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H Ε Ι Κ Ο Σ Ι Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Σ  ΤΗΣ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Σ  Γ Ε δ Ρ Γ Ι Ο Υ  A'.

Σήμ.ερον, τή 18-/30- ’Οκτωβρίου, έορτάζει ό βασιλεύς 
τών Ελλήνων Γεώργιος την είκοσιπενταετηρίδα της βασι
λείας αυτου- σήμερον συμπληρούνται 25 έτη άφ’ δτου το 
πρώτον ¿πάτησε το έδαφος της Ελλάδος· σήμερον χαίρει 
καί άγάλλεται σύμπας ό Ελληνικές λαός έπί τή  έορτή του 
δημοφιλούς αυτού βασιλέως, ευχόμενος αυτώ ¿κ βάδους ει3- 
γνώμονος καρδίας ευδαιμονίαν καί ευλογίαν καί προκοπήν 
προς δόξαν καί τιμήν' τής βασιλείας αυτού καί προς τιμήν 
καί δόξαν τού 'Ελληνισμού σόμπαντος.

Είκοσι καί πέντε έτη δ'εν είναι βεβαίως μακρόν διά
στημα χρόνου έν τώ βίω των λαών, άλλ’ έν τω βραχεί 
τούτω χρονικω διαστήματι — ή ιστορία ακριβώς των ήμε- 

. τέρων χρόνων απέδειξε τούτο τρανώτατα — πόσα δόναται 
ή ευσυνείδητος καί σύντονος ένέργεια σοβαρού ήγεμόνος να 
κατορδώση προς ευημερίαν καί ευδαιμονίαν του λαού! Διά 

. τής δραστικότητος Ικανών «νδρών. άνυψούνται τά.εδνη· διά 
τής πεφωτισμένης αυτών ένεργείας προοδεύει ή ιστορία του 
πολιτισμού τού άνδ·ρωπίνου γένους. 'Ο  έλληνικός λαός εδρεν 

' έν τώ βασιλέί αυτού τόν ανδρα, όστις διά τής έμφρονος καί 
συνετής αυτού πολιτικής εσωσε την χώραν από έσωτερικής 
καί Ιξωτερικής καταστροφής· ναί έσωσεν αυτήν — καί διά 
τούτο ο λαός σήμερον ευγνωμονεί αυτώ καί εξαιτειται τήν 
ευλογίαν τού ‘Υψίστου έπί της κεφαλής καί τού στέμμα
τος 'αυτού.

Χρήζει άρά γε αποδείξεων ή άλή&εια άΰτη; Ά ς άνα- 
μνησ&ώμεν τήν κατάστασιν, έν ή ό νεαρές βασιλεύς ευρε 
τον τόπον, δτε πρέ είκοσιπενταετίας ¿πάτησε τό έδαφος της 
κλασσικής Ελλάδος! Τίς έξ ημών ¿πίστευε τότε δτι μετά 
τήν άναίμακτον Ιπανάστασιν τού έτους 1862 καί μετά τάς 
αίματηρας διχοστασίας τού έτους 1863 δά  ήδύνατο ¿πί εί- 
κοσιπένταετίαν όλην νά διατηρη&ή ή τάξις καί ή ήσυχία καί 
ή είρήνη εν τω έσωτερικω; τίς δ ά  έπίστευεν δτι ο φύσει ανή
συχος καί εΰμετάβολος τόν χαρακτήρα Έλληνικός λαός έν 
τφ  βραχεί τούτω χρονικω διαστήματι δά  έκαμνε τοσαότας 
καί τηλικαύτας προόδους, οϊας πράγματι έκαμεν ύφ’ δλας 
τάς έπόψεις; Οΰδείς δύναται σήμερον νά άρνηδή δτι τό 
άπίστευτον τούτο πολιτικόν &·αύμα συνετελέσδη διά τής συν
ετής. καί περιεσκεμμένης έσωτερικής πολιτικής τού βασιλέως, 
δστις έν πάση διχονοία καί έριδι των κομμάτων καί των 
κομματαρχών είχεν ύπ’ όψει τήν ευημερίαν καί ευδαιμονίαν 
ολοκλήρου του εδνους καί έν ταΐς μεγίσταις έσωτερικάίς καί 
έξωτερικαΐς δυσχερείαις ουδέποτε άπε&αρρύν&η, ουδέποτε 
άπέγνω.

"Οσα εΐπεν έν τή  λαμπρά αυτού προκηρύξει τού ’Οκτω
βρίου 1.863 πρός τούς "Ελληνας „Ουτε δεξιότητα ουτε νούν 
δεδόκιμασμένον φέρω είς υμάς· προσόντα τοιαότα ουδέ νά 
προσδοκάτε έδύνασδε από τής ήλικίας μου. Άλλ’ όμως φέρω 
ύμΐν πεποίδησιν καί άφοσίωσιν ειλικρινή μετά βαδείας πί- 
στεως είς τήν έν τω μέλλοντι ταυτότητα τής τύχης έμοΐ* 
τε καί υμών. . 'Υπόσχομαι υμϊν νά αφιερώσω τήν ζωήν μου 
σΰμπασαν υπέρ τής ευτυχίας υμών. .

Ου μόνον δέλω σεβασδή καί τηρήσει ευσυνειδέτως τούς 
νόμους όμών, καί προ πάντων τό σύνταγμα, τόν άκρογω- 
νιαιον λίδον τού νέου έλληνικού πολιτεύματος, άλλα δέλω 
σεβάσδή καί-δέλω άσκηδή δπως αγαπώ τούς δεσμούς υμών, 
τά  ήδη σας, τήν γλώσσαν υμών, πάν ότι υμείς αυτοί λα
τρεύετε, ως ήδη αγαπώ, υμάς αυτούς.“

Πάντα ταυτα έτήρησεν ώς άνήρ πιστώς έπί ολόκληρον 
καί πλήρη είκοσιπενταετίαν. Διά τής ευσυνείδητου καί απα
ρέγκλιτου τηρήσεως τών νόμων καί προ πάντων τού συν
τάγματος κατώρδωσε νά κατακτήτη τήν αγάπην καί τήν 
εμπιστοσύνην σύμπαντος τού λαού καί νά διατηρήση τήν 
ήσυχίαν καί τήν είρήνην έν τό» έσωτερικω έπί 25 έτη διαρ
κώς. Διά τούτο ευγνωμονεί αύτω ό λαός καί τήν ευγνωμο
σύνην του ¿κδηλοΤ σήμερον διά τής χαρμόσυνου πανηγό- 
ρεως: ό δημοφιλής βασιλεύς είναι ό φρουρός καί ό φόλαξ 
τών συνταγματικών έλευδεριών .τού λαού καί τό μόνον 
έδραιον στήριγμα της τάξεως καί της .λειτουργίας τών νό
μων έν τφ έσωτερικω. Θά ήτο άνόητον νά Ισχυρισδή τις ότι 
τά  πάντα ευρίσκονται είς καλήν κατάστασιν έν τφ  βασι- 
λείφ τής Ε λλάδος καί ότι δέν ύπάρχουσι πολλά έν πάσι 
τοΤς κλάδοις τού δημοσίου βίου, έν τη έκκλησία καί τή έκ- 
παιδεύσει, έν τη δικαιοσύνη καί τη διοικήσει, έν τω στρατώ 
καί τφ  στόλω, τά  χρήζοντα διορδώσεως, βελτιώσεως καί 
τελειοποιήσεως· ¿ν τούτοις όμως ή στερεά βάσις καί .τό δε- 
μέλιον έτέδησαν ήδη καί κείνται έν τή βασιλεία τού Γεωρ
γίου καί έν τη αγάπη καί πλήρει έμπιστοσόνη τού λαού 
πρός τήν βασιλείαν ταύτην. Έ ν  τω έξόχω ρήματι ,,ίσχύς 
μου ή αγάπη τού λαού“ ευρίσκονται αί έμπεδοι βίζαι τής 
δυνάμεως καί ίσχύος τού βασιλείου τού Γεωργίου- έν τοότφ 
τω σημεία» ένίκησε καί δά διατελή νικών! ’Αν τρικυμίαι 
έπίκεινται καί φοβερά κύματα άπειλητικώς ύψοΰνται, ό βα
σιλεύς καί ό λαός ήνωμένοι ιστανται όμού έν πάση δυσχε- 
ρεία καί έν παντί κινδύνω — άήττητοι είναι ό βασιλεύς καί 
έ λαός όταν συνδέωνται δι’ ίσχυρας αγάπης καί άκραδάντου 
εμπιστοσύνης.

. ’Ακριβής καί ευσυνείδητος τήρησις τών νόμων καί τού 
συντάγματος χαρακτηρίζει τήν βασιλείαν τού Γεωργίου Αλ 
έν τω έσωτερικω κατά τά  είκοσι καί πέντε ετη από της είς 
τήν Ε λλά δα  άφίξεώς τόυ μέχρι τής σήμερον ίσχυρά καί 
ειλικρινής αγάπη πρός τήν είρήνην χαρακτηρίζει τήν πολι
τικήν αύτου έν τάΐς πρός τά  γείτονα κράτη σχέσεσιν. Τήν 
είρήνην ¿φύλαξε καί διετήρησεν έπί είκοσιπενταετίαν όλην 
— καί πόσας ευλογίας έφερε τοιουτοτρόπως είς τόν λαόν 
του καί είς όλους τους λαούς τής χερσονήσου τού Αίμου! 
Θά συνέγραφον ολόκληρον βιβλίον, άν ήδελον νά περιγράψω 
τήν ιστορίαν τών παρελδόντων είκοσιπέντε έτών καί νά απο
δείξω ότι μόνη ή συνετή' καί ειρηνόφιλος πολιτική τού βα-, 
σιλέως Γεωργίου έπανειλημμένως κατώρδωσε νά προλάβη 
πολλάς δυσχερείας καί έξωτερικάς συγκρούσεις καί νά περι- 
σώση τούς φιλικούς πρός τήν γείτονα Τουρκίαν δεσμούς έπ’ 
άγαδώ άμφοτέρων τών κρατών, χωρίς νά δυσιάση μήτε τα  
συμφέροντα μήτε τήν αξιοπρέπειαν καί τό γόητρον τής χώ
ρας. Διότι πρός πάντα τά  έπικοινωνούντα κράτη καί ιδία 
πρός τήν Υ. Πύλην καδ’ άπασαν τήν μακράν βασιλείαν τού 
έορτάζοντος μονάρχου ή Ε λ λ ά ς διετέλεσε καλλιεργούσα σχέ
σεις αρμονίας καί άγαδής γειτονείας, η°ν ούτε τά  συνήδη 
μεταξύ ομόρων κρατών ασήμαντα έπεισόδια, ουτε έν κρισί- 
μοις στιγμαΐς τά  υπό τών ένδιαφερομένων συνδαυλιζόμενα 
πάδη κατώρδωσαν νά συνταράξωσιν ή νά έκτραχύνωσι χάρις 
είς τάς αμοιβαίας άγαδάς προδέσεις καί τήν κατανόησιν 
τής τάΰτότητος τών συμφερόντων.

’Ακόμη όλίγας λέξεις άς μοί έπιτραπή νά προσδέσω περί 
τού οικογενειακού βίου τού βασιλέως. Άπό 25 έτών ίσταται
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παρα τώ πλευρώ του ή πιστή αυτού σύζυγος, άναντιρρήτως 
ή προσφιλέστατη καί μάλιστα αξιολάτρευτος χασών τών νυν 
βασιλισσών, τό πρότυπον συζυγικής πίστεως καί άγάπης καί 
μητρικής στοργής, ή χαρ'ιτόβρυτος βασίλισσα νΟλγα, ήτις 
άνεδείχδη όντως ή προσφιλεστάτη μήτηρ τού έδνΟυς καί διά 
τοσούτων φιλανδρωπικών έργων κατεκτήσατΟ τήν αγάπην 
καί άφοσίωσιν τού έλληνικοΰ λαού. "Οστις ποτέ εΤδε τόν 
βασιλέα καί τήν βασίλισσαν έν μέσω τών έρασμίων τέκνων 
των, άτινα έτυχον άληδώς, λίαν έπιμεμελημένης καί όντως 
ελληνοπρεπούς μορφώσεως, καί έκ τών οποίων ό διάδοχος 
Κωνσταντίνος ού μόνον παρά τω ελληνικω λαφ άλλα καί 
παρά πάσι κατέστη άξιος τοσαύτης ύπολήψεως καί αγάπης,

ώστε διά τοΐς ευοίωνου μνηστείας αυτού μετά τής ήγεμο- 
νόπαιδος Σοφίας Δώροδέας έπέστέψε τούς μετά τών κρα- 
ταιοτάτων τής Ευρώπης δυναστειών ευτυχείς δεσμούς, όστις 
ποτέ εΐδεν αυτούς μετά τών εαυτών τέκνων, δά  εΐπη βε
βαίως μετά δικαίας πατριωτικής ύπερηφανείας ότι τοσούτον 
εγκάρδιος αγάπη, τοσούτον πιστή άφοσίωσις, τοσαύτη οικο
γενειακή αρμονία πολύ σπανίως ή καί ούδαμου αλλαχού 
εύρίσκεται.. Πας Ιλλην πατήρ, πάσα μήτηρ έλληνίς βλέπει 
έν τώ  βασιλικώ ζεύγει καί τοΐς άγαπητοΐς αότου τέκνοις το 
υπόδειγμα καί τό πρότυπον τής Ιδίας οικογένειας' τρισμακα- 
ριος έ λαός όστις έν τή οίκογενεία — τώ άσαλεύτω καί αίω- 
νίω δεμελίω πάσης πολιτείας — ευρίσκει τοιούτο πρότυπον!

Ο γ . VI. β ο ε η ε ι ι .

"Ολοι γνωρίζουσι τό έπεισόδιον, όπερ έφερεν άπό του 
καταστρώματος τού δικρότου τόν δόκιμον τού ναυτικού 
Δανίας πρίγκηπά Γεώργιον έπί τού δρόνου τής Ελλάδος. 
Ό  πρωδυπουργός τής Αγγλίας Πάλμεστρων συνομιλών μετ’ 
αυτού έν Λονδίνω κατά τάς έορτάς της τελέσεως τού γά
μου τού πρίγκηχος τής Ουαλίας μετά τής άδελφής του 
πρίγκηχος Γεωργίου, έμεινεν έκπληκτος έκ της άγχινοίας 
τού πρίγκηχος ένφ δε ουτος έξηκολουδει έπιχάριτον συν
ομιλίαν, ό άγγλος Πρωδυπουργός ¿σχημάτιζε τήν Ιδέαν ότι 
ό νεαρός πρίγκηψ δά  ήτο ό καταλληλότερος βασιλεύς τής 
Ελλάδος, μή δυνάμενος νά γεννήση μήτε έν Έ λλάδι, μήτε 
έν τοΐς άνακτοβουλίοις τών τριών ευεργετίδων δυνάμεων τήν 
παραμικράν άντιπάδειαν. Άπό τής ήμέρας έκείνης έψιδυ- 
ρίσδη έν τώ άγγλικώ τόπω τό δνομα τού νεαρού πρίγκηπος 
ώς υποψηφίου βασιλέως τής Ελλάδος. Τό όνομα δέ τούτο 
άπό της ήμέρας έκείνης έκανέλαβε μετά στοργής ή Ε λλάς 
καί ό έλληνισμός, χωρίς έτι νά γνωρίζη τόν μελετώμενον 
ήγεμόνα του. Τή εποχή ¿κείνη ή Ε λλά ς εύρίσκετο προ 
ένός πολιτικού καί κοινωνικού χάους· ή οκτωβριανή έπανά- 
στασις είχεν ανατρέψει τήν τάξιν, καί εΤχον μέν συμβή ατο
πήματα, άλλα σπουδαΐαι συγκρούσεις καί αίματοχυσίαι δεν 
εΤχον Ιπέλδη καί μολόνη τήν πολιτικήν ίστορίαν μας. Έ ν 
τούτοις πάντες κατείχοντο υπό τής άβεβαιότητος περί τού 
μέλλοντος. Ήγνόουν τ ί ήδύνατο νά φέρη είς φώς πάσα 
παρερχομένη ήμέρα. Τά πράγματα δέν ήσαν διαυγή, καί έν 
τέλει έφάνη άπό στιγμής είς στιγμήν έπαπειλοόμενος ο κίνδυ-

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
Έ  άφιξις τού Γεωργίου έν 'Ελλάδι μετήλλαξε βίον καί 

συστήματα. Ίδέα ι παλαιαί καί έσκωριασμέναι κατέπεσαν κάί 
δετικωτέρα κίνησις άνεφάνη παρ’ ήμΐν· ή βασιλεία παρου- 
σιάσδη ύπό νέαν δλως όψιν, ώς παρουσιάζετο ή δυναστεία 
του "Οδωνος είς τάς όψεις τής Ελλάδος. "Ολα ήπλοποιή- 
δησαν έν τή αυλή, ή δέ βασιλεία δύναταί τις νά είπη κατ- 
ήλδε μέχρι του λαού. Τούτο οφείλεται είς τό έκτάκτως 
δημοκρατικόν πνεύμα τού βασιλέως Γεωργίου καί τού απε
ριορίστου σεβασμού αυτού πρός τόν δεμελιώδη νόμον τού 
κράτους. Άν είνε δε πράγμα δι’ ό αίσδάνονται άχδος τινίς 
έκ τών αριστοκρατών τής βασιλείας τού Ό δωνος, εΤνε αΰτή 
ή άπλότης καί συγχρώτισις λαού καί βασιλείας. Συνειδι- 
σμένοι έκ τής πολυτελείας τού "Οδωνος δεν δύνανται νά 
ένονήσωσι τήν. απλότητα τού Γεωργίου. Άν δελήση τις να 
παραβάλη.τούς δυο βασιλείς δά τούς εόρη άνομοίους πρός 
όλα. Ά λλαι «ρχαί, άλλη ανατροφή, άλλαι ίδέαι, αλλά καί. 
άλλοι καιροί. "Ολα ταΰτα χωρίζουσιν άπ’ άλλήλων τους 
χαρακτήρας τών δύο μοναρχών. Έκπαιδευδείς ό 'Γεώργιος 
έν τή  ναυτική Σχολή τής Δανίας, άπέκτησεν όλην τήν ζωη- 
ρότητα, όλην τήν φαιδρότητα άλλά καί τήν άπλοίκότητα 

.τών ναυτικών τής πατρίδος του, ταύτην δε εΤχεν άκο 
δοκίμου καί διετήρησε μέχρι τής σήμερον’, δτε έπί είκο- 
σιπενταετίαν όλην βασιλεύει έν Έλλάδι. Ούτε άκόλουδοι 
ούτε πολυτελείς δεράποντες συνοδεΰουσι τόν βασιλέα μας. 
Έ ν μέσω τού λαού αίφνης έπιφαίνεται τό εύλύγιστον σώμα 
του καί ή πάντοτε μειδιώσα μορφή του, ήτις ήδη 0τε οί

νος, όστις ήδύνατο νά έχη όδυνηράς διά τό έδνος συνεπείας.
Ευτυχώς 6 κίνδυνος έκεΐνος παρήλδεν, ή δε σχηματι- 

σδεΐσα ιδέα όπό τού Παλμεστρώνος έγένετο πράγμα μετ’ 
ολίγον, της Έ δνικής Συνελεύσεως έκλεξάσης βασιλέα τόν 
πρίγκηπά τής Δανίας Γεώργιον, δστις άπό τάς χεΐρας τού 
γηραιού Κανάρη έδέξατο τό ελληνικόν στέμμα, καί .τήν 
18 .’Οκτωβρίου, Ιφηβος είσέτι, ώραΐος, πλήρης ζωηρότητος 
καί σφρίγους, άπεβιβάζετο είς τόν Πειραιά ¿ν μέσφ του 
άκρατήτοο ένδουσιασμού τού πλήδους, δπερ μετά τού ξαν- 
δού έκείνου νεανίου έβλεπεν έπανερχομένην τήν ευνομίαν, 
τήν δημοσίαν τάξιν, καί προσεδόκα παρ’ αυτού τήν καδο- 
δήγησιν τής Ε λλάδος είς τό στάδιον τής προόδου καί'τού 

•πολιτισμού. Άπό τής ήμέρας ¿κείνης παρήλδεν ολόκληρος 
είκοσιπενταετία, καδ’ ήν "Εδνος καί Βασιλεία συνέζυμώδη- 
σαν έν ήμέραις άγαδαΐς καί πονηράϊς. Ό  δρόνος καί ή δυ
ναστεία έσυστηματοποιήδη καί έκανονίσδη διά τής οικογε
νειακής αλληλουχίας καί τής διαδοχής, ή τάξις άποκατέ-’ 
στη καί ή 'Ελλάς οδεύει είς τήν πρόοδον.

