδέλφοις 
δημοσιογράφοις έπί τη εύμενεί προθυμία, ήν έπε- 
δείξαντο έπικροτήσαντες τή έκδόσει τοϋ ήμετέρου 
περιοδικού συγγράμματος καί έπευξάμενοι αύτω 
τά βέλτιστα. Πάντες σχεδόν οί κράτιστοι τών έν 
τή δημοσιογραφία συναδέλφων ήμών, ήτοι αί έν 
Κωνσταντινουπόλει, Άθήναις, Τεργέστη, Σμύρνη, 
Βουκουρεστίω, Φιλιππουπόλει, Σάμω καί Κύ- 
πρω έκδιδόμεναι έλληνικαί έφημερίδες, καί al έν- 
ταϋθα γαλλικαί, κατά τε τήν έκδοσιν τής άγ- 
γελλίας ήμών καί κατά τήν έμφάνισιν τοϋ Κό
σμου έδημοσίευσαν άρθρα εύνούστατα ήμίν, ύπο- 
δείξασαι άμα τήν άναγκαίαν χρησιμότητα τής έκ- 
δόσεως περιοδικού διδακτικού καί ψυχαγωγικού έν 
τή μεγάλη ταύτη εστία τής ανατολικής κινήσεως. 
’Επίσης εύχαριστοϋμεν ιδία τή έκ τών τουρκικών 
συναδέλφων Χακιπάτ, έπί τή έκδηλωθείση υπέρ 
ήμών συμπάθεια αυτής καί έπί τοΓς φιλοπροόδοις 
αύτής αίσθήμασι.

Τό έφ’ ήμίν, έπιμόνως άγωνισομεθα ίνα κατα- 
στήσωμεν τήν έκδοσιν ταύτην όσον ένεστιν έπα- 
ξίαν τών τε συστάσεων τού τύπου καί τών συμ
παθειών, αϊτινες πολλαχόθεν έξεδηλώθησαν τώ 
Κόσμιυ έντευθέν τε, έκ τών έπαρχιών καί έκ τού 
έξωτερικού. ’Έργον τοιούτο, ένταύθα διοργανού- 
μενον, όπου έπαισθητή ύπάρχει έλλειψις μέσων 
απαραιτήτων τοις δημοσιολόγοις, καθίσταται προ- 
δήλως καί δυσχερέστερον καί δαπανηρότερον ή ό
σον αλλαχού, διά τούτο δή καί άναγκαιοτέρα ή 
παρά τού δημοσίου πραγματική υποστήριξις. Παρά 
πάσας δέ τάς άπαντώσας δυσχερείας δυνάμεθα 
βεβαιώσαι ότι ή έκδοσις τού Κόσμου κατά τό 
πρώτον τούτο έτος διατελεί θετικώς έξησφαλισμέ- 
νη έκ τών συνδρομητών αύτοϋ· τούτο δέ άναγκα- 
ζόμεθα είπείν χάριν τινών έκδηλωσάντων αμφιβο
λίας περί τούτου.

Τό αύτοκρατορικόν ύπουργεΐον τής γεωργίας καί 
τού έμπορίου άπηύθυνεν εγκύκλιον πρός τούς γε
νικούς διοικητάς τών νομαρχιών έπερωτών άν έξετε- 
λέσθη ή πρό δύο έτών δοθεϊσα διαταγή περί συστά- 
σεως γεωργικών συμβουλίων έν έκάστ*/) έδρα Γεν. διοι- 
κητού, διοικητού καί ύποδιοικητού, έργον έχόντων τό 
μέριμναν περί άναπτύζεως καί ύποστηρίξεως τών 
γεωργικών ιδίως έπιχειρήσεων διά συνεδριάσεων συγ- 
κροτουμένων τακτικός έκάστην εβδομάδα. Τό ύπουρ- 

γεϊον ζητεί ταύτοχρόνως κατάλογον τών προσώπων 
έξ ών τά συμβούλια ταύτα κατηρτίσθησαν.

— Πρός έκδοσιν τού χάρτου τών χερσαίων τειχών 
τής Κωνσταντινουπόλεως τού έκδοθε'ντος ύπό τής άρ- 
χαιολογικής έπιτοοπείας τού Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου ό κ. Εύστάθιος Εύγενίδης προσήνεγκε τό 

ποσον χιλίων φράγκων.
— Ό ένταύθα φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Έρμης 

εόρτασε τήν παρελθούσαν Κυριακήν τήν έκτην έπετη- 
ρίδα τής ίδρύσεως αύτού. Κατά τήν τελετήν ταύ
την άνεγνώσθησαν έκθέσεις τών πεπραγμε'νων καί έ- 
γε'νοντο διάφοροι προσφωνήσεις, ο δέ κ. I. Δ. Άρι- 
στοκλής άπήγγειλε λόγον περί τών έλλείψεων τής 
παρ’ ήμΐν έκπαιδεύσεως. Ό έν λόγω σύλλογος μέ
ριμνα κυρίως ύπέρ άπορων μαθητών καί ύποστηρί
ξεως άπορων σχολείων.

