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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΣΧΗΝΕΙΑ.

Α'.

ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΑΛΛ'ΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ.
(’Εκ τής Γερμανικής)

Κατά τινα γνώμην, ή μυθιστορική φιλολογία εΐνε 
κάτοπτρον τοϋ έθνους. Ή γνώμη αυτή εφαρμόζεται 
εντελώς μέν έπί τών γερμανικών φύλων, μερικώς S’ 
έπί τών ρωμανικών. Διότι, δςτις θέλει νά κρίνη τούς 
Γάλλους έκ τών μυθιστοριών αύτών, έξ ανάγκης θά 
καταντήση εις παράλογον συμπέρασμα. Τά μυθιστο
ρήματα τών Γάλλων δεικνύουσιν αύτούς πεπληρωμέ- 
νου; μόνον ύπό τοΰ grande passion καί δι’ ούδέν άλ
λο κκτατρίβοντας τάς δυνάμεις καί τόν βίον αύτών. 
Άλλ’ έθνος, καταβαλόν πέντε διςεκατομμύρια έν 
βραχεί χρόνω, μετά χαλεπώτατα τοϋ πολέμου δεινά- 
έθνος έζέχον, ού μόνον έν βιομηχανία καί έμπορία 
άλλά καί έν τέχναις καί έπιστήμαις, έχει τη αλή
θεια, πλήν τών γυναικών, καί άλλα έλατήρικ, άλ
λους έν τώ β'ω σκοπούς, τό δέ grande nation, καυ- 
χώμενον έπί τη δόξγ αύτού ταύτγ, δικαίως δύναται 
νά μέμφηται τούς μυθιστοριογράφους αύτού έπί συ
κοφαντία.

Ό Αλβέρτος Delpit, έκ τών γονιμωτάτων νεωτέ- 
ρων συγγραφέων, καί αύτός βαίνει τήν αύτήν όόόν, 
παοιστών ώς άρχήν καί τέλος'τών εαυτού ήρώων τόν 
κατά γαλλικήν έννοιαν έρωτα. Τούτου τού είδους 
τρία παραδείγματα παρέχει ή μυθιστορία La Mar
quise, ής ό ήρως εΐνε βεβαίως τό πρότυπον τοιούτου 
έρωτος. Ό Μαξιμιλιανός Donglars, κατά τόν νέον 
τρόπον τής γαλλικής μυθιστορίας, συνεκστοατεύει 
μετά τών έρευνητών εις τήν Αφρικήν, άνακάμπτει δέ 
ού μόνον δαφνοστεφής, άλλά καί γνώμην έχων νά- 
πέλθν; πάλιν, μετ’ ού πολύ, ί’να ένδόξως περατώση 
τό έργον Λιβιγκστώνος καί Στάνλεϋ. Άλλ’ ό τής 
παγκάλου καί έναρέτου μαρκησίας έρως κρατεί αύ- 
τον πόρρω τών πηγών τού Νείλου, παρά τάς ό'χθας 
τού Σηκουάνα. Ό μέν πονηρός σύζυγος τής γυναικός 
ταύτης, άπό τών θρανίων τής σχολής, μέχρι τού 
άλλως έπαξίως άνοιγέντος προώρου τάφου του, είχε
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παραδοθή μόνον εις ήδονάς παντοίων έρώτων ό δέ 
θετός εύγενής τής ήρωίδος πατήρ Morcere άσχο- 
λεϊται περί τήν γεωγραφίαν, άπελπις ών έπί τοΐς παν- 
τεύε'σιν αύτού έρωτικοΐς ναυαγίοις καί τά τού γάμου 
περιφρονών. Άμφοτέρων τών άνδρών τούτων αί γυ
ναίκες εΐνε ό Όρμίσδας καί Αρειμάνιος τού συγράμ- 
ματος, λαμπρόν φώς καί μελάντ^τον βάραθρον. Τό 
βιβλίον φαίνεται ήμΐν άληθεύον έν τούτφ, ότι δήλα 
δή οί άθώοι έκτίνουσι τήν ένοχήν τών ένοχων. Άλ.- 
λά πόσον θά ήτο εύάρεστος ή έκ τών γαλλικών μυ
θιστοριών έλλειψις τερατωδών κακουργημάτων ! Εΐνε 
λυπηρά ή κατανάλωσις τής φαντασίας τού κυρίου 
Delpit εις τοιαύτας ματαίας έπινοήσεις. Ό γνήσιος 
καλλιτέχνης άπ'.φεύγει ώς άγροικον τήν έντύπωσιν 
τής άκρας ύπερβολής, πλήν δέ ταύτης εκλέγεται καί 
έτερα θέματα μόνον ώς ύλην πάθους. Άλλως δέ οί 
τήν έν παντί πράγματι ποικιλίαν καί έναύλαγήν 
ύπερφιλούντες Γάλλοι, διατί καί έν τούτω δέν άγα- 
πώσι αύτήν ; Άλλ’ δμως μετ’ ολίγον έλπ.ζομεν δτι 
άκριβώς θά πληροφορηθώμεν τών πηγών τοΰ 
Νείλου- διότι, ώς ό τής Άρτέμιδος θετός πατήρ 
άσχολεΐται περί τήν γεωγραφίαν, ούτω καί ό Μαξι- 
μιλιανός άπελπις πάλιν καταφεύγει εις τά όπλα τής 
έπιστήμης καί εις τήν μαύρην ήπειρον. Διά δέ τήν 
άτυχή ήρωίδα ό συγγραφεύς δρκττεται τού τελευ
ταίου τετριμμένου μυθιστορικού μέσου καί ένδύει αύ
τήν τόν μοναχικόν πέπλον.

Άλλ’ όσον ώραϊαι εΐνε πολλαί τών λεπτομερειών, 
τόσον ήμεϊς λυπούμεθα επί τφ δλφ.

Καί τά μέν μυθιστορήματα τών Γάλλων εΐνε πολ- 
λάκις άτερπή, τερπνότατα δμως πάντοτε εΐνε τα 
άπομνημονεύματα αύτών. Τοιούτο κατ’ έςοχήν εΐνε 
τό βιβλίον Le salon de Madame Necker. ’Εν αύτώ 
φαίνεται ή μήτηρ τής κυρίας Στάελ έν δλως αλλοιφ 
ψωτί, ή τό έκ τών τότε συγχρόνων προκύψαν πληρο
φοριών. Αί έπιστολαΐ καί σημειώσεις τής γυναικός 
ταύτης τεκμηριούσιν δτι ή ψυχρότης εκείνη, υφ’ ής 
έκυριεύετο, ήτο κατά πολύ καρτερική καί επίμοχθος 
έγκράτεια, όπως καταστέλλνι τά φύσει ευερέθιστα αυ
τής πάθη. Ή άτυχής έκβασις τής μετά τού άγγλου 
ιστοριογράφου Γίββωνος μνηστεύσεως αύτής (πράγμα 
ήκιστα γνωστόν), πρώτη παρήγαγε τήν συστηματι
κήν έκείνην, ούχί καταπίεσιν, άλλ’ δσον παράδοξον 
καί άν φαίνηται, κατάταξιν καί διανομήν τών ορμών 
αύτής. ΤΙ γυνή αυτή’φαίνεται θαυμάσιον ψυχολογι-
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κόν θέμα, κράμα νηφαλιότητας καί ενθουσιασμού. 
Είνε μέν δλως αηδής ή έκτίμησις της έποχής, τών 
δυνάμεων καί αύτών τών αισθημάτων, ύφ’ ά εμφα
νίζεται ήμϊν το πρόβλημα τούτο, καθ’ δ βλέπομεν 
δτι ή γυνή έκείνη άφιέρου τώ Θεώ, τώ συζύγω, τω 
τέκνω, τοϊς φίλοις, τή εύποιία καί καθ’ εξής, χρόνον 
κατά λεπτά μετρούμενον άλλ’ άναντιρρήτως τά έκ 
τών άρχείων τού Coppot ληφθέντα αποσπάσματα 
ταύτα, μαρτυρούσιν δτι ή κυρία Νέκκερ ηύμοίρει διά
νοιας έξοχου, ήτο εύγενής, είχεν άμεμπτον καί αγνόν 
φρόνημα, έν μέσω φαύλης κοινωνίας, καί παντοίας 
άρετάς καί δραστηριότητα καί μετριοφροσύνην καίτοι 
τώ αναγνώστη παραμένει ανεξίτηλος ή έμποιουμένη 
έντύπωσις δτι σφοδρά αηδές άπέβαινε τό ζην παρά 
γυναικί τοσούτο διαπρεπούση.

’Εν τούτω δέ μάλιστα ζητητέος δ λόγος, δι’ δν ή 
εζοχος αυτή γυνή ητο τυραννικωτατη προς τους ε
ρωμένους αύτής, ούς ήθελε νά πλάττη κατά τό δο- 
κούν καί κατά τό δοκούν νά ποιή εύδαίμονας. Διότι 
δέ καί ή θυγάτηρ αύτής κατά τό δοκούν έμορφώθη 
καί άνεπτύχθη, διά τούτο ούδέποτε συνεχώρησεν αύ
τήν έντελώς* δτε δέ συνέχαιρε' τις αύτή έπί τή λαμ
πρή προκοπή τής κόρης, ή κυρία Νέκκερ άπεκρίνετο*

— ! δέν είνε τίποτε προς δ τι ήθελον έγώ νά
καταστήσω αύτήν !

Ή αλλόκοτος γυνή πολλά έπαθε φαντασίας πά
θη έκ τού ύπερβάλλοντος ένθουσιασμού καί τής με
γάλης έςάρσεως· μέχρι θανάτου έκυριεύετο ύπό με
τάνοιας διά τινας ανυπομονησίας καί χαιρεκακίας, 
ών έγένετο ένοχος πρός τήν μητέρα αύτής, δτε 
δέν εύρισκε παρηγοριάν έπί τή αποτυχία τών πρώ
των έρώτων. Προς δέ έπί πολύν χρόνον έζη, οαντα- 
ζομένη δτι έψυχράνθη ή πρός αύτήν αγάπη τού 
συζύγου ή δόκησις αυτή προύξένησεν αύτή πίκρας 
βασάνους. άς σιωπώσα ύπέμενε. Καί δμως βραδύτερον 
πάλιν έμέμφετο έαυτήν διότι είχε φαντασθή τοιαύτα. 
Πάντοτε δέ καί πανταχού, οσάκις έκορυφούντο τά 
αισθήματα αύτής, αμέσως ύπερεξεχείλιζον. Ούτως 
επιοτο.Ιη άνοιγεϊσα μετά τον θάνατον αυτής, ήν 
έγραψε πρός τήν έαυτής θυγατέρα, έτη τινά πρό τού 
έαυτής θανάτου, βαρέως ασθενούσα, εμφαίνει, μεθ’δλον 
τό πάθος τής γραφσύσης, καί ετερογενή τινα διάθε- 
σιν πρός ακούσιον εύθυμίαν. Έξορκίζει δήλα δή τήν 
μέλλουσαν κυρίαν Στάελ τούτο καί μόνον νά συλλο- 
γισθή έν τή έκλογή τού συμβίου αύτής, ήτοι ποιον 
εγγονον θα δώση τω έαυτής πατρΐ, άπό δέ τούτου 
μηδεμίαν νύκτα μηδέποτε νά χωρισθή.

Ό; φαίνεται, ταύτα προήρχοντο έκ φόβου πρός 
τήν ιδίαν αύτής εύαισθησίαν καί ορμήν, ήτις έκέν- 
τριζε τήν κυρίαν Νέκκερ εις τό μετά προςοχής συμ- 
μορφούν τά νοήματα καί αισθήματα αύτής πρός τάς 
αύστηράς καλβινιστικάς ιδέας, ετι καί έν αύτοϊς τοϊς 
ελαχίστοις. Πρός τούτοις, κατά σπανίαν σύμπτωσιν, 
εύρίσκομεν αύτήν στερρώς μέν ποθούσαν δι’ έαυτήν 
τήν τελειότητα, τά μάλιστα δέ ποός τούς άλλους 
ανεζικακον. Προθύμως άναγνωρίζουσα τό πνεύμα καί 
τήν καλοκάγαθίαν, άνεστρέφετο μετά γυναικών, άς- 
περ άλλως πικρώς θά κατεδίκαζεν έν τή αύστηρότητι 

τών έαυτής ηθών. Ούτω λ. χ. άνεστρέφετο μετά 
τής εύφυούς τού Όρατίου Βαλπόλ φίλης, κυρίας Du- 
devailil καί μετά τής τού Ρουσσώ Σοφίας κομήσσης 
Houle tot, έτι δέ μετά τής δουκίσσης Λουξεμβούργου, 
ήτις κατ’ έκεϊνο τού χρόνου έζη λίαν ποικίλον βίον. 
Άλλά καί μετά τών εγκυκλοπαιδικών είχεν άρίστην 
φιλίαν, ό δέ Γρίμ, δ "Ολβαχ, δ Άλαμβέρτος, δ Διδε- 
ρότος ήσαν οί φίλτατοι τών δμοτραπέζων αύτής. 
Άλλά καί έν τή άναστροφή αύτών έτήρει τό μέτρον, 
έφ’ ω πολλάκις έμέμψαντο αύτή δύστροπον αύστηρό- 
τητα. *Ότε ποτέ δ διάλογος κατήντησε νά έγ- 
γίση τάς θρησκευτικάς αύτής δοξασίας, αίφνης 
ήρςατο περιπαθώς θρηνούσα* τούτο δέ τόσον σα
φώς κατέδειξε τήν γνησιότητα τών θρησκευτικών 
αύτής πεποιθήσεων, ώςτε οί φιλόσοφοι αύτής ξένοι 
σφοδρά διεταράχθησαν. Κατά τό τότε έθος ή κυρία 
Νέκκερ καί εις τήν φιλίαν ήτο λίαν έ·ευθέρα, μαρτυ- 
ρούσι δέ τούτο ιδία αί έπιστολαί αύτής πρός τόν ιε
ρέα Μούλτωνα, τόν παιδιόθεν φίλον αύτής, ον είχε 
πνευματικόν τρόπον τινά. Τό πρός αύτήν όψιμον πά
θος τού περιωνύμου καί γέροντος τότε Βυφφώνος, δπερ 
μετά κόπου περιωρίσΟη έν τοϊς δρίοις τού σεβασμού, 
μαρτυρεί καί αύτό τήν διανοητικήν τής γυναικός ύ- 
περοχήν. Διότι δ σοφός έκεϊνος άνήρ, δ μόνος έν έρη- 
μίκ ζών, συνεβουλεύετο αύτή καί περί τών έργων 
αύτού. ΤΙ κυρία Νέκκερ έν άκρα αύταπαρνησίκ έ'κλει- 
σεν αύτού τούς οφθαλμούς. Πάντοτε δ’ ένδομύχως 
προύτίμα νά φημίζηται δ σύζυγος αύτής έπί τιμιό- 
τητι, ή νά έχη θέσιν έπίσημον καί ίσχυράν. Μαρτύριον 
καί τούτο τής ιδεώδους φιλοδοξίας αύτής. Αναμφί
λεκτος ή κυρία Νέκκερ ήτο διαπρεπής γυνή, εί καί
μή δλως χαρίεσσα. Τήν άπροκάλυπτον ταύτην γνώ- 
σιν όφείλομεν εις τό μνημονευθέν βιβλίον, δπερ ούχ 
ήττον χαρακτηρίζει καί έτέρους έξοχους τών χρόνων 
έκείνων άνδρας.

Τά δέ Μ emoires du Marquis de Sourches 
συμπληρούσι λίαν έπαξίως τά περίφημα Απομνημο
νεύματα τού Saint-Simon. Καί τά μέν καί τά δέ 
άφηγούνται ίκανώς τά αύτά γεγονότα, χαρακτηρί- 
ζουσιν ίκκ/ώς τούς αύτούς άνδρας* διαφέρουσιν δμως 
τής έκθέσεως οί τρόποι, ών ή σύγκρισις είνε άςία 
λόγου. Ό συγγραφεύς, έν τή βασιλική αύλή λαβών 
θέσιν μεγάλου έπιστάτου, είνε πολλώ μετοιώτερος 
τού στωμύλου δουκός, αί δ’ άνακοινώσεις αύτού φαί
νονται έπιμελώς σταθμισθεϊσαι. Ό θέλων νά παρα- 
βάλη δεόντως τήν παράστασιν άμφοτέρων τών έξο
χων κυρίων, οφείλει νάποβλέψη ού μόνον ειζ τήν 
περί τό χαρακτηρίζειν μέθοδον αύτών, άλλά καί εις 
αύτά τά χαρακτηριζόμενα πρόςωπα. "Οθεν ένταύθα 
άληθεύει τό λόγιον // άΛήθεια εν τω μέαω. Άλλά 
τό πρόβλημα δέν είνε εύκολον, τή άληθεία* διότι εν 
τώ χειρογράφω τάπομνημονεύματα τού Μαρκησίου 
πληρούσι έπτακαίδεκα μεγάλους τόμους εις φύλλον, 
ήτοι ολίγον ύπολείπονται τών τού δουκός κατά τό 
περιεχόμενον. Ό πρώτος τόμος περιλαμβάνει τά έτη 
1 681—88* δυστυχώς δμως ύπάρχει κενόν δύο έτών, 
άπολεσθέντος ενός τόμου τού χειρογράφου. ’Ίσως δέ 
τούτο δώστ] άφορμήν εις σύνθεσιν άςιολογου τίνος

έργου. Τά δ’ άπομνημονεύματα τού Saint-Sim911 
τόσον ολίγον είνε σήμερον γνωστά, δσον είνε περί
φημα. ΤΙ ένεστώσα αψίκορος γενεά, ιδία τά νεώτερα 
προϊόντα φιλούσα, δέν έχει πλέον ύπομονήν προς ά- 
νάγνωσιν μεγάλου συγγράμματος παρελθόντων χρό
νων, δπερ έκείνοις μόνοις έπιτρέπεται, οίτινες δύναν- 
ται καί νά ώφεληθώσι. Τοσούτο δ’ έχει τό διάφορον, 
ώςτε, ώς οί Γάλλοι λέγουσι, καί ή έπιτομή αύτού 
είνε αξία κόπου, παρέχουσα άνάγνωσμα, χαρακτηρι
στικόν τής τε έποχής καί τής κοινωνίας, έτι δέ τερ
πνόν καί ώφελιμώτατον.