χρόνοι έπέδεσαν τάς πρώτας ρυτίδας των απέκτησε σοβαρό
τητα άρκούντως χαρακτηριστικήν. 'Υψηλός, ευλύγιστος, μέ 
προτεταμένον στήδος, μέ κανονικήν κεφαλήν, άμεμπτον πρόσ- 
ωπον, συγκεντροΐ δλην τήν ελκυστικήν έκφραστικότητα είς 
τούς γαλανούς όφδαλμούς του, οίτινες ¿φ’ όσον όμιλεΐ ¿ξ- 
ετάζουν, προσπα8·ουντες νά έίσχωρήσωσιν είς το πνεύμα τού 
άπέναντί του άκροωμένου καί ¿κεΐδεν νά ελκύσωσιν ούτως 

'είπεΐν τάς έντυπώσεις καί τάς σκέψεις ύφ’ ών κατέχεται 
ουτος.

Τέλειος ίππεύς, τέλειος σχαδιστής, σκοπευτής λαμπρός, 
ευδυμος πάντοτε, συρίζων ώς απόφοιτος τής Στρατιωτικής 
Σχολής καί άκολουδών μέ τήν ράβδον του τούς ήχους τής 
παιανιζούσης μουσικής, έτοιμος πάντοτε νά έκστομίση τήν_ 
λεπτοτέραν ειρωνείαν κεκαλυμμένην τόσον, ώστε να μή δύ- 
ναται νά όρίση ό'δεχόμενος αυτήν ακριβώς, ομοιάζει προς 
τούς τύπους, ούς παρουσιάζει ¿ν. ταΐς μυδιστορικάις έποποι- 
ΐαις του 6 κόμης Τολστόης τούς ¿γκαταλείποντας τό σφαι- 
ριστήριον καί συρίζοντας καί μειδιώντας ένω μ εταβαίνουσίν 
είς τό πεδίον τής μάχης. Δέν εχει τίποτε άπό τήν σοβαράν 

' ' 39*
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έκείνην αυστηρότητα, ήτις χαρακτηρίζει βασιλικός τινας φυ
σιογνωμίας της Ευρώπης.. Σήμερον τούτο είναι αναχρονι
σμός' βασιλεϊαι καί λαοί τόσον συνηνώδησαν, ώστε ή διά 
της πολυτελείας καί της αυστηρότητες Ιπιβολή, είναι αρ
κετά ασιατικός τρόπος του βασιλεόειν, έξεγείρων μίση καί 
πάδη. Τούτο αν δύναται νά δεωρηδή ώς συντελούν εις 
κράτη τινά έτι προς διακράτησιν του μοναρχικού γοήτρου, 
έν Έ λλά δι, όπου τά  πνεύματα είναι τόσον ανήσυχα καί αί 
κοινωνικαί εξεις τόσον ανώμαλοι, τούτο ήδελεν ίπιφέρει βλά
βην είς τήν μοναρχίαν. Αί πρώται δε γεννηδεΐσαι άντιπ«- 
δειαι κατά του 'Όδωνος καί της ’Αμαλίας προήλδον κυρίως

έκ του χαρακτηρος καί των Ιδεών τούτων του άλλως τε 
άγ«&·ου καί μεγαλόφρονος μονάρχου.

Τούτο ένόησεν από τής πρώτης ημέρας καδ ήν ¿πά
τησε- τον πόδα του είς τήν 'Ε λλάδα  καί έζήτησε τήν Ισχύν 
του είς τήν αγάπην του λαοί* του, καί έγένετο Έ λλην τάς 
συνηδείας καί τάς ιδέας. Απλούς όπως ή κοινωνία μας· αφε
λής όπως τά  έδιμά μας. Βασιλεύς δημοκρατικώτατος περι- 
ερχόμενος τάς οδούς πεζή, όπως δεν περιέρχονται αΰτάς 
οδτε οί υπουργοί μας, κλειόμενοι έρμητικώς έντός της άμά- 
ξης των.

(Έ κ  τη« ,,Άκροπόλεωί'1.)

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Η Σ Ζ Α Π Π Α Σ .

Ο. μέγας τού Ιδνους ευεργέτης Εΰαγγέλης Ζάππας 
έγεννήδη τω 1800 έν Λαμπόβω. μικρού χωρίω τής έπαρχίας 
Τεπελενίου.

Ή  έφηβική καί νεανική ηλικία του Εΰαγγέλη διήλδον 
'¿ν πολεμίκαις περιπετείαις. Δεκατριετης ών έστρατολογή&η 
υπο του Αλή πασσά, καί έν τη υπηρεσία αυτού έλαβε τό 
πρώτον. χρίσμα.τού δεξιού καί ανδρείου πολεμιστού, ώς τό
σοι άλλοι έν τοίς δπλοις δια- 
πρέψαντες ηρωικοί άνδρες.

‘Ο Εΰαγγέλης μετά τήν 
έπιτέλεσιν τού ίερού πρός τήν 
πατρίδα καδήκοντος, ούτε στρα
τιωτικούς βαδμούς ζηλώσας, ούτε 
τάς προσενεχδείσαςαύτωδιάυπη-, 
ρεσίας του έδνικάς γαίας άποδε- 
χδείς, άπήλδεν είς Βλαχίαν.

Ή δη  άλλος 'πόδος κατείχε 
τήν ψυχήν αυτού, ή έπίτευξις 
της ανεξαρτησίας εαυτού διά 
συντόνου φιλο^ονίας καί δρα- 
στηριότητος.

Τω 1831 άφίκετο είς Βου- 
κουρέστιον ούδεν άλλο έφόδιον 
φέρων πλήν της έφ’ έαυτόν πε- 
ποιδήσεως· - έπί βραχύν χρόνον 
εμεινεν έξετάζων καί. μελετών · .·. 
όποιον στάδιον νά έκλέξη· διά 
τού οξυδερκούς αυτού βλέμμα
τος διέκρινεν αμέσως τό ποδού-. 
μενον εΐδεν ότι μικρας ίκανό- 
τητος καί δραστηριότητος έκμι- 
σδωταί κτημάτων έν Βλαχία
έγίνοντό πλούσιοι ένεκα τής έκτά-κτου παραγωγικότητος τού 
έδ.άφους· διά τής γεωργίας λοιπόν άπεφάσισε νά χρησιμο- 
πόιήση τήν έν αυτω. φλογέράν δραστηριότητα.

■ Ένφκίασε κτήματά τινα" ή γή άνέδιδεν άφδόνους καρ
πούς άλλ’ ό Εΰαγγέλης έσκέπτετο ότι έτι αφδονωτέρους ήδύ- 

^νατο ν αποσπάση έκ τής άγκάλης αυτής διά τελειοτέρας 
‘καλλιεργίας· διά τής αρχιβουλίας η’ν έχουσιν οί ισχυροί χα
ρακτήρες όπως τέμνωσι νέας όδούς, έγκαταλιπών τά  πεπα- 
τημένα εΐσήγαγε νέαςμεδόδου.ς-καλλιεργίας, συνεπιβοηδούν- 
τοξ καί τού παρ αυτφ μεταβάντος έξαδέλφου του Κωνσταν
τίνου Ζάππα· έκπληξιν καί οίκτον διήγειρον παράτοΐς άλλοις 
έκμισδωτάις αί-.καινοτομίαι έκεΐναι, ¿λλ’ ότε εΐδον τάς πλου-

ΕϊΑΓΓΕΑΗΣ ΖΑΠΠΑΣ.

σίας καί έκτάκτους συγκομιδάς άπέμειναν χαίνοντες καί 
δαυμάζοντες.

Ή  έξοχος έπιχεφηματικότης, ή παραδειγματική τιμιό- 
της τού Ευαγγέλη καί τού έξαδέλφου του, ή πεποίδησις ήν 
ένέπνεον είς πάντας, κατέστησαν αυτούς περιζήτητους έκμι- 
σδωτάς καί πολλοί των γαιοκτημόνων παρεκάλουν αΰτούς 
νά ένοικιάσωσι τάς ιδιοκτησίας των.

Κατά μικρόν έμίσδωσαν απε- 
ράντους έκτάσεις γαιών, τω δ ί 
1842 τό περιώνυμον Βροσδένιον 
οί έν τω κτήματι τούτω υδρό
μυλοι συχνάκις έκαλύπτοντο δπό 
των ύδάτων τού πλημμυρούντος 
ποταμού· άλλ’ ό Ζάππας έπε- 
νόησεν ευφυέστατα νά κατα- 
σκευάση τεχνητόν οχετόν μα
κράν των μόλων πρός εκροήν 
των ύπερεκχειλιζόντων ύδάτών, 
νά στρώση διά κορμών δένδρων 
(ένεκα της απολύτου σπάνιός έκεί 
λίδων) ένιαχού τήν κοίτην τού 

. ποταμού καί σχηματίση δι’ αυ
τών προχώματα είς οχδας τινάς 
αυτού· οΰτω δ ί  οΰ μόνον αί 
πλήμμυραι προελήφδησαν, αλλά 
καί τό υδωρ μετά μείζονος δυ- 
νάμεως καί κανονιχώτερον έρρεε 
πρός κίνησιν των μυλοπετρών 
τό όλέδριον στοιχεΤον κατέστη 
ευεργετικόν.

Ό  Εΰαγγέλης Ζάππας βλέ- 
πων ευλογούμενον όσημέραι τον 

πλούτον αυτού, άπεφάσισε νά γείνη Ιδιοκτήτης των κτη
μάτων ών ήτο έκμισδωτής καί βαδμηδόν ήγόρασε πάσας 
τάς κατάφυτους έκείνας καί γονιμωτάτας Ικτάσεις μετά 
τών έπαόλεων καί τών χωρίων. Ή  δ ΐ  άγλαόδώρος γή, ώς 
νά προησδάνετο οποίαν.χρήσιν .έμελλε νά ποιήση του πλού
του αυτού, παρήγε, παρήγε, παρήγε.

Οί οίκοι τού Ζάππα έν Βουκουρεστίφ καί τοις κτήμασι 
ήσαν περιβόητοι δια τήν φιλοξενίαν, άληδεις οΐκοι ’Αβραάμ· 
πόσοι "Ελληνες έκπατρισδέντες εύρυκον έν τη ξενητεια ολί- 
γην πατρίδα ΰπό τήν φιλάνδρωπον τού Ζάππα στέγην! άλλά 
πολλοί πλήν τής ένδέρμου δεξιώσεως καί τής άρωγής εδρι- 
σκον. έκεΐ καί τι πολύτιμότερον, τήν συμβουλήν καί τήν έν-
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δάρρυνσιν, παρακέλ&υσιν πρός έργασίαν, διεξέγερσιν τής φιλο- τών δύο μνημάτων άπό μίαν πλάκα μί τάς εξής λεξεις.
τιμίας όπως καρτερικώς παλαίσωσιν έν τω βίω καί νικήσωσιν Είς μέν τάς Αδήνας ,,ένδάδε κεΐται ή κεφαλή“ είς δε το
έπί τέλους. ' σχολεΐον τού Λαμπόβου ,,ένδάδε κεϊνταιτά  οστά“ καί λοιπά

Ό  Εΰαγγέλης Ζάππας άπέ- λέγω.“
δανε τή  19.Ίουνίου 1865, έτάφη ' Η διαδήκη αυτη άπεκά-

δούλος τού Θ εοΓκτίτω ρ κηδόμενος τής προσφιλούς πα-
αΰτης τής έκκλησίας Εΰαγγέ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ. τρίδος άφίνει έν τη έσχατη δε-
λης Ζάππας άποδανών τό έτος ° Μ ™  του παραγγελίαν ότι πας
. . . .  μήνα . . . .  καί ημέραν . . . . . ) ,  καί μετά τέσσαρα Έ λλην έχει τό δικαίωμα νά επαγρυπνή είς τήν έκτέλεσιν
χρόνια νά ξεπαραχώσουν τά  κόκκαλά μου, και ψάλλουν αυτοί τών διατάξεων τής διαδήκης αυτού.

ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΗΣ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ,

κατά τήν έκκλησιαστικήν τάξιν, καί ξαναπαραχώσουν τήν Αλλά τήν άληδώς δερμουργον φιλοπατρίαν τού Ευαγ-
μίν κεφαλήν μου είς τήν αυλήν ή Ιμπροστά τού καταστή- γέλη διατρανοΐ τό μέρος τούτο τού ε'. άρδρου τής διαδήκης. 
ματος τών ’Ολυμπίων" είς τάς Αδήνας, τά  δ ί  ¿στα μου είς „Αν ’Ελλην τις πράξη ή έφεύρή μέγα κατόρδώμ« υπέρ
•ρν,Μ Λτώΐ έν ΛαΐίπόΒω σνολείου. καί δέσουν έπ’ II
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' παρ’ δλου τοΰ έθνους καί -τής Κυβερνήσεως, τότε Ιξ  όλου ΈλλάδΟς, ό διάδοχος του ‘Ελληνικού θρόνου, κραταιοί ήγε-
του εΙ<?οδηρ.ατος τής τετραετούς αυτής πανηγύρεως. των μονίδαι, "Ελληνες έκ χάσης γωνίας συρρέουσιν εις τό καλλι-
-Όλυμπίων νά άφαιρεθοΰν μόνον τά  έξοδα τής τετραετούς μάρμαρον μέγαρον όπως θεάσωνται τά  έργα τοΰ νοο καί 

- έκθέσεωζ και με τά  περιπλέον ή έπιτροπή νά φτιάση ενα τών χειρών, τά  εργα τής καλλιτεχνίας τής καλλιεργίας καί
χροσοϋν στέφανον διά νά στέψη τόν ήρωα τούτον έν τφ  των βιοτεχνιών. Μεγάλη καί περίλαμπρος εορτή τελείται,
μέσω τής γενικής· συναθροίσεως προς τιμήν αυτού καί δόξαν έξοχός πανήγυρις τής έργασίας, έν ή αμείβεται ή φιλοτιμία
του έθνους ολοκλήρου· συγχρόνως νά του δώση καί τά  περι- καί ,ή.φιλοπονία, έν ή ύπεκκαίεται ή άμιλλα προς έθνικήν
πλέον χρήματα όπου έμειναν έκ του φτιασίματος του στε- ευημερίαν. Καί ή κεφαλή του θελήσαντος καί έκτελέσαντος
φάνου προς χαράν αύτοΰ καί άφοσίωσιν των όμοίων του υπέρ διά τοΰ πλούτου αυτού ταΰτα πάντα είνε έκεΐ πλησίον, γη-
τόΰ έλληνικοΰ μεγαλείου.“ θοσύνως ριγούσα έξ άγαλλιάσεως. Πολλαί κεφαλαί έπενοή-

Τίς οίδε ποίαν έφεύρεσιν, τίς οΐδε ποίαν μεγαλουργόν σαν μαγικούς φαντασιώδεις κόσμους· άλλα τί έξαισιώτερον
έπινόησιν έμπλεων τόλμης καί άφοσιώσεως προς άφθιτον κλέος τοΰ πραγματικού, του εθνικού καί χαρμοσύνου τούτου ποιή-
καί-μεγαλεΐον τής Ελλάδος έπόθει ή μεγάλη ψυχή τοϋ ματος του όποιου ή Ιορτάσιμος βοή έξικνεΐται μέχρι τής
■Ζάππα' τοιοΰτο βραβεϊον άθλοθετοΰσα! όνεφοπολήσάσης αυτό κεφαλής;

Ή δ η  αί πύλάι τής έκθέσεως ανοίγονται- ό βασιλεύς της * * *

 ----------

Ο Λ Ι Γ Α  Π Ε Ρ Ι

• . Κ ατά τους ήμετέρους χρονους έπικρατεΐ ή τάσις τοΰ 
νά έξετάζώμεν καί αυτόν τον βίον τοΰ ανθρώπου καί τής 
κοινωνίας Ιν γένει από έπιστημονικής άπόψεως·καί νά άνε- 
ρευνώμεν τους νόμους, καθ’ οΰς ό βίος οδτος Ιξελίσσεται. 
Διότι έν τε τη ¿ψύχω καί έμψόχω φύσει, τής όποίας τό  τε- 
λειότατον δημιούργημα είνε ό άνθρωπος, έπικρατοΰσι νόμοι 
στ,αθεροί, καί όπως ή αυξησις καί άνθησις των φυτών ουτω 
καί ό βίος .πών άν&ρώπων καθ’ δλας αύτοΰ τάς έκδηλώσεις 
ύπόκειται είς. νόμους σταθερούς καί αμεταβλήτους. Τό άρι- 
στον έκ τών βοηθητικών μέσων.πρός έξακρίβωσιν των νόμων 
τούτων, των διεπόντων τον βίον τής άνθρωπότητος, είνε ή 
στατιστική, τής όποίας-οί ξηροί αριθμοί έμψυχοΰνται καί 
ζωογονούνται προ των όμμάτων τοΰ έπιστήμονος καί δει- 
κνύουσιν άριδήλως τούς κανόνας των κατά τό φαινόμενον 

- άκανονίστως συμβαινόντων έν τω όργανισμώ τής κοινωνίας. 
Διά τοΰτο ή στατιστική είναι όχι μόνον τερπνή καί Ινδια- 
φέρουσα άλλα καί σπουδαιότατη έπιστήμη.

