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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒΕΡΣ
ό συγγραφεύς

τίϊς «Αιγύπτιας βασιλόπαιδος»
( μετά είκόνος)

ρίλίγοι συγγραφείς κατόρθωσαν έν 
®τώ δυσκόλω και άκανθώδει αύ
τών σταδίω ν’ άποκτήσωσι τοσαύ
την δημοτικότητα, οίαν ό Γεώργιος 
Έβερς. Ιδίως ώς Αιγυπτιολόγος 
διαπρέπει δ άνήρ. Νεώτατος τήν 
ήλικίαν, έφηβος μόλις, ήσθάνθη έν 
έαυτώ τήν θείαν τής ποιήσεως έμ-
πνευσιν, κα'ι ένθερμος ζηλωτής τής 
επιστήμης του έπεδόθη εις τήν συγ
γραφήν μετά τοϋ ακαμάτου έκείνου 
ένθουσιασμοϋ, δι’ ού καϊ μόνου πα
ράγονται τά μεγάλα έργα. Ή χώρα 
τών ονείρων του, ήτις έξήψε τήν 
φαντασίαν του, ήτο ή Αίγυπτος,
καί ο,τι έγράφη, δ,τι έλέχθη περί 
τής χώρας τών πυραμίδων άνεγινώ-
σκετο παρ’ αύτοΰ άπλήστως. "Οπου 
υπήρχε μνημεΐον άνήκον είς τήν Αί
γυπτον, έμελετάτο έπισταμένως παρ’ 
αύτοΰ και ούτως ήδυνήθη νά συλ-
λέξη δλην τήν πλουσίαν έκείνην 
δλην, ήτις κατετέθη βραδύτερον είς 
τό πλήρες ζωηρών εικόνων καί ά- 
παραμίλλου χρωματισμού ιστορικόν 
διήγημα, τό δποϊον έπιγράφεται

«Η Αιγύπτια βαβιλόπαις.» Έν τή 
συγγραφή ταύτη, ήτις θεωρείται 
δικαίως ώς αριστούργημα, άναφαί- 
νεται δ Έβερς άληθής ποιητής.

Και σημειωτέον δτι δτε έγραφε 
το διήγημα τούτο δέν είχεν είσέτι 
έπισκεφθή τήν Αίγυπτον. Κατόπιν 
έπανειλημμένως μετέβη έκεΐ, καί 
εΐδεν έκ τοϋ πλησίον τά θαύματα 
ολα τά δποϊα έπλήρουν τήν φαντα
σίαν του- έστη ένώπιον τών μεγα
λοπρεπών πυραμίδων, άς τοσοΰτον 
ζωηρώς περιέγραψεν, άνεπαύθη έν 
τή οάσει ύπό τήν σκιάν τών φοινί
κων, είδερέοντα πρό τών ποδών του 
τόν μέγαν έκεΐνον ποταμόν, τόν 
Νείλον, τήν άληθή τής Αίγύπτου 
θεότητα- έπεριπάτησεν ύπό τόν άνέ- 
φελον έκεΐνον ούρανόν, ού τό θαυ- 
μάσιον χρώμα ποιητικώτατα άπει- 
κόνισεν.

Ή δημοτικότης τοϋ Έβερς ώς 
συγγραφέως δέν προέρχεται μόνον 
έκ τών ποιητικών αύτοΰ εικόνων καί 
τών ώραίων αύτοΰ περιγραφών· προ
έρχεται καί έκ τοΰ γλαφυοωτάτου 
καλάμου του. Δυσκόλως εδρηται έν 
δλη τή Γερμανία δεύτερος συγγρα
φεύς γράφων τόσον καλώς τήν γλώσ- 
σάν του. Αδτη ή τραχεία γερμανική 
γλώσσα άποκτα ύπό τόν κάλαμον 
αύτοΰ έκτακτον γλυκύτητα, ώστε 
μαγεύει τό ούς τοΰ άκροατοΰ. Διό
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καί έν πλείσταις δσαις ο’.κογενείαις τής Γερ
μανίας, έν συλλόγοις καί λέσχο«ς άναγινώσκον- 
ται τχ v-yx του μεγαλοφοινως. Τόσον ευχά
ριστα ήχεϊ ή γλώσσα του. Είς πολλά μέρη 
νομίζει τις οτι ακούει καθαρούς ιάμβους.

Έτερον προτέρημα, το όποιον χαρακτηρίζει 
τά έργα του. εϊνε ή βαθεία, πνευματική ού- 
σία τών συγγραφών του, είναι αί θρήσκε υτικαί 
καί αίσθητικαί ίδέαι αί διαλάμπουσαι τήδε 
κακεϊσεν άρκεϊ ν' άναφέρωμεν έτερον έ’ργον του, 
φέρονταν τίτλον ΐί’Άν&ρωπος εΐμί». Έν αύτώ 
ό Έβερς παριστα ήμϊν τήν ματαιότητα τοϋ 
ασκητικού βίου καί τής άπομονώσεως. Έν τώ 
διηγήματι αύτοϋ, τό όποιον επιγράφεται «Σέ- 
ραπις» περιγράφει ήμϊν τήν τελευταίαν πάλην 
τής είδωλολατρείας κατά τοϋ προχωροϋντος 
καί ένισχυομένου Χριστιανισμού.

'Αμίμητος είναι έν όλαις ταϊς συγγραφαίς τοϋ 
"Εβερς ή χαρακτηριστική τών διαφόρων προσώ
πων, τά όποΐκ παριστα· άπ' άρχής μέχρι τέλους 
πάντα τά δρώντα έν τώ διηγήματι πρόσωπα 
ών πολλάκις δ αριθμός είναι μέγας, δεατηρούσι 
τον χαρακτήρα αύτών. ’Ιδίως δέ άριστα παρί- 
στανται τά γυναικεία πρόσωπα, ύψηλαί, ύπε- 
ρήφανοι, βασιλικαϊ μορφαί. ώς ή Κλέα, πλη
σίον μορφών μαλακωτέρων, ώς ή Ειρήνη, ή ή 
συμπαθέστατη Μαριάμ. έν τώ διηγήματι «"Αν
θρωπος ε’ιμί». Μεταξύ τών άνδρών δέον προ 
παντός νά έξαίρωμεν τόν Άδριανόν, ου ή πα- 
ράστασις είναι πράγματι έπιτυχεστάτη, καί 
βασιζόμενη είς τήν ιστορίαν.

Είδομεν τόν συγγγραφέα, ας ίδωμεν ολίγον 
καί τόν άνθρωπον. Ό Γεώργιος Έβερς είναι 
άνήρ πεντήκοντα δύο έτών. Κατ’ άρχάς είχε 
τήν πρόθεσιν νά σπουδάση νομικά, καί έπί δύο 
εξαμηνίας ήτο έγγεγραμμένος έν τή νομική 
σχολή τήςΓοττίγγης· ταχέως ομωςένόησεν ότι 
ή κλίσις του δέν ήτο προς τά νομικά, καί μετα- 
βάς είς Βερολϊνον έπεδόθη είς τήν μελέτην τής 
Αιγυπτιολογίας ύπό τόν διάσημον Αέψιον, καί 
είς τήν ιστορίαν, ήν έθετο βασιν τών περαιτέρω 
σπουδών του. Έπισταμένως ήρεύνησε καθ’ δλον 
τό διάστημα τών ακαδημαϊκών σπουδών του 
τάς γενικάς σχέσεις τής ιστορίας τών διαφόρων 
λαών τής ’Ανατολής καί τήν άμοιβαίαν αύτών 
έπιρροήν. Είς τάς μελετάς ταύτας οφείλει ή 
έπιστήμη τά βιβλίον του περί τής 26ης δυνα
στείας τής Αίγύπτου. Τό βιβλίον τούτο λατινι
στί γεγραμμένόν, έχει τίτλον «Ή Αίγυπτος καί 
τά πέντε βιβλία τοϋ Μωϋσέως», καί άμα έκδο- 
Οέν έπέσυρε τήν προσοχήν ού μόνον τών ιστορι
κών άλλά καί τών θεολόγων.

Κατά τήν δευτέραν αύτοϋ έν έτει 1872 περι- 
ήγησιν τής Αίγύπτου ηύτύχησεν ό Έβερς νά 
εύρη καί νά διασώση πολύτιμον πάπυρον, άρί- 
στης διατηρήσεως, έν ω περιέχεται ιατρικόν έγ- 
χειρίδιον τών άρχαίων Αιγυπτίων έκ τοϋ μέσου 
τής δευτέρας πρό Χριστού έκατονταετηρίδος. Ό 
πάπυρος ούτος, ον έξέδωκε, διατηρείται έν τή 
Πανεπιστημιακή τής Λειψίας βιβλιοθήκη.

Κατ άρχάς έδίδαξεν δ "Εβερς ώς ύφηγητής 
έν Ίένη. μετά δέ τήν δημοσίευσιν τοϋ περί Αί
γύπτου βιβλίου του διωρίσθη έκτακτος καθηγη
τής, καί ήδη διδάσκει ώς τακτικός καθηγητής 
τής Αιγυπτιολογίας έν τφ ΙΙανεπιστημίω τής 
Λειψίας.

Τήν εικόνα τοϋ έξοχου άνδρός δημοσιεύομε» 
σήμερον. Ό Έβερς έχει παράστημα έπιβάλλον, 
το μέτωπόν του είναι εύρύ. ό οφθαλμός του 
ζωηρός, τό βλέμμα του διαπεραστικόν. Ό προ- 
ώρως λευκανθείς πώγων του καί τό φαλακρόν 
τής κεφαλής έμφαίνουσιν αύτόν πρεσβύτερον 
παρ’ό,τι πράγματι είναι. Τούτο προύκάλεσεν έν 
Μεδιολάνφ πρό μικρού τό εξής έπεισόδιον. Ό 
Έβερς παρίστατο εσπέραν τινά είς μουσικήν 
εσπερίδα· δ συντάκτης μιας τών γνωστότερων 
τής πόλεως έφημερίδων άνεκοίνωσεν εις τούς 
αναγνώστης του τήν έπομένην πρωίαν ότι είς 
τήν εσπερίδα παρευρίσκετο « δ Μαντζόνης τής 
Γερμανίας, δ γέρων Γεώργιος "Εβερς». Τό έπί- 
θετον τούτο τοϋ γέροντος ουδόλως ηύχαρίστησε 
τήν σύζυγον τοϋ συγγραφέως. καί δ συντάκτης 
διόρθωσε τό διάφορον έκεΐνο προσθείς έτερον 
έπίθετον «συμπαθέστατος».

ΊΙ έτέρα είκών, ήν παραθέτομεν. παριστα 
τήν έξοχικήν έπαυλιν, ήν ό Έβερς κέκτηται 
παρά τήν λίμνην Στάρεμβεργ. πλησίον τοϋ 
Μονάχου. Έν τή ώραία ταύτη έξοχή εύρίσκει 
δ καθηγητής άνάπαυσιν καί ησυχίαν, μετά τάς 
ασχολίας τού χειμώνας, έν ώρα θέρους κατά 
τας παυσεις εν τώ κύκλω τών οικείων του. Δια- 
μενών έν τή έξοχή άσχολεΐται είς τάς ποιητι
κά: του έργασίας, καί γράφει ποιήματα, τά 
όποια είναι προορισμένα διά τό λεύκωμα, έν ω 
έγγράφονται οί έπισκεπτόμενοι αύτόν φίλοι έξ 
όλων τών μερών τής Γερμανίας. Έκεϊ ό τόσον 
θαυμασίως περιγράψας τάς διαφόρους τής φύσεως 
καλλονάς ζή έν μέσω φύσεως τερπνής περικυ- 
κλουμενος ύπο τών τέκνων του, οίς είναι ού μό
νον φιλόστοργος πατήρ άλλά καί έμβριθής δι-
δάσκαλος.

ΑΛΕΞ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ

ΤΩΝ “ΑΠΑΝΤΩΝ., ΤΟΜΟΙ Ιθ'·

Μετά τήν ενταύθα άφιξίν του ό x. Α. 'Ρ. ’Ραγκαβήζ έξέ
δωκε τέτσαρας τόμους τών Ά.τάνιων του, 15 ·” καί 16»”, 
οιτινες περιίχουσι τήν 'Ιστορίαν τών άρχαίων Πολιτευμάτων, 
τόν 17” περιέχοντα τήν ’Επιγραφικήν μετά πολλών λιβο- 
γραφικών Πινάκων, και τόν 18»-, όστις περιλαμβάνει τήν 
Άρχαίαν Τοπογραφίαν τών ’Αθηνών μετά μεγάλου χάρτου.

Μετ’ ολίγον έκδίδεται καί ό ιθ'. τόμος τών Άπάντωτ 
τοϋ υπάτου τών παρ’ ήμΐν φιλολόγων κυρίου Αλεξάνδρου 
’Ρ. 'Ραγκαβή. Ό τόμο; ουτος. πωλούμενο;, ώς και οί άλ
λοι, καί ιδιαιτέρως, περιέχει τήν έμμετρον μετάφρασιν τοϋ 
αριστουργήματος τοϋ Goethe, τοϋ «Φαύστου·, καί παν- 
τοΓα Ποιήματα, έξ ών άποσπώμεν τήν ανέκδοτον μέχρι 
τοϋδε παράφρασιν τοϋ χαριεστάτου ποιήματος τοϋ Βύρωνος, 
τοϋ έπιγραφομένου The maid of Athens ι ή κόρη τών 
’Αθηνών.

Κόρη Ά&ηναία, πρίν άναχωρήβω, 
δός μοι τήν καρδίαν, δός μοι την δπίβω' 
ή άπο τού βτή&ονς τούτον αν τήν βχίθης, 
έχε την, και λάβε τά λοιπά έπίθης. 
Φεύγων, μετά πόνον έκφωνώ πεν&ίμον, 

« Σ’ άγαπώ, ζωή μου. »

Μά τήν κόμην ταύτην, ήν λντήν κινονΟι 
πνεύματα γλυκείας τοϋ Αιγαίου αύρα;;, 
μά τάς βλεφαρίδας τάς μακράς και μαύρας, 
αΐτινες άν&ούβας παρειάς φιλοϋβι, 
πρό τοϋ βλέμματός βον τοΰ γοργού κ εν&ύμον, 

σ’ άγαπώ, ζωή μον.

Μά τά ποθητά σου χείλη, καί τά κάλλη 
ά ή δειλιώβα σφίγγει μον αγκάλη, 
μα το θτιλλον τούτο Ούμβολον τοϋ &ύμον, 
λέγον ο, τι οντε άν&ρωπίνη φράβις, 
μά τάς τών έρώτων βνμφοράς κ έκτάοεις, 

θ'άγαπώ, ζωή μον 

’ Α&ηναία κόρη, φεύγω. "Οταν μόνη, 
τά8 ενδαίμονάς μας ώρας μή ληβμόνει. 
Αν καί τά ίβτία βτρέφω προς τήν Πόλιν, 
τήν ψνχήν άφήνω είς ’Αθήνας ολην.
Οπόν και αν είσαι εϊν' οί λογιθμοί μον. 

« Σ’ άγαπώ, ζωή μου »,

ΕΓΔ1Α ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.
Μετάφραοις τοϋ ’Αγγλικού μυθιστορήματος 

Called back τού Conway
ύπό

τδς δεσποινίδος Σοφίας Εϋαγ. Βαλτατίή.
(Συνέχεια.)

^^^^ΥίΔΟΝ συχνά τό πρόσωπόν σου, σέ είδον 
“ς έν ομίχλη, ταξειδεύοντα, πάντοτε 

) ταξειδεύοντα. Μοί έφαίνετο ότι ακούω
έξερχομένα: τών χειλέων σου τάς λέξεις ταύτας 
ο Ταξειδεύω μακράν μακράν όπως άνακαλύψω 
τήν αλήθειαν »· δι’ αύτό περιέμενα μεθ’ ύπομο- 
νής τήν έπιστροφήν σου.

— Δέν σοΐ έφάνην πριν είς τά όνειρά σου ;
Τό φώς τής ημέρας ήρχιζε νά ώχριγ.. Δέν 

ήδυνάμην νά διακρίνω έάν ήτο ή μεγεθυνόμενη 
σκιά ήτις ε’διδεν είς τάς παρειάς της βαθύτερου 
χρώμα ή έάν ήουθρία· ή καρδία μου έπαλλε 
σφοδρώς.

— Δέν δύναμαι νά τό είπω! δέν ήξεύρω, μή 
μ’ έρωτας, είπε μέ τεταραγμένην φωνήν. ’Αρχί
ζει νά νυκτώνη, είπεν ας άναχωρήσωμεν.

Τήν ήκολούθησα, τόσον είχον τήν συνήθειαν 
νά διέρχωμαι μαζύ της τήν έσπέραν, ώστε δέν 
περιέμενον ούτε τήν πρόσκλησίν της, καί συνή
θως έκάμνομεν όλίγην μουσικήν έπί τινας ώρας 
τό εσπέρας- ή πρώτη έπιθυμία τής Παυλίνας 
μετά τήν ϊασίν της, ήτο νά έχο^μεν κλειδοκύμ.- 
βαλον, ώστε δέν ήσθάνετο τύψιν συνειδότος νά 
εύχαριστή τάς έπιθυμίας της, καί είχον παραγ- 
γείλει είς τήν ΙΙρισκίλλαν νά μή φείδηται ούδε- 
μιάς δαπάνης όπως τή παρέχη πάν ό, τι ήθελε, 
καί έπομένως μετεκόμισε τό κλειδοκύμβαλον έκ 
τής πλησίον πόλεως.

Η Παυλίνα είχεν ανακτήσει ολην τήν ευχέ
ρειαν τής καλλιτέχνιδος, καί ή φωνή της είχεν 
έπανέλθει ισχυρότερα καί ήδυτέρα.

Πολλάκις μ’ έκυρίευε μέγας ένθουσιασμός καί 
ησθανομην διά τά ώραϊα άσματα τον αύτόν θαυ

μασμόν όστις μέ κατείχε τήν νύκτα έκείνην 
καθ’ ήν δέν προεΐδον ούτε τό τρομερόν τέλος τοϋ 
ασαατός της, ούτε ότι έ’μελλον νά συνδέσω στε- 
νώς τήν τύχην μου μέ τήν τής νέας κόρης, ήτις 
εψαλλε τότε.

Εξεπλάγην μεγαλως ότε κατ’ έκείνην τήν 
ήμέραν φθάσας είς τό κατώφλιον τής θύρας, 
τήν είδον στραφεϊσαν πρός έμέ καί λέγουσαν

— "Οχι σήμερον τό εσπέρας· σάς παρακαλώ 
άφήτέ με απόψε.

Δέν έδίστασα, έΛαβον τήν χεΐρά της καί τή 
είπον, « Χαϊρε, έως αΰριον», καί άπεφάσισα νά 
περιπατήσω ολίγον ύπό τόν άστερόεντα ούρανον 
συλ>.ογιζόμενος αύτήν.

"Οτε άπεχωρίσθημεν, μέ ήτένισε μέ περίερ
γον, σχεδόν έπίσημον, ύφος.

—Γιλβέρτε, μοί λέγει ομιλούσα ίταλιστί 
(διότι ή Πρισκίλλα ΐστατο έκεϊ πλησίον τής ή- 
νεωγμένης θύρας) πρέπει νά παρακαλέσω τόν 
Θεόν όπως ή μνήμη τοϋ παρελθόντος μοί έπα- 
νέλθη,ή είναι προτιμότερον τό έναντίον δι’ έμέ.... 
καί δι’ ύμάς;

Χωρίς ν’ άκούση τήν άπάντησίν μου διέβη 
έμπροσθεν τής Πρισκίλλης ήτις έμενεν έκεϊ περι- 
μένουσα νά εΐσέλθη.

—Καλή έσπέρα, Πρισκίλλα, τή είπον, δέν 
εισέρχομαι.

—Δέν είσέρχεσθε, κύριε Γιλβέρτε; ή δεσποι
νίς Παυλίνα θά δυσαρεστηθή.

—Είναι άπηυδημενη, δέν είναι τόσον καλά. 
Πρέπει νά τήν συνοδεύσητε. Καλήν νύκτα.

