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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.
‘Η .-riiAig .Μιστρα :ν Ιίελοποτνήσιρ. — Γαίτου <I>afffrog. Τιτό Άλ. ‘Ρ. ‘Ραν- 

χαβή. (Συνέχεια.) — ‘11 ι'ΗρχΗα τον έλαίου έπί rijg θαλάσσης πρός χατεύιασιν 
τον σάλου τών χιγάτων. — Είιίία μετά θύελλαν. Μίτάφρ. τον ’Αχχλιχοΐ μυθι
στορήματος Called back τοΰ Conway ύπό τήβ όεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. Βαλ- 
τατςέ|. (Συνέχεια) — Αί λίμται τής βορείου Ιταλίας. (Τέλος.) — ‘Ο πϋρχοβ τοΰ Βάλχεν- 
οορφ έν Βε’ρχεί' τής Χορηγίας. — Τό ανθρώπινον ανάστημα καί αί ποιχιλίαι αϊτού.

— Αί συιέπιιαιματαιοδοζίας. Διήγημα ε'χ τοΰ Γαλλιχοΰ. (Συνέχεια.) — θρίαμβος 
T’«S γλώσσης ήμών έν ‘Ολλανδία. — Διάφορα. — Αίηνματα χαϊ~ λύσεις. — Γρααιια- 
τοχιίωτιοί'. · ·

ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘II irdXig Μιστρά ε»1 Πελοποίτήοω. — ‘Η ενέργεια τον έλαίον έπί τής θα

λασσής (Ι ειχ.). — Ή λίμτη τής Όρτας χα< τό νησίδιον τον ‘Αγίου Ίοι-λίου. — Ό 
rripj-Og τον Βάλχενδορφ. — ‘II νήσος τών άλιέων. — Τό ανθρώπινον ανάστημα.

Η ΠΟΛΙΣ ΜΙΣΤΡΑ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩι.

(Μετά είκόνος, όρα σελ. 145.)

κατά τον μεσαιώνα τήν IΙελοπόννησον 
I ||fe) Μ κατέχοντες Φράγκοι ηγεμόνες πολλά έγ- 

κατέλιπον έν τή χώρα ταύτη μνημεία 
τής πολυχρονίου διαμονής των. "Εν τών μνη
μείων τούτων είναι καί ό Μιστράς, πόλις ΐδρυ- 
θεΐσα τώ 1247 παρά τοΰ ισχυρού Γουλιέλμου 
Βιλλαρδουίνου κατά τήν έν Λακωνία διαμονήν 
του. Περιηγούμενος τά άγρια ταύτα καϊ δρεινά 
μέρη εύρεν ήμέραν τινά βράχον απότομον, δστις 
τώ έφάνη λίαν κατάλληλος προς άνέγερσιν άχυ
ρού φρουρίου. Δραστήριος κα'ι αποφασιστικός ό 
ήγεμών ούτος διέταξε τούς παρ’ αύτω μηχανι
κούς νά τφ κάμωσι σχέδιον πόλεως δχυράς. Τό 
σχέδιον έγένετο, ένεκρίθη, καί αμέσως ήρξατο ή 
άνέγερσις τών προχωμάτων κα'ι οχυρωματικών 
έργων. I ήν πόλιν ώνόμασεν αυτός ό ιδρυτής 
Μιστραν, δπερ σημαίνει έν τή φραγκική δια
λέκτου " Πρωτεύουσαν πόλιν”.

0 κωνικός απότομος βράχος έφ’ ού κεΐται 
είναι είς τούς πρόποδας τού Ταΰγετου, χωριζό- 
μενος άπ’ αύτοΰ διά φαράγγων καϊ άποκρήμνων 
κοιλάδων. Αί οίκίαι τής πόλεως, αιτινες ανέρ
χονται έπϊ τού βράχου μέχρι τοΰ έπιστέφοντος 
αύτήν φρουρίου, είναι σήμερον έγκαταλελειμ- 
μέναι καϊ ήρειπωμέναι. 'Η πόλις, ήτις περι- 
εΐχεν άλλοτε 25 χιλιάδας κατοίκων, είναι σή
μερον σχεδόν έρημος καϊ λυπηρά είναι πράγματι 
ή έντύπωσις, ήν έμποιοΰσι τά λιθόκτιστα μέγαρα 
καταρρέοντα, έφ’ ών σώζονται τά οικόσημα με
γάλων Φραγκικών οίκων, αί λιθόστρωτοι όδοί, 
ας πούς ανθρώπινος δέν πατεΐ, καϊ αί έκκλησίαι, 
ών μόνον οί τοίχοι σώζονται. Τά πάντα άνα- 
καλούσιν είς τήν μνήμην τούς Γάλλους σταυρο
φόρους, καϊ διερχόμενος τάς έρήμους οδούς, με
ταφέρεται ό περιηγητής έν πλήρει μεσαιώνι.

Εν τινι ήρειπωμένη μονή κειμένη είς τό 
ανω μέρος τής πόλεως εύρίσκονται διάφοροι 
τάφοι φραγκικοί, έν οίς καϊ ό τής θεοδώρας 
Ιόκκου, συζύγου τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 
άποθανούσης ένταύθα έν έτει 1430. Έκεΐ που 
πλησίον ευρισκεται κα'ι ό βυζαντινός μητροπολι- 
τικος Ναός, παρακείμενος τφ άρχιεπισκοπείφ, τδ 
όποιον άνήγειρεν ό Έλλην έπίσκοπος Νικηφόρος 
άφ ου ό I ουλιελμος Βιλλαρδουινος παρεχώ- 
ρησεν ώς λύτρον τφ 1263 τόν Μιστραν είς τόν 
αύτοκράτορα Παλαιολόγον. Έν τή έπισκοπή 
τής Σπάρτης διατηρείται άρχαΐον χειρόγραφον 
έπί μεμβράνης, έν φ υπάρχει ό κατάλογος τών 
Ελλήνων έπισκόπων άπό τής έποχής ταύτης 

μετά τής βιογραφίας έκάστου. Εύχής έργον θά 
ήτο τδ άρχαΐον τοΰτο χειρόγραφον νά έδη- 
μοσιεύετο.

Ό μητροπολιτικός Ναός είναι μέγα οικοδό
μημα, ού τό έσωτερικόν κοσμείται διά κιόνων. 
Έπί ένός τών κώνων είναι κεχαραγμένα τά 
διάφορα δώρα τά προσενεχθέντα τή έκκλησία 
κατα τδν ιβ’. αιώνα. Έξακολουθοΰντες τήν άπδ 
τοΰ Ναοΰ πρός τά άνω πορείαν εΰρισκόμεθα έν 
εύρεία πλατείφ, ήν οί κάτοικοι δνομάζουσι τδ 
"παλάτιον τής Βασιλοπούλας”. Έν μέσφ τών 
έρειπίων τών διεσπαρμένων τήδε κάκεΐσε δύ- 
σκολον είναι νά εύρη τις τά λείψανα τοΰ άνα- 
κτόρου τών δεσποτών τού Μιστρά, τό όποιον 

·>·λ·λ <«<*<*<* -,. <·<·

κατα πάσαν πιθανότητα έκειτο έν τή πλατείφ 
ταύτη.

Άνερχόμενοι πάντοτε άφικόμεθα είς τδ φρού- 
ριον, τοΰ όποιου τά Οχυρωματικά έργα σύγκεινται 
εκ διαφόρων ισχυρών τειχών καϊ έπάλξεων, άνα- 
καινισθεισών καϊ ύπό τών Βυζαντινών, καϊ ύπό 
τών Τούρκων, καϊ ύπό τών Βενετών. Ενταύθα 
σώζεται μέγας τετράγωνος πύργος, παρά τδν 
όποιον έν άνασκαφή γενομένη έν έτει 1827 εύ
ρέθη σαρκοφάγος περιέχων Ολόκληρον σιδηράν 
πανοπλίαν πολλοΰ λόγου άξίαν. 'Η τύχη τής 
πανοπλίας ταύτης είναι άγνωστος.

Άπό τού φρουρίου τό βλέμμα έξουσιάζει 
βλην τήν πεδιάδα τής Σπάρτης, περικλειομένην 
πανταχόθεν ώς ώχυρωμένον στρατόπεδον ύπό 
υψηλών δρέων, όπισθεν δέ τοΰ φρουρίου προ- 
κύπτουσιν αί άγριαι κορυφαϊ τοΰ Ταύγέτου.

ΓΑΙΤΟΥ

ΦΑΥΣΤΟΣ.

Ύπό Αλ. ‘Ρ. 'Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

Τ.

ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΗΣ.

Μάρθα (μόνη).
Ιόν άνδρα μου μή ό θεός τόν κρίνη ■ 
Καλά διόλου πρός έμέ δέν φέρεται. 
Εκείνος είς τδν κόσμον περιφέρεται, 
και να λιμοκτονώ έδώ μ’ άφίνει. 
Φιλόνεικον ποτέ δέν μ’ είχεν ευρει. 
Πώς τδν ήγάπων ό θεός ήξεύρει. (Κλαίει.) 
Μ ή έκτοτε άπέθανεν; ”Ω τί κακόν! 
Νά είχον τού θανάτου του τδ πρακτικόν!

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ έρχεται.

Μ αργαρίτα.
Αΐ, κυρά Μάρθα!

Μ ά ρ θ α.
Τί, άγαπητή Μαργώ; 

Μαργαρίτα.
Οί πόδες μου κλονούνται, τρέμω καί ριγώ. 
Είς τδ συρτάριόν μου καϊ δευτέρα 
εύρέθη πάλιν θήκη άδαμάντων.
Πολύ τής πρώτης είν’ ώραιοτέρα. 
νΩ! Νά ίδής τήν πολιτέλειάν των!

Μάρθα.
Πρός τήν μητέρα φύλαξέ το μυστικόν, 
μή καί αύτά ζητήσουν τδν πνευματικόν.

<*<«<« <*4* 4·

Μαργαρίτα.
Ίδε τί πλούτος! καί ίδέ τί καλλονή! 

Μ α ρ θ α (στολίζονσα αυτήν'). 
Εύδαΐμον πλάσμα, τις δέν θέλει σέ φθονεί;

Μαργαρίτα.
Άλλ’ είς τόν δρόμον, είς τήν έκκλησίαν 
να τα φορώ δέν πρέπει δημοσίως.

Μ ά ρ θ α.
Τότ έρχεσαι έδώ είς τήν οικίαν, 
και τότε τά στολίζεσαι κρυφίως· 
εμπρός είς τδν καθρέπτην περιφέρεσαι, 
καί να σε βλέπω χαίρομαι καϊ χαίρεσαι. 
Κ είς έορτήν ή άλλας περιστάσεις 
φορείς αύτό, έκεΐνο, περιδέραιου, 
ένώτια, τδν κόσμον είτ’ άκέραιον 
κ εις τήν μητέρα λέγομεν προφάσεις.

