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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

Ή χοιλας τοΰ Άλαιιοΐ·. — Περί της νοημοσύνης της γνιαιχύς, χ. τ. λ. (συνέχεια).
— Ό πύρχος τοΰ ΛονιΓίνου (τέλος). — II 11 Πίστη ελληνική τών όρΟοιίόίων Έχ- 
χλησία. — ΙΙοίησις. Τό μικρό muiarniiixi. — Έχόροιιή tig τό ooog Brocken (τέλος).
— Ή σύίιγος τοΰ ληστοΰ. — Δανεισταί προ&νηταί. Πολωνικόν Διήγημα (συνέχεια). — 
Τύ νέον Αερόστατο»·. — Ή έν Varzin awcvttvSfg. — Βιβλιογραφικά. — Οικονομική

'Επιθεώρησες. — Μουσικό»· ύιαγώνιΟμα. — Διάφορα. — Αινίγματα χαί λύσεις. — 
Γραμματοκιβώτιου.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Ή κοιλιίς τοΰ Αλφειού. — Ή έν ΙΙέστη Έλληνική Έκκλησία. — Ή σύζυγος 

τοΰ ληστοΰ. — Ή κοιλάς τξς Ίλσΐ^. — Τό ςείΌιίοχεϊον "Ή λευχ») έ'λαφος" tv Τρε- 
ζεβούργω. — ’Ανατολή τοΰ ήλιου έπί τοΰ ορούς Brocken. — Τό νέου αερόστατου. — 
Ή έν Varzin συνέιτενςις.
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Ακολουθεί όοον

άπό Άνδριτσαίνης πρό: 
είς διεύθυνσιν βόρειον, 

στενήν καί πετρώδη,

ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 81. I 13 Σεπτεμβρίου 1884.

Η ΚΟΙΛΑΣ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ.
(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 129.)

δθεν τό βλέμμα εκτείνεται πρός τήν πεδιάδα 
τοΰ ’Αλφειού, τοΰ επισήμου τούτου ποταμού τής 
Πελοποννήσου, δστις κυλίει τά θολά αύτοΰ 
δδατα διά μέσου πετρών και βράχων. 'Η οδός 
παριστα άνά πάσαν στιγμήν ποικίλας καί χα- 
ριέσσας θέας, καί ποτέ μέν διασχίζει μικρά 
άλση δασύσκια, ποτέ δέ διέρχεται εν μέσω 
πεδιάδων, έν αίς ειρηνικός βόσκουσι βόες ύπό 
τήν έπιτήρησιν ρακένδυτου τίνος παιοός. Είς 
τα βαθύτερα μέρη τών ερήμων φαράγγων φαί
νονται άφθονοι ΰδατος πηγαί, αίτινες πριν ή 
σχηματίσωσι μικρούς καπαρράκτας συλλέγονται 
έν μικροσζοπικαΐς διαυγεστάταις λίμναις. Τά 
δδατα ταΰτα ολα κατέρχονται έκ τών υψωμάτων 
καί έκχύνονται είς τόν ’Αλφειόν, δστις είς αύτάς 
δφείλει το καί έν χειμώνι καί έν θέρει ουδέποτε 
διακοπτόμενον ρεΰμά του. Οσάκις δέ ή ατραπός 
ανέρχεται πρός τούς λόφους, ή θέα εκτείνεται 
έλευθέρα πρός τήν μεγαλοπρεπή σειράν τοΰ 
’Ερυμάνθου. 'Η χώρα αΰτη άραιώς μόνον καλ
λιεργείται καί ποΰ καί ποΰ είς τάς ράχεις τών 
λόφων φαίνεται καλλιεργημένον τετράγωνον, δπερ 
έμφαίνει δτι καί έκεΐ ύπάρχουσιν άνθρωποι ερ
γαζόμενοι διά τήν συντήρησιν αύτών. Πόσον 
λυπηρόν είναι τό φαινόμενου τοΰτο είς τά ομ- 
ματα Ελληνος, ποθούντος τήν πρόοδον καί 
εύημερίαν τής πατρίδος του! Αί εύφοροι αύται 
κοιλάδες, έν αίς οί στάχεις φύονται είς Ανά
στημα Ανθρώπου, αί έκτεταμέναι αύται πεδιάδες, 
ας διαβρέχει ποταμός πολύτιμος, ήδύναντο νά 
διαθρέψωσιν εκατομμύρια ψυχών. Καί δμως τό 
πλείστον κεΐνται έρημοι καί έγκαταλελειμμέναι. 
Μόνον τά πτηνά ψάλλουσι τά μελαγχολικά των 
άσματα ζαί ό άνεμος ψιθυρίζει διά μέσου τών 
πυκνοφύλλων δένδρων.

Τοιαΰται σκέψεις θλιβεραί καταλαμβάνουσι 
τόν διερχόμενον τήν εύήλιον ζαί γελόεσσαν πε
διάδα τοΰ ’Αλφειού, τοΰ όποιου τό ρεύμα παρα
κολουθεί έν έλιγμοΐς ίδιοτρόποις τό ανώμαλον 
έδαφος. Έν τω μέσ<υ τοΰ ποταμού ύψοΰνται 
άμμώδη νησίδια, κεζοσμημένα διά δαφνών, αί 
δέ δχθαι αυτού περιστέφονται διά πλατάνων. 
Τά πάντα είναι ένταΰθα ποίησις, συνάδουσα 
πρός τάς αναμνήσεις, άς άνακαλεΐ ή γραφικω- 
τάτη ζαί ιστορική τοποθεσία αΰτη τής Ελλάδος.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΙΣΗι ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΜΟΙΡΑι ΑΝΑ- 
ΠΤΥΞΕΩΣ ΑΥΤΗΣ.

Μελέτη Ν. Διβάρη, ιατρού.

(Συνέχεια.)

ΑΙ είναι μέν αληθές δτι ό Χριστιανισμός 
έδωκε τήν σπουδαιοτέραν πρός τούτο 
ώθησιν, άλλά καί πολλαί άλλαι περι

στάσεις τάς οποίας έγέννησεν έν γένει ή άντι- 
κατάστασις τού δημοσίου διά τοΰ Αληθούς οικο
γενειακού βίου, καί τών όποιων έγνω αΰτη νά 
έπωφεληθή συνέτεινον ούκ όλίγον πρός τοΰτο. 
Άλλ’ άοα γε τής ελευθερία; ταύτης τά δρια 
έφθασαν είς τό μή περαιτέρω; καί ή ανατροφή 
τής γυναικός Απαύγασμα τής ελευθερίας ταύτης 

είναι όποια έπρεπε νά ηναι; "Ινα συμπεράνωμεν 
έπί τών ζητημάτων τούτων, ίδωμεν πρώτον 
ποιος είναι ό προορισμός τής γυναικός, διότι έκ 
τής γνώσεως τοΰ προορισμού τούτου έξαρτάται 
ή δλη τοΰ ζητήματος λύσις.

Τί έφρόνει τό πρό ήμών πλήθος, καί τί οί 
πλεΐστοι σήμερον άκόμη φρονοΰσιν έπί τοΰ Αντι
κειμένου τούτου, γνωστόν έξ όσων είπομεν. '0 
προορισμός τής γυναικός ορίζεται έκ τής κατα 
καιρούς περί αύτής έπικρατούσης γνώμης, ή 
τέρψις καί ή άπόλαυσις ή ή παραγωγή 
τοΰ είδους καί άλλοτε ή οικιακή οικο
νομία.

Τούς πρώτους ορισμούς, καίτοι όφείλονται 
ούτοι είς άνδρας ύψίστης σημασίας, νομίζομεν 
Αναξίους συζητήσεως, διό καί άποστρέφομεν τό 
βλέμμα μετ’ άγανακτήσεως καί περιφρονήσεως 
συνάμα. '0 τελευταίος δμως ώς έκ τών έπι- 
κρατουσών είσέτι ιδεών, ηθών ζαί εθίμων φαί
νεται κατά πρώτην δψιν ευπαρουσίαστος και 
σπουδαίος. ’Αλλ’ άμα ώς πνεύση έστω και 
έλαφρά λογικής αύρα, ό ισχυρισμός ούτος πα
θαίνει τόν μύθον τοΰ μετεμφιεσθέντος τόν λέοντα 
δνου. "Ιδωμεν. 'Η γυνή λέγουσιν οι ύποστη- 
ρίζοντες τήν γνώμην ταύτην μή ούσα ικανή ούτε 
νά έπιννοήση ούτε νά έπιτελέση μεγάλα 
έργα, δφείλει νά ζαταγίνηται είς τό μεγάλης 
σημασίας έργον, τό τής οικιακής οικονομίας, ούτε 
νόησιν εφευρετικήν ούτε μεγάλους σωματικούς 
κόπους Απαιτούν.

"Αν τφ δντι προορισμός τής γυναικός ήτο 
ούτος, συμφωνοΰμεν πληρέστατα μετ’ αύτών, 
δτι άνάγνωσις καί γραφή, στοιχειώδης Αριθμη
τική, ραπτική ζαί στοιχεία μαγειρικής, όφεί- 
λουσι ν’ άποτελώσι τό πρόγραμμα τής μαθήσεως 
τών γυναικών, καί είναι τοΰτο δ,τι δει δπως 
άνταποκριθώσιν αύται είς τόν προορισμόν αύτών, 
άλλά πολλοΰ γε καί δει.

’Ή μακρολογώμεν τήν τε υφαντικήν λέγοντες 
καί τήν τών ποπάνων τε καί έψημάτων θερα
πείαν έν οίς δή τι δοκεΐ τό γυναζεΐον γένος 
είναι, ού καί καταγέλαστόν τε έστί πάντων ήτ- 
τώμενον: (Πλατ. πολ. σελ. 141.) Καί βεβαίως 
ή γυνή ούτε διά τήν ραπτικήν οΰτε διά τήν 
μαγειρικήν, ούτε πρός άπαρίθμησιν τών καθη
μερινών δαπανών, οΰτε πρός τέρψιν καί ψυχα
γωγίαν τοΰ άνδρός έπλάσθη, άλλ ώρίσθη αΰτη 
ώς άναγζαία ζαί Απαραίτητος σύντροφος 
αύτοΰ όμοια τήν φύσιν, τήν άξί αν καί 
τον προορισμόν.

Τοΰ προορισμού λοιπόν αύτής οντος έκείνου 
τοΰ άνδρός. όφείλουσιν άμφύτεροι κρατούμενοι 
άπό τής χειρός, νά διέρχωνται τής ζωής τούς 
τρίβους άλληλοδηγούμενοι καί βοηθοΰντες ό είς 
τόν άλλον. Το άμοιβαΐον σέβας, ό Αμοιβαίος 
έρως, όφείλουσι νά όδηγώσιν άμφοτέρους βαδί
ζοντας έπί το αύτό, έκ δέ τής Αμοιβαίας αύτής 
ένώσεως προκύπτει τό δν εκείνο, ή μοναδική 
αύτή ένότης, ήτις Αποτελεί τό ώραιότατον καί 
τελειότατον τών έργων τοΰ Πλάστου.

"Αν λοιπόν ό προορισμός Αμφοτέρων τών 
φύλων είναι ό αύτός, άν δτε Ανήρ καί ή γυνή 
είναι ίσοι, άν ό είς Οφειλή νά όδηγή τόν άλλον 
έν τή τρικυμειώδει τοΰ βίου πελαγοδρομία, έπεται 
άναγζαίως δτι καί ή Αγωγή καί ή έν γένει τοΰ 
πνεύματος Ανάπτυξις δφείλει νά ηναι ή αύτή. 
“Εί άρα ταΐς γυναξίν έπί ταυτά χρησόμεθα ζαί 
τοΐς άνδράσι, ταύτά καί διδακτέον αύτάς”. 
(Πλατ. Πολ. σελ. 137.) Ή δέ διανομή τών 
έργων έν τώ πρακτικό βίω άνάγκη νά ρυθμί- 
ζηται ούχί κατ’ αυθαίρετον ούδέ γενικόν κανόνα, 
άλλά κατά τήν έπίδοσιν καί τήν ικανότητα 
έζάστου. ’ Εν βλέμμα άν ρίψωμεν πέριξ ήμών, 
πόσας δέν θά εϊδωμεν γυναίκας εύφυεΐς, ενερ
γητικά?, ρωμαλέας καί δργώσας πρός έργασίαν, 

σηπομένας δέ έν τοΐς δωματίοις αύτών, άνα- 
λισκωμένας είς Ανάξια τοΰ πνεύματος καί τής 
αξίας αύτών έργα, ή τηκομένας είς τά πάθη 
έκεΐνα τά όποια γέννα ή Αεργία, ό άφροντις καί 
φυτικός βίος, έν ω αύται ήδύναντο καί εύδαί- 
μονες νά ώσι καί ένάρετοι ζαί παραγωγικοί διά 
τόν μικρύνουν, τόν βλάκα ή άνάπυρον αύτών 
σύζυγον, Αδελφόν πατέρα ή τέκνα; Γυναίκες 
μέντοι πολλαί πολλών άνδρών βελτίους είς 
πολλά.” (Πλατ. σελ. 141.) Πόσους δέ άνδρας 
Αναξίους διά πάσαν έξωτερικήν ή πνευματικήν 
έργασίαν, καταλλήλους δέ διά τά μικρόν νοΰν 
ζαί ένέργειαν άπαιτοΰντα οικιακά έργα, τά όποια 
Αφθαιρέτως ζαί έγωϊστιζώς έζληρώθησαν τή 
γυναικί; Άνά παν βήμα άπαντώμεν άνδρας 
τοιούτους, οιτινες άνιζανότητος ένεκα, ζαταστρέ- 
φωσι κολοσιαίας περιουσίας καί ρίπτωσιν έαυ- 
τούς καί τά τέκνα αύτών έν τή πενία ζαί τά 
ταύτη παρομαρτοΰντα μαρτύρια ή κακουργήματα, 
έν ω Απεναντίας βλέπομεν τάς γυναΐζας αύτών 
έν τή χηρεία συναθροιζούσας μετ’ έπιμελείας 
ζαί φρονήσεως, τά περισωθέντα ράκη, καί προσ- 
κολλώσας αύτά, ινα καλύψωσι τήν γυμνότητα 
τών δυστυχών αύτών τέκνων, καί άλλας τοι- 
αύτας. αίτινες νυχθημερόν καί μετ’ αύταπαρνή- 
σεως καί καρτερικότητας μαρτυρικής έργάζονται, 
τιτρώσζουσαι τούς Απαλούς αύτών δακτύλους 
ινα έπαρκέσωσιν είς τόν άρτον τών ύπό τοΰ 
Ανικάνου πατρός. έν τή πενία ριφθέντων αύτών 
τέκνων. Καί μ’ δλα ταΰτα αί γυναίκες αύται 
είσίν αί γυναίκες έκεϊναι, αίτινες μέχρι τής χθές, 
μόνον διότι ήσαν γυναίκες, ήσαν ήναγκασμέναι 
νά σήπωνται έν τή Αεργία καί νά ταλαιπωρώντας 
έν τή πενία, μόνην Ασχολίαν έχουσαι νά θλί- 
βωσι κρύφα ζαί σιωπηλώς το ύπό τοΰ άλγους 
ρηγνυόμενον αύτών στήθος! άλλά καί ένταΰθα 
οί τάναντία φρονοΰντες εύρίσκουσιν έξαιρεσιν. 
Έπιτραπήτω ήμϊν ν’ Αμφιβάλλωμεν περί τούτου.
Αλλά καί ώς έξαιρεσιν άν έθεωροΰντο αί φρό

νιμοι και ένεργητικαί αύται γυναίκες, μή δεν 
κινώσι τον θαυμασμόν ήμών: καί δέν συνηγο- 
ρώσιν εύγλώττως ύπέρ τής έλευθέρας ένεργείας 
καί πλήρους πνευματικής άναπτύξεως τοΰ φύλου 
αύτών, δταν Αναλογισθώμεν, δτι είσίν αύται 
αύται αίτινες σκιά μέχρι τής χθές, λαμβάνουσι 
σήμερον σάρκα καί όστά καί επιδίδονται καί 
διεκπεραιοΰσι δυσκολότατα κοινωνικά έργα, τά 
όποια οΰτε έδιδάχθησαν, ούδέ καν έφαντάσ&ησαν 
ποτέ; Έστω ίσως είπη τις. Άλλά λησμονείς 
δτι έλευθέρα γυνή καί έν άμέσφ πρός τήν κοι
νωνίαν εύρισζομένη συναφεία ύπόκειται είς πει
ρασμούς τούς όποιους ώς έζ τών ροπών καί 
τοΰ χαρακτήρος αύτής δέν δύναται νά ύπερνι- 
κήση.

Πρός τοΰτο άπαντώμεν; δτι αί μέν ροπαί 
είσίν αί αύται, τόν δέ χαρατήρα πλάττομεν 
ήμεΐς αύτοί διά τής έλαττωματικής Ανατροφής, 
ήν δίδομεν αύταΐς, καί δτι ή άμεσος πρός τήν 
κοινωνίαν συνάφεια έχει αποτελέσματα ήττον 
κακά τοΰ περιορισμού είς δν καταδικάζομεν 
αύτάς. Τό προωρισμένον, ίνα έλευθέρως δια- 
σχίζη τούς αιθέρας πτηνόν, Αδύνατον νά συνη- 
θίσωμεν είς τήν δουλείαν τοΰ κλωβού, αμα δέ 
τή πρώτη εύκαιρία θέλει πετάξει Ανεπιστρεπτί. 
Τήν γυναίκα δέν διαφθείρει ή πρός τούς άνδρας 
άμεσος κοινωνία, άλλά καταστρέφει ή έλαττω- 
ματική αύτής Ανατροφή, ό περιορισμός καί ή 
άγνοια τοΰ έγώ, τοΰ όποιου οΰτε καν ιδέαν έδώ- 
καμεν ποτέ αύτή ή κακώς έδιδάξαμεν. Άφή- 
σετε αύτήν ελευθέραν, Αναπτύξετε τό πνεύμα 
αύτής διά τής Αληθούς παιδείας, καί τοΰ παρα
δείγματος, ύποστηρίξετε αύτήν διά τών νόμων 
τής πολιτείας, ζαί πρό πάντων καταστήσετε 
αύτήν ύπεύ&υνον διά τάς πράξεις αύτής, καί τότε 
θέλετε ίδει, δτι ή μετά τών άνδρών άμεσος 

συνάφεια αύτής ούδενός θέλει γείνει πρόξενος 
κακού. Παράδειγμα αί έν Αμερική γυναίκες 
τών όποιων τήν Ανατροφήν διέπει άλλο σύστημα 
ζαί ύποστηρίζουσιν άλλοι νόμοι, δπου κατ’ Ακρι
βείς στατιστικός αί άπαγωγαί καί τά τούτοις 
δμοια συμοαίνουσι κατά πολύ έλάσσονα άριθμόν 
ή έν Εύρώπη δπου ή γυνή δέν έλαβε τήν πρέ- 
πουσαν Ανατροφήν καί ελευθερίαν. Έκεΐ, δ τε 
άνήρ καί ή γυνή διανύουσιν ολόκληρον τό στά- 
διον τών σπουδών αύτών είς έν καί τό αύτό 
εκπαιδευτήριου φοιτώντες, καί μολαταύτα μα
κράν τοΰ νά συντείνη τοΰτο είς τήν διαφθοράν τών 
ηθών τοΰ ενός ή τού ετέρου τών φύλων, μακράν 
τού ν’ άφίνωνται είς τάς φυσικά; αύτών ροπάς, 
συζώσιν έν Αρμονία έναρέτφ, σεβόμενοι ζαί ούχί 
ώς έν Εύρώπη έπιβουλευόμενοι ό είς τον έτερον.

'Ως πρός δέ τό παραγωγικόν τής γυναικός 
πνεύμα καί τό φίλεργον, Αρκεί ν’ άναφέρωμεν 
δτι έν’Αμερική ύπάρχουσι γυναίκες έπιστήμονες 
Αποκομίζουσαι τό ποσόν 80,000 φραγ. κατ’ έτος.

