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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
ΊωάΜ’ϊΚ ZaiiweXtog. — Γαίτου «VaCerog. Τ.τϋ Άλ. ‘Ρ. ‘Ραγχαίή. (Συνέχεια.) 

— ΆΟόιΟί xaradix'affrtfig. ‘Τπό rof χΰμ»;το.ς A. ΤολιΓτόη. — ‘H ’Αφροώτη rijg' .Μή
λου. — ΕίΛα μετά fiM./.ar. Μετάφρ. τοΰ ‘Αγγλικού μυΟιστοςήματο« Called back 
τοΰ Conway ϊπό Ti)g dtonrouidog Soyiag Ει.αχ. Βαλτατ£ζ. (Συνέχεια) — ‘Ο 
χαταροάχτι,ς τοΰ ποταμού Δοΰίη ir Γαλλία. — Μίλτω»0β Άπολεσθίω naodiWog 
»·ΰρ τύ πρώτοι· έςελλήπσΟεις ΰ.τΰ Άλε'-άπΓροι· Σ. Κάσάαγλη τοΰ ΆΛε£α»·<Ιρι-ωβ·. —

Αΐ λίμται rijg βορείου ’Ιταλία?. (Συνέχεια.) — Αΐ βντίπιιαι ματΜθβθ&ας. Διήγημα 
έχ τοΰ Γαλλικού. (Συνέχεια.) — Νεκρολογία. — Διάφορα. — Λΐτίγοαζα χαί λύσεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ.
Ίωάννηί Ζαμπελιος. — ‘II Άφροίίτη τής Μήλου. — Καταρράχτες τοΰ ποτα

μοί· Δοΰβή έ>· Γαλλία. — ‘Π πύλη τοΰ Βαπτιστι,ρίου έ>· Φλωρεντία. — Τύ φρούριο? 
Σερμώτη (Lago di 'Garda). — θέα έχ τής λίοτής τοΰ Κόμου (Bellaggio).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ.

(Μετά είκόνος.)*)

*) ’Ενταύθα παύει ό ποιητής έκμεταλλευόμενος
τήν άρχαίαν παράόοσιν, και έντεΰθεν άρχεται κυρίως 
ή δραματική τοϋ έργου οικονομία. Μαργαρίταν (Mar
garete) ή Μαργώ (Gretchen) ώνόμασε τήν ήρωΐδα του 
κατά τινα νέαν ύπηρέτριαν, ήν, κατά 3 ή 4 έτη πρεσ
βυτέραν του, εΐχεν αγαπήσει έκκαιδεκαέτης ών, ήτις 
δμως τφ Ανταπέδιδε μόνον πρεσβυτέρας αδελφής Αγά
πην καί προστασίαν. Άλλ’ δ έρως τού Φαύστου Απει
κονίζει κυρίως τόν τοΰ ποιητοΰ πρός τήν μνηστήν αύ
τού Λίλην (Άνναν Ελισάβετ Selionemann), θυγατέρα 
τραπεζίτου τής Φραγκοφόρτης. Τό μέρος τοΰτο τής 
τραγφδίας έγράφη διαρκούσης τής μνηστεύσεως, ήτις 
διελύθη Ata κοινής τών γονέων συγκαταθέσεως καί ένερ- 
γείας. κατ’ Αύγουστον, 1775

Τών βουλωμένων λαών οί αναστάται 
'ΑνοΙγονσι την πάλην, πίπτονττς πρώτοι.” 

Εχ τον Ρήγα φτραιον.

I "Ελληνες τών πρώτων έτών 
τής ένεστώσης έχατονταετηρί- 
δος διεχρίνοντο έπί άκρω πα- 
τριωτισμφ και έπί πολιτιχαΐς 
Αρεταΐς, σπανίαις, δυστυχώς, 
κατά τους ήμετέρους χρόνους. 
Φαίνεται δτι ό έπί τής πατρίδος 
ήμών πνέων άνεμος ήτο πε- 
πληρωμένος πατριωτισμού καί 

5ρες έκεΐνοι έν μόνον εΐχον μέ- 
σκοπόν τοΰ βίου, πώς νά έλευ- 

θερώσωσι τήν πατρίδα. Άπόδειξις τούτου είναι, 
δτι μέ δλα τά παρεμβαλλόμενα προσκόμματα, 
μέ δλας τάς πανταχόδεν Αντιδράσεις, κατόρ
θωσαν τδ ποθούμενον.

Έν τή χορεία τών πολυτίμων τούτων άν
δρών άνήκε καί ό ’Ιωάννης Ζαμπέλιος, οΰ 
τήν λίαν δυσεύρετον εικόνα οημοσιεύομεν σή
μερον. Ό Ιωάννης Ζαμπέλιος έγεννήθη έν τή 
μικρά νήσω τοΰ Ίονίου πελάγους, τή Λευκάδι, 
έν έτει 1787, πρδ εκατόν άκριβώς έτών, έξ οι
κογένειας έπιφανοΰς καί εύπόρου. Άποπερα- 
τώσας τά συνήθη έγκύκλια μαθήματα άπεστάλη 
είς Ιταλίαν, ένθα έπεδόθη μετά ζήλου είς τήν 
μελέτην τών νομικών καί ήθικοπολιτικών έπι- 
στημών, διακριθείς καθ’ δλον τδν μαθητικόν του 
βίον έπί έκτάκτφ έπιμελεία καί νοημοσύνη.

Λαβών τδ δίπλωμά του, Αμοιβήν άνταξίαν 
τών κόπων του, έπανήλθεν είς τήν πατρίδα του 
καί διωρισθη δικαστής, άνελθών βαθμηδόν είς 
τδν ύπατον βαθμόν τής δικαστικής έξουσίας. 
Πάντες έθαύμαζον τήν ευθύτητα καί τδ φίλο- 
δίκαιον τοΰ χαρακτήρας του, καί ό Ζαμπέλιος 
ήδύνατο νά έχη τήν παρήγορον συναίσθησιν, δτι 
ούδένα ποτέ ήδίκησεν άλλ’ δτι άπένειμε τήν 
δικαιοσύνην κατά συνέίδησιν πάντοτε. Έπί 
πολλά έτη διετέλεσεν έν τή υψηλή ταύτη θέσει, 
έργαζόμενος συγχρόνως ύπέρ τής τοΰ Έθνους 
παλιγγενεσίας. Βραδύτερον άποσυρθεϊς τής δη
μοσίας ύπηρεσίας έπεδόθη είς τήν καλλιέργειαν 
τών Μουσών, πρδς ας Ανέκαθεν μεγάλην ήσθά
νετο κλίσιν, καί έποίησε πολλά δραματικά έργα 
έν στίχοις τδ πλεΐστον ίαμβικοΐς.

Τά ποιητικά του έργα, ειλημμένα σχεδόν 
δλα έκ τής'Ελληνικής Ιστορίας, άνεγινώσκοντο 
άπλήστως αμα έκδιδόμενα, πολλά δέ τούτων 
διδαχθέντα πολλάκις άπδ τής σκηνής διήγειρον 
άκράτητον ένθουσιασμόν, διότι έν ταΐς τραγω- 
δίαις ταύταις διαλάμπουσι τά εύγενέστερα αι
σθήματα. Αί τραγφδίαι τοΰ Ζαμπελίου είναι 
αι έξής· Τι μο λέων, τδ άριστούργημά του, 
παρασταθείς τδ πρώτον άπό τής σκηνής έν Βου-

*) Δημοοιεύοντες σήμερον τήν προσωπογραφίαν 
τού εύφυεστάτου ποιητοΰ καϊ ακραιφνούς πατριώτου 
Ίωάννου Ζαμπελίου άπονέμομεν τάς ένθερμους 
ήμών εύχαριστίας τφ έγγονψ τοΰ αειμνήστου άνδρός 
κ. Σπυρίδωνι Σκιαδαρέση. δστις άπέστειλεν ήμΐν άρ- 
χαίαν εικόνα αύτοΰ, ές ής έγένετο ή παρούσα.

Σ. τ. Δ. 

κουρεστίω, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 
Γεώργιος Καστριώτης, 'Ρήγας Φεραΐος, 
Μάρκος Βότσαρης, Ιωάννης Καποδί- 
στριας (καθ’ ήμας τδ άσθενέστερον τών έργων 
του), Γεώργιος Καραϊσκάκης, Χριστίνη 
Άναγνωστοπούλου, Άθ. Διάκος, Κόδρος, 
Όδυσσεύς ‘Ανδρούτσου καί Μήδεια. Τδ 
τελευταίου τοΰτο δράμα μετέφρασεν έκ τής ιτα
λικής γλώσσης, ήν άριστα έγίνωσκεν.

Τάς δέκα πρώτας τραγωδίας έδημοσίευσεν 
δ Ζαμπέλιος ζών έτι, αί δέ λοιπαί έξεδόθησαν 
μετά τδν θάνατόν του, δστις έπήλθεν έν έτει 
1856 συνεπεία κεραυνοβόλου Αποπληξίας.

Ό ’Ιωάννης Ζαμπέλιος ήτο άνήρ λόγιος καί 
είς άκρον μετριόφρων · τούς στίχους του έδιόρ- 
θονε μετά πολλής έπιμελείας καί συμβουλευό- 
μενος τούς δοκιμωτέρους τών χρόνων του ποι- 
ητάς, εΐναι δέ δ πρώτος ό άποβαλλών τήν 
μονότονου όμοιοκαταληξίαν έκ τών δραμάτων του.

ΓΑΙΤΟΥ

Φ Α Τ Σ Τ Ο Σ.

Ύπό Αλ. ‘Ρ. "Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

Ζ'.

ΟΔΟΣ.*)

ΦΑΥΣΤΟΣ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (δινρχομίνη).

Φαΰστος (προσ-φύρων τάν βραχίονα).
Ωραία μου Κυρί’, άν συγχωρήτε, 
σάς συνοδεύ’ ώς δπου κατοικείτε.

Μαργαρίτα.
Ούδέ κυρία είμαι ούδ’ ώραΐα· 
ούδ’ ή όδός τού οιχου μ1 είναι νέα.

(’λποσπαται καϊ άπίρχίται.')

Φαΰστος.
'Ωραία, μά τδ ναί, χαριεστάτη!
Ποτέ δέν είδα κάλλος τόσον ποθητόν. 
Σεμνοπρεπής, καί κόσμον φέρουσ’ άρκετόν, 
άλλά καί υπερήφανος κατά τι.
Γί χείλη £όδα! ’Ανθηρόν τί χρώμα! 
Ποτέ δέν θά μοί τά καλύψ’ ή λήθη. 
Τδ νεΰον είς τήν γήν δειλόν της δμμα 
ώς φώς γλυκύ μοί μένει είς τά στήθη· 

καί ή Απότομος άπάντησίς της*)  
μ’ έθελξε, πλήρης χάριτος μεγίστης.

(Ε'ισίρχζται ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ.)

Φαΰστος.
Τήν νέαν θέλω νά μοί φέρης. 

Μεφιστοφελής.
Ποιαν; 

Φαΰστος.
Έκείνην ήτις άπ’ έδώ διήλθε. 

Μεφιστοφελής.
Ναί; ’Από τοΰ πνευματικού της ήλθε, 
συγχωρηθεΐσα πάσαν Αμαρτίαν.
Τήν ήκουσα έκεΐ που κεκρυμμένος. 
’Αθώα κόρη εΐν’ αύτή τής φύσεως.
Δέν είχε χρείαν έξομολογήσεως. 
Έκφεύγει τήν ίσχύν μου έπομένως.

Φαΰστος. 
Δεκατεσσάρων εΐν’ έτών παρθένος;

Μεφιστοφελής.
Λαλεΐς καθώς ό Κυρ’ Παραλυμένος,**)  
δστις παν άνθος άξιοι νά δρέπη · 
Πάσαν τιμήν καί χάριν δτι πρέπει, 
νομίζει, αύτός μόνος νά λαμβάνη. 
Πλήν πάντοτε καί δεν έπιτυγχάνει.

Φαΰστος.
Σοφέ νομοδιδάσκαλε, έρρέτω 
ή διδαχή σου- Άφες μ’ έν ειρήνη.
Πλήν εν σοί λέγω τώρα κ’ ήξευρέ το· 
Ιήν νύκτα ταύτην ή καλή έκείνη 
άνίσως καί δέν έλθ’ είς τήν άγκάλην μου. 
ύπαγε- σχέσιν μή προσμένης άλλην μου.

Μεφιστοφελής.
Είς πάνε κ’ έλα καί είς δός και φέρε 
δλίγαι εΐναι δεκατρείς ήμέραι, 
ώστ’ άφορμάς καί τρόπους νά ζητήσω.

Φαΰστος.
Έπτά ώρών άν εΐχον ήσυχίαν, 
τοΰ διαβόλου δέν Οά εΐχον χρείαν 
αύτό τδ μικρόν πλάσμα νά κερδήσω.

Μεφιστοφελής.
Σχεδόν λαλεΐς καθώς λαλοΰν οί Γάλλοι. 
Αύτό τοσοϋτο λυπηρόν μή σοί φανή.
Ιί χρησιμεύει στιγμιαία ήδονή; 
Δέν είναι ή τρυφή τόσον μεγάλη, 
ώς άν παντοίας τέχνας, καί μυρίας 
φροντίδας, μικρά δώρ’ άφιερώσης 
τόν εΰχυμον πλακούντα νά ζυμώσης, 
ώς βλέπομεν είς ξένας ιστορίας.

Φαΰστος.
"Οταν πεινώ, αύτό δέν Απαιτείται.

Μεφιστοφελής.
Τώρα θυμόν, Αστεϊσμούς άφήτε. 
Πρός τήν καλήν αύτήν τόσον ταχεία 
δέν θενά εΐναι ή έπιτυχία.
Μή έξ έφόδου έλπιζε διόλου · 
άνάγκη νά προβώμεν διά δόλου.

Φαΰστος.
Ώ, δός μοι τοΰ Αγγέλου τι, έκείνης. 
Φέρε μ’ έμπρός τής ποθητής της κλίνης· 
δός κάλυμμα τοΰ στήθους της, κ’ έπίδος 
ταινίαν φίλην τής περικνημίδος.

*) Kurz angebundeu. 
**) Hans Liederlich.

Μεφιστοφελής.
Αΐ, λοιπόν έστω! Διά νά γνωρίσης 
δτ’ είς τά βάσανά σου είμαι συμπαθής, 
θά ενεργήσω δπως σήμερον, ευθυς, 
είς τό δωμάτιόν της είσχωρήσης.

Φαΰστος.
θά πέσ’ είς τήν άγκάλην μου συγχρόνως; 

Μεφιστοφελής.
Όχι· θά εΐναι είς τής γειτονίσσης. 
Καί σύ λοιπόν έκεΐ θά μένης μόνος, 
είς Ατμόσφαιραν καί είς προαισθήσεις 
μελλούσης ήδονής να εντρυφήσης.

Φαΰστος.
Λοιπόν όδήγει.

Μ εφιστοφελής. 
Είν’ άκόμη ένωρίς.

Φαΰστος.
Ίδέ νά μ ευρης δώρον νά τή δώσω. 

(Έξύρχτται.)
Μεφιστοφελής.

Δώρον εύθύς; Τήν εχω που τήν έχω. _ 
Γνωρίζω κρύπτας πεπλησμένας θησαυροΐς 
τών πάλαι χρόνων. Τούτους θά έκχώσω. 
‘Τπάγ’ δλίγον καί τάς περιτρέχω.

(’Εξέρχεται.)

Η'.

ΜΙΚΡΟΝ ΚΑΘΑΡΟΝ ΔΩΜΑΤΙΟΝ.

'Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ πλ««ι τάι πλιξίδας τηί χαί τάτ 
σρτίφτι πζρί τήν κιφαλήν της.

Μ α ρ γ α ρ ί τ α.

Πώς έπεθύμουν νά μοί έλεγε κανείς 
ό κύριος έκεϊνος τίς νά ήτον.
Ώ ναί, τούς τρόπους κομψούς είχε κ’ εύγενεΐς, 
κ' έφαίνετο έξ οίκου τών προκρίτων. 
Είς τήν μορφήν του έδηλοΰτο φανερώς. 
Καί άλλως, θενά ήτον τόσον τολμηρός;

(’ Απίρχτται.)

ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ. ΦΑΥΣΤΟΣ.

Μεφιστοφελής.
Έμπρός, προχώρει· δμως ελαφρώς χωρών. 

Φαΰστος (σιγήσατ ϊπ’ολίγον).
Άφες με μόνον, άφες· άποχώρει. 

Μεφιστοφελής (πτριβλτπάμτνοε).
Ποΰ άλλη τόσον καθαρία κόρη!

(’ Απζρχζται.)
Φαΰστος (όμοίωϊ).

Άσπάζομαί σε έκ ψυχής, φώς ιλαρόν, 
τό θειον τοΰτο διϋφαΐνον μέρος! 
"Ας μοί πληρώση τήν καρδίαν έρως, 
ό νάμα τής έλπίδος πίνων δροσερόν! 
Γαλήνην πώς ό τόπος πνέει οΰτος! 
Παντού όποια τάξις ζωοδότις!
Έν τή πτωχεία ταύτη πόσος πλούτος! 
έν τή ειρκτή πόση μακαριότης!
('Ρίπτεται eir τήν δτρματίνην ίδραν παρά τή κλίνη.) 
νΩ! δέχθητί με σύ ή δεξαμένη 
τούς πριν Ανθρώπους έν χαρά και πονώ. 
"Ω! πόσα, παρά τω πατρωιρ θρόνφ 
αύτφ, βρεφών δέν εΐχον σταθή γένη!
"Ισως έδώ ή έρασμία φίλη 
έδέχετο τό δώρον τών Χριστουγενών 
έκ τής χειρός τοΰ πάππου, ήν έφίλει. 
Αισθάνομαι, τό βλέμμα πέριξ μου πλανών, 
τοΰ πνεύματός σου, κόρη, τήν έπιρροήν, 
καθ’ ήν, τήν τάξιν φέρουσα είς τήν ζωήν, 
άπλόνεις τό τραπεζομάνδυλόν σου, 
λειαίνεις καί τήν άμμον τών ποδών σου! 
Καί ή καλύβη διά σοΰ, χειρ θεία, 

γίνεται τών Αγγέλων κατοικία.
Κ’ έδώ! . . .

(Έχειρει τήτ κλίνης το παραπίτασμα.)
Όποιος τρόμος τρυφής πλήρης! 

"Ωρας μακράς έδώ, έδώ νά μείνω. 
Έδώ έν κούφοις έπλασες δνείροις, 
®ύσις, τό θειον ίνδαλμα έκεΐνο. 
Έδώ τό βρέφος έκειτο, κ’ έπλήρου 
θέρμη ζωής τό στήθος του το τρυφερόν, 
κ’ ύπότρομον, ώς έκ πνοής ζεφύρου, 
ηΰξησε πλάσμα τών Αγγέλων τόν χορόν.

Κ’ έγώ ένταΰθα τί ζητών βαδίζω;
Τίς ή συγκίνησίς μου ή βαθεΐα;
Τί θέλω; Τί κτυπά μου ή καρδία;
"Αθλιε Φαΰστε, δέν σ’ Αναγνωρίζω.

’Ατμός μέ περιβάλλει γοητείας;
Δέν κατειχόμην ύφ’ ήδυπαθείας;
Πώς ήδη καθαρός μ’ εξαιρεί έρως!
Παίγνια είμεθα πνοών άέρος;

Καί άν είσήρχετο ύπερηφάνως, 
τί θεν’ άντέταττες είς τόν θυμόν της; 
Ό γίγας τότε πώς μικρός ώς νάννος 
θενά έσύρεσο πρό τών ποδών της!

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Σπεΰσον. Τήν βλέπω· είναι κάτω. Προχωρεί. 

Φαΰστος.
Υπάγω, φεύγω. Δέν θά έλθω πλέον. 

Μεφιστοφελής.
Κιβώτιον σοί φέρω. Βλέπεις τί βαρύ; 
Τό εΰρον κάπου έξω. Είν’ ώραΐον. 
θές το έντός αύτών τών συρταριων, 
κ’ έπιτυχίαν πρόσμενε μεγάλην.
Προσέθηκα όλίγα κ’ εξ ιδίων, 
νά στρέψουν κεφαλήν άλλην καί άλλην. 
Παιγνίδι’ άγαπώσι τά παιδία.

Φαΰστος.
Τί λέγεις, αί; Τολμώ;

Μεφιστοφελής. 
’Αμφιβολία;

Μ ή νά κρατήσης μελετάς τόν θησαυρόν;
Έάν δι Απολαύσεις πλέον δέν πείνας, 
μή μάτην τάς καλάς σου ώρας δαπανάς, 
κ’ έγώ νά μένω περιττόν χασομερών. 
Φιλάργυρος δέν είσαι δά βεβαίως. 
Τήν κεφαλήν μου ξύνω, βλέπεις Απορών.

(θ<τ« τά κιβώτιον els τά σνρτάριον, κα'ι κλζΜντι τοΰτο.) 
Σπεΰσον, τήν κόρην κέρδισον ταχέως. 
Έντός μικρού τήν έχεις υποχείριον.
Άλλ’ ΐστασαι ώς είς Ακροατήριον, 
ώς άν αί γραΐαι σοί προσχαίνωσιν έκεΐ, 
ή φυσική σου καί ή μεταφυσική!
"Εξελθε, σπεΰσον. (Έξίρχονται.)

Μ αργαρίτα
{(Ισίρχιται ίχονσα λύχνον «S την χιίρα).

