ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
Τ<1 Ζω;·ρά</.··<α λιΛ'αιίχαλιΰι :r Κεβτορατίρ). — θεοκρίτου Εάΐύλλιου A. —
'Εαρ ευ χίιμώη. — Ή πόλις Χαρτούμ 4πί'του Ιίυαυοΰ Νείλου. — Ό ρήτωρ. —
“Ερως καί Ψυχή. — θεοιίωρου Γράφ (Graf) άυακάλυψίς άρχείωυ Ιματίωι·. — Ποιiflug· Α'. Εις κόκκου ίίμμον. Β’. Άοτίρι καί ρόό'ο. — Περίπλοκος ΰπόΟειΤις (ουνέχεια). — Διάφορα. — Αίυίχιιατα καί λύΟεις. — Γραμματοκιβώτιου.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Τα Ζω;·ρ<<^8<α ΛιΓαβκαλεϊα ίν Ιΰστοοατίι·). — Ό Οτρατι,/ός Hicks. — O’ Δόυβαυ. άυταποκριτι,ς τώυ Ήμερ. Sion·. — θεα ΐχ τής πόλεοες Χαρτούμ. — II Ayooίίτ>ί καί >; Ψΐ'χι'. — "Ο ρήτωρ. — ΕΜύλλιου. — θερμόμετρου χειμώυος.

ΤΑ ΖίίΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΑΕΙΑ ΕΝ ΚΕΣΤΟΡΑΤΙΛ.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

226

ΤΑ Ζ2ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ
ΕΝ ΚΕΣΤΟΡΑΤΙΩ·..
(Μετά εικόνας, 8ρα αελ. 225.)

Παραθέτομεν σήμερον τήν εικόνα των έν
Κεστορατίφ'Ελληνικών Διδασκαλείων, τά όποια
όφείλονται, ώς γνωστόν, εις τήν γειναιοδωρίαν
τοΰ Κυρίου Χρηστάκη Έφέντη Ζωγράφου. Έν
ετει 1869 ΐδρυσεν ό κ. Ζωγράφος έν τή ιδιαι
τέρα αύτοΰ πατρίδι, τω χωρίω Κεστορατίφ Ελ
ληνικόν Σχολεΐον προωρισμένον καί διά τα λοιπά
τοΰ τμήματος Αισίντζης (έν Ήπείρφ) χωρία.
Τέσσαρα δλα έτη τδ σχολεΐον τούτο Ιλειτούργησε συμφώνως προς τδν αρχικόν αύτοΰ προ
ορισμόν κατόπιν δέ άναλόγως των αναγκών και
τής άναπτύξεως τών παιδαγωγικών συστημάτων
προήχθη εις διπλοΰν Διδασκαλεΐον, έπιδιώκον
τήν κατάρτισιν δημοδιδασκάλων καί δημοδι
δασκαλίσσων. Εις τήν μεταρρύθμισιν ταύτην
συνετέλεσε τά μάλιστα ό έν Κωνσταντινουπόλει
Ηπειρωτικός Σύλλογος, ω άνετέθη ύπό τοΰ
ίδρυτοΰ και ή καθόλου διοίκησις. ’Από τοΰ
έτους δε 1880 ήρξαντο άναφαινόμενα τά πραγμα
τικά τών εκπαιδευτικών τούτων καταστημάτων
ωφελήματα, διότι έκτοτε κανονικώς απολύον
ται κατ’ έτος διδάσκαλοι άμφοτέρων τών φύλων,
οΐτινες μεταφυτεύουσι πανταχοΰ τής Ηπείρου
τον πυρήνα τοΰ καλού καί αγαθού. Πρός συν
τήρησή τών Διδασκαλείων τούτων ό φιλογενής
ιδρυτής δαπανφ 1300 όθωμανικάς λίρας κατ’
έτος.

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΑΛΙΟΝ Α’.
'Υπό 11. Ματαράγκα.

’Αποπειραθείς τήν μετάφρασιν ειδυλλίων τινών
τοΰ θεοκρίτου και Βιργιλίου εις ούδέν άλλο άπέβλεψα ή ν’ αποδείξω εις τους δΐίσχυριζομένους
τδ έναντίον δτι ή καθαρεύουσα ήμών γλώσσα,
ή άλλως λεγσμένη τών λογίων, δύναται νά έκ
φραση παντοειδή νοήματα καί αυτά έτι τά αφελή
τών απλοϊκών τής Σικελίας καί ’Αρκαδίας ποι
μένων μετά τής αυτής ευκολίας και χάριτος,
μεθ’ ής καί ή άρχαία Δωρική και ή αρρενωπός
τοΰ Λατίου, καί δτι τούτο δεν έξαρτάται έκ τής
διαλέκτου, άλλ’ έκ τής ίκανότητος τοΰ γράφον
τας.
Ταΰτα γράφων ούδόλως έχω τήν άπαίτησιν
δτι δύναμαι νά γράψω τήν καθαρεύουσαν δρθώς
και μετά χάριτος, τουναντίον λυπούμαι δτι εις
τήν τοιαύτην άπόπειραν δέν προέβησαν δοκιμώτεροι κάλαμοι "να άποδείςωσιν δλως άβάσιμον
τδν διϊσχυρισμον τών θεωρούντων τήν γραφομένην πτωχήν καί άχαριν, ής τάς πολυειδεΐς καλλονάς άν δέν αισθάνεται έτι καί δέν άναγνωρίζη
ό άμαθής καί άγροΐκος όχλος, τούτο δέν σημαίνει
δτι δέν εΐνε ικανή νά θίξη καί τάς λεπτοτέρας,
ινας τής καρδίας καί νά έκφραση παν διανόημα
πολύ εύχερέστερον καί χαριέστερον τής λεγομένης δημώδους τής κατακλύζόμενης υπό συνιζή
σεων καί εκθλίψεων καί ξενισμών καί βαρβαρισμών καί καινής μεγαλορρημοσύνης.
“Άλλως έν ούδεμια εποχή καί έν ούδενί
έθνει ό λόγιος έγραψε τού όχλου τήν γλώσσαν·
τά άσματα τού Πινδάρου δέν ήσαν βεβαίως βατά
εις πάντα Βοιωτόν, ουδέ οί χοροί τών τραγφοιών τοΰ Αισχύλου καί Σοφοκλέους καί αύτοΰ
έτι τοΰ Άριστοφάνους ζητοΰντος νά διεγείρη τον
γέλωτα καί τήν διάχυσιν τοΰ πλήθους ήσαν γεγραμμένοι εις αυτήν ταύτην τήν γλώσσαν, ήν
έλάλει ό Άχαρνεΰς έν τω δήμφ του καί ό Δεκελειώτης έν τω άγρω του. Έν τούτοις έτέρποντο

έξ αύτής καί κατεκηλοΰντο καί ούδέποτε εις
ούδενός έπήλθε τδν νοΰν ν’ άναβιβάση επί τής
σκηνής ή έπί τοΰ Παρνασσού τήν γλώσσαν τοΰ
πλήθους ή μόνον οσάκις ήθέλησε νά σκώψη τήν
αμάθειαν καί βαρβαρότητα τοΰ λαλοΰντος.
Αέγων ταΰτα δέν άρνούμαι δτι έν τή γλώσση
τοΰ αγρότου καί ποιμένος εύρίσκονται εκφράσεις,
αιτινες δέν άμοιροΰσιν ουδέ χάριτος, ουδέ δυνάμεως, ουδέ είκονικότητος, αλλά τούτο δέν άποδεικνύει δτι ή γλώσσα τών λογίων, διότι τδ αύτδ
πράγμα δέν εκφράζει διά τών λέξεων ή έκφράσεων, οφείλει νά ύποχωρήση ένώπιον τής χυδαίας
καί ν’ άντιστρατευθή πρός τδν φυσικόν νόμον,
καθ’ δν έκ τοΰ άτελεστέρου τά πάντα προβαίνουσιν είς τδ τελειότερον, διότι, κατ’ έμέ, καί
ή σήμερον γραφόμενη ήμών γλώσσα ούδέν άλλο
έστίν ή τελειοποίησις τής γλώσσης τοΰ ΙΙτωχοπροδρόμου καί τοΰ ήκρωτηριασμένου καί τραγε
λαφικού λειψάνου τής αρχαίας, δπερ ήδυνήθη
νά έπιπλεύση μετά τδ εθνικόν ήμών ναυάγιον
έπί τοΰ παμφάγου πόντου, εις τά φοβερά τοΰ
οποίου κύματα κατεπνίγησαν άπασαι αί τών Αρ
χαίων έθνών γλώσσαι· θαύμα βεβαίως τούτο,
δφειλόμενον εις τήν θαυμασίαν τελειότητα τής
αρχαίας Ελληνικής, ήτις ήδυνήθη νά κατισχύση
έπί πέντε περίπου δεκάδας αιώνων τών μανιω
δών προσβολών χιλίων βαρβάρων καί έθνοκτόνων
λαών, οΐτινες έπλήρωσαν έρειπίων καί καταστρο
φών τήν χώραν, ένθα έλαλεΐτο ή αληθώς θεία
καί ουράνιος γλώσσα.
Μετά τήν άνάστασιν καί άναβίωσιν, τοΰ με
γάλου έκείνου έθνους οί ήμέτεροι λόγιοι περισυναγαγόντες τά πολύτιμα τής γλώσσης ναυάγια
καί ταξινομήσαντες αύτά καί άρυσθέντες δ,τι
άξιον λόγου καί χρήσιμον κατέβαλαν τά θεμέλια
τής σήμερον γραφομένης καί έγχειρίσαντες εις
τήν λόγιαν τού έθνους μερίδα τδ πλούσιον τής
αρχαίας λεξικόν "άρύου, είπον έξ αύτοΰ, δ,τι ’αί
καθ’ ήμέραν αναπτυσσόμενα! άνάγκαι σου άπαιτήσωσι χωρίς νά στραφής είς ούδεμίαν τών ξέ
νων γλωσσών, αιτινες ούτε νά σοί έπαρκέσωσιν,
ούτε νά σέ καλλύνωσι δύνανται, διότι τά κάλλη
των είσί ψευδή καί μόνον πολλοΰ ψιμμυθίου
προϊόντα”· Καί ήρξατο ή νεωτέρα Ελληνική
βαίνουσα χειροκροτούμενη ύπό τής αρχαίας, οδη
γού Ασφαλούς καί πολυτίμου, είς ήν οφείλει τάς
καταπληκτικός αύτής προόδους, δι’ ών δύναται
σήμερον ν’ Αναφώνηση εις πάσαν εύρωπαϊκήν
γλώσσαν, καί έγώ μεθ’ υμών!
Επανερχόμενος είς τήν μετάφρασιν τών Ει
δυλλίων τοΰ Θεοκρίτου δέν δύναμαι νά μή όμολογήσω δτι ή χάρις καί Αφέλεια τού πρωτο
τύπου δέν εΐνε δυνατόν να διοχετευθή εύχερώς
είς έτέραν γλώσσαν καί αν Ακόμη αΰτη εΐνε
θυγάτηρ τής γλώσσης τού πρωτοτύπου, έπομένως
δτι προέβην εις απόπειραν τολμηράν, ήτις τούτο
μόνον έχει τδ καλόν δτι δύναται νά παράσχη
ιδέαν τινά έστω καί μικράν τής ποιήσεως έκείνης,
ήν έντελώς Αγνοεί τδ ήμέτερον έθνος, διότι
δυστυχώς είς τδ είδος τούτο ούδέν μέχρι τοΰδε
άξιον λόγου έργον έφάνη, καί ήτις διά τού Σικελού Θεοκρίτου άνήλθεν εις τό Ανώτερον τής
τελειότητος αύτοΰ σημεΐον, διότι μόνος ό Θεό
κριτος ήδυνήθη νά είκονίση τούς ποιμένας έν
τη φυσική αύτών καταστάσει καί νά παράσχη,
ώς ό "Ομηρος καί ό Σοφοκλής πρότυπα, άτινα
πολλοί έμιμήθησαν, ούδείς δμως μετά παρέλευσιν ύπερδισχιλίων έτών ήδυνήθη νά ύπερβή.
Σημειωτέον έν παρόδοι δτι ό Θεόκριτος ήτο
Συρακούσιος· δτι εΐνε άγνωστος δ χρόνος τής
τε γεννήσεως καί τοΰ θανάτου του. Κατά τήν
νεότητά του διέτριψε χρόνον τινά έν Κω, ένθα
ήκροάσατο τού ποιητοΰ Φιλητα. Κατόπιν μετέβη είς ’Αλεξάνδρειαν, πιθανώς μετά τοΰ δι
δασκάλου του, καί έμεινε μέχρι τού 275 π. X.
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Ό τότε βασιλεύων Πτολεμαίος ό Φιλάδελφος
έζήτησε διά πολλών δωρεών καί υποσχέσεων νά
τδν κρατήση παρ’ αύτφ, Αλλά δέν ήδυνήθη.
Έπανελθών εις Συρακούσας διέμεινεν έν Σικελία
μέχρι τέλους τοΰ βίου του. Φαίνεται δέ δτι
άπέθανεν είς λίαν προκεχωρηκυΐαν ήλικίαν καί
δτι έσχε τήν Ατυχίαν έν έσχάτω γήρατι νά ΐδη
τήν πατρίδα του καταλαμβανομένην ύπό τών
'Ρωμαίων.
Έν τή φοβέρα έκείνη στιγμή έμάντευεν αρά
γε δτι ή πατρίς του μετά πάσης τής Σικελίας
καί πασών τών έπί τής Ιταλικής χερσονήσου
Ελληνικών πόλεων ήθελεν έκρωμάϊσθή καί κα
τόπιν έξιταλισθή είς τοιοΰτον μάλιστα βαθμόν,
ώστε ούδ’ ίχνος ελληνισμού νά διατηρηθή εις
τήν έλληνικωτάτην τών νήσων, τήν παραγαγοΰσαν
τοσούτους μεγάλους άνδρα;, ού μόνον πολιτικούς
καί στρατιωτικούς, Αλλά καί φιλοσόφους καί
ποιητάς, οΐτινες είσέτι διεγείρουν τδν θαυμασμόν
καί κατέχουσιν έπιφανεστάτην θέσιν έν τή παγ
κόσμιό) ιστορία τών έπιστημών καί γραμμάτων;
Έλπίζομεν δτι θέλει έπιτραπή ήμΐν ν’ άντιγράψωμεν ένταΰθα δύο στροφάς ήμετέρου ποιή
ματος είς τήν ενωσιν τής Έπτανήσου, σχετικός
πρός τδν έξιταλισμδν τής ελληνικής ταύτης νήσου.

"Εν της τέκνον ύπό ξένην φεΰ! αιώνων δεσποτείαν
Ούδ’ αύτήν τής συγγένειας τήν άνάμνησιν τηρεί·
Φεΰ! μετέβαλε καί γλώσσαν καί έλπίδας καί
θρησκείαν,
Καί ώς ξένην τήν μητέρα, τάλαν τέκνον, θεωρεί.
Μάτην τών Συρακουσίων άοιδών δέν παύ’ ή λύρα
Τάς ήμέρας τής ωραίας έποχής ν’ άνακαλή,
Ούδ’ αύτοΰ τοΰ ’ Αρχιμήδους ή άνάμνησις σπινθήρα
Εθνισμού ν’ άνάψ’ ισχύει· φεΰ! καλούνται Ιταλοί.

Ό Θεόκριτος έγραψε πολυειδή ποιήματα ήτοι
“Ελεγεία;, "Υμνους, ’Ιάμβους, έξ ών ούδέν διεσώθη ήμΐν, ’Επιγράμματα, ών κατέχομέν τινα
καί τά ύπό τήν έπιγραφήν Ειδύλλια διάφορα
ποιήματά του, ατινα πάντα σχεδόν περιήλθον
ήμΐν κατά τδ πλεΐστον άνευ Αλλοιώσεων καί
χασμάτων.
ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΑΛΙΟΝ Α'.
θύρσις καί Αίπόλος.

θύρσις.

Γλυκύ καί τδ ψιθύρισμα έκεΐνο εΐν', αίπόλε,
Τής πεύκης, ήτις μελωδεί είς τάς πηγάς πλησίον
’Αλλά καί σύ τήν σύριγγα πολύ ήδέως παίζεις
Άρμόζ’ είς σέ τδ δεύτερον μετά τον Πάνα άθλον
"Αν είς έκεΐνον δώσωσι κερατοφόρον τράγον
Είς σέ ή αΐξ δοθήσεται· αν αίγα είς έκεΐνον,
Είς σέ θά πέσ' ή χίμαρος · τδ κρέας τής χιμάρου *)
Εΐνε ώραΐον μέχρις ού τήν άπογαλακτίσης.

Α ί π ό λ ο ς.
Γλυκύτερον τδ μέλος σου, ποιμήν, ή τδ μέ
κρότον
Χυνόμενον έπάνωθεν τοΰ βράχου τούτου ύδωρ.
Καί αν αί Μοΰσαι λάβωσι βραοεΐον τήν Αμνάδα,
Θά λάβης δώρον άρνα σύ άπογαλακτισμένον.
"Αν δ’ αύται προτιμήσωσι νά λάβωσιν άρνίον
Θά λάβης τότε δεύτερον Αμνάδα σΰ βραβεΐον.
Θύρσις.

Θέλεις έδώ εις τήν κλιτόν τού γεωλόφου τούτου,
"Οπου τά βρύα τά πολλά, θέλεις έδώ, αίπόλε,
Μέ τών Νυμφών τήν δύναμιν νά έλθης νά καθίσης
Κ’ έν ασμα μέ τήν σύριγγα γλυκύ νά τραγωδήσης,
Έν φ έγώ ολόγυρα τά πρόβατα θά βόσκω;

Α ί π ό λ ο ς.

'Οχι, δέν εΐνε είς ημάς, ποιμήν, συγχωρημένον
Νά παίζωμεν τήν σύριγγα έν μέσω τής ήμέρας.
*) Ή μικρά Αρσενική αί;.
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Φοβούμεθα οί δυστυχείς τδν Πάνα, βστις ήδη
Επανελθών κατάκοπος έκ Θήρας ησυχάζει.
Εΐνε άργιλος ό θεός κ’ έκ τής ρινός του στάζει
Χολή δριμεΐα! ’Αλλά σύ, ώ Θύρσι, βστις πάντα
Γινώσκεις τά όδυνηρά τοΰ Δάφνιδος συμβάντα
Καί είσαι τόσον έγκρατής τής Μούσης τών βου
κόλων,
Ελθε, ύπό τήν σκιερόν πτελέαν καθεσθώμεν
I ών Κρηνιάδων άντικρυ Νυμφών καί τοΰ Πριάπου
Οπου εκείνο τών βοσκών τδ κάθισμα καί οπού
Αί δρΰς· καί άν ώς έψαλες, όπόταν πρός τδν
Χρόμιν
Τδν Αίβα ήγωνίζεσο καί πάλιν, Θύρσι, ψάλης,
Αίγα ν’ άμέλξης τρεις φοράς θέλω σοι δώσει,
αίγα
Διδυμοτόκον, έχουσαν δύο έρίφους, ήτις
Δύο Αγγεία ξύλινα πληροί Αμελγομένη.
Προσέτι σκεύος έκ κισσού ώραΐον θά σοί δώσω
Βαθύ, μέ εΰοσμον κηρόν περικεκαλυμμένον,
Δύωτον, νεοσκεύαστον, γλυφίδος έτι ό'ζον.
Ια χείλη του χλωρός κισσός πρδς τ’ άνω περι
στέφει
Κισσός, Αλλά Ανάμικτος μέ άνθη έλιχρύσου
Ού στρέφονται είς έλικα; οί κλώνες οί ώραΐοι
'Ωσάν διά τδν κόκκινον ν’άγάλλωνται καρπόν των.
Εντός δ’ αύτοΰ παρίσταται γυνή της, έργον
θεΐον,
Μ’ ώραΐον κεφαλόδεσμον καί πέπλον στολισμένη ·
Εγγύς δ’ αύτής εύοόστρυχοι, ώς αΰτη, δύο άνδρες,
Ερίζουν ποιος κύριος τού κάλλους της νά γίνη.
Ό μέν έντεΰθεν δμιλεΐ, έτέρωθεν ό άλλος’Αλλά έκείνη έντελώς ψυχρά πρδς άμφοτέρους
Πότε τδν ένα Απαθής προσβλέπει μειδιώσα
Καί άλλοτε τδ βλέμμα της έπί τού άλλου ρίπτει.
Μ’ έξοιδηκότας δ’ όφθαλμοΰς έξ έρωτος έκεΐνοι
Έπί μακρδν οί άθλιοι Ανωφελώς μοχθούσιν.
Κατόπιν τούτων φαίνεται γέρων γριπεΰς καί
λίθος
Τραχύς, έφ’ ού ιστάμενος ό γέρων σπουδή πάση
Τδ μέγα έλκει δίκτυον, ινα μακράν τδ ρίψη.
Μέ άνδρα δ’ εΐνε βμοιος καταπεπονημένον.
Νομίζεις δτι δλας του Αθροίζει τά; δυνάαει;
"Ιν’ άλιεύση · απασαι είσίν έξωγκωμέναι
Αί φλέβες τού τραχήλου του- άν καί λευκός τήν
κόμην
Επιδεικνύει δύναμιν εύρώστου νεανίου.
Ολίγον τι δ’ άπώτερον τοΰ γέροντας γριπέως
Αμπελος βρίθει σταφυλών ώραίων, ήν φυλάττει
Μικρόν τι έφ’ αιμασιάς καθήμενον παιδίον.
ΙΙέριξ του δύο φαίνονται Αλώπεκες, ή μία
Ί οΰς στοίχους περιέρχεται καί φθείρει τάς τρωξίμους·
II άλλη πάντα δόλον της κατά τής πήρας στρέφει
Καί λέγει δτι πρότερον τον παϊδα δέν θ’ Αφήση,
Πριν ή άπρογευμάτιστον ’ατά κρύα τδν καθίση ·
Άλλ' ούτος καταγίνεται Ακριδοθήκην πλέκων
Ιόν σχοΐνον εις τούς στάχυας έντέχνως προσαρμόζων,
Καί ούτε περί σταφυλών καί ούτε περί πήρας
Φροντίζει, έξακολουθών νά πλέκη τήν παγίδα.
Καλύπτει πέριξ άκανθος εύλύγιστος τ’ ώραΐον
Ποτήριον, Αιολικής καλλιτεχνίας θαύμα.
Ηαύμ’ Αληθώς, δυνάμενον τό πνεύμα νά έκπλήξη.
Παρά τίνος τδ έλαβον έγώ ποτέ πορθμέως
Καλυδωνίου, μίαν μου Αντάλλαγμα δούς αίγα
Καί μέγα κεφαλότυρον έκ γάλακτος παχέος.
Είσέτι δέν τδ έψαυσαν τά χείλη μου, είσέτι
Αγνόν τηρείται· άσμενος είς σέ θά τό έδώρουν
Αν τήν παμπόθητον ωδήν θελήσης νά μοΰ ψάλης·
Οχι, ποσώς δέν σέ φθονώ διά τό χάρισμά σου·
Αλλα νά ψάλλη; άρχισε· βεβαίως τάς φδάς σου
Δια τον Αοην, τόν θεόν τής λήθης, δέν φυλάττεις.
Θύρσις.
Αρχετ’ φδής βουκολικής, άρχετε, φίλαι Μοΰσαι.
Ο θύρσις ψάλλει ό ποιμήν, ό Θύρσις δ Αίτναΐος.