Μαργαρίτα.
Ο κομιστής τις βμως είναι τών θηκών; 
Δεν φαίνεται τδ πράγμα τούτο φυσικόν.

(Kpot'ec τις την θυραν.)
Α! μήπως είν’ ή μήτηρ μου! θεέ μου! 

Μ αρθα (βλεπουαα διά τον παραπετάσματος). 
“Οχ’· είναι ξένος κύριος. Έμβήτε!

Μ ΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ (π(ρχομ.(υος.

Μεφιοτοφελής. 
Ίολμώ να προχωρήσω, δέσποιναί μου; 
Γο θάρρος μου, έλπίζω, συγχωρεΐτε. 
( Οπισθοδρομεί ενσεβάσπως προ τήν Μαργαρίτην.) 
Η Μαρθα Σπαθοπούλου μήπως είν’ έδώ;*)

Μ άρθα.
Είμϊ έγώ. Τί είναι δρισμός σας; 
Μεφιοτοφελής (ταπεινή τή φωνή προς αύτήν). 
Μοί αρκεί βτι έφθασα νά σάς ίδώ. 
Ζητώ συγγνώμην. Ταπεινότατος σας. 
Εχετ’ έδώ έπίσκεψιν μεγάλην. 
Μετά τδ γεύμα έπιστρέφω πάλιν.

Μαρθα (μεγαλοφώνων). 
Φαντάσου πώς ό κύριος, φιλτάτη, 
σ’ έξέλαβε Κυρίαν έκ τών εύγενών.

Μαργαρίτα.
Πτωχ’ είμαι κόρη έκ γονέων ταπεινών, 
και προς ύμάς είμ’ εύγνωμονεστάτη. 
Δέν είναι έδικοί μου ούτ’ οί στολισμοί.

Μεφιοτοφελής.
Δέν είναι τοΰτο μόνον όποΰ σάς κοσμεί. 
Χάριτας τόσας άλλας διακρίνω. 
Πώς χαίρομαι πώς δύναμαι νά μείνω!

Μάρθα. 
Παρακαλώ, είπέτε τί προστάζετε.

Μεφιοτοφελής.
Έχω — πολύ λυπούμαι, βεβαιώσου, — 
κακάς ειδήσεις περί τοΰ άνδρός σου. 
Άπέθανεν ό τάλας καϊ σ’ άσπάζεται.

Μ άρθα.
Τί; Ό πιστός μου σύζυγος; Ούαί, ούαί! 
Άπέθανεν; Έχάθην! "Υψ ιστέ θεέ! ■

Μαργαρίτα. 
Απελπισία μή σέ κυριεύη.

Μεφιοτοφελής 
Ακούσατε τδ πράγμα πώς συνέβη.

Μαργαρίτα.
Ποτέ μή φθάσω έρωτα νά αισθανθώ, 
ό χωρισμός αν είναι τόση συμφορά.

*) Είς τό κείμενον τό όνομα· Sohivertlein.

Άρ. 154. 15/27 Σεπτεμβρίου 1887.)

Μ εφιστοφελής.
Χαρά ή λύπη, λύπας έχει κ’ ή χαρά.

Μ άρθα.
Ν’ άκούσω ποιον τέλος έλαβε ποθώ. 

Μεφιοτοφελής.
Άπέστη είς τήν Πάδουαν τοΰ βίου. 
Πλησίον τοΰ Αγίου Αντωνίου*) 
είς χώρον εύαγή καϊ ιερόν 
τδ θνητόν σκεύος εύρε τάφον δροσερόν.

Μ ά ρ θ α.
Καί τίποτε μοί φέρεις;

Μεφιοτοφελής.
Μάλιστα· Πολύ — 

αν κ’ έχη δυσκολίας, — σε παρακαλει 
μνημόσυνα νά ψάλης, ώς κ έπιοης 
τριακοσίας άλλας παρακλήσεις. 
Καθ’ δλα τ’ άλλα έχω κενάς χεΐρας.

Μ ά ρ θ α.
Πώς; Οΰτ’ έν μαλαγμάτων επήρας; 
θεόπτωχος, απόκληρος τής μοίρας, 
ποιος έργάτης δέν πεινά, δέν έπαιτεΐ, 
δια ν’ άφήση είς τήν σύζυγόν του τί;

Μεφιοτοφελής.
Κυρά, λυποΰμ’ έξ όλης μου καρδίας. 
“Ασωτος τών χρημάτων του δέν ήτο, 
οέ βεβαιώ. Κ’ έκεΐνος έλυπεΐτο, 
μετανοών διά τάς άμαρτίας.

Μ αργαρίτα. 
Ώ! τ’ είν’ ό κόσμος καί τά βάσανά του! 
Κ’ έγώ θά στείλω είς τά κόλλυβά του.

Μεφιοτοφελής. 
Είσαι τοσοΰτον έρασμία! Χρεωστεις 
νά μή προσμένης πλέον καϊ νά νυμφευθής.

Μαργαρίτα.
Ω, όχι! Δέν μοί πρέπει σύζυγος εύθύς. 

Μεφιοτοφελής.
Σύζυγος όχι; Καλόν έστω έραστής. 

*Ώ! τρισευδαίμων δστις είς τα στήθη 
πλάσματος ουτω πανεράστου χύνεται!

Μαργαρίτα. 
Αύτό δέν είναι πλήν κατά τά ήθη.

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς. 
Κατ’ ήθη, παρά ήθη, δμως γίνεται.

Μ άρθα.
Ω! Διηγοΰ.

Μεφιοτοφελής.
Τόν είδα είς τήν κλίνην, 

κόπρον σχεδόν, σαπράν καϊ άχυρίνην. 
Άπέθανεν ώς πρέπει είς χριστιανόν. 
Ήν είς άγώνα συνειδήσεως δεινόν. 
"Μισητόν, είπεν, έμαυτόν εύρίσκω. 
Πώς είχον έργον καϊ γυναϊκ’ άφήσει! 
Τό ένθυμούμαι, φεΰ, καϊ άποθνήσκω. 
Έν δσφ ζή, ώ! θά μέ συγχωρήση;” — 

Μάρθα (κλαίονσα).
Τόν έσυγχώρησα. 0 γλυκύς φίλος! 

Μεφιοτοφελής.
“Άλλ’ άντ’ έμού έκείνη μάλλον πταίει” — 

Μ άρθα.
*Ω1 ψεύδος! Είς τοΰ τάφου του τό χείλος! 

Μεφιοτοφελής.
Συχνά δ άποθνήσκων παραπαίει· 
καί τοΰτο ήτον, αν καλώς εικάζω. 
“Καιρόν δέν είχον νά διασκεδάζω.

♦) Δέν είναι ό γνωστός άγιος ’Αντώνιος, ό άνα- 
χωρητής, άλλ’ ό τής ΙΙαδούης, συγγενής Γοδοφρέδου 
τού Βουλλιώνος, γεννηθείς έν Αισαβώνι τό 1195, περί 
ού έλέγετο ότι τοσοΰτον έθελγε διά τών διδαχών του, 
ώστε καί οί ιχθύς ήρχοντο νά τόν άκούσωσιν. Άπε- 
β(ωσε δ’ έν Παδούη τό 1231, καί μετά δύω έκατονταε- 
τηρίδας συνεπληρώθη ή τό λείψανου αυτού έχουσα 
έκκλησία, κοσμηθεϊσα δι’ άναγλύφων τού Λομβαρδού 
καί τοΰ Σανσοβινου 

είπε. Παιδία, κ’ έπειτ’ άρτον δι αύτά! 
ναί, άρτον ξηρόν μόνον, όχι περιττά. 
Κ’ έγώ άπέμενον πολλάκις νήστης.”

Μ άρθα.
Αυτή ήν ή αγάπη του κ ή πιστις; 
Και έλησμόνει κόπους, βάσανά μου;

Μεφιοτοφελής.
Ώ, πώς; Τ’ άνελογίζετο, κυρά μου. 
"Όπότ’ έκ τής Μελίτης άπηρχόμην, 
ύπέρ συζύγου, είπε, προσηυχόμην 
καϊ τέκνων. Ή εύχή μου είσηκούσθη. 
Μεθ' ήμών κέλης Τούρκων συνεκρούοθη, 
είς τόν Σουλτάνον φέρων μέγαν θησαυρόν 
καϊ είς τήν ναυμαχίαν ών κ’ έγώ παρών, 
είχον δικαίαν τής άνδρίας αμοιβήν, 
λαβών μερίδα τών λαφύρων ακριβήν.”

Μάρθα.
Πώς; πού; Τήν έχωσέ που, Κύριέ μου;

Μεφιοτοφελής.
Τίς οίδε ποΰ έπήγε τοΰ ανέμου. 
Είς τόν περίπατον έν Νεαπόλει 
κόρην ώραίαν, ξένος όίν, άπήντησεν. 
Αγάπη, άφοσίωσις ήν δλη, 
καϊ ούτως είς τόν τάφον τδν κατήντησεν.

Μ άρθα.
Ώ τον κακόν! Ίον κλέπτην τών παιδιών του! 
Τών συμφορών μας έπιλήσμων καί λυπών, 
είς τον άρχαΐον έπεδόθη βίον του!

Μεφιοτοφελής.
Ναί, διά τούτο καί άπεθανε λοιπον. 
"Αν ήμην βπως είσθε τώρα, χήρα, 
έν έτος πένθους θά έμαυροφόρουν, 
καϊ θά έζήτουν έπειτα μνηστήρα.

Μ άρθα.
νΑ! ώς έκεΐνον άλλον θά ήμπόρουν 
νά εύρω είς τήν έκτασιν τού κόσμου ; 
’Ολίγον κοΰφος μόνον δ καλός μου 
πώς ήτον. Τόπους νά γνωρίζη ξένους 
ήγάπα, οίνον καϊ καλάς παρθένους· 
προσέτι κύβους τούς κατηραμένους.

Μεφιοτοφελής.
Τδ πράγμα νά οίκονομής ήμπόρεις, 
δμοίαν έάν είχε συγκατάβασιν 
κ’ έκεΐνος πρός έκάστην σου παράόασιν. 
Σ’ όρκίζομαι έπϊ τοιούτοις δροις 
ν’ άλλάξωμεν, άν θέλης, δακτυλίδια.

Μ άρθα.
Ώ κύριέ μου, λέγετε παιγνίδια. 

Μεφιοτοφελής (κατ' ιδίαν').
Καιρός νά τά καπνίσωμεν ταχέως, 
πριν λάβη τδν διάβολον σπουδαίως.

(Πρόϊ τήν Μαργαρίταν.)
Πώς ή υγεία έχει τής καρδίας; 

Μαργαρίτα.
Τί έννοεϊτε;

Μεφιστοφε λής. 
”Ω τής άφελείας!

(Πρόί άμφοτίρατ.)
Χαίρετε.

Μαργ αρίτα.
Χαΐρε.

Μάρθα.
'Έν νά μοί εϊπήτε.