Άλλά μή ζαί έν τή Εύρώπη αύτή, είς 
χώρας δπου επετράπη είς τάς γυναίκας σχε
τική τις ελευθερία, διά τάς τέχνας ιδίως καί 
τό έμπόριον, δέν έπαρζώσιν αύται είς τάς ανάγ- 
ζας ολοκλήρου οικογένειας ζαί διά τής έργασίας 
τών λεπτών αύτών χειρών, δέν ύποστηρίζωαι 
καί άναπτύσσωσι τέκνα, άτινα έν τή Αμαθεία 
ή τή πενία ριπτόμενα Αρούρης θά έγένοντο 
άχθη ή καί κακούργοι;

Έν Γαλλία, δπου κατενοήθη τέλος δτι Αντί 
νά πλάττωσι φανατικά; γυναίκας καί αθύρματα, 
ινα μήτι άλλο εϊπωμεν, διά τής λεγομένης κλα
σικής παιδείας, συνισταμένης είς στοιχειώδεις 
γνώσεις ζατηχήσεως, ίερας ιστορίας, τών κλα
σικών τής έκκλησίας συγγραφέων, τοΰ χορού καί 
τής μουσικής, δπως πρό μικρού έγένετο, όφεί
λουσι νά πλάττωσι μητέρας, συζύγους ζαί πο- 
λιτας συνεργαζομένας τω άνδρί, παραγωγικά; δέ 
έν τε τή οικογένεια, τή κοινωνία καί τή καθόλου 
άνθρωπότητι, μή τά αίσια τοΰ νέου τούτου συ
στήματος δέν είναι καταφανή:

Καί έν τή Ρωσσία, τή χώρα τήν οποίαν Αδί
κως νομίζομεν κατά πολύ υστερούσαν τών φώτων 
καί τοΰ πολιτισμού, γυναίκες Ανεπτυγμένοι συνει- 
σφέρουσιν υπηρεσίας διαφόρους, ώς ύπάλληλοι 
τηλεγραφείων, τραπεζών, εμπορικών καί έπι- 
στημονικών γραφείων, ώς διευθύντριαι μεγάλων 
κτημάτων, βιομήχανοι καί έπιστήμονες, κα] 
άναδεικνύονται έπίσης ίκαναί, έπίσης νοήμονες 
δσον καί οί άνδρες.

Τά πάντα λοιπόν τείνουσι ν’ άποδείξωσι, καί 
ή Ανατομική κατασκευή καί ή θεωρία καί ή 
πείρα τής γυναικός, δτι κατ’ ούδέν διαφέρουσα 
αΰτη τού Ανδρος καί τά αύτά δεομένη έπι- 
τηδεύειν δφείλει, δικαιούται ζαί πρέπει ν’ άνα- 
πτυσσηται πνευματικός τε καί σωματικός, δπως 
ό ανήρ, ού μήν άλλά καί νά έπιδίδηται ούχί 
τή μαγειρική καί τή οικιακή οικονομία μόνον 
καί Αποκλειστικός, Αλλά καί παντ'ι άλλω στα- 
διω κατά τήν κλίσιν, τήν έπίδοσιν καί τάς πρός 
ταΰτα συντεινούσας περιστάσεις. Άλλ’ άν πρός 
στιγμήν παραδεχθώμεν δτι τή γυναικί έπιφυ- 
λασσηται ή φροντίς τόν οικιακών έργων, ζαί ή 
γνώμη αΰτη είναι δυστυχώς μεγάλης πλειονό- 
τητος γνώμη, τότε ή Ανατροφή, ήν δίδομεν 
αύτή, είναι ή Ανατροφή ή άνταποκρινομένη προς 
τόν σκοπόν; Ίδωμεν.

( Επεται τό τέλος.)

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.
(Έκ τού Γεριιανικοΰ.) 

(Συνέχεια καί τέλος.

Απέθανεν έν φρικώδει Αγωνία τώ 
ή ζόμησσα Σαλισοουρίας, ή έν- 
άθωα· ό Ερρίκος δεν ήδύνατο 

νά συγχωρήση αύτή δτι ζατήγετο έζ τοΰ γένους 
τών Πλανταγενετών. Κατά τόν αύτόν σχεδόν 
χρόνον άπέθανον έπί τοΰ ικριώματος δύο οασί- 
λισααι, ή Αννα Βολένη καί ή Αικατερίνη Χώ- 
οαρτ, θύματα άμφότεραι τοΰ ζηλότυπου αύτών 
συζύγου. Γώ 1533 είσήλθεν ή Άννα έν λαμπρά 
τοΰ Μαΐου ήμέρα είς τόν Πύργον ώ; Ανθηρά βα
σίλισσα παρακολουθουμένη ύπό πολυτελέστατης 
θεραπείας, μειδιώσα ζαί χαίρουσα δτι ό ισχυρός 
βασιλεύς έξελέξατο αύτήν σύζυγον. Γενική ήτο 
ή Αγαλλίασες έπί τώ συμβάντι τούτω, καθότι 
διά τοΰ γάμου του μετά τής ’Άννης ό Αποχω
ρισμός τοΰ Ερρίκου άπό τής καθολικής έζ.ζλη- 
σίας ήτο γεγονός τελελεσμένον· ό λαός τής Αγ
γλικής πρωτευούσης έχαιρέτισε τήν λαμπράν 
τοΰ Μαΐου ήμέραν ώς τήν αύγήν νέας έποχής 
εύδαιμονίας καί ειρήνης — Αλλά μετά παρέ- 
λευσιν τριών μόνον έτών, πάλιν έν ήμέρα εαρινή 
τού Μαΐου ή αύτή Άννα έφέρετο προς τον 
Πύργον, πλήν πόσον διαφόρως! Έφέρετο έπί 
μικρας λέμβου έν μέσω άνδρών Αγρίων καί με- 
λανοφορούντων · το γλυκύ μειδίαμα, τό όποιον 
τοσοΰτον είχεν ενθουσιάσει τόν βασιλέα, δέν επι
στέφει πλέον τά χείλη της· δάκρυα άφθονα 
έζρέουσι τών όιραίων αύτής οφθαλμών. ΊΙ λέμ
βος δέν προσορμίζεται είς τήν βασιλικήν κλί
μακα, άλλ’ εισέρχεται ύπό τήν Πύλην τών 
IIροδοτών. ΊΙ Άννα άπιόλεσεν δλον τό θάρ
ρος της ■ δτε έπάτησεν έπί τών ψυχρών καί 
υγρών βαθμιδών πίπτει έπί τών γονάτων της 
ζαί ύψούσα πρός ουρανόν τάς λεύκάς αύτής 
χεϊρας διαμαρτύρεται δτι είναι αθώα, δτι καί 
νΰν και πάντοτε ήτο πιστή τού βασιλέως σύζυ
γος. Άλλ’ ό ασταθής 'Ερρίκος είχεν Αποφα
σίσει τόν θάνατόν της καί διέταξεν αύτόν τόν 
θεΐόν της νά τή άναγγείλη τήν είς θάνατον κα
ταδίκην έπί Απιστία. 'Η δυστυχής 'Άννα άνέ- 
ζραξεν· Ω Θεέ μου, ώ ΙΙλάστα μου, σύ, δστις 
είσαι ή Αλήθεια, σύ γνωρίζεις οτι δέν είμαι 
Αξία τοιούτου θανάτου!” Ηδη τήν έπιούσαν ή 
γενναία αύτής ψυχή ύπερενίκησε τήν άνθρωπίνην 
αδυναμίαν ζαί αύτόπται μάρτυρες διηγούνται 
δτι έπορεύθη πρός τόν τόπον τής καταδίκης 
κρατούσα ύψηλά τήν κεφαλήν ζαί μετά αξιοθαύ
μαστου γενναιότητος.

Μικρόν μετά ταΰτα τόν αύτόν άπέθανε θά
νατον καί ή Αικατερίνη Χόβαρτ, ή πέμπτη 
σύζυγο; τού αίμοβόρου Ερρίκου. ΊΙ Αικατερίνη 
ήτο γυνή έλαφρά καί ό βίος της δέν ύπήρξε 
πρότυπον αρετής καί σεμνότητας· άλλά κατά 
τάς τελευταία; αύτή; στιγμάς, πορευομένη πρό; 
τό ικρίωμα, ώμολόγησεν δτι δέν είναι ένοχος 
τοΰ έγκλήματος, διά τό όποιον κατεδιζάσθη. 
Τήν Αικατερίνην Χόβαρτ διεδέχθη η αθώα 
Ιωάννα Γρέϋ, ήν έφερεν είς το αιμοσταγές 
ικρίωμα ή ένοχή τοΰ πενθεροΰ τη; καί ή Απι
στία τών συμβούλων της. Άποθανόντος τοΰ 
Έδουάρδου Στ', ό δούξ τή; Νορθουμβερλάνδης 
μετεχειρίσθη αύτήν ώς δργανον, δπω; ύπανδρευ- 
ομένη τόν Δώδλεύ, τον υιόν αύτοΰ, αύτή μέν 
βασιλεύση άλλά καί αύτός άναβή μετ’ αύτής 
είς τόν θρόνον. ΊΙ ώραία ’Ιωάννα, έντελώς 
άπειρος, ούδέν έγνώριζε περί τών ραδιουργιών 
τούτων, καί δτε ό Άρούνδελ ζαί ό Πέμορωκ 
χαιρετίσαντες αύτήν ώς άνασσαν τή έφίλησαν 
τήν χεΐρα, έλιποθύμησεν. "Ούδέποτε έφαντά- 
σθην τοΰτο, είπεν ή βασίλισσα πρός τούς λόρ
δους, ούδέποτε ώνειρεύθην θρόνον ■ άλλ’ ό θεός, 

δστις ουτω διέταξεν, ά; μοι παράσχη τήν χάριν 
να βασιλεύσω πρό; δόξαν Αύτοΰ ζαί πρός τήν 
εύημερίαν καί ευδαιμονίαν τού λαοΰ μου.”

ΊΙ λάμψις τού θρόνου της έννέα μόνον διήρ- 
ζεσεν ήμέρας. ΊΙ πριγζ.ήπισσα Μαρία, διαφυ- 
γούσα τούς ιππείς τοΰ Χορθούμοερλανδ. είχεν 
άνακηρυχθή βασίλισσα, ζαί οί οπαδοί αύτής 
επολιόρζουν ήδη τήν πύλην τοΰ Πύργου. Έν 
τώ πύργω ζάθηται η νεαρά βασίλισσα, μόνη, 
βεουθισμένη είς τάς σκέψεις της, έγκαταλει- 
φθεϊσα παρά τών Απίστων αυτή; συμβούλων 
Έλθε, κόρη μου. τή είπεν ό πατήρ της κά
τωθεν έλθέ, ένταΰθα δέν είναι πλέον ή θέσις 
σου. Αλλ’ ή ’Ιωάννα έν έζείνη τή φοβέρα 
στιγμή, οτε πάντε; τήν άπηρνοΰντο, αμίμητον 
εδειξε μεγαλοψυχίαν καί έγζαρτέρησιν ■ ούδ’ έπί 
στιγμήν έδειλίασεν απέναντι τών Απειλών τής 
Αντιπάλου αύτή; Μαρία; καί τών οπαδών τη;· 
ουοαμώς εκλονισθη εί; τα; έπιμόνου; προτροπας 
τών καθολικών ιερέων, οιτινες διά παντός μέσου 
εζήτουν νά τήν άποσπάσωσιν άπό τοΰ δόγματός 
της. Τέλος άπεφασίσθη καί αύτής ό θάνατος, 
ζαί ή 12 Φεβρουάριου 1554 ώρίσθη ώ; ήμέρα 
τής έζτελέσεως τής καταδίκη;. Μίαν πρό τοΰ 
θανάτου της ώραν είδε τόν σύζυγόν της. τον 
Δώδλεύ. άπαγόμενον ινα θανατωθή· τώ ένευσε 
φιλικός μέ τήν κεφαλήν καί τώ έδειξε μέ τήν 
χεΐρα τόν ουρανόν — μετ' όλίγον είδεν άπό 
τοΰ παραθύρου τη; τό ακέφαλου αύτοΰ σώμα 
φερόμενον έπί άμάξη:. Άνερχομένη τάς βαθ
μίδας τοΰ ικριώματος είπε πρός τού; περίιστα- 
μένου;· Καλοί άνθρωποι, έπικαλοΰμαι τήν μαρ
τυρίαν σας, δτι Αποθνήσκω ώς καλή χριστιανή.” 
• I δήμιος γονυπετής τή έζήτησε συγχώρησιν· 
Ευχαρίστως σέ συγχωρώ, τώ είπεν ή Ιωάννα· 

μόνον σέ παρακαλώ νά έκτελέσης τό έργον σου 
ταχέως.” Ό δήμιος ΰψωσε τόν πέλεκυν δι’ 
αμφοτέρων τών χειρών, ζαί Ακόμη ή Ιωάννα 
δέν είχε τελειώσει τάς λέξεις- "Πάτερ, είς τάς 
χεΐρά; σου παραδίδω τό πνεΰμά μου”, ζαί ή 
ώραία αύτής κεφαλή έπεσεν. —

Πλήν δλα ταΰτα είναι συμβάντα άρχαΐα, 
τά όποια άπώλεσαν πλέον το ενδιαφέρον διά 
τούς πλείστους τών έπισζεπτομένων τόν Ιστο
ρικόν Πύργον τού Αονδίνου. ΊΙ προσοχή τών 
πολλών στρέφεται πρό; τήν λαμπράν οπλοθήκην, 
εν η ύπάρχουσιν 22 μορφαί ιππέων, πρός τήν 
οπλοθήκην τή; οασιλίσσης Ελισάβετ, ζαί πρός 
τα διάφορα έν αυτή δπλα. Τέλος δέ μετά πολ
λοΰ ένδιαφέροντο; εισέρχεται εί; τό Θησαυρο- 
φυλάζιον. Τό έν αύτώ στέμμα, τό σκήπτρου 
και τα άλλα τή; βασιλεία; σύμβολα άπώλεσαν 
πλέον τήν ιστορικήν αύτών Αξίαν, διότι είναι 
μόνον Απομιμήσεις τών άρχαίων κειμηλίων, τά 
όποια διηρπάγησαν έν τοΐ; έμφυλίοις πολέμοις, 
τοΐς παραζολουθή-ασι τόν θάνατον Καρόλου 
τοΰ Α'. Τό στέμμα τής βασιλίσσης Βικτωρία; 
με τον ανεκτίμητου αύτοΰ σάπφειρον” καί τόν 
πολύτιμον ερυθρόν λίθον τοΰ Μέλανος Πρίγ- 
κηπος, τό διάδημα τοΰ πρίγζηπο; τής Ούαλίας, 
το κατεσζευασμένον έζ καθαρού χρυσού άνευ 
τίνος κοσμήματος, καί ό περίφημος άδάμας 
Κωχ-ι-νώρ (τό όρος τού φωτός) — αύτά θαυ
μάζονται σήμερον, καί ό ’Άγγλος, ώς πρακτικός 
έμπορος, έκτιμών τόν άδάμακτα τοΰτον δύο εκα
τομμύρια καί τό βασιλικόν στέμμα 122 χιλ. 
λιρών αισθάνεται τήν ένδόμυχον εύχαρίστησιν 
ζαί όπερηφάνειαν δτι ένταΰθα, έν τώ Πύργω 
τοΰ Αονδίνου, έχει ένώπιον αύτοΰ άν ούχί τά 
ώραιότερα κειμήλια τοΰ κόσμου, άλλά πάντως 
τά πολυτιμότερα. Διά τόν ιστορικού δμως ό 
Πύργος τοΰ Αονδίνου έσεται διά παντός μία 
τών περιεργοτέρων σελίδων τής βλης Αγγλικής 
Ιστορίας.
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Η ΕΝ ΠΕΣΤΗι ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

'Υπό τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Γ. Γώγου.

Β
ΠΟ τής άλώσεω; τής Κωνσταντινουπό
λεως ύπδ τών ’Οθωμανών (1453), και 
τής έν Ουγγαρία δθωμανική; κυριαρχίας, 
άρξαμένης τδ 1526 μετά τήν έν Μοχάτ; κρί- 

σιμον νίκην τών ’Οθωμανών, και ληςάση; τδ 
1687 σωτήριον έτος, τέσσαρα έτη ακριβώς μετά 
τήν πρδ τών τειχών τής Βιέννης καταστροφήν 
και πανωλεθρίαν (1683) γενομένην, ώς γνωστόν, 
ύπδ τής έγκαιρου καί νικηφόρου έλεύσεως τοϋ 
έλευθερωτοϋ βασιλέως τών Πολωνών Ίωαννου 
Σοβιέσκη, άπδ τής έποχής ταύτης μέχρι τοϋ 
1821 άδιαλείπτως προσήρχοντο εις άπασαν τήν 
Ουγγαρίαν άποικοΓΈλληνες έκ Μακεδονίας, Θεσ
σαλίας καί Θράκης τδ πλεΐστον, έγκαταλιμπά- 
νοντες τάς τότε δυστυχείς αύτών πατρίδας, καί 
ένταΰθα ώς καί έν Βιέννη, Τεργέστη, Βενετία 
καί άλλαχοϋ εύρίσκοντες, ταυτοχρόνως, ειρήνην 
καί πόρον ζωής. ’Ιδίως δέ οί άπδ τοϋ 1690 
έν Ουγγαρία άποικήσαντες ομογενείς, πλουτοϋντες 
ήδη καί εύημεροϋντες διά τής φιλεργείας καί 
τής έμφυτου έμπορικής αύτών δεξιότητο; καί 
χρηστότητος, ήρξαντο καθιδρύοντες Ελληνικά; 
κοινότητας, καί κρηπιδοΰντες αύτάς μάλα εύλό- 
γως έπί τών δύω πρώτων καί απαραιτήτων ορών
τής ΰπάρςεως καί διάρκειας αύτών — τής 
'Ελληνικής σχολής καί τής δρθοδόξοο 
’Εκκλησίας, τή βασιλική άδεια καί έγκρίσει 
τών κατά καιρούς αύτοκρατόρων τής Αύστριας, 
ώς φαίνεται μέχρι τής σήμερον είς τά άρχεΐα 
τής έν ΙΙέστη 'Ελληνικής κοινότητας τών δρθο- 
δόξων.

Τριάκοντα Ελληνικά! Κοινότητες υπήρξαν καί 
ήκμασαν έν Ουγγαρία έπί τρεις περίπου αιώνας. 
'Η 'Ελληνική κοινότης τής πόλεως Μισκόλτσας 
(Miscolc) έκ πολλών καί πλουσίων 'Ελληνικών 
οικογενειών άλλοτε συγκειμένη, πρδ 90 έτών 
διετήρει 'Ελληνικόν Γυμνάστον, έν ω έςεπαιδεύ- 
οντο καί οί παΐδες τών Ούγγρων, τών Σέρβων 
καί 'Ρωμούνων· είς δε τδ Νεόφυτον (Neusatz) 
πόλιν παραδουνάβιον ύπδ Γερμανών καί Σέρβων 
τδ πλεΐστον κατοικουμένην, ή‘Ελληνική κοινότης 
πρδ 84 έτών είχεν άκμάζουσαν Ελληνικήν σχο
λήν, έν ή έδιδάχθησαν τά Ελληνικά γράμματα 
καί πολλοί έπιζώντε; ένταΰθα έπίσημοι Σέρβοι· 
αλλά καί Ούγγροι παιδιόθεν έσπούδασαν τήν 'Ελ
ληνικήν γλώσσαν είς τήν ένταΰθα Ελληνικήν 
σχολήν, έν οίς διαπρέπει έπί Ελληνομαθία καί 
άκραιφνεΐ φιλεληνισμω ό έκ τών διακεκριμένων 
έμπορων τής Βουδαπέστης αξιότιμος Lueff 
Kaboly, έπιμελής άναγνώστης τοΰ 'Εσπέρου, 
έφ’ ω καί καυχώμενος έπιδείκνυσιν αύτδν πρδς 
τούς Έλληνιστάς Ούγγρους καί Γερμανούς. 
Σχολή 'Ελληνική υπήρχε καί έν Ζέμον άπδ τοϋ 
1810, ώς καί έν Στεφανουπόλει (Kronstadt).