— Συνέστη αύθις έν τή πόλει ήμών ή καί άλλοτε 
λειτουργήσασα ’Αγγλική σχολή τών κορασίων κειμε'νη 
κατά τήν μεγάλην οδόν τής Περαίας, ής πρώτος ιδρυ
τής έγε'νετο ή Λαίδη Στράτφορδ Ραίδκληφ, σύζυγος 
τού άλλοτε πρεσβευτού τής ’Αγγλίας ένταύθα. Ή 
σχολή οφείλει τήν άνασύστασιν αύτής τή αύτή κυρία, 
τής δ’ έφορευούσης έπιτροπής προίσταται ό νύν πρεσ
βευτής τής αύτής δυνάμεως.

— Είς τό έν Παρισίοις συγκροτηθησόμενον προσε
χώς ήλεκτρολογικόν συνέδριον ή Ρουμουνική κυβε'ρ- 
νησις άποστέλλει ειδικήν επιτροπήν, δι’ ήν ώρίσθη 
δαπάνη τετρακισχιλίων φράγκων έπιψηφισθεισα ύπό 
τής Βουλής τού βασιλείου τούτου.

— Έκδίδεται προσεχώς έν Αονδίνω δίτομον Έλ- 
ληνοαγγλικον καί άγγλοελληνικόν γλωσσάριον, πονη- 
θέν ύπό Αασκαρίδου, συντμηθέν δέ καί διασκευασθέν 
ύπό τού διδάκτορας τής φιλοσοφίας καί δεινού σαν- 
σκριτιστού, Κ. Μυριανθε'ως.

eO νέος χομ.ήτης·

Μίαν περίπου ώραν πρό τής άνατολής τού ήλίου 
λάμπει άπό τινων ήμερόν έν τώ ούρανίω θόλω νε'ος 
μεγαλοπρεπής κομήτης, ον βεβαίως δέν είδον οί ά- 
γαπώντες τόν πρωϊνόν ύπνον. Περί τού κομήτου τού
του ό διάσημος άστρονόμος Κάμιλλος Φλαμμαριών 
δημοσιεύει έν τώ ύπ’ αύτού έκδιδομε'νω περιοδικό 
συίγράμματι -αστρονομία μακράν εκθεσιν, ήν συν- 
οψίζομεν ώς εξής·

Πρώτος είδε τον νέον κομήτην τή 1 1 Σεπτεμβρίου 
έν τώ άστεροσκοπείω τού Ρίου-Ίανερίου, ο άστρονό
μος κ. Crills. Κατ’άρχάς παρετηρήθη έν πλήρει ήμερα 
πρός Δ τού ήλίου είς 1° 30' είτα είς 3°, είτα 6°. 
Τήν δέ 26 άπαλλαγείς τών ηλιακών άκτίνων έφάνη 
τήν 4 ώρ. καί 45 λ. τής πρωίας πρό τής άνατολής 
τού ήλίου, ορατός παρά τήν έ'ντασιν τού λυκόφωτος 
καί συνοδευόμενος ύπό θαυμασίας ούράς.

Κομ.ήτης ορατός έν ήμε'ρα παρά τόν ήλιον είνε 
φαινόμενον έκτάκτως σπάνιον. ’Επειδή ταύτοχρόνως 
σχεδόν άνηγγέλθη παρ’ άλλων άστεροσκοπείων έτερος 
κομήτης δικδραμών έντός 5 ήμερόν δυσυπολόγιστον 

έκτασιν άνεφύη τό ζήτημα έάν άνεφάνησαν δύο κο- 
μήται ή είς καί ό αύτος. Ό κ. Φλαμ,μαριών δι’ύπο- 
λογισμού τής ταχύτητας γνωμοδοτεϊ ότι κατά πάσαν 
πιθανότητα είνε είς καί ό αύτος, δστις παρατηρηθείς 
τήν 1 2 Σεπτεμβρίου 5 ώρ. τής πρωίας είς τόν αστε
ρισμόν SexlCLnd έφαίνετο τή 1 7 ώρ. 1 0 τής πρωίας 
παρά τόν ήλιον είς τόν άστεοισμόν τού Λέοντος.

Ό κομήτης ήτο τοσούτον λαμπρός ώστε έν πλήρει 
μεσημβρία καί είς 3θ μοίρας παρά τόν ήλιον (ήτοι είς 
άπόστασιν έξαπλασίαν μόνον τής διαμε'τρου τού ή
λίου) έφαίνετο ζωηρότατα είς τούς οφθαλμούς.

Τό γεγονός τούτο οί κλασικοί ήμών πρόγονοι άπε- 
ποιούντο νά πιστεύσωσι καίτοι ή ιστορία κέκτηται 
τοιαύτά τινα σπάνια παραδείγμ,ατα. Γινώσκομεν μό
νον 1 0 κομήτας όραθε'ντας έν ήμερα ύπό παρατη
ρητών άζιοπίστων.