Ή Πρισκίλλα διήλθε τό κατώφλιον κλείουσα 
τήν θύραν όπισθεν της. Έκ τής στάσεώς της έ- 
μάντευον ότι έσκόπει νά άνακτήση είς τήν πα
ρούσαν περίστασιν τήν έξουσίαν ήν άλλοτε κατά 
τήν παιδικήν μου ήλικίαν είχεν έπ’ έμοϋ, έξου
σίαν ήν δέν έτόλμησα νά τή διαμφισβητήσω 
ε’ιμή μετά μακρόν χρόνον οτε ήρχισα νά ένδύ- 
ωμαι ώς νεανίας. Έβλεπον ότι είχε μεγάλην 
διάθεσιν νά μέ συλλάβη άπό τόν λαιμόν καί νά 
υέ τινάξη ζωηρώς, άλλά δέν έτόλμησε καί περι- 
ωρίσθη δίδουσα εις τήν φωνήν της τόν τόνον 
παροργισμένης έπιπλήξεως.

—·Δέν είναι παράδοξον οτι είναι ασθενής ή 
δυστυχής νέα κυρία, αφού ζή έδώ μόνη ένώ 
δ σύζυγός της ζή άλλαχοϋ καί τώρα δά ήρχι- 
σαν καί οί γείτονες νά περιεργάζονται, ποΐαι 
σχέσεις ύπάρχουν μεταξύ τών δύο ύμ.ών μέ κά
μουν πολλάς ερωτήσεις καί πώς νά τοίς είπω 
οτι -ησοε συ ζυγός.

—"Οχι ακόμη.
— Πολύ καλά, εισέρχομαι, κύριε Γιλβέρτε, 

καί έάν δέν θέλετε νά τό είπήτε είς τήν νέαν
κυρίαν, θά το είπω εγώ, θά τή διηγηθώ ύπό 
ποιας περιστάσεις τήν ώδηγήσατε εις τόν οίκον 
σας, πώς μ’ έπεφορτίσατε νά τήν περιποιηθώ, 
πώς τήν έφροντίσατε, πώς δι’ αύτήν περιωρίσθη- 
τε έντός τοϋ οίκου, στερούμενος τών σχέσεων 
τών παλαιών φίλων σας.
—Ώ ναί, κύριε Γιλβέρτε θά τή είπω τά πάντα, 
θά τή είπω ότι είσήλθατε είς τό δωμάτιόν της 
καί οτι τήν ήσπάσθητε πριν άναχωρήσητε διά 
τό μακρόν καί παράλογον αύτό ταξείδιον, τότε 
θά τά ένθυμηθή καλώς καί ταχέως.

—Καί εγώ σέ διατάττω νά μήν είπης τίποτε. 
—Σάς ύπήκουσα αρκετά μέχρι τοϋδε, κύριε 

Γιλβέρτε, όπως άποκτήσω τό δικαίωμα νά 
παρακούσω καί άπαξ, πρό πάντων πρός όφελος 
σας. Ναί, θά κάμω ώς σας είπον πρό ολίγου, 
καί θά ύποστώ τάς συνέπειας.

Ήνόουν ότι έάν ή έξήγησις έδιδετο ύπό τής 
Πρισκίλλης θά κατέστρεφεν όχι μόνον πάσαν 
τήν ρομαντικήν άξίαν της. άλλά ήδύνατο επι- 
σπεύδουσα τά πράγματα νά τά περιπλέξω) ούτως 
ώστε νά μοί καταστήση τήν διόρθωσιν λίαν δυ
σχερή. Έπρεπε νά έμποδίσω τήν έκτέλεσιν τής 
άπειλής της.

Έγνώριζον πρό πολλοϋ ότι ήτο περιττός κό
πος νά τή επιβάλλω τήν θέλησίν μου καί δι’ 
αύτό προσέτρεξα εις τήν γλυκύτητα, άπετάθην 
πρός αύτήν ώς νά έζήτουν χάριν τινά.

—"Οχι, δέν θά κάμζ,ς τούτο, Πρισκίλλα, 
καλή μου φίλη, σέ έξορκίζω, σέ παρακαλώ νά 
μή τό κάμης, έχεις παρά πολλήν άφοσίωσιν είς 
έμέ, ώστε νά έναντιωθής εις τήν έπιθυμίαν μου.

Ή Πρισκίλλα δέν ήδυνήθη νά άντισταθή 
είς τήν παράκλησίν μου, άλλά μέ παρεκίνησε 
νά είπω τό ταχύτερου τήν ολην αλήθειαν είς 
τήν Παυλίναν.

—Καί ίσως, κύριε Γιλβέρτε, έξηκολούθησεν, 
λανθάνεσθε κάπως ώς πρός τήν κατάστασιν τοϋ 
μνημονικοϋ τής συζύγου σας. Συμβαίνει ένίοτε 
νά ένθυμήται καί να γνωρίζη περισσότερον άφ’ 
ό.τι νομίζετε.

Λέγουσα τάς λέξεις ταύτας μέ έγκατέλειψεν.
Έγώ δέ περιπατών έδώ καί έκεϊ έσυλλογι- 

ζόμην ποιαν έννοιαν είχον αί τελευταϊαι λέςεις 
τής Παυλίνας. «Τί θά ήτο προτιμότερον δι’ έμέ 
καί δι’ ύμάς νά λησμονήσω, ή νά ένθυμηθώ;

Μέχρι τίνος βαθμού είχε 'λησμονήσει; Μέχρι 
τίνος βαθμού ένεθυμεϊτο; Οί δακτύλιοι τούς όποι
ους έφερε δέν τή έπρόδιδονοτι ήτο σύζυγό; μου;

Ήτο δυνατόν νά μή ύπόπτευε τίνος σύζυγος 
ήτο; Καί έάν ακόμη ύπέθετον ότι δέν διετήρει 
ούδεμίαν άνάμνησιν τοϋ παραδόξου γάμου μας, 
όστις έγένετο μέ τόσην σπουδήν, ούδεμίαν άνά- 
μνησιν τοϋ βίου μας μετά τόν γάμον μας, αναμ
φίβολος όμως έσκέφθη περί τούτου, μετά τήν έ- 
πάνοδον τοϋ μνημονικοϋ της. Εύρεθεϊσα ύπό τήν 
προστασίαν μου όπως ήτο καί τώρα άκόμη, θά 
έξεπλήττετο βεβαίως, ότι έγνώριζον τόσον κα
λά όλας τάς τραγικάς περιστάσεις τοϋ θανάτου 
τοϋ άδελφοϋτης καί ότι έξετέλεσα ταξείδιον 
πολλών χιλιάδων χιλιομέτρων όπως γνωρίσω 
εκτενέστερου τάς λεπτομέρειας τοϋ έγκλήματος.

Χωρίς υά έξηγήται τά πάυτα, έμάυτευσε υο- 
μίζω τώρα τήυ άλήθειαν καί άφοϋ διατηρεί τό 
δακτύλιου τοϋ γάμου της, είυαι άπόδειξις ότι 
γνωρίζει καί ότι παοαδέχεταε οτι είναι νυμφευ
μένη, καίτοι μ.ή ένθυμουμένη ίσως καλώς τάς 
περιστάσεις, άλλά τίς παρουσιάζεται ενώπιον 
της ώς σύζυγός της, έάν δέν είμαι έγώ; Ναί, θά 
έφθασεν είς τό συμπέρασμα τούτο σκεπτομένη 
καί έοευνώσα τήν θέσιν της καί αισθάνομαι οτι 
πλησιάζει ή ώρα καθ’ ήν θά γνωρίσω έάν δ ιε
ρός δεσμός μας, άν τόν γνωρίζη, είναι δι’ αύτήν 
άφορμή χ<*ρ«ί ή λύπης. Αύριον θά τή είπω τά 
πάντα, θά τή είπω διά ποίου παραδόξου τρόπου 
αί δύο ύπάρξεις μ.ας είσί συνδεδεμέναι ή μία 
μετά τής άλλης. "Οπως άποκτήσω τήν άγάπην 
της θά συνηγορήσω ύπέρ έμοϋ περιπαθέστατα, 
θά τή έξηγήσω πώς άνεπαισθήτως ε"πεσα είς

s·

τήν παγίδα ήν μοί ε’στησεν ό Κένερης, ότι δέν 
ή μην ποσώς άξιος καταδίκης διότι τήν ένυμ- 
φεύθην, είς τοιαύτην διανοητικήν κατάστασιν 
έν ή δέν τή ήτο δυνατόν νά άρνηθή τήν συγ- 
κατάθεσίν της. Θά τή είπω πάντα ταϋτα καί 
έπειτα θά περιμένω τήν άπόφασιν έκ τοϋ στό
ματός της.

Δέν θά έπικαλεσθώ καθ’ όλου τά νόμιμα δι
καιώματα μου, θά τήν άφήσω έλευθέραν, θέλω 
μόνον ό έρως νά τήν συνδέση μετ’ έμοϋ. Έάν 
δέν δύναται νά μέ άγαπςί, θά απομακρυνθώ άπ’ 
αύτήν, καί άν μ’ έκφράση τοιαύτην έπιθυμίαν, 
θά προσπαθήσω ν’ άκυρώσω τόν γάμον μας. Άλλ’ 
δποία καί αν είναι ή άπόφασίς της, έάν μείνη 
σύζυγος όνόματι μ.όνον, ή έάν γίνη πραγματι- 
κώς τοιαύτη, ή έάν πας δεσμός διαλυθή μετα
ξύ μας, τό μέλλον της είτε έν γνώσει είτε έν 
άγνοια της θά μείνη τό κύριον μέλημά μου. Αύ
ριον περί τοιαύτην ώραν, ή τύχη μου θ’άποφα- 
σισθή. Μετά τάς σκέψεις ταύτας ήθέλησα ν’ άνα- 
παυθώ ολίγον, άλλά δέν είχον διάθεσιν νά κοι
μηθώ. Πολλάκις άνεπόλουν τάς τελευταίας λέ
ξεις τής Παυλίνας καί προσετάθουν νά μαντεύ
σω τήν σημασίαν των, διερχόμενος αλληλοδιά
δοχος έκ τής έλπίδος είς τόν φόβον καί ύπομέ- 
νων αληθείς βασάνους. Ήρώτουν έμαυτόν πώς 
ή I Ιαυλίνα δέν μοί άπέτεινεν ερωτήσεις, ανύπώ- 
πτευε τήν άλήθειαν, πώς ήδύνατο νά διέλθη 
μακράς ώρας μετ’ έμοϋ. αν έγνώριζεν ότι ήτο 
ή σύζυγός μου, χωρίς νά μ’ έρωτήση διά ποίου 
τρόπου είχε γίνει; Αί λέξεις αύται έσήμαινον 
ότι έφοβεϊτο νά μάθη αύτό όπερ προέβλεπεν.

Έπεθύμει τήν έλευθερίαν ή έπεθύμει πλή
ρη λήθην τοϋ παρελθόντος; Ούτω συνωθοϋντο 
αί σκέψεις μου, αΐτινες μέ καθίστων πολύ δυ
στυχή.

Βεβαίως καί πολλοί άλλοι πρό έμοϋ, τήν 
στιγμήν καθ’ήν πρόκειται νά μάθωσιν έάν ή πρό- 
τασις αύτών είναι δεκτή ή όχι, ήσθάνθησαν 
τήν αύτήν στενοχώριαν άλλ’ ούδείς βεβαίως 
πρό έμοϋ εύρέθη είς τήν θέσιν μου, περιμένων 
τήν άπάντησίν, είς πρότασιν γινομένην πρός έ
κείνην ήτις είναι ήδη σύζυγός του.

Ή ώρα ήτο προκεχωρημένη, ότε έπέστρεφον 
έκ τοϋ μ,εμονωμένου περιπάτου μου. Διήλθον 
ύπό τό παράθυρον τής Παυλίνας, έ’στην καί ένώ 
τό έβλεπον ήρώτων έμαυτόν έάν ή Παυλίνα δέν 
ήγρύπνει ώς έγώ, συλλογιζομένη οποίαν άπό- 
φασιν έμελλε νά λάβη ώς προς τήν τύχην άμ- 
φοτέρων ήμών. Ή έπιοϋσα θά θέση έν τέρμα 
είς τήν άβεβαιότητά μας.

Ή νύξ ήτο ήσυχος καί γλυκεία· ή Παυλίνα 
είχεν αφήσει τό παράθυρον ήμιανοικτόν.

’Αμέσως έκοψα όόδον έκ τοϋ κήπου καί κα- 
τώρθωσα νά τό £ίψω είς τό δωμάτιόν της, λέ- 
γων κατ’ έμαυτόν ότι θά τό εύρη ίσως τήν έ- 
παύριον καί μαντεύουσα τίς τό έρριψεν θά τό έ- 
κράτει καί θά τό έφερεν. Τούτο έσται δι’ έμέ 
καλός οιωνός.

Τά παραπετάσματα έκινήθησαν τήν στιγ
μήν καθ’ ήν τό άνθος τά έκτύπησε, καί φοβού
μενος μήπως άνακαλυφθώ άνεχώρησα ταχέως.

Τήν επαύριον, ή πρωία προεμηνύετο λαμπρά, 
ήγέρθην πλήρης καλής έλπίδος, έρ^ιψα μακράν 
τούς φόβους τής προτεραίας καί μετέβην νά έπι- 
σκεφθώ τήν Παυλίναν λίαν ένωρίς.
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Μοί είπον οτι είχεν έξέλθη, μέ έπληροφόρησάν 
περί τής διέυθύνσεως ήν είχε λάβει καί οΰτω ά- 
μέσως έστρεψα τά βήματά μου πρός τό μέρος 
εκείνο.

Την εΰρον περιφερομένην άργά και έχουσα τό 
βλέμμα κάτω. Μ’ έχαιρέτισε με τό σύνηθες 
γλυκύ καί ήσυχον ύφος της καί έβαδίζομεν δ 
είς πλησίον τοΰ άλλου, άλλά ματαίως έζήτουν 
τό όόδον μου έπ’ αύτής. Προσεπάθουν νά παρη- 
γορηθώ μέ την ιδέαν ότι ίσως ή Παυλίνα δεν τό 
ευοεν, μόλον τοΰτο ήμην λίαν τε ταραγμένος.

Άλλά μοί έπεφυλάττετο καί πικρότερα άνα- 
κάλυψις. Ή Παυλίνα δέν έφερε χειρόκτια καί 
έκράτει τούς δακτύλους τών λεπτών χειρών της 
έμπροσθεν εσταυρωμένους.

Εύρισκόμ.ην άριστερόθεν καί άμέσως παρετή- 
ρησα ότι ή άριστερά αυτής χειρ δέν είχε πλέον 
τούς δακτυλίους. Ό μικρός χρυσούς κρίκος, ο- 
στις έλαμψε μέχρι τοΰδε είς τούς οφθαλμούς μου 
ώς φλόξ πλήρης έλπίδος, ελειπεν.

Δέν ύπήρχε πλέον ούδεμία άμφιβολία καί τίς 
ήδύνατο νά λανθασθή; πρό πάντων μετά. τάς 
λέξεις ας είχε προφέρει ή Παυλίνα τήν παρα
μονήν. Ήξευρεν ότι ήτο ή σύζυγός μου, άλλ’ 
έπεθύμει νά ρίψη μακράν αύτής τόν ζυγόν τοΰ 
γάμου.

Ή Παυλίνα δέν μέ ήγάπα ! Καθόσον ή άλή- 
θεια έξετυλίσσετο βαθμηδόν είς τόν νοΰντης, 
άπηλλαγμένον τώρα τής άχλύος τοΰ παρελθόν
τος, έφαίνετό οτι συνησθάνετο λύπην καί τώρα 
οτε ή άνάμνησις τή έπανήλθεν, δ πόθος της ήτο 
νά λησμονήση. Τούς δακτυλίους είχεν άφαιρέσει 
όπως εννοήσω, χωρίς νά τό εΐπη ή ίδια, οτι δέν 
ήδύνατο νά είναι ή σύζυγός μ.ου. Διατϊ λοιπόν 
νά τήν έρωτήσω; ΊΊ άπάντησις είχε δοθή πριν 
γίνη ή έρώτησις. Παρετήρησεν οτι είχον τούς 
οφθαλμούς προσηλωμένους έπί τής χειρός της, 
καί κατεβίβασε τό βλέμμα χωρίς νά προφέρη 
λέζιν. Έπεβύμει ’ίσως νά μέ άπαλλάξη τής ο
δύνης δυσαρέστου έξηγήσεως, καί βεβαίως έάν 
είχον τό θάρρος, τό καλ.λίτερον ήτο νά τήν έγ- 
καταλείψω τό ταχύτερον δπως άπομακρυνθώ αύ
τής καί μή έπιστρέψω πλέον.

Λυπημένος καί άποτεθαρρυμένος μετά τήν 
άπελπιστικήν άνακάλυψιν, ήν έ’καμον πρό ολί
γου, παρετήρησα δυστυχώς καί μεγάλην άλλα- 
γην είς τούς τρόπους τής Παυλίνας πρός έμέ.

Δεν ητο πλέον ή ιδία, έπήλθέ τι μεταξύ μας, 
τί, δπερ είχεν έντελώς άφαιρέσει τήν φιλικήν 
άφελείαν τών παλαιών μας σχέσεων καί άντ’ 
αυτής έπήλθε προσπεποιημένη εύγένεια. Ή 
προσοχή καί ή άμφιβολία άνεφαίνοντο τώρα είς 
πάσαν λέξιν της έπίσης δέ 
μου.

Διήλθομεν ώς συνήθως τήν ημέραν μαζύ, 
άλλ’ ή συνάφεια αυτή έπί δλόκληρον ημέραν 
ύπήρςεν οχληρά δι’ άμφοτέρους, τοσοΰτον ό τρό
πος τών σχέσεών μας μετεβλήθη φεΰ ! άπό τής 
ΖΟί«·

Την άκόλουθον νύκτα άπεκοιμήθην έντελώς 
δυστυχής· ή άμοιβη τόσων έλπίδων καί προ
σπαθειών μοί άφηρέθη καθ’ ήν στιγμήν ήλπι- 
ζον νά τήν κατακτήσω. Πολλαί ήμέραι παρήλ- 
θον οΰτως. Ούδέν έκ μέρους τής Παυλίνας, ούδέν 
μοι παρέσχε τήν άπόδειξιν εύνοίκωτέρας πρός 
έμέ διαθέσεως.

Μοί ήτο άδύνατον νά. ύποστώ έπί πλέον τήν 
κατάστασιν ταύτην τών πραγμάτων. Ή Πρι- 
σκίλλα ής ή οξυδέρκεια είχεν άνακαλύψει τήν 
έπελθοΰσαν μεταβολήν μέ κακομετεχειρίζετο 
είς βαθμόν τοΰ ν’ άπολέσω τήν ύπομονήν μου. 
Μοί είπε ο,τι έφρόνει τόσον άναφανδόν ώστε ύ- 
πώπτευον μήπως έπραγματοποίησε τήν άπει- 
λήν της λέγουσα τά πάντα είς τήν Παυλίναν 
καί ήρχισα νά νομίζω ότι ή άποτυχία μου έ- 
πρεπεν ’ίσως ν’ άποδοθή είς τήν άκαιρον καί 
πρόωρον ταύτην έκμυστήρευσιν. Τά πάντα θά 
είχον βαδίσει ώς έπεθύμουν έάν είχον είς τήν 
διάθεσίν μου μίαν εβδομάδα ή δεκαπέντε ήμέ - |
ρας όπως κατακτήσω τήν καρδίαν τής συζύγου 
μου.1

Ένόμιζον οτι ήτο δυστυχής καί οτι ή παρου
σία μου τήν έτάραττεν. βεβαίως δέν έζήτει νά 
μέ άποφύγη καί μάλιστα ήρχετο οσάκις τήν έ- 
κάλουν, μέ ύπακοήν ήτις μοί ένεθύμιζε κατά τι 
τήν ύπακοήν τών ημερών εκείνων, ας ήθελον νά 
λησμονήσω, άλλά μοί έφαίνετό οτι ή άπουσία 
μου θά καθίστα τόν βίον της ήσυχώτερον καί 
ευτυχέστερον.

Άπεφάσισα λοιπόν ν’ άναχωρήσω.
Άλλ’ έπρεπε τοιαύτη άπόφασις νά πραγμα- 

τοποιηθή άμέσως, καί επομένως άπεφάσισα ά- 
μέσως τήν έπαύριον νά τήν έκτελέσω.