Μοί είναι άναγκαία μαρτυρία 
πώς, πότε, ποΰ έτάφη καί ποΰ κεΐται. 
Ήγάπων πάντοτε τήν τάξιν λίαν, 
καϊ είς έφημερίδας άγγελίαν 
νά ίδώ θέλω.

Μεφιοτοφελής.
Τήν αλήθειαν όμοΰ 

μάρτυρες δύω καθιστώοι σεβαστήν. 
'Υπάρχει φίλος έπιστήθιος έμού.

θά τδν παρουσιάσω είς τόν δικαστήν 
κ’ έδώ τδν φέρω.

Μάρθα. 
Ναί, ναί.

Μεφιοτοφελής.
Καϊ βεβαίως

θά είν’ έδώ καϊ ή καλή παρθένος; 
’Άριστος νέος, κοσμογυρισμένος, 
χαρίεις πρός Κυρίας, κατά χρέος.

Μαργαρίτα.
Εμπρός του νά φανώ θά κοκκινίσω. 

Μ εφιστοφελής.
Σύ ούδ’ έμπρδς άνάκτων νά έρυθριας.

Μ άρθα.
Απόψε σάς προσμένομεν όπίσω 
τής κατοικίας, είς τού κήπου τάς σκιάς.

ΙΑ’.

ΟΔΟΣ.

ΦΑΥΣΤΟΣ. ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΑΗΣ.

Φαύστος.
Αί, τί; θά γίνη; Πώς; θά έπιτύχη; 

Μεφιοτοφελής.
νΑ! Είσαι δλος πύρ. Αγαθή τύχη! 
Απόψε τήν Μαργώ θά τήν κερδήσης, 
σοί δίδω λόγον, είς τής γειτονίσσης, 
Τής Μάρθας ταύτης άλλην μή έλπίζης ποΰ 
φύσιν νά εύρης καλητέραν μαοτροπού.

Φαΰστος.
Καλόν.

Μεφιοτοφελής. 
Πλήν καί τι παρ’ ήμών ζητείται.

Φαΰστος.
"Οστις λαμβάνει, δίδει. 

Μεφιοτοφελής.
Απαιτείται 

ήμών ή μαρτυρία, είς άνταλλαγήν, 
δ τοΰ άνδρός της σκελετός πώς κεΐται 
είς τής ΙΙαδούης καθηγιασμένην γήν.

Φαΰστος.
Λαμπρόν! νά έχωμεν περιοδείας! 

Μεφιοτοφελής.
”Ω ίεράς άθώας άφελείας!
Μαρτύρει. Τίς άνάγκη νά ήξεύρης; 

Φαΰστος.
Ύγίαινε, άν άλλο τι δεν εύρης. 

Μεφιοτοφελής.
Τδν άγιον ίδέ τον! Φαίνεται, θαρρείς 
πώς κατά πρώτον τοΰτο ψευδομαρτυρείς. 
Περί θεοΰ καϊ κόσμου καϊ πλασμάτων, 
περί άνθρώπων, καί τού τί ψυχή καί νοΰς, 
τετολμημένους, μετά στομφου πλαττων, 
δσάκις έπενόεις δρισμούς καινούς, 
θά εύρης, άν δλίγον έμβαθύνης, 
πώς περί τούτων πάντων είχες δσην 
καϊ περί Σπαθοπούλου έχεις γνώσιν.

Φαύστος.
Σοφιστής, Ψεύστης ήσο καϊ θά μείνης. 

Μεφιοτοφελής.
Ναί, ώς άν ήμην βρέφος άπειρον έγώ, 
νά μήν ήζεύρω τί θά γίνη ή Μαργώ! 
Γήν πτωχήν αυριον θα δελεασης, 
θερμάς δμνύων έρωτος εκστάσεις.

Φαΰστος.
Άπδ καρδίας. 

Μεφιοτοφελής. 
Ώ! δέν άμφιβάλλω.

Προσέτι άφοσίωσιν μεγίστην, 
άσβεστον φλόγα, αίωνίαν πίοτιν. 
Άπδ καρδίας δλα, χωρίς άλλο.
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Φαΰστος.
Παΰσον. Έάν στερώμαι δνομάτων 
3πως τήν δύναμιν τών αισθημάτων 
έκφράσω, δπως περιγράψω λέγων 
τό πΰρ τό τήν καρδίαν μου έκφλέγον, 
καί τ’ ονομάζω άπειρον, αιώνιον^ 
κηρύττεις ταΰτα ψεύδος καταχθόνιον;

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Ναί, καί δικαίως.

Φαΰστος.
νΑκουσόν μου· μόνον 

παρακαλώ, φείδου μου τών πνευμόνων. 
Δίκαιον έχει δστις δ,τι έχει 
θέλει, καί έχει γλώσσαν ητις τρέχει. 
Διά πολυλογίας μέ ζαλίζεις. 
Δίκαιον έχεις έπειδή όρίζεις.

(Έπεται συνέχεια.)

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΕΓΤΙ ΤΗΣ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

πρός κατεύνασιν τοϋ σάλου τών κυμάτων.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 149.)

S
N τή συνεδριάσει τής 6 Ιουνίου 1887 
τής έν Παρισίοις 'Ακαδημίας τών επι
στημών δ ναύαρχος Κλουέ, γνωστός διά 
τάς έπιστημονικάς του μελέτας, άνέγνωσεν έκθεσιν 

περί τής ένεργείας τού έλαίου έπί τής θαλάσσης 
λίαν ενδιαφέρουσαν. Ό ναύαρχος άποδεικνύει 
δτι διά μικρας ποσότητος έλαίου δύναταί τις 
να σώση πλοία κινδυνεύοντα καί άνθρώπους άπει- 
λουμένους νά κατοποντισθώσιν.

Ή κατευναστική έπιρροή τού έλαίου έπί τών 
κυμάτων είναι φαινόμενον αρκούντως γνωστόν 
καί έξηγεΐται διά τοϋ δτι τό έλαιον άπλούμενον 
έπί τής έπιφανείας τών ΰδάτων έστω καί έν
στρώματι λεπτοτάτφ προφυλάττει τό ύδωρ άπό 
τής έπιρροής τοϋ άνέμου καί παρεμποδίζει ουτω 
τόν σάλον.

'Η ένέργεια αΰτη τοϋ έλαίου, άμφισβητου- 
μένη ύπό τινων, ήτο γνωστή καί εις άρχαιο- 
τέρους χρόνους καί παρετηρήθη ιδίως παρά τών 
'Ολλανδών άλιέων, οίτινες μετέβαινον πρός αλι
είαν τοϋ άντακαίου (τής μουρούνας) μέχρι τών 
παραλίων τής Γροενλανδίας. 01 άλιεΐς ουτοι 
μετεχειρίζοντο τό έλαιον άνάγκης τυχούσης, άλλά 
φαίνεται 8τι δεν άπεκάλυψαν τό μυστικόν των 
εις άλλους άλιεΐς. Έκτος δέ τούτου γνωστόν 
τυγχάνει δτι οΐ άφθονώτεροι ιχθύς εύρίσκονται 
εις μέρη, δπου ή θάλασσα είναι ήρεμος· διά 
τοϋ έλαίου έπομένως ήρεμοϋτο ή θάλασσα καί 
οι ίχθϋς έμενον έκεΐ. 'Υπάρχει σύγγραμμα'Ολ
λανδού τίνος Λελυβέλτ καλουμένου, έκδεδομένον 
έν έτει 1775. Τό σύγγραμμα τούτο έπιγράφεται 
"Δοκίμιον περί τών μέσων πρός άποτροπήν θα
λασσίων κινδύνων διά τής χύσεως έλαίου, πίσσης 
και τών τοιούτων παχειών ούσιών”. Ό συγ- 
γραφεύς έκθέτει, δτι προτείνει τοΐς συμπατριώ- 
ταις αυτού μέσα πρός άποτροπήν τών θαλασσίων 
κινδύνων διά τού έλαίου καί τής πίσσης, μέσα 
τέως άγνωστα, τά όποια δμως είναι άξια νά 
ληφθώσιν ύπ’ δψιν ού μόνον παρά τών έπιστη- 
μόνων άλλά καί παρά τών ναυτικών. Πρός τόν 
σκοπόν δέ τούτον ό συγγραφεΰς ζητεί τήν γνώ
μην τών συγχρόνων του ναυτικών.

Εκ τινων χωρίων τών άρχαίων συγγράφεων 
καταδηλούται δτι ή τοιαύτη τού έλαίου χρήσις 
ήτο καί παρά τοΐς άρχαίοις γνωστή. 'Ο Πλί- 

νιος διηγείται, δτι οί δύται έρρόφων έλαιον, τό 
όποιον βυθιζόμενοι εις τήν θάλασσαν άφινον 
κατ’ όλίγον νά έκρέη έκ τού στόματός των 
ουτω δε αί σταγόνες τού έλαίου άνερχόμεναι 
εις τήν έπιφάνειαν τής θαλάσσης έλείαινον αύ- 
τήν καί έπέτρεπον ούτως εις τάς άκτΐνας τοΰ 
φωτός νά είσδύσωσιν εις τά βάθη (Πλινίου Φυσ. 
ίστορ. Βιολ. Β . κεφ. 103). Καί δ Πλούταρχος 
άναφερει τό αύτό περί τών δυτών και υποθέτει 
δτι είναι έφαρμογή γνώμης τίνος τού Άριστο- 
τέλους, δστις λέγει δτι ό άνεμος πνέων έπί λείας 
καί όλισθηράς έπιφανείας δέν ευρίσκει άντίστασιν 
έπομένως δέν συνταράττει τήν θάλασσαν.