"Ενεκα τής λάμψεως αύτού έγε'νετο δυνατόν νά 
μελητηθή διά τού φασματοσκοπίου έν πλήρει ήμερα. 
Ό πυρήν παρείχε φάσμα συνεχές, λαμπρότατον καί 
έκτενέστατον, ίόχρουν ό πυρήν καί ή κόμη έδεί- 
κνυον γραμμάς Νατρίου λαμπροτάτας καί εύκρινεστά- 
τας, αϊτινες έφαίνοντο μετακεκινημέναι πρός τό έρυ- 
θρόν τούθ’ οπερ άπεδείκνυεν οτι ο κομήτης έπορεύετο 
απομακρυνόμενος ταχύτατα άπό τής Γής.

Τή αύτή ήμερα ό έν ’Αγγλία κύριος Lohse άνέλυε 
τούτον ώς έξης διά τού φασματοσκοπίου .* Φάσμα 
συνεχές, πολλαί γραμμαί λαμπραί· λαμπρότερα ή 
ή γραμμή I) τού Νατρίου· πάσαι αί λαμπραί γραμ
μαί μετακεκινημέναι προς τό έρυθρόν κατά Μ8 περί
που άπό τού διαλείμματος τών γραμμών 1).

Έτεοος άςρονόμος παρετήρησεν δτι δ πυρήν αύτού 
έφαίνετο ώς βράζων. Ό κ. Φλαμμαριών φιλοσοφεί 
μετά ταύτα έπί τής ιστορίας τών κομητών καί έπί 
τών μεγάλων ούρανίων φαινομένων, άποκαλεϊ δέ τόν 
νέον κομήτην άντίΐ,ηΛον του ήΜου. Είτα έπάγεται 
τά εξής :

«Ό μόνος φόβος, ον οί κομήται δύνανται νά εμ- 
πνεύσωσιν ήμίν, είνε ή πιθανότης συναντήσεως μετά 
τής γής, καθότι γινώσκομεν δτι ο πλανήτης ήμών 
ναυσιπορεί έν τώ άχανεί διαστήματι μετά ταχύτη- 
τος 27500 λευγών τήν ώραν, οί δέ κομήται, πολλώ 
ταχύτεροι, τρέχουσι μετά ταχύτητος 40000 λευγών. 
’Αλλά τοιαύτη συνάντησις καίτοι δυνατή, είνε ήκι
στα πιθανή, καί άν δ’ άκόμη έγίνετο, άναμφιβόλως 
δέν θά ήτο θανάσιμος. Βεβαίως δέν δυνάμεθα έκ προ- 
τέρου νά φαντασθώμεν τό άποτέλεσμα τής συναντή
σεως, διότι τούτο θά έξηρτάτο άπό τού όγκου, άπο 
τής πυκνότητας, καί άπό τής συνθέσεως τού τμήμα
τος τού κομήτου, μεθ* οϋ γενήσεται ή συνεπαφή. 
Πιθανά λοιπόν άποτελέσματα τής συναντήσεως είσί 
τά έζής :

»Χημική ένωσις, μίγμα άνθρακικού όςέος ή άλλου 
τίνος δηλητηριώδους άερίου έν τή άτμοσφαίρχ, ήν 
άναπνέομεν, γενική δηλητηρίασις τού άνθρωπίνου 
γένους, παγκόσμιος άσφυξία, άπροσδόκητος έ'κρηξις, 
αιφνίδιος ηλεκτρισμός, μετατροπή τής κινήσεως εις 
θερμότητα, σύγκρουσις γενική ή μερική.

»Οί άστέρες δέν είνε δλως άβλαβείς. Άλλά σπεύ-
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δομεν νζ προσθέσωμεν δτι, παρά τόν μέγχν αριθμόν 
τών κομητών καί τήν ποικιλίαν τών κινήσεων αύτών 
περί τόν ήλιον, είνε πιθανόν δτι τοιαύτη καταστροφή 
ούδέποτε συμβήσεται μέχρι τοΰ φυσικού θανάτου αύ
τής τής Γης, διότι τό διάστημα είνε άπειρον, ή 
πλέουσχ νήσος ήμών φεύγει μετά θαυμασίας ταχύτη
τας, τό δέ σημεΐον τού άπειρου, δπερ άνά πάσαν 
στιγμήν τού χρόνου κατέχομεν, είνε άδιόρατον έν τώ 
άχανεϊ.

»Έν πχσν) περιπτώσει, μετά τούτου τοϋ κομήτου 
δέν φοβούμεθχ συνάντησιν, διότι απομακρύνεται άφ’ 
ήμών μετά ταχύτητας Λσγι.Ζιάχις ύπερτε'ρας τής 
τού ταχίστου σιδηοοδρόμου».

Κλμιλλος Φλαμμαριων.

ΤΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

ΜΠΟΧ ΠΑΡΑΣΙΤΑ.—Κατόπιν μακροχρονίων καί επι
μόνων ερευνών, ό οιδάκτωρ Ταϊλόν άρτίως άνεκάλυψεν ότι 
αί πλεϊσται τών κοινών μυιών εχουοιν έπί τής προνομαίας 
αυτών σμιχροτάτους σκώληκα; παράσιτους· τούτων αί δια
στάσεις είσί μικροσκοπικαί, ήτοι μήκος μέν 8/1000 δα
κτύλου, πλάτος δέ 1/1000. Κατατάσσονται εις τό είδος 
τών νηματοειδών, τής όμογενείας τών έγχελυοειδών. Έ- 
κάστη μυΐα εχει έπί τής προνομαίας αυτής έπτα μέχρι 
δίκα σκωλήκων. Δυνάμει μεγεθύνσεως 25 διαμέτρων, δύ- 
ναταί τις ν’ άναχαλύψη τό γενικόν αυτών σχήμα, άλλ’ αί 
λεπτομίρειαι φαίνονται μόνον δι’ ΐσχυρωτέρων οπτικών ορ
γάνων. Τά παράσιτα ταΰτα συντελοϋσιν εις τήν διάδοσιν 
μεταδοτικών τινων άσθενειών, καί ΐδίφ τής τριχινιάσεως.

ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΦΟΣ ”Η ΛΟΓΟΓΡΑΦΟΣ — Αί έν Λειψίφ 
καί Βερολίνιρ έπιστημονικαί Ιταιρίαι έλαβον εσχάτως μη-· 
χάνημα έπινοηΟέν ΰπο τοΰ κ. Α. Ζίντη, ου εργον έστί τό 
άντιγράφειν τήν λαλιάν τοΰ ανθρώπου, αμα άπαγγελλκχε'- 
νην, διά χαρακτήρων εύαναγνώστων καί μετά τής αυτής 
ταχύτητας μεθ’ ής ό λόγος προφε'ρεται.

Εύνόητόν έστι, (λέγει επιστημονικόν τι περιοδικόν έξ ου 
τήν ειδησιν ταύτην άρυόμεΟα) οτι βελώνη δονουμένη, όταν 
στηρίζηται έπί ταινίας χάρτου έκτυλισσομένης, χαράσσει 
διάοορα σημεία οι’ έκαστον είδος δονήσεως, ούτως ώστε 
απαρτίζει ειδικόν άλφάβητον ήχων. Έπί τής αρχής ταύ
της έβασίσθησαν πρό τινων έτών καί οί έκ Παρισίων κ.κ. 
Βάρλεΰ καί Βουδέ ίνα θώσι καί λύσωσι τό προκείμενον 
πρόβλημα. ’Αλλά τό μηχάνημα, περί ού Πρόκειται ό λό
γος, βασίζεται έπί αρχής δλως διαφόρου. Έν τρ όργάνιρ 
τούτου σημειοΰνται καί χαράσσονται αύταί αύται τής 
γλώσσης αί κινήσεις, τούτου ένεκα άπεδόθη αύτώ τό όνομα 
γλωσσογράφος.

Το οργανον τοΰτο είνε τεθειμένον έντός κλωβού σχήμα- 
τιζομένου δπό εξ κινητών μοχλών έλαφροτάτων, ών έκα
στος κεϊται απέναντι μιας αιχμής οξείας, ήτις παρακο
λουθεί πάσας τάς δονήσεις του μοχλού καί χαράττει ταύ- 
-ας επ; ταινίας χάρτου. Μολονότι τά πλεϊστα τών άλ 

φαβητων περιέχουσιν 25 μέχρι 20 στοιχείων, ούχ ήττον 
οί εξ ούτοι μοχλοί είσιν επαρκείς. καθότι ό γλωσσογράφος 
εκφράζεται εις γλώσσαν καθαρώς φωνητικήν, έν ή τά b καί 
τά ρ, τά I καί τά d, τά k καί τά g κλπ. διαφέρουσι μό
νον κατά τήν έντασιν τής δονήσεως. Τό σύστημα τής γρα
φής βασίζεται έπί τινων κανόνων, καΟιστάντων τήν χρή- 
σιν αύτής ευχερή, έδραζομένων δέ έπί τών νόμων τοϋ συλ
λαβισμού καί τοΰ συνδυασμού τών συμφώνων.

Ό γλωσσογράφος δύναται νά χρησιμεύση εις τήν 
στενογραφίαν, άλλά κατά τρόπον περίεργον ό στενογρά
φος δηλ. οφείλει νά έπαναλαμβάνη διά τής γλώσσης αυ
τού τους λόγους τοϋ ρήτορος, έφ’ όσον ουτοι άπαγγέλλον- 
ται, έ'χων πρό αυτού τήν γλωσσογραφικήν μηχανήν, ήτις 
παοαχρήμα άντιγράϊει τούτους πιστώς.