Ό Αήρ τί πνιγηρός 
έδώ! Πώς είναι; Ώς άν ήσαν νέφη! 
Όμως θερμός δέν είναι έξω ό καιρός. 
Πού είν’ ή μήτηρ μου; Δέν επιστρέφει; 
Τί τρόμος μοί κλονεϊ βλα τά μέλη! 
’Ανόητος! Ό φόβος μου τι θελει;

(Τραγωδίΐ ϊν ώ Μΰτται.)
Βασιλεύς ποτέ τής θούλης*)  
πίστιν έδειξε μεγάλην.
Παρ’ άποθανούσης φίλης 
χρυσήν έλαβε φιάλην.

♦) Το φσμα τοΰτο έγράφη, ώς αύτός ό Γαίτης έν 
έπιστολη μαρτυρεί, τό 1774, ούχί οιά τόν Φαΰστον. 
Άλλ’ δτε κατά τό έτος 1782 ό Βαρόνος Σέκενδορφ 
συνέθεσε μουσικήν οΐ αύτό, καί τό έςέδωκε μετ’ άλ
λων “δημοτικών ασμάτων’’, έσημείωσεν δτι έλήφθη 
“έκ τοΰ Φαύστου τοΰ Γαίτου”. ‘Υπό τοΰ ποιητοΰ 
δ’ έξεδόθη, μετά τών πρώτων “’Αποσπασμάτων” τής 
τραγφδίας, μόνον τό 1790.

Τρισαγάπητος τώ ήτον 
ή φιάλη του έκείνη. 
"Ηθελεν, άν καί δακρύων, 
μόνον άπ’ αύτής νά πίνη.

"Οταν ήλθε ν’ άποθάνη, 
μίαν πόλιν καί τήν άλλην 
είς τούς κληρονόμους δίδει, 
δχι δέ καί τήν φιάλην.

Προσκαλεϊ τούς πολεμάρχους 
έκ τής βασιλείας πάσης 
είς τό υψηλόν του δώμα 
είς τό χείλος τής θαλάσσης.

Καί είς τό συμπόσιόν των 
πίνει μίαν κ’ έπειτ’ άλλην 
τελευταίαν, κ’ είς τόν πόντον
ρίπτει τήν χρυσήν φιάλην. 

Καί νά βυθισθή τήν είδεν, 
είδε νά τήν πάρ’ ή δίνη, 
κ’ έκλιναν τά δμματά του, 
κ’ έκτοτ’ έπαυσε νά πίνη.

ί'Ανοίγιι τά συρτάριον νά θίαη τά ΐνάνματα της.
και βλέπει τά κιοώτιον.

Τί θέλει τοΰτο τό κιβώτιον έδώ;
Ίον σύρτην ένθυμοΰμαι είχον κλείσει. 
Τί περιέχει; “Άπορον! Νά τό ίδώ;
Ίσως ή μήτηρ μου είχε δανείσει, 
κ’ έλαβε τοΰτο χάριν Ασφαλείας. 
"Ω! Κρέμαται κλειδίον έκ ταινίας. 
’Άς τό άνοίξω· Τί νά περιμείνω; 
θεέ! θεέ! Γί βλέπω; Τ’ είν’ έκεΐνο;
Ποτέ δέν είδα πράγματα τοιαϋτα.
Ποία κυρία, δσον εύγενής, φορεΐ 
είς τούς χορούς λαμπρότερ’ άπό ταΰτα;
Τήν άλυσσίδ’ άν είχον ήθελον χαρεΐ · 
Άράγε τίνος είναι οΰτ’ οί θησαυροί;

(Στολί&ται διά τών πιριάπτων και €λϊπιι els τον 
καθρύπτην.)

Τών ενωτίων τούτων ποιον κάλλος! 
Φαίνεται δστις τά φορεΐ ώς άλλος. 
Τί σ’ ωφελούν τά κάλλη, ώ νεότης;
Καλά, ώραΐα· δμως ματαιότης!
Οί έπαινοΰντες σάς οίκτείρουν έκ ψυχής. 

Μετρφ χρυσός, παντού χρυσός· 
τ’ άλλα όλίγον ή ποσώς.

Τίς βλέπει τ’ άλλα; ’Ώ ήμεΐς αί δυστυχείς!

Θ'.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ.

'ο ΦΑΥΣΤΟΣ π^ριπαττΐ σκιπτικός. Προσιρχ<ται 6 
ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ.

Μεφιστοφελής.
Τόν δύσερων! Τοΰ άδου τάς έσχάρας! 
νΩ! νά μή έχω χείρονας κατάρας!

Φαΰστος.
Ό τρόπος σου τί εΐναι ό αιφνίδιος; 
Γοιοΰτον δέν σ’ έγνώριζον διολου.

Μεφιστοφελής.
Νά είμαι ήθελον τοΰ διαβόλου, 
διάβολος άν δέν ήμην ό ίδιος.

Φαΰστος.
Μοί φαίνεσαι παράφρων, σοί όμολογώ. 
Τί έχεις κ’ είσαι ώς δαιμονισμένος;

Μεφιστοφελής.
Ό θησαυρός, τό δώρον διά τήν Μαργώ, 
είς φλάρον είναι παραδεδομένος.
Ή μήτηρ άμα είδε τά πρωτοφανή, 
ήσθάνθη τρόμον. "Οσφρησιν έχ’ ή γυνή · 
καί πάντοτ’ είς τήν Σύνοψιν τήν ρίνα, 
ιχνηλατεί, καί μετ’ ένθέου ζήλου 
τό ιερόν χωρίζει τοΰ βεβήλου.
Τό αίσθημά της τά χρυσά έκεΐνα 
Ανίερα πώς εΐναι τή έδήλου.
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“Κόρη μου, είπε, μή δίκαια κτήσις 
τδ αίμα φθείρει, τήν ψυχήν έπίσης. 
Τ’ άφιεροΰμεν εις τήν Παναγίαν, 
και θά μας δώση μάνν’ άντιμισθιαν.' 
Άλλ’ ή Μαργώ μορφάζει χαριέντως. 
“Όδόντας, κρίνει, ίππου χαρισθέντος! ” 
Ούδ’ είναι ασεβής δά τόσον τώρα 
βστις τοιαΰτα φέρει λαμπρά δώρα. 
‘Η μήτηρ τότε ένα έφερε παππάν 
καί ούτος ειδεν, ούτος ήκουσε τδ παν, 
και εύρε πώς άρίστη ήν ή παιδιά. 
"’Ορθή, ταΐς λέγει, αύτ’ ή θεωρία. 
"Οστις νίκα, κερδίζει. *Έχει ύγιά, 
καλόν τδν στόμαχον ή έκκλησία. 
Κατέπιε πολλάς ώς τώρα χώρας, 
και άνευ δυσπεψίας έως ώρας.
Ή έκκλησία μόνη κατανεύει 
άδικους κτήσεις, τέκνα, νά χωνεύη.”

Φαΰστος.
Είναι κοινδν τδ έθος καί άρχαϊον 
τών Ιουδαίων καί τών βασιλέων.

Μεφιοτοφελής. 
Άδάμαντας έπήρε καί χρυσώματα, 
ώς έάν ήσαν τίποτε, σαρώματα, 
ούδ’ ηύχαρίστησε πλέον ή ήττον 
παρά καρύων κάλαθος αν ήτον. 
Χαράς ταΐς ΰπεσχέθη ούρανίας· — 
Αί δ’ έμειναν έν συντριβή καρδίας.

Φαΰστος.
Καί ή Μαργώ;

Μεφιοτοφελής.
'Γεταραγμένη βλέπει, 

καί άγνοεΐ τί θέλει καί τί πρέπει. 
’'Εχει τδν νοΰν της πλήρη άδαμάντων, 
καί πλήρη τοΰ δοτήρός των προ πάντων.

Φαΰ στος.
Λυποΰμαι τήν φιλτάτην. Σπεΰσον τώρα 
άμέοως, νά τή εύρης άλλα δώρα, 
καλήτερά των, δχι ώς τά ίδια.

Μεφιοτοφελής.
Εύκολα είναι, λέγετε· παιγνίδια! 

Φαΰστος.
Ίδέ τά πάντα κατ' εύχήν νά λύσης. 
Συνεννοοΰ μετά τής γειτονίσσης. 
Διάβολος μή τόσον είσαι χαλαρός. 
Ίδέ νά έλθη τάχιστα δ θησαυρός.

Μεφιοτοφελής.
'Ως διατάττεις, ουτω θέλει γίνει.

( Ο Φανστοί απίρχιται.)
”Ω τους έρωτολήπτους! Ίν’ άρέσουν 
εις τήν καλήν των, ήλιος, σελήνη, 
άστρα, εις έν των φύσημα άς πέσουν!

(’Απή»χ«ται.)

(“Επέται ή συνέχεια.)

ΑΘΩΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙΣ.

Ύπδ τοΰ κόμητος Λ. Τολστόη.

Έκ τοΟ βιυσσικοΰ.

τή πόλει Βλαδίμιρ έζη νέος έμπορος 
S δνόματι Άξονώφ. Είχεν ούτος δύο έμ- 

πορικά καταστήματα καί μίαν οικίαν.
‘0 Άξονώφ ήτο ξανθός, ούλόθριξ καί ευειδής, 
πρός τούτοις δε καί εύθυμος καί φίλος τών δια
σκεδάσεων καί τών ασμάτων. Νεώτερος ών
ήγάπα τδν οίνον καί πολλάκις εύρέθη περι
πεπλεγμένος εις έριδας, άφ’ βτου βμως ένυμ- 
φεύθη, έζη βίον τακτικόν.

έγω ούτε κλέπτης είμαι, ούτε λη 
- δεύω χίίφιν τών ΰποθέσεών-μου.

‘Ημέραν τινά έν καιρώ θέρους ό Άξονώφ 
μετέβη εις τήν πανήγυριν τής Νίσνης· δταν άπε- 
χαιρέτα τήν σύζυγόν του αυτή τω εΐπεν·

— Ιωάννη Δημήτριεβιτς, μή αναχωρήσεις· 
ώνειρεύθην δτι μόλις είχες έξέλθει τής πόλεως 
είδον, οτε άφήρεσες τόν πΐλόν σου, δτι ή κόμη 
σου είχε λευκαν&ή.

— Τοΰτο σημαίνει έπιτυχίαν εις τάς έπι- 
χειρήσεις, άπεκρίθη μειδιών ό Αξονώφ· έάν 
κερδίσω πολλά, θά σοί φέρω καί ώραία δώρα.

Ταΰτα είπών έφίλησε τήν σύζυγόν του καί 
άπήλθεν.

Καθ’ όδδν συνηντήθη μετά τίνος φίλου του 
έμπορου, μεθ’ ού κατέλυσεν έν τώ αύτω ξενο
δοχείο» δπως διανυκτερεύση. "Επιον όμοΰ τδ 
τέϊον καί άπεσύρθησαν εις τούς κοιτώνάς των, 
οΐτινες συνείχοντο. Έν μέσφ τής νυκτός ό 
Άξονώφ έξύπνησεν, έκάλεσε τόν αμαξηλάτην 
του καί τόν διέταξε νά ζεύξη, ΐνα ταξειδεύση 
κατά τάς δροσεράς πρωϊνάς ώρας, μεθ’ δ πλή- 
ρώσας τήν δαπάνην του άνεχώρησεν.

Διανύσας βέρστιά τινα έστάθη έν μικρώ οι
νοπωλείο», βπως άναπαυθή καί δώση τροφήν εις 
τούς ίππους. Περί τήν μεσημβρίαν δέ διέταξε 
νά τώ φέρωσι τό σαμοβάρ, καί . λαβών τήν 
κιθάραν του ήρξατο παίζων έπ’ αύτής. Αίφνης 
άφίχθη έλαφρά άμαξα, έξ ής κατήλθεν υπάλ
ληλος τής κυβερνήσεως μετά δύο στρατιωτών. 
'Ο υπάλληλος προσελθών τώ Άξονώφ τδν ήρώ- 
τησε τις είναι καί πόθεν έρχεται. Ό Άξονώφ 
τω διηγείται τά πάντα έν πάση ειλικρίνεια καί 
τόν προσκαλεΐ νά πίη μετ’ αύτοΰ ποτήριον 
τεΐου ■ άλλ’ ό ύπάλληλος έξακολουθεΐ τάς έρω- 
τήσεις του, ποΰ κατέλυσε τήν παρελθοΰσαν 
νύκτα, άν ήτο μόνος ή μετά τίνος έμπόρου, άν 
είδε τον έμπορον τήν έπομένην πρωίαν καί διατί 
άνεχώρησεν’ έκ τοΰ ξενοδοχείου τόσον πρωΐ.

— Πρός τί μ’ έρωτας; εΐπεν ό Άξονώφ· 
έγώ ούτε κλέπτης είμαι, ούτε ληστής· ταξει-

'Ο ύπάλληλος καλέσας τούς δύο στρατιώτας.
— Είμαι ό ίσπράβνικ (άστυνόμος) καί 

σ’ έρωτώ, διότι ό έμπορος, μετά τοΰ όποιου 
διενυκτέρευσας, έδολοφονήθη. Δεϊξόν pot τά 
πράγματά σου, καί σείς, στρατιώται, έπιθεωρή- 
σατε αύτά.

Μετέβησάν εις τό δωμάτιον, ήνοιξαν τόν 
σάκκον του καί έξήτασαν έπισταμένως πάντα τά 
έν αύτω. Αίφνης ό άστυνόμος έξήγαγεν έκ τοΰ 
σάκκου μάχαιραν καί άνέκραξε*

— Τίνος είναι ή μάχαιρα αύτη;
Ό Άξονώφ παρετηρησε τόν υπάλληλον, είδε, 

τήν μάχαιραν, ήτις ήτο καθημαγμένη καί έτα- 
ράχθη.

— Καί πόθεν προέρχεται τό αίμα τοΰτο;
‘Ο Άξονώφ ήθέλησε νά όμιλήση, άλλά δέν 

ήδυνή&η ν’ άρθρώση λέξιν.
Τότε εΐπεν ό υπάλληλος·
— Τήν πρωίαν εύρέθη ό έμπορος φονευ- 

μένος εις τήν κλίνην του. Έκτος σοΰ ούδείς 
βεβαίως έξετέλεσε τόν φόνον· ό κοιτών ήτο κε- 
κλεισμένος έσωθεν. Ή καθημαγμένη μάχαιρα 
εύρέθη έν τώ σάκκω σου· άλλως τε καί το 
πρόσωπόν σου προδίδει τήν ένοχήν σου. Είπέ, 
πώς τον έφόνευσας καί πόσα χρήματα τώ άφή- 
ρεσας;

Ό Άξονώφ έβεβαίωσε μεθ’ δρκου δτι αυτός 
δέν διέπραξε τόν φόνον, δτι δέν είδε πλέον τόν 
έμπορον άφ’ ού έπιον όμοΰ τό τέϊον, δτι έχει 
μεθ’ έαυτοΰ δκτώ χιλιάδα; ρουβλίων, αίτινες τώ 
άνήκουσι, καί δτι ή μάχαιρα δέν είναι έδική 
του. Άλλά τό πρόσωπόν του ήτο ώχρόν, οί 
λόγοι του διακεκομμένοι καί έτρεμεν δλος ώς 
ένοχος.

Ό ύπάλληλος διέταξε τούς στρατιώτας νά 
δέσωσι τδν Άξονώφ καί νά τόν μεταφέρωσιν 
εις τήν άμαξαν· ό δυστυχής έκαμε τό σημεΐον 
τοΰ σταυρού καί ήρχίσε νά κλαίη. Άφ’ ου τι* 
άφήρεσαν τά πράγματά του καί τά χρήματα 
τόν μετέφερον εις τήν πλησιεστέραν πόλιν, δπου 
τόν έρριψαν σιδηροδέσμιον εις τήν φυλακήν. Η 
άρχή έζήτησε πληροφορίας περί τοΰ Άξονώφ 
έν Βλαδίμιρ, καί αί άπαντήσεις ήσαν δτι ό 
Άξονώφ έν τή νεότητί του ήτο μέθυσος καί έζή- 
τει έριδας, δτι δμως ήτο κατά τά άλλα καλός 
άνθρωπος. Ό Άξονώφ έκατηγορήθη έπί φόνφ.

'Η σύζυγός του έλυπήθη σφόδρα μαθοΰσα 
τά συμβάντα καί μετέβη μετά τών τέκνων της 
εις τήν πόλιν, δπου ήτο φυλακισμένος ό σύζυγός 
της. Καί κατ’ άρχάς μέν δέ τή έπετράπη νά 
τόν ίδη, βραδύτερον δμως συγκινηθείς ό διευ
θυντής τής φυλακής έκ τών παρακλήσεών της 
τήν ώδήγησε πρός αύτόν. "Οτε δέ ή ταλαί
πωρος γυνή τδν είδε φοροΰντα τδ ένδυμα τών 
καταδίκων, σιδηροδέσμιον καί έν μέσο» κακούρ
γων έλειποιθύμησε · συνελθοΰσα τώ διηγήθη τα 
κατά τήν άπουσίαν του συμβάντα έν τή οικία, 
καί ό Άξονώφ τή άφηγήθη τά κατ’ αύτόν, κα- 
ταπαύσας τδν λόγον διά τών εξής λέξεων-

— Δέν είναι δυνατόν νά καταοικασθή άθώος.
'Η σύζυγός του θωπεύσασα αύτόν τφ είπε- 
— Βάνια, φίλτατέ μοι · εις τήν σύζυγόν σου 

δύναται νά είπης άφόβως δλην τήν άλήθειαν* 
πράγματι δέν είσαι σύ ό φονεύς;

— Καί δύνασαι νά πιστεύσης τοΰτο περί 
έμοΰ; εΐπεν ό Άξονώφ, καί δάκρυα έρρεον έκ 
τών δφθαλμών του.

Στρατιώτης είσελθών είπε τή συζύγφ ν’ ά- 
πέλθη μετά τών τέκνων.

"Οτε ό Άξονώφ μείνας μόνος ένθυμήθη δτι 
ή σύζυγός του τδν ήρώτησεν, άν έφόνευσε τδν 
έμπορον, είπε καθ’ εαυτόν· “Ούδείς έκτδς τοΰ 
Θεού δύναται νά γνωρίση τήν άλήθειαν. Αύτόν 

·~ μόνον- πρέπει νά παρακαλή τις· παρ’ Αύτοΰ 
μόνου πρέπει νά περιμένη έλεος.”

Καί άπδ τής στιγμής έκείνης δέν έπαυεν 
άπδ τοΰ νά προσεύχηται πρός Θεόν.

'Ο Άξονώφ κατεδικάσθη εις μαστίγωσιν καί 
εις Ισόβια οεσμά. Άφ’ ού έμαστιγώθη καί αί 
πληγαί του έπουλώθησαν άπεστάλη μετ’ άλλων 
καταδίκων εις τήν Σιβηρίαν, ένθα έμεινεν ώς 
κατάδικος είκοσι εξ έτη. 'Η κόμη του έλευ- 
κάνθη εντελώς· ή ευθυμία του καί ή ζωηρότης 
του άπωλέσθησαν· οί ωμοί του έκυρτώθησαν καί 
τδ βήμά του έγένετο βραδύ- ούδέποτε έμειδία, 
άλλά διαρκώς προσηύχετο. Έν τή φυλακή 
έμαθε νά κατασκευάζη ύποδήματα, καί διά τών 
χρημάτων, άπερ έκέρδισεν έκ τής έργασίας του 
ήγόρασε τάς " Παραδόσεις τών Άγιων Μαρτύ
ρων”, ας άνεγίνωσκεν οσάκις τώ έπετρέπετο ή 
άνάγνωσις. Τάς έορτάς έπεσκέπτετο τακτικώς 
τήν έκκλησίαν τής ειρκτής καί έψαλλε τά τρο
πάρια μετά τοΰ χοροΰ, διότι ή φωνή του ήτο 
πάντοτε καλή. Οί δεσμοφύλακες τδν ήγάπων 
διά τήν ταπεινοφροσύνην του, οί δέ συμφυλα- 
κισμένοι τδν έξετίμων καί τδν ώνόμαζον "πα
τέρα” καί “άνθρωπον τοΰ θεοΰ”. 'Οσάκις είχον 
νά ζητήσωσι χάριν τινά, άπέστελλον πάντοτε 
τδν Άξονώφ, καί δσάκις συνέβαινον μεταξύ των 
έριδες, έκάλουν τδν Άξονώφ ώς δικαστήν.

Έκ τής πατρίδος του ούδεμίαν έλάμβανεν 
εΐδησιν, καί δέν ήξευρεν άν ή σύζυγός του καί 
τά τέκνα του έζων έτι.

'Ημέραν τινά άφίχθησαν νέοι κατάδικοι εις 
τδ μέρος, βπου εύρίσκετο · οί αρχαίοι κατάδικοι 
περιεκύκλωσαν αύτοΰς άμέσως καί τούς ήρώτουν 
πόθεν είναι καί διατί κατεδικάσθησαν. Καί ό 
Άξονώφ καθήμενος έκεΐ πλησίον ήκουε τήν συν- 
διάλεξιν. Εις τών καταδίκων ήτο άνήρ ύψηλοΰ
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άναστήματος, ρωμαλέος, άν καί έξηκοντούτης 
ήδη. Καί ουτος διηγήθη τά κατ’ αύτόν·

— Έγώ, άδελφοί μου, δλως άδίκως κατε- 
δικάσθην. Άφήρεσα τδν ίππον άπδ ένδς έλ
κηθρου. Μέ συνέλαβον καί μοί εΐπον· "Έκλε- 
ψας!” Έγώ άπήντησα· “νΗθελα νά άπέλθω 
ταχύτερον καί ήθελον ν’ άποδώσω πάλιν τδν 
ίππον · άλλως τε ό αμαξηλάτης είναι φίλος 
μοο.” — "Οχι, μοί εΐπον· έκλεψας! — Δέν 
ήξεύρουν βμως οί άνθρωποι πότε άληθώς έκλεψα · 

άλλως θά μοί είχον στείλει πρδ πολλοΰ έδώ· 
Τώρα δμως μέ κατεδίκασαν άδίκως.

