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ΑΙ ΦΕΡΜΑΙ ΠΙ1ΓΑΪ.

At άνα(δρίπτουσαι θερμά ύδατα 
"κηγαί είναι έτέρα μεταλλική άπορ- 
potoc. Α ί  πηγα ϊ αυται είναι συνεχείς 
'ή ·8ιαλείπθυσαι καί εύρίσκονται τό 
κλειστόν εν Ισλα νδ ία . Ίδοΰ η περι
γραφή αυτών κατά τόν λόρδον Δουο- 
φερέν.

« Μικρόν μετά τήν ελευσιν ήμών 
■%αρά τάς θερμάς πηγάς καθήσαντες 
ήσύχως καί ύπό τό φέγγος τής νυ- 
κτδς, ομοίου σχεδόν πρός τό φώς 
τής ημέρας, Ιπίνο μεν τόν καφέν μας, 
€τε αίφνης μάς έφάνη οτι ύπό τούς 
«όδας μας ϊορο'ντησεν υπόγειός τις 
κανονοσΤΟ ιχία» ή γή εβρεμβ, καί έ- 
^έρθένΐες έτρέξαμέν προς τήν μεγά 
λων λεκάνην* *0τε έφθάσαμεν παρά 
τά  χείλη αύΐής Λδς ηχος είχε παύ- 
ost χ<*4 μένδν έλαφρόν κυμαΈισμόν 
"^δυνηθημεν νά ΐιαραΐηρήσωμεν εις 

χέντρον, ώς Ιάν δαίμων τις  δίέτά- 
|>αξε υδωρ Si ερχόμενός. ΙΙαρορ-

γισθέντες έκ τί}ς ψευδούς ταύτης τα 
ραχής άπεφασίσαμεν νά έκδϊκηΟώμεν 
τήν αποτυχίαν μας Τζράττοντες τήν 
^ r°kr;^Ανάγκη νά μάΟητε οτι ή Strokr 
είναι άμοιρος τ ις  π ηγή , τόσον όλίγον 
κυρία τών Λαθών της και του στο
μάχου της, ώστε δύναταί τις νά κά-
μη αύτήν νά άναρριπτη ύδωρ όκοταν 
Οελήση.

ΙΙρός τοΰτο είναι άναγκαΤον νά ]5ι- 
ψη τις έν τώ στομίω αύτής ποσόΐί^ 
ΐα  βώλων χώματος ή χ ο ρ ίω ν  μεΐα  
τινα λεπτά τά άντικείμενα τ«Οτα 
τήν άνησυχοϋσι καί άρχίζβΐ νά κινή- 
Ται μετ’οργής, ταραττομένη υπό τών 
ναυτιάσεων αύξανούσης καχεξίας* 
βρυχαται, συριζει, βράζει όρμητικώς, 
μέχρίς ού, κυρίευομένη ύπό λυσσης, 
έκρίπτει είς τούς άέρας στήλην ΰδα- 
τος τεσσαράκοντα πϋδών ύψους, ή- 
τις συμπαρασύρει «ϊάντας τούς βώ* 
λσυς, ούς Ιρρίψαν αύΐ|) νά καταπίΐ)» 
καί τούς έπανα^ρίπτεΐ Οερμ&ύς καί 
ήμιχωνευμένους. Ά λ λ ’ 6 στόμαχος 
τής 'δυστ^οΟς τοσοΰτον Ταράσσεται 
ώστε έτΰ πολύν χρο'νον κ α τό π ι, βτε 
ούδέν ξένον στοιχείον ύπάρχίι έν 
tfj, εξακολουθεί νά πάσχη U  Χυγκός 
καί νά άποφλεγ^ατίζηταί, £ως ου έπί 
τέλους, άπαυδώσα έντελώς, συστέλ
λεται περί αυτήν σΐένουσα καί άπο- 
σύρεται είς τό βάθος τόΟ ά ν τ^ υ  της.



’Υπερήφανοι είςτόν άνώτατον βαθ
μόν έχ τής έπιτυχίοτς τοΰ πειράματος 
τούτου, έπορεύθημεν νά έξετάσωμεν 
τάς λοιπάς *ηγάς. Ούδεμία αύτών 
είναι άξια ιδιαιτέρας περιγραφές, χαί 
διαφέρουσαι μόνον χατά τό μέγεθος. 
Ά λ λ ’ υπάρχει εΐς τά  πέριξ έτερόν τι 
παίγνιον τής φύσεως τό όποιον άνάγ- 
χη νά μνημονεύσωμεν. Φαντασθήτε 
ώραίαν xai άνώμαλον £ωγμήν χα ί- 
νουσαν πεπληρωμένην μέχρι χειλΐων 
6πό θερμοΟ δδατος, έντελώς ήρέμου 
καί χαθαροΟ χυανοΟ, χαί τό όποιον, 
διαυγές μέχρι τοΟ πυθμένος, συγχαί
ρει νά διαχρίνη τις  τήν είσοδον μεγί
στου σπηλαίου υποβρυχίου, έκτεινο- 
μένου ύπό τούς πόδας σας καθ’ δρι- 
ζόντιον διεόθυνσιν μέχρις άπος-άσεως 
γνω στές εΐς μόνον τόν θεόν.

Τά τείχη, ό θόλος τής υποβρυχίου 
ταύτης στοάς φαίνονται αληθώς, είς 
τόν θεωροΰντα αύτά, ώς έάν ήναι 
χατεσχευασμένα έχ του χαθαρωτέρου 
χυανολίθου (Lapis-lazuli) xai τόσον 
λεπτός είναι ό περίκαλύπτων ταΟτα 
φλοιός, ώστε ίστάμεθα πεφοβισμένοι 
μή, θραυόμενος ύπό τούς πόδας μας, 
βυθισθώμεν μετ’ αύτοΰ είς λουτρόν 
θαυμάσιον άλλά xai χινδυνωδέστατον.

Έ πειδή ό χυριώτερος σχοπός ή
μών, έλθόντων άπό τόσον μαχράν, 
ητο νά ίδωμεν έκρηξίν τινα μεγάλης 
Π ηγής, έσχέφθημεν άναγκαΐον νά 
παραφυλάξωμεν τό θέαμα, xai έ^ υ θ - 
μίσαμεν τά πάντα πρός τοΰτο. Έ π ί 
δύο ή τρεις ημέρας έπαγρυπνούσα- 
μεν ύπομονητικώς* άλλά χατά τό 
διάστημα τοΰτο 6 δαίμων tot) τόπου 
μόλις κατηξίωσε νά άγγείλη τάς έκ
ρυθμους αύτοΰ ένεργείας.