Τάς πρώτας βάσεις τής στατιστικής έ&ηκεν έν ετει 
• 1660 ό Έρμάννος Com ing, καθηγητής τοΰ κατά τήν έπο- 

χήν έκείνην περιφήμου πανεπιστημίου έν Leyden, όστις κατά 
τό ρη&έν έτος παρέδωκε μαθήματα, δ ι’ ών ήθέλησε νά κα
τάδειξή τήν &έσιν τοΰ ατόμου πρός τήν όλην κοινωνίαν δ ι’ 
ακριβών μαθηματικών' υπολογισμών καί τοιουτοτρόπως έγέ- 
νετο ό θεμελιωτής τής στατιστικής.

Ή  έπιχείρησις αυτή του Coiiring έτυχε μεγάλης αποδο
χής καί πολλοΰ θαυμασμοΰ. Τά αποτελέσματα βεβαίως τών 
έρευνών του ήσαν μικρά καί ευτελή ένεκα τής έλλείψεως τών 
αναγκαίων βοηθητικών μέσων, άλλ’ -έπί τών θεμελίων, τά  

.όποια έ&ηκεν ό σοφός Γερμανός, άνηγέρθη βαθμηδόν τό 
οικοδόμημα τής έπιστήμης ταύτης. Έ ν  έτει 1741 ό Δανός 
Amhersón συνέταξεν αρκούντως ακριβή'στατιστικόν πίνακα 
περί διαφόρων' φαινομένων, άτινα έκίνουν τό ένδιαφέρον τής 
έποχής έκείνης. . Έ ν  έτος βραδύτερον έδημόσίευσεν ό Γερ
μανός Süssmilcii ογκωδέστατον έργον όπό τήν έπιγραφήν: 
,Ή  θεία τάξις έν ταΤς μεταβολάϊς τοΰ άνθρώπίνου γένόϋς“, 
έν ιφ προσεπά&έι, έπί τη βάσει μαθηματικών όπολογισμών, 
νί άνακαλύψη διαφόρους νόμους, γενικόν κΰρος έχοντας. ’Αλλ’ 
4 διασημότατος: πάντων τούτων ήτο ό Βέλγος Quetelet (1796 
— 1879), όστις .ήγαγε τή ν  στατιστικήν εις; ό σημεΐον. εύρί- 
σκεται -τήν σήμερον, τελειοποιήσας αυτήν., έπί τοσοΰτον. ώστε

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ .

νά δύναται μέ ολίγους αριθμούς καί βραχυτάτας λέξεις ν 
άποδεικνύη έναργώς πράγματα, πρός άπόδειξιν τών οποίων 
άλλοτε έγράφοντο ολόκληροι τόμοι. Διά τής στατιστικής 
διαφωτίζομεν τήν σήμερον καί τά  σκοτεινότερα κοινωνικά 
ζητήματα καί δι’ αυτής κατορθουμεν ευκολώτερον καί άσφα- 
λέστερον νά διορθώνωμεν τά  κακά καί νά έπεκτείνωμεν καί 
τελειοπθΜ->μεν τά  αγαθά, άτινα παρουσιάζει ό οργανισμός 
τής κοινωνίας.

Πρό πάντων λαμβάνομεν τή  βοηθεία τής στατιστικής 
ακριβή γνώσιν·περί τών' μεγάλων κατορθωμάτων, άτινα ή 
άνθρωπότης έκτελέί διά τής διηνεκούς προόδου τοΰ πολι
τισμού. "Οπως άναφέρωμεν εν μόνον παράδειγμα, άς δια- 
τρίψωμεν ολίγον έπί τών σιδηροδρόμων. Είς παντός είδους 
Ιρωτήσεις σχετικάς πρός τό ζήτημα τοΰτο, λαμβάνομεν αμέ
σως παρά τής στατιστικής σαφείς καί ώρισμένας απαντήσεις. 
Ό  αριθμός τών ταξειδευόντων έντός ενός έτους είς όλους 
τούς σιδηροδρόμους τής γής άνέρχεται είς 1600 εκατομμύ
ρια. Τ ά τρία τέταρτα τοΰ αριθμού τούτου, δηλαδή 1150 
εκατομμύρια άνήκουσιν είς τήν Ευρώπην. Έ ξ  αυτών πάλιν 
550 εκατομμύρια είς μόνην τήν Μεγάλην Βρεταννίαν βλέ- 
πομεν λοιπόν ότι ή Μεγάλη Βρεταννία μόνη έχει σχεδόν τό 
ήμισυ τών ταξειδευόντων είς όλους τούς σιδηροδρόμους τής 
Ευρώπης, καί περισσότερον τοΰ ένός τρίτου τών ταξειδευόν- 
των έν όλω τώ κόσμω. Κατά τήν διεθνή στατιστικήν τά 
όπό ένός έκαστου άτόμου έπιχειρούμενα κατ’ έτος ταξείδια 
ε ί ς τ ά  διάφορα έθνη έχουσιν ώς έξής: Έ ν  Μεγάλη Βρεταν- 
νίερ 17,6, έν Βελγίω 10,8, έν Ε λβετία  7,7, έν Γερμανία 4,8, 
έν Γαλλία 4,5, έν ‘Ολλανδία 4,2, έν Δανία 3,1, έν Αυστρο
ουγγαρία καί ’Ιταλία 1,2 κτλ. Δηλαδή, έκαστον άτομον 
του πληθυσμού τής Μεγάλης Βρεττανίας ταξειδεύει μέ τόν 
σιδηρόδρομον κατά μέσον όρον δεκαοκτώ σχεδόν φοράς τό 
έτος, έν Βελγίφ δέκα καί ο.δτω καθεξής ώς ανωτέρω. Βλέ- 
πομεν πρός τούτοις ότι έν Μεγάλη Βρετάννία γίνονται κατ’ 
έτος δεκαπέντε φοράς περισσότερα, καί έν Βελγίω Ιννέα φο
ράς περισσότερα ταξείδια ή  έν Αυστροουγγαρία.

Έτέραν σχετικήν έρώτησιν δυνάμεθα ν’ άπευ&όνωμεν 
πρός τήν στατιστικήν περί τοΰ «ρι&μοΰ τών δυστυχημάτων, 
τά  όποια συμβαίνουσι κατ’ έτος είς τούς σιδηροδρόμους. Καί 
περί "τούτου, λαμβάνομεν αμέσως λίαν ένδιαφέρουσαν άπό- 
κρισιν, έκ τής όποίας βλέπομεν οτι ό σιδηρόδρομος τήν σή
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μερον είνε τό σχετικώς άσφαλέστατον μέσον της συγκοινω
νίας. Ουτω π. χ. έν τώ χρονικώ διαστήματι από του 1842 
μέχρι (συμπεριλαμβανομένου) τοΰ 1881 συνέβησαν έν συνόλω 
μόνον 29 μεγάλα δυστυχήματα είς σιδηροδρόμους, καθ’ ά 
έφονεύθησαν περίπου 1200 άνθρωποι, ένώ έντός.τών τελευ
ταίων τεσσαράκοντα έτών έβυ&ίσ&ησαν 144 ατμόπλοια, τών 
όποιων ό αριθμός τών έπιβατών ούτε κάν κατά προσέγγισιν 
δύναται νά όρισθή. Πόσον μικροί εΤναι οί αριθμοί τών σι
δηροδρομικών καταστροφών, καταφαίνεται έκ τούτου ότι είς 
δλας τάς σιδηροδρομικάς γραμμάς τοΰ κόσμου ταξειδεύουσι 
καθ’ ήμέραν πλέον τών 4 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έ ν 
Αυστρία κατά τό έτος 1881 άντεστοίχει είς θάνατος έπί 
16 έκατομμυρίων, καί μία τραυμάτισις έπί 1,4 έκατομμυρίων. 
ταξειδιωτών, έν Γερμανία εις θάνατος έπί 7 έκατομμ., μία 
τραυμάτισις έπί 0,6 έκατομμ. Έ ν  Αγγλίφ, ήτις δύναται νά' 
όνομασθη ή πατρίς τών. σιδηροδρόμων, καί έν τη οποία κατά 
τό έτος 1881 έταξείδευσαν μέ τόν σιδηρόδρομον ύπέρ τά 
622 έκατομμύρια ανθρώπων, άπώλεσαν τήν ζωήν των έντός 
του αύτοΰ έτους μόνον 108 άνθρωποι καί 1854 έτραυματί- 
σθησαν, οδτως ώστε εις μόνος θάνατος άντεστοίχησεν είς
5,800,000 καί μία τραυμάτισις είς 340,000 ταξειδιώτας. 
Γάλλος τις  στατιστικός ύπελόγισεν δτι εΤς άνθρωπος, όπως 
έχη τήν άπλήν πιθανότητα οτι θά  χάση τήν ζωήν του έκ 
σιδηροδρομικής καταστροφής, πρέπει νά ταξειδεόη μέ τήν 
ταχεΐαν αμαξοστοιχίαν δέκα ώρας τήν ήμέραν έπί 7439 έτη.

‘Ωσαύτως βλέπομεν διά τής στατιστικής τήν μεταξύ 
τής μέθης καί του κακουργήματος σχέσιν. Έ ν  Γερμανία 
άποθνήσκουσι κατ’ έτος 10,000 άνθρωποι έκ φρενητιάσεως, 
Ιξ ών 46 το ΐς. έκατόν. είναι μέθυσοι. Έ κ  τών έν τάίς φυ- 
λακαίς καταδίκων άνδρών 84,4 τοΐς εκατόν εΤναι οίνοπνευ- 
ματοπόται έκ δέ τών γυναικών 61 τοΐς έκατόν. Έ ν  Βερο* 
λίνω υπάρχουσι τήν σήμερον 11,169 καπηλεία, ένθα πωλοΰν- 
ται μεθυστικά ποτά, ένώ τό  1860 ύπήρχον μόνον 3637, τό 
δέ 1870:5393 καί τό 1877 : 7869 τοιαΰτα καπηλεία.. Έ ν 
Πρωσσία ό αριθμός τών καπηλειών καί ξενοδοχείων ηόξήθη. 
άπό τοΰ έτους 1869 μέχρι τοΰ 1877 κατά 67 τοΐς έκατόν, 
έν Μεκλεμβοΰργω κατά 95 τοΐς έκατόν καί έν ταΐς λοιπαΐς 
μικραΐς όμοσπόνδοις πολιτείαις κατά 109 τοΐς έκατόν, έν 
Sachsen-Weimar κατά 126 τοΐς έκατόν. Έ ν  τη  πόλει.του 
‘Αννοβέρου υπάρχουν 250 καπηλεία (ζυθοπωλεία κτλ.) καί 
πολλά μικρότερα οίνοπνευματοπωλεΐα, έν συνόλω περί τά 
600. Κ ατ’ έτος άσθενουσι περί τους 100 έκ παραφροσύνης, 
καί δή κατα ,τήν έξής πρόοδον: 1867 : 15 — 187 0 :2 0  — 
1872:53 — 1880:95 — 1881:98 — 1882:111.

Έ ν  Αμερική έξ 11 φόνων οί 10 προέρχονται έκ μέθης. 
Έ κ  2421 καταδίκων έν Φιλαδέλφεια οί 2020 ήσαν μέθυσοι. 
Έ ξ  690 παιδίων, καταδικασθέντων διά κακουργήματα, τά  
400 κατήγοντο έκ .γονέων μεΟώσων. Ή  πείρα πρός τούτοις 
άποδεικνύει ότι τό ήμισυ τών έν ’Αμερική διαπραττομένων 
κακουργημάτων, προέρχεται έκ τής υπέρμετρου χρήσεως με
θυστικών ποτών. .Κατά τόν Lunier ή κατανάλωσις των 
οινοπνευματωδών ποτών έν Γαλλία άπό τοΰ 1831 μέχρι του 
1877 έδιπλασίασθη, ό δέ αριθμός τών κακουργημάτων έντός 
του αυτοί* διαστήματος έτριπλασιάσθη.

Καί περί τής ίπιστήμης καί της θεραπείας αυτής είς 
τ ά  διάφορα έθνη παρέχει ήμΐν ή στατιστική διαφόρους πλη
ροφορίας. Ουτω π. χ. λέγει ήμΐν, οτι ή Γερμανία έχει έπί 
τού παρόντος . 22 πανεπιστήμια μέ 2011 καθήγητάς καί 
25,442 .φοιτητάς. Ή  Αυστρία έχει 10 πανεπιστήμια μέ 
979 καθηγητάς καί 15,573 σπουδαστάς. - Ή ’Αγγλία κέκτη-

τα ι 8 κυρίως πανεπιστήμια·καί 7 άκαδημαϊκάς σχολάς- κα- 
λουμένας Colleges, άτινα έν συνόλω Ιχουσι 509 διδασκάλους 
καί 18,170 σπουδαστάς. Ή  Γαλλία ώς γνωστόν δέν. έχει 
πανεπιστήμια, αλλά μόνον σχολάς (facultés), καί.δή 13 νο- 
μικάς, 11 ίατρικάς σχολάς-15 ίατρικάς προπαρασκευαστικός 
σχολάς καί 30 „facultés des sciences et lettres“, αίτινες έν 
συνόλω έχουσι 1184 καθηγητάς καί 15,526 σπουδαστάς. 
’Εκτός τούτων ύπάρχουσιν έν Γαλλία καί 5 καθολικά παν
επιστήμια. Ή  ’Ιταλία έχει 17 δημόσια καί 4  έλεύθερα παν
επιστήμια μέ 1655 καθηγητάς καί 11,728 σπουδαστάς. Ή  
‘Ρωσσία 8 πανεπιστήμια μέ 709 καθηγητάς καί 10,305 σπου
δαστάς. Ή  Σουηδία καΙΝορβηγία-4 πανεπιστήμια μέ 243 κα- 
θηγητάς. καί 3425 σπουδαστάς. ‘Η  ‘Ολλανδία 5  πανεπιστή-, 
μια με. 192 καθηγητάς καί 1685 σπουδαστάς· τό Βελγιον 
4 πανεπιστήμια μέ 253 καθηγητάς καί 4072 σπουδαστάς- ή 
Ε λβετία  6 πανεπιστήμια μέ 375 καθηγητάς καί 2031- σπου
δαστάς· ή ‘Ρουμανία 2 πανεπιστήμια μέ 87 καθηγητάς καί- 
693 σπουδαστάς· ή Πορτογαλλία καί ή Ε λλά ς έχουσιν 
άνά εν πανεπιστήμιον.

"Οσον αφορά τά  έπί τής γής διάφορα θρησκεύματα, ή 
στατιστική παρέχει ήμΐν περί τής διαδόσεως αυτών μόνον 
κατά προσέγγισιν καί οΰχί απολύτως ακριβείς πληροφορίας, 
καί τοΰτο ενεκα τών παρά τοΐς μή Ευρωπαΐκοΐς λαοΐς ανε
παρκών βοηθητικών μέσων. Έ ν  τω έξαιρέτω συγγράμματί 
του „ιστορία τού πολιτισμού“ ό Honegger παραδέχεται ότι 
σόμπασα ή γή κατοικεΐται όπό" 1200 μέχρι 1300 έκατομ
μυρίων άν&ρώπων. Μόνον ή Κίνα καί αί Ίνδίαι άριθμοΰσι 
7 50 ,έκατομμύρια κατοίκων, μή χριστιανών, δηλ. πλέον του 
ήμίσεως τών κατοίκων τής γής· Οί χριστιανοί ολων τών 
μερών τοΰ κόσμου είναι 390 έκατομμύρια, έξ ών 190 έκα- 
τομμόρια καθολικοί, 108 έκατόμμ. διαμαρτυρόμενοι (όλων 
τών διαφόρων Ικκλησιών), 95 έκατομμ. ορθόδοξοι, 85 έκα
τομμύρια Μωαμεθανοί, 7 έκατομμ. ίσραηλίται. Ή  Ευρώπη 
Ιχει 148 έκατομμ, καθολικών, 72 έκατομμ. διαμαρτυρομέ- 
νων, 70 έκατομμ. όρ&οδόξων, 6 1/» έκατομμ. μωαμεθανών 
καί 5 έκατομμ. έβραίων.

Ένδιαφέρουσαι είναι καί αί πληροφορίαι τής στατιστι-, 
κής περί τοΰ άρι&μοΰ τών είς τά  διάφορα έθνη διαμενόντων 
ξένων. Ή  ’Αγγλία π. χ. εχουσα μόνιμον πληθυσμόν 27 έκα
τομμυρίων άν&ρώπων έχει μόνον 140,000 ξένους, ή Γερμανία 
μέ ολικόν πληθυσμόν 45 έκατομμυρίων ανθρώπων έχει μόνον
270,000 ξένους, ένώ ή Γαλλία έχουσα 37 έκατομμύρια .κα
τοίκων έχει ύπέρ τό Ιν έκατομμύριον ξένων.

"Οπως έν Γαλλία ύπάρχουσιν οί πλεΐστοι ξένοι, ουτω βε- 
βαιούμεθα ύπό τής στατιστικής ότι έν. Πορτογαλλία ύπάρ- 
χουσιν αί πλεΐσται γυναίκες, καί έν Έ λλάδι οί πλεΐστοι άν- 
δρες. Έ ν  Πορτογαλλία άναλογοϋσιν είς 1000 άνδρας 1084 γυ
ναίκες· έν Γερμανία είς 1000 άνδρας άναλογοΰσι 1039 γυναίκες 
(έν τη ήγεμονία μάλιστα Waldeck-Pyrniônt εις 1000 άνδρας 
άναλογοΰσι 1098 γυναίκες,. ώστε ή μικρά αδτη γερμανική 
χώρα υπερβαίνει καί τήν Πορτογαλλίαν κατά τήν άφθονίαν 
των γυναικών καί διά τοΰτο ονομάζεται .„το ώραΐον φυλον“, 
„Das schöne Geschlecht“). Έ ν  Έ λλάδι, ώς εϊχομεν, υπάρ
χει μεγάλη αφθονία άνδρών, διότι είς 1000 άνδρας. .άναλο- 
γοϋσι μόνον 906 γυναίκες. .

Σπουδαία διά  τήν κατάστασιν του πολιτισμού τών δια
φόρων έθνών εΤναι καί ή κατανάλωσις τοΰ χάρτου, ως υπο
λογίζει αυτήν ή στατιστική. Ύπάρχουσιν έν συνόλω: 3985 
έργοστάσια. κατασκευάζοντα ..κατ’ έτος 952 : εκατομμύρια 
χιλιογράμμων .χάρτου; . Τό ήμισυ τοΰ ποσού .τούτου δηλ.
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: .476 εκατομμ. χιλιογρ. χρησιμεύει προς τύπωσιν. Μόναι αΐ 
έφημερίδες μεταχειρίζονται κατ’ έτος 300 Ικατομμ. χιλιό
γραμμα, καθ’ ημέραν δέ περί τάς 822,000 χιλιόγραμμα. Ή  
κατανάλωσις. του χάρτου έκ.μέρους των Ιφημερίδων ηυξησε 
κατά τό  Ιν..τρίτον , έντος τής τελευταίας' δεκαετίας. Έ ξ  
όλων των Ιδ-νών τον . πλείστον χάρτην κατασκευάζουσι καί 
καταναλίσκρυσιν αί ήνωμέναί πολιτειαι τής'Άμερικής. ’Επί

- του παρόντσς αΤ'Ηνωμέναι Πολιτειαι άρι9·μοΰσιν'900. έργο- 
στάσια. Μετά τάς .-"Ηνωμένας; Πολιτείας έρχεται ή Αγγλία 
μέ 800 έργοστάσια, ‘15.00 μηχανάς και έτησίαν.'παραγωγήν 
185 έκατομμ. χιλιόγραμμων αξίας 200 εκατομμ. φράγκων. 
Τήν τρίτην.θέσιν .υπό την έποψιν ταύτην κατέχει ή Γερ
μανία.