Ό a. Babeau, γράψας L’fcole de village pen
dant la Revolution, ζητεί νάποδείξη δτι ή πάί- 
δευσις τού λαού ούδαμώς ώφελήθη, άποσπασθεϊσα 
τών χειρών τού κλήρου.

Άλλ’ δ συγγραφεύς ούτος έπιλανθάνεται δτι έν φο- 
βεραϊς άνατροπαϊς, οίαι αί τής μεγάλης έκείνης έπα- 
ναστάσεως, δέν δύναται συγχρόνως νά μορφωθή 
στερρά και λογική τής παιδεύσεως διαρρύθμισις καί 
δτι, ώς πάντοτε καί πανταχού, άνάγκη νά έπέλ- 
θωσι χρόνοι φωτισμού. Άλλ’ ούκ όλίγαι τών μαρτυ
ριών τού συγγραφέως τούτου είνε έπιτυχεϊς, ένίοτε 
δέ καί εύάρεστοι.

Περίεργοι δέ είνε αί ληρώδεις μικρολογίαι, δι’ ών 
οί άνδρες τής τρομοκρατίας ήθελον νά διασπείρωσι 
πανταχόσε τάς εαυτών ιδέας, διασπείροντες κατή- 
χησίν πνα, χάριν τών άρχαρίων, μετ’ εικόνων, έν 
ή μεταξύ άλλων άπαντώσι τά εξής, κατά μίμησιν 
τού Δεκαλόγου*

A la section tu te rendras
De cinq a cinq jours strictement 

καί κατωτέρω
Le dix aotit sanctifieras 
Pour l'aimer tiernellement.

Οί Αμερικανοί παραδίδουσι τοϊς μαθηταϊς τήν πο
λιτικήν αύτών κατήχησιν πρακτικώτερον καί μετά 
τέχνης συντεταγμένην οί δ’ έκεϊθεν τού Ωκεανού 
μικροί πολϊται μυούνται τά μυστήρια τής άναγνοί- 
σεως καί γραφής μετά τών θεμελωδών τής χώρας 
νόμων. Άλλ’ οί τής Γαλλίας τρομοκράται είχον μό 
νον σκοπόν ανατροπής. Ό φανατισμός δέν ήδύνατο 
νά κατανοήση τήν άπό τού γελοίου άπόστασιν τού 
οσίου καί ιερού.

Άλλ’ όμολογουμένως διδακτικώτατον βιβλίον είνε 
τό Dictionnaire Infernal, Repertoire Universel 
des elres, des personnages, des livres, des faits 
et des choses qui apparliennenl aux esprits, aux 
demons, anx sorciers etc. etc. Τό καταχθόνιον 
τούτο λεξικόν έξεδόθη ήδη τό έκτον, δπερ δηλοϊ δτι 
ή έχ,δοσις αύτού σπουδαίαν άνάγκην άνεπλήρωσεν. 
Ή ώρέλεια δέ τού σπουδαίου τούτου έργου ούσιωδώς 
αύξάνει, διότι μεταξύ τών πεντακοσίων αύτού εικό
νων εύρηνται καί δύο καί έβδομήκοντα μορφαί δαι
μόνων. Έάν ό άναγνώστης δύνηταί πως νά ένθυμή- 
ται φυσιογνωμίας, τότε είνε ήδη έξωπλισμένος κατά 
τής μαγικής τέχνης τών κακών έκείνων πνευμάτων. 
Έκ τής πρώτης σελίδος μετά χαράς μανθάνομεν δτι 
Άδο.Ιάμ^ ό ηγεμων τού "Αδου^ ολίγον γνωστός τυγ

χάνει. Ουτος ή άσμενίζει ύποβάλλειν εις έργα τούς 
ύπηκόους αύτού, άτε μέ^ας ών κύριος, ή μαρτυρεί 
περί τής σοφίας καί άγαθότητος των άνθ'ώπων, δτι 
δέν χρ^ουσι τής ένδοξου αύτού γνωριμίας. Πολλώ 
δραστηριώτερος, έτι δέ καί ειδικός, είνε δ Άγνάν ή 
Άγνιάν Αύτός βασανίζει τούς ’Αμερικανούς διά κα- 
κώ/ ονείρων καί έπιβουλών, κατά προτίμησιν δέ δια- 
τρίβει έν Βρασιλίκ, παρά τήν Τοπιναμδώ. ’Αλλ’είνε 
αινιγματώδης ή παρατήρησις δτι, εχων την ιδιότητα 
τού μεταμορφούαθαι, δέν δύναται νάνακα.Ιυ^θη, είνε 
δμως πανταχού παρών. Επίσης δέν έξηγείται πώς 
εύρίσκεται μεταμεμορφωμένος, τουτέστι πώς άναγνω- 
ρίζεται. ουδέ σημειούται ή αιτία, δι’ ήν μόνον τούς 
άτυχεϊς κατοίκους τής Αμερικής βασανίζει. ΤΙ δέ 
παρατιθέμενη'είκών ούδεμίαν ύψηλήν έννοιαν παρέχει 
ήμϊν περί τής μεταμορφωτικής δυνάμεως τού έχθρού 
τούτου τών Ύαγγαίων.

Πολλώ έντιμότερος ο Άγουαρές,άβρ^ουί τού δ.να- 
το.Ιιχού αδουΊ περιφρονεϊ πάντα λόγον καί πάσαν πρό- 
φ?σιν μεταμορφώσεως. Εμφανίζεται πάντοτε έν μια 
καί τή αύτή, άλλά πάντως δεινοτάτη μορφή, ήτοι 
ώς εύγενής, ίππεύων κροκόδειλον. Ό χαρακτηρισμός 
ούτος προκαλεϊ τήν ευγνωμοσύνην ήμών, άτε χρησι
μεύω'/ ώς άρζούσα παραίνεσις. "Οταν τις βλέπη τό 
διαφέρον τούτο φαινόμενον, γινώσκει, άμα πρώτη 
όψει, δτι ίσταται άπέναντι τού άρχιδουκός τού ανα
τολικού άδου. Καί δμως ό έπί κροκοδείλων βαίνων 
Άγουαρές δύναται νά δελεάση πολλάς άτυχεϊς ψυ- 
χάς, διότι έχει τήν άνεκτίμητον δύναμιν τού άπο- 
νέμειν τίτλους. Άλλ* ούχ ήττον έκτιμητέα ήκι
στα δ’ έκτιμηθεϊσα είνε ή δύναμις, ήν έχει έν τώ 
διδάσκειν ξένας γλίόσσας τούς οπαδούς αύτού, 
περιστρέφων τάς χεϊρας. Έν τω περί Σα66άτου σχοι- 
νοτενεϊ άρθρω εΰρηται ώραϊον ίστορίδιον, δπερ καί 
παοατιθέμεθα. ώδε. Κάρολος δ ς', δούξ τής Λοθα- 
ριγκίας, διήρχετο άγνωστος τήν εαυτού χώραν καί 
ποτέ διενυκτέοευσε παρά τινι αγρότη. Οερατώσας 
τον δεϊπνον αύτού, σφοδρά έθαύμασεν, ίδων δεύτ3ρον 
καί καλλίονα δεϊπνον, παρατιθέμενον έπιμελώς έπί 
τής τραπέζης. Ήρώτησε λοιπόν μήπως δ άγρότης 
άνέμενε καί έτέρους ξένους, ούτος δ’ άπεκρίνατο*

— Ούχί* άλλά κατά πάσαν παρασκευήν, περί μέ- 
σας νύκτας, συνέρχονται οί δαίμονες έν τώ πλησίον 
κειμένω δάσει μετά τών πέριξ μάγων, όρχούνται τόν 
διαβολικόν χορόν καί είτα χωρίζονται εις τέσσαρας 
θιάσους. Ό πρώτος τούτων έρχεται νά δειπνήση 
παο’ έμοί, οί δέ λοιποί τρεις πορεύονται εις τούς λοι
πούς γείτονας άγρότας.

Ό δούξ Κάρολος ήρώτησεν άν οί παράδοξοι εκεί
νοι ξένοι πληρόνουσι τόν δεϊπνον, άλλ’ δ άγρότης 
άπήντησε*

— Τούναντίον λαμβάνουσι μάλιστα καί δ τι πί
πτει εις τά όμματα αύτών. Όσάκις δέ δέν άρέσκει 
αύτοϊς τό παρατιθέμενον, κακοποιούσιν ημάς. Τί 
ποιητέον κατά δαιμόνων καί μάγων ;

Ό δούξ, μετ' έχπΛήξ,εως ταύτα άχούβας, ήθέλη- 
σε νάνακαλύψη τό μυστήριον καί έπεμψεν άνδρα τής 
άκολουθίας αύτού εις τήν ού πόρρω κειμένην Τούλην.
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Περί τήν δευτέραν εωθινήν ώραν ήλθε σμήνος δαιμό
νων, μαγίσσων καί μάγων εις τόν οίκον του εκμι- 
σθωτού. Άλλα μόλις έκάθησαν περί τό ήδύ δεΐπνον, 
έπανέκαμψεν ό άγγελος τού Καρόλου, μετά πλείστων 
οπλοφόρων άνδρών καί ό δούξ προςέταζε τήν σύλλη- 
ψιν τών πονηρών πνευμάτων, άτινα άπεδείχθησαν 
σπείρα λγστών, άριστα φορούσα τά διαβολικά ενδύ
ματα καί τό έργον αύτής έπιτελούσα. Τό λεξικόν 
λε'γει περαιτέρω ότι ό δουζ γενναίων επ.Ιήρωβε τον 
δεΐπνον καί προνεταζε νά τιμωρηθώσεν ώς κακούρ
γοι οι δαίμονες και μάγον. Είτα έπάγεται καί τάδε· 
Ή χώρα τότε ήΛευθερώθη άπό της πιέσεων και α
γωνίας, ά.Ι.Ιά δεν ήΑαττώθη εν Λοθαριγκία καν ό 
φόβος τον Σαββάτου.

Τή άληθεία πολλάκις ενθυμείται τις τό σχόλιον 
ή δεισιδαιμονία είνε τό φίΛτατον τήν πίστεως τέκνον,

Bruno Walden.

Σημ. Μεταφρ. Μετά ταύτα ό συγγραφεύς έπάγε- 
ται μικρά τινα καί περί τού γνωστού τελευταίου 
δράματος τού Βίκτωρος Ούγο>, έν ώ ανευρίσκει τήν 
συνήθη έξαρσιν τού ποιητού, πολλάκις εις ύψος κα- 
ταντώσαν, καί εύγενείς συλλήψεις καί επινοήσεις. 
«Ταύτα, λε'γει,. τιμώ σι ν έξόχως καί τον ποιητήν καί 
τόν άνθρωπον καί έν γένει άποδεικνύουσιν ότι ό Βί
κτωρ Ούγώ δέν είνε μόνον μέγας νούς, άλλά καί με- 
γάλη ψυχή».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ k

Φωτεινά φαινόμενα, τών μετεωριτών.

'II μεγίστη ταχύτης, μεθ’ής οί μετεωρΐται είσβάλ- 
λουσιν είς τήν ατμόσφαιραν, ερμηνεύει καί τήν φωτο 
βολίαν, δι* ής άποβαίνουσι ήμίν ορατοί. Καίτοι δ 
αήρ κατά τάς ύψίστας τής ατμόσφαιρας χώρας έστι 
λίαν αραιός, παρέχει όμως ικανήν κατά τής εισβολής 
τών ζένων σωμάτων άντίστασιν ώστε ταύτα ταχέως 
νά άπολέσωσι τήν κοσμικήν αύτών ταχύτητα. Άλλ’ 
ή απώλεια κινούσης δυνάμεως μεταβάλλεται κατά 
φυσικούς νόμους είς ισοδύναμον θερμότητα, ικανήν 
ινα πυρζκτώση αύτούς μέχρι λευκής καί λαμπρό
τατης φωτοβολίας.

Ύποτιθέντες όέ ότι ή μέν μέση τού άέρος πυκνότης 
ισούται πρός 0,600,000 1 3 τού ύδατος, ή δέ μέση 
ταχύτης τού αερολίθου πρός 30,000 μέτρων, καί 
προς έν τετραγωνικόν δεκατόμετρον ή κάθετος έπί 
τής τροχιάς τομή αύτού, τέλος πρός 0,2 περίπου ή 
ειδική θερμότης τής ύλης αύτού, δι’ ύπολογισμών 
εύρίσκομεν ότι έκ τής κατά τού άέρος ταβής άνα- 
πτύσσονται 6400° Κελτίου, ών τό τέταρτον έπαοκεί 
προς λευκήν πυράκτωσιν ή τήζιν τών τοιούτων σω
μάτων. Κατά τάς τοιαύτας έκτιμήσεις, καίπερ ού-

1 *ΐδε τεύχος Δ'.

δεμιάς άντιποιουμένας άκριβείας, φανερόν άποβαίνει 
ότι ή άντίστασις τού άέρος, ήν άναγκάζονται νά κατα- 
βάλωσιν οί μετά πλανητικής ταχύτητος είς τήν 
άτμόσφαιραν είσδύσαντες άερόλιθοι έπαρκεί όπως πυ- 
ρακτώσν) αύτούς μέχρι λευκού καί ότι δέν έχομεν α
νάγκην νά παραδεχθώμεν ότι τά σώματα ταύτα πε
ριβάλλονται ύπό ιδίας άτμοσφαίρας φλεξίμου, ήτις 
άνάπτει άπτομένη τού όξυγονόχου άέρος τής ήμε- 
τέρας άτμοσφαίρας.

Έκ τών αύτών έκτιμήσεων έπεται ότι οί μικροί 
τούλάχιστον καί λίαν ταχέως είς τήν άτμόσφαιραν 
ήμών είσδύοντες μετεωρΐται ένεκα τής άντιστασεως 
τού άέρος φθάνουσιν είς θερμοκρασίαν ού μόνον τήν 
λαμπράν αύτών έμφάνισιν ερμηνεύουσαν, άλλά καί 
τήν παντελή αύτών τήξιν καί διασποράν έπιφέρουσαν 
μόνον δέμείζονες μάζαι,καί μετ’έλάσσονος ταχύτητος 
είσβάλλουσαι, δύνανται νά φθάσωσι είς τά κατώτερα 
τής άτμοσφαίρας στρώματα, έν οίς ή καί αύταί παν
τελώς διαφθείρονται ή έν μέρει περιφθείρονται, τά δέ 
λείψανα αύτών πίπτουσιν ώς άερόλιθοι έπί τής γής· 
ώστε δέον νά θεωρήσωμεν τήν άτυόσφαιραν ώς 
σωστικήν ασπίδα κατά τής λιθοβολίας ταύτης· άνεψ 
αύτής θά έγινόμεθα θύμα να τού καταστρεπτικού τού
του βομβαρδισμού. Ή τού άέρος άντίστασις ερμη
νεύει έπίσης καί τό φαινόμενον τής μεταβολής τών 
διευθύνσεων τών βολίδων, καί τής πολλάκις παρα
τηρηθώ'ση; άνακάμψεως αύτών διότι έάν τό σχήμα 
τού μετεώρου ύποτεθή άκανόνιστον, ή άνάλαμψις 
έπέρχεται, όπως είς τό γνωστόν τών Αύστραλών 
όπλον, τό Bunierang.

Λοάττοντες.

Οί διάτοντες διαφέρουσι τών βολίδων κατά ποσόν 
καί ούχί κατά ποιόν διότι τά πυρώδη μετέωρα τά 
μεέζονα τού Διός καί τής Αφροδίτης φαινόμενα, κα- 
λούμεν συνήθως βο.Ιίδας, τάδΐ iXbawn. διάττονταν* 
ώστε οότοι προέρχονται ιδίως έκ μετεωριτών διαλυ- 
θέντων ήδη έν λαμπρά φωτοβολία κατά τά ύψιστα 
τής άτμοσφαίρας στρώματα. Νύξ σχεδόν αίθρια δέν 
παρέρχεται καθ’ ήν νά μή παρατηρηθώσι πολλοί 
διάττοντες· καί περί μέν τό μεσονύκτιον περί τούς 
6—8 καθ’ ώραν, μετά δέ τό μεσονύκτιον πυκνό
τεροι, καί μάλιστα περί τήν 3 ώραν τής πρωίας.