Ό  έχπυρσοχρότησις,ή^χομεν ά- 
χούσει δίς ή τρις μετά  τήν άφιξίν 
μας, ήρξατο χαί μάλιστα ήχολούθη 
σεν αύτήν χαί τις  Ιχρηξις ή έχβολή 
υδατος μέχρις όχτώ ή δέχα ποδών 
υψους· άλλά τόσον βραχείας διαρ- 
χείας, ώστε πριν ή δι'έλθωμεν τό με
ταξύ τής σκηνής μας χαι τής λεκά

νης διάστημα ειχε τελειώσει. Τό δ· 
δωρ πίπτον έξωγκουτο μυστηριωδώς 
xai άθορύβως εις τάς πτυχάς τών 
φλεγόντων τούτων σπηλαίων.

Έ π ί τρεις ημέρας διήλθομεν ουτω 
έπιτηροΰντες τήν ΙΙηγήν χαί περιμέ- 
νοντες τήν έκβολήν ή Ικρηξιν ήτις 
ήθελεν έλευθερώσει ήμάς. Τήν πρωίαν 
τής τετάρτης ήμέρας ή φωνή τών 
όδηγών ήμών μ δς έξήγειρε χαί έτρέ- 
ξαμεν άμέσως πάντες όμοΰ πρός τήν 
λεκάνην αί ύποχθόνιοι βρονταί ειχον 

δη άρχίσει τόν συνήθη αύτών θόρυ- 
ον καί βιαία κίνησις έτάραττε τό 

κέντρον τ?)ς χώνης ταύτης. Αίφνης 
ποσότης υδατος έξογκώθη, ήγέρθη 
είς υψος όκτώ ή δέκα ποδών, είτα 
διεσκορπίσθη καί ίπεσεν άμέσως* τοΰ- 
το διεδέχθη στήλη υδατος λάμπον- 
τος ή μάλλον άθροισμα στηλών, αί- 
τινες περιβαλλόμεναι ώς έξ έσθήτος 
ύπό ατμών, ήκτινοβόλουν είς τήν 
άτμοσφαΐραν, ύπό τίνος διαδοχής ά- 
νίσων προσπαθειών, τών οποίων έκά- 
στη ύψώνει τας άργυρας τών καθα
ρών ύδάτων λοφιάς ύπεράνω τών 
προηγουμένων. Αί άναπηδητικαί δυ
νάμεις τής πηγής άνεπτύχθησαν ου
τω έπί τινα λεπτά, είτα δέ έφάνησαν 
άπαυδώσαι παρευθύς xai ό κινού
μενος όγκος έταλαντεύθη, έκλονίσθη 
xai έπανέπεσεν άφ’ έαυτοΰ,ώς τις ά- 
ποτυχοΰσα έπιχείρησις,καί ήφανίσθη 
άμέσως είς τά  μυστηριώδη σπήλαια 
τοϋ σίφωνος.

Τό θέαμα τοΰτο ήτο άναμφιβόλως 
θαυμάσιον, ά λλ ’ ούδεμία περιγραφή 
δέν δύναται νά δώση ιδέαν τών εύμε- 
ταβόλων κινήσεων αύτοΰ. Ή  άπειρος 
ποσότης τοΰ ύψωθέντος υδατος, ή 
όρμή του, ή λανθάνουσα ισχύς αύ
τοΰ, αί άσύμμετροι περιστροφαί τών 
άνερχομένων φωτεινών άτμών αετ1 
άνεξαντλήτου δαψιλείας, τά  πάντα 
είναι συναθροισμένα ίνα καταστήσωσι 
τό φαινόμενον το^το Εν τών λαμπρο- 
τέρων τής φύσεως θαυμασίων. -

Καί έν τούτοις δέν πιστεύω οτι έ- 
ξελίχθη 6ι’ ημας εν όλη τη λαμπρό- 
τητι αύτοΰ· επί επτά ή όκτώ λεπτά 
διήρκεσεν ή άνύψωσίς του ή δέ κορυ
φή τής στήλης έφθασεν είς υψος εξή
κοντα μέχρις έοδομήκοντα ποδών ύ
περάνω τής έπιφανείας τής λεκάνης. 
Φρονώ λοιπόν ώς μυθώδη τά λεγό- 
μενα τών περιηγητών δτι είοον αύτό 
άνυψούμενον είς τριακοσίους πόδας, 
άν καί αξιόπιστα πρόσωπα μαρτυ- 
ροΰσιν ότι είδον καί διακοσίων ποδών 
έκβολάς, καί έκθέσείς επίσημοι, στη- 
ριζόμεναι επί τών καταμετρήσεων και 
του χρόνου τής διαρ*είας, όρίζουσι 
μέχρις εκατόν όκτώ ποδών το υψος 
εκβολής τίνος ή έκρήξεως.

'H μάλλον δέ άξιόπι στος θεωρία έπί 
τοΰκίνοΰντοςμηχανισμού τάς έκβολάς 
ταυτας τοϋ υδατος παραδέχεται τήν 
ύπαρξιν μεγίστου υπογείου σπηλαίου, 
πληρουμένου ύπό υδατος, άλλ’ όχι 
έντελώς, καί συγκοινωνοΰντος μετά 
της ατμόσφαιρας διά σίφωνος, τοΰ ό
ποιου τό εσωτερικόν στομιον, άντί νά 
κήται έπί τοΰ Οόλου του σπηλαίου 
κείται έπί μιας ~ών πλευρών καί κα
τωτέρω τής έπιφανείας της υπογείου 
δεξαμενής.

Τό ύδωρ θερμαινόμενον ύπό τών 
πΐρικυκλούντων αυτό καμίνων μέχρις 
άναβρασμοΰ, άναδίδει άτμούς,οιτινες 
Ιχουσιν ανάγκην νά ευρωσι διέξοδον. 
’Α λλά μή δυνάμενοι νά έκφύγωσι 
διά τοΰ σίφωνος, τοΰ οποίου ή έσω- 
τερική άκρα είναι βυθισμένη έντός 
τοΰ υδατος, συστέλλονται εις τά κε
νά διαστήματα τά μεταξύ τν]ς έπι
φανείας τοΰ υδατος καί τοΰ Οόλου 
τοΰ σπηλαίου, μέχρις ου, συνθλιβό- 
μενοι ύπερβολικώς, έξ ενός μέν έπί 
τοΰ βράχου άφ’ έτέρου δέ έπί τοΰ υ
δατος, βιάζουσι μέρος τούτου ν’ άνα- 
6ή διά τοΰ σίφωνος, όπου τό ώθοΰσι 
xai βιπτεται θριαμβευτικώς είς τήν 
άτμοσφαίραν. Έ ν  συντόμω, ή έκρη- 
&ς τών θερμών Πηγών είναι ή έκβο- 
λή τοΰ ύτεάρχοντος υδατος τοΰ πε

1 » »ι υ ·

ριεχομένου έν τώ σίφωνι καθ’ ήν ς-ιγ-
μήν ό άτμός ύπέρ τό δέον αυξανόμενος
καί συστελλόμενος ζητεϊ νά έκφύγη.