Στατιστικός τις υπελόγισεν. ότι εις "Ρωσσος έξοδεύει 
κατ’ έτος 1·λίτραν; εις 'Ισπανός 1*/8, εϊς Μεξικανός 2, εϊς 
’Ιταλός καί .εις Αυστριακός άνά 3 1/2> εϊς Γάλλος 7 '/2, εις 
Γερμανός 8, εϊς ’Αμερικανός. ΙΟ1/», εΤς Άγγλος 11 λίτρας 
χάρτου. Γάλλος τις υπάλληλος του ταχυδρομείου υπελόγισεν 
ότι κατά μέσον όρον έκαστος Άγγλος άφίνει νά παρέλθωσι 
10 ήμέραι μεταξύ τής αποστολής δύο .¿πιστολών έκαστος 
Γάλλος 12 ήμέρας. Οί Ε λβετοί γράφουσι κάδε δυο εβδομά
δας οί Γερμανοί κάθε 20 ήμέράς. 'Ο  "Ρωσσος γράφει μόλις 
μίαν έπιστολήν κατ’ έτος, Ινώ οί Βούλγαροι μίαν μόνην 
έπιστολήν εϊς διάστημα τριών έτών. "Ομοίως πληροφορεί 
ήμας ή στατιστική περ'ν τής' καταναλώσεως του καφέ καί 
του ζύθου. ■' Ή  κατανάλωσις του καφέ ηυξησεν Ιντός των 
τελευταίων ,40 έτών άπό 1,900,000 είς 8,500,000 έκατολλί- 
τρων. "Η. όλιγίστη ,ποσότης του καφέ καταναλίσκεται έν 
"Ρωσσία. .-Είς έκαστον κάτοικον τής 'Ρωσσίας αναλογεί κατ’

- έτος μόλις ’/» τής. λίτρας σχεδόν τής Μεγάλης Βρεταννίας

■ . '· ■ .----------

Ν Ο Ρ Μ Α Ν Ν Ο Ι

’Εν τη- αιθούση, του δημαρχείου Ιν Βερολίνω έλαβε χώ
ραν ή έβδομη συνέλευσις.τοδ συνεδρίου των Άμερικανιστών, 
είς τό όποιον πάντα σχεδόν τά  πεπολιτισμένα έθνη τών ήμε- 
τέρων χρόνων. Ιπεμψςιν αντιπροσώπους όπως συμμετάσχωσι 
τών. συνδιασκέψεων, αίτινες άναμφιβόλώς θά συντελέσωσι με
γάλος πρός.,τήν.διασάφησιν πολλών σκοτεινών έπιστημονικών 
ζητημάτων. ;Κ α ί.δή  τό. κατ’ έξοχήν απασχολούν πλείστους 
τών σοφών άνδρών τών ήμετέρων. χρόνων ζήτημα εΤνμι .ή άρ- 
χάιολογία του νέου κόσμου. Ο ί‘„Άμερικανισταί“ .πρό πάντων 
προσπα&ούσί νά διαφωτίσωσι τους σκοτεινούς „προϊστορικούς“ 
χρόνους τής νέας. ήπέίρου έπί τή βάσει των περισωθέντων 
αρχαιολογικών έγγραφων καί μνημείων, καί προς τον σκο
πόν τούτον μετάβαίνουσιν είς. Γερμανίαν, διότι Ιν τοάς γερ
μανικούς συλλόγάΐς' συνεσωρεύθησαν κ α ί' Ιτακτοποιήδησαν 
τοσοϋτον άφθονα καί τοσαύτην Ιπιστημονικήν αξίαν έχοντα

- λείψανα τοϋ . πάναρχαίου εκείνου αμερικανικού πολιτισμού, 
δσονείς ούδέν άλλο. μέρος τόϋ κόσμου, ουδ’ Ιν αύτοΐς τοΐς 
μουσέίοις τής.-Βορείου ’Αμερικής. . ,

Τ ί σημάίνουσιν όμως αίίλέξεις ..προϊστορικοί χρόνοι“ διά 
τήν ’Αμερικήν; Οί χρόνοι προ τής άφίξεως του αθανάτου 
έκ Γενούης.θαλασσοπόρου είς τήν ακτήν τή ς. χώρας Ικεί-

. νης, τήν οποίαν αυτός ό Κολόμβος μετά τοσουτον άκρα-
- δάντου πεποι&ήσεως έθεώρει συνεχομένην μετά τής Ασιατι

κής ήπείρου κατά τό βορειότατον αυτής ανατολικόν άκρον, 
ώστε τη .12. ’Ιουλίου 1494 ήνάγκασεν ολόκληρον τό πλή-

καΐ ’Ιταλίας σχεδόν 1 λίτρα, της Αυστροουγγαρίας Ί %  λ , 
της Γαλλίας 32/10 λ., τής Σουηδίας 3“/10 λ., τής Γερμανίας 
4 '/3 λ ,.τή ς  Δανίας 5 λ ,  τής "Ελβετίας 68/4 λ., τών Κάτω, 
Χωρών 7 λίτρας. Τό Βέλγιον δέ υπερβαίνει πάσας τάς άνω- 

. τέρω χώρας έ ν τ ή  καταναλώσει του καφέ, -διότι είς έκαστον 

. κάτοικον του Βελγίου άναλογουσι κατά μέσον όρον 9 λίτραι 
καφέ κατ’ έτος. .

. -"Η κατανάλωσις-του ζύθου είναι πολύ'μεγαλήτέρα τής
του καφέ.' Άναφέρομεν έν παράδειγμα έ κ τ η ς  ,,πατρίδος 
του ζύθ-ου“ Βαυαρίας:·Έκαστος Βαυαρός καταναλίσκει κατ’ 
έτος 284 λίτρας ζύδ'Ο.υ (συμπεριλαμβανομένων καί τών γυ
ναικών καί παίδων). .Έκαστος- κάτοικος της Νυρεμβέργης 
χίνέι κατ’ ετός 401 λίτρας ζύθου, -το.υ Μονάχου 470 λ. καί 
του Ingolstadt .1000 λ. Έ ν  Λονδίνω ή Ιτησία κατανάλωσις

• ανέρχεται μόνον είς 188, έν Βιέννη 131, Ιν Βερολίνω 28, έν 
Ιίαρισίοις 22 λίτρας δ ί’ έκαστον κάτοικον.

Ή  στατιστική, πληροφορεί ήμας έν γένει περί όλων τών' 
πραγμάτων.' Μάς λέγει π. χ. ότι έξ 80- ανθρώπων εΐς μόνος 
έχει εντελώς υγιείς όδόντας καί ότι έν μόνη τή  Βορείφ 

; ’Αμερική υπάρχουσι'17,000 όδοντοϊατροί-οίτινες άναλίσκουσι 
: διά . τούς όδόντας κατ’ έτος.ένα τόννον χρυσοΰ-καί κατα- 

σκευάζουσι 4  εκατομμύρια τεχνητούς όδόντας.- "Η στατι-
• στική πληροφορεί ωσαύτως τους φίλους τών χαρτοπαιγνίων 

ότι ΰπάρχουσιν έν συνόλω 1,377,645,204,252,320 δυνατά 
παιγνίδια, τά  όποια δέν θά  έτελείωνον, άν άπό Χρίστου γεν-

; νήσεως έκάθηντο είς 4  εκατομμύρια-τραπέζας χαρτοπαΐκται 
καί έπαιζον’άκαταπαύστως μέχρι τής σήμερον. Καί έν συν- 
τόμω.δέν υπάρχει έπανάληψις γεγονότων ή φαινομένων, τά 

■ όποια, ή στατιστική νά μή δύναται νά έξετάση καί φέρη είς 
ώρισμένην τινά σχέσιν προς τον άνθρωπον.'

Ε Ν  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η .

ρωμα.του στολίσκου τΟυ νά όρκισ&ή έπισήμως, οτι ,,δύνα- 
τα ί τιςά π ό .τή ς Κουβάς νά μεταβή είς 'Ισπανίαν διά ξηράς.“ 
(Que esta tierra de Cuba fuese la tierra firme al comienzo 
de las Indias y  fiñ a quién en estas partes quisiere venir 
de España por tierra, ότι αότη ή χώρα Cuba είναι ή ήπει- 

' ρος τών ’Ινδιών, καί ότι είς.εκείνα τά  μέρη δύναταί τις νά 
φθάση.έκ τής "Ισπανίας διά. ξηρας.). Έ κτος τούτου, ό πα
ράφορος καί ακατάσχετος ποντόπόρός ήπείλησε μάλιστα 
έκαστον εξ ¿κείνων, ,-,οϊτινες τώρα-ώμοσαν κάί βραδύτερου 
ήθ-ελον ίσχυρισθ'ή τό έναντίον, μέ εκατόν πληγάς διά τής 
μάστιγος καί τήν έκρίζωσιν. τής γλώσσης“ ώς: ποινήν τής 
έπιορκίας. . . . .

Έ ν τούτοις ή πρό του Κολόμβου ’Αμερική είχεν αρ
κούντως άνεπτυγμένην τήν ίστορίαν ,τοΰ πολιτισμού της, καί 
πολλά έκ τής „προϊστορικής“ ταύτης έποχής του νέου κό
σμου- ήσαν μάλιστα γνωστά είς Ευρωπαίους, οίτινες πολλούς, 
αίώ.νας πρό του Χριστοφόρου Κολόμβου είχον έπισκεφ&ή 
μέρη .τινά παράλια της Βορείου ’Αμερικής. .Νορμαννοί θα
λασσοπόροι ήσαν οί πρώτοι πατήσάντες τήν βορειοαμερικα- 
νικήν ακτήν περί τό έτος 1000 μ. X., καί δεκατέσσαρα έτη , 
πρό τών Νορμαννών θαλασσοπόρων ή ακτή αυτη είχεν όφθή- 
ΰπο Γροιλανδου τίνος ναυάτου, όνόματι Βιάρνε Κέριουλφςσον. 
Λέϊφ, ό υίός Έ ρίκ τοΰ Ερυθρού τής.Νορβηγίας ήτο ό Ιπι-, 
σκεφδτϊς τήν παράλιον χώραν τής ’Αμερικής, έκ του Βορρά 
προερχόμενος, μέχρι 41’/ε μοιρών βορείου πλάτους, ένώ έκα-

Π Ρ Ο  T O T  Χ Ο Ρ Ο Ι
Είκών ύιώ Ιωστφ Líele.
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τον έτη πρότερον ύπό ’Ιρλανδικών αποικιών κατωκίσδησάν τηρ,οΰσι 'τον ροΰν των αί Ιστορικά! ήμών πηγαι περί της συγ- 
αΐ Φάροιοι νήσοι, και κατόπιν ή ’Ισλανδία καί ή Γροινλαν- κοινωνίας άψ ένός μεν των βορειότατων χωρών της Εύρώπης 

' δία. Ουτοι ήσαν οί μεσάζοντες, σταδμοί, οίτινες, ώς λέγει άφ’ έτέρου δε της ’Ισλανδίας καί Γροιλανδίας μετά της βο- ·. 
ό Ούμβόλδος, ήγαγον βαθμηδόν προς την „αμερικανικήν . ρειοαμερικανικής ηπείρου. Περί το έτος .1347 γροιλανδικόν 
Σκανδιναβίαν“. Ei καί τά  παράλια του Λαβραδορ (Halln- τ ι πλοίον έξαπεστάλη'είς Μαρκλανδίαν (Νέαν Σκωτίαν), όπως 
land it mikla, Λλλουλανδία ή μεγάλη) ήσαν σχετικώς πλη- προσκομίση έκεΐδεν ξυλείαν. .Το πλοίον τοΰτο καταληφδέν 
σίον, έν τουτοις- παρήλδον 125 έτη άπο της πρώτης νορ- κατά την έπιστροφήν του ύπό έναντίων ανέμων έξώκειλεν 
μαννικής αποικίσεως μέχρι τής ύπό του Λέίφ γενομένης με- εις τήν δυτικήν ακτήν τής ’Ισλανδίας παρά τω Στράουμ· 
γάλης άνακαλύψεως τών βορειοαμερικανικών παραλίων. φοορδ. Ένταΰδα παύ-ουσιν αί Ιστορικά! μαρτυρίαι τών άρ-

Ή  παράλιος αΰτη χώρα ώνομάσδη άρχικώς Βινλανδία χαίων σκανδιναυϊκών έγγραφων καί μνημείων περί τής ,,νορ- 
(Vinland it goda), τοΰτ’ έστι χώρα τοΰ qivqu (Vin ==/οΐνος . μαννικής“ ’Αμερικής. Άν καί πρότερον ήδη, ώς πολλοί 
land =· χώρα), ένεκα του υπό τίνος Γερμανού, όνόματι Tyr- Ισχυρίζονται, κατφκίσδη ή βόρειος’Αμερική υπό ’Ισλανδικών 
feer, έκεΐ εύρεδέντος άγριου κλήματος. ’Εν άντιδέσει προς αποικιών, είνε λίαν α’μφίβολον καί ουδαμώς μετά τής αυτής 
τάς έρήμους καί παγετώδεις χώρας τής ’Ισλανδίας καί Γροι- βεβαιότητος αποδεδειγμένου, με9’ ής ό νορμαννικός άποι- 
λανδίας τά  νεωστί άνακαλυφδέντα παραθαλάσσια μέρη εφαί- κισμός.
νοντο εύκρατα καί γόνιμα καί προς κατοικισμόν έπάγοντα Αδτη όμως, ή ,,προκολομβική“ άνακάλυψις τής Βινλαν-
καί προσελκυον-α, καί τοιουτοτρόπως έγκατέστησαν έκεΐ αί δίας ουδόλως ήδυνήδη νά παραγάγη μόνιμόν τ ι καί αξιόλογου 
πρωται και αξιολογωταται μόνιμοι νορμαννικαί «ποκίαι έν οότε διά τήν ευρυνσιν του κύκλου τών επιστημονικών ήρ.ών 
τη βορείω Αμερική. γνώσεων ουτε διά τήν Ιπέκτασιν τών έμπορικών ημών σχέ-

01 τολμηροί ουτοι Νορμαννοί θαλασσοπόροι έπεξέτειναν σεων. "Οπως προέλδη έκ τής άνακαλύψεως Ικείνης γενική 
βαδμηδον τας εαυτών αποικίας μέχρι του ακροτατου Βορρά, ωφέλεια δ ι’ ολόκληρον τήν ανθρωπότητα, προαπητουντο 
μέχρις 72 μοιρών βορείου πλάτους. Άνήγειραν έκεΐ τρεις με- όροι, ου°ς οί τολμηροί μεν άλλ’ άμαδεΐς έκεΐνοι νορμαννοί 
δορίας στηλας, καί μ.ια έξ αυτών φέρουσα συμβολικήν τινα κινδυνευταί ουδαμώς ήσαν Ικανοί νά έ/.πληρώσωσιν. Αλλ* 
έπιγραφήν άνευρέδη τω, 1824· Καί κατωρδώ&η νά έξακριβωδή ουτε καί αί φυσικαί ιδιότητες τών ,,άνακαλυφδεισών“ έκεί- 
έπ αυτής γεγραμμένον το ετος 1135. Και με το ετος νών χωρών ήσαν τοιαυται, ώστε νά δΰ'νηδώσι νά παραγά- 
τουτο συμπίπτει καί ή πρώτη ιερά εις Βινλανδίαν αποστολή γωσι τά  μεγάλα έκεΐνα αποτελέσματα, άτινά έπηκολοΰδησαν 
του πρώτου Γροιλανδυϊ έπισκόπου, όνόματι Έρίκ Ουψι, Ίρ- αμέσως τον δ ί’ ευρυτάτων έπιστημονικών γνώσεων άσυγκρί- 
λανδοΰ τό γένος. Αί νορμαννικαί αποικίαι διετηρηδησαν έπι . τως άμεινον παρεσκευασμένον καί σκοπίμως κατά ώρισμένα 
μακρον χρονον εν ακμαία, σχετικώς και άνδηρά καταστασει. σχέδια έπιχειρηδ·έντα πλοΰν του «9·ανώτου τέκνου της Γε-
Οί άποικοι έπεσκέπτοντο τακτικώς χάριν τής προσοδοφόρου νούης. ‘Ο προς τά  παράλια τής βορείου ’Αμερικής κατά-

. καί δαψιλούς αλιείας τον πορδ·μον του Λάνκαστερ και τον πλους τών νορμαννικών έκείνων πλοίων ομοιάζει περίπου προς
του Barrow, καί εις τας μακρας ταυτας και κινδυνώδεις τήν τυχαίαν επιτυχίαν φυσικου τίνος, πειράματος είς τάς χεΐ-
έπιχειρησεις ησαν Γροιλανδοί ιερείς έκ τής έπισκοπής Garder ρας άμαδοΰς καί ακρίτου μειράκιου, ένω ή άνακάλυψις του
οί. συνοδεύοντες τούς τολμηρούς Νορμαννούς'δαλασσοπόρους. Κολόμβου, άν καί ουδόλως διενοεΐτο όδτος ν’ άνακαλυψη
Τον βορειοδυτικόν τοΰτον αλιευτικόν σταδμόν, είς τον ο'ποΐον νέον κόσμον, φέρει άκριβώς καί δά διατηρή αιωνίως τόν χα-
μετέβαινον κα9· έκαστον δέρος, ώνόμαζον δρυμόν του Κροξ- ρακτήρα καί τήν όψιν έρεύνης προμεμελετημένης καί έπί έπι-
φιύρδ. Μέχρι τών μέσων του δέκατου τετάρτου αίώνος δια- στημονικών γνώσεων καί συλλογισμών έδραζομένης.

   . .

Η Π Α Ρ Α  Τ Η Ν  Ρ Ο Δ Ω Ν Ι Α Ν  Φ Ρ Ο Υ Ρ Α
σιορικίν διήγημα ύπί H. ΕΓΓΕΑΧΑΙΊ.

j  τών άπειραρίδμων ρόδων, άτινα έπί τοΰ λειμώνος έκείνου
έφαίνοντο άνΟ-οΰντα μόνον διά τήν αύτΟκράτειραν.