— Καί πόθεν είσαι; τδν ήρώτησεν εις τών 
φυλακισμένων.

— Είμαι άπδ τήν πόλιν Βλαδίμιρ, καί δνο- 
μάζομαι Μακάριος Σεμιόνωφ.

Ό Άξονώφ ύψωσε τήν κεφαλήν.
— Σεμιόνωφ, τφ είπε, ήκουσες ποτέ τι περί 

τών Άξονώφ, τών έμπορων; Ζοΰν άκόμη;
— Βέβαια ήκουσα περί αυτών· είναι πλού

σιοι έμποροι · αμαρτία μόνον δτι ό πατήρ των 
εΰρίσκεται έν Σιβηρίφ. θά ήτο καί αύτδς αμαρ
τωλός, ώς ημείς. Καί σύ, γέροντα, διατί εί
σαι έδώ;

Ό Άξονώφ δέν ήθελε νά όμιλή περί τοΰ 
δυστυχήματος του· έστέναξε καί είπε·

— Διά τάς άρμαοτίας μου είμαι καί έγώ 
έδώ.

— Καί ποΐαι ήσαν αύταί αί άμαρτίαι; ήρώ
τησεν ό Μακάριος.
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'0 Άξονώφ άπεκρίθη δτι δέν επιθυμεί νά 
έξηγηθή περαιτέρω· άλλ’ οί άλλοι φυλακισμένοι 
διηγήθησαν εί; τον νεωστί έλθόντα τήν αιτίαν 
τής είς Σιβηρίαν καταδίκης τοΰ Άξονώφ.

Μόλις ό Μακάριος Σεμιόνωφ ήκουσε ταΰτα 
καί προσβλέψας τόν Άξονώφ, εΐπεν·

— Ώ! πόσον έγήρασες!
Πάντες τόν ήρώτησαν πόθεν προέρχεται ή 

εκπληξίς του καί ποΰ έγνώρισε τόν Άξονώφ· 
ό Σεμιόνωφ δέν άπεκρίθη, άλλ’ έξηκολούθει 
λέγων ·

— Περίεργον πράγμα! παιδιά μου, περίεργον 
πράγμα! Πώς έπρεπε ν’ άνταμωθώμεν πάλιν!

Οί λόγοι ούτοι έδωκαν υπόνοιαν εις τόν 
Άξονώφ, μή ό κατάδικος γνωρίζη τίς έφόνευσε 
τόν έμπορον.

— “Ισως ήκουσες, τφ εΐπε, ποιος έφόνευσε 
τόν έμπορον;

Ό Σεμιόνωφ έγέλασε καί εΐπεν-
— Έκεΐνος βέβαια τόν έφόνευσεν, είς τόν 

σάκκον τοΰ όποιου εύρέθη ή α'ιματωμένη μά- 
χαιρα. Έάν δμως έθεσέ τις τήν μάχαιραν είς 
τόν σάκκον σου καί δέν συνελήφθη, δέν εΐναι 
ούτος ό κλέπτης, επειδή πώς θά έκρυπτε τήν 
μάχαιραν είς τόν σάκκον σου χωρίς νά τό έν- 
νοήσης, άφ’ ού τόν σάκκον σου είχες προσκέ- 
φαλον.

Μόλις ήκουσεν ό Άξονώφ τούς λόγους τού
τους καί τφ έπήλθεν είς τόν νοΰν ή ιδέα, δτι 
αύτός ό κατάδικος ήτο ό φονεύς τοΰ έμπόρου. 
Ήγέρθη καί άπεμακρύνθη · καθ’ δλην τήν νύκτα 
δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή · εικόνες τών παρελ
θόντων χρόνων ένεφανίζοντο ενώπιον του. “Εβλεπε 
τήν σύζυγόν του ώς ήτο τότε, δτε τόν άπεχαι- 
ρέτα απερχόμενον είς τήν πανήγυριν έβλεπε τά 
τέκνα του μικρά, τό μέν τετυλιγμένον έντός 
γούνας, τό δέ έν ταΐς άγκάλαις τής μητρός· 
έβλεπε καί τήν ιδίαν αύτοΰ εικόνα, ώς ήτο τότε 
νέος καί εύθυμος. Άνεκάλεσεν εΐτα είς τήν 
μνήμην τόν τόπον τής μαστιγώσεως, τόν δήμιον, 
τι περιϊστάμενον πλήθος, τήν μεταφοράν του είς 
Σιβηρίαν, τήν έν Σιβηρία μακροχρόνιον δια
μονήν. Καί τοσοΰτον έμελαγχόλησεν, ώστε σχε
δόν τφ έπήλθε πόθος ν’ αύτοκτονήση.

— Καί τίς πταίει δι’ δλα ταΰτα; Ό κα
κούργος ούτος, εΐπε καθ’ έαυτόν.

Καί τοσοΰτον ήσθάνθη πρός τόν Μακάριον 
Σεμιόνωφ μίσος, ώστε έπεθύμει νά έκδικηθή 
άντί πάσης θυσίας, καί αύτής τής ζωής του. 
Όλην τήν νύκτα προσηυχήθη χωρίς δμως νά 
δυνηθή νά ήσυχάση. Τήν έπιοΰσαν άπέφυγε πά
σαν προσέγγισιν προς τόν Σεμιόνωφ.

Οδτω παρήλθον δύο εβδομάδες· τήν νύκτα 
ό Άξονώφ δέν έκοιμάτο καί τοσαύτη τον κατέ- 
λαβεν άθυμια, ώστε ήγνόει τί νά πράξη.

Μίαν νύκτα διερχόμενος τήν αίθουσαν τών 
καταδίκων παρετήρησεν δτι ύπό μίαν τών κλινών 
ήτο συσσωρευμένον χώμα. Έστάθη καί περι- 
ειργάσθη τό μέρος. Αίφνης άνεπήδησεν ό Μα
κάριος Σεμιόνωφ όπισθεν τής κλίνης καί προσ- 
έβλεψεν έντρομος τόν Άξονώφ. Ούτος ήθέλησε 
νά προχωοήση, άλλ’ ό Σεμιόνωφ τόν ελαβεν έκ 
τής χειρός καί τφ ένεπιστεύθη, δτι έσκαψε διέ
ξοδον ύπό τήν κλίνην καί δτι καθ’ έκάστην 
μεταφέρει έξω τά άνασκαφέντα χώματα.

— Σιώπα, γέροντα, τφ εΐπε, θά έλευθερώσω 
καί σέ. Έάν μέ προδώσης, θά μέ μαστιγώσουν, 
άλλά καί σύ δέν γλυτόνεις — θά σέ φονεύσω!

Οτε ό Άξονώφ είδεν ένώπιον του τόν έχ- 
θρόν του, ήπλωσε τήν χεΐρά του καί εΐπεν·

— Δέν-θέλω νά φύγω. Δέν έχεις άνάγκην 
νά μέ φονεύσης, διότι προ πολλοΰ ήδη μ’ έφό- 
νευσας. ’Άν θά σέ καταγγείλω ή όχι, τοΰτο 
fi'j. μέ διατάξη ό θεός.

“Οτε τήν έπιοΰσαν οΐ κατάδικοι ώδηγοΰντο 

εις τήν έργασίαν, παρετήρησαν οί στρατιώται 
δτι εις τών καταδίκων βαδίζων έχυνε χώμα. 
Διηρεύνησαν τήν φυλακήν καί·άνεκάλυψαν τήν 
άνοιχθεΐσαν όπήν. Ό διευθυντής κληθείς κατε- 
πειγόντως ήρξατο τήν άνάκρισιν· πλήν δλοι οί 
κατάδικοι διετείνοντο δτι ούδέν γνωρίζουσιν, δτι 
εΐναι αθώοι. Οί τό μυστικόν γνωρίζοντες δεν 
έπρόδιδον τόν Μακάριον. Ό διευθυντής άπε- 
τάνθη τότε πρός τόν Άξονώφ·

— Σύ, γέροντα, τω εΐπε, λέγεις τήν άλή- 
θειαν — είπέ μοι τώρα ένώπιον τοΰ θεού, τίς 
έσκαψε τήν όπήν;

Ό Σεμιόνωφ ΐστατο δλως άδιάφορος καί 
παρετήρει τον διευθυντήν- άλλά τόν ’Αξονώφ 
δέν έτόλμα ν’ άτενίση. Ό Άξονώφ έτρεμε καί 
έλεγε καθ’ εαυτόν "Πρέπει νά τόν άποκρύψω 
άφ’ ού μέ κατέστρεψεν; 'Ας τιμωρηθή δΐ δσα 
έγώ ύπέφερα . . . Άλλά θά έλαφρυνθή ή καρ
δία μου;”

Καί προσβλέψας πρός τόν Σεμιόνωφ, εΐπεν
— Ούδέν εΐδον, ούδέν γνωρίζω.
Καί ούτως έμεινε κεκρυμμένος ό τήν όπήν 

άνοίξας.
Τήν έπιοΰσαν νύκτα δτε ό Άξονώφ εύρίσκετο 

ήδη έν τή κλίνη του καί ήτοιμάζετο νά κοι- 
μηθή, ήκουσέ τινα είσερχόμενον καί καθήμενον 
παρά τούς πόδας του. "Υψωσε τήν κεφαλήν του 
καί είδε τόν Μακάριον.

— Τί θέλεις; άνέκραξεν ό Άξονώφ· φύγε, 
είδέ μή φωνάζω τούς στρατιώτας.

Ό Μακάριος Σεμιόνωφ έκυψεν έπ’ αύτοΰ 
καί τφ έψιθύρισεν είς τό ούς.

— ’Ιωάννη Δημήτριεβιτς, συγχώρησόν μοι!
— Τί νά σέ συγχωρήσω; ήρώτησεν ό Άξονώφ.
— Εγώ έφόνευσα τόν έμπορον, έγώ έθεσα 

καί τήν αίματωμένην μάχαιραν είς τόν σάκκον 
σου. Ήθελον νά φονεύσω καί σέ τότε, άλλ’ ή
κουσα θόρυβον είς τήν αύλήν καί έφοβήθην 
ταχέως έκρυψα τήν μάχαιραν είς τόν σάκκον 
σου καί έφυγα διά τοΰ παραθύρου.

Ό Άξονώφ έσιώπα, άγνοών τί νά εΐπη. Ό 
Σεμιόνωφ έγονάτισε πρό τής κλίνης καί εΐπε·

— Συγχώρησόν μοι! θ’ άναφέρω δτι έγώ 
έφόνευσα τόν έμπορον καί θά σ’ έλευθερώσουν. 
θά έπιστρέψης είς τήν οικίαν σου.

— Τί δμως ύπέφερα έγώ! εΐπεν ό Άξονώφ. 
Ποΰ θά ύπάγω τώρα; ... Ή σύζυγός μου άπέ- 
θανε, τα τέκνα μου μ’ έλησμόνησαν . . . ποΰ νά 
ύπάγω;

'Ο Σεμιόνωφ ΐστατο άκόμη έν τή αύτή θέσει 
παρά τήν κλίνην.

— Συγχώρησόν μοι! εΐπε πάλιν. Σύ μ’ έ- 
λυπήθης καί δέν μέ κατήγγειλες · συγχώρησόν 
μοι, τω άθλιφ κακούργφ.

Καί ήρξατο κλαίων. 'Ο Άξονώφ συνεκινήθη.
— 'Ο θεός θά σέ συγχώρηση· ίσως είμαι 

έγώ περισσότερον αμαρτωλός σοΰ.
Αίφνης ήσθάνθη τήν καρδίαν του έλαφρυν- 

Οεΐσαν. Δεν έπόθει πλέον νά ΐδη τά τέκνα του, 
δέν έπόθει νά έξέλθη τής φυλακής, άλλ’ έσυλ- 
λογιζετο τήν ώραν τοΰ θανάτου του.

'Ο Μακάριος Σεμιόνωφ δέν ελαβεν ύπ’ δψιν 
τούς λόγους τούτους τοΰ Άξονώφ, άλλά ζητήσας 
τον διευθυντήν τής ειρκτής τφ ώμολόγησε τό 
έγκλημά του. 'Ο Άξονώφ ήθωώθη, άλλ’ δταν 
μετέβησαν είς τήν φυλακήν, δπως τφ άναγγεί- 
λωσι τήν έλευθέρωσίν του — τόν εύρον νεκρόν.
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Κατά τήν γνώμην τού καθηγητοΰ 
Zur Strassen.

Μετά είκόνος, δρα σελ. 133.)

ήμέρας τό άριστούργημα τοΰτο 
τήί άρχαίας καλλιτεχνίας άνεσκάφη έν 
Μήλφ (τήν 8’Απριλίου 1820), αρχαιο

λόγοι καί καλλιτέχναι έκθαμβοι μένοντες ένώ
πιον τοΰ κεκολωβομένου άγάλματος ήρξαντο συ- 
ζητοΰντες καί φιλονεικοΰντες περί τής στάσεως 
τής ’Αφροδίτης, καθότι έλλειπουσών τών χειρών 
καί τεθραυσμένης ούσης τής βάσεως δέν ήτο δυ
νατόν νά έννοήση τις τίνα θέσιν ό άρχαΐος γλύ
πτης ήθέλησε νά δώση είς τήν θεάν του. Καί 
έκ τών άρχαιολόγων ό μέν Millingen, Weicker, 
Jahn έγνωμοδότησαν δτι ή ’Αφροδίτη παρίστατο 
ώς Νικηφόρος κρατούσα τήν ασπίδα τοΰ Άρεως, 
ό δέ Wieseler ώς θεάν νικηφόρον στηριζομένην 
έπί του δόρατος, ό άνατόμος Hasse ώς Άφρο- 
δίτην κρατούσαν κάτοπτρον έν ταΐς χερσίν. Γάλ
λοι τινές άρχαιολόγοι καί έρμηνευταί διΐσχυ- 
ρίσθησαν τέλος δτι ή ’Αφροδίτη τής Μήλου 
έκράτει έν χειρί τό μήλον τής έριδος· ή τελευ
ταία δμως αύτη γνώμη δέν εύρε πολλούς όπα- 
δούς. Πρώτος ό άρχαιολόγος Quatremere de 
Quincy έν Παρισίοις έξέφρασε τήν γνώμην δτι 
τό άγαλμα τούτο τής Αφροδίτης δέν ΐστατο 
μεμονωμένον, άλλ’ άπετέλει μέρος συμπλέγματος 
μετά τοΰ Άρεως.

Τή γνώμη ταύτη επόμενος δ έν Λειψία 
γλύπτης Zur Strassen, γνωστότατος έν τοΐς 
καλλιτεχνικοΐς κύκλοις, προέβη εις συμπλήρωσιν 
τοΰ αγάλματος, δπως παρίσταται έν τή παρατε
θειμένη είκόνι. Οφείλομεν νά όμολογήσωμεν 
δτι ή συμπλήρωσις αύτη εΐναι άρκούντως επι
τυχής, διότι βασίζεται έπί τής ελληνικής μυ
θολογίας, καί κατά τοΰτο ό καλλιτέχνης άνε- 
δείχθη τών άρχαιολόγων άνώτερος. Έν τώ 
συμπλέγματι τούτφ φανεροΰται ή σχέσις με
ταξύ ’Αφροδίτης καί Άρεως, δηλ. μεταξύ τής 
θεάς τής νικησάσης διά τοΰ έρωτος τόν θεόν 
τοΰ πολέμου τόν ύπερήφανον Άρη. Ό Άρης 
ισταται παρά τήν ερωμένην του κρατών διά 
τής άριστεράς χειρός τό δόρυ, διά δέ τής δε
ξιάς τό ξίφος, έτοιμος νά σπεύση είς τον αγώνα. 
Ή δέ Αφροδίτη πλησιάζει τον "Αρη καί διά 
μέν τής δεξιάς της χειρός λαμβάνει τόν βρα- 
χίονά του, τήν δέ άριστεράν της θέτει έν στάσει 
παρακλητική έπί τοΰ ώμου του. '0 ’Άρης άπο- 
στρέφει διστάζων τήν κεφαλήν του, ήν επιστέφει 
ή περικεφαλαία.

Ή παράστασις αύτη άνακαλεΐ είς τήν μνή
μην τό περίφημον σύμπλεγμα τοΰ Κανόβα, μέ 
τήν διαφοράν δμως δτι ό μέν Κανόβας έποίησεν 
έργον νεωτερίζον. έν ω ό ήμέτερος καλλιτέχνης 
έτήρησε θρησκευτικώς τόν ρυθμόν τής άρχαιό
τητος. Έν τφ συμπλέγματι τοΰ Κανόβα προ- 
εξάρχει ή γυναικεία θωπεία· ή Αφροδίτη ζη
τεί νά έλκύση διά λόγων κολακευτικών τόν 
Άρη. Ένταΰθα δμως ή θεά δέν παρίσταται 
ώς ή άδύνατος γυνή, άλλ’ ώς ή άνταξία έρω- 
μένη τοΰ θεού τοΰ πολέμου. Έκεΐ δηλοΰται 
ό έρως τών έραστών, ένταΰθα δέ ή συμβολικώς 
θρησκευτική σχέσις τοΰ συζυγικού'δεσμού. Καί 
ναί μέν ήδύνατό τις νά περιμείνη παρά τής 
Αφροδίτης κίνησιν ζωηροτέραν, ήτις δέν συμ
βιβάζεται πολύ πρός τό προτεταμένον ' γόνυ αύ
τής· άλλ’ άφ’ ετέρου δύναται τις νά ίσχυρισθή 
δτι έν τφ άποχωρισμω δύο προσώπων, τό μέν 
μένον πρόσωπον ισταται ήσυχον, τό δέν άπερ- 
χόμενον κινείται. Ή άντίθεσις αύτη είναι καί 
ύπό καλλιτεχνικήν έ'ποψιν χαριεστάτη. ‘0 ύψού- 
μενος άριστεράς ποΰς τής Αφροδίτης άντα- 

ποκρίνεται πρός τόν ύψούμενον δεξιόν πόδα τοΰ 
Άρεως, τοΰ ετοίμου ν’ άπέλθη. Τήν αύτήν άνα- 
λογίαν καί αρμονίαν εύρίσκομεν καί είς τά δύο 
σώματα. Σονάδει δέ πρός τήν δλην στάσιν καί 
το βλέμμα τών δύο άγαλμάτων. Ώς πρδς τοΰτο 
τινές διατείνονται δτι τό βλέμμα τής Αφροδίτης 
έν τώ πρωτοτύπψ δέν έχει ώρισμένον τί σημεΐον, 
έφ’ οΰ στηρίζεται· άλλά τοΰτο δέν εΐναι όρθόν, 
διότι έν τή γλυπτική, δταν ό δφθαλμός παρί
σταται άνευ κόρης, ή διεύθυνσις τοΰ βλέμματος 
δέν εΐναι ρητώς ώρισμένη.

“Ερχεται νΰν τό ζήτημα, άν ή συμπλήρωσις 
αύτη τής Αφροδίτης τής Μήλου διαλύει πάσαν 
αμφιβολίαν περί τής στάσεως αύτής. ΙΙερί τού
του δέν δύναται τις νά έκφρασθή όριστικώς. 
Διότι τοΰτο εΐναι ζήτημα δλως έπιστημονικόν, 
περί ού δέον ν’ άποφανθώσιν οί αρχαιολόγοι, 
εΐναι ζήτημα, συνδεόμενον πρός άκριβεστέρας 
έρεύνας έν τή θέσει, έν ή εύρέθη τό άγαλμα. 
Ίσως τότε, άν εύρεθή συμπληρωματικόν τι τε- 
μάχιον, ή έπιγραφή τις, δύναται νά λάμψη φώς 
έπί τοΰ σκοτεινού καί άλύτου τούτου ζητήματος. 
Έπί τοΰ παρόντος δμως ή συμπλήρωσις εΐναι 
είς άκρον επιτυχής, διότι καί πιθανή εΐναι καί 
φυσική.

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.

Μετάφρασις τοϋ ’Αγγλικού μυθιστορήματος 
Called back τοΰ Conway

ύπό
τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΣή.

(Συνέχεια.)

Δ
ΕΝ διεφιλονείκησα τήν ιδέαν της διότι ή Πρι- 

σκίλλα δέν ήτο τό κατάλληλον πρόσωπον 
^είς δ ήθελον έμπιστευθή τά συμβάντα τής 
νυκτός, ήτο άπλούστερον νά μή ειπω τίποτε και 

νά τήν άφήσω νά έξαγάγη τό συμπέρασμα δπερ 
τή έφαίνετο φυσικώτερον. Δέν θά το έπαναλάβω, 
εΐπον, τώρα δώσατε μοι τό πρόγευμά μου, τέϊον 
ή δ,τι άλλο. Άνεχώρησε δπως έκτελέση τάς 
διαταγάς μου.

Το ιβέβαιον ήτο δτι δέν έπείνων άλλ’ ήθελον 
νά μείνω μόνος έπί τινά λεπτά δια να συλ- 
λογισθώ, δηλαδή νά σκεφθώ έφ’ δσον τό έσκο- 
τισμένον πνεΰμά μου μοί τό έπέτρεπεν.