Προητοιμάσθην καί προσδιώρισα τήν ώραν 
καί τήν αμαξοστοιχίαν τής άναχωρήσεώς μου 
Είχον οΰτω πολλάς ώρας τής πρωίας όπως δώ
σω τάς τελευταίας μου οδηγίας είς τήν Ποι- 
σκίλλαν καί άποχαιρετήσω διά παντός τήν σύ
ζυγόν μου. Δέν ήδυνάμην ν’ άναχωρήσω £ωρίς 
νά τή δώσω εξηγήσεις τινάς· δέν ήτο άνάγκη 
νά τή προξενήσω λύπην ομίλων πρός αύτήν διά 
τόν γάμον μας, άλλά έπρεπεν έν τούτοις νά τήν 
πληροφορήσω ότι ή περιουσία της δέν ήτο πλέον 
ο'ΐαν τήν ένόμιζεν, νά τή είπω ότι τή έμενεν 
άρκετή όπως ζήση εύπρεπώς. Άλλως τε καί 
έγώ δ ίδιος θά έφρόντιζον περί αύτής έν άγνοια 
της, καί διευθετών οΰτω τάς ύποθέσεις θά τήν 
άπεχαιρέτουν διά παντός!

Αφού έτελείωσα τό πρόγευμά μου, δπερ μό
λις ήγγισα διά τών χειλέων, διηυθύνθην πρός 
τήν Παυλίναν, ήτις δέν έγνώριζεν είσέτι τήν 
άπόφασίν μου. Τήν έλαβον έκ τής χειρός καί 
συγκρατών έμαυτόν προσεπάθησα νά έκβάλλω 
τάς λέξεις έκ τών χειλέων μου.

—Ήλθον νά σάς άποχαιρετήσω, είπον άνα- ' 
χωρώ σήμερον διά τό Λονδΐνον. I

Δέν άπεκρίθη, άλλ’ ήσθάνθην τήν χεϊρά της 
τρέμουσαν έν τή ίδική μου· δέν έτόλμων νά τήν 
άτενίσω.

—Ναί, έμεινα έδώ άρκετόν καιρόν, έξηκο- 
λούθησα λέγων καί προσπαθών νά δμιλώ άτα- 
Ρ^Ζω?> άλλά τώρα σπουδαϊαι ύποθέσεις μέ κα- 
λοΰσιν είς Λονδΐνον.

Ή Παυλίνα δέν έφαίνετό καλά, αί παρειαί 
της ήσαν ώχρότεραι άφ’ δ,τι τάς ειδον άπό τής 
έπιστροφής μ.ου, έφαίνετό άδύνατος καί άσθενής, 
ή παρουσία μου βεβαίως τή ήτο βάσανος τώρα. 
Δυστυχές πλάσμα, θά σέ άπαλλάξω αύτής 
δσονούπω!

Παρετήρησεν ότι περιμένω άπάντησιν, έπα- 
νεύρε τήν φωνήν, ήλλ’ αΰτη είχεν άπολέσει τόν 
ζωηρόν αύτής ήχον.

— Πότε θά άναχωρήσετε; ήτο τό μόνον δπερ 
μοί είπεν, ούδέν πλέον.

—'Αναχωρώ διά τής αμαξοστοιχίας τής με
σημβρίας· μοί μένουσιν ακόμη όλίγαι ώραι καί 
έπειδή είναι ή έσχάτη συνέντευξίς μας, θέλετε 
νά περιπατήσωμεν μέχρι τοΰ δάσους;

—Τό έπιθυμεΐτε;
—'Εάν δέν σάς δυσαρεστή, έπειδή ήθελον νά 

σας δμιλήσω περί τών άφορώντων ύμάς, δηλα
δή περί τής τακτοποιήσεως χρηματικών ύπο- 
θέσεων, προσέθηκα όπως τή διαβεβαιώσω ότι 
δέν έπρεπε νά φοβήται συνομιλίαν έπί άλλου 
άντικειμένου.

-—’Αμέσως έρχομαι, είπεν έγκαταλείπουσα 
έσπευσμ.ένως τό δωμάτιον,

Περιέμενον ή ΓΙρισκίλλα είσήλθε μετ’ ολί
γον, μοί έρριψεν ώργισμένον βλέμμα, δπερ έκ 
μέρους της δέν είχε λόγον.

Οί σύντομοι καί σκληροί λόγοι της μοί ένε- 
θύμιζον τόν ήχον τής φωνής της κατά τήν νεα
ρήν ηλικίαν μου ότε έσφαλλον καί μέ έπέ- 
πληττεν.

—Ή δεσποινίς Παυλίνα σας παρακαλεϊ νά 
μή τήν περιμείνητε καί νά πηγαίνητε εμπρός, 
θά σάς συναντήση είς τό δάσος.

Έλαβον τόν πίλον μου καί ήτοιμαζόμην νά 
ύπακούσω είς τήν έπιθυμίαν τής Παυλίνας. Ή 
ΙΙρισκιλλα δέν είπε λέξιν άποδεικνύουσαν ότι 
έγνώριζε τήν προσεχή άναχώρησίν μου, άλλά. 
τήν στιγμήν καθ’ ήν έξηρχόμην μοί είπε μέ 
τόνον παρωργισμένον «Κύριε Γιλβέρτε, ήσθε πο
λύ πλέον άνόητος άφ’ δ,τι τό ένόμιζον.»

ΙΙώς νά ύποφέρω τοιαύτην φράσιν, έστω καί 
άπό στόματος γραίας ύπηρετρίας, έστρεψα άμέ
σως πρός αύτήν δπως τήν έπιπλήξω, άλλ’ ή Πρι- 
σκίλλα άπλούστατα μ’ έκλεισεν οΰτως είπεϊν 
τήν θύραν κατά πρόσωπόν. Άνεχώρησα σιωπή- 
σας· άλλως τε τό δυσάρεστον τοΰτο έπεισόδιον 
ήτο μηδαμινόν, συγκρινόμενον πρός τάς άλλας 
μου δυσαρέσκειας.

Δέν είχον βεβαίως τήν άπαίτησιν νά έννοήση 
ή ΙΙρισκιλλα τήν λεπτότητα τής θέσεώς μου καί 
τά αισθήματα άτινα μοί ύπηγόρευον τοιαύτην 
συμπεριφοράν. Άλλως τε πρέπει νά τήν έπανίδω 
καί νά έχω διεξοδικήν συνέντευξιν μετ’ αύτής 
πριν άναχωρήσω.

Τό δάσος καθώς τό ώνομάσαμεν, εύρίσκετο 
είς όλίγην άπόστασιν έπί τής κατωφέρειας τοΰ 
λόφου, το εϊχομεν άνακαλύψει τυχαίως κατά 
τούς περιπάτους μας. Στενόν σπανίως συχναζό- 
μενον καί κεχαραγμένον έντόςτοΰ δάσους ώδήγει 
πρός μέρος όπου τά δένδρα ήραιωμένα έπαρου- 
σίαζον λαμπράν θέαν έπί τοΰ άπέναντι βράχου 
καί τοΰ έλικοειδοΰς ποταμού τοΰ ρέοντος διά 
τής κοιλάδος.

Ήτο το προσφιλέστερον είς έμέ έρημικόν μέ
ρος· εκεί έπί μακράς ώρας συνωμίλησα μετά τής 
Παυλίνας, έκεΐ είς τά όνειρά μου είχον έκφράσει 
έρωτικούς λόγους, οΰς τή άληθεία έπεθύυ,ουν νά 
δυνηθώ νά είπω- έκεΐ περιέμενον τήν Παυλίναν 
δπως τήν άποχαιρετήσω διά παντός!

( Έπεται τό τέλος.)
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ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ

ΕΝ ΒΡΑΣΙΛΙΑ

(μετά εϊκόνος)

Μετά τόν γαλλοπρωσσικόν 
πόλεμον έπεδόθη ή Γερμανία 
είς ϊδευσιν άποίκιών έν χώραις 
άποκέντροις. Μεταξύ τών τοι
ούτων άποικιών καταπληκτι
κήν πρόοδον έπέδειξαν αί ά- 
ποικίαι αί ίδρυθεϊσαι έν Βρα
σιλία, ών δ πληθυσμός άπό 
επτά χιλιάδων ψυχών, ας ή- 
οίθμουν έν ε’τει 1872, άνέρχε- 
ται σήμερον είς είκοσι χιλιά
δας. Εσχάτως είς τών λογιών 
Γερμανών, ζηλωτής ένθερμος 
τών τοιούτων άποικίσεων, πε
ριέγραψε διά τοΰ γλαφυρού αύ
τοΰ καλάμου τάς έντυπώσεις 
του έν τή ξένη έκείνη χώρα, 
έν ή εύρέθη έν μέσω συμπα
τριωτών του. Έκ τής περι
γραφής ταύτης άποσπώμεν 
περικοπάς τινας, τάς μάλλον 
ένδιαφερούσας.

Μετά πλοΰν έβδομήκοντα όλων ημερών προσ- 
εται τό πλοΐον μετά τών άποίκων εις τόν 

λιμένα Ίταϊαχή, ένθα ίδρύθη ή κυριωτέρα γερ
μανική άποικία. 'Ενώπιον τών οφθαλμών τοΰ 
έκπεπληγ-μένου άποίκου εμφανίζεται ή νέα πα- 
τρίς έν όλη τή λαμπρότητι τοΰ τροπικού κλί
ματος. Ή άποβίβασις άρχεται- πάντες δέ είνε 
ευχαριστημένοι, οτι δ μονότονος πλοΰς έπερα- 
τώθη καί ότι άπηλλάγησαν τοΰ έν τώ πλοίω 
σιενοχώρου βίου. Βαθμηδόν άποβιβάζονται καί 
αί άποσκευαί τών άποίκων. Ή κυρίως άποικία 
κεϊται είς μικοάν άπο τοΰ λιμένος άπόστασιν 
παρά τήν όχθην ποταμού. Οί άποικοι εύρίσκουσι 
καταλύμματα έτοιμασθέντα αύτοΐς παρά ει
δικής έπιτροπής, ήτις μισ θοδοτεΐ καί ιατρόν, 
άναγκαιότατον έν χώρα, έν ή οί πυρετοί προσ-

ΕΠΑΥΛΙΣ Γ. ΕΒΕΡΣ·

ΕΝ ΒΡΑΣΙΛΙΑ··

βάλλουσι συχνότατα τούς έρχομένους ξένους. 
Άφ’ ου έπί τινας ημέρας άναπαυθώσιν οί άποι- 
κοι, ποιοΰσιν έκδρομάς είς τά πέριξ πρός έκλο- 
γήν καταλλήλου θέσεως, έν ή νά ίδρύσωσι τά 
οίκήματά των. Καί μέχρι μέν τής εύρέσεως τοι- 
αύτης θέσεως, ή κυβέρνησες τής Βρασιλίας συν
τηρεί καί τρέφει τούς άποίκους· άμα όμως ούτοι 
έγκατασταθώσι, παύει ή έπιχορήγησις αΰτη 
καί ό άποικος οφείλει νά συντηρήται έξ ιδίων. 
Τότε άρχεται ή δυσκολωτέρα καί έπιπονωτέρα 
έργασία διά τόν άποικον, άπαιτοΰσα ένίοτε δύο 
ή τριών έτών κόπους. Εύτυχής δ άποικος έκεΐ- 
νος, δστις έχει μεθ’ έαυτοΰ τέκνα δυνάμενα νά 
βοηθήσωσιν αυτόν, διότι τά πάντα πρέπει νά. 
έτοιμασθώσι, τά πάντα νά οίκονομηθώσιν.

Έν πρώτοις κατασκευάζεται οίκίσκος ή μάλ

λον καλύβη πρόχειρος έκ κορ
μών καί φύλλων δένδρων, ών 
άφθονία μεγάλη ύπάρχει· είτα 
εκλέγονται κορμοί μεγάλοι, 
οϊτινες έκκόπτονται καταλ
λήλως. ΐνα χρησιμεύσωσι διά 
δοκούς καί διά τά πατώματα 
τής κατασκευασθησομένης οι
κίας. Έν τώ οΰτως άραιωθέντι 
δάσει τίθεται πΰρ, τό δποϊον 
καταστρέφει τήν άπέραντον 
σοιρείαν τών θάμ,νων καί κλά
δων. Ή έργασία αΰτη τής 
διά. πυρός άραιώσεως τοΰ δά
σους, ήν παριστα μία τών πα
ρατεθειμένων εικόνων, λέγεται 
έν Βρασιλία. «ρόσα». Έν τώ 
οΰτως έτοιμασθέντι άγρώ σπεί- 
ρονται σίτος, άραβόσιτος, μέ- 
λανοι κύαμοι κτλ. Μετά τήν 
σποράν άρχεται ή κατασκευή 
τής οικίας, είς ήν άλληλοβοη- 
θοΰντα.ι οί γείτονες, βαθμηδόν 
ό άποικος, αν έχη μάλιστα 
καί δραστηρίαν σύζυγον ή θυ
γατέρας έργατικάς, έπιδίδεται 
είς κτηνοτροφίαν, πληροί την 

οικίαν του προϊόντων τής γής καί άποκτα εύ- 
ζωϊαν καί εύημερίαν. Προσθετέον είς τοΰτο ότι 
άπολαύει έντελοΰς προσωπικής έλευθερίας, ότι 
είναι άπηλλαγμένος φόρων, άστυνομικής έπι- 
τηρήσεως κτλ. καί ότι αισθάνεται τό ευχά- 
ριστον αίσθημα τής ίσότητος καί άνεξαρτησίας. 
Έν ταΐς άποικίαις ταύταις τά εγκλήματα 
είναι σπανιώτατα, δπερ οφείλεται ού μόνον είς 
τό φίλεργον τών γερμανών άποίκων άλλά καί 
είς τήν σχεδόν παντελή έλλειψιν οινοπωλείων 
καί ζυθοπωλείων. Τό σπάνιον τοΰτο φαινόμενον 
τής μή ύπάρξεως τοιούτων καταγωγείων τής 
διαφθοράς καί έξαχρειώσεως δέον ν' άποδοθή 
είς τήν άραιάν κατοίκισιν τής χώρας καί είς 
τό μεμονωμένον τών κατοικιών. "Οταν έκ τών 
μοναχικών τούτων έπαύλεων σχηματισθή χω-
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ρίον ·Γ) πόλις, τά οινοπωλεία θά ποιήσωσι την 
έμφάνισίν των καί τότε οΐ άποικοι επιδιδόμε
νοι εις την οινοποσίαν, ήν ό Γερμανός, ώς 
γνωστόν, άγαπφ, θέλουσι παραμελήσει καί τά 
συμφέροντα των τά ατομικά καί την εργα
σίαν των.

Έξαίρεσιν τού κανόνος τούτου ποιεί ή άποι- 
κία, περί ής έν άρχή εΐπομεν, κα'ι ήν προστα
τεύει αύτή ή Κυβέρνησες τής Βρασιλίας. Έν 
τγ. αποικία ταύτη, ήν οί Βρασιλιανοί ώνόμζ- 
σαν Βρνβκην, οί δέ Γερμανοί Βλονμιναου, τχ 
πάντα έτακτόποιήθησαν έπί τό βέλτιον ίδρύ- 
θησαν έταιοίαι σκοποβολής καί ωδικά άναγνω- 
στήοια, λέσχαι, έν αίς δίδονται χοροί καί ε
σπερίδες, ών μετέχουσι καί Βρασιλιανοί έκ τών 
περιχώρων. Ή αποικία αΰτη κεΐται έν θέσει 
εύφόρω καί υγιεινή έν μέσω έκτεταμένων άγρών 
καί πλησίων πυκνών δασών, καί ώς έκ τούτου 
οί έν αύτή, κατοικούντες διάγουσι βίον άνετου 
καί εύδαίμονα.

A. Diihr, μετάφρασις τοΰ Hermann und 
Dorothea τοΰ Goethe.

Έκ τών νεωτέρων φιλολογιών έκείνη 
ήτις γνησιώτερον πασών τών άλλων d- 
νέθαλεν έκ της μονσοφυοϋς όίζης τής 
άρχαίας Έλληνικής έστιν άναιιφισάητιι- 
τως ή Γερμανική, ήτις καί βαθύτατα έ- 
νέσκυφεν είς τήν μελέτην τών κλασικών 
συγγραμμάτων και ποιητών, καί ιδίως έν 
τή ποιήσει είς έκείνων τό ϋφος καί τήν 
έντέλειαν ήγωνίσθη, καί κατώρθωσεν ού 
σπανίως ν ’ άρθή, καί αύτήν αύτών τήν 
προσωδίαν παραδεχθεΐσα καί καλλιερ- 
γήσασα.

Μεταξύ τών γενικώς θαυμαζομένων 
άριστουργημάτων τοϋ Γαίτου δύο πρό 
πάντων ϋπάρχουν, είς ταύτην τήν κατη
γορίαν ύπέρ παν άλλο φιλολογικόν ποοϊόν 
υπαγόμενα, τό δοΰμα Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, καί 
τό έπος Ο ΑΡΜΙΝΙΟΣ καί Η ΔΩΡΟΘΕΑ. 
Ό άναγινώσκων αύτά διατελεϊ ύπό τήν 
έντύπωσιν οτι έχει πού οφθαλμών μετα
φράσεις άπολεσθέντων πρωτοτύπων τοϋ 
Σοφοκλέους καί τοϋ Όμηρου.

Άλλα δυνάμεθα σχεδόν νά είπώμεν 
ότι δέν άπωλέσθησαν άμεταστρεπτεί. ΓΙοό 
τινων έτών (τώ 1861) έδημοσιεύθη άνω- 
νύμως είς τήν άρχαίαν Ελληνικήν τοϋ 
Γαίτου ή ’Ιφιγένεια· δλως δ’ έπ ’ έσχάτων 
έν Φρειδλάνδη τοϋ Μεκλεμδούργου, πεν- 
τεκαιογδοηκονταέτης καθηγητής ό Αύ- 
γουβτοζ Λύρ ( Diihr ), έξέδωκε τοϋ Άρμι- 
νίου καί τής Δωροθέας καλλιεπεστάτην 
ελληνικήν μετάφρασιν είς έξαμέτρους, ών 
οί πλεΐστοι δύνανται νά έκληφθώσιν ώς 
άνήκοντες είς εικοστήν πέμπτην τινά 
όαφωδίαν τής ’Οδύσσειας. Είς τό έργον 
όμως τούτο ό σοφός Ελληνιστής είχε ν ’ 
άντιπαλαίση πρός έτι μείζονας δυσκολίας 

ας άξιεπαίνως ένίκησεν ό μεταφρα
στής τής ’Ιφιγένειας, καθ ’ όσον ή μέν 
’Ιφιγένεια έστί καί μένει ή γνήσια, κατά 
τε τήν άγωγήν, τά ήθη καί τήν διάνοιαν, 
Έλληνις τών άρχαίων χρόνων τοϋ Σο
φοκλέους, τήν προπατορικήν μόνον αύ
τής γλώσσαν άποδαλοϋσα, ήν άνέλαβε 
νά τή έπαναφέρη ό μεταφραστής- ώς ό
μως πρός τόν Άομίνιον καί τήν Δεορο- 
θέαν, τέκνα καί τροφίμους τής καθ’ήμάς 
κοινωνίας, είχεν ό μεταγλωττίσας πλήν 
τών λοιπών καί τήν πρόσθετον δυσκολίαν 
τοϋ νά είσδύση είς γλώσσαν 'Ομηρικήν 
ο,τι Γιν τοΐς ήρωϊκοϊς χρόνοις άγνωστον 
καθόλου καί ξένον. Κατώοθωσε δέ τούτο 
άξιολογώτατα, καί άντί 2 μαρκών δύνα- 
ταί τις νά έχη έν τών Οαυμασιωτάτων 
προϊόντων τής κλασικής Μούσης τοϋ 
Γαίτου είς Γιν γλώσσαν θά συνέταττεν 
αύτό ό ποιητής, άν είχε τοϋ καθηγητοΰ 
Δύρ τήν Έλληνομάθειαν.

Έπί τώ κέρδει τούτω τής ήμετέοας 
φιλολογίας δυνάμεθα οί Έλληνες νά έγ- 
καυχώμεθα, ώς δτε βλέπωμεν Επανερχό
μενα είς τά Μουσεία ήμών τά κρύφα εξ
αγόμενα της Ελλάδος αριστοτεχνήματα 
τοϋ Φειοίου ή Πραξιτέλους.