Έκ δέ τών Ελληνικών τούτων κοινοτήτων 
τής Ουγγαρίας άπέμειναν μόνον 6 άχρι τής σή
μερον, έξ δλίγων οικογενειών καί αύται άποτε- 
λούμεναι, καί έν αίς, τδ πλεΐστον, λαλεΐται ή 
Ουγγρική καί ή Γερμανική γλώσσα· είσί δέ αύ
ται ή Ελληνική κοινότης τής Πέστης καί τών 
έσωτερικών καί παραδουνάβιων Ουγγρικών πό
λεων Σέντες, Μισκόλτσας, Κετσκεμέτ, 
Ζεμλίνου ή Ζέμονος καί Κρονστάτ. Τήν 
έν τή πόλει Σέντες 'Ελληνικήν Σχολήν καί 
’Εκκλησίαν συντηροΰσιν άπδ πολλών ήδη χρό
νων, προικίσαντες αύτήν διά τών άπαιτουμένων 
χρηματικών κεφαλαίων έξ ελληνοπρεπούς φι- 
λογενείας οί έκ Κοζάνης τής Μακεδονίας κα
ταγόμενοι αύτάδελφοι Χαρίση — ’Ιωάννης ια
τρός, ’Αλέξανδρος άρχιγραμματεύς καί επίτροπος 

έπί τριάκοντα ήδη έτη τής ένταΰθα έν Πέστη 
Ελληνικής Κοινότητος, πρόξενος τής Ελλάδος 

άπδ δεκαετίας καί'Ιππότης τοϋ άλλην, τάγματος 
τοϋ Σωτήρος, Γεώργιος ’Αρεοπαγίτης, Παύλος 
έμπορος καί πάρεδρος δημαρχικός, Έλληνες δια
πρεπείς καί πλούσιοι, άγαθάς βουλάς υπέρ πα- 
τρίοος έχοντες· έγεννήθησαν καί άνετράφησαν 
έν τή προμνησθείση πόλει Σέντες, έν ή έπλού- 
τισαν είς προσοδοφόρους έπαύλεις καί έτελεύ- 
τησαν οί προπάτορες αύτών, έλθόντες έκ Κο
ζάνης πρδ εκατόν καί πεντήκοντα ένιαυτών.

Τών δ’ έκλειύασών ελληνικών κοινοτήτων 
αί 'Ιεραί έκκλησίαι ή έκλείσθησαν, ή περΐήλθον 
είς χεΐρας τών δμοδόξων 'Ρωμούνων καί Σέρβων, 
άδεια τής Κυβερνήσεως· οί έν Ουγγαρία Ελληνες 
έπί πολλούς καί μάκρους χρόνους διεχειρίζοντο 
καί προήγαγον, άναπτύξαντες θαυμασίως τό τε 
έσωτερικόν καί εξωτερικόν έμπόριον τής εύκάρ- 
που καί πλούσιας ταύτης χώρας, πολύ πρδ τής 
έλεύσεως καί τής έν αύτή άποκαταστάσεως τών 
’Ιουδαίων άπδ 60 ενιαυτών είς πολλάς Ουγ
γρικός πόλεις οί Έλληνες, πρδ πάντων τών άλλων 
άποίκων, διεκρίθησαν ώς μεγαλέμποροι, έπιστή- 
μονες καί λειτουργοί τής Κυβερνήσεως έντιμοι 
καί δημοφιλείς. Δήμαρχος τής Πέστης έξελέγη 
πολλάκις ό πρό τινων χρόνων άποβιώσας Κων
σταντίνος Τερζής, έκ Κοζάνης καταγόμενος· 
διεκρίθη πάντοτε έπί ίκανότητι καί συνέσει 
πολιτική, καί μάλιστα είς τήν μεγάλην Ούγγρι- 
κήν έπανάστασιν τοϋ 1848, έφ’ ω ό νυν αύτο
κράτωρ Φραγΐκσκος Ιωσήφ έτίμησεν αύτδν καί 
παρασήμω αύτοκρατορικώ· άλλά καί μέχρι τής 
σήμερον καθ’ απασαν τήν Ουγγαρίαν διακεκρι
μένοι "Ελληνες κατέχουσιν έντιμα τής πολιτείας 
άξιώματα.

Τοσοΰτον δ’ έπλούτισαν οί έν Ουγγαρία "Ελ
ληνες, έντίμως πάντοτε καί άξιοπρεπώς έμπο- 
ρευόμενοι καί πολιτευόμενοι, ώστε οί Ούγγροι 
άνέκαθεν έλεγον καί μέχρι τοΰδε έτι λέγουσιν 
οί πλούσιοι "Ελληνες, Gorogog Gazdagok. 
Πάσης δ’ έθνικότητος έμπορον καί πραγματευτήν 
Gorog καλεΐ μέχρι τοϋ νΰν ό λαός, τουτέστιν 
Έλληνα· ώστε τά δνόματα πλούσιος καί έμ
πορος έγένοντο ταυτοσήμαντα τω δνόματι 
"Ελλην διότι οί "Ελληνες ήσαν οί πλούσιοι καί 
οί έμποροι εις τάς πόλεις καί είς τά χωρία τής 
Ουγγαρίας, ώς ύπάρχουσιν σήμερον έν αύτοΐς 
πλούσιοι καί έμποροι οί υιοί τοΰ Ισραήλ, οί 
τούς "Ελληνας άντικαταστήσαντες· μή γένοιτο! 
ΐνα καί τούς εν Αίγύπτω, έν 'Ρουμανία, 'Ρωσ- 
σία καί άλλαχοϋ τής Εύρώπης ακμάζοντας σή
μερον καί εύποροϋντας άποίκους ομογενείς κα- 
ταλάβη ποτέ ή αύτή θλιβερά καί επιζήμιος 
άντικατάστασις ύπδ τών αύτών ή καί άλλων, 
σκοπιμώτερον καί πρακτικώτερον έργαζομένων 
καί πολιτευόμενων.

Προ ένενήκοντα έτι χρόνων αί λαμπρότερα·, 
και πλουσιώτεραι οίκίαι τής Βουδαπέστης ήσαν 
Έλληνικαί· Ελληνικά δέ καί τά έπισημότερα 
έμπορικά καί βιομηχανικά καταστήματα, καί 
πρώτοι οί άποικοι "Ελληνες τής Θράκης καί τής 
Μακεδονίας πρδ πάντων, έκαλλώπισαν καί έπλού
τισαν τήν σημερινήν περικαλλή τής Ουγγαρίας 
μητρόπολιν καί βασιλεύουσαν, καθόσον οί τότε 
πλούσιοι καί εύγενεΐς Ούγγροι καί Γερμανοί 
έκτιζον τά μέγαρα αύτών καί κατφκουν συνή
θως είς τήν Πρεσβούργην καί είς τήν Βιέννην.

Άλλ’ άπδ τοϋ 1821 καί τοϋ 1848 άπδ τής 
Ελληνικής καί τής Ουγγρικής έπαναστάσεως, 
οπότε πλεΐστοι τών έν Ουγγαρία Ελλήνων προ- 
σέδραμον είς τά πεδία τών μαχών, καί έπεσον 
προκινδυνεύσαντες καί άγωνισάμενοι έλληνοπρε- 
πώς ύπέρ τής έλευθερίας, ώς καί άπδ άλλων 
διαφόρων λόγων καί αιτιών, έν οίς πρωτεύει 
τδ άβουλον καί δλέθριον έθος τής άγαμίας τών 

εύπορωτέρων άποίκων Ελλήνων καί ένταΰθα, 
ώς καί άλλαχοϋ, τδ έν Ουγγαρία Ελληνικόν 
στοιχεΐον κινδυνεύει νά έκλειψη όλοσχερώς, έάν 
μή προσέλθωσιν έν καίριο έξ Ελληνικών χωρών 
νέοι καί φίλεργοι σκαπανείς καί δημιουργοί τοΰ 
έμπορικοΰ κέρδους, τής κοινωνικής ευημερίας 
καί τοΰ πολιτισμού έν γένει, ώς πολύ έλπίζεται 
νΰν τούτο μετά τήν προκειμένην καί άρξαμένην 
ήδη συντριβήν τών σιδηρών πυλών τοϋ άνω 
Δουνάβεως, δι’ ών έλεύσεται τότε ένταΰθα τδ 
Ελληνικόν εμπορικόν ναυτικόν τοϋ κάτω Δου

νάβεως, ώς καί μετά τήν προσεχή άποπεράτωσιν 
τών διεθνών σιδηροδρόμων τής ’Ανατολής· οί 
Ούγγροι γινώσκουσιν, άγαπώσι καί τιμώσι τούς 
'Έλληνας άπδ πολλών ήδη αιώνων· είς δέ τούς 
προς τούς ’Οθωμανούς συνεχείς πολέμους τών 
Ούγγρων οί έν Ουγγαρία 'Έλληνες συνεμάχοντο 
γενναίως καί έύκλεώς, κατά τάς έπιτοπίους 
ιστορικός παραδόσεις, άποτελοϋντες δύω στρα
τιωτικά τάγματα, πεζικδν καί ιππικόν, ών αί 
πολεμικά! σημαΐαι σώζονται μέχρι τοΰ νΰν έν 
τω γραφείφ τής ένταΰθα Ελληνικής κοινότητος.

Οί έν Ουγγαρία, 'Ρωμουνία, 1’ωσσία, Αι
γύπτιο καί άλλαχοϋ τοΰ κόσμου άποικήσαντες 
'Έλληνες διά τής έντιμου εργασίας καί φιλερ
γίας, άλλά καί άξιοπρεποΰς φειοοϋς καί οικο
νομίας, έπλούτισαν έαυτούς καί τούς φιλοξε
νούντο; λαούς, οσον τδ έπ’ αύτοΐς, έκτισαν καί 
έκαλλώπισαν πόλεις, κώμας καί χωρία, ανέ
πτυξαν καί έκανόνισαν τδ έμπόριον, έκαλλιέρ- 
γησαν γαίας χέρσους καί άκάρπους, έπί κινδύνω 
πολλάκις τής ιδίας ζωής, έδίδαξαν τά γράμ
ματα, τον πολιτισμόν καί τήν ήμέρωσιν· ώς 
φωστήρες δέ καί ίεροφάνται καί χρησιμότατοι 
σύμβουλοι καί διδάσκαλοι τών ώφελίμων καί 
πρακτικών γνώσεων θεωρούμενοι είς τά ένδό- 
τερα καί πενιχρότερα χωρία καί είς τάς άγρο- 
τικάς καλύβας τής ξένης γής, είς δέ τάς πόλεις, 
έκτος τής έμπορίας τέχνας καί έπιστήμας έπαγ- 
γελλόμενοι καί διδάσκοντες, γίνονται ώφελιμώ- 
τατοι είς έαυτούς καί είς τούς άλλους· "Ελλην 
ίερεύς άπδ πολλών ήδη χρόνων είς τάς Έλλη
νικάς άποικίας τών έν διασπορα Ελλήνων ίερα- 
τεύων, έξ αυτοψία; καί έξ έπιγνώσεως τών 
πραγμάτων άκριβοϋς, γράφει ένταΰθα περί τής 
άληθείας ταύτης.*)

*) Άποικίαι ή κοινότητες Έλληνικαί μετά Ελ
ληνικών Εκκλησιών καί σχολείων ή ευκτήριων οίκων 
ΰπάρχουσι τήν σήμερον έν Ευρώπη, Άσία καί ’Αφρική 
αί ακόλουθοι·

Έν Αυστροουγγαρία, αί Έλληνικαί κοινότητες Βι
έννης, Τεργέστης, ΙΙέστης, Σέντες, Κετσκεμέτ, Μι- 
σκόλτσας, Ζεμλίνου καί Κρονστάτ·

Έν ‘Ρουμανία, αί έλλην. κοινότητες Βοκουρεοτίου, 
Ίασίου, Κραϊόβας, '(βραΐλας, Γαλάζιου, Γιουγιέβου, 
Ίσμαίλίου, Καλαφατών, Σεβερίνου, Λίαγουρελίου, Τούλ- 
τσης, Κωνστάντσας καί Σουλινά, άποτελούμεναι έξ Ελ
λήνων επαξίων, αληθώς, έργφ τε καί λόγω τής εύγε- 
νοΟς καί επιζήλου αύτών καταγωγής, καί παντοιοτρόπως 
συντελούντων καί έργαζομένων πρός τήν βελτίωσιν καί 
τόν πλουτισμόν τής ωραίας καί πολυκάρπου ταύτης 
χώρας ■

Έν Ί’ωσσίφ, αί έλλην. κοινότητες τής Μόσχας, 
τής ΙΙετρουπόλεως, τής’Οδησσού, Συμφερουπόλεως·

Έν Γερμανία, αί έλλην. κοινότητες τής Λειψίας, 
τοϋ Μονάχου καί τής Βάδεν-Βάδεν

Έν Γαλλία, ή έλλην. κοινότης τής Μασσαλίας καί 
τών Ιίαρισίων έν τώ γίγνεσθαι·

Έν Ιταλία, τής Μεσσήνης καί Νεαπόλεως·
Έν Αγγλία, τοϋ Λονδίνου, Λιβερπούλης καί Μαγ- 

κεστρίας·
Έν Ίνδίαις, ή Ελληνική κοινότης της Καλκούτας 

καί ή τής Τύνιδος έν ’Αφρική-
Έν Αίγύπτφ, αί Έλληνικαί άποικίαι Καίρου, ’Αλε

ξανδρείας, ‘Ραμλίου, Δαμανχούρ, Καφρ-Ζαγιάτ, ‘Ράν
τας, ΙΙένχας, Μιχάλα-Κιπίρ, Ζαγαζικίου, Μανσοόρας, 
Σιπίν-Έλκώμ, Έλ-ανάτερ, Ζίφτας, Δαμιέττης, ‘Ραχίτης, 
Πόρτο-Σαίτ, Ίσμαηλίας, Σουέζ, Μίνιας, ’Ασιούτ καί 
Σουακείμ, όσημέραι προαγόμεναι καί πλουτοϋσαι· οί 
έν Αίγύπτω άποικοι Ελληνες ύπέρ τάς πεντήκοντα

Η ΕΝ ΠΕΣΤΗι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

Άλλ’ αύτά ταύτα έγίγνοντο ύπδ τών εί» 
πάσαν τήν γνωστήν γήν καί εί; τά πέρατα τή;

χιλιάδας υπολογιζόμενοι σήμερον, καί κατά πολύ ύπερ- 
βαίνοντες τούς άλλους έν Αίγύπ-φ Εύρωπαίους άποί
κους, άπδ εξήκοντα ήδη έτών μάλιστα διά τής φιλο- 
πονίας, φιλοκαλίας καί τιμιότητας αύτών, έποίησαν έν 
πάσι πρόοδον δμολογουμένην καί αξιοθαύμαστου· ό 
πρώτος καί μέγας τής Αίγυπτου αναμορφωτής Μεχμέτ 
Αλής, ώς καί οί διάδοχοι αύτοΰ, διά τών Ελλήνων 

πρό πάντων έξετέλεσε τά μεγαλουργό καί κοινωφελή 
αύτοΰ σχέδια τής Αιγυπτιακής παλιγγενεσίας. Έκτοτε 
δέ οί Ελληνες ώς έπί τά πλεΐστον διαχειρίζονται καί 
άναπτύσουσι τό μέγα έμπόριον τών διαφόρων προϊόντων 
τής πλούσιας ταύτης γής, συντελοΰσι πρός βελτίωσιν 

οικουμένη; άποικούντων Ελλήνων και πρδ δι- 
σχιλίων καί πεντακοσίων ήδη ένιαυτών, ώ;

τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας, διά τών ίδιων 
χρημάτων καί κόπων καί διαφόρων κινδύνων τής ζωής 
καί τής περιουσίας, καλλωπίζουσι καί έξωραίζουσι τάς 
αιγυπτιακός πόλεις διά λαμπρών οικοδομών, κοινωφε
λούς χρήσεως καί άνάγκης, είς δέ τά; κώμα; καί τά 
χωρία τών Φελλάχων αύτοί ώ; έμποροι, τεχνΐται καί 
επιστήμονες, διαδίδουαι τά φώτα καί τόν πολιτισμόν 
καί πολλαχώς καθίστανται χρήσιμοι καί ωφέλιμοι είς 
τούς πολυπαθεϊς τούτους χωρικούς τής Αίγύπτου, οι- 
τινες εύλόγως πάνυ τούς Έλληνας έξόχως άγαπώσι, 
καί είς αύτούς μόνους έμπιστεύονται τά συμφέροντα 
αύτών άπό δέ τής δεκαπενταετοϋς ήδη πατριαρχείας 

ιστορεί ό Ηρόδοτο;, ή και πολύ πρότερον έπί 
τή; έποχής τών κλεισθέντων ’Αργοναυτών, έμ
πορων Ελλήνων έκ Θεσσαλία;, άποπλεόντων 
πρό; ύφαίρεσιν τοϋ χρυσού δέρατος, δηλαδή 
πρδ; τδν άπδ τής εμπορική; άποδημία; πλου
τισμόν καί χρηματισμόν, ώ; και σήμερον έτι

Σωφρονίου τοϋ Βυζαντίου, άνδρός άξιοσεβάστου, φι- 
λομουσου καί φιλογενοϋς, τά Ελληνικά γράμματα καί 
ή ορθόδοξος Εκκλησία τής Αίγύπτου. όφείλουσιν, άναν- 
τιρρήτω;, πολλάς τά; χάριτας είς τόν γεραρόν τούτον 
πατριάρχην τής μεγάλης πόλεω; Αλεξάνδρειάς, ώς καί 
είς τόν έν παση τή Αίγύπτω πατριαρχικόν επίτροπον, 
τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λιβύης 'Ιγνάτιον.
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άπό τοΰ Βώλου καί τής Ιωλκού άποπλέουσιν 
οί φιλοκερδείς και γενναίοι νέοι Ίάσονες τή; 
Θεσσαλίας, Απώτερου τή; Κολχίδο; και τών 
Συμπληγάδων πετρών, μέχρι καί αύτών τών 
άπωτάτων χωρών τή; εσωτερική;’Αφρικής άφι- 
κνούμενοι, καί ώς απόστολοι τοΰ χριστιανικού 
πολιτισμού αποθνήσκοντες εί; τά; θανατηφόρους 
έρημους τοΰ Κορδοφάν καί μεταξύ τών ορδών 
τών Μ αχδή

(Ακολουθεί-)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΙ.

(Έπί τη διασώσει χαριεστάτου θυγατρίου.)

ΟΝΑΧΟ ’να περιστέρι 
Άπό μακρυσμένο τόπο 
Άλλο ποθητό του ’ταίρι

Μέ πολύ ζητούσε κόπο, 
Κ’ ηύρε σ’ άνδηρό βουνό 
Σ’ άλλον τόπον μακρυνό.

Χρυσωπά τά δυο πτερά του, 
Κουρασμένα νά τινάξη, 
Γλυκοπέταξε σιμά του, 
Καί μέ τών πουλιών τήν τάξι 
Πλάγι τούτου σταματά 
Καί το γλυκοχαιρετα.

Έφετρούγιασαν μέ χάρι 
Καί ’κούρνιασαν καί τά δύο, 
Μέσα στ άψυλό χορτάρι 
Φυλαγμέν’ άπό τό κρύο, 
Καί στή; νύχτας τή δροσιά 
Γλυκεία ’δέσαν συντροφιά.

Τήν αύγή, αγαπημένα, 
ΊΙέταξαν εις τον αιθέρα, 
Έζητούσαν τά καΰμενα 
Σ’ δλη τοϋ θεοΰ τή ’μέρα 
Μέρος ενα γιά φωλειά, 
'Από τάλλα μακρυά.

’Βραδυαχθήκαν σ’ ένα μέρος, 
Στή χρυσή τοΰ ήλιου δύσι, 
Ποΰ υπήρχε ένας γέρο; 
Πλάτανος σιμά σέ βρόσι 
Δροσερή, κ’ έκεΐ φωλειά 
’Κτίσαν μέ ξηρά κλαδιά.

Αύτοΰ ’ζούσαν ενωμένα 
Στή πτωχή τους κατοικία, 
Καί χρυσό’ ποκτήσαν ενα, 
Γιά κοινή τους εύτυχία, 
Νεοσσόν Αγαπητό 
Καρπό πρώτο λατρευτό . . .