Ένεθυμούμην έξαίρετα δσα εΐχον συμβή 
άφ’ ής στιγμής εΐχον έγκαταλείψει τήν οικίαν 
μου, τόν έν έκστάσει περίπατόν μου, τον μέθυσον 
δστις μέ έχρησίμευσεν ώς οδηγός, τό ασμα δπερ 
μέ εΐχεν καταγοητεύσει καί εΐτα ... Ω τρο
μερά ένθύμησις, τάς άπαισίους σκηνάς τοΰ έγ- 
κλήματος, άς ήκουσα καί ήψάμην.

Πάντα ταΰτα, ήσαν βέβαια καί συνεδέοντο είς 
τήν μνήμην μου μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν 
ήναγκάόθην νά πίω τό ναρκωτικόν, έκτοτε δέν 
ένεθυμούμην πλέον τίποτε, ή διήγησις τής IIρι- 
σκίλλης μοί έδωκε νά ένοήσω δτι έν τφ μεταξύ 
μέ εΐχον μεταφέρει είς άπόστασιν τινα καί μέ 
έγκατέλειψαν είς τόν δρόμον, δπου μέ εΰρεν ή 
αστυνομία.

Τότε ένόησα τήν πανουργίαν τοΰ σχεδίου 
τούτου · μέ εΐχον άφήσει άναίσθητον μακράν τοΰ 
μέρους δπου έξετελέσθη τό έγκλημα είς δ πα- 
ρευρέθην καί βεβαίως τώρα ή διήγησις μου 
ήθελε φανή άπίθανος καί παράλογος. Ίίς ήδύ
νατο νά τήν πιστεύση; Τότε ένεθυμήθην τήν 
φρικώδη αΐσθησιν τοΰ θερμού (ιευστοΰ τού ρεύ- 

σαντος έπί τής χειρός μου δτε ήμην έξηπλω- 
μένος έπί τοΰ κατά γής σώματος. Εκραξα 
άμέσως τήν Πρισκίλλαν.

— Παρατήρησε τή εΐπον, τείνων πρός αύτήν 
τήν δεξίαν μου χεΐρα, εΐναι καθαρά; ήτο κα
θαρά δτε μέ έπανεύρατε;

— Καθαρά, δχι βέβαια, κύριε Γιλβέρτε!
— Τί είχεν; ήρώτησα ζωηρώς.
— Ήτο καταλασπωμένη ώς νά είχατε πέσει 

είς χάνδακα, τό πρώτον δπερ έπραξα δτε σάς 
έφερον έδώ ήτο νά νίψω τάς χεΐρας καί τό 
πρόσωπον σας· ήλπιζον δτι αύτό ήθελεν σάς 
έπαναφέρει είς τήν ζωήν, διότι συνήθως έπέρ- 
χεται τό άποτέλεσμα τοΰτο.

— Άλλ’ ή χειρίς τοΰ ένδυματός μου ή τοΰ 
υποκαμίσου μου είχε τί;

Είς τήν έρώτησίν μου ταύτην ή Πρισκίλλα 
έγέλασεν, άλλά πώς; μοί άπήντησεν, αφού αί 
χειρίδες ήσαν κεκομμέναι έως είς τόν άγκώνα 
καί ό βραχίων σας ήτο γυμνός.

Πάσα ελπίς άποδείξεως έξέλιπεν, δέν εΐχον 
πλέον κανέν μέσον δπως καταστήσω πιστευτά 
τά συμβάντα, καί πώς νά δώση τις πίστιν είς 
τυφλόν έγκαταλείψαντα τήν οικίαν του κρυφίως 
έν τώ μέσφ τής νυκτός, καί δν έπανεΰρον ώρας 
τινας μετ’ έπειτα, πολύ μακράν καί είς τοιαύτην 
κατάστασιν ώστε οΐ φύλακες τής δημοσίας άσφα- 
λείας ήναγκάσθησαν νά τόν συλλάβωσιν.

Έν τούτοις δέν ήδυνάμην νά μείνω ήσυχος 
γνωρίζων τοιοΰτον έγκλημα δπερ έπίεζε τήν 
συνείδησίν μου. Τήν έπαύριον ήμην έντελώς 
καλά, ή επιρροή τοΰ ναρκωτικού εΐχεν έκλείψει 
έντελώς καί τότε σκεφθείς περί τοΰ πρακτέου 
έζήτησα τόν συμβολαιογράφον μου. ‘ Ητο φίλος 
έχέμυθος καί εΐχον άπόφασιν ν’ άκολουθήσω τήν 
συμβουλήν του. Μετ’ όλίγον δμως έβεβαιώθην 
δτι ματαίως προσεπάθουν νά τόν πείσω, μέ 
ήκουσεν σοβαρώς διακόπτων με δι’ έπιφωνημάτων 
ναι, ναι! είναι ουνατον τι φριχτόν!

"πόσον τρομερόν!” καί άκόμη δΐ άλλων τινων 
έκφράσεων έκπλήξεως, άλλ’ ένόησα δτι ήτο 
απλώς διά νά μέ ευχαρίστηση καί δτι έθεώρει 
δλον τό περιστατικόν ώς φαντασιοπληξίαν μου. 
Είμαι βέβαιος δτι ή Πρισκίλλα εΐχεν ομιλήσει 
μετ’ αύτοΰ καί τφ εΐχεν είπεΐ δ,τι έγνώριζεν 
ή άπιστία του μέ έπείραξεν καί τφ εΐπον δυ- 
σηρεστημένος δτι δέν θα τφ όμιλήσω πλέον δια 
τήν ύπόθεσιν ταύτην.

— Πολύ καλά, έάν ήμην είς τήν θέσιν σας, 
δέν θά έλεγαν τίποτε, ύπέλαβε.

— Δέν μέ πιστεύετε;
— Πιστεύω δτι φρονείτε τά λεγόμενά σας 

άληθή άλλ’ έάν ζητήτε τήν γνώμην μου, νομίζω 
δτι ύπνοβατήσατε καί δτι δλα ταΰτα τα ώνει- 
ρεύθητε.

Ήμην ήκιστα διατεθειμένος προς φιλονει- 
κίαν, ώστε ήκολούθησα τήν συμβουλήν του καί 
έσιώπησα. Μετά παρέλευσιν χρόνου τινός, διη- 
γήθην τήν ιστορίαν μου είς έτερον φίλον μου, 
άλλά τό άποτέλεσμα ήτο τό αύτό, ώστε άφοΰ 
έκεΐνοι οΐτινες μέ έγνώριζον έκ παιδικής ηλι
κίας δέν ήθελον νά μέ πιστεύσωσι, πώς ήδυνά
μην νά έλπίσω δτι ξένοι ήθελον δόσει πίστιν 
είς τήν άφήγηαίν μου; δσα εΐχον νά φανερώσω 
ήσαν λίαν άβέβαια, καί άνευ τής παραμικράς 
άποδείξεως δέν ήδυνάμην ούτε νά ειπω είς ποιον 
μέρος το έγκλημα έλαβε χώραν, διότι έβεβαιώθην 
δτι ούδέ μία οικία τής όδοΰ Βαλπόλ ήδύνατο 
ν’ άνοιχθή μέ κλειδίον δμοιον τφ ίδικφ μου. Είς 
ούδεμίαν πλησίον συνοικίαν ύπήρχεν όδός τοΰ 
ονόματος τούτου· άναμφιβόλως ό οδηγός μου μέ 
τούς κλονουμένους πόδας μου μέ εΐχεν όδηγήσει 
είς άλλην όδόν. Έπί στιγμήν έσυλλογίσθην νά 
καταχωρίσω άγγελίαν τινά είς τάς έφημερίδας 
διά νά τόν παρακαλέσω νά συνδιαλεχθή μετ’ έ

μοΰ, άλλά δέν ήξευρον πώς νά κάμω τήν αϊ- 
τησιν ταύτην δπως τήν ένοήσει έκεΐνος μόνος, 
χωρίς νά έγείρη ύπονοίας είς τούς διαπράξαντας 
τό έγκλημα, διότι έάν αύτοί άνεκάλυπτον τό 
δνομά μου καί τήν κατοικίαν μου, ήμην έκτε- 
θειμένος τοΰ λοιπού νά μέ κατασκοπεύωσι καί 
νά παραμονεύωσι πάν κίνημά μου. Μέ εΐχον 
άφήσει τήν ζωήν άπαξ, άλλά δίς δέν θά μέ 
τήν έχάριζον· καί πάλιν επομένως πρός τί νά 
εκθέσω τήν ζωήν μου άποκαλύπτων πράγματα 
άπίθανα καί κατηγορών άγνώστους ανθρώπους; 
πρός τί; Οί φονεΐς βεβαίως έξήλειψαν τά ίχνη 
τοΰ έγκλήματος καί έδραπέτευσαν. Διηγούμενος 
δέ πάλιν τήν ιστορίαν μου ήθελον προσθέσει καί 
γελοίαν τινά χροιάν είς αύτήν, μή δυνάμενος 
ν’ άποδείξω τήν αλήθειαν. Όχι, εΐπον κατ’ έ
μαυτόν, οί τρόμοι τής νυκτός πρέπει νά μείνωσι 
ώς δνειρον! ας σβεσθώσι καί άς έξαλειφθώσι 
τής μνήμης μου!

Εύτυχώς μετ’ ού πολύ ειχον άλλα νά συλ- 
λογισθώ καί αί λυπηραί αΰται αναμνήσεις έξέ- 
λιπον, καί δπερ δέ μοί προσεμειδία ώς έλπις 
έγένετο πραγματικότης · ήμην έξαλλος έκ τής 
χαράς μου, ή έπιστήμη έθριάμβευσε τής νόσου 
μου καί ό έχθρός μου ήττημένος μέ έβεβαίου 
μάλιστα δτι ή έπιστροφή του ήτον άδύνατος. 
Έπαναβλέπω τό φώς τού κόσμου! ή δρασις μοί 
άπεδόθη! ή θεραπεία μου ήτο ζήτημα έπιμελείας 
καί χρόνου, έκαμον τήν έγχείρησιν έπί τών δύο 
όφθαλμών, πρώτον έπί τοΰ ένός καί άφοΰ έβε- 
βαιώθη ή έπιτυχία, έπί τοΰ έτέρου. Έπί πολ
λούς μήνας δέν μοί έπέτρεψαν νά έγκαταλείψω 
τό σκότος, τό φώς μοί έδίδετο μέ προφύλαξιν, 
άλλά τί μοί έμελλεν άφοΰ έγνώριζον πλέον δτι 
ήθελον άνακτήσει τήν δρασιν, είχον υπομονήν, 
πολλήν υπομονήν, ήμην εύγνώμων καί ήκολού- 
θουν κατά γράμμα τάς οδηγίας τοΰ Κου Fain 
γνωρίζων δτι ήθελον άνταμειφθή.

Ή νόσος μου έθεραπεύθη διά τής άπλου- 
στέρας καί άσφαλεστέρας μεθόδου, δηλαδή 
δΐ έγχειρήσεως ήτις έπιτυγχάνει πάντοτε δταν 
ή άσθένεια καί ή ήλικία τό έπιτρέπουσιν. Όταν 
τά πάντα έτελείωσαν, δταν έβεβαιώθην δτι διά 
τής βοήθειας ισχυρών διόπτρων ήδυνάμην νά 
διακρίνω δλα δσα μοί έχρειάζοντο, ό ΚΟζ Fain 
μέ συνεχάρη καί συγχαίρων έαυτόν μοί έλεγεν 
δτι ή θεραπεία μου είναι ή καλλιτέρα έξ δσων 
εΐχεν κάμει· υποθέτω δτι ή θεραπεία θά ήτο 
λίαν συνήθης διότι δλα τά όφθαλμολογικά συγ
γράμματα μετά τό συμβάν μου τό άναφέρουν 
ώς παράδειγμα καί τί πρέπει νά γίνη έν τοι
αύτη περιπτώσει.

Μέχρι τής στιγμής τοΰ θανάτου μου, δέν θά 
λησμονήσω ποτέ τήν ήμέραν καθ’ ήν μέ άνήγ- 
γειλον δτι ή θεραπεία μου έφθασεν είς τό τέρμα 
της, καθ’ ήν οί έπίδεσμοι μοί άφηρέθησαν, καί 
καθ’ ήν μοί εΐπον δτι ήδυνάμην νά μεταχει- 
ρισθώ τούς όφθαλμούς μου έλευθέρους τής σκέ- 
πης ήτις τούς έκάλυπτεν.

Όποια ηδονή ν’ άνακύπτη τις έκ νυκτός, 
ήτις έπέκειτο αίωνία, νά θαυμάζη τόν ήλιον 
καί τούς άστέρας, τά σύννεφα ώθούμενα ύπό τού 
άνέμου έπί τοΰ κυανοΰ θόλου, νά βλέπη τούς 
κλάδους κεκαλυμμένους ύπό φύλλων καί ρίπτοντας 
τήν σκιάν των έπί τής όδοΰ! Όποια χαρά νά 
δύναται τις νά θαυμάζη τό άνθος, δπερ χθές 
μόλις ήτο κάλυξ καί σήμερον ήνθισε, ή τήν λαμ
πρόν θάλασσαν έρυθριώσαν ύπό τό φώς τοΰ 
δύοντος ήλιου! Όποια άγαλλίασις νά φέρη τις 
τά βλέμματά του έπί τών λαμπρών θεαμάτων 
τής φύσεως, έδώ είς τά ύψηλά δρη, έκεΐ είς τά 
ρυάκια, νά δύναται τις νά διακρίνη τά σχήματα, 
καί τούς χρωματισμούς μέ τάς ζωηράς αύτών 
ποικιλίας! Δέν ήμην πλέον καταδικασμένος νά 
άκούω μόνον τόν γέλωτα ή τάς λέξεις έξερχο-
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Έκ τοΰ Άπολεσθέντος Παραδείσου, μετ. Άλ. Κάσδαγλη.
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μένα; τών χειλέων τών άνθρώπων οΐτινες μέ 
έθλιβον τήν χεΐρα μέ φιλικούς λόγους.

Τάς πρώτα; ήμέρας καθ’ ας έπανεΐδον τδ 
φώς δπερ μοί έφαίνετο νέον, έκαστον πρόσωπον 
Ανδρος, γυναικός, παιδιού ήτο δι’ έμέ τόσον γλυ
κεία συνάντησις ώς έάν έβλεπον αγαπητόν μου 
φίλον πρδ πολλοΰ Απολεσθέντα καί έπανευρισκό- 
μενον. Μετά τήν περιγραφήν ταύτην τής εύτυ
χίας μου θά σάς φανή ίσως πεζόν νά σάς ειπω 
δτι 
νά 
τά

πεζόν νά σα;
τό μόνον δπερ τήν ήλάττου ήτο ή άνάγκη 
φέρω Αμφίκυρτα δίοπτρα. "Ημην νέος και 
δίοπτρα μέ ήσχήμιζον υπερβολικά.
— Δέν θά δυνηθώ ποτέ νά τά παραιτήσω, 

έλεγον κατ’ έμαυτόν.
— Είναι ζήτημα, μέ άπεκρίθη ό K°'Fain, περί 

τοΰ όποιου έπιθυμώ νά συνδιαλεχθώ μεθ’ υμών. 
Ποτέ δέν θά δυνηθήτε ν’ Αποφύγητε δτι έξη- 
φάνισα και κατέστρεψα έκ τών όφθαλμών σας τα 
έκσαρκώματα ατινα άναπληροΰσιν ρευστόν τί υγρόν 
ού ή δύναμις εΐναι μεγίστη. Πολλάκις δμως 
έάν δέν ϋποχωρή τι είς τήν φύσιν, έκείνη υπο
χωρεί και βιάζων αύτήν τήν Αναγκάζετε ένίοτε 
νά ύπακούση. Είσθε είς θέσιν δπως έπιχει- 
ρισθήτε τήν δοκιμήν ταύτην, είσθε νέος, δέν 
εΐσθε υποχρεωμένος νά έργάζησθε καί ό άρτος 
σας δέν έςαρτάται έκ τής χρήσεως τών Οφθαλ
μών σας. Βεβαίως πρέπει πάντοτε νά φέρητε 
τά δίοπτρα άλλ’ έάν μεταχειρίζησθε μόνον Αδύ
νατα, έάν ζητήτε μέ έπιμονήν είς τήν φύσιν νά 
ένεργήση άνευ τής βοήθειας τών ισχυρών διό
πτρων, ΐσως κατορθώσητε νά σάς ύπακούση · ό 
τρόπος ούτος άπαιτεΐ υπομονήν και έπιμονήν και 
ταΰτα κατέχουσιν Ολίγοι άνθρωποι, άλλ’ ή πεΐρα 
μοί τδ έδίδαξεν και πολλάκις έστέφθην ύπδ έπι- 
τυχίας

Άπεφάσισα νά πράξω ουτω καί ήκολούθησα 
τήν συμβουλήν του φέρων πρδς μεγάλην μου 
στενοχώριαν δίοπτρα δι’ ών μόλις ήδυνάμην νά 
βλέπω, άλλ’ άντημείφθην καί έβεβαιώθην δτι 
ή δρασίς μου έβελτιοΰτο βαθμηδόν και μετά δύο 
έτη ήδυνάμην τή βοήθεια διόπτρων, ών ή άμφι- 
κυρτότης ήτο μόλις κατάδηλος, νά βλέπω τόσον 
καλά δσΰν καί οί λοιποί άνθρωποι, καί τότε 
πάλιν ήρχισα έκ νέου νά έντρυφώ είς τήν ζωήν.

Δύναμαι νά ειπω δτι κατά τά δύο τελευταία 
έτη τής θεραπείας μου, δέν έσυλλογίσθην πλέον 
τήν φρικτήν έκείνην νύκτα, ούτε έπραξά τι συν
τελούν είς τήν άποκάλυψιν τοΰ μυστηρίου, ούδέ 
προσεπάθησα νά πείσω οΐον δήποτε δτι τά συμ
βάντα έκεΐνα δέν ήσαν χίμαιραι. "Έκρυψα τήν 
ιστορίαν τοΰ φρικτοΰ γεγονότος είς τό βάθος τής 
ψυχής μου καί δέν ώμίλουν πλέον περί αύτοΰ 
άλλά δέν ήμέλησα νά σημειώσω γραπτώς τά 
καθέκαστα, δπως έν άνάγκη τά ένθυμηθώ. Μετά 
ταΰτα προσεπάθουν νά Απομακρύνω τοΰ πνεύ
ματός μου πάσαν άνάμνησιν τών δσων εΐχον 
Ακούσει, καί τδ κατώρθωσα άρκετά καλά πλήν 
ένός, ήτοι τής οίμωγής τής γυναικός ήτις ήτον 
είσέτι έν&υλος είς τήν άκοήν μου, ή αιφνίδια 
μετάπτωσις άπό μελωδικού καί γλυκέος άσματος 
είς τήν Απελπιστικήν κραυγήν. Ή κραυγή αδτη 
μ’ έβασάνίζεν καί είς τδν ύπνον μου, δταν έκοί- 
μώμην ή ιδία κραυγή άντήχει είς .....
και ήγειρόμην τρέμων, άλλά τότε 
ένόουν δτι ήτο μόνον ονειρον.

τα ωτα μου 
τούλάχιατον

Ή ώραιοτέρα θέα.
Ήτο άνοιξις, ή ώραία άνοιξις τής βορείου 

Ιταλίας, δ φίλος μου Κενιών καί έγώ περι- 
ηρχόμεθα τήν Ορθογώνιον πόλιν τοΰ Τουρίνου, 
εύτυχεΐς καί άεργοι ούχί ώς άλλοι ταξειδιώται· 
είμεθα έδώ πρδ έβδομάδος, δηλαδή άρκετδν και
ρόν διά νά ίδωμεν δλα δσα το Τουρΐνον περι- 
εΐχεν Αξιοθέατα, ειχομεν έπισκεφθή τόν "Αγιον 

Ίωάννην καί τάς έκκλησίας, ειχομεν άναβή μέ 
τά ζώα εις τδν λόφον δστις φέρει είς τήν Σου- 
πέργαν καί δπου έθαυμάσαμεν τά μνημεία τών 
ήγεμόνων τοΰ Σαβοίκοΰ οίκου, ειχομεν έντρυ- 
φήσει άρκετά είς τήν θέαν τοΰ παλαιού καί με
γαλοπρεπούς άνακτόρου "Μαδάμα” δπερ φαίνεται 
ώς ν’ άτενίζη μέ ύφος άγέρωχον τδ ξενοδοχεΐον 
μας. Έπί τοΰ ετέρου μέρους τής πλατείας 
Castello τό βασιλικόν άνάκτορον όλίγον μάς 
εΐχεν ένθουσιάσει καί τά παράδοξα πλίνθινα 
κοσμήματα τοΰ άνακτόρου KaptviAvou μάς εΐχον 
φανή γελοία έπίσης, δέν εΰρομεν τήν έλαχίστην 
εύχαρίστησιν είς τήν μετρίαν πινακοθήκην, τέλος 
έπεσκέφθημεν δλο τδ Τουρΐνον καί τώρα έξοι- 
κειωθέντες έντελώς μέ τήν πόλιν δέν είμεθα ώς 
άπολεσμένα δντα, δπως μάς έφαίνετο κατ’ άρχάς 
δτε εύρισκόμεθα είς τούς άπεράντους κήπους καί 
δτε έγείροντες τήν κεφαλήν ήτενίζομεν τά ύπερ- 
μεγέθη Ορειχάλκινα μνημεία τοΰ Μαροκέτη. 
"Ολα τά ειχομεν ίδή, ώστε τώρα περιερχόμεθα 
καί διεσκεδάζομεν καταγοητευμένοι διά τόν 
ώραΐον καιρόν καί προσπαθοΰντες νά νικήσωμεν 
τήν κάπως Οκνηρόν διάθεσιν μας ήτις δέν μάς 
έπέτρεπε νά έγκαταλείψωμεν τήν πόλιν, άλλως 
τε δέν ήξεύραμεν καί ποΰ νά ύπάγωμεν. Περι- 
επλανώμεθα καταβαίνοντες τήν εύρεΐαν όδόν τοΰ 
Πάδου καί ίστάμενοι ένίοτε πρδ τών έμπορικών, 
έπειτα διεσχίζομεν τήν μεγάλην πλατείαν τοΰ 
Βίκτωρος ’Εμμανουήλ, μετά ταΰτα διηρχόμεθα 
διά τής κλασικής γεφύρας τοΰ Πάδου, έστρέ- 
φομεν πρδς τήν θολοιτήν έκκλησίαν και άνε- 
βαίνομεν είς τήν λαμπρόν σκιερόν όδόν, ήτις 
φέρει πρδς τδ μοναστήριον τών Καπουκίνων. Ή 
όδδς αδτη ήτο δ λαμπρότερος τών περιπάτων, 
ένταΰθα ήδυνάμεθα ν’ άναπαυθώμεν θαυμάζοντες 
τδν ποταμόν δστις έρρεε πρδ τών ποδών μας. 
Είς τήν Αντίθετον όχθην έβλέπομεν τήν πόλιν 
πέραν τής όποιας απέραντος πεδιάς καί μακράν 
πολύ μακράν είς τόν όρίζοντα έφαίνοντο αί με
γαλοπρεπείς Αλπεις έστεφανωμέναι ύπδ χιόνος 
καί τά δρη Έόζα καί Μέγας Παράδεισος, τών 
όποιων αί κορυφαί ϋψοΰντο ύπεράνω τών λοιπών. 
Δέν εΐναι άπορον δτι έπροτιμώμεν το λαμπρόν 
τοΰτο πανόραμα τών έκκλησιών, τών εικόνων καί 
τών Ανακτόρων τοΰ Τουρίνου.