ΖΧ/\/ '.ZVZA/X/A/X/X/X

Έζεδόθη άρτίως έν Κχλκούτκ βιβλίον φέρον έπιγρχ- 
φήν 'II καταστροφή τής Τροίας άντιγρα- 
<ρεϊαα εζ χα/'ορ,οιοτΰπον της Βίβ.Ιον τον Λάϊατερ, 
μετά γ.Ιωσσιζοΰ πίζαζος σχαζίωζ Λέζεωζ, ύπό
Whitleg Stokes με.Ιον; άζτεπιστέ-Ϊ.Ιοζτος τοϋ 

Ίζστιτοντον της Γα.ΙΜας.
Περί τού περιέργου τούτου βιβλίου, άνανινώσκοαεν 

έν τή παρισινή Έρρημερίύι τώζ ΰορωζ τά έποαενχ :

• ΤΙ άρχαία ’Ιρλανδική φιλολογία έστί πλουσιωτάτη, 
άλλ’άπο μακρών αιώνων έστί τεθαμμένη έντός χειρογράφων, 
πολύς δέ χρόνος παρελεύσεται πριν ή άνέλθη εις τό φώς· 
ούτω δε πϊσα δημοσίευσες κειμένων γνωρίζει τώ κόσμω 
γεγονότα σπουδαία. Παρά τά πρωτότυπα έργα, έν ο’ς δια
σώζονται τά λείψανα τής ιρλανδικής μυθολογίας, ή άρχαία 
'Ιρλανδία ε'.χεν επίσης καί μεταφράσεις τών γνωστότερων 
έργων τής μεσαιωνικής Ευρώπης. Τά κείμενα ταΰτα πα- 
ρέχουσι πολύ τό διάφορον διά τήν γενικήν ιστορίαν τής φι
λολογίας δίδοντα παραλλαγάς τινας καί χορηγοΰντα τούς 
κρίκους τούς συνδέοντας τάς παραδόσεις.

«Πολυμαθής τις έκ βορρά ό κ. Sophus Bogge έςήυεγκε 
τήν ύπόθεσιν, μετά πειστικών λόγων, ότι τά δύο άρχαία 
φιλολογικά σκανδιναυικά μνημεία τά γνωστά υπό τήν ε
πωνυμίαν 'Έδδα δέν άπορρέουσι κατ’ εύθε’αν, ώς ένομίζετο 
μέχρι τοΰδε, άπό τού εϊδωλολάτρου γερμανισμού, άλλ’ 
ΰπέστησαν τήν επιρροήν τής τε αρχαίας θρησκείας 
Ελλάδος καί 'Ρώμης καί τοΰ χριστιανισμού. 'II θεω
ρία αΰτη δύναται νά έξηγήσγ, ομοιότητάς τινας, α'ί- 
τινες είσί τοσούτω προφανείς, ώστε δέν δύνανται νά ώσι 
τυχαίαι. Κατά τόνκ. Bogge, έν Ίρλανδίφ, ένθα οί Σκαν- 
διναβοί πρωίμου; έγκατεστάθησαν καί έσχον σχέσεις στε- 
νοτάτας μετά τών ήδη χριστιανιοθέντων καί λαβόντων τήν 
ελληνικήν καί λατινικήν παίδευσιν κατοίκων, έν Ίρλανδίμ, 
λέγομεν, έγένετο ή μετάγγισις αύτη τών κλασικών καί 
χριστιανικών μύθων κατά τάς θρησκευτικάς ιδέας τών 
Σκανδιναυών.

«Άλλ’ ί’να τό πρόβλημα τούτο έτι μάλλον διαλευκανθή 
δέον νά ληφθή υπ’ δψει ή πρόοδος, ήν αί παραδόσεις τής 
κλασικής άρχαιότητος έποιήσαντο τότε έν ’Ιρλανδία και. 
ό τύπος, δν περιεβλήθτ,σαν. Άνάγκη δημοσιεύσεως πολλών 
προσέτι κειμένων ί’να διαφωτισθή καθ’ ολοκληρίαν ή εϊκών 
-αυτή. Πσώτον βήμα έν τή όδφ ταύττ; έγένετο ή δημο- 

σίευσι; τσΰ κ. Στόκες. Τά δημοσιευθέντα είσιν άποσπά 
σματα άφηγήσεως τής Άργοναυτικής εκστρατείας καί 
τής καταστροφής τής Τροίας σωζόμενα έν τινι χειρο
γράφου Ίρλανδικφ τοΰ IB’ αίώνος. Τά άποσπάσματα ταΰ
τα συνδέονται μετά τής ιστορίας τοΰ Φρυγίου Δάρητος, 
πεοί οΰ πολύς έγένετο λόγος κατά τόν μεσαίωνα· άλλ’ ό 
’Ιρλανδός ιστορικός παρεισήγαγε χαρακτήρας καί δοξασίας, 
ας ευρε παρά τοϊς όμογενέσι καί τοίς συγχρόνοις αύτοϋ. 
Καταφαίνεται δ’ έκ τής έκβαρβαρωθ-ίσης, ούτως είπείν, 
άφηγήσεως ταύτης, πώς α! άρχαίαι παραδόσεις ήλλοιοΰντο 
μεταβιβαζόμεναι μακράν.