ΕΣΠΕΡΟΣ.
IΙού εΐσθε δτ’ έτήκετο ό Δάφνις, πού, ώ Νύμφαι;
Είς τού εύρείθρου Πηνειού τά Τέμπη ή τού
11 ίνδου;
Παρά τδν μέγαν, όχι, ρούν δέν εΐσθε τοΰ Άνάπου,
Ούδ’ είς τής Αΐτνης τά βουνά, ούδ’ εις τδν θεΐον
Λ
Ακιν.
Αρχετ’ ωδής βουκολικής, άρχετε, φίλαι Μοΰσαι.
Δι’ ώρυγμών έθρήνησαν θώες αύτδν καί λύκοι,
Θανόντ’ αύτόν άνέκλαυσεν έκ τού δρυμού ό λέων.
Αρχετ’ ωδής βουκολικής, άρχετε, φίλαι Μοΰσαι.
ΙΙολλαί παρά τούς πόδας του έθρήνησαν δαμάλεις,
I αΰροι καί μόσχοι έκλαυσαν πολλοί τδν θάνατόν
του.
Αρχετ’ ωδής βουκολικής, άρχετε, φίλαι Μοΰσαι.
Από τοΰ όρους ό Ερμής πρώτιστος ήλθε κ’ εΐπεν·
Δάφνι, τις τόσον σ’ εξαντλεί: τίνος έράσαι τόσον;
Αρχετ’ ωδής βουκολικής, άρχετε, φίλαι Μοΰσαι.
Ιΐλθον βουκόλοι, έτρεξαν ποιμένες καί αίπόλοι,
Καί πάντες ποιον επαθε κακόν ήρώτων· ήλθεν
0 Πρίαπος καί διά τί τήκεσαι, Δάφνι, εΐπεν;
Είς άλση τρέχει καί πηγάς ζητούσά σε ή κόρη·
\! είσαι, Δάφνι, δύσερως, ίσχυρογνώμων είσαι.
Αρχετ’ ιρδής βουκολικής, άοχετε. φίλαι Μοΰσαι.
Ήλθε κ’ ή Κύπρις γελαστή, ή Κύπρις ή γλυκεία,
I ελώσα μέν, άλλ’ έχουσα θυμόν έν τή καρδία.
Καί είπε, Δάφνι, έλεγες τον Έρωτα νά κάμψης
’Αλλ’ ήδ’ ύπό τοΰ’Έρωτος σύ ούτος δένέκάμφθης;
’Αρχετ’ φδής βουκολικής, άρχετε, φίλαΐΜοΰσαι.
Πρδς ταύτην άπεκρίνατο ό Δάφνι;, σκληρά Κύπρι,
Οργής αξία, Απεχθής είς τούς Ανθρώπους Κύπρι,
Ιά πάντα λέγουν, έδυσεν ό ήλιος μου πλέον·
’Αλλά κ’ έν Άδου θά μισή τδν ’Έρωτα ό Δάφνις.
Αρχετ’ ωδής βουκολικής, άρχετε, φίλαι Μοΰσαι.
Ωραίος εΐν’ ό "Αδωνις, τά πρόβατά του βόσκει,
Κτυπα λαγούς καί κυνηγά τά άλλα τά θηρία.
Αρχετ’ ωδής βουκολική;, άρχετε, φίλαι Μοΰσαι,
Τοΰ Διομήδους ύπαγε εγγύτερον καί λέγε·
Τον Δάφνιν τδν ένίκησα, αλλά μαζύ μου μάχου.
’Αρχετ 'ροή; βουκολικής, άρχετε, φίλαι Μοΰσαι.
Ω άρκτοι όρεσίτροφοι, ώ λύκοι καί ώ θώες
Χαίρετε· δέν θά ΐδητε ποτέ τδν Δάφνιν πλέον
Ούδ’ είς τά άλση τά σεπτά, ουδέ είς τούς δρομώνας ·
Χαΐρε, ’Αρέθουσα καί σείς, ώ ποταμοί καί κρήναι,
Οί χύνοντες τό ναμά σα; τ’ ώραΐον είς τόν θύμβριν.
Αρχετ’ ωδής βουκολικής, άρχετε, φίλαι Μοΰσαι.
Είμαι δ Δάφνις ό τάς βοΰς έδώ ποτέ ποιμαίνων,
"Οστις έδώ έπότιζε τούς ταύρους καί τούς μό
σχους.
’Αρχετ’ ωδής βουκολικής, άρχετε, φίλαιΜοΰσαι.
Ώ Πάν, εΐτ’ έν τοϊς δρεσι πλανάσαι τοΰ Αυκαίου
Είτε, ώ Πάν, τό Μέναλον περιπολεΐς τό μέγα,
Τό βήμα είς τών Σικελών διεύθυνον τήν νήσον.
’Άφες τό ύπερήφανον μνημεΐον τοΰ Έλικα,
'Οπερ Ακόμη καί αύτοί οί Μάκαρες θαυμάζουν.
Παυσατε τδ βουκολικόν παύσατε, Μοΰσαι, ασμα.
Έλθέ ποιμένων βασιλεύ, καί λάβε τόν μελίπνουν
Αύλόν, βστις μ’ εύμάλακτον κηρόν προσηρμοσμένος
Περί τά χείλη στρέφεται μέ τόσην εύχολίαν
Έγώ ύπό τού "Ερωτος φεύ! έλκομ’ έν τω "Αδη.
Παύσατε τά βουκολικόν, παύσατε, Μοΰσαι ασμα.
Νΰν οάτοι ΐα φέρετε, άκανθαι φέρετ ια,
"Ας έξαπλώσ’ ή νάρκισσος τήν Απαλήν της κόμην
Είς τάς Αρκεόθους· άπαντα τόν κόσμον άς Αλ
λάξουν.
"Ας φέρ’ ή πεύκη άπια, άφ’ ού ό Δάφνις θνήσκει·
"Ας διασχίσ’ ή έλαφος τούς κύνας καί αί γλαύκες
Είς τά βουνά ώς εΰστομοι άς ψάλλουν άηδόνες.
Παύσατε τό βουκολικόν, παύσατε, Μοΰσαι, ασμα.
Τόσα είπών έξέπνευσεν αύτός· ή δ’ Αφροδίτη
Νά τόν έγείρ’ ήθέλησεν άλλ’ είχεν ήδ’ ή Μοίρα
Κόψει τά νήματ άπαντα τοΰ βίου του και ήδη
'0 Δάφνις του Άχέροντος τά ρεύματα διέβη.
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Ίον άνδρα τδν μουσοτραφή κατέπιεν ή δίνη,
Τδν άνδρα, οστις Απεχθής δέν ήτο εις τά; Μούσας.
Παύσατε τδ βουκολικόν, παύσατε, Μοΰσαι, ασμα.
Δός μοι τήν αίγα τώρα σύ μετά τοΰ ποτηριού,
Νά τήν άμέλξω καί σπονδάς προσφέρω είς τάς
Μούσας.
Χαίρετε, Μοΰσαι, χαίρετε, ώ Μοΰσαι, χιλιάκις
Έγώ είς σάς γλυκύτερον καί άλλοτε θά ψάλω.
Α ί π ό λ ο ς.
θύρσι, τ’ ώραΐον στόμα σου άς πληρωθή μέ
μέλι,
"Ας πληρωθή μέ μέλιτος κηρύθραν κ’ Αίγιλίδα,
Α; τρώγ ίσχάδα πάντοτε άφ’ ού καί τών τεττίγων
Σύ ψάλλεις ώραιότερα. Τδν Αμφορέα λάβε·
Κύτταξε πόσον εύμορφα μοσχοβολεΐ! νομίζεις
"Οτ εις τάς κρήνας τών Νυμφών έπλύθη. Έδώ
έλα,
Κισαίθα- Φίλε, άμελξον τδ άφθονόν της γάλα.

ΕΑΡ ΕΝ ΧΕΙΜΩΝΙ.
Μύθος ύπό Ε. SalinGEB.
Σ. τ. Δ. Εις τών καλλιτέρων έπιφυλλιδογράφων
τής Γερμανίας, ό’φίλος ήμών κ. Ευγένιος Σάλιγγερ,
άπέστειλεν ήμΐν τδ κάτωθι χαριέστατον διήγημα, δπερ
εν μεταφράσει μεταφέρομεν ένταΰθα.

Μύθος; . . . Άρχομαι λοιπόν· Ήτο μίαν φο
ράν . . . Οχι, δχι ούτως. Ό Αναγνώστης ήδύνατο ν’ άπατηθή καί νά νομίση δτι τό διήγημα
τούτο είναι πλαστόν, γέννημα άπλούν τής φαν
τασίας. Καί δμως είναι διήγημα Αληθές, άληθέστατον, δυνάμενον νά συμβή καθ’ έκάστην,
διήγημα, ού τήν ύπόθεσιν πολλοί ίδιοι; εΐδον
δφθαλμοΐς . . . Λοιπόν άλλη Αρχή.
Είχεν έξυπνήσει καί κατήλθε τή; κλίνης διά
τοΰ αριστερού πρώτον ποδός — δπερ θεωρείται
κακός αίωνδς καί κακά προαγγέλλει δι’ δλην
την ήμέραν — Έζήτησε τάς εύμερίδας του
(παντούφλας), ας μετά πολλοΰ κόπου εύρε, διότι
δέν ήσαν τοποθετημέναι έν τή συνήθει αύτών
θέσει· έρριψ,ε τδν έλαφρόν κοιτωνίτην του έπί
τοΰ θνητού αύτοΰ σαρκίου, καί μετέβη είς τδ
αναπαυτικόν δωμάτιον, έν φ συνήθως είργάζετο.
Ητο πρωία, πρωία θερινή, εύχάριστος· κυανούς
ουρανός έμειδία έξωθεν διά τών παραθύρων,
ήκούοντο τά κελαδήματα τών πτηνών, καί αί
μεγαλαι ύαλοι τών κατά μήκος τοΰ δωματίου
έστημμένων βιβλιοθηκών καί έρμαρίων έστιλβον
είς τά; Ακτίνας τοΰ πρωινού ήλιου. ”Ω! τά έρμάρια ταΰτα καί αί βιβλιοθήκαι, αιτινες ήσαν
άλλοτε ή ύπερηφάνεια καί ή χαρά τοΰ ιδιο
κτήτου αύτών, σήμερον έμενον Απαρατήρητοι,
παρημελημέναι. Μετά βλέμματος έξηγριωμένου
διήρχετο έμπροσθεν αύτών, καί δμως περιεΐχον
θησαυρούς, άξιους παρατηρήσεως καί θαυμασμού.
Εν τω πρώτω έρμαρίφ όποια Οαυμασία συλ
λογή έντόμων παντοειδών, ποικιλοχρόων μέ τά
νώτα στιλπνά καί μέλανα, Από τού μικρότερου
είδους μέχρι τοΰ μεγαλειτέρου · έν αλλφ έρ
μαρίφ έλαμπεν ώς ποικιλόχρου; τάπης πλούσια
συλλογή χρυσαλλίδων, Αντιπροσώπων δλων τών
χωρών και κλιμάτων, Από τής σπανιωτάτης μελανοπτέρυγος "φαλαίνης” μέχρι τής φαιοχρόου
' γλαυκός”. Περίεργον ήτο καί τδ τρίτον έρμάριον, τδ περιέχον όρυκτά, κατατεταγμένα δλα
καί σπινθηροβολοΰντα. At δέ πλήρεις βιβλίων
βιβλιοθήκαι περιεΐχον θησαυρούς δλους γνώσεων
— δλα ταΰτα ήσαν Αντικείμενα προσμειδιώντα
είς πάντα φυσιοδίφην. Άλλ’ ή καρδία τοΰ
υγιούς μέν Αλλά προβεβηκότος ήδη τήν ήλικίαν
Ανδρός δέν έμειδία, άν καί ό άνήρ ούτος ήτο
φυσιοδίφης, ούχί έξ έπαγγέλματος, άλλ’ έξ έρω
τος πρός τήν έπιστήμην. Καθήμενος έν τή γω-
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ΕΣΠΕΡΟΣ.

[Άρ. 63.

1 13 Δεκεμβρίου 1883.
Αρ. 63.

νία τοΰ ανακλίντρου του έολεπεν έμπρός του με
το δύστροπον έζεΐνο ύφος ανθρώπου, οστις διήλθεν άΰπνον και άνήσυχον νύκτα. Στιγμάς
τινας έζάθησεν ώς ονειροπολώ·? · τέλος ήγερθη,
έσυρε μετά βίας τον κώδωνα και προσειχεν, έαν
ήρχετό τις νά τφ φέρη τδ πρωινόν αύτοΰ ποτό·?.
’Αλλ’ ούδείς έφάνη. Είδε·? έπι τοΰ ωρολογίου
τοΰ τοίχου — ή έκτη πρωινή ώρα είχε παρέλθει πρδ πολλοϋ — και ή ιδέα αύτη δεν συνέτεινε νά τδν παρηγόρηση. Συνήθως τδ θέρος
είς τάς ές τής πρωίας ό άχνίζων καφές εύρίσχετο έπι τής τραπέζης του, καί χθες άκόμη
τδ αυτό συνέβη· άλλά σήμερον; . . . Σήμερον
τά πάντα είχον μεταβληθή· "’Άς έλεγε τούλάχιστον είς τήν νέαν οίκονόμον, έψιθύρισε καθ’
εαυτόν, δτι άγαπώ τήν άζρίβειαν . . . άλλά ποΰ
προσοχή! '11 ιδιότροπος γυνή έχει τώρα άλλα:
ιδέας!... "Ω! αί γυναίκες! αί γυναίκες!”
Τοιαΰτα άναλογιζόμενος έκάθησε πάλιν, άποφασισμένος νά ύποκύψη είς τδ πεπρωμένον ώς
Τούρκος- άλλά τί μέ τοΰτο; δέν ήτο Τούρκος,
και ώς έκ τούτου ή διάθεσίς του ή κακή δέν
έμετριάζετο . . . Έρριψε τδ βλέμμα επί τοΰ
κοιτωνίτου του — ήτο ό κοιτωνίτης, δν αυτή
τφ είχε προσφέρει δώρον κατά τήν 59'·' επε
τηρίδα τών γενεθλίων του . . . Ναί, αύτή ή
ιδία είχε κόψει, είχε ράψει ίδίαις χερσί τδ φό
ρεμα . . . Καί τώρα ποΰ ήτο; . . . ’Έφυγε καί
τδν άφησε μόνον, έρημον . . . προτίθεται νά κάμη
τδ άπερισκεπτότερον βήμα, τδ όποιον δύναται
νά κάμη άγαμος γυνή — είς τήν ήλικίαν της!”
Τίς ήτο αύτός; — Τίς ήτο αυτή;
Άμφότεροι έν τή νεότητι αύτών είχον άποκτήσει τήν αύτήν θλιβερά·? πείραν, ήν πολλοί
μέν λησμονοΰσιν ευκόλως, ήτις δμως αύτοΐς βαΟείας άφησε συνέπειας· άμφότεροι είχον παραδώσει τάς καρδίας των εις τδ υψιστον αίσθημα,
τδ όποιον προετοιμάζει μέν τάς μεγαλειτέρας
ήδονάς άλλά καί τάς μεγαλειτέρας βασάνους·
άμφότεροι είχον άγαπήσει, άλλά καί ψευσθή
είς τάς έλπίδας των, καί έκτοτε καί ό άνήρ καί
ή γυνή είχον έκαστος περί τοΰ άλλου φυλου
τήν άκράδαντον πεποίθησιν, δτι είναι τό ούτιδανώτερον έπί τής γής. Καί αύτός μέν ένόμιζε
τάς γυναίκας, αύτή δέ τους άνδρας δλους δαί
μονας έν μορφή άνθρωπίνη · διό καί παράδοξον
δέν ήτο, δτι άμφότεροι έμεινον άγαμοι. Άλλά
καί ή τύχη έχει τάς ιδιοτροπίας της, καθότι
μέ δλην τήν άμοιβαίαν Απέχθειαν πρδς τδ άλλο
φύλον, είχον δμως τοσαύτην άμοιβαίαν έκτίμησιν, τοσαύτην φιλίαν, ώστε βαθμηδόν έπίστευον
δτι ό σύνδεσμος αύτών ήτο αιώνιος. Διά ν’ άπαντηθώσι δέ κατά τδν βίον αύτών καί νά άγαπηθώσιν, άπητεΐτο ιδιαιτέρα τις άφορμή, περί ής
θέλομεν διηγηθή ένταΰθα.
°Οτε αύτός ύπέστη τήν άτυχίαν του έν τφ
έρωτι, ήτο άνήρ νέος άκόμη. Ήγάπησε τήν
θυγατέρα τοΰ προϊσταμένου του· ή κόρη έκείνη
είχε μέν δλα τά προσόντα τά δυνάμενα νά φλέξωσι καρδίαν νεανίου, κάλλος, χάριν, εύπροσηγορίαν καί εύφυΐαν — εν μόνον τή έλειπεν, δπερ
άπαιτεΐται δί άκραιφνή καί πιστόν έρωτα —
ή καρδία! Μή γνωρίζουσα δέ πόσον λεπτόν,
απαλόν, εύαίσθητον καί άλλόκοτον πράγμα είναι
ή καρδία, δέν έδίστασε νά συντρίψη τήν καρδίαν
τού άνδρός, δστις είχεν δλως άλλας περί έρωτος
ιδέας· έπαιζε μετ’ αύτοΰ, ώς παίζει τις μέ κοινά
παίγνια, τω έδωκεν έλπίδας, άς δέν ήθελε πραγ
ματοποιήσει καί βαρυνθείσα αύτόν έπί τέλους —
ύπανδρεύθη άλλον. Αύτός λοιπόν ύπέστη ναυάγιον, άλλά δέν κατεποντίσΟη ■ διότι είχε καρ
δίαν Ανδρικήν καί Ισχυρόν. Ύπομείνας τήν
πρώτην βαθεΐαν λύπην, ήσθάνθη πρδς τήν άπι
στον γυναίκα αίσθημα μίσους καί Αποστροφής,
δπερ έπεξετάθη έπί δλων έν γένει τών γυναικών·

ήρςατο στενοχωρούμενος καί έπεθύμει ν’ άπέλθη
μακράν, μακράν τοΰ τόπου, οπού έζη αυτή, ή
τοσούτον σκληρώς άπατήσασα αύτόν. Σύμπτωσίς τις τδν έβοήθησε κατά τοΰτο- συγγενής του
άποθανών τον άφησε κληρονόμον τής ούκ εύκαταφρονήτου περιουσίας του. Ηδη ήτο έλεύθερος· παρητήθη λοιπόν Αμέσως τής θέσεώς του
ώς ύπαλλήλου, δπως ζήση κατά τήν έπιθυμίαν
του. ’Από τών παιδικών του ήδη χρόνων ήσθάνετο εαυτόν έλκυόμενον προς τήν μελέτην τών
φυσικών έπιστημών, καί μόνον έξ Ανάγκης είχεν
έκλέξει άλλο στάδιο·?, βιοποριστικόν ήδη δμως
Ανεξάρτητος ών καί έχων άφθονα τα μέσα ήδυνατο άκολουθήση τήν κλίσιν του. Ναί μέν, οί
οφθαλμοί του ήσαν είσέτι δακρύβρεχτοι — καί
δμως ήδη έπαλλε·? ή καρδία του πρδς τήν νέαν
αύτοΰ έρωμένην — τήν έ πιστή μην! ΙΙεριηγήθη χώρας, ήγόρασε βιβλία, έπεδόθη εις μελέτας καί είς σύλλογός- έπί έτη όλόκληρα ήτο
απών τής πατρίδας του, δτε δέ επανήλθε·? έθεώρει εαυτόν πλουσιώτερον βασιλέως, διότι τά
μεγάλα καί μικρά κιβώτια, τά όποια έφερε μεθ
εαυτού, περιείχαν σπανίους επιστημονικούς θη
σαυρούς, ο'ύς είχε συλλέξει έν τή νοτίφ ’Αμε
ρική. 'Ήρςατο λοιπόν τακτοποιών καί ταξινομώ·?
τάς σύλλογός του, καί ή εργασία αύτη τω παρείχεν εύχάριστον ένασχόλησιν. ’Απέφευγε τόν
κόσμον, τάς συναστροφάς, έφοβεϊτο ν’ άναπολήση
είς τήν μνήμην του συμβάντα παρελθόντα, καί
μόνος έν τω οίκω του, τφ παρα τήν πύλην τής
πόλεως κειμένφ, έζη, προσλαβών είς τήν ύπηρεσίαν του γραίαν οίκονόμον, ήτις έφρόντιζε καί
περί τοΰ φαγητού του, διότι αύτός άπεστρέφετο
νά μεταβαίνη είς τδ ξενοδοχείο·?. Ούτως έζη
έν μέσω τών Ανθρώπων βίον μονήρη μέν, άλλ’
ήσοχον, ώς μοναχός, δστις τέρπεται έπί τή
ιδία αύτοΰ συναναστροφή. Οι άνθρωποι δεν ήννόουν τοΰτο καί έποίουν πλήθος ύποθέσεων έπι
τω τοιούτω τρόπω τοΰ ζήν κατά τοΰτο δμως
δλοι ήσαν σύμφωνοι, δτι ό φυσιοδίφης ήτο άν
θρωπος άλλόκοτος.
Τά έτη παρήχοντο — ήτο ήδη άνήρ τεσσα
ράκοντα καί πέντε έτών — δτε αίφνης ή γραία
οικονόμος του άπέθανε. Δι’ αύτόν ήτο τοΰτο
πράγμα τά μάλιστα ένοχλητικόν ήναγκάζετο
νά φροντίση περί άλλης οικονόμου, διότι ούδόλως άπεφάσιζε ν’ άλλάξη τρόπον ζωής. Πρώτον
ήδη, μετά τδν θάνατον τής γραίας, έννόησεν δτι
ό άνθρωπος κάπως έχει καί τήν ανάγκην τών
άλλων ανθρώπων. Κατεχώρισεν επομένως έν
τή έφημερίδι είδοποίησιν, δτι ζητεί οίκονόμον,
γυναίκα πρρβεβηκ.υίαν τήν ήλικίαν, μεταξύ τών
τεσσαράκοντα καί πεντήκοντα έτών. Νέαι γυ
ναίκες άπεκλείοντο εντελώς — διατί; το γνωρί
ζομε-?. Καί προσήλθον μέν τινες, άλλ’ ούδεμία
ένεκρίθη, διότι δλαι ήσαν πολύ νέαι. Έπί τινας
ήμέρας άπεφάσισε νά οίκονομηθή μόνος — άλλ’
ή τοιαύτη κατάστασις δέν ήτο δυνατόν νά παραταθή έπί μακράν τοΰτο καί αύτός ήννόει. Εσπέ
ραν τινά — τδ ψύχος ήτο έπαισθητόν — έκάθητο μόνος παρά τήν τράπεζαν καί ήθελε ν’
άναγνώση τι, άλλά ό καπνός, δν άνέδιδεν ή θεραάστοα του ήτο αφόρητος· έκλεισε τδ βιβλίον
καί έξήλθε τής οικίας, δπως διά ταχέων βημα
τισμών θερμάνη τά κατάψυχρα μέλη του. Ή
εσπέρα ήτο ψυχρά, χειμερινή, μελαγχολική, μι
κρόν πρδ τών Χριστουγέννων — αί οδοί ήσαν
πλήρεις κόσμου εύθυμου. Δυσφορών έπί τούτω
έξήλθε τής πόλεως καί διηυθύνθη πρδς τήν έρη
μον όχθην τοΰ ποταμού, δστις μέλας καί σκο
τεινός έρρεε πρδς τήν μεσημβρινήν τής πόλεως
άκρα·?. Βεβυθισμενος είς τούς μαύρους διαλογι
σμούς του έβάδιζεν έπί τής όχθης, δτε αίφνης
είδεν έμπροσθεν του φεύγουσαν σκιάν. Ή σκιά
έστη παρά τδν ποταμόν — φωνή λύπης ήκού-