Α. Ί*. 'Ραγκαβής.

ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΗΜΕΘΑ ΕΥΤΥΧΕΙΣ.

Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ι κ ίι μελέτη
ύπδ

ΚΩΝ Φ. ΣΚΟΚΟΥ

[Σννιχιια. 'lie ηφοην. άφιθμο'ν.]

ΤΟ άνάγκη τάχα νά ζαταναλίσζη τά εννέα 
δέκατα τής ζωής αύτοΰ ό δυςτυχής θνητός 
παρασκευαζων τήν τροφήν, τήν κατοικίαν, 

τόν ιματισμόν καί τά λοιπά μέσα τής συντηρή- 
σεως, ένώ αξιόλογα ή φύσις, ε’άν ήτο προνοητική 
καί κυρίαρχος, ήδύνατο ολα ταΰτα, οίκίας, 
σκεύη, φαγητά, άμαξας, μέγαρα, θεράποντα; 
κλπ. νά τά παράγη οϊκοθεν καί αύτομάτως, 
άντί τόσων άλλων άχρηστων πραγμάτων διά 
τόν άνθρωπον; "Η τούλάχιστον διατί νά μή 
κάμη τό άπλούστερον πάντων ; διατί δ άνθρω
πος νά μή γενναται ευθύς άπό κοιλίας μητρός 
άρτιος καί εντελής, μέ ρεδιγκόταν λ. χ. καί ύπο- 
δήματα καί λαιμοδέτην, καί — άν θέλετε μάλι
στα — μέ 100,000 φράγκων ετήσιον εισόδημα ;

Καί έπί τοιούτων κατ’ αναλογίαν επιχειρη
μάτων ή κριτική τών άπαισιοδόξων και δυςηρε- 
στημένων έκ τών συνθηκών τής ζωής, άνάγουσα 
τά πάντα άνεξαιρέτως είς τάς ορέξεις τής άνθρω
πίνης άπληστίας καταλήγει είς τό άπελπιστικόν 
συμπέρασμα οτι ή φύσις ούτε πρόνοιαν ούτε συν- 
είδησιν ούτε γνώσιν τών ε'ργων της κέκτηται, 
έπομένως ό άνθρωπος εϊμαρται νά φέρη έπ’ ώμων 
καί νά κληροδοτά, εί; γενεάς γενεών τήν κατά
ραν καί τήν φρίκην τής ύπάρξεως !!...

Αί δύο όψεις τής ζωής.— ΊΙ σκιερά καί ή φωτεινή όψις 
τών πραγμάτων. — Τό ανθρώπινον Έγω απέναντι τής 
δημιουργέ ας.—'Γό ανέκκλητον συμβόλαιον τής ζωής και 
τής φύσεως. — Υποχρεώσεις και δικαιώματα τής έν 
τή γή ύπάρξεως ήμών. — Συνδιαλλαγή τοϋ άνθρώπου 
προς την φύσιν καί πρός έαυτόν. — Ή έπίγνωσις 
έαυτοΰ καί τοϋ έκτες κόσμου ώς όρος τής εύδαιμονίας 
έκαστου. — Ποικιλία: περί τήν άντίληψιν τών άγαθών. 
— Φανταστική καί θετική ευτυχία.—

Άλλ’ έγώ, καί μεθ’ ολα ταΰτα, έχω τό θάρ
ρος καί τήν αδιάσειστου πεποίθησιν νά εί'πω πρός 
ολους αυτου; τού: ύποχονδρίους καί μεμψίμοιρους 
πεισιθάνατους, καίκν άκόμη τούς εύρω παρά τό
χείλος τοΰ τάφου έτοιμους, ώς οί ήρωες τών άπό 
σκηνής τραγφδιών, νά καταστρέψουν τό δράμα 
τής ζωής των, ε’χω τό θάρρος νά τοΐς εί'πω : — 
Σταθήτε ! Υπάρχει καί άλλη όψις τής ζωής, 
την όποιαν δέν εϊδετε, δέν ήθελήσατε νά ϊδετε.
Πλανκσθε! Δύνασθε νά ήσθε εύτυχείς, άλλά 
δέν θέλετε, δέν έφροντίσατε νά ήσθε !

Καί τήν ενδόμυχον ταύτην πίστιν μου, ούχί 
μόνον είς αύτούς, άλλ’ είς οίονδήποτε καί έν 
οίαδήποτε καταστασει δύναμαι νά κηρύξω, 
ίσχυριζόμενος ότι πράγματι συνηθέστατα καταν- 
τώμεν δυςτυχεϊς καί άθλιοι διά μόνον τόν λόγον 
οτι δέν θέλομεν, δέν έννοοΰμεν, δέν γνωρίζομεν 
τήν τέχνην τοΰ νά ήμεθα εύτυχεϊς, καί έν μέσω 
ακόμη τών περικυκλουσών ήμάς συμφορών.

Θά μειδιάσωσιν ίσως πολλοί ύπολαμβανοντες 
οτι εμφανίζομαι ενώπιον ύμών ώς αύτοσχέδιος 
άπό μηχανής Μωϋσής άποκομίζων ύμΐν τόν 
δεκάλογον τής άνθρωπίνης εύδαιμονίας. Άλλ’ 
έγώ πιστεύω άδιστάκτως ότι, καθώς έν τώ φυ- 
σικώ κόσμω ό ήλιος σκιάζει άμα καί φωτίζει 
πάντα τά αντικείμενα, οΰτω καί πάντα τά πράγ
ματα έν τώ ήθικώ κόσμω, ον άποτελεϊ ή άνθοω- 
πίνη ζωή, έχουσι δύο συγχρόνως όψεις, τήν φω
τεινήν καί τήν σκιεράν. Ή μία έγκλείει καί 
διδάσκει τήν χαράν, τήν έλπίδα, τήν ζωήν. Ή 
άλλη τήν άπόγνωσιν, τήν φρίκην, τόν θάνατον. 
Έκείνη εμπνέει τήν άγάπην, τήν ένεργητικό- 
τητα, τήν συντήρησιν. Αΰτη τό μίσος, τήν ακη
δίαν, τήν καταστροφήν. Τά αύτά δηλονότι 
άναλλοιώτω; πράγματα καί έν τώ αίσθητώ καί 
έν τω πνευματικά» κόσμω είσίν ή πηγή τής θλί- 
ψεως άμα καί τής χαράς, τής έλπίδος άμα καί 
τοΰ άπελπισμοϋ· καί ότι όλη ή τέχνη έγκειται 
είς τό νά στρέφωμεν άδιαλείπτως τό βλέμμα 
καϊ τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν ήμών εις τό 
φωτεινόν σημεΐον τών πραγμάτων. Δυςτυχεϊς 
άρα πράγματι καί άξιοι έσχάτου οίκτιρμοΰ, διά 
νά μή είπω έσχατης περιφρονήσεως, είναι εκεί
νοι οίτινες, έθελοτυφλοϋντες πρό τών φωτεινών 
σημείων, έχουσιν αιωνίως έστραμμένον τό πνεύμα 
καί τήν ψυχήν μόνον είς τήν ζοφεράν όψιν τής 
/ - ζω-ης.

Καί κατά πρώτον μία, ή κυριώτερα ίσως, 
σκοτεινή άποψις. έξ ής βλέπομεν συνήθως άνε- 
στραμμένα καί άσκοπα τά πάντα, προδιατιθέ
μενοι οϊκοθεν είς τύ άντλεϊν λυπηρά συναισθή
ματα καί μαύρας ιδέας έκ τής ζωής, είνε οτι 
παρεξηγοΰμεν τήν αποστολήν καί τήν θέσιν 
ήμών έν τφ κόσμω. Ύπολαμβάνομεν τουτέστι 
καί άςιοΰμεν μετά κωμικής ένίοτε σοβαρότητας 
οτι το άπειρον σύνολον τής δημιουργίας έπενοή- 

Οη κατ’ άνάγκην αναπόδραστου χάριν ήμών 
αύτών καί μόνον : ότι οί ωκεανοί, τά όρη, τά 
δάση, τά σπλάγχ να τής γής, τά φυτά, τά ζώα, 
τό φώς, ό άήρ, οί αστέρες, τό στερέωμα, τό παν 
ούδένα έτερον λόγον ύπάρξεως ε’χουσιν ή πρέπει 
νά έχωσιν, είμή όπως ύπηρετήσωσιν άποκλει- 
στικώς καί άπολύτως τά πάθη, τά; χίμαιρας, 
τάς επιθυμίας καί τά; άνάγκας ήμών. Έφ’ όσον 
άρα ό εξωτερικός κόσμο; βαίνει παρά τάς μυχίας 
ήμών ορέξεις καί τού; ένδοτάτους όιαλογίσμούς, 
οί νόμοι τής φύσεως καί τά περί ήμάς φαινό
μενα τή; ζωής λειτουργοΰσι κακώς, κάκιστα. 
’Αναντίρρητου δέ οτι έπί τοσοΰτον ποικίλλουσιν 
αί ορέξεις ένός έκαστου, ώςτε μά τήν αλήθειαν, 
έάν ποτέ δ δημιουργός, εϊςακούων τάς αιτιάσεις 
ήμών άπεπειρατο τήν άναθεώρησιν τοΰ έργου 
του, ώφειλε, διά νά ή πρός έ'να έκαστον έξ ήμών 
δίκαιος, νά έπαναλάβη ούχί άπαξ άλλ’ άπείρως 
μυριάκις τό θαυμάσιου πρωτότυπόν του, διότι 
είμί βέβαιος, ότι έκαστος ήμών θά διενοεϊτο καί 
θά είχε νά τώ ύποδ ίξη καί άνά έν διάφορον 
σχέδιον, καθ’ δ ε”δει νά λειτουργή ή δημιουργία.

Άλλ’ άοά γε είναι τόσω δύσκολου υά κατα
νόηση πας λογικός άυθρωπος ότι δέν δύναται 
υά ύπαρξη χειροτέρα μωρία ή υά άξιοι ώς μέ
τρου έκτιμήσεω; τοΰ κόσμου όλου τό μικροσκο- 
πικόυ του έγώ ; Εινε τό αύτό, ώς υά διευοεϊτο 
λ. χ. ή άράχυη ότι ή γωνία τής οροφή; έγέυετο 
αποκλειστικό»; μόυου όπως άυελίσση τον ιστόν 
της' ώς νά ήξίου ή χελιδών ότι τό ύπόστεγον 
τοΰ έξώστου έγένετο έπίτηδες χάριν τής προσω
πικότητάς της όπως πλέκη έκεΐ που έν ασφα
λεία τήν μικράν της καλιάν! Καί τό περίεργον 
εινε ότι, ένώ ή άράχυη καί ή χελιδών, καίπερ 
έστερημένα λογική; καί συνειδήσεως, έπωφελοΰν- 
ται ούχ’ ήττον έξαίρετα ή μέν τής οροφής προς 
έξάπλωσιν τσΰ ιστού της, ή δέ τή; στέγης τών 
οικιών πρός ΐδρυσιν τοΰ τρυφερού τη; άσύλου, εν 
τούτοι; ήμεΐς οί λογικοί άνθρωποι, τά προνομι
ούχα δίποδα τοΰ ζωικού βασιλείου, άξιοΰντες 
άπόλυτον δικαίωμα έπί τής φύσεως συμπάσης 
κατορθόνομεν έν τούτοις ένίοτε νά μή άπολαμ- 
βάνωμεν ούδέν έκ τών άπειρων αυτής άγαθών, 
αιωνίως μεμψίμοιροι καί άχάριστοι, αιωνίως 
άθλιοι καί δυςτυχεϊς!

•

Ή κακοδαιμονία όθεν ήμών άρχεται άπό μιας 
όλεθρίας πλάνης, ής παρέπονται κατ' αναλογίαν 
μυρίαι άλλαι. Έκεΐνο, το όποιον διετύπωσε πρό 
χιλίων οκτακόσιων έτών δ βαθύ; κοινωνιολόγος 
Επίκτητος: μή ζήτα τά χιχνόμενα 
ώί ιΊελεις, άλάά τά γιγνόμενα ώ^χιχυεται
χαι ινροήΰει,ς: περικλείει όλον τό μυστήριον τής 
άνθρωπίνης εύτυχίας. Έάν ήτο δυνατόν τήν 
ύψίστην καί σαφεστάτην ταύτην άλήθειαν όχι 
πλέον νά έννοήσωμεν απλώς, άλλά νά ποτι- 
σθώμεν ούτως είπεΐν δι' αύτής, νά τήν αΐσθαν- 
θώμεν κυκλοφορούσαν οίονεί είς τάς φλέβας μας, 
άκτινοβολοΰσαν διηνεκώς ύπό τά όμματά μας 
καί κινούσαν τάς λεπτοτέρας ίνας τοϋ έγκεφάλου 
μας, πιστεύω άνενδοιάστως ότι ήθέλομεν άπο- 
βάλει τόν τρομερότερου έφιάλτην, όςτις κυρίως 
βασανίζει καί καθιστά τήν ζωήν ήμών πολυ- 
πράγμονα, μικρολόγον, ματαιοπονίαν έλεεινήν.

“,
Όταν δέ πεισθώμεν έγκαίρως έκαστος ότι οί νό
μοι καί τά φαινόμενα τής ζωής καί τής φύσεως, 
καλοί ή κακοί, δίκαιοι ή παράλογοι, αδιάφορου, 
έτέθησαν τοιούτοι άμετακλήτως, δέν εινε φρο- 
νιμώτερον άρά γε καί συμφορώτερον αντί νά άερο- 
βατώμεν άξιοΰντες τήν τροποποίησιν αύτών πρός 
τόν ενδόμυχον κόσμον τών ήμετέρων ορέξεων καί 
φαντασιοπληξιών, τούναντίον νά συμφιλιώσωμεν 
ήμας αύτούς πρός τούς νόμου; τής φύσεως, ύπο- 
μένοντε; μέν τάς έναντιότητας άλλ’ άπολαμ- 
βάνοντες συγχρόνως καί τών άγαθών αύτής; Έν 
τώ άπεράντω Οεάτρω τή; ζωής καί τής φύσεως 
ανελίσσονται θαυμάσια άγαθα, τά όποια παρέρ
χονται έντελώς απαρατήρητα δι’ όσους ύπολαμ- 
βάνουσιν αύτήν μητρυιάν άνηλεή καί έχθράν 
αδιάλλακτον. Ή φύοις δέν άποκαλύπτει τά 
άπειρα αύτή; δώρα είμή είς έκείνου; οίτινες συν- 
είθισαν νά προςοικειώνται, νά μελετώσι καί άγα- 
πιΰσιν αύτήν είλικρινώς. Εινε ίστορικώ; άποδε- 
δειγμένον ότι οί φυσιοδϊφαι λ. χ. ύπήρξαν ού 
μόνον οί μακροβιώτεροε τών άνθρώπων, άλλά 
καί οί όλβιώτεροι διατηρήσαντε; έν βαθεΐ πλήν 
θαλερώ γήρατι εύθυμου τό ήθος καί άκτινοβό- 
λον τήν ψυχήν έκ φαιδρότητος καί χαράς άδια- 
πτώτου.

Πρώτιστον όθεν καθήκον έπιβάλλεται ήμΐν. 
πρός ίδιον ήμών συμφέρον, τό άποδέχεσθαι τά 
πράγματα ώ; ε'χουσιν άνεκκλήτως καί διαρρυθ
μίζει·? έπί τό βέλτιον έκεΐνα, όσα ύπάγονται υπό 
τό κράτος τής ιδία; έκαστου βουλήσεως. Μόνον 
τότε δέν έχομεν νά φοβηθώμεν τήν πραγματι
κότητα καί τά; άλλεπαλλήλου; άλλοκότου; 
αντιθέσεις, δι’ ών ή τύχη πλέκει διά τών μάλλον 
παραδόξων τό δράμα τής κοινωνική; ζωή;.

Ή πρώτη λοιπόν άφορμή, δι’ ήν δ άνθρωπο; 
πλάττει μόνος τήν ιδίαν κακοδαιμονίαν εινε ότι 
παρεξηγεΐ τά έκτο; έαυτοΰ πράγματα. ΊΙ δευ
τέρα δέ ή όποια συμπληροΐ τήν αθλιότητα αύ
τοΰ, είνε οτι παρεξηγεΐ έαυτόν ή μάλλον ψεύ
δεται πρός έαυτόν, δέν θέλει δηλαδή ή δέν ;'μα- 
θεν ένωρίς νά έννοήση καί αίσθανθή καλώς ό
ποιο; πράγματι είνε κα'ι όποιος δέον νά γίνη. 
Έάν δέ έκαστος λογικός άνθρωπος έχη καθήκον, 
είνε τούτέστι ήναγκασμένος πρό; το ίδιον εαυ
τού συμφέρον, ·νά άποδέχηται τά πράγματα ώ; 
έχουσιν άνεκκλήτως, έπιζητών τήν έπί τό βέλτιον 
τροποποίησιν μόνον όσων ύπάγονται ύπό το κρά
τος τής ίδιας βουλήσεως καί ένεργητικότητος, 
έπίσης έχει άπαράβατον καθήκον νά γνωρίση 
καλώ; έαυτόν, τί εννοεί, τί θέλει καί τί ζητεί 
έν τώ κόσμφ Ή τετριμμένη έκείνη ψήτρα τού 
Σωκράτους χΐ'ώϋι βαυτ'ον δέν έγκλείει μόνον 
έννοιαν ήθικής ύψίστην, άλλά δίδει προςέτι καί 
τήν λύσιν τού προβλήματος τής εύτυχίας ένος 
έκαστου. Διότι έάν ή εύδαιμονία εΐναι ιδέα, 
έ'δραν έχουσα τόν νοΰν, άναντιρρήτως μωρός είνε 
τότε όςτις φθονεί καί έπιζητεΐ εύδαιμονίαν, ής 
δέν δύνατζι νά έχη γνώσιν οΰτε συνείδησιν. 
Δι’ αύτό δέ, ώ; έννοεΐ καί αντιλαμβάνεται έκα
στος τά πράγματα, οΰτω πλάττει ίδιαρέσκω; 
καί τό ιδανικόν τής εύτυχίας. Κζί έπομένως 
έφ’ όσον το ιδανικόν τοΰτο άφίσταται τής πραγ
ματικής καί τής φυσική; αλήθεια;, διαφεύγει 

δέ καί τά όρια καί τήν ίσχύν τής ατομικής 
έκαστου βουλήσεως, τοσούτφ μάλλον άποβαϊνον 
απρόσιτον αποπλανά συνάμα τόν μάταιου όνει- 
ροπόλον τοϋ νά εύρη τό θετικόν καί προςήκον 
άγαθόν, δπερ συνήθως καίπερ ένώπιόν του, ούτε 
βλέπει έν τούτοι; ούτε έννοεΐ καν. Πώς θέλετε 
λ. χ. ή αβρά έκείνη νεάνις, ή μόλι; καταλιποΰσζ 
τήν βελόνην καί τάς πλαγγώνα; καί αύτοσχε- 
διασθεϊσα είς ήρωΐδζ φανταστικής τίνος επο

άντί νά περίκλειση τάς συγκινήσεις καί 
αθώα αύτής όνειρα έντός τοϋ παρθενικοϋ

ικοτητος, τουναντίον
ϊ τά συγκεχυμένα ίχνη φανταστικού

ποιία;
τά 
της θαλάμου καϊ νά έπιζητή τό δυνατώς κρεϊτ- 
τον έκ τή; κύκλω πραγματικό 
τρέχει έπί 
κόσμου, ον έδζνείσθη έκ τοϋ Δουμζ ή τοϋ Ροη- 
son ilu Terrail, ονειροπολούσα αίφνης ίππότας 
εκστρατεύοντας καί άλληλοσφαζομένους πρός 
κατάκτησιν ένός βλέμματός της, έαυτήν δέ έπι- 
φζινομένην έντός άκτινοβόλων αιθουσών ώς άπί- 
θανον οπτασίαν γοητείας καί κάλλους, πώς θέ
λετε, λέγω, ή άτυχής αύτή όνειροπόλος νά μή 
εύρίσκη άσφυκτικήν τήν άτμόσφαιραν τοϋ οικου, 
αηδείς τάξ συνήθεις τοϋ βίου έξεις, χυδαίας τάς 
περιστοιχιζούσας αύτήν φυσιογνωμίας, οχληράς 
τά; μητρικά; θωπείας, ανεπαρκείς τάς τρυφερά; 
φροντίδας τοϋ πατρός, γελοίου; τούς είλικρινώς 
άγαπώντζς κζί μεριμνώντας περί αύτής ; Καί 
όταν ή ταλαίπωρος αύτή ύπνοβάτις τής πραγ
ματικής ζωής βιασθή βραδύτερον ύπό τής κοι
νωνικής άνάγκης καί παλινοστήση έκ τών αίθέ- 
ρο>ν έπί τοϋ γήινου έδάφους, καί καταστη σύζυγος, 
μητηρ, οικοδέσποινα, πώς θέλετε να αίσθανθή 
τήν άρρητον έκείνην άγαλλίασιν, ήν έξασφαλί- 
ζει ή άγάπη, τό φίλτρου, τό καθήκον καί ή 
ίερότης τής οικογένειας ;

Καί σας έρωτώ : Πόσοι άρά γε έξ ήμών δέν 
πάσχομεν έκ παραπλήσιου τινός ψυχολογικού 
καταρράκτου, έπιζητοΰντε; άνυπάρκτους χίμαι
ρας καί κλείοντες τό βλέμμα καί τήν καρδίαν 
εί; τά πρό ήμών ολίγα πλήν θετικά αγαθά ; 
Καί διά νά μή φωτογραφώ ένταΰθα παρόμοια; 
εικόνα; έκ τοϋ καθ’ ήμέραν βίου, πόσοι άρά γε 
τοιούτοι κοινωνικοί ύπνοβάται πάσης ήλικίας 
καί φύλου, τάξεως καί έπαγγέλματος, παρεξη- 
γοΰντες τήν άληθή άξίαν κζί θέσιν αύτών προς 
τά; σχετικά; περιστάσεις, δέν κρημνίζονται εί; 
άβυσσον καταστροφής καί άθλιότητος, μόνον 
καί μόνον διότι ε'δραμον νά συλλάβωσι σκιά; 
καί νεφέλας;

Γ'

Το 1·ι τώ παρόντι ζην.— ΛανΟάνουσα άναίολη τής ζωής.— 
'Απώλεια τοΰ ένεστώτο; χάριν χιμαιριχοΰ μέλλοντος.— 
ΣνγζρατεΓν τήν συνείδησιν τής ήμετέρας ύπάρξεως ώς 
συνθήκη τής ευπραγίας.— Ή άπδλαυσις τών πρό ήμών 
άγαθών.— Διηνεκής απουσία έκ τής πραγματικής ζωής 
εις κόσμους φανταστικούς και άνυπάρκτους.— Λεπτο- 
μέρειαι περί τών θετικών πηγών τής χαρ ας.