(Lord Duffcrin, Letters from high 
latitudes).

Α .  Β Α Μ Π Α Σ .

II Ο I Π  Σ E I Σ.
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Εις τους στίχους μου σέ ψάλλω, ευεργετική φιλί*, 
Τοϋ ανθρώπου ή άρίστη κι’ άληίΐή; ευδαιμονία. 
£'->rc βάρος δεινών τόσων εις τ· IIαν διεσπαρμένων 

Ανακουφίζεις,ουσα βάλσαμον τών τεθλιμμένων, 
εστάλης ούρανόΟεν 

Εις έσ: άΐρξίρώΟην έκ καρδίας v^ictoOev.

WVWWV*

Ει^ερχόαενος’ς τ&ν κόσμον έκ τ ί ς  πρώτης Ηλικίας, 
Κζ ημών τίς δέν τ^σΰάνΟη κατά ιιρώτον της φιλίας 
Τήν άνάγκτ4ν;του νά λέγν) εΐς τ^ν φίλον τήν χαράντο^# 
Κ.αι ιεαρηγορον νά ιχτρτοΰτον είς τήν συμφοράν x w 9

Αν αί αίραι τοΰ Ζεφύρβυ αί γλυχδΤαι βίς χαμ,μίαν 
Ο^ηγ^σςυν μου το πλοΤον μαγευμένην παραλίαν 
Κ *ίς α^τήν έάν ευδαίμων ζώ διά τον έαυτόν μου 
Αιωνίως μονωμένος δίχως ίνα σύντροφόν μου, 

ώ 1 τί βί'^ν θα π:ρά«ιω>
Δν τήν εύτυ^ίαν ταύτην μ ' ένα φίλον Siv μοιράσω!

IWVWVVM

ή τρικυμία f i · ^  είς αυτήν τήν παραλίαν 
l φίλον, ώ! Οά τρέςω και μέ πάλλουσαν καρδίΐ

Αν
Ενα φίλον, ω! Ui τρεςω καί μέ πάλλουσαν καρδιαν 
Και παραφοράν (Γάνοίξω τάςάγκάλας μου 'ς εκείνον, 
Βλέμματα ευχαριστίας εις τόν Γψιστον έκτιίνων.

Αν σφοδρά και μαυρον κΰμα εις Ttva μέ τόπον 
Λ^νως-ον κ’ύπό αγνώμων κατοικούμενον ανθρώπων, 
Κ έάν φίλος τις έξαίφνης παρουσιαο^ έμπρός μου, 
Εμιυτον ϋά θεωρήσω ευτυχέστατον τοΰ κόσμου'

Κ1 είς τους κόλπους τή ί φιλίας 
θ ά  περιφρονήσω πάντα, κύματα και τρικυμίας.

νννΛ Λ Λ Λ Α

N a t ! ή τύχη δέν Ισχύει έναντίον δύο φίλων ! . · 
Αγνοώ άν 7̂ μ* £ δίδων ή άν ^μαι & όφιίλων 
Χάρις ’ς τήν φιλίαν ί τ ι ς  οξύνει μετά π α ^ η σ ία ς  
Τονομα τοΰ ευεργέτου καί το τής ευεργεσίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ I. ΦΕΓΜΟΟΣ.



Σ Α Ϊ Δ Α
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ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΚ ΤΟΓ ΓΑΛΛΙΚΟΙ1.
ν̂νΝΑΛΛ

(Συνέχκβ χ*1 τέλος).

Μετά πβρέλευσιν ίύο  μηνών, ώραίαν 
τινά πρωίαν, πολυάριθμος συνοδία έφίπ- 
ίτων, άντανακλώσα μαρμαρυγάς χρυιοΰ, 
σργύρου καί χάλυβος, ίι-ιίρχετο τό χω - 
ptov Βοΰ-Μεδίν, xal διευθύνετο πρός τήν 
οϊχίαν τοΰ Καδοΰλ Σαλέμ. ή  συνοδία 
αυτή, συνέχει το άπό αξιωματικούς τ ίς  
φρουράς τοϋ Τλέμχεμ χαί εύρωπαίας κυ
ρίας τής πάλεως ταύτης·

*0 Εύσέβιος Δέ £χνιέρος, £χων είς τ ’ 
αριστερά του τόν φίλον του Ά βδ-άλλάχ, 
έβάδιζεν έπί κεφαλής, της λαμπράς ταύ- 
της συνοδίας. *0 ευτυχής νεανίας, μετέ- 
βαινε νά ζητήσνι τήν Σαΐταν, διά νά τήν 
όδηγήσνι είς τόν ναόν.

II Σαϊδά έπαρουσιάσθη άνευ καλύμ
ματος.

*0 Εύσέβιος έμέΟυεν έχ /αρας.
Μετά βραχεΐαν άνάπαυσιν είς τόν οί

κον τοΰ άραβος ή συνοδία ίππευσεν έχ 
νέου.

ί ΐ  Σαϊδά άναβάσα έπί λευκοΰ Ιππου, 
πλουσίως χέχοσμημένου, ήγεΐτο της συ
νοδίας, τοποθετημένη μεταξύ τοϋ μελ
λονύμφου της καί τοΰ γέροντος Καδοΰλ 
Σαλέμ. 'Ο ’Αβδ-άλλάχ χαί οί αδελφοί 
του ήχολούθουν, μετά των άλλων.

Εις τάς θύρας τοϋ Τλέμχεμ, ή ιθα
γενής μουσιχή, ηλθεν νά προηγηθΤί 
τής συνοδίας, ή'τις μετέβη είς τήν έχ- 
κλησίαν.

Ιερεΰς καθολικός, ηύλόγησε τους συ
ζύγους.

Μετά τήν τελετήν μεγαλοπρεπές πα- 
ρετέθη συμπόσιον, δπου οί οΐνοι τής Γαλ
λίας, της ίσπανίας χαί τοΰ ακρωτηρίου 
τής Καλής Ελπίδος έρευσαν άφθόνως.