Αίκατερίνα Άλεξίεβνα, το γένος πριγκήπισσα Σοφία Αυ- ’Αλλά πάσαι αυται - αί μεγαλοπρεπείς καλλοναί τής
γρυστα τόΰ Anhalt-Zerbst, ή σύζυγος Πέτρου Γλ, αότοκράτο- τέχνης καί τής φόσεως ουδόλως ήδυναντο νά διασκεδάσωσι
ρος τής 'Ρωσσίας, ίστατο παρά το παράδυρον του πλουσίως τά  νέφη τής μελαγχολίας, άτινα έπεσκίαζον το μέτωΛον τής
κάί μεγαλοπρεπώς κεκοσμημένου κοιτώνός της έν τοΐς· δερι- έτι νεαράς αυτοκρατείρας. Ή  ώραιότης τής προ τών όφδαλ-
νοΐς.αυτοκματορικοΐς ανακτόροις. έν Τσάρσκο’ε Σελο (αυτό- μών αυτής έκτειύομένης φυσικής,είκόνος, ή μαγευτική πρωία,
κρατορική κωμη). ή πέρικλόζουσα αυτήν ευωδία, τά  πάντα έμενον άνευ έπι-

Πρό τών όμ-μάτων αυτής έξηχλοΰντο είς απέραντους δράσεως-Ιπί τής μελαγχολικής αυτής διαδέσεως· κεκμηκός
έκτασεις οί τα  άνακτορα περιβαλλοντες κήποι, οιτινες υπό καί αλαμπές έπλανάτο j è  βλέμμα τής αυτοκρατείρας άνά
τών πεπειραμένων χειρών τών αυτοκρατορικών κηπουρών εΐχον τάς καλλονάς ταύτας, είς τών οποίων τήν καδημέρΐνήν δέαν
μεταβληδή είς άληδινόν. παράδεισον. ’Ακόμη Ικειτο ή δρό- εΐχεν ήδη ,άπό πολλου συνειδίση. ,,'Οποία ζωή!“ είπε σιγά
δ0? δερινής πρωίάς έπί τής αμέσως υπό τα  παραδυρα στενάζουσα. „Ή  αίωνία αυτη μονοτονία μέ φονεύει! Πρέπει- 
του κοιτωνος έκτεινομένης βελούδινης έπιφανείας τόΰ λει- νά εχω άνδρώπόυς ίκανους νά με έξάγωσιν έκ τής άνυπο-.
μωνος καί ή έλαφρα και δωπευτική χνοη της πρωινής αΰρας φόρου μονοτονίοις τοΰ καδημερινου βίου, άνδρώπόυς μέ
«φερε πρός τ ά  ήνεωγμένα παράδυρα τήν γλυκειαν ευωδίαν πνεύμα καί μέ νουν, άνδρώπόυς μέ δερμήν, ταχέως πάλλου-
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σΛν καρδίαν! Ώ ,  διατί δεν δύναμαι ποτέ να έκδιώξω τ«ς 
σκέψεις ταότας περί του παρελδόντος, τάς αναμνήσεις τοΰ 
παρελδόντος έκείνου, καδ’ ό ήμην ευτυχής; Τί τοΰ έκαμα, 
καί μου άφήρεσε παν ότι μοί ήτο προσφιλές; Μόνον κακία 
είναι, μόνον ή  διηνεκής προσπάδεια καί τάσις είς τό νά μέ 
βασανίζη,. διότι δέν ανέχεται νά μέ βλέπη ευτυχή έν τη. 
συναναστροφή άνδρώπων έχόντων τά  αυτά μετ’ έμοΰ φρονή
ματα καί.ίκανών νά μεταρσιωδώσιν είς υψηλοτέρας σφαίρας. 
Πρώτος ήτο ό κόμης Σολτικώφ, τόν όποιον άπέστειλεν είς 
έξωτερ,ικάς αυλάς, διότι ήξευρεν^ότι ευχαρίστως συνδιελεγό- 
μην μετά τοΰ πνευματώδους τούτου άνδρός, έπειτα ήτο ή 
δυστυχής Άδλερσταϊν, τήν οποίαν έστειλεν είς τά  κτήματά 
της, διότι τη άπένεμον έξαιρετικάς τιμάς, καί μόλις ή πληγή 
αυτη είχε τρόπον τινά έπουλωδή, καί αμέσως έδειξε πάλιν 
τήν κακεντρέχειάν του είς ενα εύγενή κύριον, διότι ήκουσεν 
ότι άνεγίνωσκον μετ’ αύτου τά  υψηλά έργα τών Γάλλων 
φιλοσόφων. Πτωχέ πρίγκηψ Πονιατόβσκη! Τοΰ συζύγου 
μου ή κακία σέ άπεδίωξεν έκ τής ωραίας Πετρουπόλεως καί 
σέ έστειλεν όπίσω είς τήν αυλήν τής γηρασχούσης αύτοκρα- 
τείρας σου έν Βιέννη. Καί έγώ κρατούμαι έδώ δεσμευμένη 
μέ τούς σίδηρους δεσμούς, μέ τας σιδηράς «λύσεις τοΰ συ- 
ζυγικοΰ βίου, όστις μέ καδιστα δυστυχή! Τί τόν μέλει, άν 
έγώ είμαι δυστυχής; Αυτός παίζει μέ τούς στρατιώτας του:' 
έπασχόλησις αξία ενός αύτοκράτορος!“

Καί πάλιν άνεστέναξε βαδέως- ότε όμως στενάξασα 
υψωσεν άκουσίως τήν κεφαλήν, έπεσε τό βλέμμα της έπί τής 
λυγεράς μορφής ενός άξιωματικοΰ τής αύτοκρατορικής σω
ματοφυλακής, δστις μόλις προ μικρού είχεν έμφανισΟ·ή έπί 
τών διαδρόμων τοΰ παραδείσου βραδέως περιπατών. Προ- 
δήλως όμως έφάίνετο ότι ουδόλως έσκόπει νά γείνη όρατό; 
είς τήν αύτοκράτειραν, διότι έπανειλημμένως έρριψε περιδεή 
βλέμματα πρός τά  ανοικτά παράδυρα τοΰ κοιτωνος αυτής 
καί ειτα έτράχη κατ’ άλλην διεύδυνσιν, έκλέγων προφανώς 
τούς μάλλον άποκρύφους καί άσφαλεστέρους δρόμους τοΰ 
κήπου. Ή  αύτοκράτειρα μόλις παρετήρησε τοΰτο ύπεχώρη- 
σεν είς τό ένδότερον μέρος τοΰ κοιτωνος καί έτοποδετήδη 
ούτω πως, ώστε νά παρακολουδή διά τοΰ βλέμματος τόν 
περιπατοΰντα αξιωματικόν, χωρίς όμως νά παρατηρήται ύπ’ 
αυτοΰ,.κάί τοιουτοτρόπως ήδυνή&η νά ϊδη εύκρινώς ότι ό 
αξιωματικός έστρεφεν άκαταπαύστως τά  βλέμματά του είς 
τήν σειράν τών χαραδύρων τοΰ πρώτου πατώματος.

Έ  αύτοκράτειρα εϊχεν όξεΐαν όρασιν· μετ’ εύαρεσκείας 
παρετήρει τήν μορφήν τοΰ άξιωματικοΰ, ήτις ήτο πράγματι 
ωραία. *Ητο ύψηλοΰ καί ευκάμπτου αναστήματος, τά  -εύρέα. 
νώτα καί τό προεξέχον στή9·ος έδείκνυον ανδρικήν, ρώμην καί 
χάριν, καί τό  πρόσωπον ευγενή καί πνευματώδη χαρακτηριστικά.

„Άν είς αύτό τό  σώμα“ έλεγεν ή αύτοκράτειρα, έξακο- 
λουδοΰσα μετά'προσοχής τάς παρατηρήσεις της, ,,κατοική 
ώραία ψυχή, τότε ό άνήρ: ουτος δά  ήτο άξιος νά τόν γνω
ρίσω έκ τοΰ πλησίον. — Τ ί άρά γε νά ζητη; Δέν ένδυ- 
μοΰμαι να τόν είδα -πρότερον ποτέ. Πάλιν · κυτταζει προς 
τά  έδώ! Άνεξήγητον! Πρέπει νά προσπ«9·ήίω νά μάδω, 
άν τόν γνωρίζη κανείς έκ τών άκολού9·ων μου!“

Έπλησίασε πρός τήν έν τω μέσω τοΰ δωματίου ίστα- 
μένην τράπεζαν, καί έπίεσε τό κομβίον τοΰ έπ’ αυτής άργυ- 
ροΰ κώδωνος.

‘Ο κώδων δέν εtχεv είσέτι άπηχήση, ότε ήνεψχ&η ή 
δύρα καί ένεφανίσδη ή μορφή νεαρωτάτης είσέτι, αλλ αν- 
δηράς καί ωραίας παρδένου. 'Ο  άπαξ προσατενίσας αυτήν 
ουδέποτε δά  ήδύνατο ν’ άποστρέψη τό βλέμμα έκ της λαμ-

πράς ταύτης νεανικής καλλονής, ήτις ήδη προχωρήσασα μέ 
βραχέα βήματα καί βαδέως όποκλιδεΐσα προ τής αυτοκρα
τείρας ήρώτησε: „Τί διατάσσει ή Αυτής Μεγαλειοτης!“

Ευμενές βλέμμα ρίψασα έπί τής έπιχαρίτου νεάνιδος ή 
αύτοκράτειρα είπε μέ γλυκειαν φωνήν: „’Ελάτε είς τό πλευρον 
μου, αγαπητή μου Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνα, καί εΐπετέ μου, 
άν σάς εΐνε γνωστός ό νεαρός έκεΐνος αξιωματικός, οστις περι- 
πατεΐ εκεί κάτω είς τόν κήπον απέναντι τών παραδυρων μου.1

Τό αΐμ’α άνέβη αμέσως είς το ώραΐον πρόσωπον τής 
νεάνιδος, ήτις όμως χωρίς νά διστάση έπλησίασεν είς το 
πλευρόν τής αυτοκρατείρας, Ιρριψεν Ιν βλέμμα δια  τοΰ 
ανοικτού παραδύρου είς τόν κήπον καί απήντησεν: ,,εΤνε ο 
λοχαγός έν τω συντάγματι της αύτοκρατορικής φρουράς, 
Γρηγόρεβιτς κόμης Ούκαζίμ, τόν όποιον βλέπει ή Γμετέρα 
Αύτοκρατορική Μεγαλειοτης.“

,,Ό  κόμης Ούκαζίμ λέγετε, αγαπητή Αλεξάνδρα; Α 
ναί, άλήδεία, τώρα αναγνωρίζω είς τό πρόσωπον τοΰ νεανίου 
τήν οικογενειακήν όμοιότητα πρός τόν πατέρα του, τόν άξιον 
στρατηγόν μας. Άλλά πώς ή απλή αυτη έρώτησίς μου σάς 
εκαμε νά έρυδριάσητε τόσον πολύ; Έ χετε  ϊσως στενοτέρας 
σχέσεις πρός τόν κόμητα;

Τό όφος τής αυτοκρατείρας έγεινεν .αμέσως ψυχρότερου, 
διότι εΐχεν ήδη λάβη μικρόν τ ι ένδιαφέρον πρός τόν αξιω
ματικόν καί αί έρωτικαι σχέσεις τών κυριών της αυλής προς 
τους περί αυτήν αξιωματικούς τη ήσαν λίαν δυσάρεστοι. 
Έ π ί τινας στιγμάς περιέμεινε συνωφρυωμένη καί μέ αυστη
ρόν βλέμμα τήν άπάντησιν τής νεάνιδος.

Καί ή απάντησις αυτη έδόδη έπί τέλους.
,,Ή 'Γμετέρα Μεγαλειοτης 9·ά εύδοκήση, έλπίζω, νά έν- 

δυμηδή“ απήντησεν ή νεάνις μέ ολίγο» τεταραγμένην φωνήν, 
„ότι αί οίκογένειαι Ούκαζίμ καί Κερασχίν Ιχουσι στενήν 
συγγένειαν μεταξύ των, ούτως ώστε τόν Γρηγόρεβιτς Ούκα
ζίμ  ονομάζω έξάδελφόν μου. Ή  χκρά μου διά  τό ένδιαφέ
ρον, τό όποιον ή Ύμετέρα Μεγαλειοτης ηύδόκησε νά δείξη 
πρός ένα στενότατον συγγενή μου, μέ έκαμε νά κοκκινίσω, 
χωρίς νά τό δέλω;“

Ήξεύρετε νά δίδετε κάλάς άπαντήσεις, αγαπητή μου 
Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνα, καί δά  άρ«ιΙδω έπί τοΰ παρόντος 
μέ τήν δοδεΐσαν μοι έξήγησιν τοΰ έρυδήματός σας, μέχρις 
ου λάβω τήν ευκαιρίαν νά ΐδω, άν τό όνομά σας 9·ά κάμη 
είς έκεΐνον τον αξιωματικόν τήν αύτήν έντύπωσιν, τήν οποίαν 
εκαμεν είς σάς τό όνομά του. — Πόσων έτών εΐσδε, Αλεξάν
δρα Θεοδωρόβνα;“

„Άγω τό δέκατον όγδοον έτος της ηλικίας μου, Μεγα- 
λειοτάτη!“

„Μόλις δέκα έπτά έτη συμπεπληρωμένα; Είναι ακρι
βώς ή ήλικία, καδ’ ήν ή πτωχή καρδία άρχίζει νά αίσδά- 
νεται τήν ανάγκην τοΰ'έρωτος καί νά πάλλη σφοδρότερον! 
— Προφυλάξατε τήν νεαράν καρδίαν σας, Αλεξάνδρα Θεο
δωρόβνα! Δέν ανέχομαι νά βλέπω τάς κυρίας τής αυλής 
μου είς έρωτικάς σχέσεις πρός τούς αξιωματικούς τής φρου
ράς μου. ’Ελπίζω ότι δέν δ ά  λησμονήσετε· τήν νοοδεσΐαν 
μου ταύτην. — Πηγαίνετε τώρα.

Έ  αύτοκράτειρα παρηκολοόδει μέ τό βλέμμα τήν απο- 
μακρυνομένην νεάνιδα, αλλά μόλις είχε κλεισδή ή δύρα, 
έστρεψε τό βλέμμα πάλιν πρός τόν κήπον. Ό  νεαρός αξιω
ματικός έξηκολούδει είσέτι νά περιπατή είς τούς πλησιεστέ- 
ρους διαδρόμους τοΰ κήπου καί νά στρέφη έπανειλημμένως 
τά  έταστικά του βλέμματα πρός τά  ανοικτά παράδυρα του 
πρώτου πατώματος.
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Την άκόλουδον πρωίαν προσεκλήδη ήδη ο λοχαγός τής 
σωματοφυλακής, κόμης Γρηγόρεβιτς Ούκαζίμ, είς τάς «Εθού- 
σας της αύτοκρατείρας και κατά τήν αύτήν ήμέραν' έτάχδη 
εις εΕδικήν υπηρεσίαν παρά τη Αυτής Μεγαλειότητι. Κατά 
τήν πρώτην τούτην συνέντευξιν ή αύτοκράτεφα ώμίλησε 
μετ’ Ενδουσιασμοΰ περί τοΰ πατρόςτοΰ νεαρού αξιωματικού 
καί τοιουτοτρόπως έδωκε φυσικωτάτην έξήγησιν του Ενδια
φέροντος, όπερ τοσοΰτον φανερά έδείκνυε προς τον νεανίαν.

'Ο  Γρηγόρεβιτς Ούκαζίμ εΐχεν απόκτηση εν τινι καυ- 
κασίω συντάγματι τον βαδμόν του λοχαγού διά της αν
δρείας, ήν Ιπεδείξατο κατά του Εχθρού, είχε δέ Επιστρέψη

της έπισκέψεως εΐχον παρέλδη μόλις τρία έτη. Ε ντός του 
βραχέος τούτου διαστήματος ή μονογενής δυγάτηρ του κό
μητος, . τήν όποιαν ή Γρηγόρεβιτς εΐχεν άφήση ώς φαιδρόν 
κοράσιον, ;|γεινεν άν&ηρά καί ακμαία παρθένος καί παρου- 
σιάζετο εις αυτόν τώρα Εν όλη τή  λαμπρότητι της νεανι
κής καλλονής. Δεν εΐναι ανάγκη νά Εξηγήσωμεν δια μακρών, 
δ τ ι.α ί δύο' αδται νεαραί κάρδίαι άμα εΐδον άλλήλας καί 
ήγαπήδησαν. ’Αλλά δυστυχώς ή ευδαιμονία αυτη του έρω- 
τος, τόν οποίον έξεδήλωσαν οί οφδαλμοί πρίν ή τά  χείλη 
τολμήσωσι νά τόν όμολογήσωσιν, είχε βραχείαν διάρκειαν. 
Ή  Αλεξάνδρα Θεοδωρόβνα ήτο τοσοΰτον νέα ώστε © πατήρ 
αυτής ούτε κάν έσκέπτετο περί τής υπανδρείας της, Εκτός 
δε τούτου ήτο δεσμευμένος καί δι’ άλλων υποχρεώσεων καί

Ε Υ Σ Τ Ο Χ Ο Σ  Β Ο Λ Η .
Είχών ίπ ί  Α. ν. Mafiei.

Εκεΐδεν είς Πετρούπολιν μόνον διότι έπασχεν !κ  των. συνε- υποσχέσεων αΐτινες διεκώλυον επί του παρόντος τουλάχιστον
πειών μιας πληγής, ήτις καδίστα έπί του παρόντος αδύνατον - πάσαν περαιτέρω άπόφασιν περί του μέλλοντος τής δυγατρός 
τήν περαιτέρω Ιν τω στρατοπέδφ υπηρεσίαν του. Μόλις του. Ή  αύτοκράτειρα ήγάπα νά έχη πλησίον της τάς δυ-
έφδασεν είς Πετρούπολιν, συνεβούλευσαν αυτόν δερμώς οί γατέρας Εκ των πρώτων εύγενών οικογενειών, καί τήν έπι-
ίατροί, πρός Εντελή ΐασιν καί άνάρρωσιν τών καταβεβλημένων δυμίαν ταύτην τής αύτοκρατείρας έχων υπ’ όψιν ό κόμης
δυνάμεών του να διαμείνη Επί μακρόν χρόνον είς τήν Εξοχήν· Κερασχίν ουδόλως Εδίστασε να δώση τήν σογκατάδεσίν του
διά τοΰτο άρχομένου. του έαρος μετέβη είς τά  κτήματα του ινα καί ή Αλεξάνδρα μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ δέκατου
κόμητος Κερασχίν, προς τόν όποιον συνεδέετο δια στενών εβδόμου έτους τής ηλικίας της τεδή Επί μακρόν χρόνον είς
συγγενικών σχέσεων καί διά μακροχρονίου πατρικής φιλίας· τήν διάδεσιν τής αύτοκρατείρας. 'Υπό τοιαύτας περιστάσεις
άλλως.τε δέν ήτο αυτη ή πρώτη φορά, καδ’ ήν ο' Γρηγό- δέν ήδύνατο ούτε κάν λόγος νά γείνη Επί του παρόντος περί
ρεβιτς άπήλαυε τής φιλοξενίας Εν τώ οϊκω του πατρικού του επισήμου μνηστεύσεως τής νεάνιδος· ό κόμης Κερασχίν ώφειλε
φΟ,ου. - Πολλάκις εΐχεν Επισκεφδή αυτόν, πρίν ή είσέλδη είς πρώτον νά Εκτελέση τήν δοδεΤσαν είς τήν Αύτοκράτειραν
τ ί  στρατιωτικόν στάδιον, καί άπό τής τελευταίας αύτοΰ δια- ύπόσχεσίν του καί έπειτα νά άποφασίση κατά τάς περιστά-
μονής Εν τοΤς κτήμασι τοΰ κόμητος μέχρι τής νέας αύτοΰ ταύ- σεις περί άποκαταστάσεως τής δυγατρός του.