Η ένέργεια τού έλαίου πρός διάδοσιν τού 
φωτός εις τά βάθη τών ύδάτων φαίνεται κάπως 
προβληματική- έν τοσούτω ό Φραγκλΐνος λέγει 
δτι ή μέθοδος αυτή ήτο κατά τούς χρόνους αυ
τού έν χρήσει παρά τοΐς δύταις τής Μεσογείου. 
Καί άλιεΐς τινες χύνουσιν έλαιον εις τήν θά
λασσαν όσάκις ή τεταραγμένη έπιφάνεια τους 
έμποδίζει νά ιδωσιν εις τό βάθος. '0 Φραγ
κλΐνος ευρισκόμενός ποτέ έν ναυτική εκστρατεία 
(τφ 1757) μετά στόλου συγκειμένου έξ 96 
πλοίων, παρετήρησεν ημέραν τινά δτι τό αύ- 
λάκισμα δύο τών πλοίων ήτο παραδόξως λεΐον, 
έν ω τό τών άλλων πλοίων ήτο εις άκρον τε- 
ταραγμένον. ’Απορών διά τήν διαφοράν ταύτην 
άνέφερε τούτο εις τόν πλοίαρχον τού πλοίου, οΰ 
έπέβαινεν· ούτος δέ τφ άπήντησεν, δτι ίσως οΐ 
μάγειροι τών δύο πλοίων έρριψαν εις τήν θά
λασσαν τά άποπλύματα τών σκευών καί τούτο 
θα έλίπανε κάπως τάς πλευράς τών πλοίων. 
Έν έτει 1762 ό Φραγκλΐνος έκαμε καί άλλην 
παρατήρησιν· έν νυκτι μεγάλου θαλασσίου σάλου 
είδε λυχνίαν κρεμαμένην, ής τό έλαιον έμενεν 
άτάραχον καί λεΐον, έν ω τό ύπ’ αύτό ύδωρ 
έταράσσετο ίσχυρώς. Αί παρατηρήσεις αύται 
διήγειρον τήν περιέργειαν τού Φραγκλίνου, δστις 
ευρισκόμενός ποτέ έν χωρίω τινι παρά τό Λον- 
δΐνον, δπου ήτο μικρά λίμνη ίσχυρώς ύπό τοΰ 
άνέμου συνταρασσομένη έχυσεν έν τή λίμνη 
μικρόν κοχλιάριον έλαίου καί έξεπλάγη ίδών 
δτι τό έλαιον ήπλούτο μετά καταπληκτικής τα
χύτατος έπί τής έπιφανείας καλύψαν σχεδόν έν 
ροπή δφθαλμού 150 πλέθρα αύτής. Έξακολου- 
θήσας τα πειραματα ταΰτα ήλθεν εις τό συμ
πέρασμα, δτι βαθμηδόν ή στρώσις τού έλαίου 
λεπτύνεται έπί τοσούτον, ώστε δέν γίνεται κατα
φανής ή διά τής ένεργείας ;αύτής έπί τών κυ
μάτων.

Αί παρατηρήσεις τού Φραγκλίνου έπιβεβαι- 
ούνται διά τών τελευταίων πειραμάτων, τά όποια 
άναφέρει ό μνησθείς Γάλλος ναύαρχος Κλουέ. 
0 άνώτερος ούτος άξιωματικός τού ναυτικού 
λέγει δτι εις τριάκοντα περιπτώσεις, καθ’ ας 
έγένετο χρήσις τοϋ έλαίου, 17 μέν πλοία κατη- 
νάλωσαν κατά μέσον δρον μίαν λίτραν καί 83 
έκατ. τήν ώραν, 11 πλοΐα 2 καί 70 καί δύο 
λέμβοι 2,75. "Ωστε ό μέσος δρος τής κατανα- 
λώσεως τού έλαίου είναι λίτρ. 2,60 τήν ώραν. 
Παραδεχόμενοι λοιπόν δτι πλοΐον διανύον 10 
μίλια τήν ώραν καταναλίσκει λίτρ. 2,20, έξά- 
γομεν δτι ή δαπάνη τοΰ έλαίου είναι σχεδόν 
άσήμαντος.

Έν τέλει τοΰ συγγράμματος του ό ‘Ολλανδός 
Λελυβέλτ θέτει διαφόρους έρωτήσεις έπί τοΰ 
άντικειμένου όρίζων καί βραβεΐον 30 φλωρίων 
δια τόν τήν καλλιτέραν διατριβήν συγγράψοντα· 
φαίνεται δμως δτι ή ταχθεΐσα προθεσμία (μέχρι 
α'. Μαίου 1777) παρήλθεν άνευ τίνος άποτε- 
λέσματος, διότι τό ζήτημα έμεινε μέχρι σήμερον 
άλυτον καί σκοτεινόν.

Διά τήν χύσιν ταύτην τοΰ έλαίου μεταχει
ρίζονται συνήθως δυνατούς σάκκους έκ καραβο- 
πάνου χωρητικότητος 10 λιτρών- οί σάκκοι ού- 

τοι τίθενται είτε εις τήν πρώραν τοΰ πλοίου είτε 
εις τήν πρύμνην έξωτερικώς. Εσχάτως έφευ- 
ρέθη έργαλεΐον κυλινδροειδές, τό όποιον είναι 
το πάντων πρακτικώτερον. Τό έργαλεΐον τούτο, 
ώς έμφαίνεται έν τή έτέρα τών εικόνων ημών, 
επιτρέπει τήν συστηματικήν καί βαθμιαίαν έκροήν 
τού έλαίου άναλόγως πρός τήν άνάγκην. Οί 
κύλινδροι έχουσιν δπάς, δι’ ών έκρέει βρα
δέως τό έλαιον αμα άνοιχθή ό άνωθεν εύρισκό- 
μενος κρουνός- είναι δέ οί κύλινδροι ουτω κατε- 
σκευασμένοι, ώστε αί όπαί κλείονται άφ’ εαυ
τών αμα ύψοΰται τά κύμα καί καλύπτει αύτάς, 
άνοίγονται δέ δταν τό κύμα ταπεινοΰται.

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.

Μετάφρασις τοϋ ’Αγγλικού μυθιστορήματος 
Called back τού Conway

ύπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΖή.

(Συνέχεια.)

AT* έκείνην τήν στιγμήν δέν έτελεΐτο λει
τουργία, τό δέ σύνηθες τών περιηγητών 
πλήθος περιεπλανάτο έδώ καί έκεΐ·

έφαίνοντο θαυμάζοντες τάς καλλονάς ας έβλεπον
άλλά δέν τάς έξετίμων, οί δέ έν τφ Ναφ δια
σκεδασμένοι ευσεβείς προσκυνηταί ΐσταντο σιω
πηλοί· ό Κενιών έρριψεν ταχύ βλέμμα πέριξ 
αύτοΰ διά ν’ άνακαλύψη “τήν ώραιτέραν θέαν” 
καί αμα τήν εΰρεν.

— Έλθέ, μοί λέγει, ας καθήσωμεν έδώ, έν- 
τεύθεν δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τήν κατατομήν.

Έτοποθετήθην πλησίον του, καί διέκρινα 
εις άπόστασιν δύο ή τριών βημάτων γραίαν Ιτα
λίδα γονυπετή καί ένθέρμως προσευχομένην. 
Πλησίον αύτής έκάθητο νέα τις περίπου είκο- 
σαέτις ής τήν έθνικότητα ήτο άρκετά δύσκολον 
νά μαντεύση τις, αί δφρϋς καί τά βλέφαρά της 
πρός τά κάτω νεύοντα ένέφαινον δτι οί δφθαλμοί 
της ησαν μελάνες, άλλά τό χρώμα της ήτον 
ωχρόν, οί χαρακτήρες κανονικοί λεπτοί, ή πλού
σια μέλαινα κόμη της δέν έπρόδιδε τό γένος 
της, άλλά θά τήν έξελάμβανον ώς Άγγλίδα, 
έάν τήν συνήντουν μόνην· ήτο κομψότατα άλλ’ ά- 
πλούστατα ένδεδυμένη, καί έκ τής στάσεώς της 
ένόησα δτι δέν ήτο ξένη, ητις έπεσκέπτετο τήν 
έκκλησίαν, δέν περιέφερε τά βλέμματα τή δε 
κάκεΐσε καθώς οί περιηγηταί, άλλ’ έκάθητο χω
ρίς νά κινηθή έως δτου ή σύντροφός της έτε- 
λείωσεν τάς προσευχάς της. Καθ’ δσον ήδυνήθην 
νά συμπεράνω δέν είχεν είσέλθη εις τήν έκ
κλησίαν ούτε έκ περιεργείας ούτε διά προσευχήν, 
άλλά μόνον καί μόνον, κατά πάσαν πιθανότητα, 
διά νά εύχαριστήση τήν γραίαν ητις τήν συνώ- 
δευεν καί ητις έφαίνετο ύπηρέτρια άνωτέρου 
βαθμού, έκ τής ένθέρμου δέ προσευχής της έφαί
νετο δτι έζήτει πολλά παρά τοΰ θεού.

Είδα τά λεπτά χείλη της κινούμενα καί 
μολονότι δέν ήκουον τάς λέξεις της ένόουν δτι 
αί προσευχαί της ήσαν έγκάρδιοι καί ειλικρι
νείς· ή παρ’ αύτήν νεάνις δέν προσηύχετο μετ’ αύ
τής, ΐστατο ώς άγαλμα έχουσα τούς όφθαλμούς 
της προσηλωμένους πρός τήν γήν ώς αν ήτο 

βεβυθισμένη εις βαθείας σκέψεις, έκάθητο δέ 
ουτω πως, ώστε έβλέπομεν μόνον τήν κατα
τομήν τού προσώπου της. Ό Κενιών βεβαίως 
δέν τήν είχε κολακεύσει, τό πρόσωπόν της είχεν 
τί τό θελκτικόν, ή έντελής γαλήνη αυτού ηυξανε 
τήν χάριν του καί έπεθύμουν πολύ νά Γδω τήν 
νέαν κατά πρόσωπον, άλλ’ έπειδή δεν ήδυνάμην 
νά πράξω τούτο χωρίς νά φανώ άληθώς άγροΐ- 
χος, ήμη* ήναγκασμένος νά περιμένω έως ού 
τυχαίως στρέψη τό πρόσωπόν της.

Μετ’ όλίγον μοί έφάνη δτι ή γραία είχε 
τελειώσει τάς προσευχάς της, καί βλέπων δτι 
ήτοιμάζετο νά κάμη τόν σταυρόν της ήγέρθην 
καί διηυθύνθην πρός τήν θύραν τής έκκλησίας. 
'Η νέα καί ή σύντροφός της διήλθον έμπροσθέν 
μου καί ήδυνήθην κάλλιον νά ΐδω τήν νέαν 
καθ’ ήν στιγμήν ή γραία ένέβρεχεν τούς δα
κτύλους της εις τόν άγιασμόν. Ήτο άναντιρ- 
ρήτως ώραία, άλλ’ ή καλλονή της είχέ τι περί
εργον, καί ένω τήν παρετήρουν το βλέμμα της 
στιγμιαίως διεσταυρώθη μέ τό Ιδικόν μου. Οί 
δφθαλμοί της ήσαν μέλανες καί λαμπροί, άλλ’ εί- 
χόν τι τό ρεμβώδες καί ούτως είπεΐν ήσαν μα
κράν τού κόσμου· ήτο βλέμμα δπερ δέν έφαίνετο 
δτι έρρίπτετο πρός έμέ, ώς εαν έβλεπεν άντι- 
κείμενόν τι εύρισκόμενον δπισθέν μου, τό βλέμμα 
τούτο μοί έκαμεν περίεργον έντύπωσιν άλλ’ ε
πειδή οί δφθαλμοί μου είχον συναντήσει τούς 
Ιδικούς της έπί έν δευτερόλεπτον μόνον, δέν 
ήδυνήθην νά εννοήσω όποιαν ήσθάνθην έντύ- 
πωαιν.