Σήμερον ή ωραία Σαϊδά, υπό τό δνομα 
τής χο[Λησσης Δέ ί*ανιέρου κατοικεί είς 
Παρισίους, εΐνε δέ μία έχ τών μάλλον 
άζιιράστων καί κομψών γυναικών, τής 
μεγαλουπόλεως ταύτης.

Τ Ε Α Ο Σ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΚΥΛΙΤΣΑΣ.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟΝ Σ Π Ο Ι Ι Ε Σ Ι Ο Ι

Α Ι Η Γ Β Κ Α .
VWMAAAAi

Ουδέποτε νπήρζαν παρ’ ήμίν τοσαυτα* 
άλλόκοτοι καί άφρονες κεφαλαί, όσα*, 
χατά τό τέλος του 18ου αίώνος. Τά χρο
νικά τ ίς  έποχής ταύτας βρίθουσι περιέρ
γων άνεκδάτων τών παραδόζων τούτων 
πνευμάτων, τά  όποΐα είναι, ούτως είπεΐν 
τά  τελευταία δείγματα τ ίς  γηραιός πα- 
ρισιανής φυλής τ ίς  Σφενδάνης. Υπήρζαν 
κομψοί ποιηταί, Ιερείς έρασταί ή καλλι- 
τέχναι έπαιρόμενοι έπI τόν παλίντροπον 
νουν αυτών. Δύναται τις νά πιστεύση δτι 
πάντες ουτοι ηλθον είς τόν κόσμον Ινα 
χρησιμεύσωσιν ώς επιτάφιος συνοόία τ ι ς  
παλαιας κοινωνίας, ησαν δέ πολυάριθμοι 
έπί της άρχής της βασιλείας Λουδοβίκοι 
του Κ '·  ήφανίσθησαν δέ άλοτελώς μετά 
τ*λν άλωσιν της Βαστίλης. ΐδου δέ έ* 
πεισόδών τ ι  του βίου ένός τών τόσον πα
ραδόξων τούτων άνθρωπο», μεταδοθέν ή- 
μΐν διά τών βιβλίων της εποχής εκείνης 
καί διά της παραδόσεως, δπερ καί ημείς 
μεταδίδομεν άνευ ούδεμιας τροποποιή- 
σεως άλλά καί υποσχόμενοι περί της ά* 
ληθείας αύτοΰ.

Εν έτει 1 7 7 7 , £ζη έν Παρισίοις, κατά 
τ*λν όδόν του Κυρίου ΠριγχηποΓ άνήρ. 
μέσης ήλικίας, Βοδέν καλούμενος, δστις 
τοσοΰτον καλώς διετηρεΐτο ώστε εΐχεν 
υφος νέου κυρίου. Υίός έντίμου άδαμαν- 
τοπώλου ένησχολ^Θη καί αύτός είς τήν 
τέχνην ταύτην καί ηύδοκίμ/ισε μεγάλως* 
άλλ* ή επιτυχία του είς τό έμπόριον τόν 
ήνάγκασε νά παραιτηθώ ένωρίς καί άνευ 
λύπης τής έργασίας ταύτης. ό  Κύριος 
Βοδέν ήρίθμει 1 5 ,0 0 0  μετρητάς λίρας, 
μεγίστην περιουσίαν διά τόν τότε πολί
την. Τοιαύτη περιουσία τφ  έπέτρεπε νά 

κατά βούλησιν καί νά ευχάριστή τάς 
όρέζεις του. Πρό παντός άλλου 6 γηραιός 
άδαμαντοπο'ϊλης ήγάπα τόν καλλωπισμόν, 
δστις κατά τόν J. J. ίουσσώ, είναι 6 
βωμός τής ματαιότητος είς 8ν άδιαλεί- 
πτως θόουσιν οΐ μωροί. Καί δέν ήτο μέν 
6 Κ., Βοδέν έντελώς μωρός, τώ  άρεσαν 
δμως τά  · νέα λινά, τά- λε?ί.τ£ χρώματά, *

τά έκ τριχάπτου περίαπτα καί άργυραΐς 
ταινίαις κεκοσμημένα έσωκάρδια, καί έ- 
φρόντιζε πολύ περί του ίδιοτρόπου τού
του καλλωπισμού του. Σ/ιμειωτέον δέ οτι 
τό πρό πάντων χαρακτηρίζον αύτόν ητο 
μικρά ταμβακοΟ'^κη, λεπτώς είργασμένη | 
τίιν όποίαν συνείθιζε νά κρατνΐ πάντοτε 
είς τ^ν χεΐρα έζ οΰ καί ο άνθρωπος jw  
ζ η ν  χ ρ υ σ ή ν  τ α μ € α χ ο θ ή χ η ν  έπεκληΟη.

Εσπέραν τινά χειμερινήν, άδημονών 
ό Κ. Βοδέν έπορεύΟη έφ’ άμάζης είς Βερ · 
σαλλίας πρός έπίσκεψιν πρώην τινός εί- 
σαγγελέως, επιστάτου του κόμητος τής 
’Αρτεσίας. 0  γέρων ουτο; είσαγγελευς 
ητο φίλος τής οίκογενείας του, καί πρό 
πάντων φίλος του πατρός του, τρέφων 
στοργήν καί πρός τόν υιόν.

—  ’Αγαπητόν τέκνον τφ  λέγει ουτος 
περιπατών μετ'αύτου έντός τοΰ κήπου,δέν 
εΐναι δύσκολον ν' ανακαλυφθώ ή αιτία 
τής αδημονίας σου. Κατ’έμέ, αυτη προέρ
χεται έκ τοΰ οτι εΐσαι μόνο;. 1] άπομό- 
νοκτις εΐναι πάντοτε μισητή είς τήν ηλι
κίαν σου. Vac soli! Ούαί είς τόν μόνον! 
λέγει ή αγία Γραφή. Λάβε σύζυγον, νυμ- 
φεύθητι* ή ζωή σου τότε Οά λάβϊ) νέαν 
φάσιν, ή σύζυγος θα φροντίζνι περί τοΰ 
οΐκου σου* ένεκα εκείνης Οά βλέπτ,ς κό
σμον, Οά συχνάζτ,ς είς τό θέατρον, κ.τ·λ. 
Δέν Οά αναγκάζεσαι πλέον νά δαπανας 
τόν χρόνον σου εί; τό καφενεΐον τής ά ν -  
riCaac.hiac^ είς τό καπηλειον, καί εις 
τούς ανουσίους περιπάτους τών Παρισίων, 
δπου δαπανας τό ημισυ τής ήμέρας πα- 
ρατηρών τους παρατηροΰντάς σε.