Άλλ’ ένώ καταδιώκομεν, άπό τής μιας είς 
τήν άλλην στιγμήν άδιαλείπτως, τά ψευδή ιν
δάλματα τών ίδεομόρφων ονειροπολήσεων ήμών, 
ένφ έκτείνορεν άείποτε τάς χεΐρας ΐνα συλ- 
λζβωμεν τά; σκιά; τής ίδια; ήμών φαντασίας, 
έξαφανιζομένκς άλλως τε άλληλοδιαδόχω; την 
μίαν μετά τήν άλλην, μόλι; έγγίζομεν αύτά; 
έν τη πραγματικότητί' ένώ έκ τής άδιακόπου

________
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ταύτης Από τοϋ μέλλοντο 
όλονέν 
μένης, 
τευσιν, 
χρόνως 
χωρίς νά

"Οτι ούτως! διαφεύγει τών γειρών ήμών ή 
άλ,ηθής καί πραγματική ζωή, διότι ούδέποτε 
ή σπανίως ζώμεν έν τώ παρόντι. Άναβάλλομεν 
τούτέστι τό ζήν έπ’ άπειρον, άπό τής παρούσης 
ε'ις τήν μετεπειτα ώραν, άπό τής ένεστώσης 
στιγμής είς τήν έπομένην, νομίζοντες οτι ή Ανα
μενόμενη εκείνη στιγμή, ήτις έν τούτοι: ουδέ
ποτε φθάνει, θέλει πληρώσει τό Αόριστον έν 
ήμϊν κενόν. Καί παραβαίνομεν ουτω λεληθότως 
τόν πρώτιστον όρον τής ευτυχίας, ής ή δύσκο
λος τέχνη συνίσταται εις τό διακρίνειν καί χ'·.·/·,- 
σιμοποιεϊν τά άγαθά τοϋ παρόντος, τά όποια 
όμως παρερχόμεθα απαρατήρητα, ουδέ προςέ- 
χομεν ποσώς εις αύτά, διότι έσμέν αιωνίως προς- 
ηλωμένοι είς τά είδωλα τών ιδίων ημών ρεμβα
σμών. Έάν δέ ή ζωή τοϋ Ανθρώπου, εύγενεστέρα 
τής τών φυτών καί τών ζώων, έγκειται κατά μέγα 
μέρος ούχί είς τήν έξ αύτομάτου λειτουργίαν 
τών φυσιολογικών αναγκών, άλλ’ είς τήν πλήρη 
συνείδησιν καί Απόλαυσιν τής έαυτοϋ ύπάρξεως, 
τότε κατά τί διαφέρουσι τών ζωοφύτων οί άν
θρωποι έκεϊνοι, οί πάντοτε μεμψίμοιροι καί αχά
ριστοι, ά>ν έμνήσθην ανωτέρω, οί όποιοι κινούν
ται μέν καί βαδίζουν καί Αναπνέουν καί τρώ
γουν καί καπνίζουν καί κοιμώνται καί εγείρον
ται καί άναστρέφονται μετά τών άλλων, άλλ’ 
οί όποιοι μεθ’ όλα ταϋτα δέν ζώσι, δέν εϊνε δη
λαδή δυνατόν νά εχωσι τήν βαθεϊκν συναίσθησιν 
τής εαυτών ύπάρξεως, άφοϋ ξένοι άδιαλείπτως 
πρός ό, τι τούς περιβάλλει, προς τάς έντυπώσεις 
καί τάς συγκινήσεις τοϋ .παρόντος, Απουσιάζουν 
έκ τής πραγματικής ζωής είς τούς φανταστικούς 
των κόσμους; Τί άλλο, νομίζετε, είναι τό χαύνον 
εκείνο αίσθημα τής Ακηδίας, τής πλήξεως, τής 
Απογοητεύσεως καί τών μελανών διαλογισμών, 
δι’ δ συχνάκις παραπονούμεθα καί όπεο ούχ’ 
ήττον συνήθως, αν μή πάντοτε, κυριεύει τήν 
ψυχήν ήμών, τί άλλο είνε ή φοβερά εκείνη δυς- 
θυμία, ή βασανίζουσα καί φαρμακεύουα τάς ημέ
ρας τής ζωής ήμών, είμή ότι δέν γνωρίζομεν 
ν’ Αναζητώμεν καί έπωφελώμεθα τών Αγαθών 
τού παρόντος; Και ένώ έκαστη στιγμή, έκάστη 
ώρα, έκάστη ήμέρα Αποκομίζει πάντως καί άνά 
εν δώρον τής Προνοίας, άνά μίαν εύκαιρίαν καί 
αφορμήν χαράς, ημείς, ούδέποτε σχεδόν ζώμεν 
διά τήν στιγμήν έκείνην, άλλ’ Αναμένομε» τήν 
μετέπειτα, καί άνατέλλει ούτως ή πρωΐα ανιαρά 
δι’ήμάς, καί έρχεται ή μεσημβρία οχληρά έπί- 
σης, ή έσπέρα, ή νύξ, ή έπαύριον, ή μεθεπό
μενη, χωρίς ποτέ νά φθάση καί τό άγνωστον 
έκεϊνο καί άόριστον, τό όποιον προςδοκώμεν άπό 
ώρας είς ώραν όπως ικανοποίηση τό έν τώ πα- 
ροντι κενόν. Καί ένώ ούτωςΐ έν διηνεκεϊ άορί- 
στω προςδοκί<£, έν Ακαταπαύστω, ώς είπεϊν, 
ψυχολογικοί σπασμώ παρέρχεται μάτην ό χρό
νος, δηλαδή ή ζωή ήμών, έν τώ μεταξύ τών 
χρονικών τούτων διαστημάτων Απωλέσαμεν 
τοσαύτας ευκαιρίας ευάρεστων συναισθημάτων. 
Πρέπει νά κατανοηθή καλώς οτι ή ευτυχία 
δέν είνε τι αυτοτελές καί ώρισμένον, δέν έγκει

, ς προςδοκίας, τής
διεκφευγούσης καί πώποτε πραγματου- 
άντλούμεν τήν λύπην καί τήν άπογοή- 
ύπωπτεύθημεν 
Ανεπανόρθωτο»

ο έννοώμεν ;

άρά γε και όποιαν συγ- 
άπώλειαν ύφιστάμεθα.

ται τουτέστιν είς τήν πραγματοποίησιν τών περί 
τοϋ μέλλοντος σχεδίων, έστω καί τών άπιθα- 
νωτέρων, άλλ' είς τήν έν ήμϊν διατήρησιν τής 
φαιδρότητος και τής γαλήνης. Άλλά πρός 
τούτο παρουσιάζονται άνά πάσαν σχεδόν στιγ
μήν μυρίαι περί ήμάς Απροςδιόριστοι λεπτομέ
ρεια!, κατά τό φαινόμενου μέν καί αύταί καθ’ 
έαυτάς άνάξιαι προςοχής, άλλ’ αΐτινες όμως Απο- 
τελούσι αύτά τά στοιχεία τής ήμετέρας ευτυ
χίας. Θελκτική τις λ. χ. συναναστροφή, ή άκρό- 
ασις ώραίου μουσικού τεμαχίου, τερπνόν τι άνά- 
γνωσμα, ή θέα μιας μαγευτικής τοποθεσίας, 
είς περίπατος ευχάριστος, ή συνάντησις προςφι- 
λοϋς προςώπου. έν συμβεβηκός εύφρόσυνον είς 
άγαπητόν ήμϊν ον. ή εϊδησις γενναίας τινός πρά- 
ξεως, μία άφορμή άγαθοεργίας, ή σύλληψις κα
λού τίνος έργου, ή άπόκτησις μιάς άναγκαίας 
γνώσεως. ή εύόδωσις μιάς έπιχειρήσεως, ή έκτέ- 
λεσις ιερού χρέους, είς λόγος επαινετικός, και 
τόσαι ετεραι άπροςδιόριστοι λεπτομέρειαι, εμφα
νιζόμενα·. κατά τήν έν τώ παρόντι ενέργειαν καί 
συνείδησιν ήμών, είς τάς όποιας πολλάκις δέν 
δίδομεν τήν παραμικρών προςοχήν καί Αξίαν, 
άποτελούσιν έν τούτοις τήν συνέχειαν τής ευτυ
χίας έν τή ζωή, καί τό άδιάσπαστον σύνολον 
τής ενσυνειδήτου ήμών ύπάρξεως. Άλλ’ ήμεϊς 
άγνοοϋντες τήν τέχνην τοϋ ζήν καί άπολαμβά- 
νειν τήν ένεστώσαν στιγμήν άπουσιάζομεν ένί- 
οτε ή μάλλον άείποτε καί όταν άκόμη έσμέν 
έν μέσω τών φιλτάτων ήμών, ούδέποτε εύρι- 
σκόμεθα παρόντες είς ο, τι άγαθόν περιστοιχίζει 
τάς αισθήσεις καί τήν άντίληψιν τοϋ πνεύματος 
καί τής ψυχής ήμών. Έάν έκαστος έν τώ ίδίω 
κύκλω τοϋζβίου, τών έξεων, καί τής ένεργείας 
αύτοϋ, συνείθιζε νά προςέχη είς ό, τι αποκομίζει ή 
παρούσα ώρα, προςπαθών νά διακρίνη καί χρη- 
σιμοποιή το έν τώ παρόντι υφιστάμενον άγαθόν, 
χωρίς βεβαίως νά παύση έπιζητών καί τό άπό 
τού μέλλοντος κρεϊττον. Αμφιβάλλω αν ήθέλο- 
μεν εύρίσκει ποτέ Αφορμήν δυςφορίας καί πλή- 
ζεως, της έλεεινής έκείνης ήθικής καί πνευμα
τικής ραστώνης, ήτις άτυχώς είνε τό ίδιάζον 
γνώρισμα τής σημερινής έποχής. Καί ναί μέν ό 
άνθρωπος διά τής πνευματικής αύτου φύσεως 
ζή καί έν τώ παρελθόντι καί έν τώ μέλλοντι, 
άναμιμνησκόμενος καί έλπίζων, φέρων ούτως έν 
έαυτώ εύρυτέραν τήν έννοιαν καί τό αίσθημα 
τής ζωής, άλλ’ ή θεία Πρόνοια έθηκεν έν ήμ.ϊν 
τήν Ανάμνησιν καί τήν έλπίδα, όπως συγκρα- 
τούντες έν τοίς μυχοϊς τής συνειδήσεως τήν ενό
τητα τής ήμετέρας ύπάρξεως, άντλώμεν διδάγ
ματα καί θάρρος έκ τοϋ παρελθόντος, έλπίδας 
ζωογόνους άπό τού μέλλοντος, ίνα βαδίζωμεν 
Ακατάβλητοι πρός τόν ηθικόν καί πνευματικόν 
σκοπόν τή: ζωής

("Επεται συνέχεια.)

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΩΣ
τοϋ αϋτοπράτορος τίϊς Γερμανίας

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ ΤΟΥ Α’·

( Ιστορικόν ίπΐ'σόδιον, ]

Ο προ ενός περίπου έτους Αποθανών αύτοκρά- 
τωρ τής Γερμανίας Γουλιέλμος Λ'.,ού ό βίος ύπήρ- 
ξε τοσούτον ένδοξος, διότι επ' αυτού συνετελέ- 
σθη. ή ενωσις τής Γερμανίας καί ή άνακήρυξις 
τής γερμανικής αυτοκρατορίας, έ’σχεν έντή νεό- 
τητι αύτού ημέρας δυσθυμίας καί λύπης σφο- 
δράς. ήμερα:, καθ’ άς, ώς άνέφερεν αύτός. ήτο 
ό δυστυχέστερος τών Ανθρώπων, διότι ήράσθη 
νέας κόρης, ήν ή θέσις αύτού δέν τώ έπέτρεπε 
να νυμφευθή. Ή κόρη αύ'τη, άνήκουσα είς αίαν 
τών άριστοκρατικωτέρων τής ΙΊρωσσίας οικογε
νειών. ήτο ή πριγκήπισσα Έλίζα ’ ΡατΟιβίλ, 
θυγάτηρ ένος τών πλουσιωτέρων κτηματιών τής 
Σιλεσίας.

Τή 17 Φεβρουάριου τοϋ έτους 1803 έδίδετο 
έν τοϊς άνακτόροις τοΰ Βερολίνου χορός παίδων, 
έν ώ ό μόλις εξαετής πρίγκηψ Γουλιέλμος είδε 
κατά πρώτον τήν τετραετή Έλίζαν ’Ρατσιβίλ. 
ΙΙαρίστατο μικρά παιδική κωμωδία, καθ’ ήν ό 
μέν Γουλιέλμος ύπεκρίνετο μετά τοϋ μικροτέ- 
ρου άδελφού του πρόσωπον ναύτου, ή δέ Έλίζα 
το πρόσωπον τής θυγατρος τού σουλτάνου Τίπου 
Σαχιπ τής Μυσώρζς Άπό τής ήμέρας ταύτης 
χρονολογείται ή συμπάθεια τού μικρού βασιλό- 
παιδος πρός τήν μικράν πριγκήπισσαν

Επήλθον κατόπιν έτη δεινών, έτη πολέμων 
και ταραχών, μ.εχρις ού συνηντήθησαν έκ δευ
τέρου οί δυο νέοι, άλλ’ ήδη έν ηλικία, καθ’ ήν 
ηδυναντο νά έννοήσωσιν άμ.φότεροι τίνο: είδου: 
αίσθημα είχε καταλάβει τήν καρδίαν των. Ό 
βασιλόπαις 1 ουλιέλμος διήγε τό 25ον έτος τής 
ήλικίας του, ή δέ πριγκήπισσα Έλίζα τό 22ον. 
Τή 1 1 Λύγούστου τού έτους 1822 ό πατήρ τής 
Έλίζας, πρίγκηψ Αντώνιος 'Ρατσιβίλ, εύρί- 
σκετο μετά τής οικογένειας του έν τινι τερπνο- 
τάτη έπαύλει, ήν είχεν έν Σιλεσία. Έκεϊ μ.ε- 
τέβη πρός έπίσκεψιν ό βασιλόπαις, καί έκεϊ 
έγένοντο αί εξηγήσεις καί αί διομολογήσεις α
μοιβαίου έρωτος. Άλλά δυστυχώς ανυπέρβλητα 
παρουσιάζονται τά προσκόμματα. Ταϋτα πάντα 
απαριθμεί ό βασιλόπαις έν ταϊς πρός τόν διδά
σκαλόν του καί φίλον του Νάτσμερ έπιστολαϊς 
του,αΐτινες περιέχουσι τήν όλην ιστορίαν τοϋ πρώ
του αύτού έρωτος. «Ή καρδία μου διαρρηγνύεται, 
γράφει έν αύταϊς, άλλά πρέπει ν’ άπαρνηθώ τόν έ
ρωτα τούτον. Έχω καθήκοντα πρός τήν οικογέ
νειαν μου καί πρός τήν πατρίδκ μου. » « Ό πατήρ 
τού βασιλόπαιδος,όβασιλεύς ΦρειδερϊκοςΓουλιέλ- 
μος ό Γ'.,όστις περιπαθώς τόν ήγάπα. προσεπά- 
θησε νά καταστήση δυνατόν τό συνοικέσιον τού
το, άλλ’ ένόησεν ότι μάτην κόπια. Συνεκάλεσε 
συμβούλιον έπί τούτω, είς τό όποιον υπέβαλε
το ζητημ.α, άλλά το συμ.βούλιον, συγκείμενον 
εξ Ανδρών νομομαθών, άπεφάνθη ότι δ τοιούτος 
γάμος Αντιβαίνει εις τούς κειμένους νόμους, καί 
τότε μ.όνον είναι δυνατόν νά συναφθή, αν δ βα
σιλόπαις παραιτηθή παντός δικαιώματος, τό 
όποιον τώ παρέχει ή γέννησές του. Ούδέν έπο-

υ.ένως έπέμενεν εις τόν Γουλιέλμον ή νά κατα
πνίξω τό αίσθημά του. Πάντα τά χρυσά όνειρα, 
πάσαι αί διακαείς ελπίδες έξηφανίσθησ αν, 
καί ό Γουλιέλμος άπήλθεν είς ’Ολλανδίαν καί 
κατόπιν είς Ιταλίαν, όπως λησμονήση καί λη- 
σμονηθή. Άλλ.’ ούτε έν ’Ολλανδία ούτε έν Ιτα
λία εϋρισκε τήν λήθην καί δύο έτη μετά ταϋτα 
ό βασιλόπαις είχε τό αύτό φλογερόν έν τή καρ- 
δία του αίσθημα. Καί έκ δευτέρου δ βασιλεύς 
συνεκάλεσε νομικόν συμβούλιον, άλλά καί τούτο 
ρητώς άπεφάνθη ότι ή σύζυγος τοϋ βασιλόπαι- 
δος καί επιδόξου βασιλέως πρέπει ν’ άνήκη είς 

■^ίς τών συμβούλων, 
τρός τούς νέους, προέτεινεν, ή Έλίζα 
νά υίοθετηθή παρά τοϋ πρίγκηπος 
τής ΙΊρωσσίας, άλλά τό συμβούλιον 
ότι «ή υίοθέτησις δέν δύναται ν’ 

Τότε ο βασιλεύς, έν- 
•οταχθή είς τήν άπό- 

π;ός τόν υιόν του συγ- 
ικωτάτην έπιστολήν (1826), έν ή τώ έξέ- 
τά πάντα καί έν τέλει τώ έλεγεν, ότι 

κληρόν καθή- 
του αί-

. Διά γλώσσης απλής καί συγκινητικής έξέ- 
τήν βαθυτάτην 
παρά τού Θεού 
τοσούτον σκλη-

οικογένειαν βασιλεύουσαν. Εί 
συμπαθών πεός τούς νέους, 7 
’Ρατσιβίλ
Λύγούστου 
άπεφάνθη, 
άναπληρώση τό αίμα.» 
νοήσας ότι οφείλει νά ύπ 
φασιν ταύτην, έγραψε 
κινη 
θετε τά πάντα καί έν τελεί 
ούδέν πλέον υπολείπεται ή τό σ 
κον νά θυσιάση τό εύγενές τής καρδίας 
σθημα είς τήν ησυχίαν καί εύημερίαν τού κρά
τους καί είς τήν άξιοπρέπειαν τής βασιλικής 
οικογένειας. ΤΟτε δ βασιλόπαις Γουλιέλμος έ
λαβε τήν έπιστολήν ταύτην έμεινεν ώς εμβρόν
τητος· άφ’ ού δέ έφ’ όλης τής ήμέρας έκλεί- 
σθη έν τώ δωματίω του, έγραψε πρός τό εσπέ
ρας πρός τόν πατέρα του, ότι θέλει υπακού
σει.
φρασε πρός τόν πατέρα του 
αύτού θλίψιν, καί έζήτησε 
τήν δύναμιν νά ύποστή τήν 
ράν δι’ αύτόν δοκιμασίαν. Είς τών ύπασπιστών 
τού βασιλέως, όστις έγίνωσκε πάντα τά οικο
γενειακά ταύτα μυστήρια, λέγει έν τοϊς Άπο- 
μνημονεύμασιν αύτού «Όποιος υιός ! Όποιος 
πατήρ!»