’Ερμηνεύεται όέ τούτο κατά τόν Schiaparelli ά- 
πλούςατα διά τού (σχ. 3)1. Κατά τούτο οί μέν κατά 
τήν φοράν τών βελών ε, όρθοβατικώς μετά ταχύτητος 
μείζονος τής γηίνης φερόμε?οι μετεωρΐται προσβάλ- 
λουσι τό ήμισφαίριον αβγ, οί δέ κινούμενοι κατά τήν 
διεύθυνσιν τών βελών ζ, όπισθοβατικώς φέρονται 
κατά τού έτέρου ημισφαιρίου γδχ· έπειδή δέ κατά 
τά άνωτέρω διάττοντας παράγουσι μάλλον οί ταχέως 
κατά τής γής φερόμενοι όπισθοβατικοί μετεωρΐται, 
οί ήδη είς τά ύψιστα τής άτμοσφαίρας στρώματα 
πυρακνωθέντες, έάν ύποτεθή ίσόπυκνος μετεωριτών 
διασπορά κατά πάσαν διεύθυνσιν πέριξ τής γής οί 
πλεΐστοι διάττοντες φαίνονται έκ τών μερών τής

1 *1οε τεύχος Δ', σελ. 54.

γής γδ. άτινα εύρίσκονται είς τό δεύτερον ήμισυ τής 
νυκτός· ενώ οί μεταξύ γ καί δ τόποι, δι’ ούς ή νύξ 
δέν προύχώρησεν μέχρι μεσονυκτίου, προσβάλλονται 
ύπό όρθοβχτούντο)ν μετεωριτών, οίτινες όλιγώτερον 
ταχέως έπιπίπτοντες πυρακτούνται έντός κατωτέρων 
άτμοσφαιρικών σωμάτων, καί επομένως παρέχουσι 
μάλλον βολίδας καί άερολίθους.

Τό αύτό συμπέρασμα συνάγομεν σκεπτόμενοι καί 
ουτω. Έάν ή γή ίστατο έν τώ διαστήματι άκίνητος, 
οί δέ μετεωρΐται επιπτον πανταχόθεν έπ’ αύτής 
μετ’ ίσης πυκνότητος, άπαντα τά μέρη τής επιφά
νειας αύτής ήθελον ύφίστασθαι ισαρίθμους προσβολάς, 
ώστε ίσος άριθμός διαττόντων ήθελε πίπτει κατά 
πάσας τάς ώρας τής νυκτός· έάν τούναντίον ίσταντο 
οί μετεωρΐται άκίνητοι έν τώ διαστήματι, μόνη δέ 
ή γή δ.έτρεχε τήν τροχιάν αύτής, πάσαι αί βολίδες 
ήθελον συμβαίνει κατά τό έμπροσθεν ώς πρός τήν δι- 
εύθυνσιν τής κινήσεως ήμισφαίριον αύτής· ώστε διάτ
τοντες ήθελον φαίνεσθαι έν γένει μόνον έξ έκείνων 
τών μερών τής γηίνης επιφάνειας ύπεράνω τού όρί- 
ζοντος τών οποίων ε5ρίσκεται τό σημεΐον στερεώμα
τος, πρός δ ή γή έκάστοτε κινείται· τό σημεΐον τού
το καλεΐ ό Schiaparelli κορυφήν (Apex). Έάν δέ 
(σχ. 5.) 11 παριστά τον ήλιον καί ΕΘΦΧ τήν τροχιάν

(Σχήμα s).

τής γής τέμνουσκν τάς δώδεκα άπό τού ήλιου πρός 
τά ζώδια γραμμάς, βλέπομεν ότι άρχομένου μέν τού 
εαρος, είς Ε, ή έφαπτομενική φορά τής γής κατά τό 
βέλος ΕΝ έστι παράλληλος πρός τήν γραμμήν τού 
Τοξότου, ώστε ή κορυφή κεϊται κατά τήν ώραν ταύτην 
είς τόν Τοξότην άρχομένου δέ τού θέρους, είς Θ, ή 
κορυφή κεϊται είς τούς Ίχθύας· άρχομένου τού φθι
νοπώρου είς Φ, ή κορυφή κεϊται είς τούς Διδύμους 
καί τέλος άρχομένου τού χειμώνας, είς X, ή κορυφή 
κεϊται είς τήν Παρθένον.

Έάν επομένως οί μετεωρΐται ίσταντο άκίνητοι 
έντός τού παντός, μόνη δέ ή γή έφέρετο έπί τής τρο
χιάς αύτής, διάττοντες ήθελον φαίνεσθαι έξ έκείνων 
τών τόπων, δι’ ούς ή κορυφή ενρίσκεταν εις τό άνω 

ήμισφαίριον του ονρανοϋ^ καί μάλιστα ή πυκνότης 
αύτών ήθελεν αύξάνει μετά τού ύψους τής κορυφής 
ύπεράνω τού δρίζοντος.

Επειδή όμως ούδετέρα τών άκρων τούτων περι
πτώσεων συμβαίνει, άλλά γή τε καί μετεωρΐται έν 
τώ διαστήματι κινούνται, έπικρατεϊ καί περί τήν 
έμφάνισιν τών διαττόντων μεσαία τις κατάστασις· 
δ δέ άριθμός αύτών έν γένει αύξάνει μετά τού ύψους 
τής κορυφής ύπεράνω τού ορίζοντας. Ούτω δέ ερμη
νεύεται καί τό γεγονός ότι έκτος τής ήμερησίας, ύ- 
πάρχει καί έτησία περίοδος τών διαττόντων, ών α 
άριθμός αύξάνει έν γένει πρός τό φθινόπωρον, διότι 
κατά φθινόπωρον ή κορυφή ίσταται πολύ ύψηλότερον 
ή κατά τό έαρ ύπεράνω τού δρίζοντος κατά τάς ώρας 
τής πρωίας.

Ιίερεοδεχαδ δεαττόντων εμφανίσεις.
Έκ τών λίαν παραδόξων φαινομένων είσί τά πε- 

ριοδικώς έπανερχόμενα σμήνη τών διαττόντων, τά 
παρατηρούμενα κατά τάς νύκτας τής I Νοεμβρίου, 
καί 29 ’Ιουλίου. Τό δεύτερον τούτο σμήνος άναφέ- 
ρεται έν τινι άρχα'ω άγγλικώ έκκλησιαστικώ ήμερο- 
λογ'.ω ώς περιοδικόν συμβεβηκός ύπό τό όνομα «τά 
πύρινα δάκρυα τού αγίου Λαυρέντιου.»

Τήν δημοσίαν προσοχήν έπί τού φαινομένου τού 
Νοεμβρίου έξήγειρε ό Humboldt, δη)ώσας ότι παρε- 
τηρήθη κατά τό έτος 1 /99 έκ πάσης τής Αμερικής 
άπό τού ισημερινού τής Γροινλανδίας μετ’
έκπληκτικής λαμπρότητος. Ήν συστηματική βροχή 
διαττόντων τό φαινόμενον έπανήλθεν δμ.οίως λαμ
πρόν κατά τά 1832, ιδίως όμοιους κατά τά 1833 
ή μεγαλοπρέπεια αύτού ύπερέβη πάσαν έτέραν έμφά- 
νισιν τού Νοεμβριανού σμήνους· άλλά καί τότε μόνον 
έκ τής Βορείου Αμερικής έθεάθη· οί διάττοντες έ- 
πιπτον συχνοί ώς νιφάδες χιόνος, ώςτε έντός 9 ώρών 
ήρίθμησαν ύπέρ τάς 300,000.

Κατά τήν Νοεμβριανήν πτώσιν τών διαττόντων 
τού έτους 1833 δ Olmsle.lt παρετήρησεν ότι τά 
πλεΐστα τών μετεώρων τούτων φαίνονται έκτοξευό- 
μενα άπό τού αύτού ούρανίου σημείου, ότι δηλ. έάν 
χαραχθώσιν έπί ούρανίου τίνος σφαίρας αί φαινόμεναι 
τροχιαΐ τών παρατηρηθέντων διαττόντων, κατά τό 
πλεϊστον άποβαίνουσιν εύθεϊαί τινες γραμμαί άπό τού 
αύτού σημείου άποκλίνουσαι* τό σημεΐον έκλήθη 
ίκτινοβόΛον. Κατά τάς παρατηρήσεις αύτού τό άκτι- 
νοβόλον σημεΐον κεϊται πλησίον τού απλανούς γ τού 
Λέοντος· νεώτεραι όμως μάλλον έξηκριβωμέναι κατα
μετρήσεις έδειξαν ότι τό άκτινοβόλον τού Νοεμβριανού 
σμήνους κεϊται πλησίον τού ε τού Λέοντος.

Κατά τάς εικασίας τού Olbers έδει τό φαινόμενον 
τού μεγίστου τού Νοεμβριανού σμήνους νά ή συνδε- 
δεμένον μετά περιόδου 34 έτών, ενώ δ Αμερικανός 
αστρονόμος Η. A. NeWlOD, παραβάλλων άρχαιοτ-'ρας 
περί έμφανίσεως διαττόντων παραδόσεις, συνεπέρανε 
περίοδον 33 έτών ώστε έπερίμενον πάντες κατά τάς 
πρωϊνάς ώρας τής 1”’ πρός τήν 2ην Νοεμβρίου 1866 
τήν έπάνοδον τού έκπληκτικού φαινομένου.

Ένεκα τής προρρήσεως ταύτης έγένοντο πολλά- 

Olmsle.lt
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χού αί δέουσαι προς ακριβή παρατήρησιν προπαρα- 
σκευαί' καί πράγματι τό σμήνος έφάνη όπου ό ού- 
ρανός ήν αίθριος λίαν λαμπρόν. Έκ τών πολλών περί 
αύτού έκθέσων ή άπό του Greenwich αναγράφει-

μεταξύ τής 12ης καί Γ* ώρας 2032 διάττοντας 
» » 1 » 2 » 4860 »
» » 2 » 3 » 83 2 »

(Σημ. Παρατηρήσεις γενάμενχι άπό Κωνσταντινουπό
λεως ε^ρηνται έν τω «Σύμπαντι» σελ. 645).

*Αξιον δέ μνείας έστί προσέτι δτι τό μέγιστον 
τού φαινομένου παρετηρήθη σχεδόν συγχρόνως έκ 
πάντων τών τόπων τής Εύρώπης, τούτέστιν ολίγον 
μετά τήν 3 * πρωινήν ώραν χρόνου Κων/πόλεως.

Έκ τής ’Αμερικής τό σμήνος τού 1866 ήν όλιγώ- 
τερον λαμπρόν ή έξ Ευρώπης. Κατά δέ τά έτη 
1867, καί 1868, τό Νοεμβριανόν φαινόμενον έπα- 
νήλθεν παρά προσδοκίαν λαμπρόν ιδίως δέ έξ ’Αμε
ρικής τό σμήνος τού 1867 ήν θαυμάσιον, μολονότι 
τό φώς τής σελήνης ήμαύρου μέγα μέρος τής αί
γλης αύτού.

Κατά τά έτη 1866, 1867 καί 1868, προσεπά- 
θησαν ίνα όρίσωσι τό άκτινοβολον σημεϊον τού νοεμ
βριανού σμήνους έκ πλείστων αστεροσκοπείων έ^θα- 
σαν δέ εις αποτέλεσμα περίπου σύμφωνον πρός τό 
ύποδει^θέν ύπό-τού Olmsledt δτι δηλ. ή εύθεϊαγραμ- 
μ.ή, ήτις νοείται άγομένη άπό τού απλανούς ε τού 
Λέοντος πρός τήν θέσιν ήν κατέχει ή γή τήν νύκτα 
τής 1 πρός τήν 2 Νοεμβρίου παρέχει περίπου τήν 
σχετικήν διεύθυνσιν, καθ’ ήν οί μετεωρϊται τού νοεμ
βριανού σμήνους φαίνονται εΐςδύοντες εις τήν γήν.

Τό δέ άκτινοβολον σημεϊον τού σμήνους τής 29 
’Ιουλίου συμπίπτει κατά τάς παρατηρήσεις τού Heis 
μετά τού άστέρος Algol τού Περσέως. Ένεκα τού
του ο Schiaparelli άπεκάλεσε Περσείθας τά μετέωρα 
τού ’Ιουλίου· έξ αναλογίας δέ προς τήν έπωνυμίαν 
ταύτην άπεκάλεσαν τό σμήνος τού Νοεμβρίου Λεον- 
τιόεϊι;.

Άλλ’ ο Heis παρετήρησεν δτι πολλοί τών διατ- 
τοντων καί έκ τού σμήνους τού Νοεμβρίου καί έκ τού 
σμήνους τού ’Ιουλίου άνήκουσιν εις έτερα κέντρα ακτι
νοβολίας, καί δτι έτερα σμήνη, ήττον πυκνά, άλλων 
τού έτους έποχών έχουσιν ϊόια άκτινοβόλα σημεία.

Τό φαινόμενον τών διαττόντων τού Ιουλίου δια- 
κρίνεται τού νοεμβριανού σμήνους διά τών εξής χα
ρακτηριστικών. 1) Τό φαινόμενον τού ίουλιανού σμή
νους προειδοποιείται διά μείζονος άριθμού διαττόντων 
πρό πολλών ημερών καί μετά τήν παρέλευσιν αυτού 
εξακολουθεί επί τινας ημέρας έκτακτος διαττόντων 
πληθύς, ενώ το σμήνος τών λεοντίδων έπέρχεται 
αιφΐήθιοκ· 2) ή έ'ντασις τού φαινομένου ύπόκειται 
κατά ’Ιούλιον εις μεταβολάς όλιγώτερον έπαισθητάς 
ή κατά Νοέμβριον, ύπερτερει δέ κατά τήν λαμπρό
τητα καί πυκνότητα τό σμήνος τών Περσειδών τού 
σμήνους τών Λεοντιδέων, έχτος χατά τα μέγιστα τών 
Λεοντώέων, συμβαίνοντα άνά 33 έως 34 έτη.

Πρός ευρεσιν όε τού ύψους τής πυρακτώσεως καί 
αποσβεσεως τών διαττόντων μετεχειρίσθη ό Heis 
κατά τα έτη 1851 —1854 επιτυχώς τόν ηλεκτρι

κόν τηλέγραφον πρός συγχρόνους παρατηρήσεις διατ- 
τόντων. Δι’ όμοιων δοκιμών γενομένων κατά τήν 
έμφάνισιν τού σμήνους τού Νοεμβρίου 1866 μεταξύ 
Βερολίνου καί Brandcburg εύριθη δτι τό μεσαϊον 
ύψος τής πυρακτώσεως ανέρχεται εις 20, τής δέ ά
ποσβέσεως εις 1 1 γεωγραφικά μίλια* ό δέ Heis έκ 
πασών τών παρατηρήσεων, άς ήδυνήθη νά συναγάγη, 
ύπελόγισε μεσαϊον ύψος τής μέν πυρακτώσεως 15, 
τής δέ άποσβέσεως 8 γεωγραφικά μίλια. Κατά πα
ρατηρήσεις συγχρόνους, γενομένας μεταξύ Richmond 
καί Washing (Hl εύρέθη μεσαϊον ύψος τής μέν πυρα
κτώσεως 25.τής δέ άποσβέσεως 1 1 μίλια.Άπό δέτού 
έτους 1862 μετεχειρίσθη διά συγχρόνους παρατηρή
σεις καί ό Secchi τόν τηλέγραφον μεταξύ Ρώμης καί 
Civila Vecclli ι εις άπόστασιν 8 % μιλίου. Έκ τών 
παρατηρήσεων αύτού έξάγεται δτι ή παράλλαξις τών 
πλησίον τού Ζενίθ άναλαμπόντων διαττόντων δέν 
καταντά ύπό τάς 20θ — 30° μοίρας* ώστε έάν εις α 
(σχ. 6) εύρίσκεται ό έν Ρώμη παρατηρητής, εις So

(Σχήμα G).

έν Civila Vecchia καί εις γ ό συγχρόνως παρατηρού
μενος διάττων, ή γωνία ΑΓΒ, ήν σχηματίζουσιν αί 
άπό Α καί Β καί Γ άγομεναι όπτικαί άκτϊνες δέν εύ- 
ρέθη έλάσσων τών 2Ό έως 30 μοιρών έξ ού ύπολο- 
γίζεται δτι το ύπέρ τό έδαφος ύψος τού μετεώρου 
άνέρχέται το ^το.Γυ εις 25 μίλια.