Έπί πολλήν ώραν έθαυμάσαμεν τήν μαγικήν 
ταύτην θέαν καί έπεστρέψαμεν τέλος περιπλανώ- 
μενοι έδώ καί έκεΐ. Επειτα έμείναμεν είς τδ 
ξενοδοχεΐον Οπόθεν έςελθόντες μηχανικώς πως 
είσήλθομεν έντός τοΰ μεγάλου κήπου πέραν τοΰ 
παλαιού φρουρίου τοΰ έχοντος τήν άποψιν τόσον 
δυσάρεστον, καί εύρέθημεν έπειτα είς τήν όδόν 
τής θεολογικής Σχολής, ήν άνέβημεν καί εύρέ
θημεν πάλιν άπέναντι τοΰ 'Αγίου Ίωάννου. 
Έστάθην καί ύψωσα τήν κεφαλήν μου διά νά 
θαυμάσω τάς καλλονάς τής Αρχιτεκτονικής ής 
ή πρόσοψις ήτο τόσον λαμπρά, συγχρόνως δέ 
άκούω τδν Κενιώνα λέγοντά μοι νά είσέλθωμεν 
είς τήν έκκλησίαν.

— Άλλ’ ώρκίσθημεν, τφ λέγφ, δτι αί έκκλη- 
σίαι αί πινακοθήκαι καί τά άλλα μνημεία τά 
έλκύοντα τήν περιέργειαν τών περιηγητών δέν 
θα μάς άπασχολώσι τού λοιπού.

— Τί ώθεΐ τούς Ανθρώπους, νά παραβαίνωσι 
τούς δοκούς των; Ή δύναμις τών πραγμάτων, 
ύποθέτω.

— Ιδίως εν πράγμα, διότι ένώ σύ έθαύμαζες 
υψηλότερα μέρη τής οικοδομής καί έκαμες δήθεν 
δτι ήσαι είδήμων τής Αρχιτεκτονικής ώς νά ήσο 
ό Τουροκΐνος ή Οελκτικωτέρα θέα σοί διέφυγεν, 
ή θέα ώραιοτάτης γυναικός ήτις διέβη έμ
προσθεν σου.

— Εννοώ καί σέ συγχωρώ.
— Σέ εύχαριστώ, μοί είπεν καί είσήλθεν είς 

τήν έκκλησίαν. Καί έγώ τότε ήσθάνθην τι προ- 

τρέπον με πρός τήν εύλάβειαν καί είσήλθον 
έπίσης.

Άλλά τά σιγάρα μας;
— Δδς τά είς τούς πτωχούς, πρόσεχε Γιλβέρτε 

μή συνηθίζεις είς τήν φιλαργυρίαν, εΐναι κακή 
έξις. Γνωρίζων δτι ό Κενιών δέν ήτο άνθρωπος 
νά άφήση άνευ λόγου σιγάρον τής Αβάνας 
έπραξα ώς ήθελε καί τδν ήκολούθησα ύπδ τούς 
σκοτεινούς καί ψυχρούς θόλου; τοΰ Αγίου Ίω
άννου.

("Επεται συνέχεια.)

Ο ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΔΟΥΒΗ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑι.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 136.)

S
IS τών γραφικωτέρων ποταμών τής Γαλ

λίας εΐναι Αναντίρρητος ό Δούβης 
(Doubs), οΰ αί δχθαι φημίζονται διά 

τάς έξόχους αύτών καλλονάς. Ώς πλεΐστοι δσοι 
ποταμοί καί ό Δούβης ποτέ μέν εΐναι ήσυχος 
καί γαληνιαΐος, άλλοτε δέ ορμητικός καί μετα
βαλλόμενος είς χείμαρρον. '0 Καΐσαρ περι
γράφει αύτδν περιβάλλοντα τήν πόλιν Βεζούν- 
τιον (Besan^On) κανονικώς ώς διά διαβήτου. 
Αί πηγαί τοΰ ποταμού τούτου εΐναι ύπόγειοι,
έξέρχεται δέ έκ σπηλαίου τοΰ Χρυσού λεγο
μένου όρους, καί έν Αρχή τδ ρεύμα αύτοΰ Ανα
καλεί τήν σπηλαιώδη αύτοΰ καταγωγήν, διότι 
άνά πάσαν στιγμήν γίνεται άφαντος ύπδ τήν 
γήν καί πάλιν μετ’ Ολίγον Αναφαίνεται μέχρις 
οΰ άπλούμενος είς τήν πεδιάδα λαμβάνει ροΰν 
τακτικόν καί ομαλόν. '0 Γιλβέρτος Κουζέν, 
φυσιοδίφης τής 16'Ίς εκατονταετηρίδας αναφέρει 
τδ παράδοξον φαινόμενου ύπογείου λίμνης σχη- 
ματιζομένης έκ τών ύδάτων τοΰ Δούβη παρά 
τήν πόλιν Bannans, καί έξηγεΐ τοΰτο διά τών 
πυκνών χόρτων τών καλυπτόντων τήν έπιφάνειαν 
τοΰ ποταμού καί βαθμηδόν σχηματισάντων στρώμα 
γής δύο ή τριών ποδών πάχους. Καί πράγματι 
δταν πατή τι; έπί τοΰ εδάφους τούτου αισθά
νεται αύτό έλαστικώ; κλονούμενον ύπδ τούς 
πόδας. Πέραν τοΰ Άρσώνος ό Δούβης εισδύει 
ύπογείως, ώς δ 'Ροδανός έν Βελλεγάρδη, έξέρ
χεται δε πάλιν παρά τδ χωρίον 'Ρεμονώ, ένθα 
ύπάρχει εύρύ σπήλαιον (τδ σπήλαιον τής Πανα
γίας καλούμενον), δπερ μέχρι τοΰ 1840 έχρη- 
σίμευεν ώς έκκλησία τοΰ χωρίου. Άπδ τοΰ 
σημείου τούτου δ ποταμός £έει έν μέσω Απο
τόμων βράχων, ώστε ή παρόχθιος αύτοΰ όδδς 
έλαξεύθη έν τφ βράχφ, άλλά παρά τδ χωρίον 
Μορτώ άπλοΰται πάλιν καί ρέει τόσον ήσύχως, 
ώστε καλείται ύπδ τών έγχωρίων τδ νεκρόν 
δδωρ (Morte eau), καί έκ τούτου καί τδ χωρίον 
Morteau ώνομάσθη.

’Ολίγον περαιτέρω ό Ιδιότροπος ποταμός σχη
ματίζει τόν γνωστόν καταρράκτην, τδν καλού
μενον Saut du Doubs (τδ άλμα τοΰ Δούβη) 
οΰ τήν γραφικήν καλλονήν δέν δύναται νά παρα- 
στήση γραφίς, καί οΰ άμυδράν ιδέαν δίδει ή 
παρατεθειμένη είκών. Οί όπισθεν τοΰ καταρράκτου 
βράχοι Ανέρχονται είς ύψος 6(10 ποδών, καί αύ- 
τδς δ καταρράκτης χύνεται έντός βαράθρου έχον
τος βάθος χιλίων περίπου ποδών. Τήν πρώτην 
Κυριακήν τοΰ Ιουλίου έκάατου έτους τελείται 

ένταΰθα περίεργος πανήγυρις. Ελβετοί καί Γάλ
λοι, ους χωρίζει ή λίμνη Chalezon, συνέρχονται 
ένταΰθα ύπδ τδν καταρράκτην έν λέμβοις μέχρι 
τοΰ σημείου, δπου δέν ύπάρχει κίνδυνος, καί 
συνελθόντες έπί τδ αύτό άδουσι καί χορεύουσιν 
έν ύπαίθρφ μέχρι βαθείας νυκτός, δτε έκαστος 
άποσύρεται είς τά ίδια.

'0 Δούβης έχει μεγάλην Αφθονίαν ιχθύων, 
καί ή αλιεία έν αύτω λαμβάνει μεγάλα; δια
στάσεις, ιδίως διασκεδαστική είναι ή Αλιεία τών 
καραβίδων, αΐτινες είναι νοστιμώταται. Μικρόν 
πυκνόν δίκτυον κρέμαται άπδ σχοινιού· έν τφ 
δικτύφ τίθεται τεμάχιον κρέατος όζοντος. Τδ 
δίκτυον ρίπτεται έντδς τοΰ ποταμού καί μετ’ 0- 
λίγον περικυκλοΰται ύπδ τών καραβίδων, αΐτινες 
δλαι ζητοΰσι ν’ άρπάσωσι τδ δόλωμα. Ό Αλιεύς 
τότε άφίνει τδ δίκτυον βαθύτερον, μέχρις οΰ 
αίσθανθή έκ τοΰ βάρους δτι είσήλθεν έν αύτω 
ή λεία. Βιαίως τότε Ανασύρει τδ σχοινίον καί 
ή καραβίς συνελήφθη. Συμβαίνει δμως πολ
λάκις, καθ’ ήν στιγμήν άνασύρεται τδ δίκτυον, 
ή καραβίς ν’ άρπάση τδ κρέας καί διά τολμηρού 
άλματος νά έκφύγη τοΰ δικτύου. Αί καραβίδες 
τοΰ Δούβη μεταφέρονται είς τάς πλησίον πόλεις, 
δπου εΐναι περιζήτητοι, άποστέλλονται δέ καί 
μέχρι Παρισίων, δπου άδρώς πληρόνονται παρά 
τών γαστριμάργων.

ΜΙΛΤΩΝΟΣ
ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

νΰν τό πρώτον έΐελληνισθάς 

ί>.·ώ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ. ΚΑΣΔΑΓΛΗ 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ.

Έν Λονδίνφ IS87.

(Μετά είκόνος, δρα οελ. 137.)

ΕΤΑ διετείς κόπους καί σύντονον έργα
σίαν έπετελέσθη ή Μετάφρασις είς τήν 
καθ’ ήμάς γλώσσαν τοΰ Αριστουργήματος

τοΰ Μίλτωνος, τοΰ έπικοΰ ποιήματος, τδ όποιον 
έθαυμάσθη ύπδ τών παρελθουσών γενεών καί 
θέλει θαυμάζεσθαι ύπδ τών μεταγενεστέρων, 
διότι εΐναι έργον πρωτότυπον, δΐ οΰ δ Μίλτων
άπεθανάτισε τδ δνομά του.

'Ο Κύριος Αλέξανδρος Σ. Κάσδαγλης, 
λόγιος όμογενής διαμένων έν Λονδίνφ, γνωστός 
άλλως τε καί έξ ετέρων φιλολογικών συγγραμ
μάτων, συνέλαβε τήν τολμηρόν ιδέαν νά έξελ- 
ληνίση τδ έπος τοΰ Άγγλου ποιητοΰ. Τδ έργον 
ήτο έκ τών δυσχερεστάτων, ώς δμολογεΐ αύτός οΰ
τος έν τφ προοιμίφ του, καί δμως δυνάμεθα άδι- 
στάκτως νά όμολογήσωμεν, τδ διεξήγαγε μετά 
Αξιέπαινου Ακρίβειας καί μετά πολλής επιτυχίας, 
διότι έν τοιούτοις έργοις δ μεταφραστής δέν 
έχει μόνον ν’ άγωνισθή κατά τής φράσεως, άλλα 
καί κατά τοΰ μέτρου. Ύπέρ τό δέον μετριο- 
φρονών δ κ. Άλεξ. Κάσδαγλης ονομάζει τδ έρ
γον του δοκίμιον · ήμεΐς άδιστάκτως λέγομεν 
βτι εΐναι Αληθής τής φιλολογίας ήμών πλου
τισμός. Οί έξάμετοοι στίχοι, έν οίς μετεφράσθη, 
έχουσι τι τδ σεμνόν καί τδ προσέγγιζαν είς τήν 
γλώσσαν τών θείων Γραφών, άρμόζον είς τήν 
ύπόθεσιν τοΰ ποιήματος· ή γλώσσα είναι καθα
ρεύουσα· αί έννοιαν σαφείς καί ούδόλως παρα- 
βεβιασμέναι. Άν ένιαχοΰ έγένοντο μεταθέσεις 
τινές λέξεων, τοΰτο δέν παραβλάπτει τήν έν
νοιαν, παρέχει μάλιστα καί ιδιαιτέραν καλλονήν 
είς τδν λόγον. Άνέγνωμεν τά πλεΐστα τών 
ασμάτων καί όμολογοΰμεν δτι έθέλχθημεν με-

γάλως έκ τής άναγνώσεως, ήτις δέν είναι κοπι
ώδης, ώς πολλάκις συμβαίνει είς μεταφράσεις 
καί μάλιστα είς μεταφράσεις ξένων διεξοδικών 
ποιητικών έργων.

Ή βασίλισσα τής Αγγλίας έξαιρετικώς έτί- 
μησε τδν μεταφραστήν δεχθεΐσα τήν άφιέρωσιν 
τοΰ βιβλίου. Ή Αφιέρωσι; ελληνιστί καί Αγ
γλιστί γεγραμμένη έχει ώς έξής. ’ Τή αύτής 
“γαληνότατη Μεγαλειότητι Βικτωρία, άνάσση 
"τής Μεγάλης Βρεττανίας καί Ιρλανδίας, αύτο- 
"κρατείρα τής Ινδικής, ή πρώτη αύτη είς τήν 
"έλλάδα φωνήν μετάφρασις τοΰ Άπολεσθέντος 
"Παραδείσου τοΰ Μίλτωνος ειδική άδεια τής 
'Ά. Μ. ταπεινώς καί εύσεβάστω; Ανατίθεται 
"ύπδ τοΰ μεταφραστοΰ.”

Ίο βιβλίον, άριστα καί μετ’ έξαιρετικής 
πολυτελείας τετυπωμένον είς σχήμα φυλλου, 
διαιρείται είς 12 μέρη ή βιβλία, φ έκάστφ 
προτάσσεται ή ύπόθεσις, κοσμείται δε δια 
50 λαμπρών εικόνων τοΰ διασήμου Γάλλου 
καλλιτέχνου Γουστάβου Δορέ. Ιήν τής προ- 
μετωπίδος δημοσιεύομεν ένταΰθα. Παριστφ δέ 
ή είκών αΰτη τήν άξιοθαύμαστον πύλην τοΰ 
βαπτιστηρίου τής Φλωρεντίας, τδ Αριστούργημα 
τοΰτο, τδ θαυμαζόμενον ύπδ πάντων τών περι
ηγητών, τήν Πύλην τού Παραδείσου, φέρουσαν 
τήν έξής έπιγραφήν- "Αύτη ή πύλη τοΰ Κυ- 
“ρίου- δίκαιοι είσελεύσονται έν αύτή.” (Ί’αλμ. 
1’1 Ζ'. 20.)

Μετά τήν άφιέρωσιν δ μεταφραστής έδη- 
μοσίευσεν έλληνιστί έξάστιχον ποιημάτων τού 
"Αγγλου Dryden, λέγον·

Τρεις ποιηταΐ κατά τρεις άφεστώτας αιώνα; φανέντες, 
Κόσμος υπήρξαν ‘Ελλάδος κλεινής, ’Ιταλίας κι’ ’Αγγλίας ■ 
“Γψει νοός έξαιρέτω; ό πρώτος αύτών υπερείχε· 
Κρείοαων ό δεύτερος ήν μεγαλείω, άμφοϊν δε ό τρίτος· 
Πλέον ή δύναμις φύσεως ούζ. ήδζνήθη προβήναι· 
"Οπως τδν τρίτον ποιήση, τούς πρόσθεν συνήνωσε δύο.

Οί τρεΐς ούτοι ποιηταΐ είναι ό "Ομηρος, ό 
Δάντης καί δ Μίλτων.

Μετά τδ ποιημάτων τοΰτο έρχεται δ βίος 
τοΰ Μίλτωνος, δν συνέγραψεν δ μεταφραστής 
κατά τάς άκριβεστέρας έν ’Αγγλία πηγάς. Εΐναι 
βιογραφία εκτεταμένη χαρακτηρίζουσα κάλλιστα 
τον ποιητήν τοΰ Άπολεσθέντος παραδείσου. 
Άρχοντας κατόπιν τά διάφορα άσματα ή βιβλία, 
οις προτέτακται ή ύπόθεσις

Κρίνομεν δλως περιττόν νά συστήσωμεν έν
ταΰθα ιδιαιτέρως τδ βιβλίον· τούτο εΐναι αύτο- 
σύστατον καί άληθές πάσης Ελληνικής βιβλιο
θήκης κόσμημα. '0 κ. Κάσδαγλης μεταφράσας 
τδ Αθάνατον ποίημα τοΰ Μίλτωνος καί χατα- 
στήσας αύτδ οΰτω προσιτόν είς τούς ομογενείς 
ήμών μεγάλην προσέφερεν ύπηρεσίαν είς τδ 
έθνος. "Οπως τά Αριστουργήματα τών άρχαίων 
ήμών προγόνων εΐναι κτήμα κοινόν, οΰτω πρέ
πει καί τά Αριστουργήματα τών ξένων να κατα- 
στώσι κτήμα καί ήμών, καί τοΰτο έπιτυγ/άνεται 
διά καλής καί Ακριβούς μεταφράσεως.

ΑΙ ΛΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 125.)

(Συνέχεια.)

?) μεγαλειτέρα τών λιμνών τής βορείου 
Ιταλίας κατά τήν έκτασιν εΐναι ή λίμνη 
τής Γάρδης, τδ lacus Benacus τών 

άρχαίων 'Ρωμαίων. Έχει μήκος 37 μιλιών 
και πλάτος 15 μεταξύ τοΰ παραλίμνου φρουρίου 
τής Πεσκιέρα; καί τής κωμοπόλεως Δεζαντσάνου- 
ώς έκ τούτου δέ εΐναι εκτεθειμένη είς σφοδρούς

Ανέμους, οΐτινες συνταράσσουσιν αύτήν πολλάκις 
καί σχηματίζουσιν έν αύτή σφοδρός τρικυμίας. 
Πρδς τδ νότιον αύτής μέρος ή λίμνη έχει τάς 
δχθας ταπεινός καί δέν παρουσιάζει μεγάλην 
γραφικήν ποικιλίαν, όταν δμως τό άτμόπλοιον 
τό περιπλέον αύτήν διαβή τδ άκρωτήριον τοΰ 
Αγίου Βιγιλιου καί διευθύνεται πρδς τήν κω- 
μόπολιν Ί’ίβαν, τήν είς τδ άκρον τής λίμνης 
κειμένην, καί δπου ή λίμνη δεν έχει πλάτος 
ή μόνον τριών ή τεσσάρων μιλιών, ή θέα κα
θίσταται μεγαλοπρεπής, διότι ό όρίζων έπιστέ- 
φεται ύπδ ύψηλών καί καταφύτων όρέων.

Είς τήν νότιον άκραν τής λίμνης Ακριβώς 
μεταξύ ΓΙεσκιέρης καί Δεζεντσάνου τδ άκρω
τήριον τής Σερμιόνης εισέρχεται έντδς τής λίμνης 
έπί τρία ολόκληρα μίλια Από τής όχθης καί 
φαίνεται σχεδόν νήσος. Τδ Ακρωτήριον τούτο 
ήτο τδ Σίρμιον τών άρχαίων, γνωστόν καταστάν 
ώς διαμονή τοΰ ρωμαίου ποιητοΰ Κατούλλου. 
Λείψανά τινα τής i-αύλεως τοΰ ποιητοΰ σώ
ζονται μέχρι σήμερον. Τδ φρούριον τής Σερ
μιόνης, οΰ τήν εικόνα παραθέτομεν, έκτίσθη 
ύπδ Σκάλα τίνος εύγενοΰς ιππότου περί τδ τέλος 
τοΰ 13'·“ αίώνος, ήτοι πρδ 600 καί πλέον έτών. 