*0 Κ. Βοδέν έκίνει τήν κεφαλήν ώς 
σημείον άποδοκιμασίας η αμφιβολίας.

—  « ’Αλλά τίς σέ κωλύει·, έξηκολού- 
θησεν ό επιστάτης. Δέν είσαι άκόμη νέος, 
καί παρουσιάζεσαι είς τάς συναναστροφάς·, 
Πρός δέ τούτοις πάντες γνωρίζουσιν δτι 
έχεις περιουσίαν. Εμπρός, νυμφεύθητι.

—  *Α \ σύμφημι, άπ*/»ντησεν άφελώς 
ό Κ. Βοδέν, 2χω πάντα τά άναγκαιοΰντα 
πρός τοΰτο, μόνον ή γυνίι μοί λείπει.

Ό  έπιστάτης έκρότησεν έκ χαράς τάς 
χεΐράς του.

—  Κάλλιστα αγαπητόν τέκνον 2χω 
2,τ ι  ζητείς.

Καί τφ  δμίλησε περί νέας τινός χιίρας, 
^Λλουσίας καί χαριέσσης, ίίτις έπεθύμει 
νά ίλθιρ είς δεύτερον γάμον, fa  άπεφασί-

βθη νά τώ παρουσιάσνι κατά τάς έγγι- 
ζούσας άποκρέω.

—  Κατ’ έτος εί; τοιαύτην έποχήν, έ- 
ττρόσΟζσεν ό επιστάτης, δίδω μικρόν οί- 
κογενειακόν χορόν εί; 8ν προσκαλώ συγ- 
γενεϊ; καί φίλου;. Θά φροντίσω λοιπόν 
νά προσκαλεσω τήν νέαν κυρίαν, καί σε 
τταρ^καλώ να έλΟης’ πιστεύω δέ νά διέλ- 
Οωμεν τήν εσπέραν εκείνην άνευ αδημο
νία;.

Ό  Κύριος Βοδέν ΰπεσ/έΟη. Αμα έ'- 
φΟασεν πλησίον του 'ΐΐρακλεους τοΰ Κου- 
στοΰ, οστι; κρατεί τό ρόπαλον εί; τήν 
χεΐρα, ό γέρων έπιστάτης έπεκαλέσΟη τ ό ν  
μαρμάρινον τούτον θεόν, καί έλαζιεν τήν 
ϋπόσχεσιν καί πάλιν τοΰ Κ. Βοδέν, οστις 
άναβα; έπί τής άμάξη; έπέστρεφεν είς 
Παρισιού;, λέγων κατ ιδίαν καί χαμηλή 
τνί φων7ι:

—  « Υπεσ/έΟην! ΰπεσχέθην ένώπιον
τοΰ Ίΐρακλέους!

Τήν όρισΟεΐσαν ημέραν έπήγεν εί; τάς 
Βερσαλλία; παρά τώ έπιστάτϊΐ καλλω
πισμένος ωραιότατα, και λάμπων ώς ά 
ήλιος.

—  Ί ΐ  νέα χηρα μας εΐναι έδώ, τώ  
λέγει ό πρώην είσαγγελεύς* Οά σοί όμο- 
λογησω μάλιστα δτι ή είσοδός σου τήν 
συνεκίνησεν. ίδοΰ, εΐναι η μικρά εκείνη, 
μελαγχροινή, ητις κάΟηται έκεΐ κάτω 
πλησίον τής εστίας* παρατηρησε, γέλα, 
φυλλολογοΰσα βιβλίον τι πλήρες εικόνων 
τοΰ Λοντάρα. *11 στιγμή είναι κατάλλη
λος νά σας παρουσιάσω. Θέλετε να δοκι-
μάσωμεν τήν τύχην;

—  Φυλα/θήτε καλώς άπ/,ντησεν & 
Κ. Βοδέν. Ί ΐ  γυνή εΐναι ωραία* άλλ’ δλαι 
εΐναι ώραΐαι είς τόν αιώνα τοΰτον. Εΐναι 
μελαγ/ροινή, άλλά καΟ υπερβολήν ήθε- 
λον προτιμήσει ξανθήν τινα, ώς̂  τήν μι- 
κράν έκείνην, παραδείγματος χαριν, τήν 
δίδουσαν άρτίσκον είς τόν σκυλον έκεΐ, 
πλησίον τοΰ κλειδοκυμβάλου.

—  Εστω, άπήντ’/ισεν 6 έπιστάτης, 
μελαγχροινή ίΐ ζανθίι, αί χροιαί όλίγον μ  
ενδιαφέρουν. Θέλω μόνον να σέ καταστή· 
σω ευτυχή.

—  Ενέργησέ το λοιπόν ώς τάχιστα .
ής άντρ πνευματώδης καί εύγενής, 6

ό γέρ ω ν  είσαγγελεύς έκαιροφυλάκτησε κα
τάλληλον στιγμήν, καί λαβών τότε έκ 
τής χειρός τόν Κ. Βοδέν, τόν έπαρουσία-.



at μετά πολ>ών ύποκλίσεων είς τήν ξαν
θήν δεσποινίδα λέγων αύτίί.

—  Μή λησμονήτε, κύριοι, ό'τι σχς π** 
ρουσιάζω μέλλοντα σύζυγον.

έκατόν Ετη παρήλθον Εκτοτε χ*1 έν- 
τούτοις τά πράγματα ταΰτα γίνονται 
χαί ήδη τοιουτοτρόπως* εΐδον άλλήλου;, 
ώμίλησαν, έχόρευσαν, συνεφώντ,σαν.

Μετά μίνας τρεις άπεφασίσθη τό συ- 
νοικέσιον καί Εμελλον νά ύπογράψωσι τό 
συμβόλαιον xai νά πορευθώσιν είς τόν 
βωμόν.

Τά πάντα έγένοντο κατ’ ευχήν είς τόν 
συμβολαιογράφον καί είς τήν έκκλησίαν.

—  βχω ώραίαν σύζυγον έψιθύρισεν ό 
Βοδέν.

—  *0 άντίρ μου Εχει ήθος καλόν, Ελε- 
γε χαμηλή φωντί ή σύζυγος.