Έκ τή: φαινομένης οδού καί έκ τής χρονικής δι
άρκειας, καθ’ ήν διατρέχει αύτήν διάττων τις δυνά- 
μεθα νά ύπο7.ογ σωμεν τό πραγματικόν μήκος τής 
φωτοβολου τροχιάς καί τήν άληθή ταχύτητα αύτού, 
ύποτεθείση; γ τής τής μεταξύ αύτού καί τού πα- 
ρατηρητού άποστάσεως. Έπειδή δέ δ χρόνος τής 
άναλάμψεως διαρκεϊ συνήθως J/2 δευτερόλεπτον, έάν 
ή μέση άποστκσις έκληφθή 15 μιλιών, ή άληθής 
οδός έχει μήκος 4 0,000 έως όΟ,ΟΟΟ μέτρων, ώστε 
ή ταχύτης καταντά εις 1 2 0,000 μέτρα κατά τό δευ
τερόλεπτον. Έπειδή όέ αύτη ύπερτερει κατά πολύ

τής παραβολικής ταχύτητος, περί ής άνωτέρω έγέ- 
νετο λόγος, φαίνεται δτι έξετιμήθη ή ή χρονική δι
άρκεια λίαν βραχεία, ή ή φαινομένη τροχιά λίαν 
έ-πίμήκης. ’Οπωσδήποτε έκ τούτων συμπεραίνομεν 

•ς είςδύου- 
ύπολείπεται 

Έκ τής έντάσεως τής φωτοβολίας 
όντων γνωστής ούσης τής άποστάσεως, 

• περί τής μάζης αύ- 
Herschel έξετέλεσε τούτο διά τινας 

αρατηρηθέντας έκ διαφόρων τόπων τής 
:ής 28 καί 29 ’Ιουλίου 
ών ύπολογισμών αύτού * 

2996 .
358

29 T?Wa*

δτι ή άληθής ταχύτης μεθ’ ής οί διάττοντε< 
σιν εις τήν άτμόσφαιραν ημών ούδολως 
τής παραβολικής.
τών δικ
δυνάαεθα τέλος νά συμπεράνωμεν 
τών. Ό νεώτερος ϊ 
διάττοντα
’Αγγλίας κατά τάς νύκτας 
1863. Ίδούτάέ ξαγόμε να
Λαμπρότης Διός..............

»

»

Σείριου...........
α τής Λύρας.. . 
α τού Περσέως.

Έπειδή δέ ή λαμπρότης τών πλείστων δικττόν- 
των ύπολείπετάι κατά πούύ τής τών μνημονευθέν- 
των άπλανών, ή μάζα αύτών ίσούται πρός κλάσμα 
τι τού γραμμαρίου. Ή δέ πυκνότης τού μετεωρικού 
σμήνους, καθ’ ήν έποχήν παρέχει τήν μεγίστην τών 
διαττόντων πληθύν, έστί λίαν άραιά. Κατά τάς έκ 
Βερολίνου παρατηρήσεις τού σμήνους τών Λεοντιδέων 
τού 1 867, δύο παρακείμενοι μετεωρϊται άπέχουσι 
κατά τήν έποχήν τής μεγίστης πληθύος τών διατ- 
τοντων 15 — 20 γεωγραφ. μίλια. Κατά δέ τάς έν 
τώ αύτώ έτει γενομένας παρατηρήσεις έκ Washington 
καί Richmond τού σμήνους τής 1 καί 2 Νοεμβρίου, 
χώρος I 4,009 κυβικών γεωγραφικών μιλίων περι
λαμβάνει έν καί μόνον μετέωρον.

(Έπεται τό τέλος).

Α. Σπαθλριις.

ΦΩΣ ΕΝ ΣΚΟΤΕΙ1.

1 *Ιοε τεύχος Ε'.

(Διήγημα).

ΗΜΕΡΟΔΟΓΙΟΝ ΤΟΓ 2ΙΓΕΒΕΡΤΟΥ.

— Είνε άφόρητον, πάτερ μου! Έν παντί μουσείω, 
έν πάση αιθούση καί έπαύλει, άπαντώμεν τούς αύ
τούς άνθρώπους ! Άλλ’ ή 'Ρώμη εΐνε τόσον μεγάλη, 
ώςτε δύναται νά περιλάβη καί τινας μυριάδας ξέ
νων. Δατί λοιπόν δπου άν ύπάγωμεν άπαντώμεν τούς 
αύτούς ;

Ούτως έλεγε τώ πατρί αύτής ή Χίλδη, κατά τό 
πρόγευμα, έν τώ έν 'Ρώμη AlbergO del Oriente. Ό 
πατήρ έφυλλολόγει βιβλίον τού Γζέλφελς, δπως ορίση 
τό σχέδιον τής μάχης, ήν καθ’ έκάστην πιστώς δι- 
εξήγεν, έν ίδρώτι τού προςώπου αύτού.

— Όρθώς λέγεις, κόρη μου. Εΐνε καί αύτη έκ τών 
τέρψεων τής χώρας ταύτης, άς άπό πολλού χρόνου 

δέν αριθμώ, διότι γίνονται λίαν πολλαί. Άλλ’ ιδού 
τό μυστήριον. Ώς ήμεϊς, μ,υρίοι περιηγηταί κάθηνται 
περί τήν τράπεζαν, πάσαν πρωίαν, λαμβάνουσιν, ώς 
έγώ, τά έργα τού Γζέλφελς ή Βέδεκερ καί έκ τών 
λαμπρών τούτων βιβλίων μανθάνουσιν δτι σήμερον 
μέν τούτο τό μουσεϊον εΐνε άνεωγμένον, αύριον δέ έ- 
κείνη ή αίθουσα καί, κατά τύχην, μόνον μεθαύριον, 
άπαξ τού μηνός, ή περιώνυμος έπαυλις Sotmdso.

— Λοιπόν καί σήμερον τό δέκατον θά ϊδωαεν έν 
τή αιθούση Borghese, τόν τριςκαιδεκάπτ.χυν άγγλον, 
μετά τής θαυμασίως ένδεδυμένης Μίσς; εΐπεν ή Χίλ
δη, σχεδόν άγανακτούσα.

— ΊΙ Μίσς αύτη έχει τόν περίφημον άερα χαι αι
θέρα πασών τών Άγγλίδων, άς εΐδον άχρι τούδε, 
καί εΐνε. ώς αύταί, εύρωστος, εύσωμος, άόρά.

— Πάτερ, σιώπα. Μόνον ήδύς άτμός τείου καλύ
πτει πάσας καί ούδέν πλέον. "Οθεν άφώμεν αύτάς. . . 
Έπειτα θά ϊόωμεν τόν έκ Βερολίνου καθηγητήν, δς- 
τις τή άληθεία, πάτερ, γινώσκει πάντα, ήγουν δσα 
γράφει ό Βέδεκερ καί Γζέλφελς, άπερ πρό έκάστου 
πράγματος έκτίθησι πρός τάς σονοδευούσας αύτφ 
πέντε κυρίας, σαφώς καί μεγαλοφώνως, έν καθαρά 
βερολινείω διαλέκτω. Μετά τούτον θά ϊδωυιεν τόν 
ζωηρόν Γάλλον τον έχοντα λαμπρού; οφθαλμούς. . . .

— "Οςτις περισσότερον βλέπει τήν.δεσποινίδα Χίλ- 
δην Μύλλερ, μ.εθ’ δλον τό γερμανικόν αύτής όνομα, ή 
τάς ώραίας παναγίας.

— Καί δμως, πάτερ, ή δεσποινίς Χίλδη δέν βλέ
πει έκεϊνον.

— Ούχί βεβαίως ! Πότε εΐδέ τινα ή καλώς παι- 
δευθεϊσα κόρη μου !, εΐπεν ό πατήρ Μύλλερ, έμφαντι- 
κώς γελών. ΊΙ κόρη μου κυρίως βλέπει άρχαϊα άγάλ- 
ματα καί ναούς, ένθουσιά ύπέρ τής πρώτης καί δευ
τέρας άναγεννήσεως τού πολιτισμού, ομιλεϊ ώς βι- 
βλίον περί τριγλύφων καί κιονοκράνων,^λαρνάκων καί 
λωτοφάγων καί περί έκείνων — Άλλά τίς ένθυμεϊται 
τοσαύτα ονόματα ;

— Άλλ’ ή κόρη αύτη κατέπεισε τόν άχαθόν της 
πατέρα νά δείξη αύτή πάντα ταύτα, μετά τών θαυ
μάσιων αύτών ονομάτων. Εκείνος έκ μεγάλης πατρι
κής αγάπης φοβερώς άνιάται. Καί δμως, πάτερ, γι- 
νώσκεις πώς θά σέ άνταμείψω ;

— Πώς ·,
— Μένουσα άγαμος ! άπεκρίνανο ή Χίλδη μετά 

κωμικού πάθους.
— Ώ ! Καί έπί πόσον χρόνον ; Έως δτου νά 

ελθη τις καί νά σέ άρπάση. Ακούεις ; Έπεθύμουν 
δμως νά μάθω όποιος τις θά εΐνε έκείνος, δςτις 
θά κατορθώση τούτο.

— Πώς ; είπε γελώσα ή Χίλδη. Φανερόν δτι όέν 
άνέγνως μυθιστορίας, άλλως θά έγίνωσκες άκριβώς 
όποιος θά εΐνε ό ήρως τής έμής μυθιστορίας. Ενθυ
μείσαι τινα ε’ίδομεν χθές ; Ένί λόγω λοιπόν, έάν ό 
ήρως μου μή όμοιάζη πρός τόν έν τώ Βατικανώ 
ζώντα έκεϊνον * Απόλλωνα, ούδεμίαν χάριν θά εύρη 
ένώπιόν μου. Πρός δέ άνάγκη νά εΐνε πλούσιος ώς ό 
Ρότσχιλδ, ή καν νά έχη κληρονομιάν άσφαλή· νά 
εΐνε φρόνιμος, δσον δέδοται τοΐς άνδράσι· νά έχη
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ξπαυλιν έν τή λίμνη Κομω, οικίαν αγροτικήν παρά 
τόν Ρήνον καί νά είνε νέος...........

— Σιώπα, σέ παρακαλώ, άντεϊπεν ό πατήρ. Πο
τέ δέν θά εΰρης τοιούτον άνδρα !

— Ούτω φρονείς ; Άλλ* ούχί πάτερ μου. Άκου- 
σον, έάν θέλης, τήν έξομολόγησίν μου. Δύο τινά α
παιτώ άπό του μελλονύμφου μου· πρώτον νά μέ ηχ- 
ταγοητεύη καί νά δύνωμαι νάποβλέπω είς αύτόν 
μετά πίστεως καί εμπιστοσύνης.

— Κκ: όμως άχρι τούδε ή δεσποινίς Χίλδη έβλεπε 
κάτω ένώπιον παντός άνδοός !

— Καί δεύτερον νχπολαύη μετ’ έμού παντός κα
λού, τέχνης τε καί φύσεως. ’Εγώ δέν έγεννήθην πρός 
άένναον ο ίκ ουρίαν !

— Τό γνωρίζω, τό γνωρίζω· άλλως δέν θά ήα?- 
θα ένταύθα.

— Καί λοιπόν ποιον τό σημερινόν σου σχέδιον ;
— Ουδέν είςέτι, ένεκα τής πολυλογίας σου. Άλλ’ 

αμέσως θά συμβουλευθώ καί θά βασανίσω τόν οδηγόν.
Καί ο κύριος Μύλλερ έβυθίσθη είς τήν άνάγνωσιν 

τού οδηγού, έν ω χρόνω ή Χίλδη έφυλλολόγει έφη- 
μ,ερίδα.

Τάς ένδομύχους τού πατρός ιδέας ένόει ή κόρη 
έκ τών πολλών αύτού στεναγμών, έφαίνετο ούτος 
τερπνό τέραν νομίζω ν τήν άνάγνωσιν τών ποικίλων 
καλλονών έν τώ οδηγώ, ή τό πολλάκις άτενίζειν είς 
τήν κόρην αύτού.

— Άκουσον, πάτερ, ήρξατο πάλιν ή Χίλδη, δέν 
καταλαμβάνω διατί πάντοτε μέ συνοδεύεις. Πάντα 
τά περίεργα δύναμαι καί μόνη νά βλέπω. Τούτο 
πράττουσι πολλαί νεάνιδες καί ούδένα τούτσ ξενίζει. 
Δέν είμεθα έν τή φωλεά ήμών, ούδ’ είνε άνάγκη άπαξ 
κκν νά συνοδεύσης μετ’ έμού. Τό Βατικανόν, ό ναός 
τού Αγίου Πέτρου, τά Καπιτώλιον καί τά λοιπά 
είνε τόσον μεγάλα, ώςτε δύναμαι νά τά ευρώ. Δέν 
έχει ούτω;

Ό κύριος Μύλλερ εθέλχθη μέν ύπό τής γνώμης 
ταύτης, είχεν όμως καί τούς ίδιους λογισμούς.

— Άλλ* άντί τούτων, έπανέλαβεν ή Χίλδη, ό 
πατήρ μου δύναται νά όδηγήση τό Ουγχτριόν του ό
που άλλοθι υπάρχει δυσκολία. Παραδείγματος χάριν, 
αναγινώσκω νύν ότι τή αύριον εσπέρα θά φωτισθή 
ή συλλογή τού Καπιτωλίνου Μουσείου. Θά είνε θαυ- 
μ.άσιος ο μαγικός φωτισμός τών άγαλμάτων ! Δέν 
έχει ουτω, πάτερ ; είπε θωπευτικώς. Γινώσκω δέ ότι 
θά ωφεληθής εκ τού συνειρμού τών ιδεών, διότι έχεις 
τοιούτον, καί θάνοίξης έξ άπαντος τό ογκώδες βα- 
λάντιον, Γνα τύχωμεν τής είςόδου. θά είνε μεγαλο- 
πρεπέστατον, ναί, πάτερ; Νύν όμως πορεύομαι μόνη 
εις τάς ιδιαιτέρας μου έπισκέψεις.

Ταύτα είπούσα άνέστη καί σπεύδουσα έξήλθε κού- 
φη χαριεσσα ώς ίκτίς. Ό πατήρ έθεάτο αύτήν 
μετ ευαρεσκειας. Μετά τινα λεπτά ώρας έφάνη πά
λιν ένδεδυμένη τά πρός έξοδον ένδύματα.

— Καί πού ύπάγεις, τέκνον μου ;
— Ε.ς τό Καπιτώλιον, διερχομένη δέ θάπευθύνω 

εωθινήν προςευχήν είς τό Πάνθεον καί τήν Santa 
Maria sorra Minerva. Addio !

Άλλά καί ό πατήρ Μύλλερ έποιήσατο τήν εωθι
νή αύτού προςευχήν, ήτοι άνέγνω πάσαν τήν έκ τής 
πατρίδος αύτού εφημερίδα. Είτα ένεδύθη καί αύτος 
πρός έξοδον καί άνέπνευσεν έπισήμως, έξήλ.θε δέ είς 
τάς οδούς τής Ρώμης καί διέδραμεν αύτάς, μετά 
τής συναισθήσεως ότι πάντες οι θελκτικοί θησαυροί 
τέχνης καί άρχαιότητος ούδ’ έπ’ έλάχιστον άνήκον 
αύτω. Έν τέλει στραφείς πρός δεξιάν, είσέδυ είς τήν 
άμεσον οδόν καί μετ’ ού πολύ είςήλθεν είς έτερον 
Πάνθεον, ήγουν είς τινα τών αιθουσών έκείνων, ένθα 
θύουσι τοις θεοΐς πάσιν διά μόνου ενός, τού Βάκχου, 
ού σημειούται ή πατρίς έπί τής φιάλης, διά τού τρι
πλού Est est est!

Έλυπεϊτο όμως ότι έν πάση Ρώμη ούδέ δύο ύπήρ- 
χον άνθρωποι, ινα συνέλθωσιν αύτόσε είς καθ* αύτό 
γερμανικήν εωθινήν λειτουργίαν ώςαύτως δέ καί ή 
έν τοίς έσπερινοις καπηλείοις τής Γερμανίας συνεπιρ- 
ροή τών άνθρώπων έφαίνετο αύτω ούχί ίκανώς καί 
δικαίως έκτιμωμένη ύπεοοχή τής χώρας ταύτης έπί 
τής Ιταλίας, εκθα arOovoir άι πορτοχα.ίέαι,. . .

— Άπέβη αίσια ή εωθινή προςευχή σου ; ήρώτη- 
σεν ό κύριος Μύλλερ τή εσπέρα έκείνη τήν θυγατέρα 
αύτού.

— Μετρίως, άπεκρίνατο. Άλλ* είπέ μοι, πάτερ* 
έν τ;νι τών 'Οόηγωΐ ύπζρχει που ύπόδειξις (βεβαίως 
μετά δύο αστερίσκων) «Εωθινή προςευχή πρό πάντων 
έν τώ Παχθέω καί πρό τού έν Santa Maria Χρι,στον 
τού Μιχαήλ Αγγέλου»; Έξ άμφοτέρων τούτων άπή- 
λαυσά τι άγαθον, νύν δ’ άνακαλύπτω ότι διατελει 
έν Ρώμη καί έτερός τις, άκριβώς τά αύτά αισθανόμε
νος. Τρις είδον αύτόν σήμερον.

— Θαυμάσιον τώ όντι, θαυμασιώτατον, είπεν ο 
πατήρ* άπαντών δέ πρός έρωτηματικόν τι βλέμμα 
τής κόρης, έζηκολόύθησε* θαυμάσιον ότι έν τή με
γάλη Ρώμη δύο άνθρωποι συμφωνούσι κατά τούτο, 
έν ω, πλήν έμού, ούδείς άλλος έχει τήν φρόνησιν νά 
πίνη έν τή Palombelia τόν οίνον Montefiascone, 
κατά τήν αύτήν πρωινήν ώραν. Λυπηρόν, τή άλη- 
θείκ ! Άλλως δέ τά κινούντα τόν θαυμασμόν σου 
κειντχι έγγύτατα, καί είς άμφότερα διά μιχς πο
ρεύεται τις. Αί δύο έκκλησίαι άπέχουσιν άλλήλων 
ολίγα βήματα. Είνε όμως παράδοξον ότι τρίτον 
ήδη καί πρωί έπεσκέψατο αύτάς ό περί ού λέγεις άνήρ· 
(είνε βέβαια άνήρ καί Γερμανός μάλιστα* τάλλα έθνη 
είνε λογικώτερα).