Διηγούνται τινες, άλλά. τούτο δέν είνε ίστο- 
ρικώς άποδεδειγμένον, ότι έν έτει 1827 δ Γου
λιέλμος έσχε τελευταίαν συνέντευξιν μετά τής 
Έλίζας έν τή πατρική αύτής έπαύλει καί έν μι- 
κρω τινι ίσογαίω δωματίω. Ίσως συνδυάζεται 
τούτο πρός τήν σημείωσιν, ήν δ Γουλιέλμος έ- 
γραψεν ίδιοχείρως έν τώ λευκώματι τής έπαύ- 
λεως ταύτης τώ 1827. «Εύτυχεϊς έκεϊνοι, οϊτι- 
νες κατοικοϋσι τήν ώραίαν ταύτην καί ήρεμον 
κοιλάδα ! Μόνον έκεϊνοι, οίτινες έκ τών περι
στάσεων άναγκκζονται νά μένωσι ξένοι πρός αύ
τήν, έννοοϋσι τήν τοιαύτην εύτυχίαν !»

Τρία έτη μετά ταϋτα δ βασιλόπαις Γουλιέλ
μος είχε νυμφευθή τήν μέχρι σήμερον έτι ζώσαν 
σύζυγόν του, τήν αύτοκράτειραν Λύγούσταν.

ΓΙοία δέ ύπήρξεν ή τύχη τής πριγκηπίσσης 
Έλίζας ’Ρατσιβίλ. ; Ή Έλίζα, Αδυνάτου κρά- 
σεως κόρη, προσεβλήθη έν έτει 1832 ύπό φθί- 
σεως συνεπεία τής λύπης της έπί τώ θανάτω 
τοϋ πατρός αύτής καί άπεβίωσεν έν έτει 1834 
παρηγορούσα μέχρι τής τελευταίας αυτής στιγ- 
αής τήν παρά τήν κλίνην της δακρύουσαν μη
τέρα της. Ό Γουλιέλμος, μαθών τύν θάνατόν 
της, έγραψε πρός τον διδάσκαλόν του, τάς δυο 
ταύτας γραμμάς. «Ό θάνατος τής πριγκηπίσ- 
σης έπήλθεν άπροσδοκήτως καί μέ κατέθλιψεν».

Ό γηραιό: αύτοκράτωρ Γουλιέλμος καί είς 
τά έσχατα άκόμη τοϋ βίου του έ'τη άνεκάλει 
μετά συγκινήσεως είς τήν μ.νήμην του τήν ώ
ραίαν Έλίζαν, ήτις ύπήρξεν δ πρώτος καί — δ 
μόνος αύτοϋ έρως.

Η Π Ρ Ω'ί Α·
(μετά εΐκόνος).

ΊΙ παρατιθέμενη σήμερον είκών είναι τό τε- 
λευταϊον έργον ζωγράφου γηραιού, όστις άπεβίωσε 
πρό δύο ετών έν ηλικία έβδομήκοντα τριών ετών. 
Ό καλλιτέχνης ούτος, ώ οφείλονται καί άλλα 
έ'ργα άξια λόγου, ήτο ό Γεώργιος Μάγερ έκ Βρέ- 
μης, όστις όλον του τόν βίον άφωσίωσεν εις την 
τέχνην του. Ήτο ήδη κλινήρης καί έπιθάνατος, 
ό στόμ.αχός του 
χεϊρές 
μίας, οτε 
ήγέρθη, έζ· 
λευταίαν χεϊρα εί 
παοαδοξώτερον είναι ότι εύρισκόμενος έν τοιαυτη

*»

δέν έδέχετο πλέον τροφήν, αί 
•ου ήσαν σχεδόν Ακίνητοι έκ τής άδυνα- 

όκτώ ήμέρας πρό τοϋ θανάτου του 
ήτησε τόν χρωστήρα καί έθεσε τήν τε- 

•ήν παρούσαν εικόνα. Τό δέ 
’ ρ 

ήλικιφ καί έν τοιαύτη θέσει έποίησεν εικόνα πλήρη 
ζωής καί νεότητος, εικόνα άποπνέουσαν δρόσον 
έαρινήν καί πόθους μέλλοντας. Νεαρά κόρη, έγεο- 
θεϊσα πρωί τής κλίνης, βλέπει διά τοϋ παραθύρου 
μέ βλέμμα εΰθυμον τόν πρωινόν ήλιον, όστις διά 
τών έλαφρών παραπετασμάτων ρίπτει τάς θερμάς 
αύτοϋ ακτίνας είς τό δωμάτιόν. Έν ώ ή χειρ τής 
κόρης διευθετεί τήν πυκνήν κόμην της, ό νοΰς 
της συλλογίζεται τόν νεανίαν, όστις τ-ή έπευ.ψε 
τά έπί τής τραπέζης κείμενα άνθη, τά δώρα 
ταϋτα τοΰ έαρος. Καί έν τή καρδία τής κόρης 
ύπάρχει έαρ, τό έαρ τοϋ έρωτος. Διά τών άνθέων 
ό έραστής αύτής τή όμιλεϊ, διά τών άνθέων τή 
λέγει ό,τι τό στόμα του μέχρι τοϋδε δέν έτόλμησε 
νά τή έκμυστηρευθή, καί ή κόρη έννοεϊ κάλλιστα 
χάριν τίνος κοσμείται. Τοιαύτη ή ζωηρά 
στάσις τοΰ έτοιμοθανάτου γέροντος.

παρά-

Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ·

(μετά είκόνος).

Αί μεγαλοπρεπείς μορφαί, ας έπλασεν ή Αρ
χαία ελληνική παράδοσις καί ποίησις, έδωκαν 
Αφορμήν παραστάσεων είς ποιητάς καί καλλιτέ- 
χνας ού μόνον τής κλασικής Αρχαιότητας, άλλά 
καί τών μετά ταϋτα χρόνων. Αί βάσεις τών πα
ραστάσεων τούτων έτέθησαν διά παντός στερεαί. 
Άλλά καί μ’ όλον τοΰτον έν τώ ήμετέρω αίώνι 
τής προόδου ποιηταί, ζωγράφοι καί γλύπται ένε- 
πνεύσθησαν ύπό τοΰ μεγαλείου καί τής μεγαλο
πρέπειας τών Αθανάτων έκείνων μορφών, καί 
παρέστησαν αύτάς οί μέν ώς δρώντα πρόσωπα έν 
τή σκηνή τοΰ θεάτρου, οί δέ έν είκοσι, καί έν 
άγάλμασι έκ μαρμάρου καί έκ χαλκοϋ. Καί τούτο 
ούδέποτε θέλει παύσει έως ότου τά ομηρικά έπη 
θέλουσιν Αντηχεί είς τά ώτα τών νέων γενεών 
καί ή ουρανία γλώσσα τών Ελλήνων ποιητών 
θ’ άναγινώσκεται. ΊΙ σημερινή τάσις τών τεχνών 
κάπως έπηρέασε τόν πρός τάς Αρχαίας έκείνας 

μορφάς ένθουσιασμόν, ούχ ήττον όμως καί έκ τών 
διαβήμων καλλιτεχνών πολλοί δέν άπαξιοΰσι νά 
λάξωσι τάς ύποθέσεις των έκ τής κλασικής άρ- 
χαιότητος. Ό τήν εικόνα τής Πηνελόπης γράψας 
ζωγράφος ’Ροδόλφος Deutsch είναι ’Ρώσσος τήν 
πατρίδα γεννηθείς έν Μόσχα τώ 1835, έξεπαι- 
δεύθη δέ έν Δρέσδη καί έπί πέντε έτη διέμεινεν έν
Ιταλία πρός μελέτην τών έκεϊ ευρισκομένων έρ
γων τών μεγάλων τής Ιταλίας ζωγράφων. Ιδίως 
δέ ήσχολήθη μέ τά ποιήματα τοϋ ’Ομήρου, έν 
οίς εύρεν ύλην άφθονον διά τον χρωστήρά του. 
Έν έτει 1879 έτελείωσε τήν λαμπράν εικόνα 
«Τήν Απαγωγήν τή: Ελένης», ήν ήγόρασε τό 
έν Δρέσδη μουσεϊον. Τήν δέ εικόνα τής «Πηνε
λόπης», τής συζύγου τοΰ Όδυσσέως, τής άπό 
τοϋ βράχου τής Ιθάκης μετά πόθου παρατηρούσης 
τήν θάλασσαν, δθεν Αναμένεται ό Όδυσσεύς, 
ήγόρασε τό μουσεϊον τής καλλιτεχνικής έκθέσεως 
τοϋ Βερολίνου. Αί Αγοραί αύται άποδεικνύουσι 
τρανώς τήν ύπόληψιν, ήν χαίρουσι τά έργα τοΰ
καλλιτέχνου τούτου.

ΤΑ ΝΕΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ-

Πρό τινων μηνών έπερατώθη ή οικοδομή
τών νέων σφαγείων έν τή πόλει τής Λειψίας, 
ής αί δημοτικά! άρχαί τοσούτον άξιεπαίνως 
μεριμνώσι περί τής ύγείας καί εύπρεπείας τής 
πόλεώς των Πρό πολλοϋ άπεδείχθη ϊατρικώς 
ότι τά σφαγεία, έν οίς σφάζονται τά προς τρο
φήν τών Ανθρώπων άναγκαιοϋντα κτήνη, δέον 
νά ώσιν έν θέσει κάπως άποκέντρω καί ν’ άπο- 
τελώσιν έν όλον σύμπλεγμα οικοδομών, προω- 
ρισμένον διά τήν χρήσιν ταύτην. Όλαι αί 
μεγαλείτεραι πόλεις τής Εύρώπης έφιλοτιμήθη-
σαν νά άκολουθήσωσι τά ύγιεινά ταϋτα πα
ραγγέλματα καί ίδρυσαν σφαγεία , κατά τό 
μάλλον καί ήττον εύρύχωρα, περιέχοντα πάντα 
τά νεώτερα συστήματα τόσον διά τήν σφαγήν 
τών ζώων όσον καί διά τήν προπαρασκευήν 
τοϋ κρέατος.

Ή πόλις τής Λειψίας δέν είχε μέχρι τούδε 
τοιαϋτα σφαγεία ών ή άνάγκη έγίνετο καθ’ έκά- 
στην έπαισθητοτέρα. Πόλις κατοικουμένη ύπό 
170 χιλιάδων κατοίκων δέν ήδύνατο νά άρ- 
κεϊται είς τά πρόχειρα καί άτελή σφαγεία, τά 
όποια μέχρι τοϋδε είχεν έπομένως τό δημοτικόν 
συμβούλιον μελετήσαν διάφορα σχέδια καί 
άποστεϊλαν Αρχιτέκτονας καί ειδικούς Ανθρώ
πους είς τάς μεγαλοπόλεις τής Γερμανίας καί 
Γαλλίας πρός έξέτασιν τών έκεϊ σφαγείων, ένέ- 
κοινε τό σχέδιον τών Αρχιτεκτόνων Licht καί 
Moritz, καθ’ ο καί άνηγέρθησαν τά κατα
στήματα.I

Τό οίκόπεδον, έφ’ οΰ άνηγέρθησαν άπέχον 
μίαν περίπου ώραν άπό τού κέντρου τής πόλεως, 
εχει εκτασιν 1 13,774 τετραγωνικών μέτρων, 
καί περιλαμβάνει τρία συμπλέγματα οικοδο
μών τό μέν προωρισμένον ώς άγοράν τών κτη
νών, τό δέ ώς σφαγεϊον καί τό τρίτον ώς διευ- 
θυντήριον, γραφεϊον καί έπιτηρητικόν κατά-
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στημα. Τά τζ·.κ ταΰτα συμπλέγματα συνδέονται 
διά γραμμών σιδηρών ράβδων καί πρός άλληλα 
καί πρός τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν πρός εύ- 
χερεστέραν τών κτηνών μεταφοράν.

Ή άγορά τών ζώων περιλαμβάνει σταύλους 
εΰρυχώρους διά τούς βόας , διά τούς χοίρους 
κτλ. έν οις δύνανται νά τοποθετηθώσι πολλαί 
χιλιάδες κτηνών πλησίον τών σταύλων ύπάρ- 
χουσι δωμάτια κατα/.λήλως διε σκευασμένα, 
εν οίς διαμένουσι προπεφυλαγμένοι καί άπό τοΰ 
ψύχους καί άπό τοΰ καύσωνος οϊ διάφοροι άγο- 
ρασταί και πωληται. Ό άερισμός τών σταύλων 
είναι θαυμάσιος, ούδέ δύναται ό εισερχόμενος 
εις αυτούς νά έννοήση ότι εύρίσκεται έν μέσω 
τοσούτων κτηνών. Έν τώ τμήματι τούτω της 
αγοράς υπάρχει καί αίθουσα χρηματιστηρίου 
διά τάς συναλλαγής, καί έστιατόριον. Ή δια
σκευή τού χρηματιστηρίου είναι άνάλογος πρός 
τάς απαιτήσεις της σημερινής εποχής, ουδέ 
δύναται τις νά φζντασθή οτι εύρίσκεται έν 
χρηματιστηρίω σφαγείου.

Το τμήμα τών σφαγείων περιλαμβάνει μ.έρη 
κεχωρισμένα διά τήν σφαγήν τών βοών, τών 
προβάτων, τών μόσχων, τών χοίρων κτλ. Οί 
επιτετραμμένοι τήν σφαγήν εχουσιν όλα τά 
μέσα πρόχειρα προς μεταφοράν τών κτηνών καί 
πρός έκτέλεσιν τής εργασίας των. Παραπλεύρως 
τών σφαγείων ύπάρχουσιν ευρύχωροι αίθουσας 
έν αίς προπαρασκευάζονται καταλλήλως τά 
κρέατα καί συλλέγεται τό αίμα τών σφαζομέ- 
νων ζώων. Τά κρέατα άναρτώνται έν εύαέρω 
τμήματι, ένθα μένουσιν εκτεθειμένα μέχρις ού 
δι’ αμαξών κεκλεισμένων μετακομίζονται είς 
τήν πόλιν. Πρός αποφυγήν τής φθοράς τοΰ κρέα
τος κατεσκευάσθη χώρος αεριζόμενος καταλ
λήλως καί περιέχων νεώτατον σύστημα τής 
διά τοΰ πάγου ψύξεως αύτοΰ. Αί ψυκτικά!. μη- 
χαναί δύνανται νά κατασκευάσωσιν έτησίως 
50 χιλιάδας στατήρων πάγου. Όπισθεν τών 
σφαγείων ύπάρχουσιν αί άποθήκαι τής λιπάν- 
σεως, έν αίς συλλέγονται αί διάφοροι περιττά! 
ύλαι, αϊτινες καί κατόπιν αγοράζονται ύπό τών 
κτηματιών καί μεταφέρονται είς τούς άγρούς.

Το τρίτον τμήμα περιέχει τά γραφεία τής 
διευθύνσεως, τήν αίθουσαν τών έπιτετραμμένων 
τήν έξέτασιν τών τρίχινων, τό νοσοκομείου διά 
τά ασθενή ζώα, καί τούς σταύλους διά τούς 
άναγκαιοϋντας ίππους. Τά δωμάτια τών ύπαλ- 
λήλων τής διευθύνσεως είναι εύρύχωρα καί εύ- 
πρεπή, καί οί έν αύτοΐς έργαζόμενοι ούδαμώς 
ένοχλοϋνται ούτε ύπό τοΰ θορύβου ούτε ύπό κα
κής οσμής. Έν γένει δέ είπεΐν τά σφαγεία τής 
Λειψίας είναι πρότυπον κατάστημα είς τό είδος 
του, καί εύχής έργον θά ήτο νά έμιμώντο αύτό 
καί άλλαι πόλεις πολυάνθρωποι, αΐτινες μέχρι 
τοΰδε δέν ίδρυσαν τοιαΰτα σφαγεία. Σημειωτέου 
ότι είς τάς τοιαύτας μέριμνας τών δημοτικών 
αρχών οφείλει ή πόλις τής Λειψίας τήν φήμην 
της ότι είναι μία τών ύγιεστέρων πόλεων τής 
Γερμανίας.

ΑΙ ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ-

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.. θ αρχαίος πληθυσμός
Λ ^'ζνκ?'·ων νήσων δ·.ά-

στοιχεία- ούχ’ ήττον όμως ολαι 
αί νήσοι έλαβον έν τή πρώτη άοχή τό αυτό 
εθνικόν στοιχείου, όπερ άπετέλει τήν βάσιν τοΰ 
πληθυσμού. Ώς έκ τούτου έξηγεϊται καί ή όμοιο* 
της τών ηθών καί εθίμων έν αύταϊς. Καθ’ όλου 
τό αρχιπέλαγος τοΰτο ό γάμος ήτο ή βάσις τής 
οικογένειας- έν Τενερίφη όμως οί άνδρες έλαμ.- 
βζνον όσας γυνζϊκας ήδύναντο νά διαθρέψωσι 
(κατά τήν μαρτυρίαν τού Έσπινόζα). Είς τάς 
λοιπάς νήσους έπεκράτει ή μονογαμία. Οί σύζυ
γοι είχον τό δικαίωμα τού διαζυγίου, τό όποιον 
ήτο καί συνηθέστατόν. Ή τελετή τού γάμου 
ήτο άπλουστάτη- μετά τήν συγκατάθεσιν τής 
κόρης ό μελλόνυμφος ώφειλε νά λάβη τήν συγ- 
κζτάθεσιν τώ/ γονέων αύτής διά τής παρζχω- 
ρήσεως κτηνών τινών. Ό γάμος έτελεΐτο κατόπιν 
άνευ άλλης διατυπώσεως.