Όλο χάρι κ’ εύωδία 
Τό μικρό περιστεράκι 
Εί; τή βρύο’ έκεΐ τήν κρύα 
Ετρεχε νά πιή νεράκι, 

Καί ’γυρνοΰσε στή φωλειά 
Στών γονειών τήν αγκαλιά.

Μοχθηρό ένα γεράκι 
’Αψηλά ’πό τον αιθέρα 
Είδε τό χρυσό πουλάκι 
ΙΙώπινε μίαν ήμερα 
Εις τήν βρύσι μοναχό 
Νερό κρύο τό πτωχό.

’Φθόνήσε τ’ άγαπημένου 
Ζευγαριού τήν εύτυχία, 
Καί όρμα τοΰ λατρεμένου 
Νεοσσού, ’σαν τρικυμία. 
Γιά ν’ άρπάξη τήν ζωή 
Μέ οργή καί μέ βοή . . .

Εί; τά ’νύχια του έκράτει 
Τό μικρό νά τό σπαράξη. 
[Ιλήν το χώμ’ άκόμ' έπάτει, 
Κ’ έν ω έτοιμο νά κράξη 
Ητ’ απ’ άγρια χαρά, 

Μαύρη τούρθε συμφορά . . .

Μιά βοή εύθύς μεγάλη, 
Στρόβιλο;, φρικτός άέρας, 
Τρομερή Ανεμοζάλη, 
Παραζάλισε το τέρας, 
Καί ξεφεύγει τό μικρό 
Άπό θάνατο πικρό . . .

Μ’ Απλωμένα τά πτερά του 
Τό γλυκύτατο ζευγάρι 
Καρδιοκτύπ' απ' τή χαρά του, 
Τούοανοΰ σ’ αυτήν τήν χάρι!. . . 
Στή φωλειά του τό χρυσό 
Είχε πάλι νεοσσό! . . .

Έν Βιέννη. Κ- Α.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ 
BROCKEN.

(Μετά εικόνων, Spa σελ. 137 καί 141).

(Συνέχεια και τέλος.)

Β
Η< 18 Αύγούστου περί τήν 8’·'' πρωινήν 
ώραν έπέβημεν τής άμάξης. 'Η άμαξα 
ήτο ευρύχωρος καί αναπαυτική. οί δέ 
ίπποι νέοι καί στιβαροί. Μ ή νομίση τις δτι

περιοδεύων έν μέσω τών όρέων έν Γερμανία 
Αναγκάζεται νά ποιήται χρήσιν Αμαξών έλαφρών 
καί αγροτικών. Πολλοΰ γε καί δει. Αί άμαξαι. 
αί διασχίζουσαι ιδίως τάς οδούς τού Harz, είναι 
άμαξαι τών πόλεων μέ κομψάς ιπποσκευά; καί 
μέ άμαξηλάτας φορούντα; στολήν. Π όδό; ήτο 
κατ’ άρχάς Ανωφερής, Αλλά πάντοτε ομαλή καί 
καλώς διατετηρημένη · μετά δίωρον δέ πορείαν 
εύρέθημεν έπί οροπεδίου, έφ’ ού έ'κειτο μικρόν 
χωρίον, τδ όποιον είναι εν τών υψηλότερα 
κειμένων χωρίων δλης τής Γερμανίας. Ό άήρ 
είναι ύγιέστατο;· τούτο προέδιοε καί τό ροδό- 
χρουν χρώμα τών παιδιών, τά όποια είδομεν 
παίζοντα έν τή κεντρική τοϋ χωρίου πλατεία.

’Από τής θέσεως ταύτης ή όδό; κατέρχεται 
πάλιν πρός κοιλάδα, εις τό βάθος τής όποιας 
έν μέσιυ πυκνή; φυτεία; κεΐται τό χωρίον Riibe- 
land, άσημον μεν κατά τά άλλα, γνωστόν δμως 
διά τό παρακείμενον ώραΐον σπήλαιον (Bau- 
niaunsholile), το όποιον είναι άξιον έπισκέψεως. 
Τό σπήλαιον τούτο ανεκαλύφθη έν έτει 1670 
ύπό τοΰ γεωλόγου Baumann, δστι; είσελδών εί; 
αύτό περιεπλανήθη άσιτος καί άνευ φωτός έν 
αύτω έπί τρεις όλα; ήμέρα; μέχρις ού ώς έκ 
θαύματος εύρε τήν διέξοδον καθ’ ήν στιγμήν 
καταβεβλημένος ήτοιμάζετο νά παραδοθή εις τήν 
τύχην του. Τοσαύτη δμως ύπήρξεν ή κατα- 
λαβοΰσα τόν επιστήμονα τούτον συγκίνησις, ώστε 
τρεις ήμέρα; μετά τήν οιάσωσιν αύτού άπέθανεν. 
Παρά τήν είσοδον τοΰ σπηλαίου ίστανται οδηγοί, 
οιτινες αντί ώρισμένης αμοιβής όδηγοΰσιν έν 
αύτω τούς ξένους. Τό σπήλαιον είναι βαθύτατον. 
οι δέ έν αύτω σχηματισθέντες σταλακτΐται εις 
άκρον περίεργοι, σχηματίζοντες κίονας, παρα

πετάσματα. άγαλμάτια, σαύρας, λέοντα; κ. τ. τ. 
’Εν τω μέσω αύτού ύπάρχει χώρος ευρύς, ένθα 
οί όδηγ-οί άνάπτουσι βεγγαλικά φώτα, δι’ ών τά 
άγρια σκόπη φωτίζονται ώς διά μαγείας. Ή 
έντύπωσι; είναι καταπληκτική. Μία τών παρα
κολουθούσα» ήμάς Κυριών είτε καταβληθεΐσα 
ύπό τής έντυπώσεως είτε καί στενοχωρηθεΐσα 
ύπό τοΐς έν τω σπηλαίοι πιέσεως τού άέρος, 
παρ’ ολίγον έλιποθύμει καί ήναγκάσθη νά έξέλθη. 
Τό σπήλαιον δέν είναι εϊσέτι γνωστόν καθ’ δλας 
αύτοΰ τάς διαστάσεις, διότι, ώς είπεν ήμΐν ό 
οδηγός, ούδείς τολμά τά έρευνήση τά ενδότερα, 
ένθα Ακούονται κρότοι καταρρακτών προδιοοντες 
άφθονου υδατος ύπαρξιν. Μετά δίωρον έν τω 
σπηλαίω διαμονήν έξήλθομεν αύτού κεκμηκότες 
μέν άλλ’ εύχαριστημένοι δτι έβλέπομεν πάλιν 
τό φώς τής ήμέρας. Καί κατά τήν είσοδον και 
κατά τήν έξοδον ό συνοδεύσας ήμάς οδηγός είπε 
γεγωννία τή φωνή σύντομον οέησιν.

Περί τήν 2 μ. μ. έφθάσαμεν εί; τούς πρό- 
ποοα; τού Brocken καί έγευματίσαμεν εις μικρό 
τινι χωρίο» κ.ατοικουμένψ τό πλεΐστον ύπό ύλα- 
τόμων καί άνθρακέων είτα δέ ήρχίσαμεν τήν 
εις το όρος άνάβασιν. Ή οδός, ήτις διατηρείται 
πάντοτε Αμαξιτή καί Αρκούντως εύρεΐα ώστε 
εύχερώς νά συναπαντώνται δύο άμαξαι. περι
στέφεται ύπο πυκνοτάτών δασών. Βαθμηδόν 
δσω προβαίνομεν προς τήν κορυφήν τά δένδρα 
καθίστανται μικρότερα, τά φύλλα Αραιότερα, οί 
κορμοί κυρτότεροι, μέχρι; ού εις μικραν άπο 
τής κορυφής άπόστασιν πάσα φυτεία παύει έν- 
τελως καί βράχοι καί πέτραι καλύπτουσι τό 
έδαφος. Περίεργον όντως είναι νά παρακολού
θηση τις τήν βαθμιαίαν ταύτην τή; φυτεία; 
άπονέκρωσιν. II άνάβασις διήρκεσε τρεις δλας 
ώρας. ’Ακριβώς έπί τής κορυφής τού όρους 
κεΐται εύρύχωρον καί Αναπαυτικόν ξενοδοχεΐον, 
Brockenhaus λεγόμενον, καί έμπροσθεν αύτού 
ύψηλός πύργος, δθεν ή θέα, δταν ό όρίζων είναι 
καθαρός, είναι πράγματι μαγευτική. ’Ευτυχείς 
έλογίσθημεν ότι είχομεν ευδίαν, διότι, ώς πολλοί 
μάς έβεβαίωσαν. σπανιότατα τό όρος τούτο είναι 
άπηλλαγμένον ομίχλης. Πρώτη ήμών φροντις, 
άμα ευρομεν τά δωμάτιά μας, ήτο ν’ άναβώμεν 
έπί τού πύργου, δθεν έξουσιάζει τις άφ' ενός 
μέν τά όρη καί τά δάση δΐ ων είχομεν διέλθει, 
άφ’ έτέρου δέ τήν άπέραντον πεδιάδα μέ τάς 
πόλεις, τά; κώμα; καί τά χωρία. Μάς είπον 
ότι άπο τού πύργου τούτου φαίνονται 90 πόλεις 
καί κώμαι καί έκατοντάδες τινέ; χωρίων ήμεΐς 
όμως μέ δλην τήν καλήν μα; θέλησιν δέν ήδυ- 
νήθημεν νά διακρίνωμεν τοσοϋτον Αριθμόν. Π 
όλη πεδιά; έχει έκτασιν 45 χιλιάδων τετραγ. 
χιλιομέτρων. II ώρα ήτο θελκτική- ό ήλιος 
έ'δυεν ώ; πύρινη σφαίρα βυθιζομένη εντός λεπτο- 
τάτου στρώματος εσπερινών Ατμών καί ή Ατμό
σφαιρα είχε τήν λεπτήν έκείνην καί βαλσα- 
μώδη εύωδίαν, ήτις είναι ιδία τών ύψηλών 
τοποθεσιών.

Το ξενοδοχεΐον ήτο πλήρε; Ανθρώπων περι
φερόμενων όλων έν ύπαιθρο». Συνήθως δλοι οι 
περιηγηταί επισκέπτονται το όρος το εσπέρας, 
όπως παραστώσι μάρτυρες τών δύο λαμπροτέρων 
στιγμών τής ήμέρας, τής δύσεως καί τής ανα
τολής τοΰ ήλιου. Τό εσπέρας μετά τό οεΐ- 
πνον διεσκεδάσαμεν φυλλολογοΰντες τά ογκώδη 
βιβλία, έν οις έγγράφονται οί περιηγηταί. Εις 
τό περιθώριον έκαστη; σελίδος ύπάρχει στήλη 
παρατηρήσεων, ήτις είναι άξια έξετάσεως, καθότι 
έν αυτή οί έγγράφοντες το όνομά των σημειούσι 
καί τά; έντυπώσεις των, αίτινες συνήθως περι
στρέφονται περί τον καιρόν, περί τον κάματον 
τής άναβάσεως, περί τούς συνοδοιπόρους κ. τ. τ. 
Είς τών ξένων έγραψεν " Άνέβην εις τό Brocken, 
πλήν φεύ! ούδέ εί; ένό; μέτρου άπόστασιν

TO NEON ΑΕΡΌΣΤΑΤΏΝ
τών Κυρίων RENARD καί KREBS.

(Μετά εικόνας, βρα σελ. 141.)

Ο πρόβλημα τής διευθυνσεως τών αερο
στάτων, θεωρούμενου έπί πολύ άλυτον. 
έποιήσατο άπό τινων έτών μεγάλα; προ

όδους παρά τοΐς σοφοΐ; καί τοΐς μηχανικοί;. 
Σήμερον τό ζήτημα τούτο φαίνεται λυθέν. Οί 
κύριοι ‘Ρενάρ καί Κρέψ, λοχαγοί έν τω γαλ
λικό στρατφ, έχουσι τήν τιμήν, δτι πρώτοι 
έπραγματοποίησαν τήν εντελή Απόπειραν Αερο
πορία; τακτικής. Άλλ’ οίαδήποτε καί αν ήναι 
ή επιτυχία αύτών, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν 
τοϋ: άνδρα; έκείνους, οΐτινε; προηγήθησαν αύτών 
έν τω δυσκόλι;» ζητήματι καί υπέδειξαν αύτοΐ; 
τρόπον τινά τήν οδόν, ήν ώφειλον νά βαδίσωσιν. 
Τω 1852 έγένετο ή πρώτη Απόπειρα ύπό τοΰ 
έξοχου μηχανικού Ερρίκου GlFEARD, δστις κα- 
τεσκεύασε άερόστατον έπίμηκες μετά ελικος καί 
πηδαλίου. Τό Αερόστατον τούτο είχε μήκος 
44 μέτρων, ή μεγαλειτέρα δέ αυτού διάμετρος 
ήτο 12 μέτρων ήτο περιτετυλιγμένον καθ ’ ολον 
αύτού τό μήκος, έξαιρέσει τών δύο άκρων, διά 
δικτύου, δπερ ήνούτο πρός τό κάτω μέρος καί 
κατέληγεν είς ξυλίνην αιχμήν έν αύτή έστη-
ρίζετο τό πηδάλιον. Η ελιξ αύτού, σχηματι- 
ζομένη ύπό δύο μεγάλων πτερύγων, είχε διά
μετρον 3,40 μ. καί εκαμνεν 110 στροφάς άνά 
λεπτόν τή; ώρας. Ή μηχανή καί ό λέβης, 
κενοί, έζύγιζον 150 χιλιόγραμμα, μετά δέ τού 
δδατος καί τού Αναγκαίου πρός άπόπλουν άν- 
θρακος 210 χιλγρ. Τά παραρτήματα τή; μη
χανής, τό υδωο καί οί άνθρακες, έζύγιζον 420 χιλ. 
Ό Giffard δέν είχεν ιδίαν περιουσίαν, δΓ ο 
καί ήναγκάσθη νά κάμη τήν άπόπειράν του έν 
ώρισμένη ήμέρα καί δημοσία έν τή πλατεία 
τοΰ Ιπποδρόμου έν Παρισίοις. II δοκιμή έγέ
νετο τή 24 Σεπτεμβρίου 1852, ό άνεμος έπνεε 
σφοδρότατος- μ’ δλον τούτο ό Giffard ύψώθη 
είς τόν άέρα καί μετά πολλής Ακρίβειας διηύ- 
θυνε τό Αεροπόρον σκάφος του- είς ύψος 1500 
μέτρων άπό τής γής τά ρεύματα τοΰ άέρος ήσαν 
μετριότερα, καί ώς έκ τούτου ό G1FFARD κα
τόρθωσε νά πλεύση καί εναντίον τοΰ Ανέμου. 
Διάσημος τής έποχής έκείνης συγγραφεύς ώνό- 
μασεν αύτδν "Φούλτωνα τής Αεροπορίας”.

Έτέραν Απόπειραν έπεχείρησεν έν έτει 1872 
ό Dupuy de Lome, ού τό άερόστατον είχε 36 
μέν μέτρων μήκος καί 15 μέτρων διάμετρον 
ΤΙ έλιξ είχε διάμετρον 6 μέτρων- ή δύναμίς 
της δέν ήτο Αρκετή, καί ομω; κατώρθωσεν ό 
Αεροναύτης νά πλεύση έπί τινα καιρόν έναντίον 
τού Ανέμου καί νά διανύση οκτώ χιλιόμετρα 
τήν ώραν κατά μέσον όρον. Μετά τήν Από
πειραν ταύτην ό Dupuy έδήμοσίευσε σπουδαιό- 
τάτον ύπόμνημα περί τής κατασκευής τών Αε
ροστάτων καί έν γένει περί Αεροπορίας.

Άλλ’ 8,τι μέχρι τοΰδε έλειπεν, ήτο μηχα
νισμός ελαφρός, μή άπαιτών τήν ενέργειαν τού 
πυρός καί μή Απολών έκ τοΰ βάρους του κατά 
την διάρκειαν τής χρήσεως. Άπό τού έτους 
1881 ό κ. Γαστών TlSSANDIER πρώτος έδημο- 
σιευσε τα Αποτελέσματα τών μελετών του καί 
δοκιμών του έπί τής "χρήσεως τού ηλεκτρισμού 
εις την αεροπορίαν”. Έν τινι ύπομνήματι αύ
τού, ύποοληθέντι τή α'. Αύγούστου 1881 είς 
τήν Ακαδημίαν τών έπιστημών, Αναφέρει τά 
εξής- ' Αί τελευταίοι τελειοποιήσεις αί γενό- 
μεναι είς τάς δυναμοηλεκτρικάς μηχανά; μ’ ένέ- 
βαλον τήν ιδέαν νά χρησιμοποιήσω αύτάς είς 
τήν διεύθυνσιν τών Αεροστάτων. Τό τοιοΰτον

έλατήριον, συνδεόμενον προ; έλικα, παρέχει 
πολλήν τήν Ασφάλειαν καί τήν ένέργειαν- ένερ- 
γεΐ άνευ εστία; πυρός καί Αποσοβεί τόν κίνδυνον 
τού πυρός ύπό το ύδρογόνον έκτος δέ τούτου 
έχει βάρος ομοιόμορφον καί δέν Αποβάλλει τά 
καιόμενα μόρια, τά όποια καθιστώσι τό άερό
στατον έλαφρότερον καί τό παραδίδουσιν είς 
τήν διάκρισιν τοΰ Ανέμου. Ό χειρισμό; τέλος 
τή; μηχανή; ταύτης είναι ευκολότατος. Κα- 
τεσκεύασα επομένως μικρόν άερόστατον κατα- 
λήγον είς δύο άκρα;, μήκους μέν 3.50 μ. δια
μέτρου δε 1,30. Εχει το άερόστατον μικράν 
δυναμοηλεκτρικήν μηχανήν συστήματος Siemens, 
βάρους 220 γραμμαρίων, ής ό άξων συνδέεται 
πρός έλικα δίπτερον έλαφροτάτην, διαμέτρου 
40 εκατοστομ. I I ελιξ κάμνει 6 */2 στροφάς 
άνά δευτερόλεπτον καί ωθεί το άερόστατον, έν 
νηνεμία, εν μέτρον κατά δευτερόλεπτον, καί 
τούτο επι 40 λεπτά τή; ώρα;. Μέ δύο δευ- 
τερευοντα στοιχεία δύναμαι νά προσαρμόσω τήν 
μηχανήν εί; έλικα 60 εκατοστομ. διαμέτρου καί 
να δώσω εί; το άερόστατον ταχύτητα 2 μέτρων 
κατα δευτερόλεπτον- μέ τρία δέ στοιχεία ή 
ταχύτη; εσεται τριών μέτρων. Ί ά; απόπειρας 
ταυτα; έξετέλεσα έπανειλημμένω;.”

Ιο σχέδιον τούτο ήτο έκτεθειμένον έν τή 
ηλεκτρική Εκθεσει τών Παρισίων τοΰ έτους 
1881. Μετά τά; προκαταρκτικά; ταύτας Από
πειρα; ο TlSSAKlJiER κατεσκεύασεν έλαφράν 
δυναμοηλεκτρικήν μηχανήν, οι’ ής Απέκτησε 
ρεύμα ισχυρόν, καί βοηθούμενο; ύπό τού Αδελ
φού του ήδυνήθη. κατά τήν παρελθόντα ’Οκτώ
βριον, νά κάμη έν τω έργοστασίω του έν Auteuil 
την πρώτην απόπειραν Αεροπορία; διά τού 
ηλεκτρισμού. Το ηλεκτρικόν άερόστατον τών 
Αδελφών Tissandfer έχει μήκος μέν 28 μέ
τρων, διάμετρον δέ έν τω μέσω 9,20. νΕχει 
έλικα δίπτερον κινουμένην ύπό μηχανή; 1 1 
ίππου δυνάμεω;. Ή έλιξ έκτελεΐ 180 στροφάς 
τό λεπτόν καί δίδει είς τό άερόστατον ταχύτητα 
3 μέτρων κατά δευτερόλεπτον. Τή 8 ’Οκτω
βρίου 1883 το άερόστατον τούτο ύψώθη είς τον 
άέρα καί βεβαίως θά έκινεΐτο πρός δλας τάς 
διευθύνσεις έλευθέρως άνευ άτελείας τίνος περί 
τό πηδάλιον- άλλά σημειωτέον δτι οί άδελφοί 
TiSSANiilEH τά πάντα έκαμαν άφ’ εαυτών καί 
ιδία αύτών δαπάνη.