— Άλλ’ έγώ, φίλε πάτερ, συχνότερον ή τρις έπο- 
ρεύθην έκεισε, θά πορεύωμαι δέ καί πάλιν, καί έάν μή 
θέλη ό συνοδεύων μοι. θέλω νά ίδω τίς μακρότερον 
άντέχει ! . . .

Καί ταύτα λέγουσα έκίνησε ζωηρώς τήν κεφαλήν, 
είτα δέ προςέθηκε*

— Περί δέ τού Καπιτωλίου ;
— Τά πάντα καλώς· έχομεν ε’ίςοδον.
— Είσαι άγαθώτατος, πάτερ!, είπεν ή Χίλδη. 

Νομίζω ότι, εί καί λέγεις παράδοξον τό θυγχτριόν 
σου, θά ήγόραζες όμως, χάριν αύτού καί τό Πάνθεον 
καί τήν San la Maria, έάν ήγοράζοντο άντί χρημά
των καί λόγων άγαθών !

— Καί δι’ έμέ θά ήγόραζον τήν Palombelia, εί
πεν ό κύριος Μύλλερ, πανούργως μειδιών.

Ό άστερόεις ούρανός ήπλούτο ύπέρ τό Καπιτώ- 
7αον καί τά λαμπρά καί ύψηλά αύτού μέγαρα. Έκ 
τής άπό τής πόλεως ένταύθα άγούσης εύρείας άνόδου 
προςήρχοντο άμαξαι πολ)αί, πλήθος δέ άνθρώπων 
συνανήρχοντο. ’Ακτινοβολούν τά μεγάλα παράθυρα 
τού καπιτωλείου Μουσείου. ’Άλλοτε, έν τοιαύτη ώρα, 
συνήθως είνε σκοτεινά· άλλά τή εσπέρα έκείνη είχον 
άναφθή φώτα, παντοϊαι δέ φωτιστικχί τέχναι εμελ- 
λον νά έςάρωσι τήν έκ τών άγαλμάτων έντύπωσιν.

Μεταξύ τών είς τό Καπιτώλιον βαινόντων ήτο 
καί δ Σιγέβερτος, εί καί διελογίζετο νά κατέ)<θη είς 
τόν Φόξ)οκ. Τί έμελεν αύτω ό τεχνικός φωτισμός, ον 
ύπελάμβανε ποιηθέντα κυρίως διά τά μεγάλα παιδία, 
τά κεκορεσμένα έκ τής θέας τής τέχνης ; Άλλ’ αύ- 
τος δέν είχεν έτι κορεσθή, μόλις ήρχετο πραύνων τήν 
εαυτού πείναν. Καί όμως έβάδιζε βραδύτατα ! Μονή 
ή πρωία άνήκεν αύτω. Ενόσω δ ήλιος έμεσουράνει, 
ο’ίκοι έμενε σιωπών, άμα δε τή εσπέρα ήρχετο ή ζωή 
αύτού. Άλλά καί τότε πόσον ολίγον άπήλαυεν ! Έκ 
τών τεχνών άπήλαυε μόνης τής πλαστικής* τά χρώ
ματα τών ζωγραφιών ταχέως έ'βλαπτον τά όμματα 
αύτού. Άλλ’ άφικόμενος πρός τήν θύραν τού Μου
σείου, έπόθησε νά ώφεληθή τήν περίστασιν. Δι’ ικα
νού άργυρίου είςήλθε καί βραδέως άνήλθε τήν κλί
μακα.

Έπορεύθη κατ’ εύθειαν είς τήν ήδη κενήν αίθουσαν, 
ένεκα τής έρυθρώς φωτιζομένης Αφροδίτης. Αύτού 
παρίσταται δ θνήσκων Γαλάτης καί πρός τούτον έπο
ρεύθη δ πάσχων. Τά άνά τό μάρμαρον ολισθαίνοντα 
τρομώδη φώτα έξήρον τήν έντύπωσιν τού ζώντος έ- 
κείνου συγκινητικού τεχνουργήματος. Οί μύς καί τέ
νοντες έφαίνοντο πάντη χαλαροί* δ δεξιός βραχίων, 
έφ’ ού τό σώμα έρείδεται, θανασίμως τετρωμένον, 
φαίνεται ότι θά συνθλασθή μετ* ολίγον, καί ή μόλις 
κρατουμένη κεφαλή ότι έντελώς θά κλίνη. Τά όμ
ματα κλείονται καί δ έκ Βορρά βάρβαρος πίπτει μετ’ 
ολίγον νεκρός έπί άσπίδος καί ξίφους.

Βαθέως νενυγμένος δ Σιγέβερτος, ιστατο άναυδος.
— ’Ιδού ή τύχη σου ! έτονθόρυσε καί κατέλιπε 

τήν αίθουσαν. Προς τήν θύραν άφικόμενος, έστρχφη 
πάλιν οπίσω· πνοή άνέμου έκίνησε τήν φλόγα, αί δέ 
κούφαι σκιαί, αί διαδραμούσαι τό σώμα τού άγάλ- 
ματος, παρέσχον αύτω δψιν άνδρός, όντως έν άγω- 
νίχ θνήσκοντος. Ό Σιγέβερτος, μύσας τά όμματα, 
έφρικίασεν.

Άλλ’ ότε πάλιν άνέωξεν αύτά, είδεν έτέραν εικό
να. Φαιδρά καί γελόεσσα άνήρχετο ή Χίλδη μετά τού 
πατρός· οί κυανοί οφθαλμοί αύτής ένέφαινον ζωήν 
καί εύθυμίαν, χαρά δέ καί έλπίς έ'λαμπεν έν αύτοις.

Πρός στιγμήν συνηντήθησαν τά βλέμματα αύτών, 
έν έκατέροις δ’ έζωγραφείτο έκπληξις. Ό Σιγέβερ
τος στάς προςηγόρευσεν. Ή Χίλδη ηύχαρίστησε νεύ- 
σασα τή κεφαλή, είτα δ’ έβυθίσθη μετά τού πατρός 
είς τινα τών αιθουσών.

— Τίς σ’ έχαιρέτισεν ; ήρώτησεν δ πατήρ.
— Εκείνος, περί ού χθες σοι είπον, άπεκρίνατο 

ή Χίλδη.
— Φαίνεται πολύ τεθλιμμένος, είπεν δ κ. Μύλλερ.
— Καί πώς όχι ; άντεϊπεν ή Χίλδη. Άλλά τίς 

Θλίβεται έν μέσω καί αύτών τών θαυμάσιων τής Ιτα
λίας ; Νά είνε σοβαρός, ναί· άλλά τεθλιμμένος ; 
Βεβαίως όχι ! . . . Άλλ’ είς τά άγάλματα, πάτερ, 
άνωμεν.

Πάλιν ο Σιγέβερτος κατήλθε τήν κλίμακα. Στη- 
ριχθείς έπί κίονος τού ίσογαίου, άνέμενε μεθ’ υπομο
νής τήν έπιστροφήν τής Χίλδης. Μετά πολύν χρό
νον ήκουσε τήν φωνήν αύτής. Τότε ήκολούθησεν αύ- 
τοΐς, ινα μάθη πού κατώκουν. Ίδών αύτούς είςελ- 
θόντας είς το ξενοδοχειον, βραδέως άνε'καμψεν οίκαδε.

Τή έπιούση κατώκησε καί αύτος έν τω ξενώνι τής 
Άνατολής. "Οτε τή μετεπιούση ή Χίλδη ήλθεν είς 
τό χριστόν, θαυμάσασχ είόε τόν πατέρα αύτής έκτε- 
νώς διχλεγομενον μετά τού ξένου, ού τά όμματα έ 
κχλυπτον πάλιν σκοτειναί διοπτραι.

Τό μέν πρώτον ή Χίλδη έστενοχωρήθη· είτα όέ 
ζωηρώς μετέσχε τού διαλόγου. Ή σεμνότης καί συ
στολή τού άνδρός ήρεσκεν αύτή, συνεφώνει δ’ έν ταϊς 
περί τέχνης κρίσεσιν αύτού. Καί περί τίνος άλλου ο- 
μιλεϊ δ Γερμανός, έν Ρώμη προγευματίζων, ή περί 
τέχνης ; Ό διάλογος αύτών άπεϊχε τής έπιπολαίου 
περί τέχνης φλυαρίας, ήν άχρι τούδε πολλάκις ή 
Χίλδη είχεν άκούσει. *Πδη έπίστευε μάλιστα ότι θά 
ήτο εύάρεστον νά συνεπισκέπτηται μετ’ αύτού· όθεν , 
άπεφζσισε νά συνεξέλθη μετά τού Σιγεβέρτου, έτοι- 
μασθεισα μετά τό πρόγευμα νά πορευθή είς τάς έν 
τώ Βατικανω άρχαιοτητας. ...»

Ουτω μετ’ άλλήλων διήγον έπί τινας ήμέρας καί 
μετ’ ού πολύ ή Χίλδη κατενόησεν ότι εύρε τόν έαυ- 
τής διδάσκαλον, ότι ύπερεϊχε κατά παλύ, ού μόνον 
έν πάση άρχαιολογική ύποθέσει (τουθ’ όπερ οίκοθεν 
ένοεϊτο\ άλλά καί έν τώ έμβαθύνειν είς τήν ούσίαν 
τής τέχνης, μάλιστα δέ τής τών παλαιών. Μετ’ αι
σχύνης παρετήρει ότι έως τότε είχε θεωρήσει ώς μι
κρόν παιδίον πζντας τούς θησαυρούς έκείνους, αίσθα- 
νομένη πάλιν ώς μικρόν παιδίον. Άλλ’ ή κόρη δύνα
ται νά προχωρήση περαιτέρω; ”11 ήτο πρόςφορος 
είς κόρην ή περί τήν τέχνην σπουδή έκείνη ; Καί τί 
θά προέκυπτε διά τόν μέλλοντα αύτής βίον καί τόν 
προορισμόν έκ τής έν Ιταλία διατριβής, καί τής τών 
αιθουσών έπισκέψεως.

Τοιαύται έννοιαι έπήρχοντο είς τήν κεφαλήν αυ
τής, μικ δέ τών ήμερών έπέστρεφεν οίκαδε μετά τού 
Σιγεβέρτου έκ τής λέσχης τής V ilia Borghese. "Εως 
τότε ούδέ λόγον είχον είπεϊ περί τών πρός άλλήλους 
σχέσεων. Μήπως έν τή άναψυχή τών κυριακών σκε- 
πτόαεθά ποτέ περί τού πρακτικού βίου τών άλλων 
ήμερών ;

Άλλ' ήδη αίφνης ή Χίλδη ήρώτησε τόν συνο- 
δεύοντα αύτή·

— Είπέ μοι είλικρινώς, τί φρονείς περί έμού ;
Ό Σιγέβερτος είδεν αύτήν θαυμάζων. ΤΙ Χίλδη 

ταχέως έξηκολούθει λέγουσα*
12.



90 Ο ΚΟΣΜΟΣ. Ο ΚΟΣΜΟΣ. 91

— ’Εννοώ τί φρονείς δταν κόρη τις άναγκάζν) τόν 
άγαθόν αύτής πατέρα νά συναπέλθγ μετ’ αύτής έπί 
μήνας είς ’Ιταλίαν, δπως ή κόρη αυτή σπουδάσν) 
περί τήν τέχνην, καί τώ επομένφ έτει είς Παρισίους, 
ίνα γνωρίστ) έκεϊ τόν βίον, καί τω τρίτφ έτει ίσως 
είς Νορβηγίαν ή Αίγυπτον, ή άλλαχόσε που, δπως 
ένθουσιάσγ, τήν φύσιν θεωμένη ;

— Καί διατί νά μή πράξη ταϋτα, άπεκρίνατο ό 
Σιγέβερτος, άφ’ ού δσον μετέπειτα θά είνε εύηρεστη- 
μένη έν τοίς στενοΐς όρίοις της, τόσω μάλλον θά 
είνε γυνή ;

— Τόσφ μάλλον γυνή ! Λοιπόν δέν είνε εντελώς 
γυνή κατά τάς είρημένας περιστάσεις ; Άλλ’ έστω ! 
Ή διάνοια μου δμως τείνει είς τά μεγάλα, είς τά 
ύψηλά. ’Ανέκαθεν έμίσησα τόν περιωρισμένον βίον. 
Τοΰτο, νομίζω, έκληρονόμησα παρά τής μητρός μου, 
ήτις ήτο άοιδός. Δέν δύναμαι δέ νά εννοήσω πώς αί 
φίλαι μου νομίζουσιν άκραν εύτυχίαν μόνον τήν κα
λήν μαγειρικήν, ή τήν έπί τής γωνίας τοΰ σοφά 
βραχεΐαν μετά τών συζύγων συνομιλίαν.

— Μετά τών συζύγων, οΰς άγαπώσιν ; άντεϊπεν 
ό Σιγέβερτος.

— Βεβαιότατα ! Πιστώς, άδόλως καί μετ’ αλη
θούς γερμανικού ένθουσιασμού !

— Σοί φαίνεται περίεργον ; ήρώτησεν ό Σιγέβερ
τος καί ήτένισε τήν Χίλδην.

— Περίεργον ; Ούχί. Άλλ’ οσάκις ύπάγω είς τούς
οίκους αύτών, ένταΰθα μέν βλέπω τι, μή ώραϊον, 
έκεϊ δέ τι άκαλλές· αύτού κρέμαται είκών άχαρις, 
έκεϊ δέν συμφωνεί τό χρώμα. Καί δμως δύνανται νά 
έχωσι τό καλλίτερον. Διότι μάθετε δτι 
λαι μου πλουτούσιν, έν ω ό πατήρ μου 
περιουσίαν. Άλλά βεβαίως οί κύριοι σύζ 
πούσι ταύτα έξ αρχής, διότι μ,όνον είς

πάσαι αί φί- 
έχει μετρίαν 

υγοι δέν βλέ- 
τήν γυναίκα

προςηλούσι τούς οφθαλμούς. Μετά βραχύν δμως χρό
νον τά βλέπουσι καί παρακαλοΰσι νά γείνν; άλ
λως· άλλ’ αί δυστυχείς γυναίκες ούδέν άλλο γινώ- 
σκουσι.

— Βεβαίως, διότι δέν έπορεύθησαν είς ’Ιταλίαν ! 
είπεν ό Σιγέβερτος. Ότε δέ ή Χίλδη προςέβλεψεν 
αύτόν έκπεπληγμένη, έξηκολούθησε·

— Πίστευσόν μ.οι δτι ούχί διότι έμ.εινας έν ’Ιτα
λία θά κοσμήσγς ποτέ τόν οίκον σου καλλιτεχνι- 
κώς. Άλλ’ είσαι έν ’Ιταλία, διότι έχεις φύσει τήν 
πρός τό καλόν αγάπην. Πάσα γυνή έχει τό αί
σθημα τής καλλιτεχνίας, δσον καί άν πιέζη αύ
τό. Άλλα πώς σοι φαίνεται ή γυνή ιιε.Ιέτην νά 
έχη τήν τέχνην, ή γυνή έν τούτω νά ύπερτερή τοΰ 
άνδρός αύτής ;

— Καί λοιπόν ή γυνή δέν πρέπει νά έξέχη τού 
άνδρός ; άντεϊπε ταχέως ή Χίλδη.

— Έν τώ γινώσκειν καί νοεϊν ποτέ, έν τώ πι- 
στεύειν καί αίσθάνεσθαι πάντοτε. Ούχ ήττον δέ είνε 
άνάρμοστον καί δταν ή γυνή είνε μάλλον τού άνδρός 
χοσμαντρισμένη. (Λάβε δέ τήν φράσιν ταύτην έν 
■πάση τή έπιπολαίω αύτής σημασία). Άλλά καί άν 

κατά πρόγραμμα καί σκοπόν περιηγήται, πάλιν ευ
κόλως άπολλυσι τό αίσθημα έκεϊνο, δπερ μόνον ποιεί 
αύτήν εύδαίμονα, ήγουν τό πρός τά μικρά καί προς- 
εχη καί άμεσα. Τοΰτο τό αίσθημα δύναται νά συνυ- 
πάρχη μετά τοΰ μάλλον οξέος καί λεπτού πρός παν 
καλόν αισθήματος· δταν δέ στερήται αύτού ή γυνή, 
εύκόλως συνηθίζει έν τή ιδέα δτι πάντα μόνον δι’ αύ
τήν ύπάρχουσιν, άποβάλλει δέ βαθυ.ηδόν τήν συναί- 
σθησιν δτι προορισμόν έχει. . .

— Τί;
— Τό ζήν δι’ ένα καί μόνον ! είπεν ό Σιγέβερτος.
— Ιδού άπόκρισις είς τήν έρώτησίν μου ! Ό πα

τήρ μου θά χαρή πολύ, έάν άρέση είς έμέ ό λόγος ού- 
τος, συλλέξω δ’ άπό σήμερον τά πράγματα ήμών, 
ίν’άπέλθωμεν είς τήν πατρίδα. . . . Άλλά διατί καί 
ό είς ούτος νά μή έχη τό πρός πάν καλόν καί μέγα 
αίσθημα ; διατί ή γυνή νά μή άπολαύη πάντων μετά 
τού άνδρός καί ούτος πάντων μετ’ έκείνης ;

— Διότι τούτον τον άνδρα ούδέποτε ευρίσκει, δι
ότι όεν ιϊύναται Ϋ, γυνή νάπολαύη πάντων ούτως, 
ώς ό άνήρ. Άλλά καί άν εύρη τούτον τόν άνδρα, αύ
τός θά είνε πάντοτε ό διδάσκαλος καί έκείνη ή μα
θήτρια.