σθη — κρότος ύοάτων — καί ή σκιά είχε γείνει
άφαντος. Βεβαίως ήτο άνθρωπος δστις έρρίφθη
είς τδν ποταμόν! — Εύτυχώς ό φίλος μας εύρίσκετο πλησίον μικρός καλύβης άλιέων — τρέχει,
φωνάζει, ζητεί βοήθειαν σπεύδει ό Αλιεύς είς
άναζήτησιν τοΰ παθόντος. Ιίαρήλθον λεπτά τινα
τής ώρας, καθ’ ά ό έπί τής όχθης ίστάμενος
φυσιοδίφης ήρώτα εαυτόν έν μεγάλη ψυχική
συγκινήσει.
Τί νά ώθησεν είς τήν αύτοχειρίαν
τόν δυστυχή έκείνον άνθρωπον, δστις παλαίει έκεΐ
μέ τδν θάνατον; 'Οποία άφατος τόν καταδιώκει
δδύνη;” — Πλήν ιδού ή λέμβος — ό αλιεύς
κρατεί μαΰρον σώμα, νεκρόν, <ύς φαίνεται. Τίς
είναι; έρωτά. — Γυνή, τώ άπαντα ό αλιεύς
ήσύχως. — Καί είναι νεκρά; — Ό αλιεύς ύψοί
τούς ώμους του καί μεταφέρει τό σώμα είς τήν
καλύβην, ένθα ή σύζυγός του περιποιείται τήν
ναυαγόν. Τέλος ή δυστυχής γυνή συνέρχεται κατ’
ολίγον, άνοίγει τούς οφθαλμούς της καί περι
στρέφει βλέμματα άφηρημένα, ψιθυρίζουσα· Διατί
μ’ έσώσατε; — Δέν σάς εύχαριστώ διά τοΰτο!
Ο αλιεύς όργίζεται έπί τή τοιαύτη άγνωμοσύνη·
άλλ’ ό φίλος μας τω δίδει γενναίαν αμοιβήν καί
τδν παρακαλεΐ νά τήν περιποιηθή κατά τήν νύκτα
έκείνην, τω συνιστα δέ τήν πρωίαν νά τήν όοηγήση παρ’ αύτω, καί αύτός θέλει φροντίσει περί
αύτής.
Καθ’ δλην έκείνην τήν νύκτα δέν ήδυνήθη
νά κοιμηθή· τά συμβάντα τής εσπέρας τδν είχον
ταράξει. — "Τίς είναι ή γυνή αυτή; έλεγε καθ’
εαυτόν πρδς τί λυπείται μή εύροΰσα τδν θάνα
τον. δν έζήτει έν τω ψυχρω ύδατι; θά έλθη
αύριον; — ΊΙσθάνθη τότε δτι καταλαμβάνεται
ύπδ άλλοκότου τίνος συμπάθειας πρδς τήν παθοΰσαν ςένην. Τδ πρδς τάς γυναίκας μίσος του
είχε μετριασθή μέ τά έτη, είχε μεταβληθή είς
ήρεμον, σαρκαστικήν περιφρόνησιν πρδς αύτάς,
μή άποκλείουσαν συμπάθειάν τινα, ής τό άσθενέστερον φύλον είναι άς'.ον. Η μορφή τής παθούσης τω ήρχετο είς τήν μνήμην, δέν ήτο νέα,
άλλά τδ πρόσωπόν της είχέ τι εύειδές έμφαίνον ειλικρίνειαν άν καί δέν είχε τήν άπαιτουμένην ήλικίαν, δπως καθέςη παρ’ αύτω τήν θέσιν
οικονόμου, ίσως δμως ήδύνατο αύτός νά κάμη —
χάριν αύτής — μίαν έ-αίρεσιν. Μόλις έχαραςε,
καί ήγέρθη τής κλίνης · δεκάκις, είκοσάκις έπλησίασεν είς τδ παράθυρον άνυπομονών — τέλος
κρούεται ή θύρα, καί έμφανίζεται — αύτή. Τήν
παρακαλεΐ νά καθήση, άλλ’ ή ξένη πίπτει είς
τά γόνατά της καί τφ λέγει έν μέσω λυγμών
καί δακρύων. "Συγχωρήσατέ μοι οί δσα είπον
'/Οές· δέν ήξευρον τί έλεγον· δέν είμαι αχάρι
στος, άλλ’ ήμην άπηλπισμένη! — Ό φυσιοδίφης
ήσθάνετο τήν συγκίνησιν καταλαμβάνουσαν αύτόν
' ΙΙοίαν ήλικίαν έχεις; έρωτά αύτήν άποτόμως. —
Εϊμα τριάκοντα πέντε έτών, άπαντα αύτή. —
ΙΙώς; τόσον μεγάλη, καί άκόμη τόσον άπερίσκεπτος; — Προκληθείσα είτα παρ’ αύτοΰ τω
διηγείται τήν θλιβεράν ιστορίαν της, μίαν τών
ιστοριών έζείνων, αιτινες ύπδ χιλίας άναφαίνονται
μορφάς. Έπί έτη όλόκληρα έπίστευσεν είς τον
έρωτα καί είς τήν πίστιν άνδρός, δστις έπί τέλους
τήν έγζατέλιπε σκληρώς; δ δακτύλιος τοΰ άρραβώνος στίλβει άκόμη έπί τοΰ δακτύλου της· ό
άπιστος τή είπε μίαν ήμέραν δτι τήν εύρίσκει
πολύ μεγάλην δί αύτόν καί νυμφεύεται νεάνιδα·
ή καρδία τής έγζατελελειμμένης γυναικδς διαρήγνυται — καί έν τή άπελπισίφ της ήθέλησε
νά τελειώση βιαίως τδν έρημον καί ταλαίπωρο·?
βίον.
Ο φίλος μ?ς ήτο συγκεκινημένος. Ήτο ή
ιστορία του, μέ τήν διαφοράν δτι αύτός ήδυνήθη
νά ύπερνικήση τήν άπελπισίαν του· άλλ αυτή
ήτο γυνή — καί τά πάντα έξηγοΰνται. Έπί
μακρόν τήν προέβλεπε σιωπών. — "Καί τί σκο-
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πεύεις νά κάμης;” τή είπε τέλος. — ' Δέν ήξεύρω,” άπήντησεν αύτη κάτω νεύουσα. — θέλεις
νά μείνης πλησίον μου ώς οικονόμος; Ή εργασία
δέν είναι πολλή, και ό βίος αναπαυτικός. ’ Ύψωσε
το βλέμμα της καί ήτοιμάζετο νά φιλήση τήν
χεΐρά του. Άλλ’ αύτός τή είπε πάλιν άποτόμως. "Ελπίζω δτι ή πείρα σ’ έδίδαξε, πόσον
απερίσκεπτα έπραξες ν’ άγαπήσης άνδρα. It
είναι αυτή ή αγάπη, περί τής όποιας τοσοΰτος
γίνεται κρότος; Τρέλλα! Άννοησία! Διά τοΰτο
και έγώ άποστρέφομαι τά; γυναίκας, ή τουλά
χιστον μοί είναι αδιάφοροι. "Εχε και συ τήν
αυτήν ιδέαν περί τών άνδρών.
Ιον προσέβλεψε
μετά προσοχής καί είπε.” Δέν έχω ανάγκην
νά μάθω τούτο- άλλ’ δτε έγκατελείφθην— δλα
δλα έγειναν έδώ νεκρά — καί έθεσε τήν χεΐρά
έπί τοΰ στήθους της. — Τότε λοιπόν, εΐπεν
αύτός, είμεθα κατά πάντα σύμφωνοι, έχεις αρ
κετήν ηλικίαν, ώστε νά μή περιέλθης πάλιν είς
πειρασμόν, καί θά έννοήσης δτι δέν απαιτείται
μεγάλη φιλοσοφία διά τοΰτο. Δέν έχεις νά
κάμης άλλο τί, ή νά έξαλείψης τό μικρόν λεξίδιον "Ερως από τό λεξικόν. Και εγώ τό αύτό
έπραξα καί — είμαι λαμπρά! Συμφωνείς; —
Συμφωνώ, άπεκρίθη ή γυνή, καί ή σύμβασις
συνωμολογήθη.
"Εκτοτε παρήλθον πλέον τών δεκατεσσάρων
έτών άμφότεροι εΐχον άρκετόν καιρόν νά γνωρι
σθώσιν άμοιβαίως, καί περίεργον πράγμα! ή ιδέα,
ήν άμφότεροι άμοιβαίως άπέζτησαν, ήτο δλως
διάφορος τής προτέρας αύτών προκαταλήψεως.
Κ αί ή οικονόμος διετείνετο σήμερον δτι δλοι οί
άνδρες δέν άξίζουν τίποτε, εκτός του κυρίου της,
τοΰ άγαπητοΰ αύτής Καθηγητοΰ, ώς τόν ώνόμαζεν, δστις τόσον γενναίως, τόσον φιλανθρώπως
προσηνέχθη πρός αύτήν καί ον έσέβετο ώς σωτήρα, ώς φίλον καί προστάτην. Αύτός ήτο ή
μόνη έξαίρεσις τοΰ γενικού κανόνος· αύτός ήτο
δι’ αύτήν λευκός κόρας. Καί αύτός δε άπεστρέφετο, ώς πρότερον, τάς γυναίκας, άλλ' ή καλή
του, ή γραΐά του Χριστιανή έποίει έξαίρεσιν.
’Εν ένί λόγω άμφότεροι έθεωροΰντο άμοιβαίως
ώς έξαίρεσις, ώς σπάνιον, έξηυγενισμένον δείγμα
τοΰ είδους των. Πόσον εύγενώς είχε προσενεχθή
πρός αύτήν, καί αύτή πόσον τόν έπεριποιεΐτο.
Ούδείς ήδύνατο ώς αύτή νά τόν εύχαριστήση ·
καί τάς έλαχίστας έπιθυμίας του προέβλεπε καί
τάς άδυναμίας του αύτάς έλάμβανεν ύπ’ δψιν.
Καί προ ενός έτους, δτε εΐχεν άσθενήσει βαρέως,
μέ πόσην αύταπάρνησιν τόν είχε περιποιηθή!
Βεβαίως δέν θά έσώζετο, αν αύτή δέν ήτο πλη
σίον του. Τοιαύτη ήτο ή γυνή, ήν ώνειρεύετο
ώς σύζυγον καί σύντροφον τού βίου- άλλά νά
τήν νυμφευθή; ’Άπαγε τής βλασφημίας! Τόσον
γέρων πλέον καί τοιαύτας έχων άρχάς; Πώς
ήτο τοΰτο δυνατόν; . . . Από τινων εβδομάδων
παρετήρει παρ’ αύτή άνησυχίαν τινά καί δυσθυ
μίαν ■ τί συνέβαινε; Τέλος τφ έξεμυστηρεύθη,
δτι ό έν παρακειμένη τινι πόλει ζών άδελφός
της είχε συλλάβει τήν άλλόκοτον ιδέαν νά τήν
ύπανδρεύση — αύτήν τήν πεντηκοντούτιδα ήδη
γυναίκα. Εύρέθη άνήρ κατάλληλος, άνήρ ήσυχος,
έξηκοντούτης, χηρευμένος, ιδιοκτήτης καλού ξενο
δοχείου. Αύτή δμως άνθίστατο καί έθεώρει
χρέος της νά μήν άφήση τόν καλόν Καθηγητήν
της, δστις τή ήτο τό πάν. Πρός τούτοις είχε
καί αύτή τάς άρχάς της- Πώς νά τολμήση
νά προφέρη ενώπιον τού καθηγητοΰ τήν λέξιν
γάμος- πλήν ό άδελφός της δέν τήν άφινεν
ήσυχίαν, τή παρίστα δτι ό Καθηγητής ήδύνατο
αίφνης ν’ άποθάνη, καί δτι αύτή έπεχείρει αύτόχρημα έγκλημα άποποιουμένη τόσον καλήν άποκατάστασιν· ό ξενοδόχος, δστις τήν έζήτει είς
γάμον, έίχεν άνάγκην συντρόφου καλής καί οικο
κυράς έμφρονος· καί έπί τέλος ό ίδιος οίκος

ΕΣΠΕΡΟΣ.
είναι πράγμα άνεκτίμητον. Ίοιαύτα τή έλεγεν
ό άδελφός της. Βεβαίως δλα ήσαν καλά καί
άξια· άλλά τί νά κάμη; Πώς ν’ άφήση τόν άγαθόν Καθηγητήν της; Ένδοΰσα τέλος είς τάς
παραστάσεις τοΰ άδελφού άπεφάσισε νά μεταβή
επί μίαν ήμέραν παρ' αύτω, δπως συζητήση
ώριμώτερον τήν ύπόθεσιν. Τά πάντα έξεμυστηρεύθη μετά πολλής συστολής καί δειλίας πρός
τον κύριόν της,; δστις τή προσεμειδία καί έσειε
τήν κεφαλήν του· — άφ’ ού δμως αύτή έξήλθε
τοΰ δωματίου κατελήφθη ούτος ύπό ύργής . . .
Χθές λοιπόν εΐχεν άναχωρήσει ή Χριστιανή,
καί άν καί ύπεσχέθη νά έπανέλθη διά τής προ
τελευταίας εσπερινής αμαξοστοιχίας — δέν εΐχεν
άκόμη φανή. Τεταραγμένος περιεπάτει έντός
τοΰ δωματίου του καί έψιθύριζε διακεκομμένος
λέξεις· "θά ένδώση: θά πεισθή; Έπί τέλους
δέν ήδύνατο νά τήν έμποδίση· άλλ’ άν έπρόκειτο
περί γάμου — αύτός έπί τέλους ήτο πλησιέστερος τοΰ ξενοδόχου · τί ήθελε καί έζήτει
ξένον — Μετ’ ολίγον έννοών δτι δέν είχε τήν
άπαιτουμένην πρός έργασίαν ψυχραιμίαν, έξήλθεν
είς περίπατον — άλλά καί πάλιν δέν ηύχαριστεΐτο· έπέστρεψε λοιπόν είς τήν οικίαν, καί τό
πρώτον μέλημά του ήτο νά σταθή έμπροσθεν
τοΰ μεγάλου κατόπτρου καί νά παρατηρήση
εαυτόν άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Ή έξέτασις
αυτή φαίνεται δτι τόν ηύχαρίστησε, διότι τά
χείλη του έμειδίων. Άλλά πού ήτο ή Χριστιανή; Βεβαίως μετ’ ολίγον θά έλθη. — Αίφνης
έπεσαν τά βλέμματά του πρός τό έρμάριον τών
χρυσαλλίδων — ”Ω φρίκη! μία τών μεγάλων
ύάλων ήτο τεθραυσμένη· Τμήμα ύάλου πεσον
έντός τοΰ έρμαριου είχε καταστρέψει ώραιότατον έντομον. "Ώ άνέκραξεν έν άπελπισία
ό φυσιοδίφης· ήτο ό Βρασιλιανός μου! Τό μόνον
δείγμα, τό όποιον εΐχον! — Τώρα πλέον, άν
καί αύτή μ’ έγκαταλείψη, προτιμώ ν’ άποθάνω
πριν ή έμπιστευθώ είς άλλην, άδιάφορον καί
άν ικανόν!’’
Αίφνης διεκόπη έν τώ μονολογώ του ■ ένώπιόν του ίστατο ή Χριστιανή. — Τό πρόσωπόν
της ήτο έξημμένον, οί όφθαλμοί της, οι καλοί,
άγαθοί δφθαλμοί της, έλαμπον · έφαίνετο άνυπόμονος καί μόλις καί μετά βίας ήδυνήθηινά
προφέρη τάς έξής λέξεις— ’Ιδού, ήλθον, κύριε Καθηγητά . . . καί
έδώ θά μείνω! . . . Ήλθον μέ τήν ταχεΐαν αμα
ξοστοιχίαν . . . δέν ύπέφερα πλέον νά μένω μα
κράν! . . . Μ’ έννοεΐτε, Κύριε; . . . Άλλ’ υμείς
πώς έπεράσετε; Δέν σάς έλλειψε τίποτε;
Ώς άστραπή διήλθε διά τού προσώπου του·
τήν προσέβλεψεν άσκαρδαμυκτί. — Καί τί γί
νεται ό ξενοδόχος; τήν ήρώτησε μετ’ ύλίγον. —
Τίποτε! Τίποτε! Είναι άνήρ καλός καί τίμιος ...
άλλά δέν τόν θέλω! Καί δέν τόν θέλω, έπειδή
δέν ήμπορώ. — Καί διατί δέν ήμπορεΐς, Χριστιανή; τήν ήρώτησεν αύτός συγκεκινημένος. —
Μ’ έρωτάτε; Δέν τό ήξεύρετε, Κύριε ;. . . Δέν
ήμπορώ ν’ άποχωρισθώ άπό υμάς, ας γείνη δ,τι
γείνη. — Καλή ψυχή! άνέκραξεν αύτός· άλλά νο
μίζεις δτι θά δεχθώ τοιαύτην θυσίαν; — Δέν είναι
Ουσία . . . θυσία θά ήτο νά σάς άφήσω. — Καλά
λοιπόν· θά μείνης· καί δ,τι άφορά τό μέλλον
σου, θά φροντίσω· έγώ ούτε συγγενή έχω είς
αύτόν τόν κόσμον ούτε φίλον πλησιέστερον σοΰ.
Δύναμαι ν’ άποθάνω — καί βεβαίως θ' άποθάνω
πρό σοΰ, διότι είμαι καί πρεσβύτερος — άλλ’
αύριον εύθύς μεταβαίνω είς τόν Συμβολαιογράφον
μου καί . . . μείνε ήσυχη ... — Μ ή περαιτέρω!
κύριε καθηγητά, τόν διέκοψεν αύτή άποτόμως·
άν ε’ιπήτε άκόμη μίαν λέξιν, άναχωρώ, φεύγω.
— Τί έπαθες, Χριστιανή; — Πραγματικώς άνήκουστον! Καί τί μέ μέλλει διά τό μέλλον;
*Επρεπε νά έννοήσητε, νά αίαθανθήτε δτι μόνον
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διά σάς φροντίζω· θά ήμην ή χειροτέρα τών
γυναικών, έάν έσκεπτόμην άλλως . . .
Άκτίς φωτεινή έλαμψεν είς τούς οφθαλμούς
του· έλαβε τήν χεΐρά της καί τήν έσφιγξε μετά
θερμότητος. — Έπερίμενα τοιαύτην διαμαρτύρησιν παρά σοΰ, Χριστιανή, είπε τέλος συγκεκινημένος καί σοβαρός- άλλ’ υπάρχει μέσον,
δι’ ου δύναμαι νά σέ άναγκάσω νά γείνης κλη
ρονόμος μου. — Ώ! παρακαλώ, άς τ’ άφήσωμεν
αυτά ... — Καί πόσων έτών είναι ό ξενοδόχος;
ήρώτησεν αύτός μετ’ ολίγον. — Πεντήκοντα έννέα. — Πεντήκοντα έννέα; όσον καί έγώ .. . Κύτταξέ με, Χριστιανή· ήμπορώ νά συγκριθώ μέ τόν
ξενοδόχον; — Τί λέγετε, Κύριε άπήντησεν αύτή
με συνεσταλμένο·/ μειδίαμα. — Τί λέγω; . . .
Λέγω δτι έχω σκοπόν νά συναγωνισθώ μέ τόν
ξενοδόχον... Ναί, καλή μου Χριστιανή- ιδού ή
χειρ μου . . . Έάν σύμφωνης συγκατάνευσον
νά μή μέ χλευάσης. Τί είναι τοΰτο, κύριε Κα
θηγητά; Πώς είναι δυνατόν; — Καί διατί νά
μή ήναι δυνατόν; άνέκραξε σφιγγών τήν χεΐρά
της· γνωρίζω πώς σκέπτησαι. Έπί τών άρχών
μας δέν ουνάμεθα πλέον νά σεμνυνώμεθα· άλλ'
άφ’ ετέρου άντί τών άρχών τούτων έχομεν τήν
πεποίθησιν δτι θά ήμεθα διά παντός πιστοί καί
άφωσιωμένοι. Γνωριζόμεθα ήδη πρό πολλοΰ καί
ήξεύρομεν τί έκαστος ήμών άξίζει . . . Καθ’
όσον ο’ άφορά τήν ήλικΐαν, κατά τήν οποίαν
άποφασίζομεν νά κάμωμεν τήν τρέ λλαν μας .. .
ενθυμούμαι τώρα πεοιστατικόν τών παιδικών μου
χρόνων. Εΐχομεν τότε χειμώνα τόσον μαλακόν,
ώστε κατά τόν Δεκέμβριον ήνθουν τά ία . . . τά
ία, άκούεις, Χριστιανή;... Ήτο έαρ έν χει
μώνι. Καί δ,τι σήμερον συμβαίνει είς τήν γε
ροντικήν ήμών ηλικίαν τί άλλο είναι ή έαρ έν
χειμώνι;
— Εαρ έν χειμώνι! έπανέλαβεν ή Χριστιανή, καί δάκρυα, έρρεον έπί τών παρειών
της. Πώς είναι τοΰτο δυνατόν; . . .
’Ενταύθα τελειόνει τό διήγημα, τό όποιον
ήρχισεν ώς μύθος. Καί ήδη περί τό τέλος του
πάλιν τέλος μύθου λαμβάνει ύπό τόν κάλαμόν
μου. Ή άλήθεια δμως ούδόλως παραμορφοΰται
διά τούτο, διό καί λέγω· Ύπανδρεύθησαν,
ήσαν εύτυχεις, καί έάν δέν άπέθανον
ζώσιν άκόμη σήμερον.