Έρχόμεθα ήδη είς τό σπουδαιότατον άερό
στατον τών κυρίων 'Ρενάρ καί Κρέψ, οιτινες, 
βοηθούμενοι ύπό τού δημοσίου, ήδυνήθησαν νά 
έκτελέσωσι τά; δόκιμά; αύτών μετά άνέσεως 
καί άκριβεία; έντελούς. Περί τοΰ ζητήματος 
τουτου οί δύο λόγιοι άξιωματικοί ύπέβαλον είς 
τήν Ακαδημίαν τών έπιστημών τό εξής ύπό
μνημα· Τή 9 Αύγούστου 1884 περί τάς 4 μ. μ. 
άερόστατον έπίμηκες, έχον έλικα καί πηδάλιον, 
ύψώθη έλευθέρως εις τόν άέρα. Τού Αεροστάτου 
έπέβαινον ό λοχαγό; τοΰ μηχανικού 'Ρενάρ καί 
ό λοχαγό; τού πεζικού Κρέψ, συνεργάτης του 
άπό έξ ήδη ετών. Διανύσαν έν 23 λεπτοΐς τής 
ώοας διάστημα 7>/έ χιλιομέτρων τό άερόστατον 
έπανήλθε πάλιν δθεν άνυψώθη, έκτελέσαν έν τω 
αιθερι διάφορου; στροφάς καί ελιγμούς όμοιους 
πρός τά; κινήσεις έλικοκινήτου πλοίου. ΤΙ λύσις 
τοΰ προβλήματος τούτου ύπήρξε μέχρι τούδε είς 
δλας τάς προγενεστέρας Απόπειρας άτελεστάτη, 
καθότι ουδέποτε τό άερόστατον ήδυνήθη νά έπι- 
στρέψη εί; τό μέρο;, δθεν άνεχόρησεν.

Αί κυριώτεραι διαστάσει; τοΰ άεροστάτου 
είναι αί εξής- μήκος 50.42 μ. διάμετρο; 8,40- 
έμβαδόν 1864 μ. Ή μηχανή κατεσκευάσθη εις 
τρόπον, ώστε νά παρέχη δύναμιν 12 ίππων 
μεταδίδει δέ τήν ώθησιν εί; τήν έλικα διά μέσου 
μεγάλου τροχού. Τό δλον βάρος τού Αερο
στάτου είναι ■

Άερόστατον...................... 369 χιλιόγρ.
Περικάλυμμα καί δίκτυον 127
Η κάτωθεν λέμβο; . . . 452
Πηδάλιον.......................... 46
Ελ’·’ ........ 41
λ,ΤΓ/.ανή.......................... 98
Τροχός .......................... 47

’’Αίων............................... 30,500
Διάφορα μηχανήματα . . 435.500
Άεροναύται...................... 140
"Ε!Ψα...............................214

το ο/.ον 2000 χιλιόγρ.

Εις τας 4 μ. μ., σχεδόν άκρας έπικρατούση; 
νηνεμία; το άερόστατον ύψώθη βραδέως - ή μηχανη 
- i'-’ κινησιν και το άερόστατον έκινεΐτο
βαθμηδόν ταχύτερου ύπεΐκον πιστός καί εις τήν 
ελαχίστην τοΰ πηοαλιου του κίνησιν καί οιεύ- 
θυνσιν. Καί πρώτον μέν έτηρήσαμεν διεύθυνσιν 
πρό; οορράν- ύπεράνω δέ τής όδοΰ τής άγούση; 
Από Ghoisy εί; Βερσαλλίας ήλλάξαμεν τήν διεύ- 
θυνσιν. Άνωθεν τοΰ χωρίου Villaeoublay, έν- 
τελώ; ηύχαριστημένοι άπό τήν πορείαν τοϋ 
άεροστάτου, άπεφασίσαμεν νά στραφώμεν πρός 

στροφή 1-2 
τοΰ διαγραφέ 

300 μέτρων.
Chalais έστράφημεν 
ολίγον ε 
τού σημείου, δθεν είχομεν 
βασιν ήμών ένεργήσαμεν διά 
χωρούντε; καί όπισθοδρομούντε 
δπως εύρεθώμεν Ακριβώς άνωθεν τού μέρους, 
έν ω ήθέλομεν νά κατέλθωμεν. Είς υψο; 80 
μέτρων έρρίψαμεν σχοινίον, τό όποιον έκρατήθη 
παρα τών εν τή θέσει εκείνη περιμενόντων 
ή μας άνδρών.”

Εν τή παρακείμενη είκόνι δίοομεν ιδέαν τινά 
τού άεροστάτου τούτι 
ή ελιξ, ήτις άποθεΐ 
έπιμήκου; λέμβου, ή 
’Όπισθεν είναι τό 
ιστανται έν τω μέσω 
διευθύνει τήν μηχανήν ό δ.

Γο πρώτον βήμα 
πολύ θά ίδωμεν 
ζήτημα τούτο καί 
δεδομένον είς τά;

τα δπίσω- ή 
ή διάμετρο; 
έγγιστα

\ έγένετο κανονικωτάτη. 
φεντο;

Φθάσαν
πρός

καί 
ώς 
τοΰ

>
• -ε. , ,’ ■ · Ι1δτ

ευρεθημεν εις ύψος 300 μέτρων άνωθεν 
, οθεν είχομεν υψωθή. Τήν κατά- 

ή; γλωσσίδας, προ
ς έπανειλημμένω;

'4.

κύκλου ήτο 
ε; ύπεράνιο 

αριστερά καί

t-υ. Εμπροσθεν εύρί-κεται 
τόν άέρα εκατέρωθεν τή; 

,; τό μήκος είναι 33 μέτρων, 
πηδάλιον. Οί άεροναύται 

ή; λέμβου, καί ό μέν 
το πηδάλιον.

γενετο · ήδη ίσως μετ’ ού 
εντελώς λελυμένον καί τό 
το οασιλειον τοΰ άέρος παρα- 
χειρας τών Ανθρώπων.

(Έκ τοΰ Γαλλικού.)

Η ΕΝ VARZIN ΣΤΝΕΝΤΕΤΞΙΣ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 141.)

βλέμματα τού κόσμου ήσαν πάλιν 
έστραμμένα πρός τήν έπαυλιν τού Var- 

OV zin. τήν προσφιλή κατοικίαν τοΰ πρίγ- 
zyo; Βίσμαρκ, έν ή ό τάς τύχας τή; Γερμα
νίας διέπων πολιτικός συνδιελέχθη πρό τινων 
ήμερών μετά τού άρχιγραμματέως τής Αύστρίας, 
κομητος Καλνοκυ. Τήν άπεικόνισιν τού τόπου, 
εν <υ έγενετο ή πολιτική συνδιάλεξις δημοσιεύομεν- 
εν τή είκονι ταυτη τα πρόσωπα τών δύο έξοχων 
πολιτικών πιστότατα μεταδίδονται. Πλησίον 
τού Βισμαρκ ισταται καί ό πιστό; αύτοΰ κύων, ό 
Ιύρας, δστις ού μόνον παρακολουθεί τόν κύριόν 
του καθ’ δλην τήν ήμέραν. άλλά καί τήν νύκτα 
κοιμάται έν τω κοιτώνι αύτοΰ.

Συν τή είκόνι δημοσιεύομεν καί πληροφρ-
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από τοΰ Βώλου καί τής Ιωλκού άποπλεουσιν 
οί φιλοκερδείς καί γενναίοι νέοι Ίάσονες τή; 
Θεσσαλίας, άπώτερον τής Κολχιοο; και τών 
Συμπληγάδων πετρών, μέχρι καί αύτών τών 
άπωτάτων χωρών τής εσωτερικής Αφρικής αφι- 
κνούμενοι, καί ώς απόστολοι τοΰ χριστιανικού 
πολιτισμού άποθνήσκοντες εις τάς θανατηφόρου; 
ερήμους τοΰ Κορδοφάν καί μεταξύ τών ορδών 
τών Μαχδή !

(Ακολουθεί.)

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΙ.

(Έπί τή διασώσει χαριεστάτου θυγατρίου.)

ΟΝΑΧΟ να περιστέρι
Άπό μακρυσμένο τόπο 
Άλλο ποθητό του ’ταίρι

Μέ πολύ ζητούσε κόπο.
Κ’ ηυρε σ’ άνθηρό βουνό 
Σ’ άλλον τόπον μακρυνό.

Χρυσωπά τά δυο πτερά του,
Κουρασμένα νά τινάξη, 
Γλυκοπέταξε σιμά του, 
Καί μέ τών πουλιών τήν τάξι
ΓΙλάγι τούτου σταματά 
Καί τδ γλυκοχαιρετά.

Έφετρούγιασαν μέ χάρι 
Καί ’κούρνιασαν καί τά δύο, 
Μέσα στ άψυλό χορτάρι 
Φυλαγμέν’ άπδ τδ κρύο, 
Καί στής νύχτας τή δροσιά 
Γλυκειά ’δέσαν συντροφιά.

Τήν αύγή. αγαπημένα, 
ΊΙέταξαν εις τδν αιθέρα, 
Έζητοΰσαν τά καϋμένα 
Σ’ όλη τού θεού τή ’μέρα 
Μέρος ενα για φωλειά, 
Άπδ τάλλα μακρυά.

’Βραδυαχθήκαν σ’ ενα μέρος, 
Στή χρυσή τοΰ ήλιου δύσι, 
ΙΙοΰ ύπήρχε ένας γέρος 
Πλάτανος σιμά σέ βρόσι 
Δροσερή, κ’ έκεΐ φωλειά 
’Κτίσαν μέ ξηρά κλαδιά.

Αύτοΰ ’ζοΰσαν ενωμένα 
Στή πτωχή τους κατοικία, 
Καί χρυσό’ ποκτήσαν ένα, 
Για κοινή τους εύτυχία, 
Νεοσσόν αγαπητό 
Καρπό πρώτο λατρευτό . . .

Όλο χάρι κ’ εύωδία 
Τό μικρό περιστεράκι 
Εις τή βρύσ’ έκεΐ τήν κρύα 

’Έτρεχε νά πιή νεράκι, 
Καί ’γυρνοΰσε στή φωλειά 
Στών γονειών τήν αγκαλιά.

Μοχθηρό ένα γεράκι 
’Αψηλά ’πό τόν αιθέρα 
Είδε τδ χρυσό πουλάκι 
Πώπινε μίαν ήμέρα 
Είς τήν βρύσι μοναχό 
Νερό κρύο τό πτωχό.

’Φθόνησε τ’ αγαπημένου 
Ζευγαριού τήν εύτυχία, 
Καί άρμα τοΰ λατρεμένου 
Νεοσσού, ’σαν τρικυμία. 
I 'ιά ν’ άρπάξη τήν ζωή 
Μέ οργή καί μέ βοή . . .

Εί; τά. ’νύχια του έκράτει 
Τό μικρό νά τό σπαράξη. 
ΙΙλήν τό χώμ’ άκόμ’ έπάτει, 
Κ’ έν ω έτοιμο νά κράξη 
11τ άπ αγρια χαρα, 

Μαύρη τούρθε συμφορά . . .

Μιά βοή εύθύ; μεγάλη, 
Στρόβιλο;, φρικτός αέρας, 
Τρομερή ανεμοζάλη. 
Παραζάλισε τό τέρας, 
Καί ξεφεύγει τό μικρό 
Άπδ θάνατο πικρό . . .

Μ’ απλωμένα τά πτερά του 
Το γλυκύτατο ζευγάρι 
Καοδιοκτύπ’ άπ τή χαρά του, 
Τούρανοΰ σ’ αύτήν τήν χάρι!. . . 
Στή φωλειά του τό χρυσό 
Είχε πάλι νεοσσό! . . .

Έν Βιέννη. Κ· Α.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ
BROCKEN.

(Μετά εικόνων, 8ρα σελ. 137 καί 141).

(Συνίχεια καί τέλος.)

8 Αύγουστου περί τήν S'·'· πρωινήν 
ιν έπέβημεν τής άμάςη;. Ή άμαξα 

ευρύχωρος καί άναπαυτική, οί δέ 
καί στιβαροί. Μ ή νομίση τις οτι 
έν μέσφ τών ορέων έν Γερμανία 

άναγκάζεται νά ποιήται χρήσιν άμαξών ελαφρών 
καί αγροτικών. Πολλοΰ γε καί δει. Αί άμαξαι, 
αί διασχίζουσαι ιδίως τάς οδούς τοΰ Harz, είναι 
άμαξαι τών πόλεων μέ κομψά; ίπποσκευά; καί 
μέ άμαξηλάτας φορούντας στολήν. Ή οδός ήτο 
κατ’ άρχάς ανωφερής, άλλά πάντοτε ομαλή καί 
καλώς διατετηρημένη · μετά δίωρον δέ πορείαν 
εύρέθημεν έπί οροπεδίου, έφ’ ού έκειτο μικρόν 
χωρίον, τό όποιον είναι έν τών υψηλότερα 
κειμένων χωρίων όλης τής Γερμανίας. Ό αήρ 
είναι ύγιέστατος· τούτο προέδιδε καί το ροδό- 
χρουν χρώμα τών παιδιών, τά όποια εΐδομεν 
παίζοντα έν τή κεντρική τού χωρίου πλατεία.

Άπό τής θέσεως ταύτης ή όδδς κατέρχεται 
πάλιν πρός κοιλάδα, είς τό βάθος τής όποιας 
έν μέσφ πυκνή; φυτείας κεΐται τό χωρίον Rube- 
laild, άσημον μέν κατά τά άλλα, γνωστόν Ομως 
διά τό παρακείμενον ώραΐον σπήλαιον (Bau- 
mannshiible), τό όποιον είναι άξιον έπισκέψεως. 
Τό σπήλαιον τούτο άνεκαλύφθη έν ετει 1670 
ύπο τοΰ γεωλόγου Baumann, δστις είσελθών είς 
αύτό περιεπλανήθη άσιτο; καί άνευ φωτός έν 
αύτφ έπί τρεις όλα; ήμέρα; μέχρι; ού ώ; έκ 
θαύματος εύρε τήν διέξοδον καθ’ ήν στιγμήν 
καταβεβλημένο; ήτοιμάζετο νά παραδοθή εί; τήν 
τύχην του. Τοσαύτη βμω; ύπήρξεν ή κατα- 
λαβοΰσα τόν επιστήμονα τούτον συγκίνησις, ώστε 
τρεις ήμέρα; μετά τήν διάσωσιν αύτοΰ άπέθανεν. 
Παρά τήν είσοδον τοΰ σπηλαίου ΐστανται οδηγοί, 
οΐτινες αντί ώρισμένης άμοιβή; όδηγοΰσιν έν 
αύτώ τού; ξένου;. Τδ σπήλαιον είναι βαθύτατον, 
οί δέ έν αύτώ σχηματισθέντες σταλακτΐται εί; 
άκρον περίεργοι, σχηματίζοντε; κίονα;, παρα

πετάσματα. άγαλμάτια, σαύρας, λέοντα; κ. τ. τ. 
Έν τω μέσω αύτοΰ υπάρχει χώρος ευρυς, ένθα 
οί οδηγοί άνάπτουσι βεγγαλικά φώτα, δι’ ών τά 
άγρια σκόπη φωτίζονται ώς διά μαγείας. Ή 
έντύπωσι; είναι καταπληκτική. Μία τών παρα- 
κολουθουσών ήμάς Κυριών είτε καταβληθεΐσα 
ύπο τής έντυπώσεω; είτε καί στενοχωρηθείσα 
ύπδ τοΐς έν τα> σπηλαίω πιέσεως τού άέρος, 
παρ’ ολίγον έλιποθύμει καί ήναγκάσθη νά έξέλθη. 
Τό σπήλαιον δέν είναι είσέτι γνωστόν καθ’ δλας 
αύτοΰ τά; διαστάσεις, διότι, ως ειπεν ήμιν ό 
οδηγός, ούδείς τολμά τά έρευνήση τά ενδότερα, 
ένθα ακούονται κρότοι καταρρακτών προδιοοντες 
άφθονον ΰδατος ΰπαρξιν. Μετά δίωρον έν τω 
σπηλαίω διαμονήν έξήλθομεν αύτοΰ κεκμηκότες 
μέν άλλ’ ευχαριστημένοι οτι έβλέπομεν παλιν 
τό φως τή; ήμέρας. Καί κατά τήν είσοδον και 
κατά τήν έξοδον ό συνοδέυσα; ήμάς οδηγό; είπε 
γεγωννία τή φωνή σύντομον δέησιν.

Περί τήν 2 μ. μ. έφθάσαμεν εί; τούς πρό- 
ποδας τού Brocken καί 'γευματίσαμε·? εις μικρώ 
τινι χωρίιμ κατοικουμένω τό πλεΐστον ύπο υλο
τόμων καί άνθρακέων είτα. δέ ήρχίσαμεν τήν 
εί; τό όρο; άνάβασιν. Ί1 οδό;, ήτι; διατηρείται 
πάντοτε αμαξιτή καί άρκούντω; εύρεΐα ώστε 
εύχερώ; νά συναπαντώνται δύο άμαξαι, περι
στέφεται ύπο πυκνοτάτων δασών. Βαθμηδόν 
όσω προβαίνομεν πρό; τήν κορυφήν τά δένδρα 
καθίστανται μικρότερα, τά φύλλα αραιότερα, οί 
κορμοί κυρτώτεροι, μέχρι; ού είς μικράν άπδ 
τής κορυφή; άπόστασιν πάσα φυτεία, παύει εν
τελώς καί βράχοι καί πέτραι καλύπτουσι τό 
έδαφος. Περίεργον όντως είναι νά παρακολου- 
θήση τι; τήν βαθμιαίαν ταύτην τή; φυτεία; 
άπονέκρωσιν. II άνάβασις διήρκεσε τρεις όλα; 
ώρα;. Ακριβώς έπί τής κορυφής τού όρου; 
κεΐται εύρύχωρον καί αναπαυτικόν ξενοοοχειον, 
Brockenliaus λεγόμενον, καί έμπροσθεν αύτοΰ 
ύψηλο; πύργος, όθεν ή θέα. όταν ό όρίζων είναι 
καθαρός, είναι πράγματι μαγευτική. Ευτυχεί; 
έλογίσθημεν ότι εΐχομεν εύδίαν, διότι, ώ; πολλοί 
μά; έβεβαίωσαν. σπανιότατα το όρο; τούτο είναι 
άπηλλαγμένον ομίχλης. Πρώτη ήμών φροντις, 
άμα εύρομεν τά δωμάτιά μας. ήτο ν’ άναβώμεν 
έπί τοΰ πύργου, όθεν εξουσιάζει τις άφ' ένδς 
μέν τά όρη καί τά δάση δι’ ών εΐχομεν διέλθει, 
άφ’ έτέρου δέ τήν άπέραντον πεδιάδα μέ τα; 
πόλεις, τά; κώμα; καί τά χωρία. Μά; είπον 
οτι άπο τού πύργου τούτου φαίνονται 90 πόλεις 
καί κώμαι καί εκατοντάδες τινέ; χωρίων ήμεις 
όμως μέ όλην τήν καλήν μας θέλησιν δέν ήδυ- 
νήθημεν νά διακρίνωμεν τοσοΰτον αριθμόν. ΤΙ 
όλη πεδία; έχει έκτασιν 45 χιλιάδων τετραγ. 
χιλιομέτρων. ΤΙ ώρα ήτο θελκτική· ό ήλιος 
έδυεν ώς πύρινη σφαίρα βυθιζομένη έντδς λεπτο- 
τάτου στρώματος εσπερινών ατμών καί ή ατμό
σφαιρα είχε τήν λεπτήν έκείνην καί βαλσα- 
μώοη εύωδίαν, ητις είναι ίδια τών ύψηλών 
τοποθεσιών.