«Ή δημοσίευσι; τοΰ κ. Στόκες πρώτιστον έχει σκοπόν 
νά παράσχη ύλην τή ιστορία τής μεσαιωνικής φιλολογίας, 
ένδιαφέρει δέ καί τούς κελτιστάς ένεκα τοΰ άκολουθοΰντος 
λεξιλογίου καί τών φιλολογικών παρατηρήσεων, δι’ών ό 
έκδοτης συνώδευσε το κείμενον».

ΕΜΠΟΡΙΚΑ.

'II παραγωγή τών αστερών κατα το 
ένεστός έτος.

Μεγίστην όμολαγουμένως έςχσκει επιρροήν εις τε 
τόν εμπορικόν καί οικονομικόν κόσμον ή κχτάστασι; 
τής καθόλου παραγωγής τών σιτηρών, εύεργετικώς δέ 
έπιόρζ εις πάσας τζς σφαίρας τών χρηματιστικών 
καί εμπορικών πράξεων ή πλούσια παραγωγή τών 
προϊόντων τούτων τής πρώτης ανάγκης πάσης κοι
νωνίας. Κατζ τό ένεστός έτος έχομεν εύτυχώς άφθο- 
νον έν συνόλω τήν παραγωγήν τών κυριωτε’ρων δη
μητριακών καρπών έν τε τή Εύρώπν) καί Αμερική, 
τό δέ αίσιον τούτο γεγονός, έσεται άν ούχί ή πανά
κεια τών ποικίλων οικονομικών νόσων, τούλάχιστον 
μεγίστη ζνακούφισις έν τώ σταδίω τών έπιτεινομέ- 
νων οικονομικών δυσχερειών ας έδημιούργησαν αί 
πλείσται άπροσοόκητοι έμπορο/ρηματιστικαί καί πο- 
λιτικζί περιπε’τειαι καί παντοϊαι καταστροφαί τού 
παρόντος έτους. Χάοιν τών αναγνωστών τού ήμετέ- 
ρου φύλλου άπηχΟίσαυ.εν έκ τών έπισήμων στατιστι
κών δελτίων καί τών κυριωτέσων οίκονομ,ολογικών 
καί έμπορικών ευρωπαϊκών έφημερίδων, τζς ζκριβε- 
στε’ρας πληροφορίζς περί τών κατά τύπους έφετεινών 
εσοδειών, θεωςήσάντες λυσιτελές νζ παράσχωμεν αύ- 
τοΐς πλήρη εικόνα τής κατζ τό ένεστός έτος γενικής 
παραγωγής τών σιτηρών έν πζσι τοϊς κράτεσιτής’ΙΙπει- 
ρωτικής Εύρώπης καί’Αμερικής, έχουσαν ώδεπως.

Έν Τουρκία μεγάλη αφθονία ίδίζ εις τζς χώρας 
τού Δουνάβεως. Ό σίτος εύζρεστεΐ πληρέστατα ώς 
πρός τό ποσόν τής παραγωγής, ώς πρός δέ τό ποιόν 
οί κόκκοι είσιν άστιοι καί άναλόγου βάρους. Ή σίκαλις 
είνε άφθονος, ή δέ ποιοτης αύτής άνωτέρα τής τού 
παρελθόντος έτους. ΤΙ κριθή έδωκε καλήν άποδοσιν. 
Ή τής βρώμης άπόδοσις δέν ύπερβαίνει τόν μέσον 
όρον τών συνήθων έσοδειών. Ό αραβόσιτος παρέχει 
καλάς προσδοκίας.