Η ΠΟΛΙΣ ΧΑΡΤΟΥΜ
ΕΓΙΙ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥ ΝΕΙΛΟΥ.
(Μετά εικόνων, 8ρα σελ. 229.)

Σήμερον δτε ένεκα τών έν τή κεντρική ’Αφρική
συμβάντων ή προσοχή τής Ευρώπη; στρέφεται
προς τάς άπομεμακρυσμένας έκείνα; χώρας, κρίνομεν σζόπιμον νά παραθέσωμεν εικόνα παριστώσαν μέρος τής πόλεως Χαρτούμ, τής κειμένης παρά τήν θέσιν, έν η τά άσύντακτα καί
άγρια τοΰ Μαγδή στίφη έλζύσαντα είς ένέδραν
σώμα Αιγυπτιακού στρατού, όδηγούμενον ύπό
τού ’Άγγλου στρατηγού Hicks καί άλλων άξιωματικών, κατετρόπωσαν αύτό καί έσφαξαν, ώς
ύποτίθεται, ού μόνον άπαντας σχεδόν τούς Αιγυ
πτίους στρατιώτας άλλά καί τούς ξένους άρχηγούς καί δύο άνταποκριτάς Εύρωπαϊκών έφημερίδων, παρακολουθοΰντας τήν έκστρατείαν ταύτην.
Ή πόλις Χαρτούμ, ή πρωτεύουσα τής αιγυ
πτιακής έπαρχίας τοΰ Σουδάν, κεΐται έπί τής
άριστεράς όχθης τοΰ λεγομένου Κυανού Νείλου
(Βαλ-ελ-Άσράκ) καί άκριβώς έν τή θέσει, έν ή
ούτος εισβάλλει είς τόν Λευκόν Νείλον. Ή
πόλις έχει τό όνομα έκ τού σχήματος τοΰ με
ταξύ τών δύο ποταμών έκτεινομένου ισθμού, δν
οί "Αραβες όνομάζουσι Έας-ελ-Χαρτούμ. "Αν
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καί ή θέσις τής πόλεως ήναι άρκούντω; νοσώδης,
ούχ ήττον δμως έπειδή κεΐται έπί δύο μεγάλων
ποταμών κατέστη έντός εξηκονταετίας άπό τής
έν έτει 1823 ύπό τού Μεχεμέτ-Άλή ίδρύσεως
αύτής ώς στρατιωτικού σταθμού, ή έπισημοτέρα
πόλις τή; Κεντρικής ’Αφρικής, ώς συγκεντροΰσα
τό μονοπώλιον τού έμπορίου. Άπό Χαρτούμ
άναχωρούσιν οί έμποροι τοΰ έλέφαντος πρός τόν
Λευκόν Νείλον, καί το έπικερδές τοΰτο έμπόριον
έλάμβανεν άπό έτους είς έτος μεγαλειτέρας δια
στάσεις. Έπειδή δμως συγχρόνως άνεπτύσσετο
καί ή σωματεμπορία, ήναγκάσθη ή αιγυπτιακή
Κυβέρνησις νά κηρύξη τό μονοπώλιον τοΰ έμ
πορίου τοΰ έλέφαντος καί νά έμποδίση τήν έπί
τού Λευκού Νείλου ποταμοπλοΐαν, δπερ δμως
δέν κατώρθωσε νά έξαλείψη έντελώς τήν βάρ
βαρον σωματεμπορίαν. Αί πλεϊσται έν Χαρτούμ
οίκίαι είσίν έκτισμέναι έκ πηλού κατά τό έν
Νυβία έπιζρατούν έθος- ύπάρχουσιν δμως καί
οίκοδομαί πλινθόκτιστοι, κατά τάς απαιτήσεις
τού εύρωπαϊκοΰ βίου διεσκευασμέναι. Παρά τήν
όχθην τού Νείλου άνήγειρεν ή Κυβέρνησις τό
μέγαρον τού Χοκουμδάρ (γενικού διοικητοΰ τής
έπαρχίας) κτιριον ώραΐον έν μέσιυ έκτεταμένου
κήπου, τήν οικίαν τοΰ Μουδίρου, τό ταχυδρομεΐον, τό τηλεγραφείο·/. Έκεΐ εύρίσκεται καί
τό Αύστριακόν προξενεΐον. Παρά τήν μεγάλην
άγοράν, τήν λεγομένην Σούζ. είναι το Γερμανι
κόν προξενεΐον. Ζωηράν παριστφ ή άγορά κίνησιν έκτος τών έγχωρίων προϊόντων εύρίσκει τις
έκεΐ διάφορα είδη τής εύρωπαϊζής βιομηχανίας,
ύφάσματα παντοΐα, έτοιμα ένδύματα, ύποδήματα
τού συρμού, καί άφθονα πνευματώδη ποτά, άπό
τού οινοπνεύματος μέχρι τοΰ βιενναίου ζύθου.
Τήν κίνησιν τοΰ έμπορίου άποδεικνύουσι καί οί
στατιστικοί πίνακες, έξ ών βλέπομεν δτι κατά
τά τελευταία έτη ή έξαγωγή άνήλθε κατά μέσον
δρον είς προϊόντα άξίας 4 έζατομμ. φράγκων.
Ό πληθυσμός τής πόλεως άνέρχεται είς 30—35
χιλιάδας ψυχών οί κάτοικοι άνήκουσιν είς δια
φόρους εθνικότητας· είναι “Άραβες, Αιγύπτιοι,
Άβυσσινοί, Τούρκοι, Πέρσαι,’Αρμένιοι, ’Ιουδαίοι,
Κόπται καί κατά τά τελευταία έτη καί Εύρωπαΐοι έξ δλων τών χωρών. Χάρις είς τήν φιλομουσίαν καί τά πατριωτικά αισθήματα τών ομο
γενών ήμών έχει ό"Εσπερος καί έν Χαρτούμ,
τω άποκέντρφ έκείνφ σταθμω, ένθέρμους τινάς
συνδρομητάς καί τακτικούς άναγνώστας.
Δυστυχώς, ώς ανωτέρω είπομεν, ή σωμα
τεμπορία έξαζολουθεΐ έξασκουμένη έν τή χώρα
έκείνη· τήν προτίμησιν έχουσιν αί γυναίκες τής
Άβυσσινίας, αίτινες, άναλόγως τής ηλικίας των,
πωλοΰνται άντί 200 ή καί 300 αύστριακών
ταλλήρων έκάστη, έν ω αί μαΰραι γυναίκες δέν
τιμώνται πλέον τών 60 ή 80 ταλ)# Μέγα είναι
έν Χαρτούμ τό πλήθος τών υπαλλήλων τής
Κυβερνήσεως, τό πλεΐστον Αιγυπτίων. Προξένους
καί προξενικούς πράκτορας διατηροΰσιν δλα σχε
δόν τά εύρωπαϊκά κράτη, ή Αύστρία, ή Γερμα
νία, ή Γαλλία, ή Ιταλία, ή Ελλάς, καί αί
Ήνωμέναι τής ’Αμερικής Πολιτεΐαι, ώς καί ή
Περσία.
Παραθέτομεν έπίσης καί τάς εικόνας τοΰ
στρατηγού Hicks καί τοΰ άνταποκριτοΰ τών
" Ημερησίων Νέων” 0’ Donvan, φονευθέντων
αμφοτέρων έν τή καταστρεπτική μάχη τοΰ Όβεΐδ
ύπό τών άγριων όπαδών τοΰ φανατικού Μαγδή.
Ό Hicks, στρατιώτης έμπειρος καί άνδρεΐος,
ήτο συνταγματάρχης τοΰ ’Αγγλικού στρατού έν
ταΐς Ίνδίαις · τώ 1881 προσελήφθη ύπό τής Αι
γυπτιακής Κυβερνήσεως είς τήν υπηρεσίαν αύ
τής καί άνέλαβε τήν έν Σουδάν έκστρατείαν,
καθ ήν πολλάς ύπέστη περιπετείας μέχρις ου
εύρεν έκεΐ καί τό ήρωϊκόν αύτοΰ τέλος. Ο δέ
Ο’ Δόνβαν ήτο ό γνωστός άνταποκριτής τών
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" Ημερησίων Νέων” ό άκάματος περιηγητής,
δστις τοσάκις ήδη διέφυγε τον έσχατον κίνδυνον,
μέχρις ού έπέποωτο νά πέση καί ούτος θύμα
τοΰ έπαγγέλματός του έν τοΐς στενοΐς τοΰ Σου
δάν. Κατά τάς τελευταία; έκ Χαρτούμ ειδήσεις
ή καταστροφή τοΰ Αιγυπτιακού στρατού δέν ήτο
τόσον γενική, δσον κατ’ άρχάς διεδόθη · φαίνεται
μάλιστα δτι τινές τών ξένων αξιωματικών τής
εκστρατεία; εΰρίσζονται αιχμάλωτοι παρά τω
Μαγδή, έν οίς λέγεται καί ό Γερμανός άξιωματικός Seckendokf, ού είχε διαδοθή ό θά
νατος.

0 ΡΠΤ2Ρ.
(Μετά είκόνος, ϊρα σελ. 233.)

Έπί τοΰ χείλους πίθου άρχαίου
Μικρόν πτηνόν,
Ρήτορος ύφος έχον γενναίου
"Ιστατ’ όρθόν.

"Ιστανται πέριξ μ’ ανοικτόν στόμα
“Άλλα πτηνά,
Ποικίλα δλα τόν χνοΰν, τό χρώμα,
Έφετεινά.
Εύγλωττος είναι, μέγας ό ρήτωρ
Άναδειχθείς,
Μερίδο; νέας πρώτος ήγήτωρ
Π ροκηρυχθείς.
Τό στόμ’ άνοίγει· θά όμιλήση —
Σιγή! Σιγή!
Κεραυνοβόλος δταν βροντήση
Σείετ’ ή γή.

"Φίλοι μου, λέγει, πάσχει ή χώρα,
Πάσχει δεινώς·
Καιρός έπέστη, ήλθεν ή ώρα,
Νΰν άποινώς
"Σύσσωμοι δλοι νά έγερθώμεν,
Καί κατ’ αισχρού
Νΰν μετά θάρρους νά ζινηθώμεν
Κοινού έχθροΰ,
" Όστις μέ βάρη, ά επιβάλλει,
Μάς τυραννεΐ,
Κρημνόν άνοίγων έν τή σπατάλη
Φεΰ! άχανή.

"Φίλοι μου, τοΰτο πρέπει νά παύση!
Καί σοβαρά
Τόν δπερόπτην πρέπει νά θραύση
Χειρ στιβαρά.
"Έκ γής προσώπου πρέπει νά λείψη
"Αρχών κακός.
Πρέπ’ είς αιώνα νά τόν κάλυψη
Λήθη πλακός.
"“Άρχών σας πρέπει έγώ νά γείνω —
Μόνος έγώ.
Βλέπετε τότε πώς έγώ κρίνω,
Πώς ένεργώ·
"“Άρχών θά ήμαι ίσος βεβαίως
Τών παλαιών·
Σάς λέγω δ’ δτι θά λάμψη νέος,
Χρυσοΰς αιών!”

“Υδατος αίφνης έκ παραθύρου
Κάδος χυθείς
Τήν βουλήν ταύτην τήν έκ προχείρου
Έλυσ’ εύθύς.

.

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ.
(Μετά είκόνος, όρα σελ. 232.)

Η άρχαία Μυθολογία είναι πλούσια είς μύ
θους, προδίδοντας τήν ζωηράν τών άρχαίων
Ελλήνων φαντασίαν καί τήν έξοχον αύτών ποι
ητικήν φύσιν. Είς τών χαριεστάτων μύθων είναι
ό τοΰ "Ερωτος καί τής Ψυχής, -δστις πολλάκις
ένεπνευσε ποιητά; καί καλλιτέχνα;· άρκεΐ ν’ άναφέρωμεν ένταύθα τό ώραιότατον σύμπλεγμα, τό
γνωστόν ύπό τό όνομα "Έρως καί Ψυχή”, τό
αριστούργημα τού υπάτου τής’Ιταλίας γλύπτου
Κανόβα. Έκ τών νεωτάτων δέ έργων, τών άναφερομένων εί; τόν μύθον τούτον, είναι καί το
ποίημα τοΰ Hamebling, τό φέρον τόν τίτλον
τούτον. Ό ποιητής, θαυμαστή; ένθερμος τών
άρχαίων Ελλήνων, περιγράφει έν τώ ποιητίκωτάτφ αύτοΰ Είδύλλίφ τάς τύχα; καί τάς περι
πέτειας τών δύο έρωμένων, οιτινες ύπερνικήσαντες
δλα τά προσκόμματα ένοΰνται έπί τέλος διά
παντός. ’Ιδού έν δλίγοις ή ύπόθεσις·
Έν Πάφο» τής Κύπρου τελείται έν μουσική
καί χοροΐς ή εορτή τής θεάς τοΰ "Ερωτος, τή;
’Αφροδίτης. "Ολαι αί ευειδείς τής Πάφου κόραι
λαμβάνουσι μέρος είς τήν έορτήν μία μόνον, ή
πασών ώραιοτέρα, είναι άποΰσα. Είναι αυτή ή
νεωτάτη θυγάτηρ τοΰ αρχοντος ίερέως, ή έρασμία
Ί υχή. Ένδίδουσα εί; τά; παρακλήσεις τοΰ
πατρό; της έμφανίζεται τέλος καί αυτή καί
άμέσως ό λαό; δλο: έκπλήττεται καί θαμβοΰται
ύπό τής έξαισία; καλλονής της, τοσοΰτον, ώστε
τήν τιμά ώς θεάν καί τήν άποκαλεΐ νέαν Άφροδίτην. Νεανίαι καί νεάνιδες συνοδεύουσιν αύτήν
παιζοντες αύλούς καί κρούοντες τύμπανα, καί
στρώνουσι τήν οδόν έμπροσθέν της δι’ άνθέων.
Μετ’ ού πολύ ή φήμη τής έκτάζτου ώραιότητο;
τής Ψυχής διαδίδεται άνά τήν χώραν· πανταχόθεν συρρέουσιν οί μνηστήρες· άλλ’ ή Ψυχή
περιφρονεΐ ζαί άπορρίπτει δλους, άρεσζομένη είς
τήν προσφερομένην αύτή θείαν λατρείαν. Ή
’Αφροδίτη δμως, θεωρούσα έαυτήν προσβεβλημένην, δργίζεται καί διατάττει τόν υιόν της, τόν
Ερωτα, νά πλήξη τήν καρδίαν τής Ψυχής δι’
έρωτος πρός γέροντα ζαί δύσμορφον έπαίτην.
Ό "Ερως, πρόθυμος τών διαταγών τής μητρός
του έκτελεστής, άναρριχάται έπί δένδρου κρατών
τά βέλη του· διέρχεται ό έπαίτης· ό "Ερως
ρίπτει τό βέλος και άποτυγχάνει τοΰ σκοπού·
διά δέ τού δευτέρου βέλους τραυματίζει εαυτόν
ζαί αισθάνεται αίφνης φλογερόν πρός τήν Ψυχήν
έρωτα. Ή ’Αφροδίτη τότε έπιβάλλει διά τοΰ
έν Μιλήτω χρησμού είς τόν πατέρα τής Ψυχής
νά έκθέση αύτήν, τήν νυμφικήν ήμφιεσμένην
έσθήτα, έπί έρήμου βράχου, δπως έκεΐ άρπαγή
ύπό πτερωτού τέρατος. Άλλ’ άντί τοΰ τέρατος
έμφανίζεται ένώπιόν της ό"Ερως, δστις τήν οδη
γεί πρός τόν κήπον τοΰ "Ερωτος, ένθα ή Ψυχή
διάγει ώρας εύδαίμονας. Τό μόνον, τό όποιον
έκεΐ τήν καταθλίβει, είναι δτι καίτοι αίσθανομένη πλησίον τόν πατέρα της, δέν τόν βλέπει
δμως. Αί φθονεραί άδελφαί της, ας τή παρακλήσει αύτής ό Ζέφυρο; μετέφερε παρ’ αύτή,
τή παριστάνουσι τόν έρωμένον της ώς τέρας
φρικώδες καί τήν συμβουλεύουσι νά τόν φονεύση
κοιμοόμενον. Ή Ψυχή πείθεται είς τούτο καί
κρατούσα λύχνον έν τή μια χειρί και έγχειρίδιον
έν τή άλλη ευρίσκει τον "Ερωτα κοιμώμενον καί
ετοιμάζεται νά έκτελέση τήν έκδίκησιν. Άλλά
σταγών θερμού έλαίου πίπτει έπί τοΰ ώμου του·
ό "Ερως έξυπνα, βλέπει τό έγχειρίδιον έν χερσί
τής Ψυχής καί άναχωρεΐ λέγων· "Χαΐρε, Ψυχή!
σέ ήγάπησα, ώς τό άνθος τοΰ λωτοΰ άγαπφ τόν
ποταμόν, ώς ή μυρσίνη άγαπα τήν άκτήν τής
κυανής θαλάσσης. Ώς κατοικίαν μου έξέλεξα
τήν ψυχήν σου ■ ήδη δμως μοί είσαι μισητή, καί
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-ρέπει νά τιμωρηθής αύστηρώς διά το έγκλημά
σου!” 'Η Ψυχή λειποθυμεΐ και όταν συνέρχηται
εις έαυτήν εύρίσκεται έν χώρα έρημο». Αί κακαί
άδελφαί της τιμωρούνται διά θανάτου, καί αύτή
δέ ζητεί τόν θάνατον καί κρημνίζεται από υψη
λού καί Αποτόμου βράχου· άλλά Σάτυρος τήν
σώζει καί τήν όδηγεΐ πρός γραΐαν μάντισσαν,
ήτις έρωτηθεΐσα παρ’ αύτής πώς δύναται ν’ άνευρη
πάλιν τόν έρωμένον, τή άπαντφ· "'Υπάρχει
πόθος θερμός, φ καί θεοί ύποτάσσονται.” Τότε
άρχίζουν αί περιπέτεια! τής Ψυχής. Ζητεί τήν
βοήθειαν τής Δήμητρος, τής'ΊΙρας καί τοΰ ’Απόλ
λωνος, άλλά παρ’ δλων άποπέμπτεται· τέλος δέ
διά του Έρμου οδηγείται τή διαταγή τής ’Αφρο
δίτης είς έρημον δάσος. Έκεΐ Αποφασίζει ή
Ψυχή νά έξιλεώση τήν παρωργισμένην θεάν,
υπηρετούσα αύτήν ώς δούλη. Τήν στιγμήν ταύ
την παριστα ή ήμετέρα είκών· υπερήφανος ΐστα
ται ή νικηφόρος θεά έν δλη τή αιώνια καί
Αμαράντφ αύτής καλλονή· προ τών ποδών της
δέ γονυπετής κλίνει τήν κεφαλήν ή κόρη τής
κόνεως, ή ωχρά καί καταβεβλημένη Ψυχή. Ή
’Αφροδίτη τή έπιβάλλει έργα δύσκολα καί κο
πιώδη, νά έπιχειρήση διαλογήν σίτου, ν’ άνεύρη
χρυσούς βοστρύχους άγριων κριών, ν άντλήση
ύδωρ τής Στυγός καί τέλος νά μεταβή είς τόν
Άδην καί διά τής Περσεφόνης νά πληρώση πυ
ξίδα μύρου καλλωπιστηρίου. Η Ί υχή έκτελεΐ
καί τοΰτο, άμα δέ αί πύλαι τοΰ "Αδου κλείονται
όπισθεν αύτής, ζητεί νά μεταχειρισθή τό μύρον
άλλ’ έκ τής πυξίδος έξέρχονται νεκρικοί άτμοί,
οιτινες τήν βυθίζουσιν είς λήθαργον. Εύτυχώς
έρχεται έγκαίρως ό Έρως καί τήν έγείρει. Οί
χρόνοι τής δοκιμασίας παρήλθον ό Ζευς δίδει
τήν άδειαν τοΰ γάμου καί ό ’Έρως, εύδαίμων
σύζυγος τής Ψυχής, μεταφέρει αύτήν είς τό
μέγαρον τών Ούρανίων, ένθα γενομένη καί αύτή
θεά, συναναστρέφεται έν μέσφ τών θεών. Ούτος
είναι ό μύθος τής Ψυχής καί τοΰ 'Έρωτος, δν
μετά πολλής τέχνης έπεξειργάσθη ό Γερμανός

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΑΦ (Graf)
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΑΡΧΑΙΩΝ 1ΜΑΤ12Ν.
Έν τή έπι τή Ταυρική χερσονήσφ κείμενη πόλει
Kehtsch, τώ άρχαίφ Ιΐαντιζαπαίψ ή Βοσπόρφ, ϋπαρχουσι πολλά λείψανα έν τή περιχώρφ οβικνόοντα τά
Ανάκτορα τοΰ Μιθριδάτου, τό δέ 1830—34 άνεζαλύφθησαν πλείστου άξια άρχαϊα μνημεία έλληνιζής καί
ρωμαϊκής τέχνης, άγαλαότια, αγγεία, έπιγραφαί. Τό
1855 ζαταληφθείσης τής πόλεως υπό τών “Αγγλων ζαΐ
Γάλλων τό λαμπρόν αύτής Μουσεϊον ζατηρειπώθη. Τά
έπί τής πόλεως ταύτης τό 1878 άναζαλυφθέντα ρωμαϊκά
ένδύματα έμποιήσαντα ού μικρόν έκπληξιν διαφυλάττονται νΰν έν Πετρουπόλει. Μείζονα δμως χαράν
προύξένηοεν ή ύπό τοΰ θεοδώρου Γράφ άνακάλυψις
άρχαίων ένδυμάτων έν Αίγϋπτψ, περί ών μετεφράσαμεν
τήν έξης ύπό τοΰ περικλεούς έν Λειψίφ καθηγητοϋ
Γεωργίου “Εόερς γενομένην έκθεσιν.