' Η νέα κόρη καί ή ά- 
κόλουθος έστάθησαν έπί 
τινα λεπτά εις τήν θύ
ραν, καί ούτως ώστε ό 
Κενιών καί έγώ έξήλθο- 
μεν πρό αύτών καί έστά- 
θημεν έξω ταυτοχρόνως. 
ν1σως τούτο τό κίνημά 
μας ήτο όλίγον άδιά- 
κριτον, άλλά καί οι δυο 
κατειχόμεθα ύπό τής 
έπιθυμίας τοΰ νά παρευ- 
ρεθώμεν ε’ις τήν έξοδον 
τής νέας ητις τόσον μάς 
είχεν ένθουσιάσει. Έ- 
ξερχόμενος τής έκκλη
σίας παρετήρησα άνθρω
πον ίστάμενον πρό ,τών 
βαθμιδών, έφαίνετο με- 
σήλιξ καί εύγενοΰς έξω- 
τερικοϋ, ήτο δέ όλίγον 
κυρτός καί έφερε δίο
πτρα· έάν έπρεπε νά μαν
τεύσω ποιον ήτο τό έ- 
πάγγελμά του, θά έλε- 
γον δτι άνήκεν εις έλεύ- 
θερον έπάγγελμα, δσον 
δέ περί τής έθνικότητός 
του δέν ήδύνατο τις να 
λανθασθή, διότι τά πάντα 
έπρόδιδον δτι ήτο Ιτα
λός. Προφανώς περιέμενε 
τινά καί δτε ή νέα κόρη, άκολουθουμένη ύπό 
τής γραίας ύπηρετρίας έξήλθε τής έκκλησίας 
έπροχώρησε καί τάς έπλησίασεν. Ιότε η γραία 
έξέβαλε μικράν δξεΐαν φωνήν έκπλήξεως καί 
έλαβε τήν χεΐρά του ήν ήσπάσθη. Ή νέα 
ΐστατο άδιάφορος, ώστε ήτο φανερόν δτι ο κύ
ριος άπηυθύνετο μόνον πρός τήν γραίαν ύπηρέ- 
τριαν, τή είπε μερικάς λέξεις καί σύρων αύτήν 
κατά μέρος άπεμακρύνθησαν άμφότεροι ύπό τά 
προπύλαια τής έκκλησίας δμιλούντες μέ ένδια- 
φέρον καί ζωηρότητα καί ένίοτε έρριπτον καί 
έν βλέμμα πρός τήν νέαν.

Είκών α'.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν ή σύντροφος τής νέας 
τήν είχε έγκαταλείψει, έκαμεν βήματα τινά, καί 
μετά ταΰτα έστάθη καί έστρεψεν άναμένουσα τήν 
ύπηρέτριαν. Τότε ήδυνήθημεν νά διακρίνωμεν

Είκών β*.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

έντελέστατα τήν ώραιότητα τών χαρακτηριστικών 
της, τό θέλγητρον τής χάριτός της, τήν κομψήν 
συμπεριφοράν της καί έπειδή ειμεθα εις μι- 
κράν άπόστασιν ήδυνάμεθα νά τήν βλέπωμεν 
χωρίς νά πράξωμεν τί άτοπον.

— Είναι ώραία, εΐπον όμιλών μάλλον κατ’ έ- 
μαυτόν παρά μέ τόν Κενιών.

__ Ναί, είναι, άλλ’ δχι τόσον ώραία δσον 
τό ένόμιζον, κάτι τή λείπει, μοί είναι άδύνατον 
νά είπω τί, είναι άραγε ή ζωηρότης, ή ή εκ- 
φρασις;

— Δέν βλέπω τίποτε νά τή λείπη άπε-

κρίθην μέ τόσον ενθουσιασμόν ώστε ό Κενιών 
ήρξατο γελών.

— Μήπως οί άγγλοι εύπατρίδαι βλέπουσι 
άναιδώς τάς γυναίκας τοΰ τόπου των καί τάς 
σέβονται εις τά δημόσια μέρη κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον; ή είναι νεωτερισμός τις δι’ ού έπιδει- 
κνύουσι μόνον τήν πρός τάς Ιταλίδας εύνοιάν των;

'Η αύθάδης αυτή έρώτησις έγένετο παρά- 
τινος δστις ήτο πλησίον μου.

Έστράφημεν όμού καί ΐδομεν άνθρωπον ύψη- 
λόν τριάκοντα έτών περίπου ίστάμενον δπισθέν 
μας καί μολονότι τά χαρακτηριστικά του ήσαν 
κανονικά, ή έντύπωσις ήν έπροξένησεν ήμΐν δέν 
ήτο εύχάριστος.

Δι ενός βλέμματος έμάντευέ τις δτι στόμα 
σαρκαστικόν ύπεκρύπτετο ύπό τόν δασύν μύ- 
στακά του, καί ή όργή του ήρχιζε νά δια
φαίνεται εις τούς μέλανας όφθαλμούς καί να 
συστέλλη τάς δφρΰς του.

Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν, ό άνθρωπος ούτος 
έφαίνετο πλήρης άγερώχου άλαζωνείας, είχεν 
ύφος προσβλητικόν δπερ εδρισκον έτι προσβλη- 
τικώτερον διότι άπετείνετο εις ξένον. Ήτο Αγ
γλος άναμφιβόλως διότι ώμίλει τήν άγγλικήν 
δρθότατα. Ή θέλησα ν' άπαντήσω ζωηρώς, άλλ’ ό 
Κενιών δστις ήτο νέος λέγων καί πράττων πάν
τοτε τό όρθόν μέ προέλαβε, έχαιρέτισεν μέ ύπό- 
κλισιν τόσον 
εϊπη τις έάν 
νεύετο.

— Κύριε,

εύγενή ώστε ήτο άδύνατον νά 
έζήτει συγγνώμην ή έάν είρω-

λέγει, ό “Αγγλος περιέρχεται 
τήν ώραίαν πατρίδα σας 
ΐνα θαυμάση δ,τι ώραΐον 
ύπάρχει έν τε τή φύ
σει καί τή τέχνη, ώστε 
έάν τά έγκώμιά μας 
σάς προσβάλλωσι, σάς 
ζητούμεν συγγνώμην.

Ό ξένος συνωφρυ- 
ώθη μή έννοών έάν ό 
φίλος μου είρωνεύετο ή 
ώμίλει σοβαρώς.

— Έάν έπράξαμεν 
άτοπόν τι, εύαρεστηθήτω 
ό κύριος νά διαβιβάση 
τήν συγγνώμην μας πρός 
τήν κυρίαν, σύζυγον, ή 
θυγατέρα.

Άλλ’ έπειδή ό ξέ
νος ούτος ήτο νέος, ή 
τελευταία έρώτησις ήτο 
ειρωνική.

— Ούδέ σύζυγος ού- 
δέ θυγάτηρ, άπεκρίθη 
ούτος καί ό Κενιών ύπε- 
κλίθη.

— ’Ω! τότε βεβαίως 
φίλη, έπιτρέψατέ μοι 
νά σάς συγχαρώ καί Ι
δίως διότι γνωρίζετε τό
σον καλώς τήν γλώσσάν 
μας.

Ό ξένος έφαίνετο 
διστάζων διότι ό Κενιών ώμίλει μέ τρόπον 
τόσον εύχάριστον καί φυσικόν. — Διήλθον πολλά 
έτη έν Άγγλίφ, είπεν συντόμως.

— Πολλά έτη; δέν θά τό έπίστευον διότι 
ύπάρχει τι καθαυτό άγγλικόν, δπερ δέν άπε- 
κτήσατε καί είναι ούσιωδέστερον τής προφοράς 
καί τής διαλέκτου.

Ό Κενιών έστάθη, παρετήρησεν τόν ξένον 
κατά πρόσωπον ώς νά τόν έξήταζε, άλλά μέ 
τόσον άφελή τρόπον, ώστε ουτος επεσεν έν τή 
παγίδι.

— Καί τί είναι αύτό, ήρώτησεν;
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— Περί τών ίδιων νά φροντίζητε, εΐπεν ό 
Κενιών μέ τόνον βραχύν ζαί στρέφων τά νώτα 
του δπως δώση τέλος είς τήν συνομιλίαν.

Έξ άρχής τδ αίμα άνέδη είς τδ πρόσωπον 
τοΰ ύψηλοΰ άνδρός· είχον τδ βλέμμα επ’ αύτοΰ 
φοβούμενος μέ έπιτεθή έπί τοΰ φίλου μου, άλλ* ήλ- 
λαξε γνώμην καί προφέρων υβριν τινά άπεμα- 
κρύνθη καί οΰτω έληξεν ή υπόδεσις.

Έν τι' μεταξύ ή γραία ίταλίς είχεν έγκα- 
ταλείψει τδν κύριον δστις έφαίνετο λόγιος τις, 
καί άφοΰ έπλησίασε τήν νέαν άμφότεραι άνε- 
χώρησαν, δ δέ ίταλδς μετά τήν άποτυχίαν διηυ
θύνθη πρδς έκεΐνον, δστις είχεν ομιλήσει μέ τήν 
δαλαμηπόλον καί κρατών τδν βραχίονα του άνε- 
χώρησεν έκ τοΰ άλλου μέρους.

Ό Κενιών δέν έπρότεινε ν’ άκολουδήσωμεν 
τά βήματα τοΰ γυναικείου ζεύγους, καί έγώ δ 
ίδως έάν είχον τήν έπιδυμίαν νά τδ πράξω 
ήσχυνόμην νά προτείνω τοιοΰτον τι, μολονότι 
νομίζω δτι τδ σχέδιον τοΰ νά έπισκεφδώ καί 
πάλιν τήν έπαύριον τδν "Αγιον Ίωάννην ώρί- 
μαζεν έν τφ πνεύματί μου.

Άλλά δέν τήν εΐδον έκτοτε· δέν τολμώ νά 
ειπω ποσάκις υπήγα είς τήν έκκλησίαν άλλ’ ούτε 
ή ώραία νέα, ούτε ή άκόλουθός της εύρέθησαν 
είς τδν δρόμον μου ένόσφ διέμεινα είς Του
ρΐνον.

Ένίοτε καθ’ δδδν συνηντήσαμεν τδν αύθάδη 
φίλον μας, δστις μας έτίμα διά τής άπειλητιχής 
σκυθρωπότητός του, άλλ’ είς τοΰτο ούοεμίαν 
έδίδομεν προσοχήν, δυστυχώς δμως δέν έφάνη 
πλέον ίχνος τής χαριεστάτης νέας μέ τδ ώχρδν 
πρόσωπον καί τούς παραδόξους μέλανας δφθαλ- 
μούς.