Τήν επαύριον τής πρώτης ήμέρας τών 
γάμων, ένώ οί προσκεκλημένοι ευωχούντο, 
απερίσκεπτες τις xal τοιοΰτοι εύρισκον- 
ται σχεδόν τανταχοϋ, άφοΰ Επιε ποτή- 
ριον καμπανίτου, ήρχισε νά ψάλλη ασμα, 
τό όποιον Ελεγεν δτι αί γυναίκες είναι θυ
γατέρες τής Εύας, περίεργοι καί ανυπό
τακτοι ώς ή πρόγονός των* έτελείωνε δέ I 
λέγων ίίτι οί συνδαιτυμόνες ήθελον χωρι- 
σθίί είς δύο μερίδας, ων ή μέν ήΟελεν ύ- 
περασπισθή, ή δέ κατακρίνει τήν γνώμην 
τοΰ %δοντος. Είς τό μέσον τής συζητή- 
σεως ό κύριος Βοδέν άναστάς ειπεν.

—  θεέ μου, Κύριοι, ήθελον εϊιθαι ό ά- 
φρονέστερος έπί τής γής έάν ήθελον είπεΐ 
κακόν τι περί τών γυναικών τήν ήμέραν 
ταύτην* εντούτοις οφείλω νά όμολογήσω 
δτι κλίνω νά παραδεχθώ τήν Εννοιαν τοΰ 
άσματος. ΝαΙ, είμαι τής ιδέας ό'τι δέν 
υπάρχει φρούριον μή παραδιδόμενον προϊόν
τος τοϋ χρόνου, καί ότι ή ζωή εΐναι διά 
τάς γυναίκας ατελεύτητο ν έρωτικόν 
ποίημα.

Πάντα ταΰτα έρρέθησαν άνευ πικρίας 
άλλά μετ’ ήθους έπιχαρίτου, ώστε οί 
συνδαιτυμόνες δέν έξεπλάγησαν, έκ τοΰ 
άλλοκότου τών λόγων, και μάλιστα έ- 
πειδή ό λέγων ταΰτα ήτο ό πρό μικροΰ 
νυμφευθείς.

—  Τά ρηθέντα, έσκέπτετο ό έπι- 
βτάτης τοΰ κόμητος τής ’Αρτεσίας, είναι 
ή τελευταία ήχώ τής άγάμου ζωής. Μετά' 
*ηναί  *ίβέτι ήμέρας τής σελήνης τοΰ μέ- 
^ιτθ{? δέν θά δμιλίί τοιουτοτρόπως.

Αλλά τήν αύτήν στιγμήν & π α λ α ιέ  
άδαμαντοπώλης προσέθεσεν.

—  ΰθελεν εΐσθαι λίαν περίεργον έάν 
τις έπεχείρνι νά άποδείξνιδιά πραγμάτων, 
ήν έξέθηκα γνώμην. Σύζυγός τις παρα
δείγματος χάριν ήδύνατο νά δοκιαάσνι 
καί νά γνωρίστι τήν πίστιν τής συζύγου 
του, άν προσεποιεΐτο ό'τι εύρίσκεται είς 
άπομεμακρυσμένον τόπον ή καί δτι άπέ- 
θανεν, ένφ αύτός περιεσκ^πει άγρύπνως 
τά διαβήματα αύτής* πώς σάς φαίνεται, 
κύριοι, ή δοκιμή αυτη, δέν εΐναι άζιόλο-

γοί»
Κατά τό έπίδειπνον ό Κ. Βοδέν ήγέρ- 

θη προτιθέμενος ν’ άναχωρήσνι.
— · Φιλτάτη μου, είπεν είς τήν σύ

ζυγόν του, σάς ζητώ μυριάκις συγγνώμην, 
άλλ’ άπροσδόκητον συμβεβηκός μέ αναγ
κάζει νά άποχωρισθώ παρ' υμών έπί δύο 
ώρας. Θά υπάγω νά όμιλήσω μεθ' ενός 
επιστάτου μου παρά τϊί Βασιλική πλα
τεία. Μέχρι τής ώρας έκείνης, σάς παρα
καλώ νά περιποιηθήτε τούς προσ κεκλι
μένους. Αφοΰ έχαιρέτησε καί έφίλησεν 
έπιδεζίως τήν χεΐρα τής νέας γυναικός, 
έξήλθε μειδιών.

Μετά παρέλευσιν δύο ώρών, ό Κ. Βο
δέν δέν εΐχε εΐσέτι έπιστρέψει* τήν αργο
πορίαν ταύτην άπέδοσαν είς άπρόοπτα 
κωλύματα. Δύο εΐσέτι ώραι παρήλθον 
καί ό Κ. Βοδέν δέν έφάνη* ανησυχία τις 
έφαίνετο έπί τοΰ προσπεποιημένου μει
διάματος τής συζύγου.

—•Τ ί σημαίνει τοΰτο·, έψιθύριζε προ
σπαθούσα νά καταπαύστι τήν ανησυχίαν 
της.

—  Δέν ύπάρχει λόγος δπως άμελήσω- 
μεν τό δεϊπνον λέγει ό έπιστάτης τοΰ 
κόμητος τής Αρτεσίας. Πρέπει νά περι- 
μείνωμεν είς τήν τράπεζαν τόν Κ. Βο
δέν.

£τρωγον ήδη όπτόν κρέας δτε άγνω
στος απεσταλμένος έζήτησί νά εΐσαχθίΙ, 
καί ένεχείρισεν έπιστολήν τινα είς τήν 
νύμφην, ή  έπιστολή αδτη περιείχε τά
έζή«·

« Φιλτάτη μου,κλαΰσε με έκ καρδίας*
6 έπιστάτης τών Εργων μου άνεχώρησε 
διά Βιλεζουΐφ. έπειοή ή ΰπόθεσίς μας 
οΰδεμιας δείται άναβολής, εΐααι ήναγκα- 
σμένος νά ύπάγω 'είς Βιλεςουίφ* άλλά.
τήν έσ7τέραν ταύτην θά έώβτρέψω.

—  *Ας τρώγωμεν, δς πίνωμεν, άς 
δδωμεν, &ς χορεύωμεν, άς χαιρώμεθα ώς 
Αν δέν ήτο τίποτε, έλεγεν ό ατάραχος 
έπιστάτης* τήν έσπέραν ταύτην Οχ έπι- 
στρέψνι.

ή  έορτή έξηκολούθησεν άνευ διακοπής. 
Μικρόν νέφος μελαγχολίας έπεσκίαζε τό 
£εμβώδες μέτωπον της νύμφης. Ά λλ ’ η 
άστατος αυτη μελαγχολία οέν ήτο είσέ- 
τ ι ανησυχία.