(« te ia t  τό τέλος.)
 ----------
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1. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ'. 
ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ. Έ κ  φωτογραφίας (έν σελ. 311).

2. ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΠΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΖΑΠΠΑΣ 
ΚΑΙ ΖΑΠΠΕΙΟΝ (έν σελ. 314—316). Δι’ άδράς δαπάνης 
των μεγάλων τής εύάνδρου ’Ηπείρου τέκνων Ευαγγέλη καί 
Κωνσταντίνου Ζάππα Εκτίσδη Εν λαμπρά δέσει τό μέγαρον 
της ’Ολυμπιακής Έκδέσεως, ου τήν εικόνα παραδέτομεν , 
σήμερον χάριν τών αναγνωστών τής ,,Κλειοΰς.“ Τ ά Εγκαίνια 
τής Έκδέσεως ταύτης γενήσονται μετ’ όλίγας ήμέρας μετ’ 
Εκτάκτου πομπής καί Εκεί δά ίδη πας τ ις -τ ί δύναται να 
παράξη κ α ί ' παράγει ό Έ λλην. Άθ-ρόα συνέρρευσαν τά  ! 
έκδέματα έκ πασών τών πόλεων τής Ε λλάδος είς τήν μετά 
σπανίας φιλοκαλίας κοσμηδείσαν αίθ ουσαν της Έκδέσεως, 
Εν ή δ ’ άποδαυμασδή τοΰ Έλληνος ή άκρα - δεξιότης καί 
ή ανένδοτος Εργατικότης. Είς τά  Εγκαίνια .τής Έκθ-έσεως' 
εστάι παρών, ώς άναγινώσκομεν, καί ο μεγάτιμος ίδρυτής 
Κωνσταντίνος Ζάππας,- όστις, τή  προσκλήσει τής Α. Μ. του. 
Βασιλέως Εγκαταλείπει τό ιστορικόν Βροσδένιον καί μετα
βαίνει είς Αδήνας, είς τήν .χώραν εκείνην, είς ήν πάντοτε 
στρέφονται μετά πόδου αί.σκέψεις του καί Εξ ής εύχ.όμεδα 
ν’ άποκομίση άρίστας Εντυπώσεις. Τό πολυανδρίαν Ενδόξων 
άνδρών τής 'Ελλάδος εΐνε Εκ τών πλουσιωτάτων τοΰ κό
σμου κατά τε ποσόν καί ποιόν καί όμως ό προσεχώς τάς 
’Αδήνας Επισκεπτόμενος έξοχος Έ λλην καταλαμβάνει λίαν 
διαχεκριμένην δέσιν Εν τώ  στέμματι τής δόξης τής καλλι
τέχνου ταύτης χώρας. Ή  δε των Άδήνών πόλις πολλάκις 
μέχρι τοΰδε «πό τών ΓΙτολεμαίων καί.τών Ά ττάλω ν μέχρι 
τοΰ Λουδοβίκου Κ .  τής Βαυαρίας καί άλλων ύπεδέχδη καί 
Ετίμησεν έξοχους εύεργέτας είτε αυτής μόνης, είτε καί όλης 
τής ’Ελλάδος, έλληνάς τε καί ξένους, μεταξύ πάντων όμως 
όσόι έξ αγάπης καί δαυμασμοΰ. πρός τήν Ε λ λ ά δα  έδυσίασαν 
υπέρ αυτής μεγάλα χρηματικά ποσά ή τοΰ Εύαγγέλη καί 
Κωνσταντίνου Ζάππα ξυνωρίς εΐνε άναντιρρήτως ή μάλλον 
έξοχος καί μοναδική. Διότι άμφότεροι ολόκληρον τήν ζωήν 
των, τήν φρόνησιν, τήν Επιμέλειαν καί τήν φιλοπονίαν των 
καί ολόκληρον τήν διά τούτων άποκτηδεΐσαν κολοσσιαίαν 
περιουσίαν των αφιέρωσαν υπέρ' τής δόξης καί τοΰ μεγα
λείου τοΰ 'Ελλ. Έδνους, Εν δευτέρα δλως μοίρα δέμενοι καί 
συγγενείς καί τήν ιδιαιτέραν των πατρίδα. 'Ο  δέ τρόπος, καδ’ 
όν έπρονόησαν, καί ό Επιζών Κωνσταντίνος Ζάππας προνοεί 
έτι, νά χρησιμοποιηδή ή ύπερβασιλική πρός τήν Ε λλάδα  
δωρεά του καί ή Ενδελεχής μέριμνα, τήν οποίαν ό προσεχώς 
είς Αδήνας άφικνουμενος μέγας τοΰ ελληνισμού πολίτης έχει, 
όπως μελετά τάς άνάγκας τοΰ έδνους καί σπεύδη πρός 
δερακείαν τών μάλλον κατεπειγουσών έξ αυτών, μαρτυροΰσιν 
ότι όχι άπλή φιλοδοξία ή ματαιότης έΐνε τό έλατήριον τής 
γενναιοδωρίας άλλ’ ένδεος ζήλος καί αστείρευτος στοργή 
καί' δερμότατος ένδουσιασμός υπέρ τής προόδου καί τοΰ 
μεγαλείου τής 'Ελλάδος καί τοΰ ελληνισμού, άρεταί και

ιδιότητες, αΐτινες δ ι ήμάς τους γενικώς σχεδόν ύπο τού 
σάρακος τής άπογοητεύσεως παρακαίρως καί αδίκως κατει
λημμένους, εΐνέ τ ι ύπεράνδρωπον καί άνέφικτον, εΐνε φυτόν 
όντως {ξωτικόν Εν τω πλήρει άκανδ·ών καί τριβόλων λει- 
μώνι τής Ελευδέρας 'Ελλάδος. Τιμή καί δόξα λοιπόν τω 
δαλερω γέροντι, όστις είς - τήν Επίμονον τοΰ βασιλέως 
πρόσκλησιν ύπακούσας άπεφάσισε .νά Εγκαταλίπη το έν 
Βροςδενίω Ερημητήριου το υ ,' ν’ άφήση τήν συνήδη του 
μετριοφροσύνην καί να ελ δη ε ίς  ’Αδήνας, όπως σύνεορτάση 
μεδ’. όλου. τοΰ ελληνισμού · τήν ■ Επί τόσον αίσίρις οίωνοϊς 
πανηγυριζομένην είκοσιπενταετηρίδα '■ τοΰ - βασιλέως'· τών 
'Ελλήνων Γεωργίου .τοΰ Α'. καί παρευρεδή είς τά  Εγκαίνια 
.τοΰ καλλιμαρμάρου των ’Ολυμπίων μεγάρφο, . λάμβάνων 
ούτως Εκ της Εκδέσεως · αφορμήν νά ΐδη  πόσης -,προοδου, 
καί' πόσων άγαδών πρόξενος, έγένετο καί'γίνεται-τη χώρα 

. ή έλληνικωτάτη' κα ί' άληδώς δεόπνευστος ίδέα τών περιο
δικών νέων ’Ολυμπίων. . "  . .

3. ΠΡΟ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ. Είκών'υπό .’Ιωσήφ L ie t (έν 
σελ. 3-19). 'Ο . ’Ιωσήφ Λείκ εΐνε ό κατ’ Εξοχήν/ ζωγράφος 
γυναικείων φανταστικών.καλλονών, τών οποίων ή-απαράμιλλος 
Εν .τη έκτελέσει χάρις περιεποίησεν αύτω μεγάλων φήμην 
καί δόξαν.. Έ ν  Εκ τών α’ρίστων .δημιουργημάτων τής φαν
τασίας καί τοΰ χρωστήρας τοΰ καλλιτέχνου ‘τούτου εΐνέ καί 
ή Εν τη  παρούση είκόνι παρισταμένη νεάνις,’ ήτις προετοι
μαζόμενη, διά τόν χορόν'παρατηρεί, αύταρέσκως-έν τω κα- 
τόπτρω τήν όντως χαριεστάτην .μορφήν της, Εφ’ :ή ς  δια
λάμπει ή έκ τής συναίσδήσεως τοΰ' μέλλοντος δριάμβου της 
χαρά. Ό  ’Ιωσήφ Liek Εγεννήδη τή 22. Μαΐού ' 1849 Εν 
Άκουισγράνω (Aachen). Τό 1867 μετέβη είς ' Βερολίνου, 

’ ενδα Εσπούδασεν έν τη . αύτόδι βασιλική Ακαδημία- τών
ωραίων τεχνών, χρηματίσας. ιδία μαθητής τοΰ περίφημου 
ζωγράφου Schrader. - . .

4. ΕΥΣΤΟΧΟΣ ΒΟΛΗ. Είκών υπό A. ν. Maffei (Εν 
σελ. 322). Upo ολίγων έτι στιγμών περιεφέρετο πλήρης ζωής 
καί σφρίγους άνά τήν ευοσμον χλόην τών σκιερών δασών 
ή άκακος δορκάς, μέ τους ωραίους, ζωηρούς όφδαλμους 
περισκοπούσα πρός άναζήτησιν πρωϊνοΰ Εμβρώματος, καί 
ήδη κεϊται νεκρά Επί τοΰ παγετώδους Εδάφους, ύπό άφανοΰς 
Εχδροΰ δ ι’ εύστόχου βολής τήν καρδίαν πληγεϊσα. Καί 
όμως δά  έδεωρεϊτο, εύλόγως ίσως, γελοίος όστις ήδελε σύγ- 
κινηδή διά τόν άδικον δάνατσν τής άδώας ταύτης υπάρ- 
ξεως. Έ φ ’ όσον ό άνδρωπος, όπως καί τά  άλλα άγρια, 
άρπακτικά, σαρκόφάγα δηρία, έχει κοπτήρας καί χαυλιόδον
τας είτε κυνόδοντας πρός κόψιν καί μάσσησιν σαρκώδους 
τροφής, καί γομφίους είτε τραπεζίτας διά  τήν φυτικήν τρο
φήν, τό αριστούργημα τοΰτο τής δημιουργίας, ό άνδρωπος, 
δέν δ ’ άντιστρατευδη ποτέ πρός τους νόμους, οΰς έδηκεν

■ αυτω ή προνοητική καί φιλόστοργος μήτηρ, ή φύσις.
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'4ρχαϊα μέσα πρός χρωματισμόν τής χόμης. Είναι γνωστόν δη  
αί ύπό τών ζωγράφων Giorgione, Τιτιανοΰ, Βερονέζου κλπ. ζωγραφηδέϊ· 

■ σαι ξανδαί γυναίκες δεν ήσσν εκ φύσεως ξανδαί, άλλ’ έδιδον είς τήν μέ- 
λαιναν κόμην των τό χρώμα-τοΒτο, το όποιον κατά τήν Ιποχήν εκείνην 
■ητο τοΒ συρμοί, διά· διάφορων τεχνητήν μέσων. ’Εσχάτως άνευρέδη έν 
Βενετία λιαν ενδιαφέρον ,,βιβλίον συνταγών“ κομήσσης τινός Mani, Ιν τώ 
δποιω ευρίσκονται όλα τά κατά το πρώτον ήμισυ τον δεκάτου έκτου αίώ- 
νος έν^χρήσει μέσα τοϋ χρωματισμό Ci τής κόμης. Τά πλεΐστα έξ αύτών 
¿ϊνατ αρχαιότατα καί ήσαν εν χρήσει έν τάΐς άνατολικαΐς χώραις, όπόδεν 
βραδυ'τερον εισήχδησαν εις 'Ρώμην, έπί τής Ιποχής τών αυτοκρατόρων. 
Τό εν λόγω βιβλίον περιε’χει καί την ρητήν παρατήρησιν δτι τά έν αΰτω 
συνιστωμενα έλαια, ύδατα,· άλοιφαί καί τά τοιαυτα τότε μόνον ένεργοΰσιν 
όταν ή άλείψασα δι’ αΟτών τήν κόμην έκτεδή άμέσως επί πολλάς ώρα? 
είς τάς- καυστικός άκΛνας τον ήλιου.

.Ιιατααχενή νέον Αιεροστάτον. Κατά τάς τελευταίας ταύτας ήμέ
ρας τά γαλλικά φύλλα γράφουσι πολλά περί τής τελειωτικής λύσεως του 
προβλήματος, της-κατ’ αρέσκειαν διευδύνσεως τον αεροστάτου. Λέγεται 
δτι 6 ταγματάρχης Renard έκ τοΰ- γαλλικοΒ τών αεροναυτών αποσπάσμα
τος κατώρδωσε νά κατασκεύασα) κινητη'ριον μηχανήν 50 ίππων δυνάμεως, 
εχουσαν βάρος μόνον 100 χιλιόγραμμων, καί παράγουσαν δύναμιν 100 χι
λιομέτρων τήν ώραν. Τούτο σημαίνει δη  εις 091 περιπτώσεις μεταξύ χι- 
λιών τδ άερόστατον δά είναι εις δέσιν νά κινήται έναντίον του έπικρα- 
τοΰντος ρεύματος του άέρος, των έννέα λοιπών περιπτώσεων αποτυχίας όφει- 
λομένών είς.δλως έκτακτα ατμοσφαιρικά περιστατικά, οιον ανεμοστροβίλους, 
τυφώνας καί τά τοιαΰτα. Τό πρώτον ύπό του Krebs καί R enard κατα- 
•σκευασδεν άερόστατον, δπερ ήδύνατο νά κυβέρνησή, είχε δύναμιν 23 χιλιο
μέτρων καδ’ ώραν. Αι τροποποιη'σεις τών σχοινιών, τοΒ ύφάσματος, άνε- 
μιστηρος κλπ. έν σχέσει προς τό πρώτον άερόστατον δά είναι βιζικαί. Τό 
ύφασμα, έξ οδ κατασκευάζεται τό άερόστατον, είναι τό υπό τό δνομα 
„tussor“ γνωστόν έϊς τάς κυρίας μεταξωτόν δφασμα. Καί ή άγκυρα ώσαύ- 
τως έχει διάφορον σχήμα τοΰ συνήθους καί ομοιάζει μάλλον πρός τούς 
•γαμψούς όνυχας τών γαλών. Ό  κινητήρ είτε έλατήρ είναι έτοιμος, τό 

. άερόστατον κατασκευάζεται ήδη καί τοιουτοτρόπως Ιντός δλίγου δά ίδωμεν 
αν τά άποτελέσματα της νέας ταύτης έφευρέσεως δά άνταποκριδώσι πρός 
τάς προσδοκίας ημών.

'Αμφίβολος οικονομία. ’Αλέξανδρος Δουμδς ό πρεσβύτερος, δστις 
-ώς γνωστόν ήτο εκτάκτως σπάταλος, ήλδίν ολίγας ήμέρας πρό του θανάτου 
του πρός τόν υίόν του, δστις ήτο λίαν οίκονόμος, καί ίχαιρέτισεν αύτόν μέ 
τάς λε'ξεις: „έρχομαι, άγαπητέ μου υίέ, νά άποδάνω είς τάς άγκάλας σου.“ 
Μετ’ όλίγας στιγμας έκάλεσε πάλιν τόν υίόν του καί τώ είπε: „-Βλέπεις, 
υίέ μου; 'Ο  κόσμος με ώνόμαζε πάντοτε σπάταλον, καί.έν τούτοις είμαι 

-ό μάλλον οικονόμος άνθρωπος τοΒ.κόσμου. Έ ν  ηλικία μόλις δεκαοκτώ 
έτών ήλ&ον έίς Παρισίους έχων τρία μόνα χρυσά λουδοβίκια έν τώ δυλα- 
κίψ μου · καί μέ πόσην οικονομίαν έζησα έως τώρα, δύνασαι νά έννοήσης 
έκ τούτου, δτι Ικ τών τριών έκείνων λουδοβικίων έχω ακόμη εν ύπόλοιπον 
διά .τάς τελευταίας μου ημέρας.“ Ταΰτα λέγων Ιξήγαγεν έκ του θυλακίου 
τό βαλάντιόν του, είς τό οποίον πράγματι εύρίσκετο εν μόνον λουδοβίκιον.

,Η  δύναμις τον Ατμόν. Ή  όλική δύναμις του άτμοΒ ή παραγό- 
(εένη έν τάίς άτμομηχαναΤς των 'Ηνωμένων πολ ιτε ιώ ν τής Αμερ ικής  

.ίσόδυναμέΐ πρός. 7'/* εκατομμύριων ίππων δύναμιν της Μεγάλης Πρετ- 
τανίας χ α ΐ Ιρλανδίας  πρός 7 εκατομμύριων ίππων δύναμιν· τής Γ ερ 
μαν ία ς  πρός '4'/a εκατομμύριων τής Γαλλ ία ς  πρός 3 εκατομμύριων 
τής Αύσύρίας πρός 1 ’/ο εκατομμύριων ίππων δύναμιν. Έ ν  τοΤς άριδμοΐς 
τούτοις δέν συμπέριλαμβάνεται ή δύναμις τών σιδηροδρομικών άτμαμα- 
ξών, τών δποίωΟ ί  άριδμός έν δλω τώ κόσμω άνέρχεται περίπου είς
105,000. . '

- Λ<. Ιύχτανάλωσις τοϋ χαπνοϋ έν 'Αμερική. Οί ’Αμερικανοί πληρώ- 
νουσι κατ’ έτος περί τά 800,000,000 μάρκα είς τσιγάρα  καί τσιγαρέττα.