"Οπισθεν τοΰ φρουρίου έκτείνεται ώραΐος κήπος 
καί έλαιών. ’Ενταύθα ή καλλιέργεια εΰρεν έδα
φος τά μάλιστα γόνιμον ούδέ σπιθαμή γής 
μένει ακαλλιέργητος, καί ούδαμοΰ, ούδέ έν τή 
σκοτεινοτέοα γωνία, φύεται άγριον άνθος. Οί 
άνθρωποι εΐναι είς άκρον έργατικοί, καί είς 
τοΰτο βοηθεΐ αύτούς ού μόνον τδ κλίμα άλλά 
καί ή παράτασις τών ώρών τής ήμέρας έν μέσφ 
χειμώνι, καθ’ ας ούδέποτε έμφανίζονται αί 
όχληραί έκεΐναι δμίχλαι, αί καθιστάμεναι τδ 
φόβητρον τών γεωργών τών βορείων κλιμάτων.

(” Επεται συνέχεια.)

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.

Διήγημα έκ τοϋ Γαλλικού.

(Συνέχεια.)

Β
ι έν Σκωτία τελεσθεΐσαι έορταί ήσαν 
έπανάληψις τών έν Ιρλανδία έορτών, 
ήσαν βμως ποιητικώτεραι, διότι καί ή 
χώρα εΐναι ποιητικωτέρα. Πολλαί Αριστοκρα

τικά! οίκογένειαι καί πλεΐστοι συγγενείς προσήλ- 
θον, οΐτινες ύπεδέχθησαν λίαν φιλοφρονώ; τήν 
κυρίαν τοΰ κτήματος, δεσποσύνην Άραβέλλαν.

Ό Χριστιανός, οΰ δ >έρως καθ’ έκάστην 
ηΰξανε, κάλλιστα ένόει όποιον βάραθρον έχώ- 
ριζεν αύτδν άπδ τής πλούσιας κληρονόμου.

— Ναί, ναί, έλεγεν έν τοιαύταις στιγμαΐς 
Αδημονίας· δ πατήρ μου έχει δίκαιον ■ πρέπει 
ν’ Αναχωρήσω. Πώς θά τολμήσω νά προβώ;... 
θ’ Απέλθω λοιπόν καί δέν θά τήν βλέπω πλέον!...
Διατί όμως ήλθον; Διατι έγκατέλιπα τήν έρη- 
μίαν μου; Άχ! δέν έπεθύμουν'ν’ Αλλάξω τό 
σημερινόν μου βάσανον πρδς τήν πρώην ησυχίαν 
μου. ’Επιθυμώ μάλλον νά βασανισθώ, νά Αγα
πήσω και ν’ Αποθάνω ή νά μή τήν έγνώρισα
ποτέ έν τφ βίφ!

Ό δυστυχής δέν μετεΐχεν εύθύμως τών 
έορτών, έτρεχεν είς τά βρη καί είς τά δάση έπί 
τή προφάσει Θήρας, άλλά αί ελαφοι, αί δορ
κάδες καί τά πτηνά διέβαινον πλησίον του Ατι
μωρητί, διότι αύτός, βεβυθισμένος είς τάς Ονει
ροπολήσεις καί είς τήν θλίψιν του, ούδέ μίαν 
έρριπτε βολήν καί έπέστρεφε πάντοτε είς τήν
έπαυλιν κεναΐς χερσίν.
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— Έχετε αίσθημα δυστυχές, κύριε 'Ερβέν, 
τφ έλεγε νεαρά κόρη, έξαδέλφη τής Άραβέλλας. 
Άποδεικνύετε πράγματι μεγάλην ευστάθειαν. 
Ούδέ πτηνδν έφονεύσετε μέχρι τοΰδε.

— Δεσποσύνη μου, άπεζρίνατο δ Χριστιανός· 
ή χώρα σας εΐναι τόσον ώραΐα, ώστε Αφαιροΰμαι 
έντελώς θαυμάζων αύτήν λησμονώ βτι εξέρ
χομαι είς Θήραν· βλέπω καί μένω έκπληκτος 
απέναντι τής ωραίας φύσεως.

— Δέν εΐναι φρόνιμον λοιπόν νά εόρίσκηταί 
τις πλησίον σας έν τοιαύταις στιγμαΐς;

'0 νεανίας δέν άπεκρίνετο και έφαίνετο, μή 
έννοών. '0 ζωηρός έρως καθιστά πολλάκις τόν 
άνθρωπον ώς βλάκα. Διό καί ήμέραν τινά, δτε 
ή αύτή νεάνις είπε πρός τόν Λιονέλον, δτι ό 
Γάλλος φίλος του εΐναι βλάς, οΰτος άπήντησεν·

— 'Οχι βεβαίως, βλάς δέν είναι, άλλ’ έάν 
σύ τόν εύρίσκης τοιοΰτον, πρέπει άφεύκτως νά 
ήναι έρωτευμένος.

'Η Κυρία Σπρίτ άπεφάσισε νά διέλθη μετά 
τής θυγατρός της τάς τελευταίας τοΰ θέρους 
εβδομάδας έν Μόνμεϊθ, δπως συνεννοηθή προς 
τούς ένοικιαστάς τών κτημάτων. Ό δέ Λΐο- 
νέλος έπεθύμει νά μεταβή είς Ιρλανδίαν, δπως 
έπιδοθή κατά τό φθινόπωρον είς τήν Θήραν 
ήθελε νά παραλάβη μεθ’ έαυτοΰ και τόν Χρι
στιανόν, και οΰτος εΐχε διάθεσιν νά δεχθή τήν 
πρόσκλησίν ταύτην, διότι έσκέπτετο δτι μένων 
πλησίον του δέν άπεξενοΰτο έντελώς τής Άρα
βέλλας και θά ήδύνατο νά όμιλή συχνά περί 
αύτής, έν ω άν άνεχώρει διά Βρύγην, τετέ- 
λεσται. Μόνον ή ιδέα τοΰ τοιούτου Αποχω
ρισμού τφ έπάγονε τό αίμα είς τά φλέβας. ' ΓΙ 
μελαγχολική καί ζοφερά έκείνη οικία, παρα
βαλλόμενη πρός τάς λαμπρότητας καί τήν εύ- 
θυμίαν τών τελευταίων τριών μηνών, τφ έφαί
νετο αληθής φυλακή.

— "Αν έπιστρέψω έκεΐ, θ’ άποθάνω, έσυλ- 
λογίζετο· τόσον καλλίτερον! Τί τήν θέλω τήν 
ζωήν;

Ηδη σχεδόν δλοι οί ξένοι εΐχον αποχω
ρίσει· έμειναν συγγενείς τινές καί οικείοι. '0 
Λιονέλος έλεγε ν’ άναχωρήση συντόμως, ό δέ 
δυστυχής Χριστιανός έσυλλογίζετο δτι μετ’ όλί
γον δέν θά έβλεπε πλέον έκείνην, ή εΐχεν αφι
ερώσει τήν ζωήν του. Ή Κυρία Σπρίτ παρε- 
τήρει τήν θυγατέρα της καί γινώσκουσα αύτήν 
καλλιστα έβλεπε τάς προόδους, άς έποίει έν τή 
καρδία της αίσθημα, δπερ δέν ήδύνατο νά κατα- 
πνίξη· δέν ήδύνατο δμως νά έξηγήση τήν φαι- 
νομένην ηρεμίαν τής Άραβέλλας καί άπέδιδεν 
αύτήν είς πρόθεσιν. "Οσιο μάλλον έγνώριζε τόν 
Χριστιανόν ή άγαθή μήτηρ, τοσούτφ μάλλον 
ένόει τό αίσθημα τής Ουγατρός της, καί δσφ 
μάλλον έπεθύμει, ή θέσις τοΰ νέου νά κατα- 
στήση τό συνοικέσιον κατορθωτόν, τοσούτφ μάλ
λον έφοβεΐτο, μή έπέλθωσι προσκόμματα ανυ
πέρβλητα καί Απροσδόκητα. Ή άγνοια, έν ή 
διετέλει δ Χριστιανός περί πάντων τών άφο- 
ρώντων είς τό παρελθόν τής οικογένειας του, 
τήν έφόβιζεν. Ό άνθρωπος συνήθως συλλογί
ζεται τό κακόν. Πολλάκις, μετά τήν μετά τής 
Άραβέλλας συνδιάλεξίν της, προσεπάθησε νά 
φέρη τόν λόγον έπί τοΰ σπουδαίου τούτου ζη
τήματος, άλλά δέν κατώρθωσε νά φωτισθή πλει
ότερον.

Εσπέραν τινά μετά τό γεύμα ό καιρός ήτο 
λαμπρός, ή σελήνη άνέτελλε καί έκάλυπτε τήν 
λίμνην διά τών Αργυρών αύτής Ακτινών. Έν 
τή λίμνη κατωπτρίζοντο καί οί πεφωτισμένοι 
πύργοι τής έπαύλεως. Οί συνδαιτημόνες έπινον 
τδν καφέν έπί τοΰ εύρέως έςώστου καί έθαύ- 
μαζον τήν καλλονήν τής φύσεως. '0 Χριστιανός 
παρετήρει τήν Άραβέλλαν, ήτις ούδέποτε τφ 
έφάνη τόσον ώραΐα καί θελκτική. Καί έν τούτοις

έπρεπε ν’ άποχωρισθή αύτής καί ίσως διά παν
τός! Πνιγόμενος ύπδ τής συγκινήσεως, σπεύδων 
νά άποφύγη τά βλέμματα τών περιέργων ή τών 
Αδιάφορων, κατήλθε τάς βαθμίδας τοΰ έςώστου 
καί εισήλθεν είς δενδροστοιχίαν, άγουσαν πρός 
τήν όχθην, καί άκριβώς προς τό μέρος, ένθα 
ήσαν έλλιμενισμέναι αι λέμβοι, αΐ χρησιμεύουσαι 
πρός διασκέδασιν τών κατοίκων τής έπαύλεως. 
Έβάδιζε βήματι μεμετρημένφ, ούτως είπεΐν, 
καί διήρχετο ώς σκιά διά μέσου τών μεγάλων 
δένδρων, ών τούς κορμούς καί τούς κλάδους τό 
άμυδρόν φώς έσχεδίαζεν έπί τών αγρών. Άφι- 
χθείς παρά τήν λίμνην έρριψε τά βλέμματά του 
έπί τής χώρας ταύτης, ήτις άνήκεν αύτή, καί 
ένθα ήμέραν τινά, συνοδευομένη ύπό τοΰ αγα
πώντας αύτήν συζύγου, θά ήρχετο ευδαίμων, έν 
ω αύτός θά ήτο μόνος, μόνος διά παντός! 
Όποια θλιβερά λέξις, όποια θλιβερά είκών, δταν 
δ βίος κήται ένώπιον ήμών τοσοΰτον μακρός!

Έπροχώρησε πρδς τάς λέμβους. Πλοΰς έπί 
τής ώραίας ταύτης λίμνης έν τοιαύτη στιγμή 
συνήδε πρδς τούς συλλογισμούς του. Καθ’ ήν 
στιγμήν ήτοιμάζετο νά έπιβή μιας τών λέμβων, 
γλυκεΐά τις φωνή έψιθύρισε πλησίον του γαλ
λιστί ·

— Κύριε Χριστιανέ, θέλετε νά μέ συμπαρά- 
βητε μεθ’ υμών; Έχω μεγίστην έπιθυμίαν νά 
πλεύσω όλίγον έπί τής λίμνης.

Ήτο ή Άραβέλλα, ήτις τδν παρηκολούθησεν 
απαρατήρητος. Ήσθάνθη ώς παραζάλην έκ τής 
χαράς καί τής αιφνίδια; έμφανίσεως.

— Δεσποσύνη, είπε· θέλετε νά έλθετε 
μετ’ έμοΰ;

— Βεβαίως τδ θέλω. Σάς φαίνεται τοΰτο 
παράδοξον; Μήπως πρώτον συμβαίνει τοΰτο;

Καί πράγματι πολλάκις διέπλευσαν δμοΰ 
άμφότεροι τήν λίμνην έν ήμέρα δμως καί ένώ
πιον άλλων Ανθρώπων καί έπί όλίγας στιγμάς· 
άλλ ούδέποτε τήν νύκτα καί τοσοΰτον οίκείως. 
Ή νεάνις ήτο σοβαρά· ή συμπεριφορά της ούδέν 
εΐχε τδ παιδαριώδες ή άπερίσκεπτον. Άνήρ 
έχων μεγαλειτέραν οίησιν τοΰ Χριστιανού ήδύ
νατο νά ύποθέση βτι ήτο συνέντευξις μεμελε- 
τημένη· αύτδς δμως ούδ’ έφαντάσθη τοΰτο. 
"Οθεν ύπήκουσεν, ώ; ύπήκουον άλλοτε οί δπαδοί 
τών μεγάλων Κυριών τοΰ μεσαιώνος, χωρίς νά 
κάμη ούδέ τήν έλαχίστην παρατήρησιν.

Άφ’ οΰ ή λέμβος ήτοιμάσθη, προσέφερε τδν 
βοαχίονά του είς τήν κόρην, ήτις έκάθησεν έπί 
τοΰ θρανίου τοΰ παρακειμένου τής θέσεως, ένθα 
έμελλεν αύτδς νά καθήση ΐνα διευθύνη τό σκά
φος. Ή λίμνη ήτο ήρεμος καί διαφανής ώς 
κάτοπτρον· ταχέως δέ ή λέμβος άποχωρισθεΐσα 
τής όχθης εύρέθη έν τφ μέσφ τής λίμνης, δπου 
άμφότεροι εύρέθησαν μόνοι ένώπιον τού Θεοΰ 
καί τών θαυμάτων τής πλάσεως αύτοΰ.

Ή Άραβέλλα έκράτει έν χερσίν Ανθοδέσμην 
φθινοπωρινών ρόδων, τά όποΐα άφηρημένη έξε- 
φύλλει, καί τά φύλλα πίπτοντα έντός τοΰ ΰδα- 
τος έγίνοντο άφαντα τδ εν κατόπιν τοΰ άλλου. 
Ό Χριστιανός παρηκολούθει διά τοΰ βλέμματος 
τά φύλλα ταΰτα· πόσον θά έπεθύμει νά τά συλ- 
λέξη δπως τά κρατήση διά παντός ώς άνάμνησιν 
τής λαμπρά; ταύτης νυκτός, τής τελευταίας τοΰ 
βίου του εύδαίμονος στιγμής.

— Ουτω παρέρχονται καί αί εύτυχεΐς ήμών 
ήμέραι, έψιθύρισεν άρκούντως δυνατά.

— Διατί, κύριε Χριστιανέ; Απεκρίθη ή 
νεάνις. Δέν παρέρχονται διά παντός, ή μάλλον 
έπέρχονται άλλαι. Ύπάρχουσι καί άλλαι εύ
τυχεΐς ήμέραι έν τω βίφ, δπως ύπάρχουσι καί 
άλλα ρόδα. Μήπως δέν έχω καί άλλα ρόδα;

Καί άποσπώσα έκ τής ανθοδέσμης έν £ιόδον 
τδ άφησε καί έπεσεν έπί τών γονάτων της.

— Ναί, δεσποσύνη, ναί, ύμεΐς έχετε άλλας 
ήμέρας εύτυχεΐς, έν φ έγώ . . .

— Ύμεΐς δέν έχετε ίσως; Τδ μέλλον δέν 
σάς άνήκει, ώς ανήκει καί είς έμέ, ώς ανήκει 
είς τήν νεότητα; Διατί ν’ αμφιβάλλετε περί 
θεοΰ καί περί τής ευδαιμονίας;

— Υπάρχουν άνθρωποι έν τω κόσμφ, δε
σποσύνη , ών ή τύχη δέν μεταβάλλεται. Έάν 
εΐχετε άνατραφή, ώς έγώ, έν τή άπομονώσει καί 
τή ζοφερά έν Βρύγη οικία, έάν εΐχετε ζήσει 
έν μέσφ πατρός καί μητρός, ών ούδέποτε μει
δίαμα έφώτισε τήν στοργήν, ήθέλετε έννοήσει 
δτι ύπάρχουσιν θλίψεις μή παραδεχόμενοι παρη
γοριάν, δτι ύπάρχουσι δυστυχήματα Ανεπανόρ
θωτα, δτι ύπάρχουσιν άνθρωποι, οΐτινες εΐναι 
διά παντός άποκεκλεισμένοι άπδ τής εύδαιμονίας, 
ήν μοί ύπόσχεσθε.

— Εννοώ, κύριε Χριστιανέ, δτι είσθε έκ 
τών άνυπομόνων έκείνων Ανθρώπων, ούς ούδέν 
τέρπει καί εύχαριστεΐ καί ούς φοβίζει και δ 
έλάχιστος σπινθήρ. Τδ παρελθόν σας ήτο θλι
βερόν, τοΰτο εΐναι βέβαιον, άλλά μήπως είναι 
γεγραμμένον έπί τοΰ μετώπου σας δτι ή μελαγ
χολία αυτή θά έπεκταθή καθ’ δλον τδν μέλ
λοντα βίον σας; Είσθε τοσοΰτον φιλόδοξος, ώστε 
ούδέν σάς Αρκεί;

— Ναί, δεσποσύνη, είμαι φιλόδοξος . . . έν 
τοΐς δνείροις μου, τδ όμολογώ.

— Καί τί όνειρεύεσθε; Τιμάς; Πλούτη; 
Ταΰτα δύνασθε ν’ άποκτήσητε.

Ό Χριστιανός έσεισε τήν κεφαλήν.
— Δέν τδ πιστεύετε; προσέθηκεν ή κόρη.
— Ούτε καν τδ φαντάζομαι.
Έπήλθε μικρά σιωπή · αί παρειαί τής Άρα

βέλλας έπορφυρώθησαν, τά δέ βλέμματα αύτής 
ύψώθησαν πρδς ούρανόν, ώς νά έζήτει Απόφασιν.

— θά συνοδεύσητε τόν άδελφόν μου είς τήν 
’Ιρλανδίαν; ήρώτησεν ή νεάνις συνεσταλμένη. 
Οί γονείς σας δέν σάς Ανακαλούν είς Βέλγιον;

— IIρδ πολλοΰ ό πατήρ μου μέ συμβουλεύει 
νά έγκαταλίπω κόσμον, έν φ δέν πρόκειται νά 
ζήσω· άλλά δέν έχω τό θάρρος νά τδ έκτελέσω. 
Τδ ένεστώς όνειρον μου εΐναι τόσον ώραΐον! 
Ζητώ νά τό παρατείνω δσον δύναμαι πλειότερον, 
διότι μετά ταΰτα δέν υπάρχει ή ή νύξ, ή αιώ
νια νύξ καί ή άπελπισία.

Ή Άραβέλλα έλαβε τό ρόδον, τδ πεσδν έπί 
τών γονάτων της καί τδ έρριψε μακράν. Ό 
Χριστιανός εΐχεν άφήσει τάς κώπας, και ΐστατο 
έν έκστάσει ένώπιον τής εύγενοΰς κόρης, ήτις 
τφ ώμίλει περί εύδαιμονίας, έν φ αύτός ήτοι
μάζετο ν’ άπαρνηθή αύτήν διά παντός. Ή καρ
δία του έπαλλε σφοδρώς. νΑχ! άν έτόλμα νά 
/>ιφθή είς τούς πόδας της καί νά τή εΐπη·

— Δέν είναι τά πλούτη, δέν είναι αί τιμαί, 
ας θηρεύω, άλλά τήν Αγάπην σου · ζητώ νά μοί 
δώσης τδ δικαίωμα νά σέ άγαπώ, έγώ δ ούτι- 
δανός άνθρωπος σέ τήν βασίλισσαν. Ζητώ τήν 
εύτυχίαν νά σέ βλέπω διηνεκώς, τήν έλπίδα 
ν άφοσιωθώ είς σέ, νά δώσω τήν ζωήν μου 
δι’ έν σου μειδίαμα, διότι σέ λατρεύω, καί ή 
γή δέν έγκρύπτει τόσους θησαυρούς, δσους θ’ άν- 
τήλλασσον άντί ένδς βλέμματός σου!

Καί ταΰτα μέν έσκέπτετο ό ταλαίπωρος νεα
νίας, ούδέποτε δμως θά είχε καί τήν τόλμην 
νά έκστομίση.

Ή Άραβέλλα, βεβυθισμένη είς τάς σκέψεις 
της, ήτο βαθέως συγκεκινημένη· ήτο κόρη Ανε
πτυγμένη, έχουσα θέλησίν σταθεράν. Ή εύφυία 
της, ή γενναία αύτής καρδία, καί ή βρετανική 
της πρωτοτυπία, ήν είχε κληρονομήσει παρά 
τοΰ πατρός της, παρεΐχον είς τήν νεότητά της 
Ιδέας., ας ούδέ πρός τήν μητέρα της έξεμυστη- 
ρεύετο. Ήγάπα τδν Χριστιανόν, τόν εΐχε σπου
δάσει κατά βάθος καί παρεσύρετο ύπδ τοΰ

αισθήματος, δπερ καθ’ έκάστην άνεπτύσ- 
σετο. Ένόει συγχρόνως δτι ήγαπάτο, ώς 
έπόθει ν’ άγαπάται· ένόμιζεν αύτδν δυστυ
χή, καί ήκολούθει τήν γλυκεΐαν έκείνην 
εμπνευσιν, ήτις, δώρον τοΰ ούρανοΰ, μάς 
έπιτάττει νά μεταοάλλωμεν τήν Ολίψιν είς 
εύδαιμονίαν. Διά μιας λέξεως ήδύνατο νά 
παράσχη είς τήν τετραυματισμένην έκείνην 
καρδίαν χαράν, ήν ό ούρανός ήδύνατο νά 
«Οονήση. Δέν έδίσταζεν· ήτο Αποφασι
σμένη, άλλά μέ δλην τήν στερεάν αύτής 
θέλησίν ή αιδώς τής νεοτητος της ,τή 
έκλειε τά χείλη. Έάν ήγάπα οΰτωςγάν- 
ορα πλούσιον, άξιόζηλον, βεβαίως Οά έπρο- 
τίμα ν’ άποθάνη πριν ή πρώτη έκφοασθή* 
άλλ’ ένταΰθα έπρόκειτο νά παρηγορηθή 
λύπη βαθεΐα, έπρόκειτο νά σωθή άπηλ- 
πισμένος άνθρωπος έκ τοΰ κρημνού, νά 
δοθή αύτφ νέα υπαρξις.