Έν Λειψία.

Ευγένιος Ζωμαρίδης.
"Πρό δεκατεσσάρων έτών άνεΰρον έν Αιγύπτιο
παλαιόν τοΰ μαθητικού μου βίου φίλον· ώνομάζετο Θεόδωρος Γράφ καί προΐστατο έν Καΐρφ
υποκαταστήματος μεγάλου τινός έμπορικοΰ έν
’Αλεξάνδρειά οίκου. Έκτοτε ήδη συνήθροιζεν ό
είρημένος κύριος αιγυπτιακός άρχαιότητας καί
μετά ιδιαιτέρας άγάπης έλληνικά νομίσματα.
’Ασμένως παρέσχον αύτφ έν τφ έργφ τούτφ
ένίοτε οδηγίας τινάς καί διετέλεσα έχων πρός
αύτόν σχέσεις καί άφ’ ού έν Βιέννη κατεστάθη
αύτοτελής, ίδρύσας τό μεγαλοπρεπές ταπήτων
έργαστήριον, ού τίνος νΰν προΐσταται.
Μακρόν χρόνον διατρίψας έν Αίγύπτφ καί
πρός τάς έκεΐ σχέσεις 'συνοικειωθείς, έγκρατής

τής Αραβικής γλώσσης καί κατεσκευασμένος είς
τό νά άναστρέφεται πρός τούς Άνατολίτας έν
φιλικω μέν άλλά σεβασμόν έπιβάλλοντι τρόπο»
κατώρθωσεν ό φιλάρχαιος καί φιλόμουσος έμ
πορος νά είσαγάγη εις Εύρώπην άρχαίους άνατολικούς τάπητας, οΐους τέως ούδείς έν τή
ήμετέρα ήπειρο» είδεν.
0 καθηγητής ΚληλBACEK άφιέρωσεν είς τόν κάλλιστον τών μονα
δικών τούτων ταπήτων ιδιαιτέραν μελέτην καί
έγγυτέρω διατριβών ήδυνήθη κάλλιον τοΰ γράφοντος ταύτα νά διατηρήση ζωηρόν τόν έπιστημονικόν ζήλον τοΰ δραστήριου έμπορου καί διευΟύνη αύτόν είς ώρισμένους σκοπούς. Ουτω
έπεδίωκεν ό κ. Γράφ έν έκάστιυ έμπορικφ ταξειδίφ εις τήν ’Ανατολήν καί έπιστημονικούς σκο
πούς. Τύχη, λεπτόν ίχνηλατικόν πνεύμα, ένθουσιώδης καί έπίμονος προσπάθεια καί αγώνες
πρός τόν διαγεγραμμένον σκοπόν έστεψαν τούς
μεγάλους καί έν μέρει κινδυνώδεις αύτοΰ μόχ
θους διά ωραίων καί έκπληκτικών Αποτελεσμά
των. Οί πλούσιοι έκ παπύρου θησαυροί, ο'υς
μετεκόμισεν οϊκαδε έκ Φαγιούμ μημονεύονται
ένταΰθα διά βραχέων. Διά τοΰ έξόχου Γερμανού
προξένου T11AVEBS καί τοΰ ίκανωτάτου πρώτου
βοηθού τοΰ έν Βερολίνφ Μουσείου, διδάκτορας
L. Stern, πληθύς όμοιων άποσπασμάτων έκομίσθησαν καί είς Βερολΐνον. ’Ανάγονται έν μέρει
μέχρι τών χρόνων τών αύτοκρατόρων (Δομιτιανοΰ
καί ‘Αδριανοΰ), καί έξήχθησαν έξ αύτών σπου
δαίοι ιστορικοί χρονολογίαι καί Αξιόλογοι συμβολαί πρός γνώσιν τού πολιτισμού τής Αίγύπτου
ύπό τούς 'Ρωμαίους καί Βυζαντινούς. Καί είς
Παρισίους ήχθησάν τινα έκ τούτων τών άπροσδοκήτως είς φώς άχθέντων κειμηλίων. ’Εάν
τφ βερολινείφ Μουσείο» ή τφ κ. Γράφ περιήλθεν
ή μερίς τοΰ λέοντος, άδηλον· πάντως ένταΰθα ή
τύχη καί ή δόξα διενεμήθη μετά δευτέρου και
τρίτου· έπί έτέρου δμως σταδίου, δπερ προσεκτήσατο, είναι ίδιον αύτοΰ κτήμα, καί άν τήν
άνακάλυψίν του παρακολουθήσωσι καί άλλαι,
ούδέν ήττον παρ’ ούδενός θά άμφισβητηθή αύτφ
ή άξια, δτι έδειξεν έν τούτφ τήν δδόν καί πρώ
τος άνέφξε τήν θύραν.
"Οτε πρό τινων έτών ήγγέλθη δτι έν Κερτσίο»
εύρέθησαν νεκροί έν ρωμαϊκοΐς ένδύμασι, έξήγειρεν ή εΐδησις αύτη δίκαιον θαυμασμόν· τά
ένδύματα ταύτα ήχθησαν είς Πετρούπολιν, ένθα
διαφυλάττονται. "Ο,τι περί αύτών γινώσκομεν
είναι έκπληκτικόν, άλλ’ έτι θαυμαστότερα πρέπει
νά δνομασθώσι τά εύρήματα, άτινα ήγαγον είς
φώς αί άνασκαφαί τοΰ ήμετέρου φίλου. Τά
εύρήματα ταύτα είναι άξιολογώτατα και παρέχουσιν έλπίδα περί όμοιων έν τφ μέλλοντι κτή
σεων, δώτι εύρέθησαν ούχί κατά τύχην, άλλά
διά συντόνου καί τόν σκοπόν πρό οφθαλμών
έχούσης έρεύνης. '0 καθηγητής Karabacek
έν εύτυχεΐ ώρα έθηκε τό ζήτημα, ποΰ τής τοΰ
Νείλου κοιλάδος έτάφησαν αί μετά τούς χρό
νους τών Φαραώνων άποθανούσαι γενεαί τών
Ελλήνων καί 'Ρωμαίων. 'Ότι μετά τούς χρό
νους τοΰ ’Αντωνίου δέν έκαίοντο καί βραδύτερον δέν έταριχεύοντο, ήτο βέβαιον δθεν
μετά λόγου ήδύνατό τις νά προσδοκά δτι ήδύναντο νά εύρεθώσιν έν τφ ξηρφ τής Αίγύπτου
έδάφει νεκροί έν ίματίοις, δπερ έφόρουν ζώντες.
'0 καθηγητής KARABACEK άνεκοίνωσε τάς σκέ
ψεις ταύτας είς τόν συνετόν καί είς χρηματικά
άναλώματα πρόθυμον έμπορον καί συνεβούλευσεν
αύτφ τήν άναζήτησιν καί έξεύρεσιν κοιμητηρίου,
έν φ οί σύγχρονοι τών μεταγενεστέρων ρωμαίων
καί βυζαντινών αύτοκρατόρων άνεπαύοντο.
0
κ. Γράφ Ανέλαβε τό έργον μετά τής διακρινούσης
αύτόν ένεργείας ούδαμώς άποτραπείς έκ τών
Αποτυχιών τών παρακολουθησασών τάς πρώτας
αύτοΰ άποπείρας. Έξέτείνε τάς έρεύνας του
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μέχρι τής Συρίας καί άφ’ ού καί ένταΰθα δέν
εύρίσκετο τό ζητούμενον έπέστρεψεν είς τον
Νείλον καί κατώρθωσεν έκεΐ δλίγας εβδομάδας
πρό τής καταρραγείσης στάσεως, ήτις παρέδωκε τάς τύχας τής Αίγύπτου είς τάς χεΐρας
τών “Άγγλων, νά εύρη τάφους μετά ρωμαϊκών
καί ελληνικών νεκρών.
Κατά τάς ήσυχους
ημέρας τής τοΐς ξένοις ευνοϊκής κυβερνήσεως τοΰ
έξορίστου Χεδίβου ’Ισμαήλ παρέστη ό γράφων
τήν σημείωσιν ταύτην τφ ήδη άποθανόντι Σάξβέη, οιαπρεπεΐ γερμανφ ίατρφ έν Καΐρφ, είς
συλλογήν άραβικών κρανίων χάριν άνθρωπολογικών σκοπών έκ τίνος πολυανδρίου καί γινώσζει
μετά πόσης προσοχής έπρεπε νά έκτελεσθή τότε
ή έπιχείρησις. Ό κ. Γράφ δμως έτόλμησε
νά άνορύξη έν καιρφ Αναβρασμού τοΰ φανατικού
όχλου κοιμητήριον καί δύναται νά λογισθή εύτυχής
δτι έξήλθε ταύτης τής τολμηρας έπιχειρήσεως
ού μόνον άβλαβης καί σώος, άλλά καί μετά
πλούσιας Αμοιβής. Αί έντάφιοι έσθήτες, άς έξέδυσε τούς έλληνας καί ρωμαίους νεκρούς καθαρΟεΐσαι καί τή όσμή προσιτά! καταστάσαι έξετεθησαν έν Βιέννη είς θέαν. Ό καθηγητής Ka
rabacek διηυθέτισε τά εύρήματα πραγματευθείς
περί αύτών έν δυσί μικροΐς μέν, άλλα πολυτιμοις
συγγραμματίοις. Παραπέμπομεν τόν Αναγνώστην
είς ταύτα*)· έκπλήσσεταί τις εύρίσκων έν τφ
καταλόγφ πολλά ύφάσματα ύφανθέντα κατά με
θόδους νομισθείσας μέχρι τοΰδε ώς Ανακαλύψεις
καί έφευρέσεις τών νεωτέρων χρόνων. Εις ταύτα
καταλέγομεν το τραχύ καί κατά τόν τρόπον τού
βελούδου (όλοσηρικοΰ) ύφανθέν έκ βάμβακος
ύφασμα όμοιάζον τφ άγγλικφ Robber, τφ έν
χρήσει έν τοΐς λουτροΐς εις άπόμορξιν. Επί
σημός τις ρωμαίος μέγα Αξίωμα περιβεβλημένος
έκ τής 4Τ·' έκατονταετηρίδος π. X. έφόρει τον
έκ τοΰ υφάσματος τούτου χιτώνα. “Έτι δέ πρός
τούτοις έν τοΐς γραφείοις εύρήμασιν ύπάρχουσι
διαφορώτατα ύφάσματα εχοντα ένυφασμένα ή
τή ραφίδι κατεσκευασμένα ποικίλματα, κρόσσους
καί κράσπεδα (σειρίτια) παντός είδους. Εν τοΐς
σειριτίοις τούτοις Ανήκουσί τινα έν γνήσια και
καθαρά γοβελινείφ ύφαντική έξειργασμένα καί
έξ αύτών είναι πρόδηλον δτι ή tapisserie <le
haute lisse, δπως καλείται ή γοβελίνειος έργασία έν Γαλλία, ούδαμώς, ώς μέχρι τοΰδε έπιστεύετο, είναι γαλλική έφεύρεσις. Κατάγεται
έκ τής ’Ανατολής καί πιθανώς έκομίσθη είς
Εύρώπην κατά τήν δευτέραν Σταυροφορίαν (121*.
εκατονταετηρίδα). Ό καθηγ. Καοαβασέκ άπέδειξεν έν προτέρφ συγγράμματι **) δτι ή τέχνη
τής γοβελινείου ύφαντικής κατάγεται έκ τής
μεσημβρινής Περσίας- νΰν δέ έν τοΐς έν Βιέννη
έκτεθειμένοις πρόκεινται δείγματα έπικυροΰντα
Αρκούντως τήν ορθότητα τής παραδοχής αύτοΰ.
"Εν τών δειγμάτων τούτων φαίνεται κατασκευασθέν έν τή 71 έκατονταετηρίδι μ. X.
’Εάν τήν λεπτήν βύσσον, ήν έφόρουν αί αίγύπτιαι γυναίκες, δπως καλύπτωσι μέν τάς μορφάς τοΰ σώματος, άλλ’ ούχί καί νά κρύπτωσιν
αύτάς, δύναται ή ήμετέρα ύφαντική νά έξεργασθή
έπίσης λεπτοϋφή, ώς τοΰτο έγίνετο έν τή Αρχαία
’Ανατολή, είναι άδηλον. Πάντως δμως τά υπό
τοΰ Γράφ είς φώς άχθέντα τεμάχια γυναικείας
έσθήτος έκ τοιαύτης γραμμαΐς διειλημμένης
βύσσου είναι θαυμασίας λεπτότητος. Τό σπάνιον
τοΰτο ίμάτιον, έν φ εύρέθησαν καί τινες μέλαιναι τρίχες τής φορούσης αύτό, ήτο κεκοσμημένον
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διά λεπτοτάτων γοβελινείων σειριτίων, περί ών
ό Karabacek λέγει "έκ τούτων, τών κοσμη
μάτων καί ποικιλμάτων είναι είσέτι όρατά διά
φορα έρραμένα παταγεΐα καί τά έκ τών ώμων
ύπέρ τού στήθους καί τής ράχεως διερχόμενα
καί είς κομψά φοίνικας φύλλα άπολήγοντα ταινιώδη έπιβλήματα οίνωποΰ χρώματος, άπαντα
έπί ενός στήμονος συνεστραμμένων νημάτων βύσου
ούτως έξειργασμένα ώστε ταύτα τά γοβελίνεια
έπιβλήματα ώς πρός τήν έξεργασίαν δύνανται
νά συγκαταλεχθώσιν είς τά λεπτότατα τεχνουρ
γήματα τής διά βελόνης ζωγραφιάς (ποικιλτικής).
Έμφαίνουσιν ώς κοσμήματα φυτά, ρόδα καί
πτηνά μικρά . . .” Είς τών τεσσάρων κατά
μεταγενέστερον έθος τό κατώτερον τοΰ χιτώνος
μέρος (άνά δύο έπί τοΰ προσθίου καί έπί τοΰ
δπισθίου μέρους) περικοσμούντων καί έπερραμμένων μικρών κύκλων (orbiculus) δίετηρήθη.
Τό Αριστούργημα τοΰτο λεπτοτάτης γοβελινείου
κοσμητικής εχει έν τφ μέσφ μικράν τινα Ανθο
δέσμην.
’Αλλ’ ή άνακοίνωσις αύτη δέν προτίθεται νά
περιγράψη, άλλά μόνον νά έξοτρύνη τούς φίλους
τής τών άρχαίων τεχνουργίας νά γνωρίσωσι τά
γράφεια εύρήματα. Ό μή δυνάμενος νά ίδη
αύτά έν Βιέννη εύρίσκει έν τοΐς προλελεγμένοις
καραβασεκείοις συγγράμμασιν έξαίρετον καί είς
βαθεΐαν γνώσιν τής τών άρχαίων ύφαντικής έρειδομένην έκθεσιν. Ό γράφων τάς όλίγας ταύτας
λέξεις δέν Αποκρύπτει δτι τά μικρά τεμάχια καί
αί λακίδες έποίησαν έπ’ αύτοΰ βαθεΐαν καί ιδιαι
τέραν έντύπωσιν. Ένόμισεν δτι έπετράπη αύτω
νά ψαύση τούς άρχαίους, έν φ έψαυε τά ένδύ
ματα, ατινα έφόρουν έν χαρά καί λύπη καί ατινα
έλαβον έν τφ τάφφ· "Ούδέν καινόν ύπό τόν
ήλιον” κηρύττουσι καί τά υφάσματα ταύτα.
Μεθ’ όποιας έζητημένης τέχνης έξέλεξεν ή αρι
στοκρατική δέσποινα τό ύφασμα και τά ποικίλ
ματα τής είς έορτάς έσθήτός της, μεθ’ όποιας
ύπερηφανείας έκόσμησεν ό έν άξιώματι τόν χιτώ
να του διά πορφυρού πλατυσήμου (clavus), πόσον
έπιμελώς ένόει ή μήτηρ ήδη τότε νά έπιδιορθοΐ
τό ένδυμα τοΰ τέκνου της καί νά ράπτη αύτό
έχουσα ύπ’ δψιν μέλλουσαν αύξησιν! Έν τφ ύπό
τοΰ Γράφ άνορυχθέντι νεκροταφείφ παραδόξως
έκειντο τεθαμμένα πολλά μικρά παιδία καί
μετ’ αύτών τά κοροπλαθικά άγαλμάτια (κού
κλοι) έφ’ οίς [έτέρποντο έν τφ βίφ. Πολλάκις
και παρά λίαν έπαϊόντων ήκουσα δτι ό ήμέτερος
βιος είναι εντελώς διάφορος τοΰ τών άρχαίωνάλλά παράδοξον! 'Όσιο οαθύτερον εισδύω είς
τούτον τόν βίον, βσιρ πολυαριθμότερα καί έμφανέστερα ίχνη αύτοΰ Ανακαλύπτω, τοσούτφ ομοιό
τερος φαίνεται μοι δτι είναι πρός τόν ήμέτερον
έν μεγάλφ καί έν σμικρφ, έξωτερικώς καί
έσωτερικώς. Βεβαίως ΐστανται οί Αρχαίοι έγγυ
τέρω τής φύσεως ή ήμεΐς· τοΰτο προήγαγε τήν
τέχνην αύτών, τοΰτο διετήρησε παρ’ αύτοΐς τήν
φαιδρότητα τού βίου καί χαράν, ήτις έν ήμΐν βα
δίζει ώχρα, κατεσκληκυΐα, δύσμορφος καί περικεκαλυμμένον τό πρόσωπον έχουσα.”

Καί είνε τόσοι ποιηταί.. .
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Καί, οΐμοι! τόσοι
ψάλλουν

Τόσοι. . .
Πλήν διά σέ αί καρδίαι των αί εύγενεΐς δέν
πάλλουν
Καί βλέμμα δέν ήξίωσε κάνεις κ’ είς σέ νά δώση.
Μέ τών όρέων τον σωρόν σύ πλήν έπλαστουργήθης
Μικρός!
ΙΙαρήλθον τόσοι άνθρωποι, τόσοι σοφοί εύήθεις
Καί έσεβάσθη τόν μικρόν τόν κόκον ό καιρός.
'Άγνωστα έτη έζησες, κόκκε, εις παραλίας,
Πολλά!
Σέ λούουσι τά κύματα τής παραθαλασσίας
Καί ό άφρος σβυνόμενος έπάνω σου κυλά.

Ισως ποτέ σ’ έθαύμασε μικρόν άπό καρδίας
Παιδίον
ΙΙαΐζον έκεΐ είς τήν άκτήν, άλλά μεθ’ έκηλίας
Βλέμμα σοί έρριψαν ψυχρόν τά στίφη τών λογίων.
"Ομως άπό τήν άπειρον τοΰ Πλάστου έγεννήθης
Χεΐρα,
Όμοΰ μέ τάστρα είς τήν γήν καί σύ έπλαστουρ-

Άλλ’ οΐμοί! παρορα πολύ τούς ταπεινούς ή Μοΐρα!
Έν Πειραιεϊ. 1883.
II. Άποιτολίδηζ.

Β-. ΑΣΤΕΡΙ ΚΑΙ ΡΟΔΟ.

*,’ίζ?εΐ άΖτίδα ΖαΡω~θ «πό ψηλά τάστέρι
Σέ δροσερό τραντάφυλλο, π άνθη κάτω ’ς τό

χώμα
Καί του μιλει... Αές τοΰδωκε τδλόφωτό του χέρι
Αές κ’ ή άχτίδα το φιλεΐ σάν κόρη μες τό στόμα!
Και τοΰ μιλεΐ — Γιά κύττα με, γιά κύττα με,
λουλοΰδι!
Είμαι χρυσό κι’ Αθάνατο ... Δός μου τήν ώμορφιά σου,
Ιόν έρωτά σου δώσε μου καί σέ γλυκό τραγοΰδι
"Ας ένωθοΰν ή λάμψι μου, μαζί κ’ ή μυρωδιά
σου . . .

’Ακόμα δέν τελείωσε τάστέρι . . . καί διαβαίνει
Μπροστά του μαύρο σύννεφο, τοΰ σκίαζει τήν
άχτίδα.
Σε λίγο φεύγει, χάνεται, ξάστερο έζεΐνο μένει
Μ’ άλλο λουλούδι νά φίλα ή λάμψι του έγώ
είδα . . .
_ε μία στιγμή έξεχασε τον πρώτον έρωτά του
Και άλλο, άλλο τάρπαξε τήν λάμψι — τήν καρ,

Εν Πειραιεϊ.

1883.

||

διά του!