θά ήτον παράλογον νά εϊπω, δτι ήράσθην 
γυναικδς ήν είχον ίδή μόνον έπί τινα λεπτά, 
είς ήν ούδέποτε είχον άποτανδή καί τής δποίας 
τδ όνομα καθώς καί ή κατοικία μοί ήσαν άγνω
στα · πρέπει δμως νά δμολογήσω οτι ή νέα αδτη 
μοί ένεποίησε τοιαύτην έντύπωσιν ώς ούδεμία 
άλλη μέχρι τοΰδε καί μέ δλην τήν μεγάλην 
ώραιότητά της δέν ένόουν τήν μαγείαν ήν ή 
άνάμνησίς της έξήσκει έπ’ έμέ, διότι ώραίας 
γυναίκας είχον συναντήσει πολλάς καί έν τούτοις 
έπί τή άμυδρα έλπίδι νά τήν ίδω είσέτι άπαξ, 
άνέβαλον άκαταπαύστως τήν άναχώρησίν μου 
έκ Τουρίνου, έωσότου δ Κενιών (ή έπιμονή τοΰ 
φίλου μου είχεν φθάσει πλέον.είς τδ τέρμα της) 
μοί έδήλωσεν δτι έάν δέν άνεχώρουν ήθελεν 
άναχωρήσει μόνος του. Τέλος έπείσθην διότι 
δέκα ήμέραι παρήλθον χωρίς ή τύχη νά μ’ εύ- 
νοήση διά τής συναντήσεως ήν άνέμενον, ώστε 
άνεχωρήσαμεν δπως έπεσκεφθώμεν άλλα μέρη.

Έκ Τουρίνου διηυθύνδημεν πρδς δυσμάς, έπε- 
σκέφθημεν τήν Γενούην, τήν Φλωρεντίαν, τήν 
‘Ρώμην, τήν Νεάπολιν καί τινας άλλας πόλεις 
άκόμη, καί έπειτα έπεβιβάσθημεν διά τήν Σι
κελίαν, καί είς τήν Παλέρμον ώς ειχομεν σχε
διάσει μάς δπεδέχθησαν είς θαλαμηγόν άνή- 
κουσαν είς γνωστόν φίλον μας καί έξηκολουθή- 
σαμεν τδ ταξείδιόν μας έπί τής θαλαμηγού 
χωρίς νά σπεύσωμεν, διατρίβοντες έφ’ δσον μάς 
ήρεσκεν είς έκάστην πόλιν ήν έπισκεπτόμεθα, 
ώστε δτε ή θαλαμηγός έτελείωσε τδν περίπλουν 
της καί μάς έπανέφερεν είς ’Αγγλίαν, τό θέρος 
ήτο περί τδ τέλος του.

Πολλάκις μετά τήν άναχώρησίν μου έκ 
Τουρίνου, άνελογίσθην τήν νέαν ήν είχον συν
αντήσει είς τόν "Αγιον Ίωάννην, τήν έσυλλο- 
γιζόμην τόσον συχνά ώστε μόνος μου έγέλων 
διά τήν τρέλλαν μου. "Εως τότε ποτέ έπί το- 
σούτου χρόνου ή άνάμνησίς μορφής γυναικός δέν 
εΐχεν έντυπωθή είς τδν νοΰν μου, δι’ έμέ ή 
ώραιότης της είχέ τι τδ παράδοξον, ένεθυμούμην 
έκαστον χαρακτηριστικόν της, ήδυνάμην, άν ήμην 

καλλιτέχνης, νά ζωγραφίσω τήν εικόνα της έκ 
μνήμης. Μολονότι έγέλων διά τήν τρέλλαν μου, 
ήμην ήναγκασμένος νά όμολογήσω δτι δσον βρα
χεία καί άν ύπήρξεν ή στιγμή τής συναντήσεως 
της, ή έντύπωσις ήν μοί άφήκε 'άντί νά έξα- 
λείφηται ηυξανε όσημέραι, έμεμφόμην έμαυτόν 
διότι είχον άναχωρήσει έκ Τουρίνου πριν τήν 
έπανίδω, καί μάλιστα διότι δέν έμεινα ολοκλή
ρους μήνας δι’ αύτό τοΰτο· ήσθανόμην δτι έγ- 
καταλείψας τήν πόλιν είχον άπολέσει τύχην 
ήτις μόνον άπαξ έρχεται είς τδν άνθρωπον καθ’ δ
λον του τδν βίον.

Ό Κενιών καί έγώ έχωρίσθημεν είς Λον- 
δϊνον, έκεΐνος διηυθύνθη πρδς τήν Σκωτίαν καί 
έπειδή έγώ δέν είχον είσέτι άποφασίσει τι 
δριστικδν διά τδ φθινόπωρον έμεινα άκόμη δι’ 
δλίγον καιρόν είς Λονδΐνον.

Ητο τύχη, ή πεπρωμένον; Τήν πρώτην 
πρωίαν τής άφίξεώς μου, μετέβην δι’ έργασίαν 
είς τδ Regent-street, περιεπάτουν ήσύχως είς 
τήν μεγάλην αύτήν όδδν δπου συνωθοΰντο οί 
διαβάται, άλλ’ αί σκέψεις μου ήσαν πολύ κακαί, 
προσεπάθουν νά καταπραΰνω τήν μωράν έπιθυ- 
μίαν ήν είχον τοΰ νά έπιστρέψω είς Τουρΐνον, 
έσυλλογιζόμην τήν σκοτεινήν έκκλησίαν καί τδ 
νέον καί χαριέστατον έκεΐνο πρόσωπον δπερ 
είχον θαυμάσει έκεΐ πρδ τριών μηνών καί τήν 
στιγμήν καθ’ ήν ή είκών τής νέας καί τής 
γραίας άκολούθου της διεγράφοντο είς τήν μνή
μην μου, έοήκωσα τούς οφθαλμούς, καί έκεΐ έν 
τω κέντρφ τοΰ Λονδίνου, άμφότεραι εύρέθησαν 
έμπροσθέν μου. Έν τή έκπλήξει μου δέν ύπέ- 
θεσα δτι έλανθάσθην διότι βεβαίως δέν ήτο 
δνειρον ή δπτασία. Εκείνη ήν έσυλλογιζόμην 
άδιακόπως έβάδιζεν έμπροσθέν μου, μέ τήν 
γραίαν πλησίον της, ώς νά έξήρχοντο έκ τοΰ 
Αγίου Ίωάννου. Ύπήρχεν άλλαγή τις είς τήν 
ένδυμασίαν τής γραίας· ήτο ένδεδυμένη μάλλον 
κατά τδν άγγλικδν τρόπον, άλλ’ ή νέα ήτο ή 
ιδία, ώραία, ώραιοτέρα ή άλλοτε καί ή καρδία 
μου έπαλλεν είς βαθμόν νά διαρραγή. Διήλδον 
καί αύτομάτως έστράφην.

Ναί, ήτο πεπρωμένον! τώρα δτε τήν έπαν- 
εΰρον, θέλω προσπαθήσει νά μή τήν άπολέσω 
πλέον, ήτο περιττόν τοΰ λοιποΰ νά όποκρύπτω 
τά αίσθήματά μου, ή σιγκίνησις ήτις μέ κατέ
λαβε καθ’ ήν στιγμήν εύρέθην καί πάλιν άπέ- 
ναντί της δέν μέ άφηνεν δισταγμόν τήν ήγάπων 
πολύ βαθέως! Δίς, δίς μόνον τήν εΐδον, καί 
τοΰτο ήρκεσε νά πεισθώ δτι έάν ποτέ ή τύχη 
έπρεπε νά μέ συνδέση μετά γυναικός, θά ήτο 
μέ αύτήν, ής τδ όνομα, ή κατοικία καί ή πα- 
τρίς μοί ήσαν άγνωστα.

Δέν είχον πλέον είμή μίαν σκέψιν· ν’ άκο- 
λουθήσω τάς δύο γυναίκας, δπερ καί έπραξα έπί 
μίαν ώραν καί πλέον μένων πάντοτε είς άπό- 
στασίν τινα καί περιμένων δτε είσήρχοντο είς 
τά έμπορικά, καί δτε έπανήρχιζον τδν περίπατόν 
των τάς παρηκολούθουν δλονέν καίτοι μένων 
πάντοτε άπομεμακρυσμένος, ώστε ή έπίμονος 
καταδίωξίς μου δέν ήδύνατο νά παρατηρηθή καί 
έπομένως δέν έγενόμην δχληρός. Μετ’ δλίγον 
έξήλθον άπδ τδ Regent-street, έβάδισαν μέχρι 
πολυπληθούς τινδς σειράς οικιών είς Maide 
Vale, έσημείωσα τήν οικίαν είς ήν είσήλθον 
καί δτε διέβην καί αυθις μετά τινα λεπτά εΐδον 
είς τδ παράθυρον τήν νέαν περιποιουμένην άνθη 
ώστε ήτο φανερόν δτι έκεΐ κατφκουν.

Ήτο πεπρωμένον! τήν ήγάπων καί δέν ήμην 
πλέον έλεύθερος νά πράξω άλλως ή δπως μέ 
ώθειτδ πάθος· πρέπει, έλεγον κατ’ έμαυτόν, νά 
μάθω παντα τά άφορώντα τήν άγνωστον ταύτην, 
θέλω νά τήν γνωρίσω καί νά άποκτήσω τδ δι
καίωμα τοΰ νά προσηλώνω τδ βλέμμα μου έπί 
τών παραδόξων καί λαμπρών όφθαλμών της, 

θέλω νά τήν άκούσω νά όμιλή. Γελώ δ ίδιος 
διά τήν άνοησίαν τοΰ νά κατέχωμαι ύπδ το- 
σούτου σφοδροΰ έρωτος διά γυναίκα ής δέν 
ήκουσα ποτέ τήν φωνήν, καί ής ή γλώσσα άκόμη 
μοί ήτο άγνωστος· άλλ’ ό έρως δέν είναι πλή
ρης παραλογισμών; άφοΰ άπαξ ένσκύψη σάς φέ
ρει διά περιέργων όδών.

Έλαβον τολμηράν τινά άπόφασιν καί έπι- 
στρέφων διηυθύνθην είς τήν οικίαν ής ή δύρα 
ήνεώχθη ύπδ ύπηρετρίας κομψής καί καθαράς.

— Ενοικιάζετε δωμάτια; τήν ήρώτησα προ
αισθανόμενος δτι ή άγνωστός μου δέν είχεν 
είμή Sv δωμάτιόν είς τήν οικίαν. Ή ύπηρέτρια 
άπεκρίθη καταφατικώς καί άφοΰ έξέφρασα τήν 
έπιδυμίαν νά έπισκεφδώ τά πρδς ένοικίασιν δω
μάτια μοί τά ύπέδειξαν, έστιατόριον καί κοιτώνα 
είς τδ ισόγειον.

Έάν ήσαν φύλακα! άντί ζωηρών καί εύαέρων 
δωματίων, έάν ήσαν κενά καί άνευ έπίπλων άντί 
καλλιτεχνικώς διεσκευασμένων ώς ήσαν, έάν είχον 
άπαίτησιν ένοικίου πεντήκοντα λιρών στερλινών 
καθ’ έβδομάδα, άντί τοΰ μέτριου ποσού δπερ 
μοί είχον ζητήσει, θά τά ένοικίαζον καί ήτο 
άληθώς ευκολον νά διαπραγματευθή τις μαζύ μου.

(Έπεται συνέχεια.)

ΑΙ ΛΙΜΝΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ.

(Μετά εικόνων, δρα σελ. 152 καί 156.)

(Συνέχεια.)