ΤΙ Χίλδη έσίγα, ό Σιγέβερτος έξηκολούθει·
— Νΰν έπίτρεψόν μοι μίαν μόνην έρώτησίν. Τί 

φρονείς περί άνδρός, δςτις, έγγύς ών τού τυφλωθήναι. 
έπιβαίνει τοΰ σιδηροδρόμου καί, κινδυνεύων έκ τούτου 
νά τυφλωθή τάχιον, κατέρχεται είς ’Ιταλίαν, δπως 
τούλάχιστον άπαξ έν τώ βίω ϊδη μέρος τών έπί γής 
καλών ;

— Δέν φαντάζομαι τοιοΰτον τινα ! άπεκρίνατο 
ή Χίλδη.

— Έγώ είμι ούτος ! είπεν ό Σιγέβερτος.
Ή Χίλδη προςέβλεψεν αύτόν θαυμάζουσα. Τότε ό 

Σιγέβερτος διηγήσατο τά κατ’ αύτόν, δσον ήδύνατο 
ήσύχως, ή δέ Χίλδη ήκροάτο, βαθέως συγκινουμένη.

"Οτε έπαύσατο ό άνήρ, ή Χίλδη είπεν
— Εύχαριστώ σοι- έάν δέ θέλης άπόκρισιν είς τήν 

έρώτησίν σου, έχεις δίκαιον. Τή άληθεία, είσαι ά
ξιος τοΰ τελευταίου τούτου διπλασίως χρυσού βλεμ- 
μ.ατος, δπερ ρίπτεις, άποχωριζόμενος τού ήλιου τής 
ζωής.

—· Καί έπειτα ή νύξ, ή μ,ακρά καί ζοφώδης, ήν 
ούδεμία λαμπρύνει άκτίς !

— 'Ημείς δέ οί βλέποντες, είπεν ή Χίλδη, άπο- 
λαύομεν πάντων τών θαυμασίων, ώς εί τό πράγμα 
μόνον ούτως έπιτρέπεται, ποιούμεν δέ σχέδια καί 
προγράμματα καί διά τά επόμενα έτη ! ’Αντί τί
νος άξιούμεθα τής εύτυχίας ταύτης ;........... Άλλ’
ήδη αί κυπάρισσοι ρίπτουσι μακράς σκηνάς έπί τής 
οδού. Ανάγκη νά προφυλάξης τούς οφθαλμούς σου 
άπό τού νυκτερινού άέρος. Άγωμεν οϊκαόε.

Richard Weitbrecht.

(Έπεται το τέλος).

ΖΩΟΛΟΓΙΚΑ.

Ή Κοσσχ.

Πάς τις γνωρίζει ή ήκουσε τό άδόλεσχον, φλύα- 
ρον καί λάλον πτηνόν, τόν γελωτοποιόν τών δα
σών καί άγρών, τήν Κίσσαν, 
τήν κοινώς άλλ’ έσφαλμένως 
Καραχάζαν έπονομαζμέονην.
Ή άδολεσχία αύτής είνε τό
ση, ώστε καί ή έπιστήμη έπε- 
σφρζγισεν αύτήν, όνομζσασα 
τήν οικογένειαν, είς ήν άνήκει 
ή Κίσσα, οικογένειαν των φ.Ιυ- 
άρων (garulli).

ΤΙ οικογένεια αύτη τών Κισ
σών άποτελεϊ μετά τής οικογέ
νειας τών Κορωνών μ.έλος τοΰ 
γένους τών Κορακοειδών, δια- 
κρινομένων διά τό βραχύ καί 
άμβλύ ράμφος, διά τήν μακράν 
ούράν καί τό ποικιλόχρουν αύ
τών πτέρωμα.

Ζώσι δέ τά πτηνά ταύτα 
μάλλον έπί δένδρων σπανίως 
κατερχομενα έπί τοΰ έδάφους, 
σχηματίζουσιν ομάδας καί οι
κογένειας περιφερόμενα καθ’ δ- 
λην τήν ήμέραν άπό δένδρου είς 
δένδρον.

Αί Κίσσαι είνε πτηνά εύ- 
φυέστατα καί μιμητικά, άλλά 
σκληρά καί άρπακτικζ, τρεφό
μενα έπί τινα μέν χρόνον έκ φυ
τικών ούσιών, τόν δέ λοιπόν έκ 
ζωικών, καταςρέφοντα τάς φω- 
λεάς άλλων πτηνών, λεηλα
τούν τα αύτάς καί κατατρώ- 
γοντα τά ώά καί τούς νεοσσούς. 
Ώς έκ τούτου ό άνθρωπος ό 
ζητών νά προφυλάξη τά άλλα 
μικρά πτηνά έκηρύχθη εχθρός 
άσπονδος τών Κισσών, κατα- 
διώκων αύτάς άσπλάχνως· άλλ’ 
αί προσπάθειαί του ναυαγοΰσιν 
άπέναντι τής πονηυίας καί πα
νουργίας αύτών.

Αντιπρόσωποι τής οικογέ
νειας ταύτης έν μέν τή Εύρώπη 
εινε ή γνωστή Κίσσα, έν δέ τή 
Άσία Λενάροκίττη ή πυρρά ή 
περιπΛανωμένη (Dendrocitta 
rufa sive vagabunda) καϊΛΓότρε 
καλουμένη, έχουσα μήκος άπό 
κεφαλής μέχρις ούράς 16 δα
κτύλων, ή δέ ούρά μόνη μ.ήκος 
φαλή, ό λαιμός καί τό σ

('II Κίσσα).
10 δακτύλων. ΤΙ κε- 

τήθος έχουσι χρώμα καφέ, τά

μερει φαια. 
ζεύγη, τόν

δένώτα καί τά άνω πτερά τής ούράς έρυθρωπά, λευκά 
δέ τά έξω έρετικά, τινά δέ τής ούράς έν

Ζή τό πτηνόν τοΰτο τό μέν έαρ κατά 
δέ λοιπόν χρόνον κατά ομάδας καί οικογένειας περι- 
πλανώμενον έντός τών δασών.

Τό περίεργον είς τό πτηνόν τοΰτο είνε ή είς ύπέρτα- 
τον βαθμόν δολιότης αύτοΰ, ζωη- 
ρότης καί μιμητικότης. Πρός εύ- 
χαρίστησιν καί διασκέδασίν του 
λαμ,βάνει διαφόρους θέσεις καί 
στάσεις ώς έπιτήδειος ηθο
ποιός, καί μιμείται δ.αφόρους 
φωνάς ζώων καί πτηνών, μή 
καταφρονούν ούτε τό μιαούρι- 
σμα τής γαλής, ούτε τόν χρε- 
μετισμόν τοΰ πώλου, ούτε τό 
άσμα τοΰ άλέκτορος ώς καί τό 
κακάβισμα τής όρνιθας. Τόσον 
δέ τεχνικώτατα μιμείται τάς 
φωνάς τών πτηνών, ώστε καί ό 
μάλλον ήσκημένος κυνηγός νο
μίζει εαυτόν περιστοιχούμενον 
ύπό διαφόρων πτηνών. Πρός 
ταύταις δμως ταΐς έξαιρέτοις 

άρεταϊς έχει καί κακίας τόσον 
μεγάλας, ώστε άπέναντι τού
των έκεϊναι λογίζονται ώς μη
δέν. Τ1 Κίσσα είναι ό τρομερώ- 
τατος καταστροφεύς τών φω
λεών, καί δεινός άδηφάγος, μή 
καταφρονούσα ούτε πτηνών, ού
τε μυών, ούτε τών μικρών ερ
πετών, ούτε τών καρπών. Καί 
αύτοί οί δηλητηριώδεις ό'φεις 
δέν διαφεύγουσι«τήν άδηφαγίαν 
της· μή λαμβάνουσα ύπ’ όψει 
τούς δεινούς δηλητηρίους όδόν- 
τας, έφορμά κατ’ αύτών, κτυπή 
κατά τής κεφαλής καί διά τοΰ 
ράμφους σχίζει ταύτην καί είτα 
τούς κατατρώγει.

'Όσην δέ τόλμην δεικνύει α
πέναντι τούτων, τόσην σκληρό
τατα άφ’ ετέρου πρός τά λοιπά 
μικρά πτηνά. Είδον Κίσσαν έ- 
ξζφανίζουσαν ολόκληρον οικο
γένειαν κοσσύιιων μετά τής μη
τρός αύτών.

Κτίζει τήν φωλεάν της έπί 
τών δένδρων ούχί είς πολλήν 
άπό τοΰ έδάφους άπόστασιν.
Νέα Κίσσα συλληφθεϊσα έξημε- 
ροΰται εύκόλως εύχαριστοΰσα 
τόν άνθρωπον διά τών χαρί— 
των τής μιμήσεώς της. Μαν

θάνει δέ καί λέξεις νά άπαγγέλλη καί άσματα μικρά 
νά αδη. Μ. Ρ.
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ΤΑ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΜ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΟΑΤΩΝ.

Λ:εθνές συυέδρεον τών ηλεκτρολόγων.

Τη 4 ένεστώτος [Ληνός έγένετο έν τώ γαλλίζω ύ- 
πουργείω τών Εξωτερικών εναρξις του Λιεβτονς Σνν- 
εδοίον τών ΤΙ,Ιεχτρο,Ιόγων. ’Αμέσως δέ μετά ταύτα 
έγένετο ή πρώτη συνεδρίασις τής Λεθνονς ΣυπΗασχέ 
ψε<Μ, σκοπός ή εΰρεσις μέσων προφυλαττόντων 
τά υποβρύχια τηλεγραφικά καλώδια. Τά δύο ταΰτα 
συνέδρια διωργανώθησαν ύπό του διευθύνοντος σήμε
ρον τό γαλλικόν ύπουργεϊον κ. Duclerc, ύπουργού 
άμά τών Εξωτερικών. Παρήσαν έν ταϊς συνέδριά- 
σεσι ταύταις πολλά έπίσημα μέλη τών γαλλικών ά- 
καδημιών και τών έπιστημονικών σχολών καί άλλαι 
ξέναι έπισημότητες. Ό γάλλος πρόεδρος του ύπουρ- 
λείου άπήγγειλεν εισαγωγικόν λόγον, έξ ού δήλον γί
νεται οτι πρώτιστος σκοπός του συνεδρίου έστίν ή 
εΰρεσις κοινού μέτρου διά τον ηλεκτρισμόν, άντιστοι- 
χούντος προς τό έν χρήσει σύνηθες μετρικόν σύστημα, 
ετι δέ ή έξακρίβωσις τής μεθόδου, δι’ ής παρατηρεί- 
ται ό ατμοσφαιρικός ηλεκτρισμός, καί ή διοργάνω-
σις συστηματικής μελέτης τών γήινων ηλεκτρικών 
ρευμάτων έπί τών τηλεγραφικών γραμμών. Διά τής 
μελέτης ταύτης, ειπεν ό ύπουργός, θά μυηθώμεν ετι 
μάλλον είς τά μυστήρια του ηλεκτρισμού καί θά δυ- 
νηθώμεν [ημέραν τινά νά χειρισθώμεν ώφελιμώτερον 
καί μετ’ έλασσονων κινδύνων τό οπλον, δι’ ού ή φύ
σις καί ή έπιστήμη ώπλισαν τήν χεϊρα του ανθρώπου.

Προκειμένου δέ περί ύποβρυχίων κάλων, ή παρι
σινή έφημερίς 'Εσπερινός Ταχυδρόμος αναφέρει πα
ράδοξόν τινα έπινόησιν, διατελούσαν έν σχεδίφ. Πρό
κειται, δηλονότι, νά βυθισθώσιν ύποβρύχια καλώδια 
μεταξύ Εύρώπης καί ’Αμερικής ολίγον κάτω τής έπι- 
φανείας τής θαλάσσης, διά δέ τούτων νά σύρωνται 
τά πλοία τά άπό τής μιας είς τήν έτέραν ήπειρον 
πλέοντα. Διά του τροπου τούτου, πρώτον μέν ο 
πλους καθίσταται εύθύγραμμος καί συντέανεται κατά 
πολύ ή άπόστασις, δεύτερον δέ τά πλοία π 
ρουσιν ύφ’ οίονδήποτε άνεμον. Δοκιυ.ασίαέ. τ'ί 
δοξου τζύτης ρυμουλκήσεως γίνονται ήδη 
πορθμώ τής Μάγχης.

οντοπο-
;ς π αρα- 

εν ω

πλοοον.

Το ύδροχίκητοτ xMrtor., έφεύρεσις τού έν Δρέσδη 
Γερμανού Διδακτορος Φλαίσχερ, τελειοποιηθέν ύπό 
τού ίδιου εσχάτως, ήρχησεν ήδη νά διασχίζη τήν 
Βαλτικήν θάλασσαν μετά λίαν εύαρέστου άποτε- 
λέσματος. 'Π κίνησις καί κυβέρνησις τού τοιούτου 
πλοίου προκαλεΐται ούτε δι’ άτμομηχανής, ούτε διά 
τ?°Ζ^ν άλλά όιά της ^όραι^ιχης am-
στάσεως, δηλαδή ή κίνησίς του είναι τό άποτέλεσμα 
τής αντιδράσεως τής έκρύσεως ώρισαένης ποσότητος 

ΰδατος, ή έκρυσις δ’ αΰτη δέν πραγματοποιείται διά 
μηχανών ή δι’ αντλιών, ώς συνήθως, άλλά διά τής 
άμέσου έπενεργείας τού άτμού έπί τού ΰδατος, δι’ 
έκρυτικών σωλήνων, έξ ων οί μέν έκρέουν τό ύδωρ 
πρός τά έμπρός, οί δέ πρός τά όπίσω, μεταξύ δέ τού
των ύπάρχει ό πρός κυβέρνησιν τού πλοίου μηχα
νισμός (τό πηδάλιον). Έάν τό ύδωρ διοχετευθή είς 
τούς όπισθεν έκρυτικούς τού πλοίου σωλήνας, τότε τό 
πλοϊον κινείται κατ’ έναντίαν διεύθυσιν, ήτοι πρός τά 
έμπρός, έάν δέ διοχετευθή είς τούς έμπροσθεν τού 
πλοίου σωλήνας, τότε τό πλοϊον κινείται πρός τά ό
πισθεν, δύναται δέ καί στιγμιχίως νά σταθή διά τής 
διακοπής καί άλλαγής τής έκρύσεως του ΰδατος έκ 
τών άντιστρόφως τής διευθύνσεως τού πλοίου άπο- 
θούντων τό ύδωρ σωλήνων. Μεταξύ τών άλλων τού 
πλοίου τούτου προτερημάτων άξιοσημείωτος είναι καί 
ή άπλυτης τής κινητήριου δυνάμεώς του. ΤΙτοι κα
θέτους ίστάμενος κίλυνδρος έξ ελάσματος σιδήρου πλη- 
ρούμενος θαλάσσης άπό τό κάτω ριερος·, έμ.περιέχει 
πρώτον τι σώμα χοΛυμβητην καλούμενον, καθότι έπί 
τής έπιφανείας τού ύόατος πλέον άνέρχεται καί κα
τέρχεται σχετικώς τής έν τώ κιλύνδρω ύπαρχούσης 
ποσότητος τού ΰδατος καί μάλιςα όταν τό ύδωρ φθάση 
τό ύψηλότερον έν τώ κιλύνδρω σημεϊόν του, τότε δ 
χο,Ιυμβητης ούτος άνοίγει τήν έπί τού πόματος τού 
κιλύνδρου ύπάρχουσαν άτμοβαλβίδα καί κατά συνέ
πειαν εισερχομένου άτμού είς τον κίλυνδρον πιέζει 
ούτος τό ύδωρ καί κλείων τήν απορροφητικήν βαλ
βίδα, όχι μόνον τήν εισαγωγήν νέου ύόατος έμπο- 
δίζει, άλλά καί τό έν τώ κιλύδρω ύπαρχον εκτοπίζει. 
νΟταν δέ μέρος τού ύόατος έκτοπισθή, τότε κλείεται 
ή άτυ-οβαλβίς καί έκτεινομένου τού έντός τού κι
λύνδρου ύπάρχοντος άτμού άπωθεϊται τό έν τώ κυ- 
λύνδρω έναπολειπομενον ύδωρ, καί ώς έκ τούτου 
φθάνοντος τού χοΜψβητοϋ είς τό κατώτατον του κι- 
λύνδοου σηαεϊον άνοίγεται έτέρα άτμοβαλβίς δι* ής έ- 
ξέοχεται δ έντός του κιλύνδρου ύπολειπόμενος άτμός 
είς τό ψηγεϊον. Τό διά τής συμπυκνώσεως του άτμού 
παραγόμενον xeror προκαλεϊ πάλιν έκ νέου τήν δι’ 
ΰδατος πλήρωσιν τού κιλύνδρου καί ούτως έπανα- 
λαυ.βάνεται πάλιν κατά τόν άνω τρόπον έκ νέου ή 
λειτουργία. *Ητοι ή έφεύρεσις αύτη συνίσταται είς τήν 
δι’ άτμού σχετικώς δι’ ενός κο.Ιιψβητου Ιί ένεργεία 
διατήοησιν άπλουστκτου συστήματος βαλβίδων.