Ό Χριστιανός άνέλαβε τάς κώπας καί 
ή λέμβο; έπλεεν ήσύχω; έπί τοΰ λείου κα
τόπτρου τής λίμνης. Ούδείς θόρυβος διέ- 
κοπτε τήν γαλήνην δέν ήκούετο ή ό 
ήσυχος κρότος τών κωπών. Ύπήρχε το- 
σαύτη ποίησις έν τή μυστηριώδει ταύτη 
ώρα, ώστε ήτο άδύνατον ν’ άνθέξωσι δύο 
φύσεις τοσοΰτον ευαίσθητοι.

— Κύριε Χριστιανέ, είπεν αίφνης ή 
νεάνις σχεδόν τρέμουσα, σάς παρακαλώ, 
ψάλετέ μοι τδ ασμα τής Λίμνης τοΰ Λα- 
μαρτίνου· πρδς τήν ώραίαν ταύτην σκηνο
γραφίαν δέν λείπουσιν ή οί λαμπροί στίχοι 
τοΰ Γάλλου ποιητοΰ καί ή άρμονία τοΰ 
άσματος, δπως τήν συμπληρώσωσιν.

Ό Χριστιανός εΐχεν ώραίαν φωνήν 
καί μεγάλην τέχνην είς τδ αδειν. Ή 
παράκλησις τής κόρης τόν ένεθουσίασεν. ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΣΕΡΜΙΟΝΗ. (Lago di Garda.)

ΘΕΑ ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

ΤΟΥ ΚΟΜΟΥ.

(Bellaggio.)

Ηδη θά ήδύνατο νά έκφράση δλον τδ αί
σθημα τής καρδία; του, αύτή δέ θά τδν 
ήκουε καί θά τόν ένόει ίσως. Ήρξατο λοι
πόν αδων τάς ώραίας τοΰ Ααμαρτίνου στρο- 
φάς, καί ήδε μετά τοσαύτης ψυχής, ώστε 
ή νεάνις βαθύτατα συνεκινήθη καί δάκρυα 
άπέσταζον έκ τών όφθαλμών της. "Οτε δέ 
έφθασιν είς τού; άμιμήτου; στίχου;, οΐτινες 
τελειόνουσι τήν άθάνατον ωδήν·

“Ό άνεμος, δστις γογγύζει, ό ρύαξ, δστις στενάζει, 
Τά άρώματα τής βαλσαμώδους ατμόσφαιρας. 
ΙΙάντα δσα βλέπει τις, δσα Ακούει καί αναπνέει, 
Ά; είπωσι<· ΊΙγάπησαν!"

ή φωνή του κατεπνίγει έν στεναγμφ, αί 
κ.ώπαι έξέφυγον τών χειρών του· αύτδς 
δέ πίπτων γονυπετής ένώπιον της, έψι- 
Ούρισεν άκων καί χωρίς νά έχη συναί- 
σθησιν τοΰ τί πράττει ·

— Άραβέλλα! Άραβέλλα! Ναί, ναί, 
σ’ άγαπώ!

Ή κόρη ούδέν άπήντησε, δέν τδν άπώ- 
θησεν, άλλ’ ή άνθοδέσμη της έπεσεν ολό
κληρος έκ τής ζώνης της έπί τών έσταυ- 
ρωμένων χειρών τοΰ Χριστιανού, δστις 
άρπάσας αύτήν τήν κατησπάσθη.

'Υπάρχουσιν έντυπώσεις, αΐτινες μόνον 
διά τής σιωπή; έξηγοΰνται· ή μεγάλη ευ
τυχία εΐναι σιωπηλή, διότι δέν ύπάρχουσι

λέξεις,'δπω; τήν έκφράσωσιν. Ή Άραβέλλα, κάτω νεύουσα ΐστατο έν τή αύτή 
θέσει, έν ή ήκουσε τούς λόγους, τούς τοσοΰτον πολυτίμους τή καρδία της. Ή 
λέμβος έπλεεν ήσύχω; πρδς τήν Αντίπεραν όχθην ώθουμένη ύπδ τοΰ ρεύματος. 
Έκάθητο ό Χριστιανός καί προσέολεπε τήν κόρην, περιμένων τήν πρώτην λέξιν, 
ήτις θά έξήρχετο των χειλέων της. Μετ’ όλίγον ή Άραβέλλα ύψοΰσα τού; 
όφθαλμούς^πρός αύτόν, τφ είπε σχεδόν ψιθυρίζουσα.

— Ήξεύρω, δτι μέ άγαπάτε.
— Καί μοί τό έπιτρέπετε; άνέκραξεν αύτό; έξαλλος έκ τής χαράς.
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— Σας το επιτρέπω, διότι απόψε Αμέσως 
ή μήτηρ μου θά μάθη τά πάντα.

— Και τότε;
'Η Αραβέλλα έδίστασεν έπϊ στιγμήν καί 

έφαίνετο σκεπτική. Έκ τών λόγων της έξηρ- 
τάτο άμφοτέρων τό μέλλον.

— Και τότε, προσέθηκε, δέν αμφιβάλλω δτι 
θέλει εγκρίνει τήν όπόσχεσιν, ήν ενταύθα σας 
δίδω, νά μή λάβω άλλον σύζυγον ή υμάς.

— θεέ μου! θεέ μου!
Ό δυστυχής ΐστατο ώς έμβρόντητος ύπό τής 

άμετρου ευδαιμονίας του. Κατ’ άρχάς ένόμισεν 
δτι άπατάται καί παρεκάλεσεν αυτήν νά έπανα- 
λάβη τούς λόγους της, ή δέ κόρη έπανέλαβε 
τήν ύπόσχεσίν της, ήδη δμως μετά φωνής στε- 
ρεωτέρας.

— Πώς; εΐπεν ό Χριστιανός, σύ, ’Αραβέλλα, 
ή τόσον ώραία, τόσον εύγενής, τόσον πλούσια, 
σύ δέχεσαι τούς βρκους, τον έρωτά μου; Πώς 
είμαι άξιος τοσαότης ευτυχίας;

— Και δμως πρό μικρού αμφέβαλλες περί 
τής άγαθότητος τού θεού!

Ήρξάτο τότε μία τών ερωτικών έκείνων συν
διαλέξεων, ών τούς λόγους ή καρδία φέρει προς 
τά χείλη. Έκαμαν σχέδια περί τού μέλλοντος, 
σχέδια, τά όποια ούδέποτε πραγματοποιούνται, 
άλλά διπλασιάζοοσι τήν χαράν τού παρόντος. 
Εννοείται δτι ουδέ λόγος έγένετο περί τής 
πραγματικότητος τοΰ βίου · μόνον αί καρδίαι 
ωμίλουν. ’Οτε δέ εφθασαν πλησίον τής οικίας, 
ό Χριστιανός ανέκραξε μετά φωνής απελπισίας.

— Άχ! ’Αραβέλλα· είμαι δυστυχής, ούδέν 
αγαθόν έχω ή τήν αγάπην μου.

— Σιώπα Χριστιανέ, εΐπεν ή κόρη, καί 
άκουσέ με, διότι δ,τι θά σοί εΐπω τώρα δέν θά 
έπαναλάοω πλέον. "Αν καϊ νέα τήν ήλικίαν 
σκέπτομαι περ’ι τής θέσεώς μου καϊ τού μέλ
λοντος μου. Σχεδόν πάντοτε εΐδον τά χρήματα 
νά προεξάρχωσι τής εύτυχίας· σχεδόν πάντοτε 
εΐδον τά συνοικέσια βασιζόμενα έπί χρυσών θε
μελίων καϊ ούχι έπϊ τής βάσεως εκείνης, ήτις 
οφείλει νά ήναι ή βάσις πάντων τών έπιγείων 
πραγμάτων, δηλ. έπϊ τής καρδίας.

— Είσαι άγγελος, ’Αραβέλλα· πλήν δυστυ
χώς ό κόσμος δέν σκέπτεται ούτως.

— ’Αδιαφορώ περί τής γνώμης τοΰ κόσμου, 
Χριστιανέ· τά πάντα όφείλω εις τόν θεόν καϊ 
εις τήν μητέρα μου. Πολλάκις ή μήτηρ μου 
μο’ι έπανέλαβεν δτι μόνον τόν πατέρα μου θά 
έδέχετο σύζυγον καϊ άν δέν είχεν ούτε όνομα 
ούτε πλούτη. Έγώ δέ άπεφάσισα νά πράξω 
8,τι επραξεν ή μήτηρ μου, καϊ τούτο θά πράξω. 
Περιπλέον έγώ ηύτύχησα νά εδρω τόν μνηστήρα 
μου μεταξύ τών ανθρώπων, τών ύποστάντων 
σκληράς τής τύχης δοκιμασίας. Επομένως έγώ 
είμαι κατά τούτο εις θέσιν καλλιτέραν, καϊ σέ 
παρακαλώ ουδέποτε πλέον νά μοί φέρης αντιρ
ρήσεις. θά επίστευον δτι ζηλεύεις καί ή ζή
λεια είναι μέγα αμάρτημα. Ήδη δέ ας είσέλ- 
θωμεν εις τήν οικίαν, ούχι δμως είς τήν κοινήν 
αίθουσαν, άλλ’ έκαστος είς τό δωμάτιόν του, 
ώς άνθρωποι έχοντες Ανάγκην νά συνέλθωσι 
μετά πράξιν έπίσημον. "Οταν δέ αΰριον συναν- 
τηθώμεν πάλιν, ή μήτηρ μου καί ό Αιονέλος 
θά γνωρίζωσιν δτι έδώσαμεν αμοιβαίας ύπο- 
σχέσεις καϊ δτι άνήκομεν ό εις τφ άλλφ διά 
παντός. Χαΐρε, Χριστιανέ, καϊ απόψε, ώς πρό 
πολλού ήδη, ό τελευταίος μου συλλογισμός θά 
ήσαι σύ, ή τελευταία μου προσευχή θά ήναι 
διά σέ.

Τφ έτεινε τήν χεΐρα καί είσήλθεν έλαφρά 
είς τήν οικίαν. 'Ο δέ Χριστιανός περιήλθεν 
έπϊ πολύ έν τφ κήπφ · ό κόσμος τφ έφαίνετο 
πολύ μικρός, ώστε νά χωρήση τήν τοσαύτην 
ευτυχίαν του. Δέν ήδυνήθη νά κοιμηθή καθ’ ύ

λην τήν νύκτα καϊ άμα έχάραξεν, έσπεοσε πρός 
τόν κήπον καϊ τήν λίμνην, τούς μάρτυρας τής 
έσπερινής σκηνής, ής ή άνάμνησις δέν ήθελεν 
έξαλειφθή έκ τής μνήμης του.

(“Επεται ή συνέχεια.)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.

Άπεβίωσεν έν Καραχή τών Ινδιών έν άν
δηρα ηλικία 29 έτών ό Γεώργιος Μικόνιος, 
υιός τού έν Τεργέστη γνωστού καϊ Αρχαίου δι
δασκάλου Κυρίου Μικονίου. 'Ο Γεώργιος Μι
κόνιος, ού ό θάνατος κατέθλιψεν ού μόνον τούς 
δυστυχείς γονείς του άλλά καί πάντας τούς 
γνωρίσαντας αύτόν, ήτο νέος άριστα μεμορφω- 
μένος, διδάκτωρ τά Νομικά, άποπερατώσας τας 
σπουδάς του μετά πλείστης έπιτυχίας έν τοΐς 
Πανεπιστημίοις τής Ευρώπης. Έπιδοθεϊς κα
τόπιν είς τό έμπόριον είργάσθη έπί τινα έτη έν 
τφ γνωστφ έμπορικφ καταστήματι τών Κυρίων 
αδελφών 'Ράλλη έν Καλκούτη, δθεν άπεστάλη 
πρό όλίγων έτι μηνών είς Καραχήν παρά τόν 
Γάγγην, δπου δεινή καϊ βραχεία νόσος άφήρ- 
πασεν αύτόν έκ τοΰ κόσμου έν τή ακμή τής 
ηλικίας και τής ένεργείας αυτού. Ό Γεώργιος 
Μικόνιος είναι ό μεταφράσας προ τριών έτών 
τό άξιόλογον σύγγραμμα τοΰ Ιταλού Minghetti, 
το έπιγραφόμενον " Τά πολιτικά κόμματα καί 
ή τούτων έπέμβασις είς τά τής δικαιοσύνης καϊ 
τής διοικήσεως”. Τάς όλίγας ταύτας λέξεις χα- 
ράττομεν ένταύθα έπί τή σκληρά ταύτη Απώλεια, 
εύχόμενοι παραμυθίαν είς τούς γηραιούς αύτοΰ 
γονείς.

Ό έπί τινα έτη συνεργάτης ήμών, κ. 'Ρι
χάρδος Αίστ, ό τήν Οικονομικήν επιθεώρησή 
έν τφ Έσπέρφ συντάττων, άπεβίωσε πρό τινων 
έοδομάδων έν Τυρόλφ, θύμα γενόμενος τής τόλ
μης του. Άναβάς έπϊ υψηλής χιονεσκεποΰς 
κορυφής μετ’ άλλων συνοδοιπόρων ήθέλησε νά 
δρέψη άνθος σπάνιον τών όρεων, φυόμενον παρά 
τό χείλος αποτόμου κρημνού, δτε όλισθήσας κα- 
τέπεσεν έξ ύψους έβδομήκοντα μέτρων καϊ συν
τρίβεις κατά τών πετρών έφονεύθη. Ό άωρος 
θάνατος τού δυστυχούς νέου, τό τριακοστόν τής 
ήλικίας του έτος άγοντος, κατελύπησε τούς γη
ραιούς γονείς του καϊ τούς πολλούς φίλους, ους 
είχε καί ’έν Λειψίφ καί έν Βερολίνφ, ένθα 
έσχάτως είργάζετο έν τή έκεΐ Πιστωτική Τρα- 
πέζη.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑι.

προϊστορικοί έπιστήμαι είναι μία τών 
μεγάλων προόδων τών καθ’ ήμας χρό
νων. ’Ανεσκάφησαν αντικείμενα άνή- 

κοντα εις χρόνους έντελώς λησμονηθέντας, εύ- 
ρέθησαν όστά άνθρώπων, περί τής ύπάρξεως τών 
όποιων ούδείς έγίνωσκέ τι, διότι ούδε'ις τών αρ
χαίων περί αύτών άνέφερεν. Έσχάτως δέ έγέ- 
νοντο λίαν σπουδαΐαι άνασκαφαϊ κατά τήν μεταξύ 
Καρχηδόνος καϊ Αλμερίας παραλίαν έν 'Ισπανία. 
Αί άνασκαφαϊ αύται έφερον είς φώς τριάκοντα 
μέρη κατοΓκούμενα ύπό τών άρχαιοτάτων άν

θρώπων καϊ δώδεκα χιλιάδας αντικειμένων δια
φόρων, άποτελούντων μουσείου διδακτικώτατον.

Διά τών ευρημάτων τούτων δυνάμεθα νά 
παρακολουθήσωμεν τήν πρόοδον καϊ άνάπτυξιν 
τού άνθρωπίνου γένους. Είς τά άποδεδειγμένως 
άρχαιότερα μέρη έλλείπει έντελώς τό μέταλλον, 
καϊ δέν εύρέθησαν ή πελέκεις λίθινοι, κογχύλια 
οιάτρυτα καϊ πήλινα σκεύη δλως άτεχνα. Κα
τόπιν εμφανίζεται ό χαλκός, ου τήν άρχήν δέν 
δυνάμεθα νά όρίσωμεν. Πόθεν μετεδόθη εις τά 
μέρη ταύτα ή χρήσις τού χαλκού; ’Άγνωστον. 
Είς μεταγενεστέραν έποχήν εύρίσκομεν οικήματα 
άναπαυτικώτερα, δπλα εντελέστερα, πήλινα σκεύη 
καλλιτεχνικώτερα· τότε ήρξαντο καί σχηματι- 
ζόμεναι αί πόλεις, κείμενοι έπϊ λόφων καί ώχυ- 
ρωμέναι.

"Ο,τι ιδίως ένδιαφέρει τόν Αρχαιολόγον είναι 
οί τάφοι τών άρχαιοτάτων έκείνων άνθρώπων. 
Έν πάση έποχή καϊ παρ’ δλαις ταΐς φυλαΐς 
παρείχετο φροντίς τις είς τούς τάφους, διότι 
Αείποτε αίσθημα θρησκευτικόν συνωδεύετο μετά 
τού θανάτου · " Τό στερεΐν τούς άνθρώπους ταφής, 
λέγει ό Εύριπίδης, σημαίνει περιφρονεΐν τούς 
θεούς.” Οί τρόποι δμως τής ταφής διαφέρουσι 
κατά τάς έποχάς καί κατά τάς θρησκευτικός 
δοξασίας. Έν τή έπαρχία τής ’Αλμερίας λ. χ. 
τό οίκημα τοΰ ζώντος καθίστατο τό τελευταΐον 
άσυλον τοΰ νεκρού. Βραδύτερον έσυστήθησαν τά 
νεκροταφεία. Έν τινι τοιούτφ άρχαιοτάτφ νε- 
κροταφείφ τής ’Αλμερίας άνεκαλύφθησαν πλέον 
τών χιλίων τάφων. ' Η ταφή έγένετο ποτέ μέν 
έντός πίθων, ποτέ δέ έντός λίθινων λαρνάκων, 
παρά δέ τω νεκρφ έτίθεντο πάντοτε τά δπλα 
του, τά σκεύη του, καί έν γένει πάντα τά Αντι
κείμενα, τά όποια, ώς ύπετίθετο, ήδύνατο νά 
μεταχειρισθή ό νεκρός έν τή άλλη ζωή.

Έν τοΐς τάφοις τών άνδρών εύρίσκεται πάν
τοτε πέλεκυς χαλκούς ή όρειχάλκινος, έν δέ τοΐς 
τών γυναικών έγχειρίδιον καί βελόνη. Τά κο
σμήματα εύρίσκονται άδιακρίτως και είς τούς 
τάφους τών άνδρών καϊ είς τούς τών γυναικών, 
τά πολυτιμότερα βεβαίως είς τούς τών γυναικών. 
'II έντός πίθων ταφή δέν είναι νέος τρόπος· έν 
Αρχή τής ιστορικής έποχής οί Χαλδαΐοι έθετον 
τούς νεκρούς των έντός πήλινων άγγείων κε- 
κολλημένων πρός άλληλα άνά δύο.

Αί έν τοΐς άνακτόροις τοΰ Ναβουχοδονόσορος 
γενόμεναι πρό έτών άνασκαφαϊ ήγαγον είς φώς 
πίθους ύψους 66 έκατοστ. τοΰ μέτρων καί πλά
τους 52, έν οίς έτίθετο τό πτώμα δεδιπλωμένον 
είς δυο. 1 οιούτοι τάφοι εύρέθησαν έν Τραβαγ- 
κώρη τών ’Ινδιών, έν Σφράξ τής Τύνιδος, έν 
τή θρακική χερσονήσφ καϊ είς τούς πρόποδας 
τοΰ λόφου, έφ ού έκειτο ή Τροία. Τοιοΰτον 
είδος ταφής εύρίσκομεν και έν τοΐς άρχαίοις 
τάφοις τής Περουβίας καϊ έπϊ τών δχθών τοΰ 
Μισισιπή ποταμοΰ.

Έν 'Ισπανία οί πίθοι έκειντο όριζοντείως, 
έκαλύπτοντο δέ διά μεγάλου λίθου· έν τινι πίθφ 
εύρέθησαν παρά τό κρανίον τρία μεγάλα ένώτια 
καϊ διάδημα άργυροΰν. Έν Φουέντε-Άλάμφ, 
έτέρφ σταθμω, ένθα έγένοντο αί άνασκαφαϊ, 
άνεκαλύφθησαν όστά Ανθρώπινα έντός μικρών 
λιθόκτιστων λαρνάκων. Έν μια τούτων, έχούση 
μήκος 82 έκατοστ. πλάτος 55 καϊ βάθος 50, 
εύρέθησαν δύο σκελετοί, άνδρός καϊ γυναικός, 
παραπλεύρως κείμενοι· ύπό τό κρανίον τής γυ- 
ναικός έκειτο διάδημα άργυροΰν, έπϊ δέ τών 
δστέων τοΰ άνδρός έκειτο ξίφος όρειχάλκινον· 
έντός τής λάρνακας ταύτης ήσαν καϊ κομψά 
πήλινα άγγεΐα. Έν έτέρφ τάφω εύρέθη ψέλ- 
λιον βάρους 114 γραμμαρίων, σχηματιζόμενον 
έξ είδους χρυσής άλύσου.