Πολίτικη και θρησκευτική ιεραρχία. Έκαστη 
νήσος τού ’Αρχιπελάγους έδιοικεϊτο έν άρχή 
ύφ’ ένός άρχοντος- ή εξουσία ήτο κληρονομική, 
καί πολλάκις μετά τόν θάνατον ήγεμόνος έπήρ- 
χοντο σπουδζϊζι διαφορζί μεταξύ τών υιών 
αύτού. Πρός διάλυσιν τών έρίδων τούτων ένίοτε 
οί υιοί διενέμοντο τήν έξουσίαν. Οΰτως όταν 
ήλθον οί κατακτηταί είς τάς νήσους ταύτας 
εύρον έν μέν Φορταβαντούρη δύο αρχηγούς ή 
ηγεμόνας, έν δέ τή μεγάλη Καναρία 14, έν 
Τενερίφη 10, έν Πάλμη 12 καί έν Γομέρη τέσ- 
σαρας. Ή Τενερίφη έξουσιάζετο ύφ’ ένός βασι- 
λέως, niencey καλουμένου, μέχρι τοΰ θανάτου 
Τινέρφου τοΰ Μεγάλου, έπισυμβάντος εκατόν 
ακριβώς ε’τη πρό τής ισπανικής κατακτήσεως. 
Έν Γομέρη μόλις περί τό τέλος τής 14 εκατον
ταετηρίδας οί τέσσαρες ηγεμόνες, άναγνωρίσαν- 
τες μέχρι τοΰδε τήν μονοκρατορίαν, έκηρύχθησζν 
ανεξάρτητοι. Ή ηγεμονία ή βασιλεία, καίτοι 
κληρονομική, δέν ήτο όμως καί άπόλυτος. Έκα
στος ήγεμών είχε συμβούλιου, συγκείμενον έξ 
εύγενών καί ιερέων. Εξαιρέσει τής Γομέρης καί 
τής νήσου τοΰ Σιδήρου οί ηγεμόνες ήσαν καί οί 
ίδιοκτήται τού έδάφους, ού τήν επικαρπίαν διέ- 
νεμον μεταξύ τών ύπηκόων έπί εύτελεϊ τινι μι- 
σθώματι ή φόρω. Οϊ εύγενεϊς δέν ήσαν κληρο
νομικοί, άλλ’ έξελέγοντο ύπό τοΰ συμβουλίου 
τοΰ βασιλέως. Ό άριθμός αύτών ήτο περιωρισμέ- 
νος, καί δέν ήδύνατο νά γείνη έκλογή νέου εύ- 
γενοΰς ή μετά τόν θάνατον έτέρου. Κάτωθεν 
τών εύγενών έν τή ίεραρχική κλίμακι ΐσταντο οί 
πολεμισταί, είτα οί χωρικοί και τελευταίοι οί 
δήμιοι, οϊτινες περιεφρονοΰντο ύπό τοΰ λαού. 
Έν ταΐς πλείσταις τών νήσων ή δικαιοσύνη 
άπενέμετο ύπό δικαστών, άνηκόντων έν μέρει 
μέν είς τήν τάξιν τών εύγενών, έν μέρει δέ είς 
τήν τού λαού- ούδείς όμως ήδύνατο νά δικάση 
καί τούς άνθρώπους τής τάξεώς του. Ό βασιλεύς 
είχεν έπί τής κορυφής τής κεφαλής του μακρόν 
βόστρυχον · μόνον οί εύγενεϊς είχον τό δικαίωμα 
νά φέρωσι μακράν τήν κόμην ό λαός ήναγκάζετο 
νά έχη τήν κόμην κεκαρμένην. Πρό τοΰ ήγε

μόνος τής Τενερίφης έβάδιζεν οπλίτης κρατών 
μικράν σημαίαν άνηρτημένην έπί καλάμου. Οί 
εύγενεϊς έκράτουν ώς σύμβολον τοΰ τίτλου των 
ράβδους μετ' άναγλύφων, χρησιμευούσζς έν 
ανάγκη καί ώς ρόπαλα. Οί όπΰ.ϊται ήσαν ώπλι- 
σμένοι διά τόξων, μετεχειρίζοντο δέ πρός έπίθε- 
σιν καί ογκολίθους καί βέλη μέ αιχμήν λιθίνην 
ή όστεινην, ή καί είδος ξίφους έκ ξύλου σκληρού, 
ού ή λεπίς έκοπτεν ώς νά ήτο έκ χάλυβος. 
Πρός άπόκρουσιν τών επιθέσεων είχον άσπίδα έκ 
φλοιού δένδρου.

Έν τώ άρχιπελζγει τών Καναρίων νήσων 
ύπήρχε καί τζξις ιερατική, συνιστζμένη έξ ένός 
άρχηγοΰ, αρχιεπισκόπου τρόπον τινά, έξ ιερέων, 
μ.οναχών άποζώντων έξ έλεημοσύνης, κζί έξ 
αδελφότητος γυναικών, αϊτινες έπί ποινή θα
νάτου δέν έπρεπε νά δείξωσι τό πρόσωπόν των 
είς άνδρα, Αί γυναίκες αύται έξετέλουν έπί τών 
νεογνών τά ύπό τών θρησκευτικών κανόνων 
επιβαλλόμενα λουτρά. Ό άρχιερεύς είχεν έξου- 
σίζν όμοίαν τής τοΰ βζσιλέως, κζί μόνος αύτός 
ήδύνατο νά έπικυρώση έκλογήν εύγενοϋς.

Θρησκευτικά! τελεταί. Θρησκεία. Οί άρχαϊοι 
κάτοικοι τών Καναρίων νήσων έπίστευον είς εν 
ύπέρτζτονον, ό'περ ώνόμζζον ’ Ακοράν,’ Ασιχου- 
ράν, ’ Αβόρακζί είς πολλάς άλλας ύποδεε- 
στέρας θεότητας, ώς μαγία (τόν ήλιον), άκαμάν 
(τήν σελήνην) μάμιοε; (τάς ψυχάς, θυγατέρας 
τού Ήλιου). Λί γυναίκες έλάτρευον καί θεάν, 
μονεϊβαυ καλουμένην. "Ολαι αί θεότητες κζτώ- 
κουν τάς κορυφάς τών όρέων, όθεν κζτήρχοντο 
όπως άκούσωσι τάς δεήσεις τοΰ λαού. Ό διά
βολος (Γαβιότ, Γαβοτά, ή ’Ίρυένηρ), όστις ήδύ
νατο νά μετασχηματισθή είς ζώον, ότε εκαλείτο 
Τιβικένης, κζτώκει ύψηλήν βραχώδη κορυφήν 
τής Τενερίφης- έν τώ κοατήρι αύτού τοΰ όρους 
ήτο δ "Αδης (Έχεϋδέ). Είς όλας τάς θεότητας 
ταύτας, καλάς ή κακάς, δ λαός προσέφερε Ουσίας 
έκ γάλακτος κζί οπωρών. Οί ναοί τών θεοτήτων 
τούτων έκειντο έπ! άποκρήμνων μερών καί κο
ρυφών όρέων, δέν ήσαν όμως ναοί κατά τήν 
ήμετέρζν σημασίαν, άλλ’ άντρα έν οις οί ιερείς 
προσέφερον θυσίας έξ αίγείου γάλακτος, καί 
εκαιον οπώρας, προλέγοντες τό μέλλον έκ τής 
διευθύνσεως τοΰ άναδιδομένου καπνού. Όσάκις 
ένέσκηπτεν έπιδημία, έχωρίζοντο έν τοις ποι- 
μνίοις τά άρρενα άπό τών θηλέων καί τά ζώα 
ύπεβάλλοντο έπί τρεις ήμέρας είς απόλυτον νη
στείαν. Καί οί κάτοικοι έφύλαττον τήν αύτήν 
νηστείαν, μεθ' ο άπζντες, προπορευομένων τών 
ίερειών, μετέβαινον πρός τήν θάλασσαν ήτις 
έτύπτετο διά ράβδων. Συγχρόνως δέ έψάλλετο 
ή δέησις «άλμένε κόράν», ήτοι Κύριε, έλέησον 
ήμάς. Οΰτως ύπετίθετο οτι έξιλεούτο ή πζρωργι- 
σμένηθεότης. Ζώων άλλων θυσίαι ήσανάναλόγως 
σπάνιαι- συνήθως δέ έθυσιάζοντο πρόβατα καί 
αίγες. Οί βωμοί, έφ’ ών έτελούντο αί θυσίαι ζύ- 
ται ήσαν σωροί πετρών ξηρών, εχοντες έν τώ 
μέσω οπήν, όπου ήνάπτετο μεγάλη πυρά, έντός 
τής οποίας έρρίπτοντο τά θύματα. Έκ τής διευ- 
θύνσεως τού άναδιδομένου καπνού οί ίερεΐς προ- 
έλεγον τό μέλλον.

Οί πρώτοι Εύρωπαϊοι θαλασσοπόροι, οί προσ- 
ορμισθέντες είς τάς Καναρίους νήσους εύρον καί 
είδωλά τινα ξύλινα. "Εν τών ειδώλων τούτων, 
μετακομισθέν είς Πορτογαλίαν, παρίστα άνθρώ-

ΞΥΛΕΥΣΙΣ ΕΝ ΤΩι ΔΑΣΕΙ-

ΤΑ ΝΕΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ,
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πινον άγαλμώτιον κρατούν σφαίραν έν χεφί. 
Έτερον άγαλμα παριστα γυναίκα γυμνήν, v/Vj- 
σαν έμπροσθεν αύτής <ϊύο αίγας. Κατά τά τε
λευταία ταύτα έτη εύρέθησαν καί τινα άγάλ- 
μάτια έξ οπτής γής, τά όποια άναμφιβόλως 
ήσαν εϊίοιλα.

Ταρίχευσή τών νεκρών. Τάφοι. Οί νεκροί 
έταριχεύοντο ένίοτε κατά μέθοδον άγνωστον 
δλως ήμΐν εΐτα ό'έ περιετυλίσσοντο έντός έπτά 
οκτώ καί έννέα καλυμμάτων έκ δέρματος λε
πτότατα εΐργασμένου καί έπιμελώς έρραμμένου. 
"Ολοι δμως οί νεκροί ίέν έταριχεύοντο, πρός 
αποφυγήν ό'έ τής ταχείας σήψεως ετίθεντο έν 
μέσω αρωματικών κόκκων. Οί νεκροί τεταριχευ- 
μένοι ή μή, κατετίθεντο έντός φυσικών σπη
λαίων ή έντός τάφων, κεκαλυμμένων είτε ύπό 
σωρού πετρών είτε καί ύπό λοφίσκου έκ χώ
ματος.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΑΠΛΟΙ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ 
ΩΚΕΑΝΟΥ ΔΙ’ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ-

Έν έτει 183G ζωηρά ήγέρθη συζήτησες έν 
τώ « Βρεταννικώ Συλλόγφ » τού Λονδίνου, περί 
τού άν ατμόπλοια ήίύναντο νά ίιαπλεύσωσι 
τόν Ωκεανόν. Ή έκτέλεσις τοιούτου διάπλου 
έθεσε τέρμα είς την συζήτησιν μόλις κατά τό 
έτος 1838. Τή 4 ’Απριλίου τού έτους τούτου 
δ « Σίριος », άτμόπλοιον 800 τόννων άπέπλευσε 
τό πρώτον έκ τού λιμένος Κόρκ έν ’Ιρλανδία ύπό 
τόν κυβερνήτην ’Ρόβερτς, πλοίαρχον τού βασι
λικού ναυτικού, καί τήν 7 τού αύτού μηνός έτε
ρον άτμόπλοιον 1600 τόννων, « Ό μέγας Δυτι
κός», άπέπλευσε τού λιμένος Βρίστολ ύπό τήν 
ίιοίκησιν τού πλοιάρχου Χόπκιν. Τά £ύο ταύτα 
άτμόπλοια άφίχθησανέν Νέα Ύόρκη τήν αύτήν 
ήμέραν, ήτοι τήν 23 Απριλίου, τόμέν μετά διά- 
πλουν 19 ήμερών, τό δε 16 ήμερών.

Το γεγονός τούτο ένεποίησε μεγάλην συγ- 
κϊνησιν έν ’Αμερική, μεταίοθεΐσαν καί εις τήν 
Ευρώπην οτε τά £ύο ατμόπλοια έξετέλεσαν έπι- 
τυχώς καί τήν έπάνοίον. Ό « Σίριος» άπέ- 
πλευσεν έκ Νέας Ύόρκης τήν I Μαίου καί άφί- 
χθη είς Φάλμουθ τήν 8 τού αύτού μηνός, ό £έ 
«Μέγας Δυτικός» άποπλεύσας τήν 7 Μαίου προσ- 
ωρμίσθη είς βρίστολ τήν 20 τού αύτού μηνός, 
ήτοι μετά ίιάπλουν 14 ήμερών. "Εφερε δε φορ- 
τίον βάμβακος ινδικού κυάνου (λουλακίου) καί 
μετάξης <ήκ τά έργοστάσια τού βρίστολ, καί 
68 έπιβάτας, ών έκαστος έπλήρωσε ναύλον 900 
φράγκων, Ό θρίαμβος ήτο έντελής. Κατά τόν 
ίιάπλουν δ « Μέγας Δυτικός» εύρεν έναντίους 
ανέμους καί ύπέστη καί ίεινήν τρικυμίαν. Κατά 
την ές ’Αμερικής άναχώρησίν του έχαιρετίσθη ύπό 
100 χιλ. άνθρώπων καί ύπό στολίσκου μικρών 
ατμόπλοιων, έν οίς μουσικαί έπαιάνιζον τόν έθνι- 
κον αμερικανικόν ύμνον.

ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Ελ ΡΟ πολλοΰ κατεγίνοντο οί έγκριτοι ε- 
τε ροι έν Ευρώπη μηχανικοί είς εύρεση 

_ μέσου πρός θέρμανσιν καί ταύτοχρο- 
νως καί αερισμόν μεγάλων αιθουσών καί δωμα
τίων, ιδίως ύπό ε'ποψιν τής ύγιεινής καί τή< 
φιλοκαλίας συνάμα. Καί πλεΐστα μέν είδη θερ
μαστρών καί εστιών ύπάρχουσι σήμερον έν /ρή
σε’. έν ταΐς μεγαλοπόλεσιν, άλλ’ ολίγα άνταπο- 
κρίνονται δυστυχώς είς δλας τάς απαιτήσεις τού 
νεωτέρου πολιτισμού, δστις ζητεί τό κομψόν καί 
εύχρηστου, τό πρακτικόν καίάπλούν,τό ασφαλές 
καί οικονομικόν. Τό ζήτημα τής θερμάνσεως 
τών δωματίων είνε ζήτημα σπουδαιότατου, 
διότι ή θέρμανσις κακώς έκτελουμένη δύναται 
ούσιωδώς νά παραβλάψη τήν ύγείαν ένεκα τής 
άναπτύξεως δηλητηριωδών άερίων. Είς άποφυ- 
γήν τούτου οφείλει νά έντείνη ιδίως τήν προσο
χήν της ή έπιστήμ.η. Καί εύκολον μέν θά ήτο 
νά δώση της ρεύμα πολύ εις τάς θερμάστρας 
καί ν’ άπαλλαγή ουτω τού κυνδύνου τών βλα - 
βερών άερίων, άλλά τότε ή θέρμανσις Οά έγίνε- 
το άτελής ούδέ θά έξετέλει τόν σκοπόν της. Ή 
άληθής όμως διδασκαλία έγκειται είς τον συμ
βιβασμόν τής ύγιεινής μετά τής οικονομίας. 
Τούτο επέτυχε Γάλλος έργοστασιάρχης, b κ. 
ΗβΓνβε,διά τής κατασκευής κινητήςθερμάστρας, 
ήτις έν ώ θερμαίνει τό δωμάτιόν ταύτοχρόνως 
καί τό άερίζει, είναι δέ ουτω κατεσκευασμένη, 
ώστε άποσοβειται πας κίνδυνο; άσφυξίας. Ή 
θερμάστρα αύτη παρέχει θερμότητα δμοιόμορ- 
φον 15 μέχρι 16ον, διό καί είναι καταλληλο- 
τάτη διά νοσοκομεία, εκκλησίας, σχολεία, ερ
γοστάσια καί αίθουσας, διά μέρη δηλαδή, έν 
οίς συνέρχονται πολλοί. Ή κατανάλωσις αύτού 
είς ύλην θερμαντικήν είναι μικρά, διότι άρκούσι 
τριάκοντα πέντε λεπτών κόκ ή γαιάνθρακες, 
όπως θερμκνυ σι εύρειαν αίθουσαν έπί 24 δλας 
ώρας. Ή πρακτικότης τής θερμάστρας ταύτης 
είναι τοσοΰτον καταφανής, ώστε ήδη πλεΐστα 
δσα δημόσια καταστήματα τών Παρισίων τήν 
είσήγαγον, καί πολλαί οικογένεια·., κατοικούσαι 
έν οίκίαις μεγάλαις παρήγγειλαν τήν κατα
σκευήν αύτής, διότι τό κατάστημα έξήντλησε 
πρό πολλοΰ δσα; θερμάστρας είχεν έτοιμους. Τ- 
ποθέτομεν ότι καί έν Άθήναις μία τοιαύτη θερ
μάστρα, τοποθετημένη έν τώ προδόμω τής οί
κίας, ήδύνατο άριστα νά θερμκίνη όμοιομόρφως 
δλα τά δωμάτια, δπερ θά καθίστα τάς οίκίας 
άναπαυτικωτέρας έν ώρα χειμώνος, δτε πολλά- 
κις τό ψύχος είναι αρκούντως έπαισθητόν,

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ.

Τό τμήμα τής στατιστικής έν τώ ύπουργείω 
τού έμπορίου τής Γαλλίας έδημοσίευσεν ίη·/ν.- 
τως έκθεσιν λίαν ένδιαφέρουσαν περί τής αύξή- 
σεως τών ξένων ύπηκόων έν τώ γαλλικώ κρατεί 
άπό τού έτους 1851 μέχρι τοϋ έτους 1886. — 
Έν ε'τει 1851 άπέναντι πληθυσμού 35 ^εκα
τομμυρίων εζων έν Γαλλία 380 χιλιάδες ξένων, 
ήτοι 1,06 °/ο τ°ϋ δλου πληθυσμού. Μετά τόν 
γαλλοπρωσσικόν πόλεμον, δηλαδή έν ε'τει 1872 
οί ξένοι έδιπλασιάσθησαν, ήσαν 750 χιλ., ήτοι

2,08 ®/g τού ολου πληθυσμ.οϋ, δστις τότε άνήρ- 
χετο είς 36 έκατομ. Άπό τού ε'τους 1872 μέχρι 
του 1876ήαΰξησις δέν ύπήρξε σπουδαία, διότι 
έν ε'τει 1876 ό αριθμός τών ξένων άνήρ/ετο εις 
μόνον 802 χιλιάδας. Άλλά τώ 1881 ηύξήθη 
εί; 1 έκατομ., ήτοι 2,67 % τοΰ δλου πληθυ
σμού Τέλος έν ε'τει 1886 έπί πληθυσμού 38 
% έκατομ., ήριθμοϋντο 1,137,000 ξένοι (2,97 
'/ο ολου πληθυσμού). Έπομένως δ αριθμός
τών ξένων έν Γαλλία έτριπλασιάσθη έν δια- 
στηματι, καθ’ δ δ εγχώριος πληθυσμός μ.όλις 
ηυζηθη κατά 2 '/2 έκατομ. Κατ’ έθνικότητας 
άριθμούμενοι οί μέν’Ιταλοί κατέ/ουσι τήν πρώ
την θέσιν, άνερχομένων τών έν Γαλλία ’Ιταλών 
έν ε'τει 1886 είς 265 χιλιάδας, οί δέ Γερμα
νοί άνέρχονται ήδη είς ί 00 χιλ. έν ώ πρό τού 
πολέμου άνήρχοντο είς 200 χιλ., οί Ισπανοί 
έτριπλασιάσθησαν άπό τού 1851. Έν γένει δέ 
είπεΐν δ πληθυσμός τών έν Γαλλία ξένων ανέρ
χεται σήμερον είς 3 °/0 τοΰ ολου πληθυσμού 
της Γαλλίας.

Η ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ.

Η προ δύο περίπου μηνών παρά τό Χάρκοβον 
έν Τωσσία συμβάσα καταστροφή, καθ’ήν ή αύ- 
τοκρατορική άμαξοστιχία, ής έπέβαινεν δλό- 
κληρος ή αύτοκρατορική οικογένεια, έξετρο/ιά- 
σθη, άπεδοθη παρά τών μηχανικών είς τήν έξαι- 
ρετικήν ταχύτητα τής άμαξοστιχίας, διανυούσης 
65 βέρστια ήτοι 70 χιλιόμετρα τήν ώραν. Ή 
τοιαύτη ταχύτης είνε έν ’Ρωσσία λίαν έπικίν- 
δυνος ένεκα τής έλλιπούς έπιστρώσεως. Ούτος 
είναι δ λόγος, δΓ ον ή ταχύτης τών ρωσσικών 
σιδηροδρόμων είναι συγκριτικώς μικροτέρα. Έξ 
δλων τών κρατών μόνον ή Ισπανία καί ή Τουρ
κία άναπτύσσουσιν έν τοΐς σιδηροδρόμόις έλάσ- 
σονα ταχύτητα. Γνωστόν είναι δτι ή τα/υιέρα 
πασών τών άμαξοστιχιών τής 'Ρωσσίας, ή μετα
ξύ Μόσχας καί Πετρουπόλεως, καταναλίσκει 1 4 
δλας ώρας, όπως διανύση τήν έξ 644 χιλιομέ
τρων άπόστασιν μεταξύ τών δύο τούτων πόλεων. 
II αυτή ακριβώς άποστασις είναι μεταξύ Λον

δίνου καί Εδιμβούργου καί έν τούτοις ή άμαξο
στιχία διανύει αύτήν είς 8 '/2 ώρας, εφέτος δέ 
τον Αύγουστον τήν διήνυσε καί εις 7 */2 ώρας 
Καταπληκτική πρόοδος τεχνική !