Ό αύτό;.

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΪΠΟΘΕΣΙΣ.
Ύπό Ερρίκου Conscience.
(Συνέχεια.)

ΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Α-. ΕΙΣ ΚΟΚΚΟΝ ΑΜΜΟΥ.
*) Die Theodor Graf’schen Funde iu Aegypten. —
Der Papyrusfund von el-Faijum. — Die textile» Graberfunde. Wien, Gerold & Co. 1883.
Katalog der Theo
dor Graf’schen Funde in Aegypten. Verlag des Κ. K.
osterr. Museums. 1883.
**) Die persische Nadelmalerei.

ΕΣΠΕΡΟΣ.

Καί σύ άπό τήν άπειρον τοΰ Πλάστου έγεννήθης,
Χεΐρα!
Πρό τών αιώνων ήκμασες, αν καί δέν ήξυμνήθης,
Και δια σέ δέν έψαλε τών ποιητών ή λύρα!

Η Καικηλία έτρεμεν άκόμη δλη· άλλ’ ό
Κάρολος έπλησίασεν αύτήν καί τή είπεν·
— Ησύχασε, εΐμεθα πλέον άπηλλαγμένοι
άπό τόν παράφρονα τούτον ό θείος του τόν
ώδήγησεν είς Δβόρπ, ζαΐ καθ’ δλας τάς τρεΐς
ήμέρας τής εορτής ό Μάρκος δέν τολμά πλέον
νά παρουσιασθή είς τό Βερσέλ, διότι ό δήμαρχος
άμέσως θά τόν φυλάκιση. Μή άμφιβάλλης,
Καικηλία· τόν είδα άναχωροΰντα μέ τόν θεΐόν του.
'Π καλή αυτή εΐδησις διεσκέδασε πάσαν
άνησυχίαν.
— Άλλά ποΰ είναι ό δυστυχής Βλάσης;
ήρώτησεν ή Καικηλία· μήπως έπληγώθη;

I

— θΖ1’ φαίνεται άδύνατος, άλλ’ είναι σκλη
ρός ώς ξύλον. Τόν είδα πρό ολίγου, καί τόν
ήρώτησα άν δέν θά έλθη πάλιν είς τήν πλα
τείαν αύτός δμως μοί άπήντησε μειδιών δτι
ήσθάνετο τήν άνάγκην νά περιπατήση ολίγον
είναι μάλιστα ύπερήφανος διά τήν πραξίν του
και χαίρει δτι κατώρθωσε νά καταρρίψη τόν
φοβερόν Μάρκον.
— 0 καλός Βλάσης έσωσεν ίσως τον Ούρβανόν άπό δεινόν κτύπημα.
— Ναί, Καικηλία, είπεν ό Ούρβανός, τφ
χρεωστοΰμεν εύγνωμοσύνην καί δέν πρέπει νά
λησμονήσωμεν ποτέ τήν άφοσίωσίν του.
Αίφνης ήκούσθησαν έπευφημίαι- ό βασιλεύς
τών πτηνών έπί τοΰ πασσάλου έλαβε κτύπημα
τόσον ισχυρόν διά βέλους, ώστε έσάλευεν δλος·
τούτο δέ άνεπτέρωσε τήν άμιλλαν τών τοξοτών
καί δλοι διηύθυνον πλέον τά βέλη των κατά
τοΰ πρώτου βραβείου. Τέλος καί τό μέγα πτηνόν επεσε καί δλος ό κόσμος περιεκύκλωσε μετ’
έπαίνων τον νικητήν. 'Η έορτή είχε τελειώσει,
και πολλοί ήτοιμάζοντο ν’ άναχωρήσωσιν.
0 θείος τής Καικηλιας ειδοποίησε τότε τούς
ςενους του οτι ή ώρα τοΰ δείπνου έφθασε καί
τούς προσεκάλεσε νά τόν άκολουθήσωσιν εις τόν
οικόν του. Ό Κούτερμαν, προβλέπων δτι τό
δεΐπνον θ’ άργήση, παρεκάλεσεν ένα τών φίλων
του νά ειδοποίηση τήν σύζυγόν του, δτι αύτός
και ό Ούρβανός θά βραδόνωσιν ολίγον καί ίσως
μόλις περί τάς δέκα τό εσπέρας θά έπιστρέψωσιν· άλλ δτι δέν έπρεπε διά τοΰτο ν’ άνηαυχήση.^
Έν φ δέ μετέβαινον δλοι είς τόν οίκον τοΰ
θείου άπήντησαν καθ’ όδόν τόν Βλάσην, φ πάντες συνέχαρησαν διά τήν τόλμην του. Ό Βλάσης
δμως ούδ’ άπήντησε σχεδόν· έφαίνετο δέ κακής
διαθέσεως, άν καί διετείνετο δτι ούδαμοΰ ήσθά
νετο πόνον.
— θά πείνας βεβαίως, τφ είπον έλθέ
μαζύ μας.
Έν τφ φιλοςένφ οΐκφ τοΰ θείου τής Καικηλιας τα παντα ήσαν έτοιμα πρός ύποδοχήν,
ή τράπεζα ήτο έστρωμένη, καί μετά τάς συνή
θεις φιλοφρονήσεις οι συνδαιτημόνες, είκοσι πε
ρίπου τόν άριθμόν, έκάθησαν.
Τά φαγητά
ηρςαντο κυκλοφοροροΰντα, συνοδευόμενα κατά
πρώτον ύπό τοΰ έγχωρίου οίνου- έπειτα δέ, δτε
έτέθησαν επι τής τραπέζης εξ μεγάλα·, όρνιθες
φηται έδοθη και εκλεκτός Βορδιγάλειος οίνος,
δν πάντες μετ’ ένδείξεων χαράς ύπεδέχθησαν.
Καί ήρχισαν αι προπόσεις, πρώτον ύπέρ τών
μελλονύμφων. Πλεΐστοι έπαινοι έδαψιλεύθησαν
είς τήν εόγένειαν καί τό κάλλος τής έξαδέλφης
Καικηλίας, είς τήν άγαθότητα τοΰ νέου έξαδέλφου καί ένθερμοι άνεπέμφθησαν εύχαί ύπέρ τής
εύδαιμονίας αύτών τέλος καί είς τών εύτραπέλων συνδαιτημόνων έτραγούδησεν ασμα δη
μώδες έκ τών γνωστών, δπερ ύφ’ δλων έχειροκροτήθη παταγωδώς.
Ό Μάρκος είχεν έντελώς λησμονηθή. Πανταχοΰ έπεχράτει εύθυμία άδολος, ή δέ καρδία
τής Καικηλιας επαλλε σφοδρώς έξ ύπερηφανείας
και εύδαιμονίας. Νέοι καί γέροντες έχαιρον,

καί είς τοΰτο συνετέλει ούζ όλίγον 'καί ό γεν
ναίος καί άφθονος οίνος. Μ’ δλον τοΰτο ό γέ
ρων Κούτερμαν έκαμε τήν παρατήρησιν δτι ήτο
άργά, καί δτι καιρός ήτο ν’ άπέλθωσι, διότι
είχεν ΰποσχεθή είς τήν σύζυγόν του νά έπιστρέψη είς τάς δέκα, καί ήδη ή έννάτη ώρα
είχε παρέλθει.
'Η Καικηλία, ήτις έπρόκειτο νά μείνη έπί
τρεΐς ήμέρας έν τφ οΐζιρ τοΰ θείου της, έπροσπαθει νά κρατήση δσον τό δυνατόν περισσότερον
τον Ούρβανόν, διότι ήσθάνετο δτι άμα άπήρχετο
αύτός, δι’ αύτήν θά έξέλιπε καί ή χαρά. Καί

Αρ. 63.
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ό μυλωθρός, έν εύθυμία διατελών, παρεκίνησε
τόν Κούτερμαν νά μείνη άκόμη ολίγον· άλλ’
ούτος έγερθχΐς ειπεν άποφασιστικώς δτι ήτο
πλέον καιρός ν’ Αναχώρηση.

ΕΣ! ΙΕΡΟΣ.
τώ είπον ότι ό Βλάσης πρό μιας ήδη ώρας εΐχεν
Αναχωρήσει. Τοΰτο έστενοχώρησε τόν Ούρβανόν,
δστις ήθελε πάλιν νά έπιστρέψη εις τό έστιατόριον· άλλ’ ό πατήρ του, Ανυπόμονος ν’ Ανα-

[Άρ. 63.

1 13 Δεκεμβρίου 1883.]

1 13 Δεκεμβρίου 1883.

άλλως πρέπει νά μάς το είπης. Έφαγες, επιες
καλά :
— Δεν αισθάνομαι πόνον, και έφαγα με πολλήν ορεςιν.

— Μή με συλλογίζεσθε, ειπεν ό Βλάσης·
δέν είμαι διόλου κουρασμένος.
— Δέν βλέπεις, Ούρβανέ, δτι τό σΰννεφον
μάς έπρόφθασεν; ειπεν ό Κούτερμαν μή Αμφι
βάλλεις, θά βρέξη καί καλά.
Καί έπετάχυνον τά βήματά των. Μετ’ ολίγον
ό Ούρβανός έννόησεν δτι ό πατήρ του είχε δί
καιον · ή σελήνη έκρύβη όπισθεν μαύρων νεφών
καί ήρχιζε νά βρέχη · το σκότος κατέστη ψηλα
φητόν. Έπλησίαζον τότε πρός τό μικρόν δάσος
καί εόρίσκοντο είς μικράν άπό τοΰ χωρίου των
άπόστασιν, δτε αίφνης ήκουσαν όπισθεν τών
πυκνών δένδρων κρότον τινά αλλόκοτου· έφαί
νετο ώς νά ήτο ζώόν τι, ή άνθρωπος, δστις
έζήτει νά διάσχιση τό πυκνόν φύλλωμα. Έστάθησαν έκπληκτοι.
— Τί νά ήναι τοΰτο; ειπεν ό Κούτερμαν.
Στάσου, Ούρβανέ, ν’ άκούσωμεν.
’Οξύς συριγμός ήκούσθη όπισθεν αύτών. 'Ο
Βλάσης έτρεξεν εμπρός· άλλά καί έκεΐθεν ήκούσθη
έτερος συριγμός.

— Θεέ μου! άυεφώνησεν ό ύπηρέτης· κλέπταί! φουεΐς!
— Προσοχή, Ούρβανέ, έψιθύρισευ ό γέρων
στάσου ύπίσω μου! Έγώ κρατώ τήν μάχαιράν
μου Ανοικτήν είς τήν χεΐρά.
— Καί έγώ, ειπεν ό Ούρβανός· άφες με νά
σταθώ έμπρός σου· δσ«> έγώ ζώ κανείς δέν θά
σέ έγγίση.
Φωνή βροντώδης ήκούσθη έκ τοΰ δάσους·
— Έπιάσθησαν! ’Επάνω τους! Φονεύσατέ
τους!
— Θεέ μου! άνέκραξεν ό Ούρβανός· ό Μάρ
κος! ό εχθρός μου! Έάν είς έκ τών δύω μας
πρέπη νά πέση . ..
— "Ας ηναι ούτος ό Αχρείος μέθυσος, ειπεν
ό γέρων- τό μαχαίρι μου . . .
Άλλά δέν είχε τελειώσει τήν φράσιν του,
δτε είδεν έν τώ σκότει μορφήν άνθρωπίνην τρέχουσαν πρός αύτούς.
— Όπίσω! Όπίσω! έφώναξεν ό Κούτερμαν
ό πρώτος, ό όποιος πλησιάσει, τον σκοτόνω.
Κτύπημα δυνατόν ήκούσθη· ό Βλάσης άνέπεμψε κραυγήν ύδύνης . . . άλλά τήν αύτήν
στιγμήν ό επιτεθείς έπεσε κατά γής, άνακράζων
— Μ’ έκτύπησαν! μ’ έκτύπησαν! Απο
θνήσκω!

ΕΙΔΤΛΔΙΟΝ.

— Καλά, ειπεν ό γέρων Ί’όζενς, αναχώ
ρησε αν θέλης, έγώ δμως θά μείνω άκόμη μέ
τήν καλήν συντροφιάν. 'Η σύζυγός μου δέν
κοιμάται άκόμη· εΐπέ τη, σέ παρακαλώ, διαβαίνων, δτι έγώ θά κοιμηθώ Απόψε εδώ είς τοΰ
αδελφού μου. Αύριον πρωί πρωί θά έπιστρέψω.
Θά μουρμουρίση ύλίγον, άλλά τό έσυνείθισα και
εως τώρα δέν έπαθα διά τοΰτο ούδέν κακόν.
Τέλος έγένετο ό Αποχωρισμός, άφ’ ού ή Καικηλία παρεκάλεσε τον Ούρβανόν νά έπιστρέψη
τήν έπιοΰσαν ενωρίς. Διαβαίνων διά τού μα
γειρείου ό Ούρβανός έφώναξε τόν Βλάσην, άλλά

χωρήση, τώ παρετήρησεν ότι τόν Βλάσην θά
τόν εύρωσι καθ’ όδόν.
Μόλις δέ έςήλθον τής οικίας εΐδον τόν Βλά
σην έμφανιζόμενον έκ τοΰ δάσους ώς κλέπτην.
— Τί κάμνεις έδώ. Βλάση; ΙΙόθεν έρχεσαι;
τον ήρώτησεν ό γέρων.
— Είμαι άκόμη τεταραγμένος άπό τό τελευταΐον συμβάν τής σκοποβολής, άπήντησεν ού
τος· έχω άνάγκην ν’ Αναπνεύσω ύλίγον δροσερόν
άέρα καί έπεριπάτησα ολίγον είναι τόσον ώραιον
τό φώς τής σελήνης.
— Δέν αισθάνεσαι κανένα πόνον, Βλάση;
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— ’Εμπρός λοιπόν! ειπεν ό Κούτερμαν έκεΐ
κάτω βλέπω σύννεφου μαΰρον καί είναι φόβος
μή μάς προφθάση ή βροχή- συλλογισθήτε δτι
φοροΰμεν τά καλλίτερα μας φορέματα.
Καί ήρξατο περίπατων τόσον ταχέως, ώστε
μόλις ήδύνατο ό υιός του νά τόν προφθάση.
Οδτω παρήλθεν ήμίσεια ώρα. Τέλος ό Ούρβανός ειπεν.
— Άλλά διατί τρέχεις τόσον πολύ, πάτερ:
Δέν είναι άκόμη φόβος βροχής· συλλογίσου δτι
ό δυστυχής Βλάσης δέν είναι είς θέσιν νά μάς
παρακολούθηση.

Τότε ήκούσθησαν άνθρωποι φεύγοντες διά
μέσου τών δένδρων καί φωνάζοντες· άλλοι δέ
έσπευσαν είς βοήθειαν τοΰ πεσόντος, δστις ήτο
πλέον νεκρός.
— Έλθέ, πάτερ, ειπεν ό Ούρβανός· ας άφή
σωμεν αύτό το μέρος.
Καί έλαβε τόν γέροντα άπό τής χειρος καί
άνεχώρησε μετ’ αύτοΰ· άλλά μόλις εΐχον προ
χωρήσει ύλίγα βήματα, δτε έξ έκ τών ύπαδών
τού Μάρκου προφθάσαντες αύτούς τούς ήρπασαν
άπό τών χειρών, καί είς έξ αύτών τοΐς ειπεν
— Ε’ισθε άτιμοι δολοφόνοι! Έφονεύσατε τον
δυστυχή Μάρκον. 'Έπρεπε νά σάς τιμωρήσωμεν
άμέσως άλλ’ όχι, ή τιμωρία σας δέν θά ήτο
άρκετά φοβερά· πρέπει νά καταδικασθήτε εις
θάνατον καί ό δήμιος νά σάς φονεύση. Ημείς
τώρα σάς συλλαμβάνομεν καί ό εισαγγελεύς άς
κάμη δικαιοσύνην.
'Ο Κούτερμαν καί ό υιός του δέν άπεπειράθησαν ν’ άντισταθώσι, διεμαρτύροντο δμως δτι ύπερησπίσθησαν τήν ζωήν των· άλλ’ οί άλλοι διεκήρυττον δτι ό σκοπός τοΰ Μάρκου ήτο μόνον νά
προκαλέση έξήγησιν μέ τον Ούρβανόν καί νά
κτυπηθή μετ’ αύτοΰ διά τής ράβδου, έν ω αυτοί
ήσαν άληθεΐς δολοφόνοι, διότι εύθύς μετεχειρίσθησαν τήν μάχαιραν.
Οί δύο Κούτερμαν δέν είπον πλέον λέξιν

-Ο-

10 βαθμοί κάτωθεν τοΰ 0.

ήννόουν βεβαίως τό φρικώδες τής θέσεώς των,
καί άπό καιρόν είς καιρόν Ανέκραζον Ταλαί
πωρε πατέρα! Δυστυχισμένε Ούρβανέ!
'Οδηγηθέντες είς τό φρούριον έκρατήθησαν
εις ένα τών δύο άχυρών πύργων. 'Ο δεσμοφύλαξ έδειξε δύο σκοτεινός θύρας καί ειπεν
— Έδώ ό Κούτερμαν! Έκεΐ ό υιός του!
Αύτή είναι ή διαταγή τοΰ είσαγγελέως· δέν
γίνεται δύο υπόδικοι νά φολακισθώσιν έντός τής
αύτής φυλακής.
— Θάρρος, πάτερ! ειπεν ό Ούρβανός, έναγκαλιζόμενος τόν πατέρα του· ό Θεός δέν θά μάς
άφήση.
— Τέκνον μου, μή Απελπίζεσαι, άπήντησεν
ό γέρων ήμεΐς ύπερησπίσθημεν τήν ζωήν μαςτο δικαστήριον θά μάς άποδώση δικαιοσύνην.
— Άλλ’ ή μήτηρ δέν θ’ άποθάνη άπό τήν
λύπην;
— "Αν ήμεθα τούλάχιστον πλησίον της νά
τήν παρηγορήσωμεν! Άλλά φοβούμαι δτι ό Βλά
σης τή διηγήθη πλέον δλα.
Τέλος ό δεσμοφύλαξ τούς έχώρισε καί έκλεισεν έκάτερον είς χωριστήν φυλακήν.
Ο γέρων επεσεν έπί τοΰ ύγροΰ άχύρου και
ήρξατο προσευχόμενος· ή φυλακή του ήτο έντελώς σκοτεινή. Μετ’ ύλίγον ήκουσε βήματα είς
τήν όδόν καί κρότον Αμαξών· έκ τούτου ύπέθεσεν δτι εΐχεν έξημερώσει. 'II θύρα τής φυλα
κής του ήνοίχθη.
— Κούτερμαν, τώ ειπεν ό δεσμοφύλαξ· είσαι
ελεύθερος· ήμπορεΐς νά έπιστρέψης είς τήν οικίαν
σου.
— Ελεύθερος! Είμαι έλεύθερος! Σ’ εύχαριστώ, Θεέ μου! Σ’ ευχαριστώ πρό πάντων διά
τήν πτωχήν γυναΐκά μου!
— Ό υιός σου δμως θά μείνη είς τήν φυλα
κήν, διότι αυτός έκτύπησε τόν Μάρκον. Ό Ανα
κριτής ήτο έδώ καί τόν είδεν. Αύτός μ’ έδωκε
τήν διαταγήν νά σέ Απολύσω.
— Πώς; ό Ούρβανός έκατηγόρησεν εαυτόν;
— Δέν ήξεύρω· Άλλ’ έπειδή τό,πτώμα τοΰ
φονευθέντος δέν φέρει ή μίαν μόνον πληγήν,
βεβαίως ό υιός σου τήν κατέφερε.
— Πώς; Νά φύγω Απ’ έδώ μόνος; Άλλ’
ήμεΐς καί οί δύο ύπερησπίσθημεν τήν ζωήν μας
μαζύ, καί είτε είμεθα καί οί δύο Αθώοι, είτε
ένοχοι καί οί δύο.
— Αύτό ίσα ίσα θά έξετάση καί ό κ. είσαγγελεύς· αύριον ίσως έλθη έδώ έπί τούτω.
— Αφες νά φιλήσω άκόμη μίαν φοράν τόν
υιόν μου, σέ παρακαλώ.
— Είς κανένα δέν έπιτρέπεται νά τον έπισκεφθή.
— Άλλ’ έγώ ό πατήρ σου;
— Είς κανένα Απολύτως· ό κ. Ανακριτής τό
άπηγόρευσεν.
Ό γέρων έστήριξε τό μέτωπον έπί τής
χειρός του καί έσκέπτετο. Έπειδή δέ ίστατο
Ακίνητος, ό δεσμοφύλαξ τψ ειπεν·
— θάρρος, θάρρος! Καί άφες τάς Ανοησίας,
Κούτερμαν. Έπίστρεψε εις τήν οικίαν σου καί
παρηγόρησε τήν γυναίκα σου· είναι μεγάλη δυ
στυχία δι’ αύτήν.
— Ναι, ναί, άπήντησεν ό γέρων· έχεις δί
καιον. Άφες με νά έξέλθω . . . είμαι άγγελος
κακών . . .
Καί ώς Αστραπή έξήλθε τής ειρκτής.
(Έπεται ή συνέχεια.)