Τό ξενοοοχειον ήτο πλήρες ανθρώπων περι- 
φερομένων όλων έν ύπαίθρφ. Συνήθως όλοι οί 
περιηγηταί έπισκέπτονται τδ όρος τό έσπέρας, 
όπως παραστώσι μάρτυρες τών δύο λαμπρότερων 
στιγμών τή; ήμέρας, τής δύσεως καί τής ανα
τολής τοΰ ήλιου. Τό εσπέρα; μετά τδ δεΐ- 
πνον διεσκεδάσαμεν φυλλολογούντες τά ογκώδη 
βιβλία, έν οίς έγγράφονται οί περιηγηταί. Είς 
τδ περιθώριον έκάστης σελίδος υπάρχει στήλη 
παρατηρήσεων, ήτι; είναι άξια έξετάσεως, καθότι 
έν αυτή οι έγγράφοντες τδ όνομά των σημειοΰσι 
καί τάς εντυπώσεις των, αιτινες συνήθως περι
στρέφονται περί τδν καιρόν, περί τόν κάματον 
τής άναβάσεως, περί τού; συνοδοιπόρους κ. τ. τ. 
Είς τών ξένων έγραψεν" Άνέβην είς τό Brocken, 
πλήν φεΰ! ούδέ εί; ένό; μέτρου άπόστασιν

TO NEON ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ
τών Κυρίων Renard καί Krebs.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 141.)

Ο πρόβλημα τής διευθύνσεω; τών αερο
στάτων, θεωρούμενον έπί πολύ άλυτον. 
έποιήσατο άπό τινων έτών μεγάλα; προ

όδους παρά τοΐς σοφοΐς καί τοΐς μηχανικοί;. 
Σήμερον τό ζήτημα τούτο φαίνεται λυθέν. Οί 
κύριοι 'Ρενάρ καί Κρέψ, λοχαγοί έν τω γαλ
λικό στρατφ, έχουσι τήν τιμήν, ότι πρώτοι 
έπραγματοποίησαν τήν εντελή απόπειραν αερο
πορία; τακτικής. Άλλ’ οίαδήποτε καί άν ήναι 
ή έπιτυχία αύτών, δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν 
τού: άνδρα; εκείνους, οΐτινες προηγήθησαν αύτών 
έν τω δυσκόλω ζητήματι καί υπέδειξαν αύτοΐς 
τρόπον τινά τήν οδόν, ήν ώφειλον νά βαοίσωσιν. 
Τω 1852 έγένετο ή πρώτη απόπειρα ύπό τού 
έξοχου μηχανικού 'Ερρίκου Gll’EAED, δστις κα
τασκεύασε άερόστατον έπίμηκες μετά έλικος καί 
πηδαλίου. Τό άερόστατον τούτο είχε μήκος 
44 μέτρων, ή μεγαλειτέρα δέ αύτοΰ διάμετρος 
ήτο 12 μέτρων ήτο περιτετυλιγμένον καθ’ ολον 
αύτοΰ τό μήκος, έξαιρέσει τών δύο άκρων, διά 
δικτύου, δπερ ήνοΰτο προς τδ κάτω μέρος καί 
κατέληγεν είς ξυλίνην αιχμήν έν αύτή έστη- 
ρίζετο τδ πηδάλιον. II έλιξ αύτοΰ, σχηματι- 
ζομένη ύπδ δύο μεγάλων πτερύγων, είχε διά
μετρον 3,40 μ. καί εκαμνεν 110 στροφάς άνά 
λεπτόν τής ώρας. ΤΙ μηχανή καί ό λέβης, 
κενοί, έζύγιζον 150 χιλιόγραμμα, μετά δέ τοΰ 
υδατο; καί τοΰ αναγκαίου πρός άπόπλουν άν
θρακα; 210 χιλγρ. Τά παραρτήματα τή; μη
χανής, τό ύδωρ καί οί άνθρακες, έζύγιζον 420 χιλ. 
Ό Giitard δέν είχεν ιδίαν περιουσίαν, οι ο 
καί ήναγκάσθη νά κάμη τήν άπόπειράν του έν 
ώρισμένη ήμέρα καί δημοσία έν τή πλατεία 
τοΰ Ιπποδρόμου έν Παρισίοις. II δοκιμή έγέ
νετο τή 24 Σεπτεμβρίου 1852, ό άνεμο; έπνεε 
σφοδρότατος· μ’ όλον τούτο ό GlFiABD ύψώθη 
είς τδν αέρα καί μετά πολλής ακρίβειας διηύ- 
θυνε τδ άεροπόρον σκάφος του· είς ύψος 1500 
μέτρων άπδ τής γής τά ρεύματα τοΰ άέρος ήσαν 
μετριώτερα, καί ώς έκ τούτου ό GlFEARD κα- 
τώρθωσε νά πλεύση καί έναντίον τοΰ ανέμου. 
Διάσημος τής έποχής έκείνη; συγγραφεύς ώνό- 
μασεν αύτδν "Φούλτωνα τής αεροπορίας”.

Έτέραν άπόπειράν έπεχείρησεν έν ετει 1872 
ό Dupuy de Lome, ού τό άερόστατον είχε 36 
μέν μέτρων μήκος καί 15 μέτρων διάμετρον· 
' Η ελιξ είχε διάμετρον 6 μέτρων · ή δύναμίς 
της δέν ήτο αρκετή, καί όμως κατώρθωσεν ό 
αεροναύτης νά πλεύση έπί τινα καιρόν έναντίον 
τοΰ άνέμου καί νά διανύση όκτώ χιλιόμετρα 
τήν ώραν κατά μέσον όρον. Μετά τήν από
πειραν ταύτην ό Dupuy έδημοσίευσε σπουδαιό- 
τατον ύπόμνημα περί τής κατασκευής τών άε- 
ροστάτων καί έν γένει περί άεροπορίας.

Άλλ' δ,τι μέχρι τοΰδε έλειπεν, ήτο μηχα
νισμό; έλαφρός, μή άπαιτών τήν ένέργειαν τοΰ 
πυρδ; καί μή άπολών έκ τοΰ βάρους του κατά 
τήν διάρκειαν τής χρήσεως. Άπδ τοΰ έτους 
1881 ό κ. Γαστών TlSSANDlEB πρώτος έδημο- 
σιευσε τα άποτελέσματα τών μελετών του καί 
δοκιμών του έπί τής "χρήσεως τοΰ ηλεκτρισμού 
εις την άεροπορίαν”. Έν τινι ύπομνήματι αύ
τοΰ, ύποβληθέντι τή α'. Αύγούστου 1881 είς 
τήν’’Ακαδημίαν τών έπιστημών, άναφέρει τά 
ΐ;ής· ' Αί τελευταίοι τελειοποιήσεις αί γενό- 
μεναι εις τά; δυναμοηλεκτρικάς μηχανάς μ’ ένέ- 
οαλον τήν ιδέαν νά χρησιμοποιήσω αύτά; εί; 
την διεύθυνσιν τών αεροστάτων. Τό τοιοΰτον

έλατήριον, συνδεόμενο·? προ; έλικα, παρέχει 
πολλήν τήν άσφάλειαν καί τήν ενέργειαν ενερ
γεί άνευ εστίας πυρός καί άποσοοεΐ τόν κίνδυνον 
τοΰ πυρος υπό το ύδρογόνον έκτος δέ τούτου 
έχει βάρος ομοιόμορφον καί δέν αποβάλλει τά 
καιόμενα μόρια, τά όποια καθιστώσι τδ άερό
στατον έλαφροτερον καί τό παραοίδουσιν εί; 
τήν διάκρισιν τοΰ ανέμου, 'fl χειρισμό; τέλος 

ταύτη; είναι εύκολώτατος. Κα
τασκεύασα έπομένω; μικρόν άερόστατον κατα- 
λήγον εί; δύο άκρας, μήκους μέν 3.50 μ. δια
μέτρου δε 1,30. Εχει το άερόστατον μικράν 
δυναμοηλεκτρικήν μηχανήν συστήματος Siemens, 
βάρους 220 γραμμαρίων, ής ό άξων συνδέεται 
προς έλικα δίπτερον έλαφροτάτην, διαμέτρου 
40 έκατοστομ. ΤΙ έλιξ κάμνει 6'/ϊ στροφάς 
άνα δευτερόλεπτό·? καί ώθεΐ τό άερόστατον, έν 
νηνεμία, εν μέτρο·? κατά δευτερόλεπτο·?, καί 
τούτο επι 40 λεπτά τής ώρας. Μέ δύο δευ- 
τερευοντα στοιχεία δύναμαι νά προσαρμώσω τήν 
μηχανήν εις έλικα 60 έκατοστομ. διαμέτρου καί 
νά δώσω εί; τδ άερόστατον ταχύτητα 2 μέτρων 
κατα οευτερολεπτον · μέ τρία δέ στοιχεία ή 
ταχυτη; εσεται τριών μέτρων. Τά; άποπείρας 
ταύτα: έξετέλεσα έπανειλημμένως.”

I ό σχέδιον τούτο ήτο έκτεθειμένον έν τή 
ηλεκτρική Εκθέσει τών ΙΙαρισίων τοΰ ετου; 
1881. Μετά τά; προκαταρκτικά; ταύτα; από
πειρα; ό TlSSANDlEB κατεσκεύασεν έλαφράν 
δυναμοηλεκτρικήν μηχανήν, δι’ ή; άπέκτησε 
ρεύμα ισχυρόν, καί βοηθούμενος ύπό τού αδελ
φού του ήδυνήθη. κατά τήν παρελθόντα ’Οκτώ
βριον, νά κάμη έν τω έργοστασίω του έν Auteuil 
την πρώτην άπόπειράν αεροπορία; διά τού 
ήλεκτρισμοΰ. Τό ηλεκτρικόν άερόστατον τών 
αδελφών TlSSANDIEB έχει μήκος μέν 28 μέ
τρων, διάμετρον δέ έν τω μέσω 9,20. ’Έχει 
έλικα δίπτερον κινουμένην ύπό μηχανή; 1 
ίππου δυνάμεω;. II έλιξ έκτελεΐ 180 στροφάς 
το λεπτόν καί δίδει εί; τό άερόστατον ταχύτητα 
3 μέτρων κατά δευτερόλεπτον. Τή 8 ’Οκτω
βρίου 1883 τδ άερόστατον τούτο ύψώθη είς τόν 
άερα καί βεβαίως θά έκινεΐτο πρός δλας τάς 
διευθύνσεις έλεϋθέρως ά'νευ άτελείας τίνος περί 
τό πηδάλιον άλλά σημειωτέον ότι οί άδελφοί 
TlSSANDIEB τά πάντα έκαμαν άφ’ έαυτών καί 
ιδία αύτών δαπάνη.

Έρχόμεθα ήδη είς τό σπουδαιότατο·? άερό
στατον τών κυρίων 'Ρενάρ καί Κρέψ, οΐτινες, 
βοηθούμενοι ύπδ τού δημοσίου, ήδυνήθησαν νά 
έκτελέσωσι τά; δόκιμά; αύτών μετά άνέσεως 
καί άκριβεία; εντελούς. Περί τοΰ ζητήματος 
τούτου οί δύο λόγιοι άξιωματικοί ύπέβαλον εί; 
τήν Ακαδημίαν τών έπιστημών τό εξής ύπό
μνημα· ' Τή 9 Αύγούστου 1884 περί τά; 4 μ. μ. 
άερόστατον έπίμηκε;, έχον έλικα καί πηδάλιον, 
ύψώθη ελευθέριος εί; τδν άέρα. Τοΰ άεροστάτου 
έπέβαινον ό λοχαγό; τού μηχανικού 'Ρενάρ καί 
ό λοχαγός τού πεζικού Κρέψ, συνεργάτη; του 
άπό έξ ήδη έτών. Διανύσαν έν 23 λεπτοί; τή; 
ώρα; διάστημα 71/·> χιλιομέτρων τό άερόστατον 
επανήλθε πάλιν όθεν άνυψώθη, έκτελέσαν έν τω 
αιθέρι διαφόρους στροφάς καί ελιγμού; όμοιου; 
πρό; τά; κινήσει; έλικοκινήτου πλοίου. ΤΙ λύσις 
τοΰ προβλήματος τούτου ύπήρξε μέχρι τοΰδε εί; 
όλα; τά; προγενεστέρα; άποπείρας άτελεστάτη, 
καθότι ούδέποτε τδ άερόστατον ήδυνήθη νά έπι- 
στρέψη εί; τό μέρος, όθεν άνεχώρησεν.

Αί κυριώτεραι διαστάσεις τοΰ άεροστάτου 
είναι αί έξής· μήκος 50,42 μ. διάμετρο; 8,40· 
εμβαδόν 1864 μ. Ή μηχανή κατεσκευάσθη εί; 
τρόπον, ώστε νά παρέχη δόναμιν 12 ίππων 
μεταδίδει δέ τήν όίθησιν είς τήν έλικα διά μέσου 
μεγάλου τροχού. Τό ολον βάρος τοΰ άερο
στάτου είναι·

’Αερόστατο·?......................369 χιλιόγρ.
Περικάλυμμα καί δίκτυο·? 127
Π κάτωθεν λέμβο; . . 452
Πηδάλιο·?................. . 46

"Ελιξ . ...................... . 41
Μηχανή......................
Τροχί; ......................

. 98

. 47
Αςων.......................... . 30,500
Διάφορα μηχανήματα . . 435.50U
Άεροναΰται . . . . 140C/I ·

. 214
τό ολον 2000 χιλιόγρ.

Εις τας 4 μ. μ., σχεδόν άκρα; έπικοατούση; 
νηνεμία; τό άερόστατον ύψώθη βραδέως - ή μηχανη 
ϊ'-,ήθ £'·5 κινησιν και το άερόστατον έκινεΐτο 
βαθμηδόν ταχύτερο·? ύπεΐκον πιστώ; καί εί; τήν 
ελάχιστη·? τοΰ πηδαλίου του κίνησιν καί διεύ- 
θυνσιν. Καί πρώτον μέν έτηρήσαμεν διεύθυνσιν 
προ; βορράν· ύπεράνω δέ τής όδού τή; άγούση; 
από Choisy είς Βερσαλλία; ήλλάξαμεν τήν διεύ- 
θυνσιν. Ανωθεν τοΰ χωρίου Villacoublay, εν
τελώς ηύχαριστημένοι άπό τήν πορείαν τοΰ 
άεροστάτου, άπεφασίσαμεν νά στραφώμεν πρό; 
τα οπίσω· ή στροφή εγένετο κανονικωτάτη, καί 
η διάμετρο; τοΰ διαγραφέντο; κύκλου ήτο ώ; 
έγγιστα 300 μέτρων. Φθάσαντε; ύπεράνω τοΰ 
Chalais έστράφημεν πρός άριστερά καί μετ’ 
ολίγον εύρέθημεν εί; ΰψο; 300 μέτρων άνωθεν 
τοΰ σημείου, όθεν εΐχομεν υψωθή. Τήν κατά- 
βασιν ήμών ένεργήσαμεν διά τή; γλωσσίδος, προ- 
χωρούντε; καί όπισθοδρομοϋντες έπανειλημμένως 
όπως εύρεθώμεν ακριβώς άνωθεν του μέρους, 
έν ω ήθέλομεν νά κατέλθωμεν. Είς υψο; 80 
μέτρων έρρίψαμεν σχοινίον, τό όποιον έκρατήθη 
παρά τών εν τή θέσει έκείνη περιμενόντων 
ήμάς άνδρών.”

hv τή παρακείμενη εικονι διδομεν ιδέαν τινά 
του άεροστάτου τούτου. Έμπροσθεν εύρίσκεται 
ή ελις. ήτι; άποθεΐ τον άέρα εκατέρωθεν τή; 
έπιμήκου; λέμβου, ή; τό μήκος είναι 33 μέτρων. 
Όπισθεν είναι τό πηδάλιον. Οί άεροναΰται 
ΐστανται έν τω μέσιυ τής λέμβου, καί ό μέν 
διευθύνει τήν μηχανήν ό δέ τό πηδάλιον.

Τό πρώτον βήμα έγένετο· ήδη ίσως μετ’ού 
πολύ θά ίδωμεν έντελώς λελυμένον καί το 
,ήτημα τούτο και το βασίλειον τοΰ άέρος παρα- 
οεοομενον ει; τα; χειρας τών άνθρώπων.

(Ί.ζ τοΰ Γαλλικού.)

Η ΕΝ VARZIN ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ.
(Μετά είζόνο;, δρα σελ. 141.)

βλέμματα τοΰ κόσμου ήσαν πάλιν 
εστραμμένα προ; τήν έπαυλιν τοΰ Var- 

ί§9ζϊη, τήν προσφιλή κατοικίαν τοΰ πρίγ- 
κηπο; Βισμαρκ, εν η ό τά; τύχα; τή; Γερμα
νία; διέπων πολιτικό; συνδιελέχθη πρό τινων 
ήμερών μετά τού άρχιγραμματέω; τή; Αύστρίας, 
κομητος Καλνόκυ. Τήν άπεικόνισιν τοΰ τόπου, 
εν ιυ έγενετο ή πολιτική συνδιάλεξι; δημοσιεύομεν· 
εν τή εικονι ταυτη τα πρόσωπα τών δύο έξοχων 
πολιτικών πιστότατα μεταδίδονται. Πλησίον 
τού Βισμαρκ ισταται καί ο πιστό; αύτοΰ κύων, ό 
I ύρας, οστις ου μόνον παρακολουθεί τόν κύριόν 
του καθ’ όλην τήν ημέραν, άλλά καί τήν νύκτα 
κοιμάται έν τω κοιτώνι αύτοΰ.

Συν τή εικονι δημοσιεύομε·? καί πληροφο-
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ρίας τινά; περί τή; έ
παύλεως τού V a Γ Ζ i Π. 
ήτις κατέστη ήδη ιστο
ρική, διότι έξ αύτής έξε- 
πέμφθησαν καί έκπέμ- 
πονται αποφάσεις καί 
διαταγαί, μεγάλην έπί 
της πολιτική; σκηνής τού 
κόσμου τήν επιρροήν ε-
χουσαι.

Ή έπαυλις έν Varzin 
δεν έχει μεγαλοπρέπειαν 
μεγάρου ηγεμονικού · εί
ναι μάλιστα οικοδόμημα 
μέτρων, διώροφον μόνον. 
Ή οικία δεν φαίνεται εΐ- 
μή δταν αρκούντως προ- 
χωρήση τι; εντός τού 
εκτεταμένου κήπου, έμ
προσθεν αυτής άπλούται 
ανθών καλώ; διατετηρη- 
μένος, όπισθεν δε αυτής 
έκτείνεται σύσκιον δάσος, 
έν ω συνήθως ό Βίσμαρκ 
περιπατεΐ. Το γρα
φείον τού έξοχου πο
λιτικού άνδρος συνέ
χεται προς τον κοι- 
τώνά του, όστις έχει 
μίαν μόνην έξοδον, 
τήν προς τό γραφεΐον. 
Γνωρίμων ό Βίσμαρκ 
βτι έχει πολλούς έχ- 
θρούς διέταξε τον άρ- 
χιτέκτονά του να κα- 
τασκευάση τό έδαφος 
τού κοιτώνας ύύηλό- 
τερον τού εδάφους 
τού γραφείου. Τούτο 
δε έγένετο διάτινων 
βαθμιδών. Τού εισερ
χομένου λοιπόν εις 
τό γραφεΐον δέν φαί- 
VSTCll από τού κοιτώ-

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ή ΛΕΥΚΗ ΕΛΑΦΟΣ ΕΝ ΤΡΕΖΕΒΟΥΡΓΩι.

νος ή ή κεφαλή μόνον, 
ώστε ό Βίσμαρκ έν 
πάση περιπτώσει, 
πριν ή καταληφθή 
έξ απροόπτου, δύνα- 
ται νά έγερθη τής 
κλίνης καί νά τεθή
εις θέσιν αμυντικήν. 
Έν τω ίσογείφ πα- 
τώματι κεΐται ή αί
θουσα τής υποδοχής 
καί τό έστιατόριον· 
τά έπιπλα έν τοΐς
δύο τούτοι; δωμα- 
τίοις είναι πλούσια 
μέν άλλα άπλά, αί 
έκ τών τοίχων κρε- 
μάμεναι εικόνες μι
κρά; αξίας. Η μόνη 
λόγου άξια δικών εί
ναι ή τού αύτοκρά- 
τορος γραφεΐσα υπό 
τού Menzel.