προσέτι δε 80,000,000 μάρκα εις καπνόν διά καπνοσύριγγας καί 200;000,000 
.είς μασώμενον καπνόν, ούτως ώοτε τό κατά τό παρελθόν έτος έν ’Αμερική 
διά καπνόν καταναλω&έν όλικόν ποσόν άνέρχεται είς 1,080,000,000 μάρκα,

Σ ιν ικ ό ς  τ ις  νόμος υποχρεώνει έκαστον ιατρόν έν Κίνα, νά άνάπτη 
μετά την δύσιν τοΒ ήλίου τοσούτόυς φανούς'πρό τής οικίας του, δσοι 
είναι οί άσ3ενόΐς τούς όποιους ό ιατρός έστειλεν είς τόν άλλον κόσμον. 
Εύρωπάίός τις διαμένων μετά τής οίκογενείάς του χάριν έμπορικών ύπο· 
6-έσεων εν Πεκίνο), έζη'τει εσπέραν τινά ιατρόν διά τήν αίφνης άσ'υενή- 
σασαν σύζυγόν του. Καί ύπήρχε μεν μεγάλη άφ&ονία ιατρών έν' Πεκίνω, 
αλλ η άφδονία τώ-» πρό τής οικίας έκαστου άνημμένων φανών ενέπνεεν 
εις τόν δυστυχή Εύρωπαΐον πολύ δλίγην Ιμπιστοσύνην περί τής ίκανότητος 
τών έξοχωτάτων τούτων υιών τοΒ’Ασκληπιού. Έ π ί τέλους, μετά πολλάς 
περιπλανήσεις εύρίσκει ένα ιατρόν, πρό τής οικίας τοΒ όποιου τρεϊς μόνοι 
φανοί διεσκόρπιζον μελαγχολικώς τήν άμυδράν των λάμψιν. 'Ο  εύτυχής 
ΕύρωπάΤος εισέρχεται όρμηηκός είς τήν οικίαν του έξο'χου άνδρός, τόν έξ- 
υπνίζει καί τόν προσκαλεΐ είς τήν οικίαν του. „θα  εΐσαι βεβαίως ( άρι- 
στος τών -ιατρών τ?ς πόλεως ταύτης“, λεγει ό Ευρωπαίος είς τόν Κινέζον 
καδ’ δδόν.· „Πόδεν τό συμπεραίνεις;“ —  „Έ κ τοΒ μικροΒ άρι&μοΒ τών 
φανών.“ — ,^Α, ναί! Έ χω  τρεις μόνον φανούς,- διότι σήμερον μόλις τήν 
πρωίαν ήρχισα νά έξασκώ τό επάγγελμά μου.“

Ύπερηφάι ε ια  τεχνίτου. Ό  πλουσιωτατος λόρδος Greenville, δστις 
ήτο λίαν υπερήφανος διά τά κολοσσαΤα πλούτη του, παρη'γγειλε ημέραν 
τινά είς τόν περίφημον Ελβετόν ώρολογοποιόν Emery, νά τφ κατασκευάση 
πολυτιμώτατον όλόχρυσον χρονόμετρον με άδάμαντας κεκοσμημένον καί 
αξίας χιλίων λιρών στερλινών. "Οτε δμως κατά τήν συνδιάλεξιν ό λόρδος 
ήρχισε νά δεικνύη όλίγον φανερά τήν ύπερηφάνειάν του καί νά κομπάζη 
διά τα πλούτη του, ό τεχνίτης ήρώτησεν αύτόν άφελώς διά ποϊον εινε προ- 
ωρισμε'νον τό παραγγελδεν χρονόμετρον. Ό  λόρδος άπεκρίδη - „καί διά 
ποιον άλλον παρά διά τόν εαυτόν μου;“ Τότε ό ώρολογοποιός άπώδησε 
τά χοηματα, τά οποΐά ό λόρδος εΤχεν ήδη άριδμήση καί δέσει έπί τής 
τραπέζης, λέγων μεδ’ ύπερηφανείας: ,,Ένόμιζα δτι τό χρονόμετρον ήτο 
διά. κανένα άστρονόμΟν, Ικανόν νά έκτιμήση καί χρησιμοποίηση τό έργον 
μου . αλλά δι’ άνδρώπους, οί όποΤοι δέλουν μόνον νά ήξεύροιτν κατά ποίαν 
ώραν τρώγουν καί πότε κοιμώνται, έγώ δεν κατασκευάζω χρονόμετρα.

Ή  έπίόρασις τον φωτός έπ ί τον ζύ&ον. Άπλούστατον καί εύ· 
κολώτατον πείραμα καταδεικνύει δτι ό ζΒδος εΐνε έν έκ τών μάλιστα εύ- 
αισδη'των είς τήν έπίδρασιν του φωτός ύγρών καί επομένως διατηρείται 
κάλλιον έντός αδιαφανών ή εντός ύαλίνων, αχρωμάτιστων ποτηρίων. *Αν 
λάβωμεν διαφανές ύάλινον ποτηριον πλήρες καλού βσυαρικοΰ είτε βιενναίου 
ζύδού καί έκδέσωμεν αύτό άπ’ εύδείας είς τάς άκΐϊνας τοΓ ήλίου, είτε 
έν ύπαίδρω είτε παρά τήί παραδύρω τοΒ δωματίου, δά παρατηρήσωμεν 
δτι μετά τέσσαρα περίπου λεπτά τής ώρας ό έν τω ποτηρίω ζυδος προσ
λαμβάνει δυσάρεστόν τινα όσμήν καί γεΒσιν· ενώ αν άντί τοΒ ύαλίνου πο
τηριού λάβωμεν πήλινον ή άλλο τι μή διαφανές κεκαλυμμένόν άγγεΤον (όΤόν 
τό έν Βαυαρία καί λοιπή Γερμανία έν χρήσει Deokelsteinkrug) πλήρες έκ 
τοΒ αύτοΒ ζύδου, δυνάμεδα νά άφήσωμεν αύτό έπί όλοκλη'ρους ώρας έκ- 
τεδειμένον είς τάς άκτϊνας τοΒ ήλίου μέχρις ου τό έν αύτώ ύγρδν δερ- 
μανδή εντελώς, χωρίς έν τούτοις νά παρατηρήσωμεν ούδέ τήν έλαχίστην 
άλλοιωσιυ είς τήν όσμήν ή τήν γεΒσιν καί έν γένει είς τήν ποιότητα τοΒ 
ζύδου. Τό φώς λοιπόν τοΒ ήλίου έχει βλάβεράν έπίδρασιν έπί τοΰ ζύδου 
καί καταστρέφει τήν όσμήν καί τήν γεΒσιν αύτοΒ, δσονδήποτε καλής ποιό- 
τητος καί άν είναι τό ποτόν τοΒτο. 'Η  αύτή καταστροφή τής ποιότητος 
τοΒ έν διαφανίϊ ποτηρίω ζύδου προέρχεται καί δταν τό ‘φώς τοΒ ήλίου 
εΤνε διεσκορπισμε'νον ,δπως έν ήμέρα βροχερή καί συννεφώδει, ωσαύτως 
δε καί έκ του φώτός τών λαμπτήρων καί έξ οίουδήποτε άλλόυ φώτός, μέ 
μόνην τήν διαφοράν δτι τό άσδενέστερον φως έπιφέρει καί βραδυτέραν τήν 
άλλοίωσιν. Τά κάλλιστα λοιπόν πρός πόσιν τοΒ ζύδου ποτήρια είναι τά 
πήλινα, διότι έπιβραδύνουσι τήν δέρμανσιν καί έμποδίζουσι πασαν βλάβην 
ή καί καταστροφήν τ?ς ποιότητος τοΒ ζύδου έκ μέρους τοΒ φώτός.

ΚΛΕΙΩ. Β25

Η  ΰπισ&οδρόμησις τής παραγωγής δραματικών ίργω ν έν 
'Αγγλ ία  ενέβαλε τούς έν Λονδίνο) διευδυντάς τών δεάτρων εις μεγάλην 
αμηχανίαν:' Παρά τών νεαρών δραματικών συγγραφέων ούδέν άξιον λόγου 
δύνανται νά λάβωσιν. Ό  διευδυντής Harris ώρισε βραβεϊον 5000 λιρών 
στερλινών δι’ έν καλόν μελόδραμα, δυνάμενον δπωςδήποτε νά τύχη. τής 
επιδοκιμασίας τοΒ κοινού.

Λογ ισ τ ική  μηχανή. Έ ν  Χικάγω (Chicago) έφευρέδη λογιστική μη
χανή „Comptometer“, λύουσα τά μάλλον πολύπλοκα άριδμητικά προβλή
ματα μετά μεγίστης" ταχύτητος καί άκριβείας. Τό έργαλεΤον τοΒτο εχει 
μήκος 14 δακτύλων καί δψος 5 δακτύλων καί δύναται νά τοποδετηδή επι 
πάσης τραπέζης, εργάζεται δέ ,«ς ή γραφική μηχανή. Προσδέσεις άφαι- 
ρέσεις πολλαπλασιασμοί καί διαιρέσεις, μετατροπή χρημαηκών ποσ&ίν είς 
ισοδύναμα ποσά διαφόρου βάσεως νομισμιατων καί πολλαί άλλαι άριδμη- 
τικαΐ έργασίαι ΙκτελοΒνται ύπό τής μηχανής έντός ενός δευτερολέπτου άνευ 
τοΒ ελάχιστου λάδους.

Τεχνητή ιίνίΐηα ις. 'Γπάλληλός τις τοΒ-έν Μονάχο* βοτανικού κη'που 
κατώρδωσε μετά πολυετή πειράματα, νά παρατείνη κατ’ αρέσκειαν διά 
τίνος ύπ’ αύτοΒ του ίδιου έφευρεδείσης μεδόδου τήν χειμερινήν νάρκην 
τών άνδέων, καί τοιουτοτρόπως νά άναβάλλη άναλόγως τόν χρόνον τής άν- 
δησεώς των είς οιχνδήποτε ώραν τοϋ έτους. 'Ο  εφευρέτης τής μεδόδου 
ταύτης διαβεβαιοϊ ¿τι έν τφ  μέλλοντι δά είναι .δυνατόν, νά έχωμεν παντός 
είδους άνδη, οΤον ναρκίσσους, ρύδα, γαρύφαλλα κτλ. έν οία δήποτε ώρα 
του έτους έν τη πλήρει αυτών φυσική άνδησει.

Πρός έξέτασιν τής περιστροφής τον ήλιον π ερ ί τόν άξονά 
τον περιωρίζοντο μέχρι τοϋδε οί αστρονόμοι είς τήν παρατήρησιν τών κη· 
λίδων τοΒ ήλίου, εκ τής οποίας παρατηρήσεως έξήγετο ί η  ό ήλιος στρέ
φεται περί τόν άξονά του έντός όλίγω μακροτέρου τών 25 ημερών χρονικού 
διαστήματος, απαράλλακτα όπως καί ή γη έκτελε“, έντός 24 ώρών, όμοίαν 
περιστροφήν. ΆφοΒ δέ διά τών αύτών παρατηρήσεων έγνώσδησαν ό άξων, 
οί πίλοι καί ό ¡σημερινός του ήλίου, παρετηρήδη όη οσω μακροτέρα εινε 
ή άπόστασις τών κηλίδων άπό τοΒ ίσημερινοΒ, τοσούτιρ βραδύτερα εΤνε καί 
ή δι’ αυτών έμφαινομένη περιστροφή τοΒ ήλίου. Αί διαφοραί αδται είναι 
τοσοΒτον σημαντικαί, ώστε κατά τά άποτελέσματα τών έρευνων του κα· 
δηγητοΒ 8ρ<)Γ0Γ εν Ποτοδάμη ό χρόνος της περιστροφής του ήλίου έκυ- 
μαίνετο μεταξύ τών 25 ήμερων, 2 ώρών καί 27 ήμερων 17 ώρών, καδ’ 
οσον δ χρόνος ουτος έξήγετο άλλοτε μεν έκ τής παρατηρήσεως τών' παρά 
τώ ίσημερινώ. τοΒ ήλίου κηλίδων άλλοτε, δέ έκ τής παρατηρήσεως τών 
άπεχούσών 40 μοίρας άπό τοϋ ίσημερινοΒ. Είς έτι μεγαλήτερα πλάτη τών 
40° δέν παρουσιάζονται πλέον κηλΐδες, Άλλ’ άν αί κηλΐδες αυται ούδε- 
μίαν εΐχον ιδίαν κίνησιν έν σχέσει πρός τόν ήλιον άλλ’ ήσαν επ’ αύτοΒ 
προσκεκολλημέναι, αί διαφοραί έκεΐναι δέν δά προήρχοντο βεβαίως. — 
Ιΐρός άκριβέστερον προσδιορισμόν τοΒ χρόνου τ?ς περιστροφής τοΒ ήλίου 
περί τόν άξονά του έγένοντο νεωστί νέαι παρατηρήσεις, ούχί πλέον έπί τών 
κηλίδων, άλλ’ έπί τών λαμπάδων τοΒ ήλίου, ώς όνομάζουσι τά κατ’ εξοχήν

φωτεινά μέρη αυτού. Τοιαυται ολως νέαι παρατηρήσεις έγένοντο εν τώ 
βασιλ. αστεροσκοπείο τής Ποτσδάμης ύπό του Δρ. ΥόΠΑΐ)?, καί μάλιστα, 
διά τής φωτογραφικής όδοΒ, καδ’ ήν αί άρνητικαί εικόνες τών λαμπάδων 
έφαίνοντο ώς σκιεραί καί εύκρινώς διαγεγραμμέναι κηλΐδες. Κατά τάς 
παρατηρήσεις ταύτας ό χρόνος τής περιστροφής τοϋ ήλίου είναι όλως ανεξ
άρτητος άπό τών αποστάσεων τών λαμπάδων άπό του ίσημερινοΒ, ούτως 
ώστε δέν παρουσιάζονται πλέον αί διαφοραί έκεΐναι, άς έδείκνυον αι κη- 
λΐδες άναλόγως της άποστάσεώς των άπό τοΒ ίσημερινοΒ. Ώ ς  αποτέλεσμα 
δέ τών νέων τοότων παρατηρήσεων έξήχδη ότι ό ήλιος στρέφεται περι 
τόν άξονά του άκριβώς είς 25 ήμέρας 5 ώρας καί'28  πρωτόλεπτα.

Αλληλογραφία πρό  3500 έτών. ’Εσχάτως άνευρέδησαν έν Τελλ 
ελ Άμάρνα τής Αίγυπτου, τή έφημέρω έδρα τοΰ Φαραώ Άμενόφιος Δ. 
πολυάριδμοι πήλιναι πλάκες γεγραμμέναι έν βαβυλωνιακή (σφηνοειδεΐ) 
γραφή. Αί πλάκες αυται είναι, μετά τήν συναρμολόγησιν τών άποσπασμά- 
των, εκατόν εξήκοντα τόν άριδμόν, τινές δ ’ έξ αύτών έχουσι πρωτοφανές 
μέγεδος. Αύτή ή δέσις έν ή άνευρέδησαν' δεικνύει ότι αί πλάκες-έγρά- 
φησαν περί τά τέλη τής 18. δυναστείας, διότι καδ’ όσον γνωριζομεν εκ 
τής ιστορίας ή Τελλ ελ Άμάρνα δέν έπεζησε τοΒ δεμελιωτοΒ αύτης Αμε-:· 
νοφιος Δ’. Πράγμαη εύρέδη καί ή σφραγίς του βασιλέως τούτου και τινα 
έξ αλαβάστρου πινάκια φέροντα τό όνομα του πατρός του, Άμένοφιος τοϋ Π . 
Ή  άνα'γνωσις τών ανωτέρω πλακών έπεκύρωσε καί έβεβαίωσε τήν άνω- 
τέρω εικασίαν.

- Αί πλάκες αυται περιέχουσιν έπιστολάς άσιανών βασιλέων, άπευδυ- 
νομένας πρός δύο βασιλείς τής Αίγυπτου, δηλ. τόν τρίτον καί τέταρτον' 
Άμένοφιν. Αί πρός τόν Άμένοφιν Γ ’. άπευδυνόμεναι έπιστολαί έφυλάσ- 
σοντο άρχικώς έν θήβαις τής Αίγύπτου,- αλλά βραδύτερον μετηνέχδησαν 
είς Τελλ ελ Άμάρνα καί κατά τήν καταστροφήν τοΰ βασιλίκοΒ παλατιού 
κατεχώσδησαν.

Μεταξύ τών ηγεμόνων, οίτινες έπιστέλλουη πρός τούς βασιλείς τής 
Αίγύπτου, τό μέγιστον Ινδιαφέρρν διεγείρει ό βασιλεύς της Βαβυλώνος 
Βουρναβουρίας, τοΒ οποίου ύπάρχουσι πέντε έπιστολαί. Είναι λίαν παρά
δοξον ότι μεταξύ τών τοσοΒτον άπ’ άλλήλων άπομεμακρυσμένων κρατών, 
της Βαβυλώνος καί τής Αίγύπτου, ύφίσταντο τοιαΒται φιλικαί σχέσεις, οιας 
δεικνύουσιν αί έπιστολαί αυται. 'Ο  κυριώτατος ανταποκριτής τοΒ βασιλεως, 
Άμενοφις τοΰ Γ '. εινε ό βασιλεύς τοΰ Μιτάννι Δουσράττας, δστις όνομαζει 
έαυτόν πενδερόν τοΰ Αιγυπτίου βασιλέως καί φαίνεται ότι μετ’ αύτου διε- 
τηρει συχνήν άλληλογραφίαν. Αί μακρόταται έκ τών επιστολών του πραγ
ματεύονται κυρίως περί τοΰ συνοικεσίου τής δυγατρός του μετά τοΒ Φα
ραώ. Μιτάννι εινε τό εγχώριον όνομα του μεγάλου Ικείνου κράτους, τό 
όποιον οί Αιγύπτιοι όνομάζουσιν Ναχαρίνα, καί τό όπο%ν ητο ό προμάχων 
τών βορείων χωρών τοΒ Εύφράτου, πρός τάς οποίας οί-βασιλεΐς της Αι- 
γύπτου ήγωνίζοντο περί τής ήγεμονίας τής Ιίυρίας. ’Εκτός τών άνωτέρω 
ιπάρχουσι καί διάφοροι άλλαι έπιστολαί ιδιωτών, ύπηκόων τοΒ Φαραώ. 
Έ κ  των άνωτέρω ανακαλύψεων έξάγεται μετά βεβαιότητος- 2τι κατά τόν 
Ιδ'“’ αιώνα πρό Χριστοΰ ύφίστατο σπουδαιότατη έπιστολογραφικη συγκοι
νωνία μεταξύ τών άηροτάτων καί μάλιστα άπ’ άλλήλων άπομεμακρυσμέ
νων χωρών τής ύπό στενωτέραν έννοιαν καλουμένης ,,άρχαίας Ανατολής“.

- m

Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η .

— Έξεδόδησαν ηδη λίαν φιλοκάλως έκτετυπωμένα τρία τεύχη της 
έν τώ 13 Άριδμώ τής Κλειους μας άγγελδείσης μυδιστορίας τοΒ Ροβέρτου 
Χαμερτιγγίου „’Ασπασία“ -ύπό Λυσάδρου Γ; X. Κώνστα.

— Αισχύλού Προμηδεύς Δεσμώτης έμμετρος παράφρασις μετ’ είσ-· 
αγωγής καί σημειώσεων ύπό Κ. 2 . Βανδοπούλου πρώην Γυμνασιάρχου. Έ ν  
Άδήναις έκδότης Μπάρτ καί Χίρστ. Τιμαται δρ. 3.

— Εικοσαετής Κατάλογος τών έκτυπωδέντων βιβλίων,έν τω τύπο*, 
γραφείω Ά&ελφών Περρή. 1868—1888.