Η ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΚΟΜΟΥ.

εύθεϊαν όδός, δπως μεταβή τις 
Η Ρτΐ 15 τή« Γάρδης πρδς τήν
feSSS-w τού Κόμου, είναι διά τού σιδηροδρόμου 
μέχρι τής κωμοπόλεως Λέκκου, κειμένης έπί 
τοΰ άνατολικοΰ βραχίονος τής λίμνης, δστις χω
ρίζει αύτήν έν τή κωμοπόλει Bellaggio*) είς 
δύο σχεδόν ίσα μέρη.

Ή κωμόπολις Λέκκον κεΐται γραφικώτατα 
παρά τάς έκβολάς τοΰ μικρού ποταμού Άδδας. 
Τδ Λέκκον είναι άρκούντως βιομήχανον, διότι 
περιέχει έργοστάσια μεταξωτών καί βαμβακερών 
ύφασμάτων· έκ δέ τών κατοίκων αύτοΰ οί μέν 
έπιδίδονται είς τήν βιομηχανίαν, οί δέ είς τήν 
γεωργίαν καλλιεργοΰντες μετά πολλής έπιμελείας 
τούς άγρούς των. "Ο,τι δμως ιδίως ένδιαφέρει 
τον περιηγητήν είναι αί μαγευτικοί τοποθεσίαι 
τής λίμνης ταύτης’ τδ βλέμμα έκτείνεται άφ’ οί- 
ουδήποτε σημείου έλεύθερον πανταχού, ή δέ δλη 
σκηνογραφία κλείεται εις τδ βάθος διά ύψηλών 
δρέων, ών αί κορυφαί φωτιζόμενοι ύπδ τών 
άκτίνων τοΰ ήλιου είναι γραφικώτατα·..

Τδ άνατολικδν τμήμα τής λίμνης καλείται 
συνήθως λίμνη τού Λέκκου έκ τής όμωνύμου 
πόλεως καί εΐναι καί τδ ώραιότερον, καθότι 
άπ’ αύτού τά όρη έμφανίζονται έλεύθερα καί έν 
δλη αύτών τή άγρια καλλονή. Είς τούς πρό
ποδας τών δρέων τούτων κεΐται τδ χωρίον Βα- 
ρέννα, άνωθεν τοΰ όποιου ισταται τδ άρχαϊον 
φρούριον, καί όπισθεν αύτού ύπάρχει ό καταρ
ράκτης, τού γάλακτος λεγόμενος, δστις κατα
πίπτει άπδ δψους 900 ποδών. Άπδ τού χωρίου 

ΙΒαρέννα έκτελοΰνται έκδρομαί λίαν εύχάριστοι,

♦) Τήν θέαν έκ Bellaggio έδημοσιεύσαμεν έν τφ 
προλαβόντι ήμών τεύχει, πρός δ παραπίμπομεν τδν 
άναγνώστην. Σ. τ. Δ. 

ιδίως πρδς τδ όρος Στέλβιον καί τδ στενόν αύ
τοΰ, καί πρδς τήν πεδιάδα τού Έσίνου.

Τδ κεντρικόν σημεΐον τής δλης λίμνης είναι 
τδ χωρίον Bellaggio, ένθα συγκεντρούνται οί 
τρεις αύτής βραχίονες. Άπδ τού χωρίου τούτου 
μέχρι τής κωμοπόλεως Κόμου, έπί τής δυτικής 
όχθης, κεΐται σειρά κομψοτάτων έξοχικών έπαύ- 
λεων καί κήπων, καθιστώντων τδ μέρος τοΰτο 
άληθή Παράδεισον. Αί έπαύλεις αύται άνή- 
κουσιν είς πρίγκηπας καί ήγεμονίδας, είς διπλω- 
μάτας καί έκατομμυριούχους, είς άοιδούς, ώς ή 
Πάστα, είς χορεύτριας, ώς ή Ταλιόνη. Τδ λαμ- 
πρότερον δμως κόσμημα τής μαγευτικής ταύτης 
γωνίας τής γής, ήν καί ό Πλίνιος μετ’ ένθου- 
σιασμοΰ περιγράφει, είναι ή έξοχική έπαυλις 
Σερβελλόνη. Ή οικία, ήτις σήμερον είναι ξενο
δοχεΐον, κεΐται έπί ταπεινού άκρωτηρίου, έξου- 
σιάζοντος τήν λίμνην, καί ό κήπος αύτής, εύρύ- 
τατος καί κομψότατος, περιέχει περιπάτους, ών 
τήν καλλονήν δέν δύναται τις νά περιγράψη. 
’Ατμόπλοια άναπαυτικά καί ταχύτατα διασχί- 
ζουσι τήν λίμνην πρδς δλας τάς διευθύνσεις· 
άλλ’ ό θέλων νά γευθή έν ήσυχίφ δλων τών 
τέρψεων τοιούτου πλοΰ δέον νά πλεύση τήν 
λίμνην διά λέμβου. Τότε δύναται νά εΐπη δτι 
καί τδ έλάχιστον τών γραφικών σημείων δέν 
τφ έμεινε κεκρυμμένον. Αί έγχώριοι λέμβοι 
είναι λίαν άναπαυτικαί καί οί κυβερνήται αύτών 
μετά πολλής έπιτηδειότητος καί πείρας όδη- 
γοΰσι τά σκάφη πρδς τά ώραιότερα σημεία, 
έφιστώντες τοΰ ξένου τήν προσοχήν.

Καταπλέοντες άπδ Bellaggio είς Κόμον βλέ- 
πομεν παρά τήν πόλιν Τόρνον τήν έπαυλιν τοΰ 
Πλινίου (Villa Pliniana), παρά τήν όποιαν ύπάρ- 
χει περίεργος πηγή μετά παλλιρροίας, περιγρα- 
φεΐσα ήδη παρ’ αύτοΰ τοΰ άρχαίου φυσιοδίφου 
Πλινίου. Ή πόλις Τόρνον ήτο άλλοτε άνδηρά, 
συναγωνιζομένη πρδς τδ Κόμον, άλλά κατά τήν 
16Τ·' έκατονταετηρίδα, κυριευθεΐσα καί λεηλατη- 
θεΐσα παρά τών Ισπανών ήρξατο έκπίπτουσα 
καί σήμερον ούδεμίαν έχει σημασίαν.

Ή πόλις τοΰ Κόμου ώς διαμονή δέν είναι 
εύχάριστος, διότι κεΐται είς τδ πεζώτερον μέρος 
τής λίμνης, άλλ’ δταν προχωρήσωμεν μεσημ- 
βρινώτερον αί τοποθεσίαι άποκτώσι πάλιν δλην 
αύτών τήν καλλονήν, ιδίως δέ παρά τήν Κα- 
δενάββιαν, κειμένην έπί άκρωτηρίου άποτόμου 
έπί τής λίμνης. Εντεύθεν ό δφθαλμδς ύψοΰται 
πρδς τδ άγριον όρος Grigna καί άλλας κορυ- 
φάς, αΐτινες ένίοτε τοσοΰτον ύπέρκεινται τοΰ 
μέρους, ώστε σχεδόν διαφεύγουσι τδ βλέμμα. 
Μετά μεσημβρίαν, δταν ό ήλιος κρύπτεται όπι
σθεν τών ύψηλών δρέων, ή διαμονή έν Καδε- 
ναββία καί έπί τοΰ έξώστου τοΰ μεγάλου ξενο
δοχείου Bellevue, είναι τερπνοτάτη. Ό τοιαύτας 
έσπερινάς ώρας έκεΐ διελθών καί μάρτυς γενό- 
μενος τής λαμπράς τοΰ ήλιου δύσεως, ούδέποτε 
δύναται νά τάς λησμονήση.

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΤΑΣ. 

Ή νήσος τοΟ ‘Αγίου Ιουλίου.

‘Υπολείπεται ήμΐν νά είπωμεν δλίγα τινά 
περί τής μικράς λίμνης "Ορτας καί τοΰ έν αύτή 
βραχώδους νησιδίου τοΰ ‘Αγίου Ιουλίου ού τήν 
εικόνα παραθέτομεν.

Κατερχόμενός τις άπδ τών έλβετικών 'Αλ
πεων καί διευθυνόμενος πρδς τήν πεδιάδα τής 
Λομβαρδίας εύρίσκει καθ’ δδδν τήν μικράν μέν 
τήν έκτασιν, γραφικήν δέ τήν θέαν λίμνην τής 
Όρτας, περί τήν οποίαν τά δπωροφόρα δένδρα 
φύονται έν άφθονία καί καθιστώσι τήν είς τάς 
δχθας αύτής διαμονήν ιδίως κατά τδ φθινόπωρον 
τά μάλιστα εύχάριστον. Έν τή λίμνη ταύτη 
κεΐται τδ νησίδων τοΰ Αγίου Ιουλίου, όπισθεν 

τοΰ όποιου έπί λόφου ύψοΰται μονή τοΰ Αγίου 
Φραγκίσκου μετά είκοσι καί δύο παρεκκλησίων, 
περιεχόντων άγάλματά τινα άγιων ώραίας τέχνης. 
Ή έκκλησιά τοΰ νησιδίου τούτου είναι άξιο- 
περίεργος διά τήν άρχαιότητά της, διότι ένταΰθα 
είναι τδ μέρος, δπου άπεσύρθη ό "Αγιος Ιούλιος 
κατά τδν 4°' αιώνα. Περί τοΰ Αγίου τούτου 
λέγεται δτι εύηργέτησε τήν άνθρωπότητα διά 
τής καταστροφής ιοβόλων δφεων, καί ή παρά- 
δοσις αδτη παρίσταται έν διαφόροις άναγλύφοις 
έντδς καί έκτδς τής έκκλησίας. Άπδ τοΰ κω
δωνοστασίου τδ βλέμμα έπιβλέπει τήν δλην νή
σον, ήτις έν μέσφ τών ύψηλών όρέων παριστα 
θέαμα όντως μαγευτικόν.

ΤΕΛΟΣ.

Ο ΠΎΡΓΟΣ ΤΟΥ ΒΑΛΚΕΝΔΟΡΦ

ΕΝ ΒΕΡΓΕΝ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ.

(Μετά είκόνος, δρα σελ. 153.)