(Έκ του «Βιομηχάνου Έλληνας»).

'II ήμετέρα κυβέρνησις, τή έπιστήμη ύπηρετουσα, 
έφρόντισεν ίνα τά έν ταϊς έν Θεσσαλία Μοναϊς τού 
Δουσίκου καί τών Μετεώρων κατακείμενα καί δσημέ- 
ραι έλασσούμενα διά πωλήσεων ή έξ άμελείας χειρό
γραφα, καί εί τινα σπάνια έ'ντυπα, έξορυσσόμενα άπό 
τών τρωγλών, έν αίς έ'κειντο, μετενεχθώσιν είς ’Αθή
νας καί κατατιθέμενα έν τή έθνική βιβλιοθήκη κατα- 
στώσι χρήσιμα τή έπιστήμη. Έπί τούτω άπέστειλε 
δύο καθηγητάς τού Πανεπιστημίου, τούς κκ. Φιντι- 
κλήν καί Καλογεραν, οίτινες κατώρθωσαν νά παρα- 
λάβωσιν άπό τής Μονής Δουσίκου πεντακόσια χειρό

γραφα, έπί μεμβράνης καί έπί χάρτου. Ταύτα πάντα, 
έν 1 8 τοποθετηθέντα κιβωτίοις έπιμελώς, κομίζον
ται είς ’Αθήνας. Τά χειρόγραφα ταύτά είσι τό πλεϊ- 
στον εύαγγέλια καί έκκλησιαστικά βιβλία, άλλά καί 
πολλά έν τούτοις τά παλίμψηστα καί τινα κείμενα 
άρχαία ελληνικά περιέχοντα. Έν τούτοις διακρίνον- 
ται καί τραγωδίαι τού Σοφοκλέους καί τού Αισχύ
λου· έ/δεχόμενον δέ ή τακτική έξέλεγξις αύτών ν’ ά- 
ποκαλύψη καί άλλα άξίας κείμενα. Όπωςόήποτε ύπό 
καλλιτεχνικήν έποψιν καί τήν διατήρησιν καί τάς 
περιεχομένας έν τοϊς τεύχεσιν αύτοϊς εικόνας, τά χει
ρόγραφα ταύτά είσι πολύτιμα καί πάσης σπουόής 
άξια. Δυστυχώς ή έργασία τών παρά τής κυβερνή- 
σεως άποσταλέντων δέν ύπήρξεν έπιτυχής έπίσης καί 
έν τοϊς Μετεώροις, παρεμποδισθείσης τής παραλαβής 
καί τών εν αύτοϊς κατακειμένων χειρογράφων καί έν- 
τύπων έκ παραδόξων ένστάσεων. (Εστία),

μομία ΣΦΙΙΚΟΣ. — Μία τών μομιών τών άνευοε- 
θεισών έσχάτως έν Δειρ-έλ-Βαχαρέ ύπό τού κ. Μα- 
σπερό περιεκαλύπτετο, κατά τά έθιμα τής θηβαϊκΖς 
έποχής, δι’ άνθοστεφάνων. Κατά τήν στιγμήν τού 
ένταφιασμού, μία σφήξ, έλκυσθεϊσα ύπό τών άνθέων, 
είσήλθεν είς τό φέρετρον, καί άνεκαλύφθη νύν μετά 
τής μομίας. ΊΙ σφήξ διετηρήθη άκεραία καί ήδη 
παρέχει είς τούς έντομολόγους μοναδικόν ίσως δείγμα 
μομίας σφηκός. Ό θάνατος τού έντόμου χρονολο
γείται πρό 3,550 έτών.

Άναγινώσκομεν έν τή παρισινή ΠοΜτνηι xal 
Jo,ioycx(f ΈπιθεωοήσεΓ

«Άνηγγείλαμεν, βασισθέντες είς τάς πληροφορίας 
ελληνικής εφημερίδας, ότι ό κ. Σαλωμόν 'Ράϊναχ ά- 
νεύρεν άρτίως έν Δήλω άγαλμάτιον όμοιον τού έν 
Λούβρω Μονομάχου καί έργον τού αύτού γλύπτου. 
Ή ειδησις δεν είνε άκριβής. *0 κ. Σαλωμόν άνεύρεν 
άγαλμα φυσικού μεγέθους, είνε δέ έργον τού έκγόνου 
τού γλύπτου είς ον οφείλομεν τον Μονομάχον^).

Προχθές ή Α. Θ. Π. ό Πατριάρχης έπρόκειτο νά 
έπισκεφθή έπί ταϊς έορταϊς τού Βαϊραμίου τήν A. Ε. 
τόν έπί τών στρατιωτικών ύπουργόν καί αύλάρχην 
τών άνακτόρων Ες.Γαζή Όσμαν πασσάν. Άοικομένης 
τής Α. Θ. II. είς τά άνάκτορα τού Γιλδίζ, ύπεδέξατο 
αυτήν εκ τής εξω θύρας ό μ,ουδίρης τών άνακτόοων 
τού εκεϊ ^ρατιωτικού άποσπάσματος άποδιδόντος τάς 
στρατιωτικάς τιμάς, καί διά τής μεγάλης τιμητικής 
κλίμακας ώδήγησε είς τήν αίθουσαν τής ύποδοχής 
τών πρέσβεων. Μετά μικράν άνάπαυλαν, ύπασπιστής 
τής A. Α. Μ. άνήγγειλε τή Α. Θ. Π ότι ή Α. Μ. ό 
Σουλτάνος, καίπερ άόιαθετών, ούδέν ήτταν έπιθυμεϊ 

δπως δεχθή είς ιδιαιτέραν άκρόασιν τόν πνευματικόν 
άρχηγόν τού ρωμαϊκού έθνους. Συγχρόνως καί ή Α. 
Ε. ο Γαζή Όσμαν πασσάς προσελθών είς τήν αίθου 
σαν έν ή εύρίσκετο ό Πατριάρχης, ώδήγησεν αύτόν 
παρά τή A. Α. Μεγαλειότητι. ’Ιωακείμ ό Γ'. έξέ- 
φρασε τότε τώ *Ανακτι τήν ζωηράν αύτού εύγνωμο- 
σύνην έπί τώ περιφανεστάτω τούτω δείγματι τής αύ- 
τοκρατοοικής εύνοιας, καί τή έπιμόνω προσκλήσει 
τής A. Α. Μ. έκαθησε κατέναντι Αύτής. ΊΙ A Α. 
Μεγαλειότης ό Σουλτάνος έξεδήλωσε τήν χ,αραν Του 

• έπί τώ ότι καί αύτή ή φύσις προσμειδιά κατά τάς 
έορτάς τού Βαϊραμίου, έφ’ αίς έλάμβανε τήν εύκαι- 
ρίαν νά ίδη έκ τού σύνεγγυς τόν πνευματικόν άρχηγόν 
τού ρωμαϊκού έθνους, πρός δν τρέφει άπειρον ύπόλη- 
ψιν καί έμπιστοσύνην, ών μικρόν δείγμα έξέφρασε τήν 
έπιθυμίαν ινα παράσχη αύτώ. Έπί τώ νέω τούτω 
δείγματι τής αύτοκρατορικής εύμενείας, ή Α. Θ. Π. 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης έόήλωσεν ότι διαρκώς 
μίαν καί μόνην εύχήν άπευθύνει καθ’ έκάστην τώ 
Παναγάθω Θεώ όπως υγείαν καί εύημερίαν χαρίζηται 
τώ *Ανακτι έπ’ άγαθώ τού τε Κράτους καί τών πι
στών Αύτού ύπηκοων. Έπί τούτοις ή A. Α. Μ. ό 
Σουλτάνος ειπεν ότι άπαντας άνεξαιρέτως τούς ύπη- 
κοους Του θεωρεί ώς ϊάίά τον τέχνα καί σΛ,Ιάγχνα 
της χαρόίας τον καί ότι μόνον Αύτού μέλημα έστιν 
ή προαγωγή τού Κράτους καί ή εύημερία τών ύπη- 
κόων του, ών ούδεμίαν διάκρισιν ποιείται κατά θρη
σκεύματα. Μετά τήν διαμοιβήν καί άλλων τινών έκ- 
δηλώσεων εύμενείας μέν έκ μέρους τού νΑνακτος, 
πίστεως δέ καί άφοσιώσεως τού ήμετέρου έθνους πρός 
τον θρόνον τής A. Α. Μ. έκ μέρους ττ,ς Α. Θ. Πανα- 
γιοτητος, ό Οικουμενικός πατριάρχης είς άκρον συγ- 
κεκινημένος έκ τής αύτοκρατορικής δεξιώσεως, κα- 
τηυθύνθη είς τά ιδιαίτερα δωμάτια τής A. Ε. τού 
Γαζή Όσμαν πασσα, ένθα προσηνέχθησαν αύτώ τά 
σννήθη άναψυκτικά ποτά. Έν τώ μεταξύ ό έκ τών 
άνακτορικών γραμματέων Μαχμούτ βέης προσελθών 
έπέδωκε τή Α. Θ. Π. κατά διαταγήν τού άνακτος 
άδαμαντοκόλλητον ταμβακοθήκην, φέρουσαν άδάμασι 
πεποικιλμένον τό όνομα τής Α. Μ. είς άνάμνησιν τής · 
άκροκσεως ταύτης καί ένάργεστέραν διατράνωσιν τής 
αύτοκρατορικής εύνοίας. ΊΙ Α. Θ. Π. καί αύθις έπχ- 
νέλαβε τάς αύτάς εύχαριστίας καί τήν ζωηράν έκφρα- 
σιν τής εύγνωμοσύνης Της, καί άπήλθε τών άνακτό
ρων, προπεμφθεϊσα άχρις ικανού διαστήματος ύπό 
τής A. Ε. τού Γαζή Όσμάν πασσα.

ΊΙ εξαιρετική τιμή, ήν ή Α. Μ. ό Σουλτάνος έπε- 
δαψίλευσε τη Α. Θ .11. τώ πατριάρχη ’Ιωακείμ τώ Γ' 
άντανακλάται έφ’ όλοκ).ήρου τού ήμετέρου έθνους, 
δπερ έν συγκινήσει θά δέηται τού Ύψίστου ύπέρ τής 
ύγείας καί μακροβιότητος τού φιλολάου άνακτος 
καί άπό καρδίας θά εύχηται ύπέρ τής έκπληρώσεως 
τού μυχίου πόθου δν ή Α. Μ. έξεδήλωσε δι’ ολίγων 
μέν πλήν έκφραστικωτάτων λέξεων, είπούσα οτι μό
νον μέληυ.α αύτής έστίν ή πρόοδος τού κράτους καί ή 
εύαμερία τών ύπηκοων Της άόιακρίτως φυλής ή 
θρησκεύματος. (Έκ τής
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ΤΞΟΤΈΞΣΙΣ.

AHIQAH ΗΘΗ ΚίΙΝΣΤAΝΤ!ΝΟϊΠ0ΛΕίΐϊ·

ΊΙ Κεράτσα.1

1 Κατ’ α’ίτησιν πολλών θέλομεν συνεχώς άναοημοσιεύει 
τινας τών πρώτων ποιήσεων τού άειμνήστου Ήλ. Ταντα 
λιδου έκ τής δυσευρέτου σήμερον συλλογής τών «Παιγνίων», 

νέαν έκοοσιν άδυνατούμεν, τό γε νύν εχον, νά έπιχειοή- 
σωμεν έν Κωνσταντινουπόλει, καίτοι παρχ πλείστων όσων 
φίλων προτραπέντες. Ούχ ήττον έλπίζομεν ότι τάχιον ή 
βράδιον κατασταθήσεται δυνατή ή τούτων πλήρης έκδοσις 
μεθ’ απάντων τών λοιπών έ'ργων τού ποιητού. Τά «Παί- 
γνια», ζωηρά έν τή μνήμη τής πρεσβυτέρας γενεάς, άγνω
στα τυγχάνουσιν οντα τή νεωτέρ^ι γενε^ί, πλήν τινων άνα- 
δημοσιευθέντων έν διαφόροις συλλογαϊς.

‘Π κεράτσα Κρουσταλλένια εχει γνώσι σαν κοκουτσι 
Κα' μια γλώσσα σαν παπούτσι.

Κι’ όταν κάμ.νη νά λαλήση φαναριώτικα κ^μπόσα,
*Ω ! νά διήτε τότε πνεύμα ! ώ ! νά διήτε τότε γλώσσα ! 

Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, 
Χίλ^α λόγια της τρεχάτα.

Μέ φακιόλι τρεμουσένίο καί μέ κοντογούνι μήλο 
Μέ κορμί ορθό σάν ξύλο.

’Σ ταϊς γειτόνισσες γυρίζει και μωρολογεί ^τά ίδια,
Κ’ ίστορεϊ τά δεκαπέντε της Συληβριάς ταξείδια, 

Κι’ολο πάτα, πάτα, πάτα 
Πάγ* ή γλώσσα της τρεχάτα.

Μέ την τσούρμα τά παιδιά της και τον ανδρα τον τσιπ.Ιάχη 
Και μέ μύδια στο πινάκι,

Εις ταϊς έξοχαϊς πηγαίνει, κ’ έκεϊ πιάνεται μαλώνει
Μέ τσυριές και μέ κατάραις κάθε άνθρωπον φορτώνει· 

Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα 
Χίλια λόγ^α της άφράτα.

Δίχως ν* άγριομαλώση και νά οείρ’ η νά ταϊς ©άγη
*Σ το λουτρο ποτέ δέν πάγει.

— «Ή κεράτσα, πού δέν είχε εις τά £ούχά της τριφύλλι
(Έλεγε μίαν ημέραν και μέ σουφρωμένα χείλη 

Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, 
ΛόγΓ άράδμκζε τρεχάτα).

Πού ή νειόνυφή της κόρη ’βγήκε δίχως να τήν δάνουν, 
Δίχως δαγερέ νά βγάνουν,

Νά ζητΤ| τήν μισή γούρνα οπού επώασα νά π;άση, 
Μΐ κουρελιασμένον τρύφτην και ξεγανωμένο τάσι ; . . .

Πάτα., πάτα, πάτα, πάτα, 
Νά ίδή ή γουρλομάτα !

Ποια έθάρρεψε πώς είμαι ; κάμμ^ά τάχα τιποτένια ;
’Εγώ είμ’ ή Κρουσταλλένια, 

Συννυφάδα τής Μαριώγκας πούχ’ ή Φρόσω τού Μιμήκου 
Παρακόρη τής δευτέρας παρακόρης τού Κυρίκου.

Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, 
Νά ίδή ή σκαλοπάτα !

Μέ τον μέθυσόν της άνδρα ήμερόνυκτα τά εχει, 
Και πολλάκις τού ταϊς βρέχει.

Καί αφού τον τσουμαδίση εχει τά υστερικά της,
Κι’ άραδιάζει γ?ά ταϊς προίκαις καί τά διαζύγιά της, 

Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, 
Χίλια λόγ^α σάν σαλάτα.

— «Έξω, σκύλ’, εξω τόν λέγει* ξεκουμπίσου μήν έμβαίνης, 
’ΊΙ ’ς τό κάτεργο πηγαίνεις.

Φαγί θέλεις ; πέτραις σκάσε ! τώρα ’γώ νά ξεπορτήσω, 
Μέσ* σ’τήν πρώτοσυγγελίαν τά ρουχάκ^α μου νά σχίσω, 

Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, 
Καί νά διής μπεκροκανάτα !

Μέσα ’ς τού 'Αγίου Μέγα τον όντα θά πορευθώ 
Νά τον ξεμολογηθώ.

’Σ τδ πάτριά.χεϊο φίλον κ* εναν εύταξία έχω,
Καί εις τού πριμικηρίου κάθε δεκαπέντε τρέχω, 

Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα, 
Νά μέ διής μπεκροκανάτα I

Ένα έχω χωρισμένο καί ’ς τδ χέρι άλλον ένα 
Σέ χρειάσθηκα κ* έσένα. » —

Τοίχου, τοίχου κο ζουλώντας αύτδς μόλις τήν ακούει,
Καί αύτή μέ τήν γαϊεντσα τδν Φωνάζει καί τον κρούει, 

Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα. 
Έξω τδν μπεκροκανάτα.

Δυδ βαθμοί ακόμη λείπουν άπδ τήν κερατσιτσιάτης 
Νά τήν φύγουν τά μυαλά της·

Κ’ είναι λόγος δτι μέλλει νά σταλθη ’ς τον Κουόουνα, 
Κ’ άς φωνάζη μ’ αλυσίδες τότ’ έκεϊ παντοτεινά, 

«Πάτα, πάτα, πάτα, πάτα,» 
Σάν τήν λυσσασμένη γάτα.

Πλ. Ταντααιδιις.