Έν τή οικία δέν 
ύπάρχουσι δωμάτια 
διά τού; ξένου;· οί 
έπισκεπτόμενοι τόν 
Βίσμαρκ κατοικούσι 
συνήθως έν μεγαλό
πρεπε; ξενώνι, κει- 
μένω εις ήμησείας

ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ BROCKEN.

ώρα; άπόστασιν από τής 
έπαύλεως. Εννοείται ότι 
πάντες οι ερχόμενοι ή 
προσκαλούμενοι ένταΰδα 
επίσημοι ξένοι ξενίζονται 
δαπάνη τού πρίγκηπος, 
ΰστις είναι λίαν περιποι
ητικός.

Τό κτήμα τού Varzin, 
αποτελούν μέρος τής 
προικός τής συζύγου τού 
Βίσμαρκ, ήτο τό πρώτον 
κτήμα μικρόν· βαθμηδόν 
δέ μόνον έλαβε τάς δια
στάσεις άς έχει σήμερον, 
έπεκταθέν διά αγορών καί 
διά δωρεών τού αύτοκρά- 
τορος. Έν τω κτήματι 
τούτω ό Βίσμαρκ συνε- 
κέντρωσι διαφόρους βιο
μηχανίας, ών ή σημαν
τικότερα είναι τό χαρ- 
τοποιεΐον, έξ ου άπο- 
κλειστικώς λαμβάνεται ό 

χάρτης τών γραμμα
τοσήμων όλης τής 
Γερμανίας, ό χάρτης 
τών τηλεγραφείων 
καί ό χάρτης, έφ’ ού 
έκτυπούνται τά δύο 
έπίσημα φύλλα τής 
γερμανικής αυτοκρα
τορίας, ό ’Αγγελιο
φόρος τού κράτους 
καί ή Βόρειος γερ
μανική έφημερίς. Εν
νοείται ότι τό χαρτο- 
ποιεΐον τούτο άποφέ- 
ρει τω πρίγκηπι με
γάλα κέρδη. Τό κτή
μα τού Varzin είναι 
καλώς προπεφυλαγ- 
μένον καί διατελεΐ 
ύπό τήν άμεσον έπί- 
βλεύιν τού κυρίου 
του, όστις ουδέ τήν 
έλαχίστην έν αύτω 
παρεκτροπήν συγχω- 
ρεϊ. Πρό μικρού συλ
λαβών έπ’ αύτοφόρω 
πτωχήν γυναίκα συλ- 
λέγουσαν έν τω δά- 
σει αυτού ξηρά κλα- 
δία, τήν ώδήγησεν 
ίδίαις χερσίν εις τόν 
ειρηνοδίκην καί επό
μενε νά καταδικασθή. 
"Οτι ό Βίσμαρκ ου
δέποτε διεκρίνετο έπί 
γενναιοδωρία άποδει- 
κνύει καί τό γεγονός, 
οτι δτε διετέλει δι
καστής έν Koslin καί 
έπεσπέπτετο τό έσπε
ρος τά έκεΐ ζυθοπω
λεία, ουδέποτε έφω- 
ράθη δίδων εις τούς ύ- 
πηρέτας φιλοδώρημα.

Έν ένί λόγφ ή 
έπαυλις τού Varzin 
ούτε ώραία είναι ού
τε ύγιεινή, άλλ’ ό 
Βίσμαρκ προτιμά αύ- 
τήν καί τής λαμπρός 
αύτού έν Friedrichs-

TO NEON ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ.

ruhe έπαύλεως καί τής έν Βερολίνφ διαμονής, 
διότι έχει ιδιαιτέραν φιλοτιμίαν νά καλήται ' ό 
Ερημίτης τού Varzin” καί τό όνομα τούτο έπι- 
θυμεΐ νά τω δώση ποτέ καί ή ιστορία.

__________
ΰ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

Δάντου Καθαρτήριον, μετάφρασις Κων
σταντίνου Μουσούρου. ’Ασμένως άγγέλ- 
λομεν σήμερον τοΐς ήμετεροις άναγνώσταις ότι 
προ μικρού έξεδόθη έν Λονδίνφ έν τόμφ λίαν

φιλοκάλως διηυπρεπισμένφ ήΈλλην μετάφρα- 
σις καί τού Καθαρτηρίου (Purgatorio) τού 
Δάντου, φιλοπονηθεΐσα ύπό τού σεβαστού καί 
λογίου κυρίου Κωνσταντίνου Μουσούρου, 
πρεσβευτού τής Τ. Πύλη; έν ’Αγγλία. Πρό 
δύο περίπον έτών ό κ. Μουσοϋρο; έδημοσίευσε

Η ΕΝ VARZIN ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ.
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τήν μετάφρασιν τού Άδου, τού α'. μέρους τή; 
Θείας Κωμωδίας· ήδη δέ έξέδωκε καί τήν τού 
Καθαρτηρίου, ήν εύχόμεθα νά παραζολουθήση 
συντόμως και ή μετάφρασες τού γ'. μέρους, τού 
Παραδείσου, δπως άποτελεσθή ή δλη σειρά, 
και ή ήμετέρα φιλολογία άποκτήση ολόκληρον 
τό αριστούργημα τού μεγάλου τής ’Ιταλία: 
ποιητοΰ.

Ίο Καθαρτήριον είναι δλιγώτερνν γνωστόν 
τού "Αδου, περιέχει δμως πολλά; ωδά; μεγάλου 
ύψους καί σκήνά; ώραιοτάτας. Παραθέτομεν 
ενταύθα μέρος τής ιθ'. ωδής, Τό ενύπνιο·? τής 
Σειρήνα;” δπως δείξωμεν τοΐς άναγνώσται; ήμών 
πόσον επιτύχω; ό κ. Κ. Μουσοΰρο; μετεοωκεν 
εί; τήν είσέτι άμορφαν γλώσσαν ήμών τάς 
ποιητικά; ιδέας καί τάς καλλονάς τού άθανάτου 
πρωτοτύπου.

ΤΟ ΕΝΥΠΝΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΟΣ

Έν ώρα, καθ’ ήν ό τής ήμέρα; καύσων 
Ού δύνατ’ έτ έκθάλπειν ψύχος σελήνης, 
ΊΊττηθεί; ύπό τή; Γης, ή και τού Κρόνου, 
"Οτ* οιωνούς αισίους οί γεωμάντει;
Πρδς άνατολά; όρώσι, προ τή; εω 
Θρώσκοντας, ένθ’ ού μακράν μένει τό σκότος. 
Έφάνη μοι κατ’ δναρ τραυλή γυνή τις.
Τού; οφθαλμού; παραβλώψ, στρεβλή τού; πόδας, 
Κολοβή δέ τά; χεΐρας κώχρά τήν όψιν. 
Έώρωμ αύτήν· ώς δ’ ήλιο; κρατύνει 
Τά ψυχρά μέλη τής νυκ.τδς ναρκωθέντα, 
Ούτω τούμδν βλέμμ’ εύκίνητον έποίει 
Τήν γλώσσαν αύτής, κάτα πάσαν ήνώρθου 
Αύτίκα μάλα, τήν τ’ ώχριώσαν οψιν, 
Ώ; εΐωθ’ ερως, όυσαύτως άνεχρώννυ. 
Έπεί δ’ άνέλαβεν ελεύθερον τό λέγει·?, 
ΈΙρξατ’ αδειν ούτωσίν, ώστε δυσκόλω; 
Άπέστρεψ’ άν απ’ αύτής τήν προσοχήν μου.

rzu εγα>γ , ηοεν, εια· σειρην γλυκεία. 
"Επί θαλάσσης τού; ναυβάτα; πλανώσα· 
"Ούτως εΐμ’ άκούουσι πλήρης θελγήτρων. 
"Ιίλοός έπέσχον Όδυσσέα πλανήτην 
' Γαΐς έμαΐ; ωδαϊς· δ; δ’ άν έμοί συντύχη, 
"Σπανίω; άφίσταται· τοσούτον θέλγω. ’ 
Μόλις έφθη κλείσασα τό στόμα, καί τι; 
Δέσποιν’ άγια καί σπεύδοοσ’ έπεφάνη 
Εμού πλησίον, έξελέγξουσ’ έκείνην. 
"Ώ Βιργίλιε, Βιργίλιε, τί; αύτη;” 
Ελεγον ύπερθύμως· ό δέ προσήει 

Έπί δεσποίνης σεμνή; δμματ’ έρείδων. 
ΊΙ δέ τήν άλλην λαβούσα, καί τά πρόσθεν 
Ί μάτια ρήξασα, γαστέρ’ έδείκνυ, 
Ής έξ ύπνου μ’ ήγειρε·? ή δυσωδία. 
Έτρεψ’ οφθαλμού;· ό δέ Βιργίλιό; μου 
"Τρις σ’ έκάλεσ’, ελεγεν Έγέρθητ’, έρχου. 
"Εύρωμεν οπήν, δι’ ής περ’ άν είσέλθοι;.” 
’Ανέστην· ήδη δ’ ήσαν οί κύκλοι τούρου; 
"Απαντε; πλήρεις τού φωτός τής ήμέρα;· 
Σύν νέω δ’ ΐμεν ζατόπισθεν ήλιοι.

Έν Λειψία τή 1/13 Σεπτεμβρίου 1884.

ΑΛΑΡΩΣΙΣ έν τώ χρηματιστηρίω — ιδού 
τό σύνθημα καί τών τελευταίων τούτων 
ήμερων. Έκ II αρίσιων δίδεται καί 

αύθις τό παράδειγμα. Έκεΐ έφαίνετο ότι ή 
έπελθοΰσα ύψωσις τών άξιων ήθελε οιατηρηθή· 

άλλά τό χρηματιστήριου έχει τήν κακήν εξιν νά 
θέλη συμβάντα καταπληκτικά, όπως κάπως κι- 
νηθή — ϋ κόσμο; έπερίμενε νίκα; επιφανείς έν 
Κίνα, καί έλλείψει τών ειδήσεων τούτων οει- 
κνυται πάλιν δύσπιστο; ώ; πρό; τά; χρημα- 
τιστικά; επιχειρήσεις. Εί; τά; 8.20 τού μηνά; 
τούτου άρχεται ή έγγραφή τών ομολογιών τή; 
Εταιρία; τού Παναμά. Αι ομολογία·. αύται 
έκδίδονται εί; φράγκα 333 μέ -1 °/ο τόκον καί 
μέ φρ. 500 κατά τήν κλήρωσιν. Οί μέτοχοι 
έχουσι δικαίωμα προτεραίοτητο;· τό υπόλοιπον 
εκτίθεται εί; δημοσίαν εγγραφήν.

Έν Αύστρία τά χρηματιστικά ήσαν έν καλ
λίτερα θέσει, καί πρώτον μέν ή αυστριακή II1.- 
στωκική Τράπεζα έκλεισε τήν έξαμηγιαν τη; μέ 
κέρδος καθαρόν 10% ίέτησίως), ειτα δέ προ- 
βλέπεται ή πιθανότη; τή; μετατροπής τού ουγ
γρικού δανείου, ής ή προθεσμία λέγει τήν 
25 ’Οκτωβρίου, καί βεβαίως ή άναλαβούσα 
αύτήν όμάς θά θελήση ν’ άποδείξη οτι καί έν 
δύσκολοι; περιστάσεσι δέν πτοεΐται, καίτοι μή 
προβλέπουσα μέγα υλικόν κέρδος έκ τής έπι- 
χειρήσεως ταύτης. Μικρόν μετά τήν δημοσί- 
ευσιν τού ευνοϊκού αποτελέσματος τών εργα
σιών τή; Πιστωτικής Τραπέζη; τή; Αύστρία; 
έπήλθε συμβάν, οπερ κακήν ένεποίησεν έντύ- 
πωσιν, έπήλθε δηλ. ή πτώχευσι; τού μεγάλου 
ζακχαροποιείου Weineich, είς ήν ενέχεται ή 
Τράπεζα διά 3 */a έκατομ. φλωριν. 'Η Τρά
πεζα εσπευσε μέν νά προκηρύξη οτι έχει άρ- 
κούσαν τήν ασφάλειαν, άλλά τό χρηματιστήριου 
έπηρεάσθη ούχ ήττον καί εύθύς τήν πρώτην 
ημέραν αί μετοχαί τη; έξέπεσαν κατά 15 φλωρ. 
Καθ’ ήμάς αί Πιστωτικά! Γράπεζαι δέν πρέ
πει νά χορηγώσι τόσον μεγάλει; πιστώσει; εί; 
έν βιομηχανικόν κατάστημα οίασδήποτε καί άν 
άπολαμβάνη τούτο φήμης. Ιό απέδειξε·? ή 
παρούσα πτώχευσι;, ήτις προήλθεν ένεκα τής 
κακή; θέσεως, έν ή προ ετών εύρίσκεται τό 
έμπόριον τή; ζακχάρεως. Έν ω αί τιμαί τών 
ζακχάρεων όσημέραι έξέπιπτον ίδρύοντο έν Αυ
στρία άλλεπάλληλα ζακχαροποιεΐα. εί; τήν 
ΐδρυσιν τών όποιων έλαβον μέρο; αί τράπεζα·., 
καί ιδίως αί έν Βοημία. Ιο βέβαιον είναι οτι 
έν τή βιομηχανία ταύτη επέρχεται κρίσι;, καί 
αμφίβολον είναι άν όλα τά καταστήματα ταύτα 
δυνηθώσι ν’ άνθέξωσιν έπί πολύ. Πρός τήν 
τεραστίαν παραγωγήν τών ζακχάρεων δέν άν- 
ταποκρίνεται ή κατανάλωσις.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

Έξ ιδιαιτέρα: επιστολής, ήν έλάβομεν κατ' αύτάς 
έκ Καισαρείας τής 'Ανατολής άποσπώμεν τήν έξής 
περικοπήν.

Ή έν τή ’Ανατολή Καισάρεια, ή πάλαι 
μέν πρωτεύουσα τής Καππαδοκία; νύν δέ έδρα 
ύποδιοικητού ύπαγομένου είς τήν νομαρχίαν 
τής Άγκυρας, είναι πόλις γνησίως τουρκική 
μέ τού; μιναρέδε; της, το τσαρσί τη; (αγο
ράν) τά χάνια της, τού; ακαθάρτους, στενούς 
καί σκυλιού; δρόμους της· έχει πληθυσμόν 
40 χιλ. ψυχών, ών 2 χιλιάδες περίπου όρθόδοξοι 
"Ελληνες, οί δέ λοιποί’Οθωμανοί καί'Αρμένιοι, 
ολίγοι δέ διαμαρτυρόμενοι καί καθολικοί, ’Αρ
μένιοι οί πλεΐστοι, προσελκυσθέντε; είς τά; 

πλεζτάνα; τών άμερικανών μισσιοναρίων καί 
δυτικών ιεραποστόλων. Εσχάτως διελθών έγκα- 
τεστάθη καί τις Ούνίτη; ίερεύς έπί σκοπώ ν’ άπο- 
πλανήση τού;’Έλληνας κατοίκου;· ήνοιξε 
οέ καί Σχολείου ελληνικού, εί; δ φοιτώσι δυστυ
χώς καί τινε; Έλληνόπαιδε; ένεκα τή; άθλια; 
καταστάσεω; τών ήμετέρων σχολείων, ούδαμώ; 
υποπτεύοντε; τό δηλητήριον, οπερ θέλουσι ποτισθή 
μετά τών διδασκομένων ολίγων γραμμάτων. ' I I 
Ελληνική κοινότης έχει δύο εκκλησία:, εν Ελλη
νικόν σχολείου, εν’Αλληλοδιδακτικόν καί 'ένΙΙαρ- 
θεναγωγεϊον, συντηρούμενα διά τών εισοδημάτων 
τών εκκλησιών καί συνεισφορών τών κατοίκων. 
Κερί τήν πόλιν εί; διαφόρου; απ’ αύτή; άπο- 
στάσει; ύπάρχουσι πέντε μεγάλαι κωμοπόλεις. 
Είναι δ’ αύται· Κερμίρ, εί; άπόστασιν μια; 
ώρα; άπό τήν Καισάρειαν. Κάτοικοι περί τά; 
4 χιλιάδας, ών οί 2500 Ελληνες ορθόδοξοι. 
Έχει δύο έκκλησίας, εν ελληνικόν σχολείου, 
άλληλοοιδακτικόν καί παρθεναγωγείου. Ι'αβλου- 
σούν, εί; άπόστασιν 1 % ώρας, κάτοικοι 2500, 
ών οί 500 "Ελληνες- έχει μίαν εκκλησίαν, εν 
έλλ. σχολείου καί παρθεναγωγεΐον. Μουτα- 
λάσκη είς άπόστασιν 1 '/ι ώρα; εί; τού; πρό- 
ποοα; τού Διδύμου όρους, παραρτήματος τού 
Άργαίόυ· έχει κατοίκου; ύπέρ τά; 10 χιλιάδας, 
ών ’Έλληνες υπέρ τά; 4 χιλ. Έχουσιν ούτοι 
τέσσαρα: εκκλησίας, 'έν Έλλην· σχολείου, έν 
άλληλοοιδακτικόν καί τρία παρθεναγωγεία. ’Εν
ταύθα έστησαν τήν έδραν των οί ’Αμερικανοί 
μισσιονάριοι κτίσαντε; εκκλησίαν καί ίδρύσαντε; 
σχολήν. Άν δρονί κι ον εί; άπόστασιν δύο όιρών 
άπο τή; Καισαρεία; εί; τού; πρόποδα; τοΰ Άρ- 
γαίου, έχει κατοίκου; 3500, άπαντα; σχεδόν 

’Έλληνας, δύο έκκλησίας, ελληνικόν σχολεΐον 
καί άλληλοοιδακτικόν. Γό Άνδρονίκιον ήτο ή 
πατρίς τού Δ. Μαυροφρύδου, ού τοσοϋτον 
προώρω; έστερήθη ή επιστήμη. Ζεντζίδερι, 
εί; άπόστασιν δύο ωρών καί αύτη · κάτοικοι 
2300, ών οί ύπέρ τούς 2000 Έλληνες. Ενταύθα 
έγκατεστάθη καί λειτουργεί ή άπό δύο ετών τή 
γενναιοδωρία τοΰ φιλογενεστάτου ομογενούς κ. 
θ. Έμμ. Ροδοκανάκη συστάσα καί πολλά τε 
καί καλά τή έπαρχία καί ολη τή μικρά Άσία 
ϋπισχνουμένη φερώνυμο; τω ιδρυτή Ιερατική 
Σχολή, συντηρουμένη πρώτιστα μέν καί κυρίως 
διά τής έκ 5 χιλ. φράγκων ετήσια; προσφοράς 
τοΰ μεγατίμου άνδρός, είτα δέ έκ τοΰ πλεονά
σματος τών προσόδων τής μονής τοΰ Τιμίου 
Προδρόμου, καί δύο άργυρών μετζιτιέδων ετήσιας 
συνεισφοράς τών προαιρουμένων έκ τών κατοίκων 
τής Καισαρείας καί τών κωμοπόλεων αύτής. 
Άλλ’ οί πόροι ούτοι είσίν ανεπαρκείς πρό; πλήρη 
καταρτισμόν τή; σχολής, ήτις κατά τόν κανο
νισμόν της περιλαμβάνει έ; τάξει;, εξαετή; δέ 
θέλει είσθαι ή έν αύτή θητεία τών ύποτρόφων. 
’ I I Σχολή έχει σήμερον 42 μαθητάς, διηρημένου; 
είς τρεις τάξεις, ών οί μέν 23 είσίν ύπότροφοι, 
οί δέ λοιποί 19 έπί διδάκτροις, έχει δέ τρεις 
διδασκάλους, τόν πεπειραμένο·; κ. Ιάκωβον Θεο- 
δωρίδην έκ Ταβλουσουνίου, καθηγητήν τών Ελ
ληνικών. τόν κ. Μιχαήλ Άρτεμιάδην, καθηγητήν 
τή; γαλλικής καί τόν Μαρκάρ έφένδην, Αρμέ
νιον τό γένος- ενα επιστάτην, πενταμελή εφορίαν, 
διευθυντήν δέ έπί τοΰ παρόντος τόν Σεβ. άγιον 
Καισαρείας, κ. Ίωάννην. Πρό μικρού έγένοντο 
ενώπιον τών διδασκάλων τών πέριξ κωμοπόλεων 
καί πολυπληθούς καί εκλεκτού ακροατηρίου αί 
ένιαύσιοι δημόσιαι εξετάσεις τή; σχολής, καθ’ 
άς οί μαθηταί πάντε; σχεδόν άνευ έξαιρέσεως 
έδειξαν πρόοδον ούκ εύκαταφρόνητον, άπαντή- 
σαντες άπροσκόπτως καί λίαν εύστόχως είς τάς 
γενομένας αύτοΐ; διαφόρους έρωτήσεις, καί οί 
άκροαταί πάντε; έμειναν ύπερευχαριστημένοι.