Κ ατά τό τέλος της ημέρας, νέα επι
στολή εφθασε, περιέχουσα τά έξή;.

« ϊ ά  πάντα έπι τής γή:, αγαπητόν 
μοι τέκνον, είναι ευτυχία καί δυστυχία. 
Αμ£ λάβτρς την επιστολήν ταύτην άπό- 
λυσον τους προσκεκλημένους. Μετά τρεις 
μόλις ημέρας θά έπιστρέψω είς Ιίαρισίους. 
‘Από Βιλεζουΐφ, οπού δέν ευρον τόν άν
θρωπόν μου, εδραμον εις τήν Διζών, όπου 
Οά τόν απαντήσω. Πρόκειται περι της 
περιουσίας μου, πρέπει νά τόν συλλάβω. 
Καί είς τήν άκραν τοΰ κόσμου άν ύπάγη, 
σοί ορκίζομαι δτι θά τόν φθάσω *».

Φαντάσθητε τήν εκπληςιν πάντων! Τό 
συμπόσιον έτελείωσεν άποτόμως" είς δέ 
τήν άνάγνωσιν τοΰ τελευταίου παραγρά
φου, δύο δάκρυα λύπης κατέορευσαν έπί 
τών παρειών τής νεαρχς γυναικός.

—  Τις ήλπιζέ ποτε τοιοΰτον συμβάν \
—  ίδού με παργτημένην τήν επαύριον 

τών γάμων μου, έλεγεν ή νέα ’Αριάνόη. 
Δέν υπάρχει άλλο παράδειγμα τοιούτου 
σκανδάλου, καί μεγαλειτέρας περιφρονή- 
σεως τών ίερωτέρων καθηκόντων.

—  ’Αλλ’ ούδεμία απελπισία υπάρχει 
εΐσέτι, Ιλεγον οί πρόθυμοι πάντοτε διά 
τάς παρηγορίας γονείς, ό  Κ.. Βοδέν γρά
φει δτι θά έπιστρέψνι μετά τρεις ήμέρας.

£νφ ελεγον ταΰτα, είσήλθεν ό γραμ
ματοκομιστής φέρων τρίτην έπιστολήν 
έπίσης Λακωνικήν.

« Μεγάλη κατοδρομή, πτωχή μου φί
λη· ό τ ε  είσερχόμην είς Διζών ό πανοΰρ- 
γός μου άνεχώρει διά τήν Ελβετίαν* άλλά 
θά τόν καταδιώκω ημέραν καί νύκτα. 
Θά φθάσω είς Γενεύην ταυτοχρόνως μέ 
αύτόν. ‘'Αμα τ4ν συλλάβω θά έπιστρέψω 
ϊνα έπαναλάβω τό τοσοΰτον παραδόξως 
διακοπέν συμπόσιόνμας ».

Τά δάκρυα της νύμφης έφάνησαν π ά 
λιν* τώρα 6 Κ.. Βοδέν δέν προσδιώριζε 
τήνέποχήν τής επιστροφής. ’Από χαιρόΰ

είς καιρόν έξήρ/ετο στεναγμός τις τών 
ρόδινων ^ειλέων της* έλεγε δέ*

« Διατί ΰπανδρεύΟην τόν ίδιότροπον 
τοΰτον, »

Κάθε στιγμήν ήρ/οντο παράδοξα νέα. 
ό  Κ. Βοδέν έγραφεν ότι ελαβε κακάς 
πληροφορίας παρά τών ξενοδόχων. 0  κα- 
ταδιωκόμενος δέν έτττ,γεν είς τήν Ελβε
τίαν, άλλ* είς τήν Ολλανδίαν' ώστε δέν 
ήθελε τόν απαντήσει είς τήν Γενεύην, 
άλλ’ είς τό νΑμστερδαμ.

'Από τής εσπέρας μέχρι τής πρωίας 
τό απρόοπτον τοΰτο ταςείδιον ελαβε τό- 
σας φάσεις, οσας τό τής Οδύσσειας, ί ίτ τε  
τήν έπομένην εβδομάδα ό φεύγο)ν έπιβάς 
έπί εμπορικού πλοίου άνεχώρει διά τήν 
Ιαπωνίαν, ό  δέ Κ. Βοδέν πιστός είς τόν 
δρκον του, διευθύνΟη και αύτός είς τήν 
Ιαπωνίαν.

ίΐ; αληθείς ίστορ κοί όφείλομεν νά εί- 
πωμεν δτι δλαι a t έπιστολα! καί αί ό- 
δοιπορίαι χύται ήσαν άπλώς προσποιή
σεις. Διότι δέν ήτο ευκολον νά υπάγη τ ις  
είς τήν Ιαπωνίαν κατά τόν 18ον αιώνα.

Πραγματικώς ό Κ. Δουρβέκ δέν άνε- 
χωρησεν έκ τών Παριτίων. Μετημφιέσθη 
ινα μή γνωρίζηται, έζέλεζε μικράν τινα 
οικίαν, κειμένην εις τήν άκραν τής αύ- 
της όδοΰ τοΰ Κυρίου Πρίγκηπος έν 
κατώκει ή σύζυγός του, καί £ζη κατά 
μέρος παρά τινι βιβλιοκαπήλω είς Sv ε- 
δώ ε ες λίρας τήν έβδομάδα. Πρός περισ- 
σοτέραν προφύλαξιν ένομίζετο ώς έκτε- 
τοπισμένος τις Ιταλός, Μουρατόρης κα
λούμενος. Ενδεδυμένος κομψώς, καί ούχΐ 
ώς είς τό παρελθόν, κατεφρόνει πάσας 
τάς έρεύνας. Εφόρεσε δέ καί διοπτήρας, 
οιτινες τόν παρεμόρφουν εντελώς, ένίοτε 
ήκουε καθ' όδόν τό εσπέρας φωνήν τινα 
λέγουσαν « Πόσον ό ζένος ούτος όμοιάζει 
τόν Κ. Βοδέν I » έστρεφε δέ καί έβλεπε 
τήν σύζυγόν του.

Υπήρχε τότε έν τίί συνοικία έχείνη, 
καφενεΐόν τ ι οπού έσύχναζον oi πλησίον 
κατοικοΰντες. 0  ψευδής ίταλός έσύχναζεν 
έκεΐ δπως άπεράσνι τόν καιρόν του, καί 
δπως άκούση τ ι  περί τής συζύγου του. 
Καθ' έκάστην έπαιζε τούς πεσσούς, ή  
φνγή του έπροξένησεν έντύπωσιν καί πάν· 
τες ώμίλουν περί αύτοϋ είς τ^ν  σοινοι- 
κίαν. Πολλάκις ήκουε τό δνομά του συν^ 
οδευόμενον μέ ύποπτα επίθετα. Εκαστος



έλυπεΐτο τήν νέαν xal ώραίαν ταύτην 
χήρ*ν, παραιτηθεΐσχν τήν δευτέραν ήμέ- 
|* ν  τ»ν γάμων της Οπό μιάς «ρχτου
(ούτως έχάλουν τόν Βοδέν).