ΔΙΑΘΙΙΚΠ ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ.—Πλουσιώτατος κάτοικος τού 
Λονδίνου άποβιώσας άοήκε διαθήκην, ης τδ φιλανθρωπι
κόν μέρος ειχεν ώς έξης* κατέλειπε δηλαδή έβδομήκοντα 
παλαιάς άναξυρίδας (πανταλόνια) ϊνα πωληθώσιν έν δη- 
μοσίφ πλειστηριασμφ καί τδ έκ τής έκποιήσεως προϊον 
διανεμηθή τοϊς πτωχοϊς. Έν τή διαθήκη ώρίζετο συνάμα 
δτι έκαστος αγοραστής δέν ήούνατο ν* άγοράσΎ| είμή εν 
καί μόνον πανταλόνι ον. Ή πώλησις έγένετο, έννοεϊται δ* 
οτι οί άγορασταί τών πεπαλαιωμένων άναξυριδων ησαν 
έκ τής τάξεως τών γυμνητευό/των πτωχών. Και το μεν 
προϊόν τής έκποιήσεως, καίτοι δλως άσήμαντον, διενεμήθη 
τοϊς πτωχοϊς κατά τήν επιθυμίαν τού διαθέτου, άλλ’ έ
καστος τών αγοραστών ε ύρεν έρραμμένα έν τή ζώνη τής 
άναξυρίδος τραπεζικά γραμμάτια αξίας πεντακισχιλίων 
φράγκων. Ούτως, δ φιλάνθρωπος *Αγγλος έξησφάλισε τήν 
άκεραίαν διανομήν τών έλεών αύτοϋ.

Ή αγγλική άρχιτεκτονική έφημερίς The builder 
(δ Οικοδόμος) δημοσιεύει τά επόμενα ποσά, δαπανηθέντα 
εις τήν οικοδομήν μεγάλων κτιρίων έσχάτως οίκοδομηθέν- 
των ή μήπω περατωθέντων.

Διά τδ μέγα μελοδραματικόν θέατρον τών Παρισίων εδα- 
πανήθησαν φρ. 40 εκατομμύρια· τδ νέον Δημαρχεϊον τής 
γαλλικής πρωτευούσης άπερρόφησε δαπάνην 40 έκατομ. 
Τδ νέον ταχυδρομεϊον 30 έκατομ. Ήμεγέθυνσις τού ’Ωδείου 
τής αυτής πόλεως 8 έκατομ Τδ έν Αυστραλία νέον Μου- 
σεϊον τής Βικτωρίας φρ. 2,500,000. Ό έν Βρυξέλλαις έν 
τή πλατείς τής ’Αγοράς ’Ανακτορικός οίκος δύο έκατομ- 
μύρια. Τδ νέον έν τή πόλει Bruges διοικητήριον 2 έκα
τομ. Ό έν Βρυξέλλαις στρατών τού ιππικού 4 έκατομ. Το 
έν Βρυξέλλαις νέον Νομισματοκοπεϊον 4 έπίσης έκατομ. Το 
έν Βρυξέλλαις Καλλιτεχνεϊον 3 έκατομ. Τδ έν 'Αμβέρση 
νέον μουσεϊον 2 έκατομ. Τδ έν Βρυξέλλαις κατάστημα τών 
δικαστηρίων 4 έκατομ. Τδ έν Α’ίη ύπουργεϊον τής δικαιο
σύνης φρ, 1,700,000.

Μετ’ αισθήματος έθνικής υπερηφανίας ή ’Αγγλική έ
φημερίς δημοσιεύει, πρός σύγκρισιν, καί τά έπόμενα ποσά 
δαπανηθέντα εις οικοδομήν δημοσίων κτιρίων έν τφ ΊΙνω- 
μένω Βασιλείω τής Μ. Βρεττανίας καί ’Ιρλανδίας.

Τδ έν Ούεστμινστέρη βουλευτήριον άπήτησε δαπάνην 
3,500,000 λιρώ/ στερλινών, ήτοι φρ. 87,500,000. Τδ έν 
Whitehall νέον υπουργεϊον τών εξωτερικώνφρ. I 3,750,000. 
To Record office, 3 έκατομμύρια. Τδ νέον οικοδόμημα 
τών δικαστηρίων άπαιτεϊ φρ. 22,500,000, μή ύπολογι- 
ζομένων τών πολυπληθών αύτού παραρτημάτων.

Τά δημόσια έν Αγγλία σχολεϊα έχουσι χωρητικό
τητα δυναμένην νά περιλάβη 4,200,000 παίδων. Είσιν 
έγγεγραμμένοι έν τοϊς καταλόγοιςΓ3.895,000 παίδων, φ:ι- 
τώσι δέ τακτικώς εις τά σχολεϊα 2,751 ,000 παίδων. Εν
τός έτους, δ άριθμδς τών θέσεων έν τοϊς σχολείοις ηύξήνθη 
κατα 98,000. 'Ο άριθμδς τών εγγεγραμμένων παίδων ηύ
ξήνθη άφ’ έτέρου κατά 185,000. Ό μέσος ορος τών αα- 
θητών τών παρόντων έν τοϊς σχολείοις εΤνε 156,000. Κατά 
τήν αυτήν χρονικήν περίοδον, ο άριθμδς τών μαθητών τών 
ύποστάντων τάς εξετάσεις ηύξήνθη κατά 144,000, δ τών 
πτυχιούχων διδασκάλων ηύξήνθη κατά 3,000 καί δ τών 
ύποδιδασκάλων κατά 238.

Ή μεγάλη αύτη πρόοδος οφείλεται εις τούς έπιτοπίους 
θεσμούς τούς καθιστάντας τήν έκπαίδευσιν υποχρεωτικήν 
και ίσχύοντας ηδη καθ’ άπασαν σχεδόν τήν Αγγλίαν.

ΑΙ ΜΕΑΙΣΣΑΙ ΕΝ ΠΟΑΕΜΟι.—Αί μέλισσαι τής Βαυα
ρικής πόλεως Κίσιγκεν άπηθανατίσθησαν έΖκ τίνος πολεμι
κού άθλου αυτών καί κατέστησαν τοσούτφ διάσημοι υσω 
και τά έν τή πόλει ταύτ-ρ ιαματικά μεταλλικά υδατα.Κατά 
τδ έτος 1642, διαρκούντος τού Τριακονταετούς πολέμου 
η πόλις αύτη, πολιορκουμένη ύπδ τού Σουηδικού στρατού 
και αμυνόμενη δι' ολιγάριθμου φρουράς προασπιζούσης τά 
τείχη αύτής, περιήλθε εις τήν έσχάτην άπόγνωσιν. Τότε, 
πολίτης τις καλούμενος Πέτρος Χάϊν συνέλαβε τήν λαμ- 
πραν και νικηφόρον ιδέαν νά συνάθροιση πάσας τάς έν τή 
πόλει εύρισκομένας κυψέλας καί νά ρίψη ταύτας κατά κε
φαλής τών πολιορκητών. ΤΙ έξοδος αύτη πρωτοφανών πο
λεμιστών δυςκαταμαχήτων τοσαύτην φθοράν ένεποίησεν έν 

τοϊς τάγμασι τών Σουηδών, ώστε ουτοι έ'λυσαν πάραυτα 
τήν πολιορκίαν.

ΠΟΑΥΤΟΚΙΑ.—’Ανταποκριτής άττικής έφημερίδος γρά- 
φων έκ τού χωρίου Βυτίνης πληροφορεί ότι «έν τψ χωρίω 
Βιζίτσι τού δήμου Τροπαίων τής έπαρχίας Γόρτυνος, γυνή 
τις πρό 20 περίπου έτών έ'τεκεν επτά βρέφη, άτινα άπε- 
βίωσαν άμέσως* ή μήτηρ των όμως εζη μέχρι πρδ ολίγων 
έτών. Έπίσης έν τώ χωρίω Πλάνητέρι τού δήμου Κλει- 
τορίας τών Καλαβρύτων, πρδ τεσσάρων έτών, έτερα γυνή 
έτεκεν επτά βρέφη, άτινα άπεβίωσαν δλίγας στιγμάς μετά 
τήν γέννησίν των ή μήτηρ των ζή είσέτι άπολαύουσα ά- 
κρας ύγείας».

Τά ανωτέρω άναφέρει δ ανταποκριτής άπαντών πρδς 
τον καθηγητήν StOZ, οστις έπί τή γεννήσει τεσσάρων βρε
φών, άγγελθείση άρτίως τίνος δήμου τής Γαλλίας έδη- 
μοσίευσεν οτι «δ τοκετος πέντε βρεφών συνάμα έκβαίνει 
τών ορίων τής άνθρωπότητος καί ότι ούδέποτε μνημονεύε
ται οτι γυνή Γτεκε πλείονα τών 5 βρεφών».

* * Διηγούνται ήμϊν το επόμενον άνέκδοτον περί τού κυ
νηγού ** Ουτος κυνηγών έντδς τού δάσους τού Βελιγοαδίου 
καί ίδών τον κύνα του παθόντα ύπδ λύσσης έσκόπε^σε κατ’ 
αύτού ϊνα τδν φονεύίη, άλλ’ άντι τού κυνός, έφόνευσε πέρ
δικα πετώσαν.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ.

Εις τών διασήμων έν Παρισίοις ιατρών, γινομένου λόγου 
περί τού κ. Λεσσέψ. είπε περί τούτου τάδε :

— 'Ο άνθρωπος ούτος πάσχει νόσον άνιατον* δέν δύνα
ται νά ϊδη ίσθμδν χωρίς νά τδν διορύξη. Δυνάμεθα νά εϊ- 
πωμεν οτι είναι ί σ θ μ α τ ι κ ό ς .

Ό υίδς τού τραπεζίτου X . . . . μαθητής σχολείου τινδς 
έν Σταυροδρομείφ, έρωτηθείς έν παραδόσε^ παρά τού διδα
σκάλου του περί τών μερών τού λόγου άπήντησεν ώς εξής·

— Τί έστι μετοχή ;
— Μετοχή έστιν εν τών οκτώ μερών του λόγου το ού- 

σιωδέστερον.
— Πόσον ειδών μετοχάς εχομεν ;

• — ΈνεργηΉκάς καί παθητικάς.
— Ποϊαι είναι αί ένεργητικαί καί ποϊαι αί παθητικαί ;
— Ένεργητικαί έίνε έκεϊναι αί δποϊαι κερδίζουν, ώς αί 

τού Σ ι ρ κ έ τ ι X α ϊ ρ ι έ, καί παθητικαί έκεϊναι ’πού 
χάνουν, ώς αί τών σιδηροδρόμων

—- Πόσων ειδών ονόματα εχομεν ;
— Δύο, ονόματα μέ ύπόληψιν καί ονόματα χωρίς ύπό- 

ληψιν.
— Ποϊα. είναι τά πρώτα, καί ποϊα τά δεύτερα ;
— ’Ονόματα μέ ύπόληψιν εΐνε όσα έχουν παράδες, καί 

τδ έναντίον οσα δεν έχουν.
— Πόσων ειδών προθέσεις εχομεν ;
— Δύο, καλάς κα: κακάς.
— "Ορισον αύτάς.
— Καλαί προθέσεις εΐνε έκείνων, οσοι υπόσχονται νά 

πληρώσουν τά χρέη των καί δέν τά πληρώνουν· κακαί δέ 
έκείνων οσοι ούτε υπόσχονται, ούτε πληρώνουν.

— Πόσους συνδέσμους εχομεν ;
— "Ενα καί μόνον.
— Τις ούτος ;
— Τδ συμφέρον.
Ό μαθητής έτιμωρήθη διά νηστείας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ! ΟΔΗΓΙΑ!

Μέσον τοϋ δι,ακρί,νειν τους καλούς μύκητας 
αχό τών δηλητηριωδών.

Καθάρισον ήμισυ χρόμμυον καί θές αύτό νά βράση μετά 
τών μυκήτων* άν τό χρώμα τοϋ κρομμύου άποβή φαιον ή 
μαϋρον ή ύποκύανον, είνε προφανές σημετον ότι μεταςύ αύ
τών υπάρχουσι και δηλητηριώδεις. ”Αν μετ’άοκετήν βρασιν 
δέν μεταβάλη χρώμα, οί μύκητες είνε καλοί.

Τρόχος διατηρήσεως τών χορτο- 
καλλίων καί, λεμονιών.

Ταϋτα, έάν είνε υγιέστατα, διατηρούνται έπι εξ και 
επέκεινα μήνας τιθέμενα εντός άμμου ξηρότατης μή έχού- 
σης ούδ’ έλαχίστην υγρότητα και εις μέρος μη εχον έπίσης 
υγρασίαν. Οίκοδέσποινα.

£83-

ΠΑΡΕΡΓΑ.

ΛΥΣΕΙΣ

Τών έν τώ Δ' Τεύχει προβλημάτων,

Αρ. 4£. αίνιγμα.—δΐέλανθος.
Αρ. 47. ετερον.—Μόσχος.
Αρ. 48. ΕΤΕΡΟΝ.—Αιθήρ.
Αρ. 49. ΛΕΞΙΘΙΙΡΙΑ.
InfaillibilM, dwisibilM, irresislibilite κτλ.

Αρ. 20. λεξιγριφος.—(Charade).
Αρ. 24. γρίφος.—&ζΖ σε έσΟ&ε&ν ϊνχ ζ-JJS·

ΑΤΤΑΙ.— A. Α. Ίσμυρίδης, έμμέτρως (άρ. 16, 17, 18 
και 21).— Μιχ. I. Οίκιάξης (άρ. 19).— 1 Λαγύπουλος, 
(άρ. 16). —X. Παραπαντόπουλος (άρ. 17, 18) — Θεμ. 
Γαϊτανάχης (άρ. 21).—Ν. Κ. Μακρίδης (άρ. 17, 18 καί 
19).—Θ. Μ. Παρασκευόπουλος (άρ. 17). X. Κ. έν Θε· 
ραπείοις.— I. Λαγόπουλος (άρ 16).

’Αριστομένης, έν Βουκουρεστίω. (άρ. 11 τοϋ Γ' τεύχους 
έμμέτρως) καί (άρ. 13) διά τοϋ έξης δίστιχου :

’ Ανευ μ έ ν έν σταύλφ κείμαι
Μέ τό μέν ίππος δέν είμαι. ·

eO αύτος τον ύπ’ άρ, 15 λεξίγριφον — Γ. Δασκαλόπουλος 
έν Κωνστάντσα τόν ύπ’ άρ. 16 γρίφον.

Π. Μεταλλείδης έν Τραπεζοϋντι (άρ. 14 τοϋ Γ' τεύχους).
Εις τό ύπ’ άρ. 11 αίνιγμα, ού η λύσις εύθυμος, δύο 

εύφυεϊς λύται έοοσαν έτέρας λύσεις έπίσης επιτυχείς, είσι 
δέ αί έξης χοροδιδάσκαλος, υποκριτής.

ΣΗΜ. Του Λοιπού θα Λαμβανωμεν ύπ' ο^ει μόνον ζας 
εγγράφως διαβιβαζόμενα^ ήμϊν Λυσες.

ΑΡ. 30—ΕΤΕΡΟΝ.
Έκ προθέσεως άρχίζων τελευτώ εις μίαν νήσον, 
Έν συνόλω δέ σοφός τις.—Τίς τό αίνιγμα ό λύσων ;

ΑΡ. 3 1. —ΕΤΕΡΟΝ.
Ώς θεότητα αρχαίαν ένώ πάντες μέ τιμώσιν, 
”Αν τά πρώτά μου άφέλουν, ζώόν τι μέ χαθιστώσιν.

ΑΡ- 32 — ΕΤΕΡΟΝ.
Τό ήμισύ μου στρατηγοί ζητούν καί στρατιώται. 
Τό έτερόν μου ήμισυ τοις βασιλεϋσι δότε. 
Τά δύο δέ ήμίση μου εις εν ομοϋ έγείρων, 
Κύριον έξεις όνομα ένίων χαλογήρων.

Μ. Τ.

ΑΡ. 33. - ΕΤΕΡΟΝ. 
Je suis]dans la recreation, 
Bien que j’evite le journal. 
Etranger a tout mineral, 
Je suis pourtant dans le charbon.

AP. 34. — ΛΟΓΟΓΡΙΦΟΣ.
(Charade)·

Mon premier est un element 
Que 1’on craint et que 1’on desire, 
S’il perp6tre quelque accident 
Parfois, pourtant, il fait sourire. 
Pourtant vous trouvez mon second 
An sommet des grands edifices, 
En France, en Turquie, en Japon 
Mais rarement dans les trois Suisses. 
A mon tout, guerrier redoute, 
Dont parle volontiers 1’histoire, 
Les Parisiens ont eleve 
Monument qui parle de gloire.

AP. 35. —ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑ1ΓΝΙ0Ν ΑΡΤΩΝ.

Τά 16 χαρτία μιας δέσμης παιγνιοχάρτων, ήτοι τά 
7άρια, 8άρια, 9άρια καί ΙΟάρια τών τεσσάρων ειδών νά 
τεθώσιν, κατά τήν έπομένην τάξιν, τοιουτοτρόπως, ώστε οι 
αριθμοί αύτών προστιθέμενοι διαγωνίως, καθέκτως 
καί όριζοντίως νά δίδωσι τό αύτό άθροισμα.

---------- —Κ53·

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΕΑ.

ΑΡ. 2S. —ΑΙΝΙΓΜΑ
Είνε σύνδεσμος τό πρώτον, γνωστή τ’ άλλο τελετή, 
Μικρασιανή δέ πόλις εΐνε τ’ δλον εκλεκτή.

ΑΡ. 29 — ΕΤΕΡΟΝ.
Μέλος σώματος υπάρχω καί γνωστή πόλις έπίσης· 
Τον ’Απόστολον δέ Παύλον ένθυμ.οϋ καί Οά μέ λύσης.