Η ταχύτης αυτή είναι 120 χιλιόμετρα τήν 
ώραν, ήτοι δύο χιλιόμετρα άνά παν λεπτόν τής 
ώρας. ΤΙ ταχύτης τών σιδηροδρόμων συμβαδίζει 
πρός τήν πρόοδον καί άνάπτυξιν μιας /ώρας. 
Λίαν ένδιαφέρων καθίσταται δ κάτωθι πίναξ, 
έν ω σημειούται ή ταχύτης τών σιδηροδρόμων 
έν διαφόροις κοάτεσι.

ΑΓΓΛΙΑ.Λο»δΓνο\-Έδιμβοΰργον 640 χλμ. 8 ‘/, ώρ.=75 7ΐ>μ.τ·™ ώρ
ΓΑΛΛΙΑ.ΙΙαρίσιοι-Βορδώ 585 . 8 </, » =68 . . •

ΑΜΕΡΙΚΗ.Νέα-* Γόρκη-’Ροτσέστερ 597 . 9 . =66 ·/, » . •
ΓΕΡΜΑΝΙΑ.Βερολίνον-Ιίολωνία 587 . 10 7. . =57 «/4 . . ,
ΑΓΕΤΡΙΑ.Βιένντ-’Γεμεσβάρη 588 • 10 */· · =56 » · •
ΙΤΑΛΙΑ.Άγκών-Βρεντήοιον 557 ■ II3/. · =47 7, . .
ΡΩΣΣΙΑ.Πετρούπολις-Μόσ/α 644 . 14 . =46 . . 1

1ΕΠΑΝΙΑ.‘Ιρου.-Μαδρίτη 631 . 15 7. · =41 7. · · •
ΤΟΓΡΚ1Α.ΒέΙλοβα-Κων/πολις 562 . 16 Ά . =34·/. · . •

ΠΡΑΚΤ1ΚΑ1 ΓΝΩΣΕΙΣ.

zfiarijpijffi? τοΰ κρέατος. Έν τισιν έπαρ- 
χίαις της Γαλλίας, ένθα τύ θέρος ό καύ- 
σων είναι έπαισθητός, οί χωρικοί, οΐ 
μακράν τών πόλεων και χωρίων κατοι- 
κοϋντες, διατηροϋσιν έπι όκτόι και πλέον 
ήμέρας τύ κρέας των διά τοϋ έξης άπλου- 
στάτου τρόπου· Θέτουσι το κρέας έντός 
πηλίνων αγγείων πεπληρωμένων όξυγά- 
λακτος (ρευστού γιαουρτιού) εϊς τρόπον 
ώστε τύ κρέας νά καλύπτεται έντελώς 
ύπό τοϋ γάλακτος. Τό κρέας διατηρείται 
άριστα, καί δταν θέλη τις νά τύ μεταχει- 
ρισθϋ άρκεϊ μόνον νά τό πλύνη καλώς 
διά καθαρού υδατος. Τά άγγεϊα δέον νά 
ίιναι τοποθετημένα έν ύπογείω ίι έν δω- 
ιιατίω δροσερώ. Το έναπομεΐναν οξύγαλα 
δίδεται συνήθως τροφή είς τά κτήνη.

Σ'τερεοποι'ησι? τοΰ πετρελαίου. ΙΙρύς εύ- 
κολωτέοαν. οίκονομικωτέραν καϊ άκινδυ- 
νωδεστέραν μεταφοράν τοϋ πετρελαίου έ
γένοντο έν 'Ρωσσία πρό μικρού δοκιμαϊ 
στερεοποιήσεως αυτού, αιτινες έπέτυχον 
θαυμασίως. Τό μέσον τούτο, έφευρεθέν 
παρά τίνος χημικού Κάουφμαν. είναι ά- 
πλούστατον. Άρκεϊ vci θερμάνη τις τύ 
πετρέλαιον καϊ νά προσθέση είς αύτύ 1 
μέχρι 3 Ρ/ο σάπωνος. Ό σάπων διαλύεται 
έν τώ έλαίω καϊ τό μίγμα τούτο, ϋυχραι- 
νόμενον, σχηματίζει μάζαν πυκνήν έχου- 
σάν τήν δψιν κόλλας ίι πηλού καϊ τήν 
σκληρότητα κηρού. Ή μάζα αύτη δέν 
αναφλέγεται εύκόλως, καίει βραδέως καϊ 
άνευ καπνού καϊ αποπέμπει πολλήν θερ
μότητα. Έγένοντο καϊ άλλαι δοκιμαϊ, 
άλλά τύ άπλούστατον μέσον άπεδείχθη 
τό συμφερώτερον πάντων καϊ πρακτικώ- 
τερον.

τών άνθέων. Έντός δίαλυ- 
σεως 20 γραμμαρίων κοπαλίου (ρητίνης 
εύοσμου) άναμεμιγμένης μετά άναλόγου 
ποσότητος άμμου λεπτής καϊ έντός 500 
γραμμαρίων αίθέρος, έμβάπτονται τά άν
θη- μετ’όλίγον εξαγόμενα άφίνει τις αύτά 
νά ξηρανθώσιν έπϊ δέκα λεπτά τής ώρας. 
'Γούτο έπαναλαμβάνεται τετράκις ίι πεν- 
τάκις κατά σειράν. Τά ούτως έμόεβαμ- 
μένα άνθη διατηροϋσιν έπϊ πολύ καϊ τό 
σχήμά των καϊ τόν χρωματισμόν καϊ τήν 
ζωηρότητά των.

7

Πάντες πάντοτε μάτην έλπίζομεν vci 
χαρώμεν τήν ζωήν, καϊ έπϊ τέλους, ο,τι 
κατωρθοϋμεν είναι νιϊ τήν άνεχιόμεθα.

Βολταϊρος.

'Οσάκις άκούετε γυναίκα κατηγορού
σαν τόν έρωτα καϊ άνδρα λόγιον ύποτι- 

μώντα τήν γενικήν ύπόληύιν, δύνασθε 
νά παραδεχθήτε διά μέν τήν γυναίκα δτι 
άπώλεσε τά θέλγητρά της, διά δέ τόν 
άνδρα δτι καταπίπτει ή εύφυΐα του.

Διδερώτος.

Αί γυναίκες δέν έχουσι φίλας. έχουσι 
μόνον αντιζήλους.

Γονδινέ.
-----.s©a-----

Ό δεσποτισμός τών εύφυών άνθρώπων 
είναι χείρων τοϋ δεσποτισμοϋ τών βα
σιλέων.

Φριδερϊκος Β-.
-------------

Έν τώ σημερινώ αίώνι πάντες πρέπει 
νά περιπατώσιν it vci τρέχωσιν· ό στο
μάτων έχάθη.

Ιούλιος Σιμών.

Ό ύπνος είναι κλέπτης γενναιόδωρος, 
δστις δίδει είς τάς δυνάμεις τοϋ άνθρώ
που δ.τι άφαιρεϊ άπό τοϋ χρόνου.

ΊΙ θαδίλισοα τής ’Ρουμανίας.

Τίπτε καθ’ έκάστην κάλαθον πλήρη 
χώματος είς τό αύτό μέρος καϊ θά σχη
ματίσεις όρος.

Κομφούκιος.

Πρόβλημα 607

I Δ
Δ| Η Η

Η 1 Κ Λ Λ

1 Μ Μ 0 0 Ο ο 0

Ρ Ρ Σ Σ Σ

Σ Σ Ω

Διά τών έν τώ άνωτέρω πολυγώνω 25 j 
γραμμάτων νιϊ σχηματισθώσιν έξ λέξεις, 
ών ή μία κατέχει τάς τέσσαρας άκρας τοϋ 
πολυγώνου καϊ σημαίνει πόλιν ένδοξον 
καϊ γνωστήν, αΐ δέ λοιπαϊ πέντε κατέ- 
χουσι τάς όριζοντείους γραμμάς καϊ ση- 
μαίνουσι διαφόρους νήσους Ελληνικός.

Ρ. έν Αίγύπτιρ.
------- -----------
Πρόβλημα 608

Λευκός, άνάγωγος, άτιμος, καθαρός, 
επιμελής, γέρων, δυσμενής, εύθύς,πεζός, 
ισχνός, δίκαιος, στερεός, άνηλεής, άνό- 
ητος. κακός, άδύνατος, άδρανής, άμα
θής. δειλός, πλάγιος, έξυπνος.

Διά τών άντιθέτων τών 21 τούτων λέ
ξεων νά σχηματισθή γνωστόν γνωμικόν 
τοϋ Πυθαγόρου.

Πρόβλημα 609

Ε | Θ I
I I Κ Κ Μ

Ν Ν 0 Ο 0

0 Ρ Ρ Σ Σ

Σ Τ Τ Φ Ω

Διά τών 23 τούτων γραμμάτων καταλ
λήλως τοποθετημένων σχηματίζεται γνω- 
μικύν άρχαΐον.

--------------sQ>-------------

Πρόβλημα 610

« Μόνος· ό πάσχων βασιλεύς 
θνητών τε καϊ άδυνάτών. »

Ό στοιχειοθέτης έστοιχειοθέτησε κα
κώς τό άνω γνωμικόν, έπειδή δέ απορεί 
νά εύρη τήν διόρθωσιν παρακαλεΐ τόν ά- 
ναγνώστην νά τήν έπιχειρήση άντ’ αύτού.

Αίνιγμα 611
Μέρος τής Εύρώπης είμαι, 
κ’ έκαστος μ’ αναγνωρίζει, 
πας δέ "Ελλην μετά πόθου 
καϊ έλπίοος μ’ άτενίζει . . . 
Πρός στιγμήν τήν κεφαλήν μου 
άν θέλησης ν’ άποβάλλω, 
δυστυχείς, πτωχούς κ’ έπαίτας 
τότε, φίλε, περιβάλλω.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗ5ΙΣ-

Τά δύο πρώτα τεύχη τού « 'Εσπέρου » 
ύπέστησαν βραδύτητά τινα περϊ τήν έκ- 
δοσιν ένεκα πολλών εύνοήτων δυσχε- 
ρειών. ιδίως δέ ένεκα τής έλλείψεως κα
ταλλήλου τυπογραφικού χάρτου, δστις 
έδει νά παραγγελθή ιδιαιτέρως. Ήλπί- 
ζομεν δτι θά ήδυνάμεθα καϊ έκ πρώτης 
άοχής νά ευρωμεν τόν κατάλληλον χάρ
την ένταΰθα, άλλά τούτο άπέβη άδύνα- 
τον. ’Άς εύχώμεθα δτι τά ήμέτερα χαρ- 
τοποιεϊα θέλουσι συντόμως καταρτισθή 
είς τρόπον, ώστε νά δύνανται καϊ άρί- 
στης ποιότηεος χάρτην vci κατασκευά- 
ζωσιν. Άπό τοΰδε ή έκδοσις τών τευχών 
θέλει έπισπευθη. δπως καταστή ό « "Ε
σπερος » μετ’ ού πολύ ένήμερος καϊ έκ- 
δίδηται Ανελλιπώς άνά πάσαν δεκαπεν
θημερίαν, ώς πρότερον.

Διευθυντής καί έκδότης- I. Περβλνογλοε

έν Άθήναις. ύδός Όμηρου 8.



ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑΙ
α'. Έν τω γραφείω τοΰ « Έσπερον » όδός Όμηρου dp. 8. ί 

Έν τοις Καταστήμασιν Άνέστη Κωνσταντινίδουόδ. Έρμου ' 
γ'. Έν τω βιβλιοπωλεία) Καρόλου Βίλμπεργ όδός Έρμου.

ΑΓΓΕΛΙΑΙ
Τιμή καταχωρίσεως έν τή σελίδι ταύτη, είς 4 στήλας 

διηθημένη, 50 λεπτά τόν στίχον.
Διεύθυνσις ^ΣΠΕΡΟΤ έν Άθήναις όδός Όμήοου άοιθ. 8.

Έν ταΐς διαφόροις πόλεσιν, έν αίς ύπάρχουσιν ειδικοί Αντιπρόσωποι τοΰ «Έσπερον» αί έγγραφαϊ γίνονται παρ’αύτοΐς, έν αίς 
δέπόλεσι δέν ύπάρχουσι τοιοΰτοι, άποστέλλεται τό άντίτιμον τής συνδρομής κατ’ εύθεΐαν είς τήν Διεύθννσιν ή διά ταχυδρο
μικών έπιταγών, ή διά συναλλαγμάτων όύεως ή καί διά γαλλικών, αγγλικών, όωσσικών καί αυστριακών χαρτονομισμάτων.

Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδό^ενον δις του ριηνός μετά εικόνων έν Άθήναις.
, , , , _ .1 Έν Έλλάδι.......................δο. 40Τιμ-η ετήσια και προπληρωτέα. } Έν χ. έξωτε&ΙΚ^ . . . φρ. 40 (χρ.)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

?
Ο Τυπογραφείου τών ήμετέρων 
καταστημάτων κατηρτισμένον 
κατά τό σύστημα τών τελειό

τερων τής Εύρώπηζ μηχανημάτων, 
και πεπλουτισμένον διά πολυτελών 
έν γένει στοιχείων, ελληνικών καί 
ευρωπαϊκών, ποικιλωτάτων τό Οχη
μα καί τό είδος, άναδέχεται τήνέ κ- 
τέλεβιν πάσης οίασδήποτε τυπογρα
φικής έργασίας, ήτοι τήν έκτνπωσιν 
βιβλίων, αγγελιών, προγραμμάτων, 
πινάκων, τίτλων, εικόνων τραπε
ζιτικών καί εταιρικών έγκυκλίων, 
διπλοτύπων, λαχείων, κλπ. είς τι
μάς έξαιρετικώς συμφερούσας.

Ή έκτύπωσις οίουδήποτε καλλι
τεχνικού έργου, έκτός τής ειδικής 
πρός τοΰτο φιλοκαλίας, δύναται νά 
γίνηται διά μελάνης καί συνδυασμώ 
ποικίλων χρωμάτων κατά τήν έπι- 
&υμίαν τοΰ παραγγέλλοντος.

Εις τήν Φιλελληνικήν Εταιρίαν τοΰ 
Άμστελοδάμου, ήτις επιδιώκει την 

παραδοχήν είς την Εύρώπην της ορθής 
Έλληνικϊις προφοράς, έγγράφονται 

συνδρομηταί πρός 7 δρ. κατ'έτος είς τό
Βιβλιοπωλείον τής 'Εστίας 

καί τό Γραφεϊον 
τής Έφημερίδος Άκροπόλεως.
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Γραμμή Κων[πόλεως Βατούμ
"Ανοδος Α·»α«»Λημ<μ«ι) Κάθοδος

'Απδ Πιιραιά Διυτέοαν 4 μ. μ. I Άπδ Βατούμ Τιτάρτην 6 μ. μ. 
Είς Βατούμ Διυτίραν 4 π. μ. I Είς Πιιραιά Τετάρτην 8 π. μ.

ATTINENZE
D8Z.I. ΧΘΟΣ-Λ

3DI LEJVEISrOS
Colleantichissima eolonle snlle coste del mare adriatico.

Trleete Ι8·8

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1889.—1628.

Γραμμή Πελοπόννησον
Άνοδος <’Ε5$ομαδι«Ια) ΚάΟθδθς

Άπδ Πιιραιά Τρίτην 7 π. μ. 1 Άπδ Πάτρας ίιυτέραν ό π. μ.
Είς Πάτρας Πέμπτην 5 π. μ. I Είς Πειραιά Τετάρτην 7 π. μ·

Γραμμή Ίονίου Πελάγους
Άνοδος (Έϊή^αδ.βία) Κάθοδος

Άπδ Πάτρας Πέμπτην 7 μ. μ. | Άπδ Κέρκυραν Σάδοατον 6 μ. μ. 
Είς Κέρκυραν Παρασκιυήν 8 μ. μ. I Κ?ς Πάτρας Κυριακήν 5 μ. μ.

Γραμμή Ιτέας
Άνοδος i'ESeo|*u8<Kiu) Κάθοδος

Άπδ Πάτρας Διυτέραν 12 μισονύκ. I Άνά Ιτέαν Τρίτην 6 π. μ
Είς ’Ιτέαν Τρίτην 4 </β π. μ. | Είς Πάτρας Τρίτην 10 */,

Γραμμή Βόλου
Άνοδος fE5S»naS>«i«) Κάθοδος

*Απδ Πιιραιά Παρασκιυήν 7 μ. μ. I Άπδ Βόλον Κυριακήν μιτημβρ. 
Είς Βόλον Σάβδατον 7 μ. μ. I Είς Πιιραιά Δευτέραν 3 μ μ.

Γραμμή Θήρα'
Άνοδος |·Εβ5ο|*·ζ5.«ι«) Κάθοδος 

Άπδ Πιιραια Πέμπτην 8 μ. μ. I Άπδ Θήραν Σάδδατον 6 π. μ.
Είς Θήραν Παρασκιυήν & μ. μ. I ΕΙρ Πιιραιά Κυριακήν 5 Ι/j π. μ.

Γραμμή Ακαρνανίας
'Ανοδος Κάθοδος

Άπδ Πάτρας Τετάρτην 7 π. μ. I Άπδ Κέρκυραν Σάβδατον 9 μ. μ. 
Είς Κέρκυραν Παρασκιυήν 1 Vjtc. μ. ' Πάτρας Διυτέραν 6 π. μ.

Γραμμή Κρήτης
"Ανοδος κάθοδος

Άπδ Πιιραιά Πέμπτην 7 π. μ, I Άπδ Ηράχλιιεν Σάββατο* 3 π. μ. 
Είς ‘Ηράκλιιον,Παρασκιυήν 4 μ. μ. I Είς Πιιραιά Κυριακήν 4 μ. μ.

Γραμμή Τεργέστης
Άνοδος Ικ“'* Κάθοδος

Άπδ Πιιραιά Παρασκιυήν 8 μ. μ. I Άπδ Τιργέστην Πέμπτην μισημδ. 
Είς Τιργέατην Παρασκιυήν 3 μ. μ. | Είς Πιιραιά Πέμπτην -4 π. μ.

H λειτουργία τών πιεστηρίων 
ανετέ&η εις δυο Γερμανούς μηχα
νικούς, επίτηδες έκ τής αλλοδαπής 
μετακεκλημένους παρ’ ήμΐν, ειδή
μονας δε τών καλλιτεγνικωτέρων 
απαιτήσεων τής τοσοΰτον προαχ&ε- 
ίβης έν Εύρώπη τυπογραφικής τέ
χνης. Οί συγγραφείς καί οί έκδόται 
βιβλίων ελληνικών ή ξενόγλωσσων, 
ων τήν τύπωσιν παραγγέλλουσιν 
ήμΐν απαλλάσσονται τοΰ κόπου νά 
επεξεργάζονται τά πρώτα τυπογρα
φικά δοκίμια, διότι ή πρώτη διόρ- 
ί^ωσις, έν πιστή Αντιπαραβολή πρός 
τά χειρόγραφα, άνετέ&η είς τούς έπί 
τούτω μισ&οδοτουμένους τακτικούς 
διορ&ωτάς. Οί συγγραφείς δέλουσιν 
επεξεργαζεσ&αι μόνον τήν τελευ- 
ταίαν διόρ&ωσιν,άπηλλαγμένην σχε
δόν σφαλμάτων, καί υπογράφει μό
νον αύτήν πρός τύπωσιν.
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