20 βαθμοί κάτωθεν τοΰ 0.
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΝ XE1NSN02.
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ΊΙ μεγαλειτέρα αμφιβολία και άστασία επι
κρατεί έν ταΐς διαφόροις χρηματιατικαϊς άγοραϊς·
πάαα ζωηρότης έξέλιπε καί ουδεΐς δύναται νά
έξηγήση πόθεν προέρχεται ή παρατεινομένη αυτή
καχεξία. Σήμερον ύπάρχει ελπίς τις βελτιώσεως· αύριον αμέσως σβέννυται ή έλπϊς και τό
σκότος πάλιν επικρατεί πανταχοο.
’Εννοείται βτι ώς πρός τούτο τό χρηματι
στήριου τών Παρισίων δίδει τό σύνθημα. Αιτία
τής έν Παρισίοις έπικρατούσης αμφιβολίας είναι
τό Κινεζικόν ζήτημα· καθ’ έκάστην πλήθος
ειδήσεων διαφόρων διασταυρούται, καί τό χρη
ματιστήριου μένει μετέωρον. ’Εάν όριστικώς
δέν καθαρισθή τό έκκρεμές τούτο ζήτημα, τά
πράγματα δέν θά βελτκιιθώσιυ. Απόδειξη» περί
εργον τής έν Παρισίοις καταστάσεως τής χρη
ματίστηκες άγοράς παρέχει ή ιστορία τών 60 χιλ.
μετοχών τής Ηλεκτρικής 'Εταιρίας (Compagnie
Metropolitaine electrique), έξ ών μόνον 11 χιλ.
ύπεγράφησαν. '11 " Νέα'Έυωσις’’ (Union nouvelle), παρ’ ή έγένοντο αί έγγραφα!, ειδοποιεί
διά τών έφημερίδων τούς μετόχους οτι μόνον
παρ’ αύτή γίνονται αί καταθέσεις, καί τούτο διά
τήν έξης αιτίαν Οι ίδρυται τής 'Εταιρίας τού
της Φιλιππάρ καί Συντροφιά, εύρου μετά πολλάς
αναζητήσεις ομάδα τινά, πρόθυμον νά έγγυηθή
μέρος τής έκδόσεως πρός φρ. 220. Άλλ’
ήδη ή όμάς ενεκα τής κακής έκβάσεως άρνεΐται τήν έγγύησιν. '0 Φιλιππάρ ζητεί τά
κατατεθέντα ποσά, άλλ’ ή "Νέα "Ενωσις "θεω
ρεί έαυτήν πρδς τό συμφέρον τών πελατών της
υποχρεωμένην να μή δώση τά χρήματα άνευ
έγγυήσεως, ΐυα, άν ή έκδοσις τών μετοχών δέν
τελεσφορήση, σώση τούλάχιστον μέρος τών κατατεθέντων ποσών. — Τή 3 Δεκεμβρίου έξεδόθη
προκήρυξις περί νέου ρωσσικοΰ δανείου τών 5°/0
έκ ρουβλ. 50 έκατομμυρίων είς χρυσόν. Τά
χρεόγραφα ταΰτα είσί προσδιωρισμένα άποκλειστικώς διά τάς ρωσσικάς καί τάς γερμανικός
αγοράς· τό αποτέλεσμα τής εγγραφής ΰπήρξεν
ευνοϊκόν, καί ή τιμή αύτών, 97.50% κατ’ άρχάς, άνήλθεν είς Βερολΐνον τήν πρώτην ήδη
ήμέραν τής εισαγωγής αύτών είς τό χρηματιστήριον είς 98.50%.
Α.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Ό έπίτροπος τοΰ Άγιου Τάφου. Ό
μυστικός σύμβουλος τής'Ρωσσικής’Επικράτειας,
κ. Τ. Ί. Φιλίππωφ, ό γνωστός έν τε τή Έλλάδι καί τή Ανατολή φιλέλλην, ήξιώθη νά
λάβη παρά τοΰ Μακαριωτάτου Νικοδήμου,
πατριάρχου τής Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαι
στίνης, τήν έξής έπιστολήν

’Εξοχότατε Κύριε Τέρτιε Ίωάννου.
'Ο ενεργός ζήλος καί ή ζωηρά 'Υμών αγάπη
πρός τήν δρθόδοξον Ανατολήν καί ιδίως πρός
τήν πάσχουσαν έκκλησίαν τής Ιερουσαλήμ, ών
καί έγώ εύγνώμων ήμην μάρτυς έπί πολλά έτη,
μοί έμπνέουσι σταθεράν έλπίδα βτι καί μετά
τήν έκ τής ^ωσσικής γής άναχώρησίν μου, ή
διά τάς υποθέσεις καί άνάγκας τής Σιωυίτιδος
έκκλησίας, ής προΐσταμαι, έπιμελεία υμών ούκ
έκλείψει.
Τούτου ένεκα έκρίναμεν νά παρακαλέσωμεν
Ί'μάς βπως άποδεχθήτε τόν τίτλον τοΰ "’Επι

τρόπου τού Αγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοΰ
Κυρίου” καί αντιπροσώπου τοΰ Πατριαρχικού
τής 'Ιερουσαλήμ θρόνου, βπως δι’ αύτοΰ τοΰ
νέου άξιώματος ύπηρετήσητε τήν Μητέρα τών
’Εκκλησιών μέ τήν αύτήν άφοσίωσιν καί αγά
πην, μεθ’ ής μέχρι σήμερον είργάσθητε.
’Εν Μόσχφ άφίνομεν αντιπρόσωπον ήμών
τον γνωστόν ‘Υμΐυ αρχιμανδρίτην Κύριον Αρσέ
νιον, τοΰ όποιου τάς πρδς Υμάς αναφοράς καί
αιτήσεις παρακαλοΰμεν όπως δέχεσθε εύμενώς
συνεργαζόμενοι υπέρ τών υποθέσεων τοΰ Άγιου
Τάφου.
'II ύψηλή 'Υμών θέσις διευκολύνει 'Υμΐν τήν
είσοδον παρά τοΐς άνωτέροις τής Κυβερνήσεως
ύπαλλήλοις καί είς τά άνώτατα τοΰ Κράτους
καταστήματα, ένθα, άδιστάκτως πιστεύομεν, οί
λόγοι 'Υμών υπέρ τής έκκλησίας τής 'Ιερου
σαλήμ θέλουσι τύχει πάντοτε τής δεούσης προ°ϋχή«·
'Η χάρις τού ΙΙανυψίστου θεού καί τοΰ Ζωο
δόχου Τάφου τοΰ Κυρίου μετά τής πατρικής
ήμών εύχής καί εύλογίας ειη αεί μεθ’ 'Υμών.
Έν έτει 1883 τή 26 Σεπτεμβρίου
έν Μόσχα.
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ,
Πατριάρχης Ιεροσολύμοιν καί
έν Χριστώ ικέτης.

Ή Λ. Μ. ό αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας έπί
τή εκθέσει τού έπί τών ’Εξωτερικών υπουργού
ηύδόκησε νά χορηγήση τω Μυστικφ Συμβούλιο
Κορίφ Φιλίππωφ τήν άδειαν νά λάβη τόν τίτλον
τοΰ ’Επιτρόπου τοΰ Άγιου Τάφου καί άντιπροσώπου τοΰ Πατριαρχικού τής 'Ιερουσαλήμ
θρόνου.
'Η παιδεία έν Γαλλία. — Έν τοΐς
"Καιροΐς” των Παρισίωυ δδύρεται ό γερουσια
στής Berthelot τήν έλλιπή έπιστημονικήν διακόσμησιν τών άνωτέρων έν Γαλλία σχολείων· δέν
έλλείπουσι μέν έξοχοι διδάσκαλοι, άλλ’ ή συ
σκευή τών τής διδασκαλίας μέσων εδρηται νΰν
έν ή ένδεεΐ καταστάσει διετέλει προ τριάκοντα
έτών. Τά μουσεία καί αί βιβλιοθήκαι είναι
άτελή καί άνευ συστήματος, έν τοΐς χημικοΐς
έργαστηρίοις ποιούνται χρήσιν άπηρχαιωμένων
όργάνων, βραχεί λόγω άπό τής ίδρύσεως τής
νέας Σορβόννης ούδεμία άξιόλογος πρόοδος παρετηρήθη. Οντως προσπαθεί ή δημοκρατία βπως
ύποβοηθήση τήν παιδείαν καί ύπό πρακτικήν
έποψιυ, άλλ’ βμως άπέναντι τών άναλωμάτωυ
τών γενομένων έν τούτοι ύπό τής Γερμανίας καί
ύπό τής Αγγλίας, είναι σμικρά πάνυ τά είς
γαλλικά σχολεία δαπανώμενα χρηματικά ποσά,
καίπερ έξ εκατομμυρίων άποτελούμενα. Άπό
τοΰ 1868 μέχρι τοΰ 1881 έψηφίσθησαυ εις τά
τής άνωτέρω παιδείας 46 έκατομ. φράγκων, έν
δέ τοΐς έπιοΰσι δύο έτεσι 31 εκατομμύρια, έξ
ών τδ ήμισυ έκ συνεισφορών τών κοινοτήτων.
Βεβαίως είναι ταΰτα σπουδαΐον χρηματικόν ποσόν. Ό Berthelot βμως υπολογίζει βτι άπαιτοΰνται πρός τούτοις σχεδόν 37 εκατομμύρια,
ιυα άρθώσιν είς τήν δέουσαν περιωπήν τά
οικοδομήματα καί λοιπά τής διδασκαλίας
μέσα. 'Η Γερμανία κατενόησεν δτι τοιαΰται δαπάναι άποκομίζουσι πλουσίους καρπούς.
Ούχι έκ ματαίας έπιδείξεως μεταχειρίζεται
τό φειδωλόν τούτο έθνος καθ’ έκαστον έτος
εκατομμύρια είς οικοδομήν καί διακόσμησιν
διδακτηρίων, φυσιολογικών καί χημικών έργαστηρίων. Τδ κέρδος είναι Οφθαλμοφανές · οίου
ή χημική τής Γαλλίας βιομηχανία δέν δύναται
νά διαγωυισθή πλέον πρδς τήν πέραν τοΰ 'Ρήνου.
"Κατέχομεν, λέγει, πλήθος έπιστημόνων, άλλά
τά στενά καί άτελή ήμών Laboratoria δέν
δύνανται νά χορηγήσωσιν εις τά έργοστάσια
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καί λοιπά τεχυουργεΐα τούς πολυαρίθμους χη
μικούς καί μηχανικούς, οίς βρίθουσι τά τού
είδους τούτου γερμανικά καταστήματα. Είμεθα στρατηγοί άνευ στρατού. "Οθευ ουδόλως
θαυμαστόν δτι ή Γερμανία παράγει βαφικός
ύλας 50 έως 60 έκατομμυρίων, έν ω παρ’ ήμΐν
ή παραγωγή τοΰ είδους τούτου κατέπεσευ είς
τήν άξίαν 5 έως 6 έκατομμυρίων φράγκων. Λοι
πόν ού μόνον ζήτημα τιμής είναι ή συμπλήρωσις
τών τής διδασκαλίας μέσων, άλλά καί ζήτημα
ζωής υπέρ τής έθνικής εύημερίας. Πάντως πρέ
πει νά έμποοισθή βπως ή άπό πέντε έτών έπί
ευρειας βάσεως άρξαμένη άναδιοργάνωσις τοΰ
επιστημονικού ήμών ύλικοΰ μή διακοπή ένεκα
μικροψύχων υπολογισμών.”
Ε. Ζ.

Παραστάσεις 'Ελληνικών δραμάτων
έν Αγγλία. Αί μαθήτριαι τής Σχολής Girton
παρέστησαν έν τρισίν έσπέραις τήυ’Πλέκτραυ
τοΰ Σοφοκλέους έν τή άρχαίφ γλώσση. Οί άνδρες ησαν άποκεκλεισμένοι άπό τών παραστάσεων
τούτων έξαιρέσει τών πατέρων τών παριστανουσών
μαθητριών καί τινων έκ τών καθηγητών. ‘II
παράστασις έπέτυχε θαυμασίως· τδ πρόσωπον
τής Ίίλέκτρας ύπεκρίθη ώραιοτάτη κόρη, δνόματι Case, ήτις πρδ πάντων ήτο άμίμητος έν
τή συγκινητική σκηνή, έν ή ή υπερήφανος καί
τεθλιμμένη ήγεμονόπαις πίπτει είς τούς πόδας
τοΰ γέροντος λευκοπώγωνος Παιδαγωγού καί τον
εύχαριστεΐ δτι έσωσε τόν Όρέστην. Καί έν
ταΐς σκηναΐς, έν αίς ή Ήλεκτρα μένει έπί τής
σκηνής ώς πρόσωπον βωβόν, λέγεται δτι ή δε
σποινίς Case μεγάληυ παρήγαγεν έντύπωσιν διά
τής αξιοπρεπούς αύτής στάσεως καί τών δραματικωτάτωυ αύτής κινήσεων. Τήν άγρίαν Κλυ
ταιμνήστραν ύπεκρίθη ή δεσποινίς Morris, φο
ρούσα μέ πολλήν χάριν τδν μακράν, έρυθρουν
χιτώνα καί τδ άπαστράπτον στέμμα· τόν Αίγιστου, τόν κακοΰργον, παρέστησεν ή δεσποινίς
Wallas. 'II μουσική τών χορών έλήφθη έκ
τής μενδελσωνείου μουσικής τής Αντιγόνης έφηρμοσθείσης ύπ’ αύτών τών μαθητριών εις τούς
χορούς τής Ίίλέκτρας. "Οτι δέ αί νεαραί αύται
δεσποινίδες μετεχειρίσθησαν έπιτηδείως καί τήν
βελόνην, ώς καί τδ Λεξικόν, άποδεικνύεται καί
έκ τοΰ δτι δλαι αί στολαί άνευ έξαιρέσεως είχον
κατασκευασθή έν αύτή τή Σχολή.
Ως άπάντησιν τρόπον τινά είς τήν παράστασιν ταύτην οί τοΰ Cambridge μαθηταί πα
ρέστησαν δλίγας ήμέρας μετά ταύτα τάς "’’Ορ
νιθας” τοΰ Άριστοφάνους. Τήν μουσικήν συνέταξεν ό κ. Πάρρις, ή δέ δρχήστρα διηυθύνετο
υπο τοΰ διδάκτορας Στάμφορδ. Αί σκηναί ήσαν
ώραιόταται· έν τή α’. πράξει παρίστατο τοπο
θεσία παρά τήν κυανήν θάλασσαν, έν μέσω τής
οποίας ύψούτο νήσος · δεξιά άλση, άριστερα βρά
χοι. ΊΙ έμφάνισις τών πτηνών έπί τής σκηνής
έχειροκροτήθη πολύ διά τδ κωμικόν τής παραστάσεως. Το δυσκολότερου μέρος (τό τοΰ Πειθεταίρου) ύπεκρίθη είς τών μαθητών τής σχολής
Kings-College, ό κ. James.
Έκ τής Αγγλικής έφημερίδος "Standard”
τής 28 Νοεμβρίου άποσπώμεν τήν έξής περικο
πήν έκ τού έκτεταμένου άρθρου, δπερ έδημοσίευσε περί τής παραστάσεως ταύτης τής κωμφδιας τοΰ Άριστοφάνους· " ΊΙ παράστασις τών
’Ορνίθων τοΰ Άριστοφάνους ύπό νέων μαθητών
είναι πλέον τι ή έξακολοόθησις τής σειράς της
άναγεννήσεως τοΰ Ελληνικού δράματος, τής άρξαμένης διά τής παραστάσεως τού Άγαμέ μνονος έν Όξωνίφ, τού Οίδίποδος καί τοΰ
Αίαντος. Έλληνικαί τραγωδίαι έδιδάχθησαν
πολλάκις άπό σκηνής καί έν Γερμανία; καί έν
Έδιμβούργφ, άλλά παράστασις άρχαίας Ελλη
νικής κωμωδίας ούδέποτε έγένετο άφ’ δτου τό
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πάλαι έδιδάχθη έν Άθήυαις. ΊΙ προχθεσινή
επομένως παράστασις έχάραξε νέαν οδόν εις τήν
μελέτην τοΰ άρχαίου κφμικοΰ.”
Χαιρετίζομεν καί ημείς ώς "Ελληνες μετά
δικαίου ένθουσιασμοΰ καί ούκ ολίγης ύπερηφανείας τήν απόπειραν ταύτην, καί ούδόλως άμφιοάλλομεν βτι, βπως αί άρχαΐαι τραγωδίαι
ελκυουσι τούς σημερινούς θεατός, ούτω ταχέως
και αί άρχαΐαι κωμφδίαι θέλουσιν ευρει κοινόν
ενδιαφερόμενον είς αύτάς.

ΑΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 131.

Πνεύμα — Νεύμα.
Αινίγματος 132.

Πατρίς — ρίς.
Α’ίνίγιχα 136.

Αινίγματος 133.

’Άν μ’ άφήσης βπως είμαι,
Κάλλια ήτο νά μήν ήμαι· —
Σ’ ολους είμαι φορτικός
Καί παρ’ δλων μισητός.

Πρωτότυπος στατιστική. Άμερικανίς
τις Κυρία έν Φιλαδέλφεια, μείνασα άγαμος, συ
νέταξε πίνακα στατιστικόν χιλ ίων γνωρίμων
αύτής νεανίδων, αιτινες ύπανδρεύθησαν. Έκ
τοΰ πίνακος τούτου έξάγει, δτι αί πιθανότητες
προς ύπανδρίαν είς κόρας 14—40 έτών βαινουσιν
ώς έξής· 32 μέν ύπανδρεύθησαν κατά τδ 14°'·
καί 150ν έτος τής ηλικίας, 104 κατά τό 16°’'
καί 17% 219 κατά τό 18” καί 19% 230 κατά
τό 20”' καί 21% 165 κατά τό 22'" καί 23%
62 κατά τδ 24'" καί 25% 60 κατά τό 26°' καί
27% 45 κατά τδ 28'" καί 29% 18 κατά τό
30'" καί 31% 11 κατά τδ 32*” καί 33'", 8 κατά
τδ 34,ν καί 35'", 4 κατά τδ 36'" καί 37'" καί
2 κατά τδ 381" καί 39'" έτος.

Σέριφος —Έριφος —‘Γρίφος.
Προβλήματος 134.

ΊΙγός, ήδος, ήθος, ήλος, ήμος, ήχος.

"Αν είς δύο μέ χωρίσης
"Ολους θά εύχαριστήσης,
Διότι γίνομαι καλός
Καί τοΐς πάσιν άρεστός.
Μέ τό εν μ’ άνοίγουν πάντα
Καί αύτά τά ύψηλά,
Μέ τό έτερον έξ άλλου
Τρέφουν τήν πτωχολογία.
Μ. Βρ. έν Βουκουρεστίφ,

Αίνιγμα 137.

Είμαι ώς έπί τδ πλεΐστον
"Ημερον καί πραον ζώον,
Πλήν ωσαύτως θηριώδες
Μ’ άπαντας καί τερατώδες.
"Αν μέ τέχνην άποβάλλης
Τά μεσαΐά μου στοιχεία,
Μεταβάλλομαι είς άνθος —
νΩ! όποια εύτυχία!

Εισαγωγή άδαμάντων έν Εύρώπη. ‘Ως
γνωστόν, τό ταχυδρομείου τοΰ Κίμβερλεϋ άποστέλλει είς Εύρώπην τό πλεΐστον μέρος τών έν
τοΐς άδαμαντοφόροις δρυχείοις άνευρισκομένων
άδαμάντων. ΊΙ άξια τών κατά τά τελευταία
ένδεκα έτη (άπό τοΰ 1872—1882) διά τοΰ τα
χυδρομείου τούτου μετακομισθέντων άδαμάντων
άνέρχεται είς λίρας στερλίνας 26 έκατομ. (ήτοι
660 έκατομ. φράγκων). Δέν συγκαταλέγονται
είς ταΰτα οί άδάμαντες οί μεταφερόμενοι ύπό
ιδιωτών ή οί κλεπτόμενοι. Άπό τοΰ 1872—1877
ή εισαγωγή άδαμάντων είς Εύρώπην ήτο 193
έκατ. φράγκων, καί άπό τοΰ 1878—1882, 407
έκατομμυρίων.

Αίκ. Βαοιλειάδου έν Τεργέστη.

Έλυσαν τά έξής αινίγματα καί προβλήματα
121—124 δ κ. Π. Β. Πράτσικας έν Άλεξανδρείφ, τα
126—130 οί κύριοι Ίω. Γρούμπος έν Γαλαζίψ, καί
Δημ. Β. Βακάς επίσης, τά 126 — 129 ο! κύριοι Ηρα
κλής Βρατζιώτης έν Λεμησσφ Κύπρου καί Γ. Παπανικολάου έν Μανσούρα, τά 126—127 ή δεσποινίς
θ. Βασίλειά δ ου έν Ί’ΰνιοι, τά 126—128 δ κ. Σ. Γ.
Κ. έν Βερδιάνσκ· τά 127 ό κ. Γ. Δρ. έν ’Αλεξανδρεία,
τά 127—130 ό κ. Κ. Οικονόμου έν Σιμπίν-έλ-Κόμ,
τά 127—129 ό κ. Ίω. Κομβόπουλος έν ’Αλεξάν
δρειά, τά 131, 133, 135 ή δεσποινίς Αίκ. Βασιλειάδου
έν Τεργέστη, τά 131, 133 αί δεσποινίδες ’Αγγελική
καί Ελένη II. Καραβία έν Βουκουρεστίφ, τά 131,
133, 135 οί κύριοι Ί. Ν. Φουσκάκης έν Ι’αλαζίφ,
Κ. Βάγιας έν Βραΐλφ καί Δ. Ν. Φραγκύπουλος
έν Γαλαζίψ, τά 131 ό κ. Κ. Κουμάτσος έν Όδησσψ,
τά 133 ή δεσπονίς Καλλιρόη Όντίδου έπίσης καί
133 ή δεσποινίς Αικατερίνη X. Σαμαρτζίδου έν
Κωνσταντινουπόλει, έμμέτρως ούτως·
Έν Σερίφψ δέν ήςεύρεις
Οτι έριφον νά εύρης
Εύχερώς Οά δυνηθής;
Ή άποτομή έρίφου
Γέννησιν παράγει γρίφου,
’ Αν είς γάμμα στηριχθης.

Αίνιγμα 138.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

'Υπάρχω είς τ’ άπόκρυφα
Τού κόσμου γεγραμμένον,
ΊΙ άπορία τών σοφών
Καί τών πεφωτισμένων.
'Η φύσις είμ’ έγώ αύτή,
Τό πεπρωμένον είμαι·
Ποτέ τις δέν μ’ έννόησε,
Κ’ έν τή σκοτίφ κείμαι.
Είς τρία πλήν χωρίζομαι,
"Αν λάβης κάθε μέλος,
θά εύρης ζώον έν άρχή
Καί άνθος είς τό τέλος.

(Έκ τής Γενικής Έφημερίδος.)

ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ.