Τίνες ήσαν οί άνθρωποι, είς ούς άνήκον τά 
Αντικείμενα, τά άνακαλυφθέντα προσφάτως ; Είς 

τίνα φυλήν άνήκον ούτοι: Δύσκολον είναι νά 
διάσχιση τις τό σκότος, τό καλύπτον τούς Αρ
χαιότατους’ τούτους κατοίκους τής γής. Πιθα- 
νώτατον είναι δτι άνήκον είς τήν μεγάλην έκεί- 
νην φυλήν, ής κλάδοι ήσαν οί "Ιβηρες, οί 
Πελασγοί, οί Αίγυρες καί οί κάτοικοι τής 
’Αφρικής. Τούτων πάντων πρώτοι είναι Αναμ
φισβήτητος οί άνθρωποι έκεΐνοι, ών τά άρχαΐα 
λείψανα Ανεσκάφησαν έν Άλμερία τή; Ισπανίας.

ΩΡΑΙ ΣΧΟΛΗΣ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.

'Ο τάφος τοΰ μεγάλου Ναπολέοντος. 
Τά όστά τοΰ ένδόξου τής Γαλλίας στρατηλάτου 
και αύτοκράτορος Ναπολέοντος τοΰ Α'. κεΐνται, 
ώς γνωστόν, έν τφ λαμπρφ μεγάρφ τών ’Απο
μάχων έν Παρισίοις, ένθα κατετέθησαν μετα- 
κομτσθέντα έκ τής νήσου Άγιας Ελένης, ένθα 
ό Ναπολέων άπέθανεν. Πρό τίνος διεδόθη έν 
Παρισίοις ή Αλλόκοτος και Αρκούντως παράδοξος 
φήμη, δτι τά όστά ταΰτα άφηρέθησαν άπό τής 
λάρνακος βεβηλωθέντος τοΰ τάφου. Εννοείται 
δτι ή τοιαύτη είδησις, καίτοι άλλως Απί
θανος, διήγειρε τήν άγανάκτησιν τοΰ γαλλικού 
λαού, δστις άν καϊ μή συμπαθών σήμερον πρός 
τήν δυναστείαν τοΰ Ναπολέοντος, δέν επιθυμεί 
νά λησμονήση τάς παρελθούσας δάφνας τής Γαλ
λίας, αίτινες δφείλονται εις τόν τολμηρόν έκεΐνον 
καί έκτακτον άνδρα. Φυσικόν είναι δτι κατα 
πρώτον ήρωτήθη περί τού γεγονότος ό διοικητής 
τοΰ μεγάρου τών’Απομάχων, στρατηγός Στούμφ, 
δστις, εύθύς ών στρατιώτης καϊ ευσυνείδητος 
άνήρ, άπήντησεν είς τούς έρωτήσαντας αυτόν τά 
εξής· "Είναι Απολύτως Αδύνατον, τά όστά τού 
αύτοκράτορος ν’ άφηρέθησαν άπό τοΰ τάφου· 
καλώς γνωρίζετε τόν τάφον, δστις είναι όγκω- 
δέστατος πορφυρίτης λίθος, βράχος δηλ. ού τό 
κάλυμμα ζυγίζει χιλιάδας πολλάς χιλιογράμμων. 
Προς άνέγερσιν τοΰ δγκου τούτου Απαιτούνται 
πλεΐστα δσα έργαλεΐα καϊ έργασία ημερών πολ
λών, ήτις Αδύνατον νά γείνη έν κρύπτω καϊ 
παραβύστφ. Άλλως τε ό φύλαξ τοΰ τάφου, 
Άντωνίνης λεγόμενος, είναι άρχαΐος καϊ πιστό
τατος ύπάλληλος, διατελών έν τή θέσει ταύτη 
άπό τοΰ έτους 1869, άπό τής έποχής δέ έκείνης 
ούδ’ επί μίαν ήμέραν άπουσίασε. Πότε λοιπόν 
ήδύνατο νά έκτελεσθή ή βεβήλωσις τού τάφου 
καί ή άφαίρεσις τών λειψάνων τοΰ αύτοκρά
τορος; Κατ’ έμέ, προσέθηκε τελευτών ό στρα
τηγός, ό αύτοκράτωρ Αναπαύεται ήσύχως έν τφ 
τάφφ, δν ούδείς διενοήθη ποτέ νά διαταράξη.” 
Μέ δλην τήν ρητήν ταύτην έξήγησιν αί Αρχαϊ 
διέταξαν άνάκρισιν αύστηράν έπϊ τοΰ παραδόξου 
τούτου συμβεβηκότος.

Ή Άδελίνα Πάττη. Τό προσεχές έαρ 
ή διάσημος άοιδος ’Αδελίνα Πάττη θέλει μεταβή 
είς τήν νότιον ’Αμερικήν, δπου ούδέποτε άκόμη 
ήκούσθη. Ή περιοδεία αύτής θ’ άρχίση τή 
15 Μαρτίου έν 'Ρίφ Ίανεΐρφ, πρωτευοόση τής 
Βρασιλίας, ένθα θέλει παραστήσει δεκαπεντάκις 
είς δεκαπέντε διάφορα μελοδράματα. Κατόπιν 
θέλει μεταβή καϊ είς άλλας πόλεις τής νοτίου 
’Αμερικής, ένθα τό δλον θά παραστήση κατά 
33 έσπέρας. Διά τάς 48 ταύτας παραστάσεις 
ό άναλαβών τήν έπιχείρησιν Grau έγγυάται τή 
Πάττη 900 χιλιάδας φράγκων μή συμπεριλαμ
βανομένων τών εξόδων, τά όποια μένουσιν είς 
βάρος τοΰ έργολάβου. ’Αξιοθαύμαστος πράγματι 
ή τοιαύτη δύναμις τοΰ λάρυγγος!

Αίνιγμα 556.

Πηγή είμϊ τοΰ γέλωτος, 
πηγή τής εύθυμίας·

Παρηγοριά εΐμ’ έγώ
κ’ ελπίς τής δυστυχίας.

Ό έμφρων μέ διατηρεί
μετ’ άκρας φειδωλίας, 

Και σύντροφον μέ καθιστά
μετά πολλής θωπείας.

Τάς ποθητάς τοΰ έρωτος
ευφραίνω εύωχιας·

Ια; άρετάς ύπηρετώ,
κι’ άκόμη τάς κακίας. 

Πολλάκις πλήν Απέρχομαι 
μετ’ άπιστεύτου βίας, 

Καί τούς άνθρώπους Απειλώ 
διά τής Απουσίας.

Άν μέ μεταχειρίζεσαι
μετ’ Απερισκεψίας, 

Μετανοείς, ώ φίλε μου,
έκ βάθους τής καρδίας.

Διό τόν λόγον ακούσε, 
λόγον τής άληθείας · 

Μ ή περιποίησις πολλή!
διότι έξ αίτιας

Πολλής περιποιήσεο,ς 
άπό τής σής εστίας 

’Απέρχομαι ένίοτε,
κ’ έχεις Ανησυχίας.

Ν.

Αίνιγμα 557.

Ή λάμψις ή έμή θαμβοί 
τό δμμα τών άνθρώπων · 

Διά νά μ’ εχης, φίλε μου, 
θλίψε με σύ μέ τρόπον.

’Άν δμως ύπερβολικά 
θέλησης νά μέ θλίψης, 

Είς τήν προτέραν φύσιν μου 
ταχέως θά μέ ρίψης.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 553.

Ζάκυνθος — 'Υάκινθος.

Αινίγματος 554.

Μέλος — έλος.

Αινίγματος 555. 

Φήμη = φ — μ.

Ελυσα»’. Τά 551, 552 ή Κυρία Αίκατ. Ί. 
Μπαξεβανίδου έν Ταίγανίφ, ό κ. Λ. Κ. έν Κιυν- 
σταντινουπόλει· τδ 516 ή Κυρία ’Ιφιγένεια Α. Πασ- 
σαλίδου έν Άλεςανδρείφ, ό κ. Λ. Γ. έν Τεργέστη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΕΤΟΣ Ζ.

‘Η διεύθυυσις τοΰ ‘“Εσπέρου” άπεφά- 
σισε νά συστήση, ώς καί κατά τδ παρελθόν 
έτος, Λαχεΐον χάριν τών Κυρίων συν
δρομητών αύτοΰ, ύπό τού: αύτους ορούς· 
ήτοι έκαστος συνδρομητής προπληρόνων 
τήν έτη αίαν αύτοΰ συνδρομήν λαμβάνει 
δωρεάν εν γραμμάτων τοΰ Λαχείου, οπερ 
θέλει τω άποσταλή έγκαίρως καϊ ασφαλώς, 

‘Η έζκύοευσις τοΰ Λαχείου γενήσεται 
έν Λειψία ενώπιον ’Επιτροπής τή ά. τοΰ 
έλευσομένου μηνάς Νοεμβρίου, ώς προ
θεσμία οέ πρός καταβολήν τοΰ τιμήματος 
τής έτησίας συνδρομής τάσσεται ή 30 
Σεπτεμβρίου 1887.

Παρακαλοΰνται έπομένως ot κατά τό
πους Κύριοι άνταποκριταϊ τοΰ ‘Εσπέρου νά 
έμβάσωσιν έμπροθέσμως τάς καταβληθείσας 
αύτοΐς σύνδρομά;, όπως μή προκύψωαι 
βραδύτητες καί έγερθώσι παράπονα, καθότι 
ή Διεύθυνσις, έάν δέν λάβη έν Λειψία τό 
τίμημα τών συνδρομών, είς ούδένα ανε
ξαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτων.

Τά κέρδη ορίζονται ώς εξής·
α'.) Τέσσαρες τόμοι τοΰ ‘Εσπέρου (Γ’. Δ'. 

Ε’. καϊ Στ'.) έπιχρύσως καϊ πολυτελώς 
δεδεμένοι.

β'.) Τά αριστουργήματα τοΰ μουσουργού 
Chopin διά κλειδοκύμβαλου είς δύο 
τόμους κομψούς καϊ έπιχρύσους.

γ'.) δ'.) καϊ ε'.) Άνά έν πολυτελές Λεύ
κωμα σχήματος μεγάλου φύλλου, 
περιέχον τήν μέχρι τοΰδε διά τοΰ 
‘Εσπέρου δημοσιευθεΐσαν Συλλογήν 
τών ήρώων μας, συγκειμένην έκ 15 
εικόνων.

στ'.) Τά περικαλύμματα τοΰ ‘Εσπέρου δλων 
τών έτών (Α'.— Στ'.).

ζ'.) Εις τών έξ τόμων τοΰ ‘Εσπέρου χρυ
σόδετος κατ’ έκλογήν τοΰ κερδίσαντος.

η'.) Κιβώτιον περιέχον τά άπαιτούμευα 
.έργαλεΐα πρός καλλιτεχνικήν κατα
σκευήν δερμάτινων θηκών, λευκω
μάτων, χρηματοθηκών κτλ. ’Εν τώ 
Κιβωτίω τούτω εύρίσκονται διάφορα 
σχέδια καϊ τετράγλωσσο; ‘Οδηγός 
πρός εύχερεστέραν τού τρόπου κατα- 
νόησιν.

θ'.) Περιήγησις τής ‘Ελλάδος, βιβλίον κομ- 
ψώς δεδεμένον καϊ μετά εικόνων.

Έν Λειψία τή 1/13 Ιουλίου 1887.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.
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Άρχιιττίσκόττου πρψην Ώατρΰιν, Διδασκάλου τί): Α. Τ. τοΰ ώτιδόξοο Διαδόχου τοΰ ‘Ελληνικόν 
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ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Γϊίριίχων την ίρμηνααν της προς Έφισίους Επιστολής, της προς Φιλιππησίονς, της 
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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΤΤΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ
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EUTHYMII ZIGABENI

COMMENTARIUS
IN

XIV EPISTOLAS SANCTI PAULI 
ΕΤ VII CATHOLICAS

NUNC PRIMUM AD FIDEM CODICIS ANTIQUI

CUM PROLOGO ET ANIMADVERSIONIBUS 
EDIDIT 

NICEPHORUS CALOGERAS 
olim Archiepiseopus Patrensis, Magister Serenissimi 

Principle Hellenic: CONSTANTIWI el Unt-uersisalis Alhenarnm 
Professor honorarius Theologiae

TOMUS SECUNDUS
Complectens interpretationem Epistolae ad Ephesios, ad Philippenscs, ad Co- 

lossenses, I et If ad Thessalonicenses, I et II Timotheum, ad Titum, 
ad Philemonem, ad Hebraeos, et ad VII Catholicas.

ATHENIS
TYPIS FRATRUM PERRI

1887

ΑΓΓΕΛΙΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ
(είς μέγα όγδοον).

Ή εκδοσις ήρξατο τδ 1874.

Τόμ. Α. Σελ. 500.
Λτριζή Ποίησες· "Υμνοι· ωδαί ■ πατριωτικά· 

Ιΐαντοια· Σαπφικά· μύθοι· Βουκολικά· δια
νομέων έφημεριδων· εί; λευκώματα· Ανθώ· 
Μεταφράσεις. Είσί δ’ έκ τούτων τά μέν 
γεγραμμένα είς καθαρεύουσαν, τά δέ εί; δη
μοτικήν γλώσσαν. — Είς ξένας γλώσσας 
(γαλλικήν, γερμανικήν, αγγλικήν).

Τόμ. Β. Σελ. 485. ,
Δεηχηματεκή ποίησές. Δήμος καί Ελένη. Λαο

πλάνος (είς άσματα πέντε). Διονύσου πλους. 
Γοργός ιέραξ. Ταξιδεύτρια. Μετάφρασις 
τοΰ Α'. τής ’Οδύσσειας (είς έξαμέτρους). — 
Δραματική ποίησις. Τραγωδία, οί Α'.

Τόμ. Γ. Σελ. 437.
Δραματική ποίησις. Τραγφδίαι· Δούκας. 

Φροσύνη. — Κωμωδία- Μνηστήρ τής Άρ- 
χοντούλας.

Τόμ. Δ. Σελ. 4Ι<>.
Δραματική ποίησις. Τραγωδία· Παραμονή. — 

Κωμφδίαι* Τοΰ Κουτρούλη δ γάμος. Διδς 
έπίσκεψις.

Τόμ. Ε. Σελ. 362.
Προοίμιον περί Μετρικής. Μεταφράσεις έμ

μετροι άρχαίων δραμάτων· ’Αντιγόνης 
Σοφοκλέους· Νεφελών, Ειρήνης, Όρνέων 
Άοιστοφάνους.

Τόμ. Στ. Σελ. 352.
y Τόμ. Ζ. Σελ. 39S.
Εμμετρο; μετάφρασις τής 'Ιερουσαλήμ τοΰ 

Τάσσου.
Τόμ. Η. Σελ. 442.

Πεςά όιηχήματα · Αύθέντης τοΰ Μωρέως. Λέϊλα 
Εκδρομή είς Πόρον.

Τό[*. θ. Σελ. 416.
Έμμετροι μεταφράσεις νέων δραμάτων· Να- 

θάν, τοΰ Αέσσιγγος. Τέλλος, τοΰ Σχιλλέρου. 
* Τόμ. 1. Σελ. 444.

ΓΙεςά δωρήματα· Συμβολαιογράφος Τάπας. 'Υ
φαντοί τής Άνσης, Φυλακαί. Χρυσοΰν μα
στιγών. Γλουμμιμάουθ. Είς τάς κορυφάς. 
Άμαζών. Έμάη.

Τόμ. ΙΑ. Σελ. 493.
ΙΙεζά διηγήματα· Κακουργειοδικεΐον Έλισαβετ- 

τώνος. Καμινάπτη;. Καλμίνα. Δύω άδελφαί. 
Βρούτος Κουρτέρρος. Δύω υιοί. Άδάμας. 

Εύδαίμων οικογένεια. 'Οδοιπορικοί αναμνήσεις 
έξ ’Αγγλία;. Δύω πόλει; τή; Άδριατικής. 
Βιογραφία Έρεχθείου. Συνέντευξις. Δρέσδη. 
Έπιστολαί έκ Βερολίνου.

Τόμ. IB. Σελ. 539.
’Έμμετροι μεταφράσεις· Δάντου Κόλασις. Αι

σχύλου ΙΙέρσαι. Γαίτου Ιφιγένεια. Σαιξπή- 
ρου Ιούλιο; Καΐσαρ.

Τόμ. ΙΓ. Σελ. 576.
Τόμ. ΙΔ. Σελ. 422.

Ιστορία τής άρχαίας καλλιτεχνίας (μετά 33 
Πινάκων).

ΠΙΟ ΤΤΠΩΣΙΝ.
Τόμ. ΙΕ. 
Τόμ. 1ST.

Πολιτικοί αρχαιότητες.
Τόμ. ΙΖ.

’Επιγραφική (μετά πινάκων). — Τοπογραφία 
τών άρχαίων ’Αθηνών (μετά τυπογραφικού 
πίνακας).

Έν τώ ΕΣΠΕΡΩι έκδίδοται.
Έμμετρος μετάφρασις τοΰ Φαύστου τού Γαίτου.

Πωλούνται, καί έκαστο; τόμος ιδίως πρδς 
Δρ. 6, έν Άθήναις, παρά τφ Βιβλιοπώλη Κτ 
Κωνσταντινίδη καί άλλοις· προσέτι καί παρά 
τω Κ. Άλεξ. 'Ρ. ’Ραγκαβή (υίφ).

ΒΙΕΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.
‘II Waarenhaus „Zur Monarchie" τής Βιέννης συνέστησεν άπδ τής 1 Μαρτίου 

ύποκατάστημα έν Κωνσταντινουπόλει, Γιουσούφ Ίζζεδίν νάν άριθ. 1, καί άποστέλλει 
ΔΙΑ 9 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ

έν έκκρεμές ώρολόγιον κροΰον _τάς ώρας καί τάς ήμισείας, οδτινος δ έφευρετής έτυχεν 
αύτοκρατορικου καί βασιλικού διπλώματος. Τό ώρολόγιον τοΰτο περιστεφανοΰται διά 
έστιλβωμένου καρυίνου ξύλου, τό δέ κινητήρων αύτοΰ σύγκειται έξ ορειχάλκου.

’Εκτός τών ρηθέντων πλεονεκτημάτων τό έκκρεμές τοΰτο ώρολόγιον κατέχει 
-άνεκτίμητον τινά ιδιότητα, τούτέστιν ή πλάξ αύτοΰ Λάμπει έν τώ σκότει δΓ ώραί'ου 
κυανού χρώματος, διά θαυμαστής Κάμψεως, μαγικής ούτως είπεΐν. ·ΙΙ τακτική πορεία τού 
ώρολογίου τούτου ώς και ή δύναμις τοΰ φωτός τή; πλακάς του είσίν έξησφαλισμέναι.

01 άπειροι πελάται, οΐτινες εΐδον καί ήγόρασαν τό έκκρεμές τοΰτο ώρολόγιον 
είσί καταγοητευμένοι, ώ; λαβόντες αύτό

St' άπιστίΰτου «λαχίστης τιμΐίς.
Νομίζομεν δτι άφότου τά ώρολόγια ταΰτα άνεκαλυφθησαν, ούδείς είδεν ούτε 

θά ίδη ίσως παρόμοιόν τι έργον τής βιομηχανίας διά τοιαύτης έξαιρετικής καί εύτε- 
λοΰς τιμής άγοραζόμενον.

Άποστέλλομεν τά ώρολόγια διά ταχυδρομικού έντάλματος ή διά χρηματικής 
προκαταβολής.

“Απασαι αί παραγγελίαι δέον ν' άπευθύνωνται είς
Waarenhaus „ZUR MONARCHIE"

Κωνσταντινούπολις, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άρ. 5, Γαλατά, έναντι τοΰ γαλλικού 
ταχυδρομείου καί παραπκεύρως τοΰ γερμανικού.

Σημ. ΑΙ έκ τοΰ εξωτερικού προερχόμενοι παραγγελίαι δύνανται έπίσης ν' Απευ
θύνονται κατ' εύθεϊαν πρός τήν Waarenhaus „Zur Monarchie" III Hintere Zollamts- 
strasse άρ. 9 έν Βιέτιφ.

Έν τή περιστάσει ταύτη δ έπιστέλλων κερδίζει 1 φρ. καθ’ έκαστον ώρολόγιον, 
οδτως ώστε 8' άγοράση τοΰτο διά 8 φρ. μόνον.

An experienced English 

finishing governess ’ (30) 

seek san engagement. Sub

jects English, fluent French 

and German, music and 

singing all advanced.

Edwards, 23 Berners Str. 

London W.

Έν τώ γραφείιρ τού ΕΣΠΕΡΟΥ 

έν Λειψία (Elster-StbasseNo. 41) 
εύρηνται καί τά έξής βιβλία·

Εσπέρου τόμοι Α'. Β'. Γ'. Δ'. Ε'. 
καί Στ', χρυσόδετοι. "Εκαστος 
τόμος τιμαται φράγκων 50.

Longfellow. Τό άσμα τοΰ Χιαβάθα, 
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό
δετου μέ εικόνας φρ. 6.

Άχνης Σμίθ. Βλέμματα έπί τής 
Ελλάδος, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ. 
μέ είκόν. φρ. 7.

Μιχαήλ Παλαιολόχος. Διήγημα έκ 
τής Βυζαντινής Ιστορίας, ύπό 
Ί. Π. Δεδεμ. φρ; 2'β.

Διευθυντής καί έκδότης· Δρ. 1. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 4·.

Τύποις· Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