Μουσικόν διαγώνισμα. 'Η έν Κερκύρα 
φιλαρμονική Εταιρία, ή τοσοϋτον ευδοκιμώ; διευ- 
Ουνομένη καί άγλαού; τοσούτον άποφέρουσα καρ
πούς, έλαβεν έσχάτως πρωτοβουλίαν, ήτις μεγά- 
λως τιμά αύτήν, έσύστησε δηλ. Μουσικόν 
διαγώνισμα, τό πρώτον τού είδους του έν 
Έλλάδι. Κατά τήν προκήρυξιν τής Εταιρία; 
τό θέμα είναι Σύνθεσί; τι: έκ μελοποιήσεω; 
Ελληνικού τίνος άσματος μετά συνοδεία; κλει- 
δοκυμβάλου. Προθεσμία αποστολή; τών δια
γωνισμάτων παρέχεται τοΐς μελοποιοΐς μέχρι 
τή; α'. Δεκεμβρίου έν. έτους. Επικροτούμε·? 
εί; τήν άξιόλογον ταύτην ιδέαν τή; φιλαρμονική; 
τή; Κερκύρα; Εταιρία; καί ουδόλως αμφιβάλ
λομε·? δτι ή ιδέα αύτη θέλει καρποφορήσει καί 
δτι έντό; ολίγου θέλομε·? έχει καί έν Έλλάδι 
μελοποιούς άμιλλωμένου; πρό; τού; έν Ευρώπη, 
καθότι ό "Ελλην καί εύφυή; είναι καί έμπνεύσεω; 
δέν στερείται. Ίό άπονεμηθησόμενον βραβείο·? 
είναι δραχμών 150 μετά μεταλλίου χρυσού.

Περί τά τέλη τοΰ τρέχοντος έτους συγκρο
τείται έν Λισσαβώνι, πρωτευούση τής Ιίορτο- 
γαλλίας, Σύνοδο; ταχυδρομική διεθνή;. 
Έν τή συνόδφ ταύτη ή γενική διεύθυνσι; τών 
γερμανικών Ταχυδρομείων θέλει υποβάλει πρό- 
τασιν, δπως διά τοΰ ταχυδρομείου ένεργώνται 
αί πληρωμαί λογαριασμών, ■ συναλλαγματικών, 
επιταγών μέχρι τού ποσού 750 φράγκων ωσαύ
τως δέ θέλει συζητηθή καί ή πρότασι; περί 
διαμαρτυρήσεω; συναλλαγματικών γενομένη; διά 
τοΰ διεθνοΰ; ταχυδρομείου. ΙΙεριττόν νά είπωμεν 
πόσον αί τελειοποιήσει; αύται έν τή ταχυδρομική 
υπηρεσία διευκολύνουσι τό έμπόριον καί τά; 
συναλλαγά;, καί άπορούμεν πώς είσέτι έν Ελλάδι 
οί τήν πολιτείαν διέποντε; δέν έσκέφθησαν νά 
είσάξωσι τά τόσον πρακτικά ταύτα μέτρα. Τί 
νά είπωμεν, άφ’ ού παρ’ ήμΐν καί αί ταχυδρο
μικά! έπιταγαί, αί άπανταχοΰ πλέον εισηγμένα·.) 
είναι άγνωστοι; Νομίζομε·? δτι ή εισαγωγή ταχυ
δρομικών έπιταγών καί έν Ελλάδι δέν είναι 
πράγμα άκατόρθωτον, ούο’ απαιτεί μεγάλα; προ- 
παρασκευά; ή ίδιάζουσάν τινα σκέψιν.

Αίνιγμα 237.

Άκρωτήριόν τι είμαι
Καί εί; τήν Ελλάδα κείμαι- 

’ Αν τά τρία τελευταία
Μ’ άφαιρέσης, τί ώραΐα! 

Άνθος θά γενώ εύθύς,
’Πού μέ άγαπα καθείς· 

Τό δ’ έπίλοιπόν μου σώμα,
’Εάν δέν σοί ήναι κόπο;

Ν’ άναγνώσης άντιστρόφως,
Θά ίδής μέ γοργόν δμμα

Νά διέρχωμαι τά υψη,
Κι’ εί; το βήμά μου νά κόψη 

'II πληθύ; τών άστρων πάντων,
Τών μεγίστων καί ποικίλων,

’Ποΰ ’ατού ούρανοΰ τό κοίλο·? 
Βλέπομε·? έξ άπεράντων.

Δ. Ν. Φραγκό-ουλος. έν Γαλαζίψ.

Αίνιγμα 238.

Έν ω θηρίο·? άγριον μέ έπλασε·? ή φύσις, 
Κ εν ω τρομάζει πρό έμοΰ πάσα σχεδόν ή κτήσις, 
Πολλοί άνθρώποιν δι’ έμοΰ τά προ; τό ζήν 

προσκτώνται,
Και μετ εμού συγκατοικούν κι’ αμέριμνοι κοι- 

μώνται.
’Άν τή; καρδία; μ’, άσπλαγχνε, άπόνως μέ 
, , _ , ατερήσης,
_τήν ύπαρξίν σου χρήσιμον παντού θά μέ ζη- 

τήσης.

A. I. Mr/αηλίδης, έν ’Αλεξάνδρειά.

Αίνιγμα 239.

1 ετραμελέ; τό όνομα,
Τετράπουν καί τό σώμα, 

"Οπερ το δλον μου δηλοΐ.
Μικρόν, στρογγύλον γίνομαι 

Καί διφυές ακόμα, 
Άν μου κοπή ή κεφαλή.

Γρ. Γ. Δρόσος, έν ’Αλεξανδρεία.

Πρόβλημα 240.

(Αριθμητικόν.)

Ηγοράσθη μεταλλΐτις χαλκού άντί δρχμ. 
9,806,25 προ; δραχμά; 18,75 τόν στατήρα. 
ΊΙ δαπάνη τή; άποκαμινεύσεω; άνήλθεν είς 
δρχμ. 5.70 κατά στατήρα μεταλλίτιδος. 'Η 
μεταλλΐτις περιέχει 15% έκ τοΰ έαυτής βάρους 
χαλκόν· τέλος ή έν τή άποκαμινεύσει άπώλεια 
χαλκού άνέρχεται εί; 2% έφ’ δλου τού έν τή 
μεταλλίτιδι ποσού. — Ζητείται, Α'. Το πόσον 
τοΰ έξαχθέντο; χαλκού εί; όκάδα;. Β'. 'Οποία 
ή ολική άξια αύτοΰ, καί Γ'.'Οποία ή τιμή τοΰ 
χαλκού κατ’ όκάν.

Ίω. Κ. Γρούμπος, έν Γαλαζίιρ.

Πρόβλημα 241.

Τό όνομά μου, συγκείμενον έξ όκτώ γραμ
μάτων, άποτελεΐται έκ τών αρχικών στοιχείων 
τών λέξεων Ασιανού οασιλέω; — Πόλεω; έλ- 
ληνική; — Μυθολογικού τέρατο; — Αμφιβίου 
ζώου — Αρχαίου Έλληνο; οασιλέω; — Πο
λεμικού όπλου τών αρχαίων — Ορου; τή; 
Ελλάδος — καί Ομηρικού ήρωος.

Νικ. 1. Μουσούρης, έν Βερδιάνσκα.

Πρόβλημα 242.

* τ* δ**ντ* μ*ν λ*γ*ν, ** πρ*ττ*ν ο* λ*ρ* 
***κ*, κ*λ*ν μ*ν φθ*γγ*μ*ν*, *!ίκ *ζ****σ* 
δ* τ** μ*λ**ς.

(Έλλείπουσι τά φωνήεντα πρό; σνμπλήρωσιν.)
Ό αυτός.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αίνίγμ. 232.
ΙΡΙΣ — ΡΙΣ.

Αίνίγμ. 233.

Τό στοιχείο·? Β.

Αινίγματος 234.

ΜΟΥΣΑ — ΟΥΣ.

Προβλήματος 235.

'II άνάγνωσις άρχομένη άπό τοΰ άριστεροΰ 
άστερισκου λοξώς πρός τά άνω είναι-

Η ΔΕ ΕΙΝ’ Η ΠΥΛΗ Η ΦΕΡΟΥΣΑ ΕΚ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ.

Προβλήματος 236.

Μ II Τ Ε
ΗΤΟΙ
Τ ΟΤΕ
Ε I Ε Ν

Ελι·α«ι·· Τά 221, 222, 224 ό κ. Λ. Γ. Εύαγγε- 
λίδης έν Καβάλλα- τά 225, 226, 230 ό κ. Δ. Κ ρι- 
μίζης έν Μανσούρα- τά 225—228, 230, 231 ό κ. Ίω. 
Κ. Γρούμπος έν Γαλαξίω· τά 225—227, 229, 230 ή 
δεσποινίς Έρ. Γ. Ζέρρου έν Προύση- τό 225 ή Κυρία 
Χαρ. Ί’αυτοποϋλου έν Iktpaioi- τά 225, 2 6, 230, 
231 ό ζ. Γρ. Γ. Δρόσος έν Αλεξάνδρειά· τά 225—227, 
230, 231 ό κ. Παν. Πανα.γ ι ωτό πο υ λ ο ς έν Μενοόφ 
Αίγύπτου- τό 226 οί κζ. Γ. Μανιδάζης ζ.αί Ν. Βαλ- 
σαμάζης έν Τύνιδι- τό 227 ή δεσποινίς θ εοδ. Βα
σίλειά δ ου έπίσης- τά 226, 230 ό ζ. Μιχαηλίδης 
έν Αλεξάνδρειά- τά 226, 228, 230, 231 ό κ. Λ. Στί- 
νης έν .Αάρνακι· τό 234 ή Κυρία I. Υ. Gin son έν 
Swayuesthorpe τή; ’Αγγλία;· τό 235 ό ζ. Νικ. Κου- 
σο ύ λ η ς έν Κωνσταντίνουπόλει.

Τώ ζ. Σ. Κ. έν Ά»;-οι7τ<ίλ«)ΐ·. Έστάλησαν άρ. 76. 
78, οιτινες ζατά παρεξήγησιν εΐχον άποστολή είς Βραΐ
λαν. — ζ. A. Ν. είς Ksoaffow-ra. Ό άρ. 77 έστάλη. 
‘0 καθηγητής Louis Bcechxf.r, συγγραφεύς τής “’Υλης 
καί δυνάμεως τοϋ ανθρώπου”, ζή έν Darmstadt τής 
Γερμανίας. — ζ. Φ. U. εί; TfSij-pjr. Τό δελτάριον 
έλήφθη, ευχαριστούμε·/· άναμένομεν τό άρθρον. ’Ελπί
ζομε·/ οτι άχρις ώρα; έλάρετε τά τεύχη τοϋ δ', έτους.
— ζ. II. ΔΙ. εί; Βοαΐλαι·. Εύχαριστοΰμεν διά τήν προσω
πογραφίαν τυϋ Κανάρη. ‘II είκών -κατασκευάζεται καί 
οσον οϋπω δημοσιευθήσεται. — κ. Λ. Σ. εί; Λάρι-αζα. 
■Π θεοδώρα τοϋ ζ. Κλ. ‘Ραγζαβή έκδίδεται κατ’ αύτάς, 
περιέχει δε ζαί ωραία; εικονογραφίας. — ζ. A. 1. Μ. 
εί; ’Αλείάί'ώκ·ια>'. Ευχαρίστως εϊδομεν 8τι τά ζατ' εύ- 
θεϊαν άποστελλόμενα τεύχη περιέρχονται είς χεΐρας 
υμών ταζτιζώς. Τά ύποσχεθέντα είσίν εύπρόσδεκτα.
— ζ. Γο. Γ. Δ. είς ’AZs;«riJpf«ir. Τάς έπιστολάς 
υμών λαμβάνομεν έμπροθέσμω;, άγνοοϋμεν όμως διατί 
ή έπιστολή ήμών δέν περιηλθεν ύμΐν. Σημειώσατε, 
παραζαλοϋμεν, άζριβώς τήν διεύθυνσιν σας.
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΤΟΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ» ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΓΓΡΙΚΟΤ ΛΟΤΑ.

’Αναχώρησε'.; έζ Τεργέστη;·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (διά τή; διώρυγας 

Σουέζ), εις Χόγκ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαΐδ, Άδεν. Βομβάης. 
Κολόμβου, Πέναγγ καί Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς εις τά; 
4 μ. μ.

Εις Καλκούτταν διά Πόρτο-Σαϊδ, Σουέζ, Άδεν και Κολόμίον τή 15 ’Ιανου
άριου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 Οκτωβρίου. 
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου είς τά; 4 μ. μ.

Επί τή; γραμμή; Τεργέστης-Βομίάης τά ατμόπλοια 'ιέλουσι διανύει 10 μίλια 
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Τ.κάστην Παρασκευήν εις ’Αλεξάνδρειαν διά 
Κέρκυρα; (συγκοινωνία προ; τδ Πόρτο-Σαίδ καί τήν Συρίαν).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Εκάστην Τρίτην εί; τά; 4 μ. μ. εις 'Ελλάδα 
μέχρι Σμύρνη;, εναλλάξ διά Φιουμίο·;, Βρεντησίου, Πειραιώς, καί διά 
Άγκώνο; κτλ.

Τήν Τετάρτην (έζάστην δευτέραν Τετάρτην από 10 Ιανουάριου) τή S μ. μ. 
εί; Φιούμιον, Κέρκυραν. Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην, 
Θεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάόβατον τή 2 μ. μ. εις Κωνσταντινούπολιν μέ προσέγγισιν εις Κέρκυραν 
καί Πειραιά- είτα δε έζ Πειραιώς εις Σύρον, Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν, 
καί διά Κωνσταντινουπόλεως εί; τους λιμένας τοϋ Εύςείνου Πόντου (τής μαύρης θα
λάσση;) καί τοϋ Δουνάβεως.
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ΕΙΣ ΓΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην από τής 4 ’Ιανουάριου 
εί; τά; 4 μ. μ. διά ’Αγκώνας, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κα- 
τάνη;. Συρακουσών καί Μελίτη; (Συγκοινωνία έν’Αγκώνι διά Φιούμιον 
καί έκ Φιουμίου).

Εί; ΔΑΛΜΑΤΙΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάοοατον έκαστη; εβδο
μάδας.

Πλειοτέρα; πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη Διεύβυνσις καί τό Γενικόν 
Πρακτωρεϊον τού αύβτρο-ουγγρίκοΰ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ, 6).

ΑΓΓΕΛΙΑ.

Έξαντληθείσης πρό πολλοΰ μέχρι τοΰ τελευταίου αντιτύπου τή; πρώτη; 
έκδόσεως τών ήμετέρων ποιημάτων, άναλαμβάνομεν μετά θάρρους δευτέραν, 
πεποιβότες 3τι καί ταύτην θέλει άποδεχΟή τό φιλόμουσον Ελληνικόν κοινόν 
μετά τή; αυτής άγαθής προθυμίας.

Έν τή δευτέρα ταύτη έκδόσει προσετέθησαν πολλα’ι σημειώσει;, ας 
έκρίναμεν απαραιτήτους διά τινα τών έθνικών ήμών ποιημάτων, ατινα 
γραφέντα κατά διαφόρους θυελλώδεις τής πατριδο; περιστάσεις εχρηζον 
τοιούτων ήδη, δτε έξέλιπον έκ τής πολιτικής σκηνής τά πλείονα τών 
κυριωτέρων προσώπων καί μετεβλήθησαν ούσιωδώς τά πράγματα.

Έν τή έκδόσει ταύτη συμπεριλαμβάνονται καί πολλά νεώτερα ήμών 
ποιήματα ανέκδοτα ή δημοσιευθέντα διά τών κυριωτέρων περιοδικών καί 
ιδίως ota τοΰ Εσπέρου, βστις τοσοΰτον φιλοκάλως έκδίδόται έν Λειψίφ.

Έκφρασθέντων περί τής άξίας αϋτών έν τε ποιητικαΐς έκθεσεσι καί 
έφημερίσι τών λογιωτέρων καί άρμοδιωτέρων προς κρίσιν τοιούτων έργων 
άνδρών κρίνομεν περιττόν καί αυτών τους εξαιρετικούς έπαίνους ν’ άναδη- 
μοσιεύσωμεν καί ημείς κατόπιν τοιούτων κρίσεων νά προσθέσωμέν τι. 
Άλλως εύγλωττότερον πάντων συνηγορεί περί τής αξίας των ή άνάρπαστος 
ούτως είπεΐν γενομένη καί έν βραχυτάτφ διαστήματι χρόνου έξαντληθεΐσα 
πρώτη έκδοσις, έξ ής μόλις καί μετά μεγάλης δυσκολίας έν μόνον άντί- 
τυπον διετηρήσαμεν.

’Αποτελέσουσιν ήδη μετά τών σημειώσεων δύο όγκώοεις τόμους έκ 
500 σελίδων έκαστος, ή δέ τιμή αϋτών ώρίσθη εί; 10 μόνον φράγκα, ήτοι 
5 φράγκα δι’ έκαστον τόμον.

Έκτυπωθήσονται δ’ ένταΰθα, έν τϊρ τυπογραφεία) τοΰ όμογενοΰς 
Κυρ. lisp. Μ. ΙΙεστεμαλτζόγλου, τοΰ όποιου τό τυπογραφείου, κατά καθήκον 
όμολογοΰμεν, τιμά έν Ρουμανία καί έν ’Ανατολή έν γένει, τήν Ελληνικήν 
φιλοκαλίαν.

Προτιθέμενοι νά δημοσιεύσωμεν τά όνόματα τών φιλομούσων συνδρο
μητών, παρακαλοΰμεν αϋτούς νά ϋπογράψωσιν εύαναγνώστως.

’Εν Βραΐλα 1884.

Π. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ.

Χαίρομεν άπό καρδία; βτι δημοσιεύονται έν δευτέρα έκδόσει τά ποιήματα τοΰ 
λογίου ήμών φίλου, κ. Π.Ματαράγκα, Προξένου τής'Ελλάδος έν Βραΐλα- περιττήν 
δέ κρίνομεν πάσαν ιδιαιτέραν σύστασιν αύτών, καί διότι ό κ. Ματαράγκας είναι αρ
κούντως γνωστός εις τό Πανελλήνιον έκ τών διαφόρων συγγραφών του καί διότι τά 
έργα του όμιλοϋσιν άφ' εαυτών, γεγραμμένα όντα μετά πολλοΰ τοϋ αισθήματος καί 
μεγάλης ποιητικής φαντασίας. Σ. τ. Δ.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ.

θεολογία τοϋ Σωκρά-rovs. Τό περί προ· 
voias δόγμα.

Πραγματεία γαλλιστί συγγραφεϊσα

Γονσται'ου Δ' ΈίχΟαλ.

ΈξελληνισΟεϊσα δέ μετά προσθήκης 
έν παραρτήματι τών ’Απομνημονευ

μάτων τοϋ Ξενοφώντος 

υπό

Ι2ΑΝΝ0Τ Ν. ΒΑΛΕΤΤΑ.

Τιμή Μάρκ. 6.

ΕΝ ΛΕΙΊΤΑι 1884.

W. DRUG ULIN.

Selbstthatige Zimmerfontaine 
mit Blumentisch, und Aquarium 
Neu! ' 'J V - 
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ΚΛΕΩΝ P. ΡΑΓΚΑΒΗΣ
¥

ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΟΙΗΜΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΜΕΡΗ ΠΕΝΤΕ

ΜΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ.

ΕΝ ΛΕΙΨΙΑι
ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ.

Συντάκτης- Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-8TR. 19.

Χαρτοπωλείου- Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΥ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν Λειψία.