Τόμος— Βιβλιοδήκη του ελληνικοΒ λαοΰ ύπό Βενοφ. Δ. Ζύγουρα.·
10. ’Οκτώβριος. „Τά χρυσά λόγια φιλοσόφου Δαμωσσΰ“. ■

— „L’Orient“. Revue Franco-Hellénique. Organe special des 
intérêts grecs, 'ϊπ ό  τόν άνω τίτλον δ όμογενής κ. Ν. Νικολάίδης ηρχίσε 
έν Παρισίοις τήν έκδοσιν γαλλοελληνικής έπιδεωρήσεως, σκοπόν εχουσαν 
τήν ύπεράσπισιν τών,Έλληνικών συμφερόντων Ιν τή αλλοδαπή „L’Orient“  
έκδίδεται άπαξ τής έβδομάδος Ικ 32 σελ. τιμαται δέ φρ. χρ. 30 κατ’ 
έτος διά τό εξωτερικόν. Διά πασαν αίτησιν άπευδυντέον πρός τόν Διευ
θυντήν κ. Ν. Nicolaidés, Paris, 147 Boulevard Saint Michel, 147.
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Ο Α Ϊ Τ Ο Μ Α Τ Ο Σ  Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ο Σ .
(ΝΕΑ ΕΦΕΓΡΕΣΙΣ.)

Ο καδηγητής Elisba Gray εκ τη; πολιτεία« Illinois, 6 εφευρέτη« 
τού πρώτου μουσικού τηλεφώνου, δωρεϊται ήδη τώ κόσμω νέον εφεύρημα,- 
δπερ ωνόμασε telautograph (τηλαυτογράφον), τοίίτ’ έστι αυτοτηλέγραφον 
είτε αύτόματον τηλέγραφον, "Οπω« έν τώ τηλεφώνω μεταβιβάζονται διά 
τού ήλεκτρικοΰ σύρματος αυτοί οι λόγοι καί η ιδία φωνή .του άποστολέω« 
εΐδήσεώς τινο«··εΐ« τά ου« του άποδέκτου αΰτήςκαί τοιουτοτρόπως καθί
σταται δυνατή- ή μεταξύ των άπο'ντων άμεσο« συνδιάλεξι« εξ άπόστάσεως, 
οΰτω καί ό αέ ιόμα τΰ ί τηλέγραφος"παρουσιάζει εΐ« τά όμματα του απο
δεκτοί) αύτό· τό ιδίον χειρόγραφον τον άποστολέω«, άνευ μεσολαβησεως 
χρόνου ,άπύ τής αποστολή« μέχρι τή« παραλαβή« τών γραφόμενων, και 
τοιουτοτρόπως κα>ιστδ δυνατήν τήν άμεσόν διά γραφή« συνδιάλεξιν δυο 
άπ’ άλλήλων άπομεμακρυσμένων προσώπων. - Δέν περιορίζεται; δέ 5 νέος 
ουτος τηλέγραφο«. ει{ τήν μεταφοράν μόνον έγγραφων ειδήσεων, ανταπο
κρίσεων ριαι των. τοιοιίτων, αλλά διαβιβάζει καί εικόνα«, ιχνογραφία« καί 
έν γένει. παν ,δτι δύναται νά γραιρή ή σχεδιασδή έπί τού χάρτου.. Διά 
τής νέα«'τούτης έφευρεσεω« τά εικονογραφικά περιοδικά .καί εφημερίδες 
—  καλ όν ’Αμερική ακριβώς έπικρατεΤ κατά τό παρόν ή μανία τών εικονο
γραφιών εί« όλα τά πολιτικά φύλλα τής ήμέρας-μικρά τε καί μεγάλα — 
δύνανται νάλαμβάνωσιν άμέοω« παρά ειδικών άνταποκριτών καί ιχνογρά- 
φων εικόνα« σπουδαίων γεγονότων π. χ. σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, 
καλλιτεχνικών έκδέσεων, εορτών, πανηγυρικών πομπών καί των τοιούτων, 
συγχρόνως μετά των σχετικών ανταποκρίσεων.

• Πρό ειτταετία« ήδη κατά πρώτον ειχε συλλάβη ό καδηγητή« Gray 
τήν ιδέαν τή« κατασκευή« του αυτομάτως λειτουργούντο« τηλεγράφου. Μή 
έπιδυμών Σμω« διά τής έφευρέσεώς του νά κάμη μέγαν δόρυβον πρό τής 
καταλλήλου στιγμής, ήρχισεν ή^ύχως καί άδορύβω« νά κατασκευάζη διά
φορα Ιργαλεϊα ατινα εμελλον να χρησιμεύσωσιν αύτώ πρές τήν επιτυχίαν 
τού σκοποίί του. Ώ ς  συνεφευρέτης τού τηλεφώνου κερδήσας πολλά εκα
τομμύρια ήδυνήδη ό Gray έν όλη του τη άνέσει νά άφοσιωδή εντελώς είς 
τό ϊργον τδυ. Μετά πολυετή όμως, άλλ’ άγονα πειράματα έγκατέλιπε 
προσωρινώς πασαν περαιτέρω προσπά&ειαν προς κατασκευήν του αΰτοτηλε- 
γράφου, καί ένησχολήδη αποκλειστικά?« ε?« τήν άνακάλυψιν νέων μέσων 
πρό« τελειοτέραν χρησιμοποίησιν του ηλεκτρικού ρεύματος. Αί έρευναί του 
αϊται. έστέφδησαν έπί τέλους υπό τής ποδουμένης έπιτυχία« καί ήγαγον 
αυτόν ασφαλώς εΐ« τήν έκτέλεσιν τού άρχικού σκοπού του ίτο ι rrv  κατα
σκευήν τού αυτομάτου τηλεγράφου.

, Ό  αύτοτήλέγραφος συνισταται έκ δύο συσκευών ή μία εΤνε ή συ
σκευή τή« αποστολής καί^ή έτέρα ή τή« παραλαβή« είτε άποδοχής. 'Η  
συσκευή τη« άποστολή« εινε άπλουστάτη- συνισταται δηλαδή έκ μια« συν
όδους γραφίδος είτε μολυβδοκονδύλου δεδεμένου άπό τη« αίχμής διά. δύο 
μεταξωτών νημάτων, λαμβανόντων τοιαΰτην δέσιν πρό« άλληλα, ώστε νά 
σχηματίζωσιν όρδήν γωνίαν. Η  γραφή άποτελείται ώς γνωστόν έξ ανιου
σών, κατιουσών καί προχωρουσών κινήσεων τή« γραφίδος. Τά μεταξωτά 

’ νήματα, μέ τά όποια είνε δεδεμένη ή αίχμή τή« γραφίδο«, συνδέονται 
μετά ήλεκτρικών συσκευών. 'Η  γραφίς (είτε τό μολυβδοκόνδυλον) έν τη 
συσκευή τ ις  αποδοχή« κρατείται μεταξύ δύο μετάλλινων ράβδων, αίτινε« 
υπό. μαγνητών έπηρεαζόμεναι κινούσι τήν γραφίδα ούτως ώστε νά έκτίλή 
τάς αότά« άκριβώ« ανιούσα«, κατιούσα« καί προχωρούσα« κινήσεις, τάς

ίποία« έκτελεί’ καί ή γραφί« έν τη συσκευή της αποστολή«. Τά εργαλεία 
είναι οδτω πω« κατεσκευασμένα, ώστε ό άποστολεύ« τού τηλεγραφήματος 
δύναται νά γράφη είτε έπί ένό« φύλλου χάρτου μέ πολλά« γραμμάς, τήν 
μίαν όπό τήν άλλην, άπω« εί« τά ί συνή&εις έπιστολά«, είτε επί μιΗς στε
νής καί μακρά«, συνεχούς λωρίδος χάρτου. Εί« άμφοτέρα« τά< περιπτώ
σεις ό χάρτη« κείται έπί τίνος ύποστηρίγματο«, τό όποιον εις.εκαστην 
πίεσιν τής γραφίδος βυδί.ζέται πρόί τά κατω καί μόλι« ή πίεσις παύση 
οναλαμβίνει τήν προτέραν του δέσιν.' Ή  άνάβασι« καί κατάβάσι« αδτη 

1 τού. ύποστηρίγματο« συνεπάγεται συγχρόνω«, διά τινοί-'επί τούτο μηχανι- 
I σμού, ■ καί τήν άνάβασιν είτε κατάβαοιν τής γραφίδος εΐ« τό έτερον ακρον 
I ητοι τήν συσκευήν τή« άποδοχής, ουτώ« ωστε όταν ό άποστολεύ« τού τη- 
1 λεγραφήμ'ατος άρη τήν γραφίδα Ιντέλώ«' από τού χάρτου, ύψούται συγχρό- 
! νως και ή γραφί« έν τή συσκευή τής παραλαβή«. Ό  άποστολεύ« λοιπόν 
'■ έχει εντελώς εις τήν εξουσίαν του τό« κινήσει« τής ε’« τό έτερον ακρον 
' τού αύτοτηλεγράφου εύρισκομένης. γραφίδο«, διότι αύτη παρακολουδέϊ «αί 
1 έκτελεΤ άκριβώ« τάς κινήσει« τη« γραφίδος αυτού τού άποστολέω«. Δύναται 
μάλιστα εις οΐον δήποτε μέρό« τούφύλλου' είτε τής λωρίδος του χάρτου 

' νά έπανελ&η καί νά κάμη προσδήκας, μεταβολά« τροποποιήσει« ύπογραμ- 
. μίσει« καί διαγραφάς, αίτινε« έκτελουνται άκριβώ« έν τη ιδία δέσει ύπό 
' τ?{ έτέρα« γραιρίδος έν τη συσκευή τής. παραλαβής. Ό  άποστολεύ« ωσαύ- 
-,τως δίδει τήν εκάστοτε κατάλληλον δέσιν ει« τόν χάρτην τού ετέρου άκρου, 
καδ’ έκάστην νέαν γραμμήν πιέζων κομβίον τι πρό« τδν σκοπόν τούτον 

•προωρισμένον. Τοιουτοτροπω« ολόκληρος ή λειτουργία τού αυτοτηλεγράφου 
έν άμφοτέραις ταΤς συσκευάϊ«, τής τε αποστολή« καί παραλαβή«, εξαρταται 
έκ τών χειρών τού άποστολέω«. · '

Δια τόν αότόματον τηλέγραφον δέν απαιτούνται ιδιαίτεροι γνώσει« 
ούτε ιδιαιτέρα τεχνική άσκησι« τού τηλεγραφούν««, όπως έν τώ συνήβ-ει 
τηλεγραφώ. Π2< άνδρωπος γνωρίζων απλώς τήν συνηδη γραφήν, δύναται 
νά μεταχέιρίζηται τόν νέον τούτον τηλέγραφον καί να στελλη μόνο« τά τη
λεγραφήματα του._ ΆρκεΤ μόνον, ώ« είπομεν, νά ήξεύρη να γραφή όπως 
δήποτε, καί ή έτέρα.γραφίς ή εΰρισκομένη εις τό έτερον άκρον του αυτό- 
τηλεγράφου πρό. τών Ομμάτων τού άποδέκτου,.έκτελεΤ τά« αυτά« άκριβώ« 
κινήσεις καί άναπαράγεί τό ίδιον χειρόγραφον μέ τόν αύτόν χαρακτήρα 
τού τηλεγραφούντο«. Ή  νέα αδτη έφεύρεσι« ήδύνατο νά ονομασδή άπλώ« 
τηλέγραφος μέ^τήν κυρίανκαί ακριβή σημασίαν τή« λέξεως, άλλ’ ό έφευρέ- 
της ωνόμασεν αυτήν telautograph πρό« διαστολήν τού συνήδου« τηλεγράφου.

Ό  καδηγητής Elisha Gray κατάγεται .έκ τινο« οίκογενεία« Κουακέ- 
ρων. Έγεννήθη τή 2. Αύγούστου 1835 έν μικρά τινι κωμόπόλει τή« πο
λιτεία« Ohio. ’Αφού έτελείωσε τά πρώτα μαδήματα έν τώ σχολείω, εΐσ- 
ήλδε παρά τινι ξυλουργώ ώ« μαδητή«, αλλά μή δυνάμενος νά έξοικειωδη 
πρόί τήν τέχνην ταύτην, διέτριβε πάσας τά« ώρας τής.σχολής του εΐ« φυ
σικά« μελέτα«. ’Εν' ηλικία '21 ετών ένεγράφη,ιέ« φοιτητής εΐ« τό έν 
Oberlin πανεπιστήμιον, ένδα έσπουδασεν έπιμελώς έπί πενταετίαν ίλην. 
Μετά τό πέρα« τών πανεπιστημιακών σπουδών του ήσδένησεν επ' τεσσαρα 
έτη καί μόλι« έν ηλικία 30 έτών άφωσιώδη άποκλειστικώ« εΐ« τήν σπου
δήν τής φυσική« (ίδια τού' ηλεκτρισμού) καί τή« μηχανικής. Δέκα ετη 
βραδυτερον εφεύρε τό τηλέφωνον καί ήδη παρουσιάζεται πάλιν 'μέ τήν 
σπουδαιοτάτην έφεύρεσιν τού αύτομάτου τηλεγράφου.

κ, * εις Αλεξάνδρειαν. Επιστημονικά« περί 
ι πνωτισμού πραγματεία« δυνάμεδα έπί τού πα
ρόντος νά σάς συσφήσωμεν τά« έ|ή« (γερμανιστί 
γεγραμμένα«): B ra ia , J . ,  Der Hypnotismus,

. μέταφρ. ύπό W . Preyer 1882: W . Preyer, Die 
Katalepsie und der tbierische Hypnotismus, 
1878; Kieger, C., Der Hypnotismns, 1884. — 
κ. I. X. εΐς Buenos Ayres (’Αμερική). Τό τί
μημά έλήφδη καί Οι τόμοι άπεστάλησαν άμέσω«.

, —; κ. Ε . Δ. Ο. εί« Σουέζ. Έλη’φδησαν καί σας 
' εύχαριστούμεν. Πρό« τόν ύποδειχδέντα ήμΤν άπε- 
στάλησάν. τά τεύχη τάς 8έ εικόνα« δά λάβητε'κατ’ 
αύτά«. — X. Π , Κ. καί Συντρ. εΐ« Σμύρνην. Έλή·.

φδησαν, ή 8έ παραγγελία σας - δά έκτελεσδή μέ· 
τήν πρω'την ευκαιρίαν.; -j- κ. Γ . A. Α. .εί« Άρμα- 
βήριον, Πρό« τόν ύποδειχδέντα νέον συνδρομη
τήν ήρχίσαμεν την έπιστόλήν τών λοιπών τευχών, 
τόύέ δέ χδύσόδέΐού« τόμου« δ’ άποστείλώμεν υμ~ν, 
ώ« μα« εγράψατε. — κ. Σ. Π . εΐ{ Μαριούπολιν. 
Έλήφδησαν καί 'άπεστάλησαν άμέσω«. — κ. X. Π. 
εΐί.Αικατερινανδάρ. Έληφδησαν καί σα« ευχαρι
στούμε) δερμότατα. — κ,.'Ν. Π. Κ:· εΐς Γενιτσέσχ. 
Έλάβόμεν ύπό1 σημείωσιν καί δ’ άποστείλώμεν 
ύμΤν ίσως όλα έμού μέ τήν πρώτην ευκαιρίαν. — 
κ. I .-Μ. εΐ« Ροστόβιον. Έλήφδησαν κάί,.σόίς’εύ- 
χαριστούμεν. — κ. Π .;Π . εΐς Οδησσόν. Θ’ άπο-

σταλώσιν έγκαίρως. — κ. Β. καί Α. εΐς Θεσσαίο- 
νίκην. Έλήφδησαν. — μ .Δ . Η; Α; εΐς Βιδίνιον. 
’Αναμένομεν., — ,κ. Ι. Μ.. εΐς Λευκωσίαν.^ ’Ακόμη 
δέν ελάβομεν πληροφορίας έκ Σμύρνης, ή παραγ
γελία όμως άπεστάλη, ώ« συνήδως εντός κιβωτίου 
υπ’ -άρδ. 62. — κ. I. Ζ. εΐς Βατούμ. θ ’ άποστα- 
λώσιν κατ’ αυτά«. — κ. I. Δ. εΐς Θεσσαλονίκην. 
Τά περικαλύμματα έλπίζομεν δτι έλάβατε ήδη. — 
κ. Ν. Λ. εΐς Θεσσαλονίκην, Ένεγράψαμεν και 
άπεστάλησαν πρό« όλου«, τό τίμημα άναμένομεν. 
— κ. Α. Ζ. εί« Μοναστη’ριον. ©ά τά λάβητε παρά 
τών αύτόδι κκ. ’Ανταποκριτών μα«.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ή  ε(κοσιπενταετηρί« τής- Βασιλεία«' Γεωργίόυ Α'. ύπό Dr. W . Gossrau. — ’Ολίγα περί τού Βασιλέω« Γεωργίου. — 
Εύαγγέλης Ζάππα«.'— ’Ολίγα περί στατιστική«. —. Νορμαννοί έν ’Αμερική, — Ή  παρά τήν. βοδωνίαν φρουρά. Ιστορικόν διήγημα ύπο Π. Έγγελ- 
χαρδ. — Πινακοδήκη, ήτοι έρμηνεία τών εικόνων. — Ποικίλα. (’Αρχαία μέσα πρό« χρωματισμόν τη« κόμη«. — Κατασκευή νέου αεροστάτου. —. 
"Αμφίβολος οικονομία. — Ή  δυναμι« τού άτμού. — Κατανάλωσι« τού καπνού έν ’Αμερική. —· Σινικός τι« νόμος. — Ίπερήφάνεια τεχνίτου. — Ή  
έπίδρασις τού φωτός επί τού ζύδου. — ’Επιστήμη καί Καλλιτεχνία. ( Ή  φωτογράφησις τών άστέρων. — 'Η  οπισδοδρόμησις τής παραγωγής δραμα
τικών έργων έν ’Αγγλία;. — Λογιστική μηχανή. — Πρό« έξέτασιν τής περιστροφής τού ήλίου περί τόν άξονά.του. — Τό μέγιστον οίκοδόμημα τού 
κόσμου). — Βιβλιοδήκη. — 'Ο  Αύτόματος τηλέγραφος (νέα έφεύρεσι«). — Μικρά ’Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. Ό  Βασιλεύς τών Ελλήνων Γεώργιο« Α'. καί f  Βασίλισσα Ολγα (έν σελ. 311). — Ει’αγγέλης Ζάππα« (έν σελ, 314). —· 
Κωνσταντίνος Ζάππα« (έν σελ. 315). — Ζάππειον μέγαρον της όλυμπιακής έκδέσεως (έν σελ. 315). — Πρό τού χορού. Εΐκών ύπό ’Ιωσήφ Liek (εν 
σελ, 319). — Εύστοχος βολή) Εικων ύπό A. ν. Maffei (έν σελ. 822), . '

- " ”  ! Έχδότη« Π . Α. Ζ ΪΓ Ο ϊΡ Η Σ .
TWroif Bftt 4  n«nnann, Ip Jnptf. — h  Neue P»piermannfaistnr b  Σρρχοβονηψ. — ΜιΙάτη Prey S Selling, b  Jtivlf·