Έν Ρωαουνίζ αί έσοδειαι ύπεσβαίνουσι κατζ πολύ » * I 

τόν με’σον όρον. Ή Μολδαβία παρήγαγε ποσόν καί 
ποιόν πέραν πάσης προσδοκίας.. ΤΙ κριθή δέν είνε ά
φθονος, άλλ’ ή ποιοτης καλλίτερα τής περυσινής, ή 
βρώμη ικανοποιεί καί κατ’ άμφοτε'ρας τάς έπόψεις. 
Εις τήν έπαρχίζν Κουρβουλούκ (Γαλαζίφ) άπασαι αί 
έσοδειαι έδοσαν αποτελέσματα οία δέν έπετεύχθησαν 
άπό τοΰ 1862. Έν Τουτόβα ή έσοδεία τοΰ άραβο- 
σίτου δέν έπέτυχε, πλήν τό προϊόν τούτο σκοπουμέ- 
νης τής έν ταϊς άλλαις έπαρχίαις εύφορου παραγω
γής, έσεται έν συνόλω άφθονον, διότι δέν προσεβλή- 
θη ύπό παγετού πρό τής συγκομιδής. Έν τοϊς δια- 
μερίσμζσι τής Κραγιώβας ό σίτος παρεσχε έξαιρετι- 
κήν άφθονία ι, πλήν ή ποιοτης εΐνε κζθο'λου μετρίως 
καλή. Ή Σερβία, πρό εϊκοσιπενταετίας δέν είδε τοι- 
αύτην πλουσίαν έσοδείαν οί’αν κατά τό ένεστός έτος 
είί τ= τήν πο.οτητα καί ποσότητα. Τούτο άληθεύει 
ίδίζ ώς πρός τοΰ: σίτους καί τήν κριθήν. Ή τής βρώ
μης καί σικάλεως παραγωγή είνε άνωτέρα τής με
σαίας, ό δέ αραβόσιτος θά χορηγήσν) βεβαίως έξαι- 
ρετικήν άφθονον έσοδείαν. Έν Ρωσσίζ ές όλων σχε
δόν τών μερών, αί ειδήσεις είσιν ευάρεστοι. Έν Έστι- 
βωνία ή σίκαλις καί ό σίτος τού χειμώνας έδοσαν 
καλά άποτελέσμχτα, άλλ’ αί έσοδειαι τών άλλων 
ποοϊοντων άφίνουσι κενά. Έν Κουρλανδίζ, ό σίτος 
καί ή σίκαλις δίδουσι μεταξύ τοΰ 90 καί 100 τοϊς 
°/θ. Ή κριθή καί ή βρώμη δέν παράγουσι πλέον τοΰ 
8U—90 °IQ. Έν τοίς Κυβερνείοις τής Λιβλάνδης, 
Βιτέβσκης, καί Ταμζβου, αί σποραί τοΰ χειμώνας 
έδοσαν άφθονον παραγωγήν, άλλ’ αί τού θέρους χο- 
ρηγούσι όλιγώτερον ποσόν τής περυσινής έσοδείας. ΤΙ 
κριθή παρουσιάζει ικανόν έλλειμμα. Τ.ν Βορονέγη ή 
συγκομιδή τής σικάλεως ύπήρξεν έξαιρετικώς πλού
σια. Έν Πολωνία οί πρώιμοι σίτοι τής Ούγγαρίας έ- 
φαίνοντο εις καλλιτέραν κατάστασιν τών ιθαγενών σί
των. ΤΙ έσοδεία τών άλλων προϊόντων έσχεν σπου- 
δαίαν βλάβην. Έν Ποδολίζ ό σίτος παριστζ παρα
γωγήν 1 1 5 ο/θ καί ποιότητα έξαίρετον, ή σίκαλις 
είναι μέν όλιγωτέρα, άλ.λ’ έχει καλήν ποιότητα. Ή 
κριθή καί βρώμη παρουσιάζουσι παραγωγήν ούχί 
πλέον τών 80 °L περίπου, ποιότητα δέ λίαν μετρίως 
καλήν. Εις τά μεσημβρινά μέρη τής Βασαραβ.'ας αί 
έσοδειαι είσί καθ’ όλοκληοίαν έλλειπέστζται. Έκ τών 
άλλων μεοών τής έπαρχίας ταύτης αί ειδήσεις είσιν 
έξαίρετοι ιδίως ώς πρός τήν κριθήν. Έν τώ Κυβερ
νείου τής Χερσώνος ή έκτίμ,ησις τής παραγωγής έχει 
ώδε πως. Σίτος χειμώνας 65 θ/θ. Σίτος τοΰ θέρους 
90 %. Σίκαλις 90 θ/θ. Κριθή 1 U5 °/θ. Έκ τών κεν
τρικών έπαρχιών άναγγέλλεται ώς εξής, παραγωγή 
σίτου 85—90 °/0 Σικάλεως 60—65 °/0 Κριθής 
80—85 °/0· Βρώμης 85—90 °/θ. Έν τοϊς διαμε- 
ρίσμασι τής Πετρουπόλεως, ή σίκαλις είνε άφθονος 
καί καλής ποιότητας, τής κριθής καί βρώμης τά 
άποτελέσματά άναγγέλλονται ωσαύτως εύάρεστα.

(Ά-ποστΓίσ/χα ex tcu Τεργιστ. ^EiC^OQ- Ταχυδρόμον).

Άπό τής πχρελθούσης παρασκευής ήφ'γέλθη ότι ή 
χιακή Τράπεζα Άρχάγγε.Ιος διέκοψε τάς πληρωμάς
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της. Ιδού τί γράφουσιν έκ Χίου περί του αντικειμένου 
τούτου.

«Την παρελθουσαν εβδομάδα οί πιστωταί τών δη
μοσίων καθιδρυμάτων έζήτησαν άπαντες τά χρήματά 
των αμέσως δέ συνέστη επιτροπή έκ τών κυρίων 
Χωρέμη και Κανελλά, τού μέν πρώτου ώς αντιπρο
σώπου τών πιστωτών, τού δέ δευτέρου τών κατα
στημάτων. Ή επιτροπή αύτη μετέβη πρός την διεύ
θυνσήν τού Αρχαγγέλους ένθα, ώς φαίνεται, ήσαν 
κατατεθειμένα τά δανεισθέντα εις τά καταστήματα 
χρήματα και έζήτησε την επιστροφήν αύτών.