^γνώρισες αύτόν τόν Βοδέν·, τόν 
ήρώτησέ τις παίζων jut  αύτοΰ τούς 
πβσββύς»

—  ΤΑ  ̂ έγνώρι*α ά\\&  πδλίι όλίγον* 
^πήντησεν άφελώς 6 ψευδής Μουρχτόρης.

—  Α ?! ά ν  π ρ έ π ε ι  ν έ  χρ ίνχι τ ι ς  ά π ό  

τ ή ν  δ ια γ ω γ ή ν  τ β υ  ε ΐν α ι  ό  ε ΰ η θ έ σ τ ίρ ο ;

■*&·» Παριβίων»
ό  ψευδής ξένος δέν άπεχρίθη άλλ* έ- 

$α ιδ ία «  παραδόξως. Περιωρίζετο μόνον 
V άχ·ύτ*, χαί μετά ταΰτα νά έπαναλαμ- 
βάηι τούς Πεσσούς.

Πέντε ίτη  παρήλθον άνεί* άξιοσημειώ- 
του τινός συμβεβηχότος.

Εσπέραν τ« ά  χειμερινήν δ Μ οω Λ ος  
με τ i)r X fW ijr  ΐαμβαχοθήχητ εΐΐεν εί- 
δοποίησίν τινα περιφερομένην άπό χει^ός 
εί; χεΐρα. ό  ψευδής Μουρατόρης εϊο*ν 
οτι έπρόκειτο περί αυτοΐ»’ ή σύζυγός του 
r.T-r.ca-o παρά τής βουλής νά ίχλέξνι αί* 
^ετοχριτάς όπως κανονίσωβι τάς υποθέ
σεις τοϋ άνδρός της, δστις δέν ήτο βέ
βαιον άν άπέθανεν ί  όχι.

Τήν έπιοΰσχν δέν έμεινε πολύν χρόνον 
«ΐς τό χαφενεΐον’ ήδύνατό τις νά τόν ά- 
παντήση εί; τό διχαστήριον προσέχοντα 
είς τάς λεπτομερείας τής έξωδΐχου αύτής 
ύποθέσεως» Είς τό τέλος τοϋ έτους ή ύ- 
πόθεσις Ιλαβε πέρας. Διχαστική άπόφα- 
σίς άνεχήρυξε τήν χυρίχν Βοδέν χήραν 
τοϋ άνδρός τοΰ όποιου τό δνομα I f t f t .

Πχρήλθον δεκατρία ίτ η  άπό τής άνα- 
^ωρήσεως τοΰ Κ. Βοί'έν.

θ χ  ύπανδρευθ^ πάλιν$ θά ζήση χήρα·, 
ήρώτων πανταχόθεν.

ή  Κυρία Βοδέν δέν ήτο πλέον τόσον 
δροσερά όσον Χατά τήν έποχήν τοΰ γά 
μου της, άλλ’ έν τοσούτ^ ήτο άχόμη ώ- 
ραία, ενεχα δέ τής διχαστικής άποφάσεως 
Ιλαβε λαμπράν περιουσίαν. Ητο νυμφευ
μένη, άλλά μίαν μόνην ήμέραν. Ταΰτα 
πάντα συνέτεινον ώστε νά Ιχη  μνηστή
ρας. Στίχοι, άνθοδέσμαι, γράμματα θεά
τρου xal μουσικής συμφωνίας Ιπιπτον 
βροχηδόν έκάστην πρωίαν έπί τοΰ χαλ- 
λωπιστηρίου τής χαριέσσης χήρας. Αλλά 
«άντα ταΰτα είς μάτην, διότι ή Κ. Βο*
§ν* ήτο ακλόνητος ώς ή βασίλισσα τής

»  *

ίθάχης. ή λλαζι δέ κατοικίαν δπως άτίβ- 
φβύγϊΐ τοΰς μνηστήράς της*

(Ακολουθεί)*

Ν. ΜΟΣΧΑΚ.ΗΪ.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ .

W W W W V

ΑΓΓΕΛΙΑ.

Επειδή ή μετ* έπιστασίας μελέτη τής 
Γραφής xal τών σχετικών πρός αύτήν βι
βλίων είναι δύσκολος, διά τοΰτο τοίς 
πλείστοις μένει άγνωστος ή καθαρά γνώσις 
τοΰ ΑΛΗΘΟΥΣ βίου τοΰ ίησοΰ Χριστού* 
δθεν πρός πλήρωσιν τοΰ κενοΰ τούτου 
συνέταξα τοΰτο ν τόν βίον σαφώς καί συ- 
νοπτιχώς έχ τών καθαρών πηγών τής 
Γραφής xal Ιστορίας. Προτιθέμενος δέ 
τήν έχδοσιν αύτοΰ, έπιχαλοΰμαι την 
συνδρομήν τών φίλων τής έρεύνης.

βν τέλει δέ προστίθεται μετάφρασις 
τής πρός Διόγνητον άξιολογωτάτης καί 
αρχαίας έπιστολής, σχεδόν δ ’ αγνώστου 
παρ' ήμίν, πραγματευομένης τά  της χρι
στιανικής πίστεως καί τόν βίον τών πρώ® 
των χριστιανών.

Τιμάται δραχ. μιας xal ήμισείας
Εν Αθήναις τ |  IS  Φεβρουάριου 1366.

Δ. I. ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ.

Συνίστώμεν είς πάντας τό εργον 
τοΟτο, τϊ)ς μαχρ&ς μελέτης χαί τών 
πολλών χαί εύδοχίμων χο'πων, τοΰ 
εύπαιδεύτου κυρίου Δ. I . ΚομποΟέ- 
χρα, ώς Λολλοό λογου άξιον.

Α ΙΝ ΙΓΜ Α .

- —Μ Ι·ι ■

Τής ζωής σου Περιέχω άκριβή περιγραφήν* 
Αν μέ αποκεφαλίσω 
Μή έπάνω μου έγγίβηρς*

ϋπκδή^έ Q xm tim  &βίμέ μόνην τήν άφήν;
<>

Π. I. Φ.