— θέα έκτεταμένη. Άπό τά βουνά αύτά
έχετε ώραίαν θέαν, είπεν 'Άγγλος τις πρός ένα
ποιμένα έπί τίνος όρους τής έπαρχίας Άβερδήν.
— Έχεις δίκαιον, άπήντησεν ό χωρικός. —
Άπό έδώ φαίνεται καί ή Αμερική, προσέθηκεν
ό περιηγητής. — Τί λέγεις; άπήντησε πάλιν ό
ποιμήν, πολύ μακρύτερον βλέπομεν. — Πώς
είναι τούτο δυνατόν; — Ναί, άμα διαλυθή ή
ομίχλη βλέπομεν άκόμη καί τήν σελήνην.
— 'Αντιμισθία όδοντοϊατροΰ. Ό κύριος
X . . . άποπερατώσας τήν έπίσκεψίν του παρά
τφ δδοντοϊατρφ Ν., καταθέτει έπί τής τραπέζης
του πέντε φράγκα. — Αύτά είναι βεβαίως διά
τόν ύπ-ηρέτην μου; λέγει προσβεβλημένος ό δδοντοϊατρός. — ’Όχι, άπαντα ό κύριος X . . . δι’
άμφοτέρους ύμάς!
— Εκλογικά. Έν μικρω τινι δήμω γίνε
ται ή έκλογή βουλευτοΰ. Ποιον θά ψηφοφορήσης;
ερωτφ τις τόν μόνον κουρέα τοΰ χωρίου. — Τδν
ύποψήφιον τής άντιπολιτεύσεως. — ΙΙώς είναι
τούτο δυνατόν; Έγεινες αίφνης άντιπολιτευόμενος
καί σύ; —Άπαγε τής βλασφημίας! άπαντα ό
κουρεύς· άλλ’ αν ψηφοφορήσω τόν ύπουργικόν,
βστις είναι πελάτης μου, τόν χάνω, επειδή δέν
θά τδν ξυρίζω πλέον. Διά τούτο θά ψηφοφο
ρήσω τόν άντιπολιτευόμενον.
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ΓΙ. Κ. έν Πετρουπόλει.

Πρόβλημα 139.
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Διά τών άνωτέρω 42 συλλαβών πρόκειται νά σχηματισθώσιν 21 δισύλλαβοι λέξεις, έκ τών άρχικών γραμ
μάτων τών όποιων σχηματίζεται γνωμικόν τι.
Ίακ. Κ. έν Πετρουπόλει.

Πρόβλημα 140.

**ή*ο* δ*ο*α *α*ό* ύ*έ* **οΰ*ο* *ο*ύ*.
Έκ τοΰ άνω γνωμικού έλλείπουσι τά σύμ-

Κ. Κ. Ο. έν Σΐ|ΐπί>ι-ίλ-Ιίόιι. Ήπορήσαμεν μαθό ντε;
οτι είσέτι δέν έλήφθησαν οί παρραγγελθέντες Λ’, τόμοι.
Μέχρις ώρας βεβαίως έφθασαν είς τδν πρός δν δρον.
ΊΙ διά κιβωτίου αποστολή βραδύνει, ώς γνωστόν, καί
πρό πάντων μέχρι Τεργέστης. — κ. Δ. Ν. Φ. έν Γαλαίίω. Αί έμμετροι λύσεις δέν έδημοσιεύθησαν έλλείψει
χώρου. Η έπιστολή υμών, ή πράγματι λίαν φιλόφρων καί
ένΟαρρυνιική, θέλει έπιστραφή ύμΐν άσφαλώς. — Δεσποινίσιν Α. καί Ε. Κ. έν Βονχονρί-ιίτίιο. Αί λύσεις υμών
έπιτυχεΐς· δέν άμφιβάλλομεν δέ δ:ι προσεχώς θέλετε
λάβει θέσιν ού μόνον λυτών άλλά καί αίνιγματογράφων.
Ας έλπίσωμεν! — Κυρία Ε. Γ. έν ΒονχουρίΟτίω. Πρό
καιρού περιμένομεν ΰμετέρας ειδήσεις ■ τήν αίσίαν υμών
άφιξιν έμάθομεν. θά φροντίσωμεν. — κ. Ν. Δ. έν
Ταλαζίω. ’Αντίτυπα άπεστάλησαν τή 4 Δεκεμβρίου
(έτ. ν.)· έλπίζομεν δτι έλάβετε ασφαλώς καί δτι σάς
ηύχαρίστησαν. — κ. Γ. Δ. X. έν Βραΐλα. Κατάλογος
έλήφθη- παραγγελία θέλει έκτελεσθή. Εύχαριστοϋμεν
διά φροντίδα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΣ.
'Ο Α’. Τόμος τούΕσπέρου” άνατυπωθεΥς άποστέλλεται είς τάς κατά
τόπους επιστασίας, παρά τών οποίων
δύνανται νά τδν παραλάβωσιν οί παραγγείλαντες αύτόν. 'Ο τόμος ούτος τιμάται φρ. 40 είς χρυσόν (δεδεμένος δέ
φρ. 50), χαι άποστέλλεται, <ί>ς πάντοτε,
ελεύθερος ταχυδρομικού τέλους. Η τιμή
προκαταβάλλεται. Είς τά μέρη, ένθα
δέν ύπάρχουσιν έπιστασίαι τοΰ “ Εσπέ
ρου” παρακαλοϋνται οί έπιθυμοΰντες ν’
άποκτήσωσι τδν Α\ τόμον νά είδοποιήσωσι κατ’ ευθείαν τήν έν Λειψία
(Elater-Strasse 19) διεύΟυνσιν περί τού
του, άποστέλλοντες και το άντίτιμον
αύτοΰ.

[Άρ. 63.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ 50 ΦΟΙΝ. ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. — ΔΙΕΤΘΤΝΣΙΣ ELSTER-STKASSE 19.

1 13 Δΐζΐμορίου 1883.

LEIPZIG.

Παραζαλοϋυται οί έπιστέλλοντες προς τον Εσπερον νά πέμπωσι τά χειρόγραφα ζαΟαρώς γεγραμμένα, τά όποια δημοσιευόμενα ή μή δεν
έπιστρέφονται.

ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΗΣ. Έκάστην Τρίτην εις τάς 4 μ. μ. εις ‘Ελλάδα
μέχρι Σμύρνης, εναλλάξ διά Φιουμιου, Βρεντησίου, Πειραιώς, και διά
Άγκώνος κτλ.

ΔΡΟΜΟΑΟΓΙΟΝ
ΤβΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ ΊΌΤ ΕΝ ΤΕΡΓΕΧΊΉι ΑΤΣΤΡΟ-ΟΤΙΤΡΙΚΟΤ ΛΟΓΑ.

’Αναχωρήσεις έκ Τεργέστης·
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ (δια τής διώρυγος
Σουέζ), εις Νόγζ-Κόγκ, διά Βρεντησίου, Πόρτο-Σαιο, Αδεν, Βομβάης.
Κολόμβοο, Ηέναγγ και Σιγγαπώρης τή α'. έκαστου μηνάς εις τάς
4 μ. μ.

Τήν Τετάρτην (έκάστην δευτέραν Τετάρτην άπό 10 Ιανουάριου) τή ι> μ. μ.
είς Φιούμιον, Κέρκυραν, Πάτρας, Κατάκωλον, Καλάμας, Πειραιά, Θεσσαλονίκην,
Ηεσσαλίαν μέχρι Κωνσταντινουπόλεως.

Τό Σάββατον τή 2 α. μ. είς Κωνσταντινούπολή μέ προσέγγισιν είς Κέρκυραν
καί Πειραιά· ειτα δέ έκ Πειραιώς είς Σύρον. Κρήτην, Σμύρνην, Συρίαν, Θεσσαλίαν,
καί διά Κωνσταντινουπόλεως είς τούς λιμένας τού Εύςείνου'Πόντου (τής μαύρης θα
λάσσης) καί τού Δουνάβεως.

Εις Καϊ,κοΰτταν διά Πόρτο Σαίδ, Σουέζ, *Αδεν καί Κολόμβου τη 15 *|α·.ουαρίου, 15 Φεβρουάριου, 15 Μαρτίου, 15 Αύγουστου, 15 Σεπτεμβρίου, 15 ’Οκτωβρίου.
15 Νοεμβρίου καί 15 Δεκεμβρίου εις τάς 4 μ. μ.
Επί τής γραμμής Τεργέστης-Βομβάης τά ατμόπλοια όέλουσι διανύει 10 μίλια
τήν ώραν, μεταξύ δέ Βομβάης καί Χόγκ-Κόγκ 9 μίλια.

ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ κατά δεκαπενθημερίαν, τήν Πέμπτην άπδ τής 4 ’Ιανουάριου
είς τάς 4 μ. μ. διά Άγκώνος, Βάρης, Βρεντησίου, Μεσσήνης, Κατάνης, Συρακουσών και Μελίτης (Συγκοινωνία εν’Αγκώνι διά Φιούμιον
καί έκ Φιουμίου).

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. Έκάοτην Παρασκευήν εις Αλεξάνδρειαν διά
Κέρκυρας (συγκοινωνία προς το Πόρτο-Σαΐδ καί τήν Συρίαν).

Είς ΔΑΑΜΑΊΊΑΝ τήν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον έκάστης έβδομάδος.
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Πλειοτέρας πληροφορίας δίδει ή έν Τεργέστη ΔιεύΟυνσις καί τό Γενικόν
Πρακτωρεΐον τοΰ αύστρο-ουγγρικοϋ Λόυδ έν Βιέννη (Schwarzenberg-Platz άρ. 6).

Νεότατα1. προνομιούχοι εφευρέσεις

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ.

τού ΚαΟηγητού KLINKERFIES.

Οί πράκτορες τής πτωχεύσεως τοΰ με
γάλου "Άγ γ λ ο-Β ρ ε ταννικοϋ εργο
στασίου” πωλοΰσιν δλας τάς πραγμα
τείας των μέ μεγάλην έκπτωσιν.
Έμβάζων τις τδ ποσόν φράγκων 20, ή καί
διά ταχυδρομικής έπιταγής διά τού αύστρο·ούγγρικού Λό'.δ Τεργέστης, λαμβάνει
πολυτελή συσκευήν τραπέζης έκ τοΰ άρίστου άγγλο-βρεταννικοϋ μετάλλου, αξίας
άλλοτε φράγκων 70. ΙΙσς παραγγελιοδό
της λαμβάνει καί έγγραφον έγγύησιν περί
διατηρήσεως τής λευκότητος τών σκευών
έπί δέκα έτη.
6 μαχαίρια τραπέζης μέ ωραίας λεπίδας,
6 περούνια μονοκόμματα,
6 κοχλιάρια τής σούπας έκ τού άγγλοβρετ. μετάλλου,
6 κοχλιάρια τού καφέ επίσης,
1 μέγα κοχλιάριον τής σούπας
1 βαρύ κοχλιάριον διά το γάλα,
6 d/.ουμβιστήρια τών μαχαιρών,
6 αγγλικά φιλτζάνια,
1 πιπεροΟήκην ή ζακχαροΟήκην,
6 ωραίας ώοήήκας,

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙΥΞΙΣ.
Τιμή μάρκ. 50 (φρ. 62.50).
’Ασφαλέστατος τοΰ καιρού όδηγος άνευ
υπολογισμού.

NEON ΥΓΡΟΜΕΤΡΟΝ
(REVERSIONS-HYGROMETER).
Τιμή μάρκ. 25 (φρ. 30.25).

’Αλάνθαστος όδηγος τής υγρασίας.

Προγράμματα άττοιίτέλλονται δωρεάν.

Ίδιοκτήται τών προνομίων

Biernatxki <fc Co.
έν Άμβούργιρ.

Die

Collection Spemann
ben fiiagen uber ben fpri$mi>rtii# holjeit ·Β«ίβ ber beutfAcn i'iidicr abju=
Ijelfen. $le 'Mnlage einer ctgciten „$enb· unb .fruuibibiiotbef" ift nun nidjt mei;r ein
2*orred>t n>oi)il)abcnbcr I'eute, fonbern 3ebem moglid), benn ber 9ietto>^reiB bed iBnnbcS ift

gefiunben cine .Warfi
= 1 grc. 35. (fib. = 60 Rr. o. ©., franco per ‘JJoft 9W. 1. 25.
Icbcr 25anb ift ciiijcin ftaufficlj.

'}(bonnenten eri)n(ten ιιοφ befonbere 'Bergiinftigungen.
Sisfier erftbienen:
iBoitO 1. Rrancoib, Sonife von, 2:ho«i>tioru« ftotlnnber. 8u SilSeii bee Vlonard>en. l£r<at>luiincii. mil Ein=
lettung von Jofcplj lliirfdntcr.
„ 2. gmmcrinaiin, «art, Ter iberbof, mit Einleitmtg Von Sevin Stbiitting.
„ 3. it 6ei vantM-Saavcbra, 9Niquel, ffloratifd)e BlobeUen, flberfcBt von a. V. «teller unb gr. Slotter, mit
(Sinteitung von Ctto von Beirner.
„ 4. 8icrnaell), ,1. (Stir., Tie .tatlig obet bie Sefiifibrfidjigeii out bent liilanbe in ber Worbfce, mil ®n«
leitung von Heinrich Siintier.
.„ 6. ‘I'rdcr, Sliiguft, Slur SBalbraegrn, mit (Jinleitung Von 3ofcvb .fiiirfdiucr.
„ 0. (Bogol, -llitoloj, 9iuffifd)e ilovetten, mit (Sinleifung von Sricbritft Siobcnftcbt.
„ 7. Sunahnnt. Jopbie, Tie (Srbin tviber SSiUen, mit (Siuteitunn von gojepb Hiirfrtiiter.
8. 2c Suite, s(. 9i., Ser bintenbe leufel, mit (jinteitunu von R. l!otl)riffen.
„ *9. arnitn, Vublu. iltdiim V., ®ie Rronentvdibter, mit Qiuleitunu von hob. Stberr.
„ to. 11. gullinit, i beobbil, iKciic urn bie Surifer Celt.
„ 12. .Jomrr,' £bi)(fer, nberietit von gob. $einr. Soft, mit (gtnleittnta vou 3o(ob ®iil>li).
„ is. Stbiitfinn, Sevin, Uttvoe auf bent (Betvifleii, mit Sinleituna von gofevb Milrftbuer.
„ 14. Sjiirnfon, StjornOiernc, Ter Srautmarfd) unb anbere (SrjdMunaen, iivcriettt unb einaeieitet vou
trbntnnb vobebnnj.
. 10. Silberftein, Slueuft, νοΛίαηΟίιιοίφίφΙοη. Wit Ginieilung vou gofevb ttiirfijner.
. 16. 17. Sooper, Senimore, Ser iBravo, eine benetianifilte ®efd)id)te, iiberfcBt von ®eleite Sobeban, mit
linilcuunn von Mbtnlg Vroefaotbt.
„ 18. Statterb, Ibomai Sebcn, beroubgcaebcn nub einaeieitet von Aeiurid) Silnhcr.
„ 19. grvino, Slofbinaton, 51ie aibarabru, mit Sitileitiing von Vnbwin 'Jlroefibbibt,
„ 20. Stbiller unb ®oetbe, fflriefraeebfel. I. SJanb mit tfinfeituna von fH. ®orbcraer.
„ 21. anjeneruber, Vubmia, Betbrain unb Balbtvefl. SHtt (Jinteitunu von gofevb sliirftbner.
„ 22. Sauff, SBilbetm, Siebtenftein. Mit Sinteitunu vou gtilluS Staiber.
,. S3, ffltontini, (Mrajia %<iernntoni. l!i)bia· Teutidi von Retene iobebun. 'Blit Shtleit. von Sunn? I’cmatb.
_ 24. fflurtn, ffl.. "ia? SBafier alb aaubfteunb in gefunben nub tranten lagen.
„ 26. (fund, 3. g., i’err Sorenj Start. ®it Sinteitunu von gofevb sliirfanter.
., 2e. ϊλι«γγ unb ©oetbe, «riefraeebfei, 11. SBanb mit etnteiiung von 9i. '«orberger.

6
1
1
2
6

κομψά κοχλιάρια διά τά ώά,
δίσκον μεγέθους 30 έκατ..
τρυπητόν τοΰ τειου,
πολυτελή κανδιλέρια τής αιθούσης,
κομψά μαχαίρια τών φρούτων,

61 τεμάχια έν ολι·>.

Φρ. 20.

Είς άπόδειςιν οτι ή παρούσα ειδο
ποίησές μου δέν βασίζεται έπί άγυρτίας υποχρεούμαι δημοσία, έάν ή συ
σκευή δέν ά'ρίση τώ αγοραστή, νά παρα
λάβω αύτήν πάλιν. Ό επιθυμώ·, λοιπόν
ν’ άγοράση πράγματα χρήσιμα καί καλά
αντί τών χρημάτων του, ας άποτανΟή.
μετά πάσης πεποιΟήσεως και κατ’ εύΟεΐαν πρός τόν

J. II. Rabinowicz είς Bm’rtji1.
Κεντρικήν αποθήκην τού Άγγλο-βρεταννικού έργοστασίου
WlEV II. ScHtl'EAMTSGASSE 20.

Παρ’ έμοί εΰρηται, αντί 30 centimes
τό κουτίον, καί κόνις πρός καθαρισμόν
τών σκευών τούτων.
'Υποκαταστήματα έν Λονδίνο καί
Παρισίοις
[w

SBaub 27. Srtnnib, fBlarimilinn, Tie SBieienbatiier- ®lit (Jinleitung von g. siiirfdtncr.
„ 28 flnortfen, $. 6., Ter gmvrovifator. 5ieu ilbeifefjt unb eingeleitet von (f. eo6c0atij.
,, 29. 4<oe, (rbgar, auan, Edtfame (Seidtidtten. Ueberient unb etngeteitet von il. bRiirenberg.
„ 30. sitarcon, '1‘tbro «. be, Slanuet Senegas. UeberfeBt unb eingeleitet von g. (ruffenbarbt.
.. 3i. ffiifdtter, Citar, ®ebmgeritine unb fiejenprojeife tn Teutfcblaub.
„ 32. 33. ®ulwrr, (r. 1‘. (Sugen Strain. UeberfeBt von R. blotter, eingeteiiet von i. 'Vrorfd>otbt.
„ 34. Xegner, t'faiab, gritiotbiage. UeberfeBt unb eingeleitet von (?. Bobebunj.
„ 36. ®i>ubanfeii, Satbuin, Ter £eud)tturm vou 'JMitftigan.
36. aSeber, ,«arl gutiuU, ffiemotrilos obev bintedafiene ’Ifaviere einei laettenben 'l!bitofovbeu. Stuegeivatitr
nub eingeleitet von 1<aul aiorib.
., 37. fHing, Slar, Srauenberjen. 1'lit Sinteitunu von gofepb ftiirfifincr.
„ 38. Bicmffen, rubmig, Untmege sum Oltiid. Blit liinleitung vou Sant Biegler.
„ 39. st. v. b. ttlbe, Silneburger (Befefiicbten. OTit (iiutcitung Vou .twrmanii «timers.
„ 40. JSeffdi), g. (f., Scntfibtuiib,' i'ebriubre. I. Saab.
.. 41. etbulte», 6., SJlaiiidn. Ilnlliir biftonfdte ’Jlovetten aits fDUttehfJranfen.
UJlit bicfeni ‘Baiibe beginit cine nene Serie, nub 20 Siiitben beftelicno, beren letter int ttbonnentent
gratis gclirfcrt utirb.
,, 42. (Bogot, blitolab SB., Slitvaieriftltc Heme. UeberfeBt von gutiub ffllrirticr.

Um bie grofien ffieiRer alter fliatioiirii miglid)ft fdmett in ber GoHeetion Spemann vertreten ju ieben, iverben
bie beften frembeit Stutoren ata „?(itbtdnbifdie Sitaffitcr" aiifgenonimcn, unb c-i erfaieineu nrben ber taufenben
Serie:
bie («rictpifibc unb iHiimifiSc bitteratur (beginnt mit Tacitug),
bre (ingtifdte Bitteratnr (beginnt mit fDlilton, Tab verloretie SlarabieB),
Tie irranjafiftbc biiteratur (beginnt mit fllouffeau, fBelenntniffe).
bie gtaticnifrtie nnb Svanifibe rittcrotiir (beginnt mit -Betrarca. Sebichte),
in muiterbaften llebcrlraguiigrn unb mit faigemaben, bag fflauje Ijarmonifcf) verbinbenben Sinteitungcn. —
(ib nterben Stbonnementv auf
bie game ffolgc uitbliinbifiber filaffiter
unb nuf bie eitijditen yitteralurcn apart
erbffnet unb bamit forooijt ben SBiinfrtieii ber i’iebbaber alter, roie einjetner Uitteraturen enlfprodjett.
8anb 101. (Slom. Bitt.) Eorndiui! TaciUii- SBerte. I. (Sermania, Stgriceta. Tie iRebner. Sllit einer Uinteit.
unb nad) ber UebericBung von SBitb. Siittidier.
„ 161. (6ngt. Bitt.) gobn Dlilton, Tas venorene 'Barabieb. UeberfeBt von griebr. SBilb. Sadtariii. SBit
einer (Jinleirang vou bubrnig 'Brocfdiolbt.
., 201. (gran,(bi- Bitt.) 3. g. fRouffeauB SBerte I. Setenntuiffr. UeberfeBt von g. (9. ^enfinger, eingeleitet
von 'Brofdfor Dr. Stephan ®orn.
„ 201. (gtalien. Bitt) granceira 'Bctrarcae (Bebiibtc I. Sonctte unb Cnnjonen auf bub Beben ber Tonna
Sanra. Siad) ber UeberfeBung von (fart giirfkr, eingeleitet von BubUtg Uleiger.
finb in alien Suefibanblungen beb gn= unb Mu«lanbe8 jur SlnrtAt vorratig unb tbnnen bort im abonuement
ober einjeln bejogen tverben.
ffiie ritfttig ber ©ebante loar, bem bcutfd) lefenben fflublitum gut iiberfcble frt)bii aubgeftattde, gcbunbcnc
Muigabcn ber aublanbifcben filaffiter gum Sreife von nur 1 Mart per ibanb ju lleiern, gept baraub bervor,
baft von Tacitus' fflerten IBaiib 1 fofort
due ftad e jlvilte Sluftage
gebrudt iverben mu&te.

Συντάκτης· Δρ. I. Ι1ΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ έν ΛΕΙΨΙΑί. ELSTER-STR. 19.
Χαρτοπωλεϊοι · Β. ΣΙΓΙΣΜΟΤΝΔΟΥ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΪΛΙΝΟΥ έν Λειψία.