»Ή διεύθυνσις της Τραπέζης, μη δυναμένη ώς έκ 
τών συμφορών της νήσου νά πλήρωσή άμέσως τοϊς 
μετρητοϊς, παρεχώρησεν εις την έπιτροπην ομόλογα 
ναυτοδάνειων καί διαφόρων πολιτών αξίας 4 2,000 
λιρών απέναντι τών έξ 22,000 λιρών χρέους της, 
ύπό τόν όρον έκ τών 42,000 λιρών ομολόγων νά 
πληρωθώσι μέχρις οβολού οί πιστωταί, τό δέ ύπό- 
λοιπον νά άφεθη εις τούς μετόχους, οϊτινες κατά 
συνέπειαν θά ύφίσταντο μόνοι πάσαν ζημίαν.

»Έκ τών ομολόγων τούτων τό εν πέμπτον μόνον 
θεωρείται ώς μη έχέ^γυον δέον νά όμολογήσωμεν 
δτι, έάν τά πράγματα έχωσιν ώς ανωτέρω άναφέ- 
ρεται, δ,τε διευθυντής τού Αρχαγγέλου καί μέτοχος 
κ. Έπ. Καράβας καί οί λοιποί μ.έτοχοι προσηνέχθησαν 
λίαν άξιεπαίνως». (Έκ της Ν. Σμύρνης'}.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ.

Θεόφραστος έρωτηθείς τί έστιν έ'ρως ; Πάθος, εφη, ψι 
χής σχολαζούσης.

"Οταν φύσει τό κάλλος έπικοσμή τρόπος
Χρηστός, διπλασίω; ό προσιών άλίσκεται.

(ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ.)

Ούδέν τι τής εύμορφίας 
οφελος, όταν τις μή φρένα; καλάς εχη.

(ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ.)

Μή έν πολλοί; ολίγα λέγε, άλλ* έν όλίγοις πολλά.
(ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.)

Γλώσσης περίπατός έστιν αδολεσχία.
(ΑΣΤΥΔΑΜΑΣ )

Ό φθηνών, εαυτόν ώ; εχθρόν λυπεί.

Έπί τής προεδρείας τού Θιέρσου έν Γαλλί^, πολιτι
κός τις διαλεγόμενος πρός μέλος τής Βουλής τών ’Αντι
προσώπων έποιεϊτο λόγον, μεταξύ άλλων, καί περί τής 
οφθαλμίας, ύφ* ής ένίοτε παρηνωχλεϊτο ό διάσημος άνήρ. 
«Φυσικώτατον τούτο, ύπέλαβεν δ βουλευτής, ώς πατήρ 
τής Δημοκρατίας παρενοχλειται καί ουτος ύπό τής 
κόρης του ».

Τό επόμενον παράδειγμα ηρωικής άφοσιώσεως εις τήν 
μελέτην άφηγούνται οί βιογράφοι τού Χάλλερ, διάσημου 
άνατόμου, βοτανολόγου καί ποιητού τής Ελβετίας. Ερ
γαζόμενος ημέραν τινά έν τή βιβλιοθήκη αύτού έ'πεσεν εκ 
τής έδρας καί έπαθε κάταγμα τού οστού τής δεξιάς χειρός. 
Καί έπεμψε μέν πάραυτα ϊνα προσκαλέση ιατρόν χειρουρ
γόν, άλλα μέχρι τής άφίξεως τούτου έξηκολούθει νά γράφη 
διά τής άριστερχς χειρός ’

---- -------

ΠΑΡΕΡΓΑ.

Αι λυθείς τών έν τώ προηγουμένω τεϋχει προ
βλημάτων άημοοιευθήθονται έν τώ προβεχεί.

Έν τη λύσει τον άριθμητι κον προβλήματος τη όη- 
μοσιενθειση έν τω προηγουμε'νω τεύχει, (στηλη α. του 
τετραγώνου) αντί του αριθμού 40 θετεον τον αρ. ίβ.

------- -——-------
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ.

ΑΡ. 1G—ΑΙΝΙΓΜΑ.
Έκ τής μαύρης κεφαλής μου τρία άν άποχωρίσης, 
Εις άνθοστολίστους κήπους τά λοιπά θά άπαντήσης.

ΑΡ. 17—ΕΤΕΡΟΝ.
Ποιητής είμι άρχαιος κ’ ευωδίας πλήρους ύλη, 
Κ’ ένταύτφ μηκάζον ζώου. — Τίς ή λύσιςμου, ώ φίλοι ;

ΑΡ. 18.— ΕΤΕΡΟΝ.
Μέ τό ήμισυ στενάζω, μέ τό άλλο δέ σπαράττω.
Το ολον μου *ς τά ύψη κεϊται. Τί μ* άναζητεϊτε κάτω ;

Μ. Τ.

ΑΡ. ΙΟ. - ΛΕΖΙΘΗΡΙΑ.
Εύρεθήτω λέξις γαλλική, έν ή τό στοι/εϊον i έπανα- 

λαμβάνεται πεντάκις.

ΑΡ. 30—ΛΕΞΙΓΡΙΦΟΣ.
(Charade).

Dans mon premier comme on est-bien 1’etei 
Mon second plait, quand il est bien fiie.
Gardez vous de mon tout quand il est frelate.

AP. 31.—ΓΡΙΦΟΣ
(ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.)