ΙΑ τών περιεργοτέρων πόλεων τής βο
ρείου Εύρώπης είναι ή έν Νορβηγία 
πόλις Βέργεν, περί τής όποιας εύτρά- 

πελος περιηγητής λέγει δτι σύγκειται έξ άν
δρών, γυναικών, άμφιβίων παίδων, σαρδελλών 
καί παστών ιχθύων, τών ιχθύων άποτελούντων 
τδν κυριώτερον αύτής πληθυσμόν. Καί πράγ
ματι ή άφθονία τών έντεΰδεν έξαγομένων ιχθύων 
είναι καταπληκτική. Είς τά βόρεια παράλια 
τής Νορβηγίας άλιεύονται έν θέρει έκατομμύρια 
πολλά ιχθύων, οΐτινες ταριχευόμενοι ένταΰθα 
μεταφέρονται είς δλα τά μέρη τοΰ κόσμου καί 
μέχρι τής μεσογείου. Τά πλοία, τά χρησιμεύ- 
οντα είς τήν αλιείαν είναι σκάφη στερεώτατα, 
δμοια πρδς τά σκάφη έκεΐνα, δι’ ών οί άρχαΐοι 
ηγεμόνες τής χώρας ταύτης έξετέλουν τάς ναυ
τικός αύτών έπιδρομάς. Οί κατ’ έτος διά τής 
πόλεως Βέργεν έξαγόμενοι έκ Νορβηγίας ίχθΰς 
άνέρχονται είς 50 έκατομμύρια, τεθειμένα έντδς 
ένδς έκατομμυρίου βαρελίων. "Ωστε δύναταί τις
νά ειπη δτι οί κάτοικοι τής πόλεως ζώσι σχε
δόν άποκλειστικώς έκ τών προϊόντων τής θα-

Ή πόλις ούδέν παρέχει τδ άξιοθέατον· αί 
όδοί είναι στεναί, αί οίκίαι μικραί καί μονο- 
τόνως τάς δύο πλευράς τών όδών στέφουσαι. 
Τά περίχωρα δμως είναι ώραΐα, διότι παντα
χόθεν φαίνεται ή θάλασσα καί είς τδ βάθος 
ύψοΰνται όρη καί ύψώματα, καλυπτόμενα έν 
χειμώνι -ύπδ άφθονου χιόνος. Ή χιών διατη
ρείται έν ταΐς χαράδραις τών δρέων σχεδόν 
καθ’ δλον τδ θέρος, τδ όποιον, ώς έπόμενον, 
είναι βραχύ.

Τδ μόνον ιστορικόν μνημεΐον τής πόλεως 
είναι ό πύργος τοΰ Βάλκενδορφ , ού τήν εικόνα 
παραθέτομεν. Τδν πύργον τούτον έθεμελίωσεν 
ό ήγεμών Άκων καί έπεράτωσεν ό ‘Ρόζενκραντς 
έν έτει 1565. Έλαβε δέ τδ όνομα τοΰ Χρι
στόφορου Βάλκενδορφ, δστις έστησεν έπί τής 
κορυφής τοΰ πύργου μέγα πυροβόλον καί ήρωϊ- 
κώς άντέστη κατά τής έν έτει 1599 έφόδου 
τών Γερμανών, οΐτινες θελήσαντες νά κυριεύ- 
σωσι τήν πόλιν άπεκρούσθησαν ύπδ τών άνδρείων 
αύτής κατοίκων.

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΙ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ! ΑΥΤΟΥ.

(Μετά είκόνος. ίρα σελ. 157.)

Σ
ΥΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ έσχάτως έν Γαλλία τού 

περί στρατολογίας νόμου τδ ζήτημα 
περί τοΰ άνθρωπίνου άναστήματος έγέ

νετο άντικείμενον έπιστημονικών μελετών καί 
έν τή ιατρική Σχολή καί έν τή Εταιρία τής 
άνθρωπολογίας. Ή παρουσία δέ έν Παρισίοις 
διαφόρων νάνων καί ένδς έκτάκτου γίγαντος πα- 
ρέσχεν άφορμήν είς νέας έπί τοΰ αντικειμένου 
τούτου μελέτας, τεθέντων τών έξής ζητημάτων · 

α'. Τδ άνθρώπινον γένος μετεβλήθη, καί οί 
πρόγονοι ήμών τών προϊστορικών χρόνων 
ήσαν ύψηλοτέρου άναστήματος ήμών;

6'. ‘Υπάρχουσιν έν τφ κόσμφ φυλαί νάνων 
καί φυλαί γιγάντων;

γ'. Τίνα τά αίτια τά παράγοντα τήν διαφοράν 
τοΰ άναστήματος παρά τοΐς διαφόροις 
λαοΐς;

δ'. Τίνα τά αίτια, τά έπηρεάζοντα τδ άνά- 
στημα τών άνθρώπων καί τήν άνάπτυξιν 
τών παίδων;

ε'. Τίς ή έπιρροή τοΰ άναστήματος έπί τής 
σωματικής ρώμης καί έπί τής φυσικής 
καί διανοητικής άναπτύξεως τοΰ άνθρώπου;

Πάντα τά ζητήματα ταΰτα έχουσι σημασίαν 
μεγάλην καί διά τά άτομα ιδιαιτέρως καί διά 
τήν πολιτείαν έν γένει, καθότι έξ αύτών δύναται 
νά όρισθή ή άνάπτυξις τών δυνάμεων ένδς έθνους 
ώς πρδς τήν γεωργικήν καί βιομηχανικήν παρα
γωγήν καί ώς πρδς τήν άμυναν τής χώρας.

Κατά γνώμην τινά έπικρατοΰσαν κατά τδν 
παρελθόντα αιώνα οί πρόγονοι ήμών ήσαν ύψη- 
λότεροι τδ άνάστημά. Έν έτει 1718 ό κ. Έν- 
ριών, μέλος τής Ακαδημίας τών έπιγραφών, 
ύπέβαλεν είς τήν ’Ακαδημίαν ύπόμνημα περί 
τής διαφοράς έν τφ άνθρωπίνφ άναστήματι άπδ 
κτίσεως τοΰ κόσμου μέχρις Ιησού Χριστού. 
Κατ’ αύτδν ό Άδάμ εΐχεν άνάστημά 123 πο
δών καί 9 δακτύλων, ήτοι 40 μέτρων ώς έγ
γιστα, ή δέ Εύα 118 ποδών καί 9 δακτύλων 
(ήτοι 38'/3 μέτρων). Κατόπιν δμως τδ άνά- 
στημα έγένετο μικρότερον καί ό Νώε δέν είχεν 
ύψος ή 35 μέτρων, ό ’Αβραάμ μόνον 9 μέτρων 
ό Μωΰσής 4'/ζ δ Ηρακλής 3 ’/ϊ καί ό Μέγας 
Αλέξανδρος 2 μόνον μέτρων. II μελέτη αυτή 
έθεωρήθη τότε ώς "σπουδαιοτάτη καί θαυμασία 
άνακάλυψις”. Έάν ή τοιαύτη ύπόθεσις ήτο βά
σιμος, πόσον θά έξέπεσε τό άνθρώπινον γένος!

Ό "Ομηρος, πρδ τρισχιλίων ήδη έτών, θλί
βεται έπί τή έκτροπή τών συγχρόνων του, καί 
ό Ίουβενάλης έν τή 15ΐ αύτοΰ Σατύρφ λέγει· 
“Έάν ό λόγος τοΰ 'Ομήρου ήτο βάσιμος, πρδ 
πολλοΰ οί άνθρωποι δέν θά ήσαν πλέον ή έλε- 
εινοί νάνοι.” Ή γνώμη δμως δτι οί άρχαΐοι 
ήσαν ύψηλότεροι τό άνάστημά, είναι έντελώς 
άνακριβής. Τά μετά παρέλευσιν πολλών αιώνων 
άνασκαφέντα ανθρώπινα δοτά είς διαφόρους χώ
ρας άποδεικνύουσι τρανώτατα τδ έσφαλμένον τοΰ 
δΐισχυρισμοΰ. Τά δπλα, οί θώρακες, αί περι- 
κεφαλαΐαι τών στρατιωτών τοΰ μεσαιώνος δύ
νανται εύκολώτατα νά χρησιμεύσωσιν είς τούς 
σημερινούς στρατιώτας, καί μάλιστα θώρακές 
τινες θά ήσαν καί πολύ μικροί διά τινας τών 
σημερινών στρατιωτών τοΰ Ιππικού (θωρακοφό
ρων), καί δμως έφοροΰντο παρ’ άνδρών έπι- 
λέκτων, καλώς τρεφομένων καί ρωμαλέων.

Αί αίγυπτιακαί μωμίαι έμφαίνουσιν άνθρώ- 
πους μέτριου ή καί μικρού άναστήματος. Τδ 
αύτό συμβαίνει καί είς τάς μωμίας τών Ινδιών 
καί τής Περσίας, είς τάς τής Περουβίας καί τοΰ 
Μεξικού. Τέλος δέ καί οί σκελετοί τών προ-
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ιστορικών χρόνων, σκελετοί άνθρώπων άποθα- 
νόντων προ εκατοντάδων αιώνων, δέν δηλοΰσιν 
ούσιώδη τινά διαφοράν έν τφ άναστήματι τών 
αρχαιότατων εκείνων κατοίκων τής γής καί τών 
συγχρόνων ήμών.

Παραβάλλων τις τό άνάστημα τών διαφόρων 
φυλών, τών άποτελουσών το ανθρώπινον γένος, 
ευρίσκει σημαντικός διαφοράς. Τούτο δέ ύπήρ
ξεν ή αιτία τής παραδόσεως δτι ύπάρχουσι λαοί 
νάνων καί γιγάντων. Οί νάνοι, λαμβανόμενοι 
μόνοι, δέν θά ήσαν πλέον νάνοι. 'Ο νάνος, ό 
υψηλότερος τοΰ μέτρου, άπόλλυσι τήν άξίωσίν 
του δτι είναι νάνος · έχων δέ άνάστημα 1.20 
μέτρου ή 1.30 καλείται μικρόσωμος άνθρωπος. 
Έπί έκάατης έπομένως φυλής δέον νά ληφθή 
μέσος δρος έν τφ άναστήματι. 01 Έσκιμώοι 
έχουσι κατά μέσον δρον άνάστημα μ. 1.58, οι 
Λάπωνες είναι έτι μικρότεροι, καί ό μέσος δρος 
παρ’ αυτοΐς είναι διά μέν τούς άνδρας μ. 1.53, 
διά δέ τάς γυναίκας μ. 1.42. Έν ’Αφρική οί 
"Ακκαι είναι φυλή μικροσώμων άνθρώπων, έπίσης 
καί οί Νεγρΐται, οί κατοικοΰντες τάς άγριας 
χώρας τών Φιλιππινών νήσων καί τής χερσο
νήσου τής Μαλάκας. Οί μικρότεροι πάντων είναι 
άναντιρρήτως οί τής φυλής τών Βοσιμάνων, 
κατοικούσης τήν νότιον ’Αφρικήν. Ό μέσος δρος 
τοΰ άναστήματος αύτών είναι μ. 1.40.

Εις τάς φυλάς τών γιγάντων τούναντίον άνή- 
κουσιν οί Νορβηγοί, οί Κανάδιοι καί οί άγριοι 
τής βορείου ’Αμερικής, οί Κάφροι έν ’Αφρική, 
οί Παταγώνες καί οί κάτοικοι τής Πολυνησίας. 
Τούτων ό μέσος δρος τοΰ άναστήματος είναι 
μ. 1.78 ή 1.80. Οί άνθρωπολόγοι διήρεσαν τάς 
άνθρωπίνους φυλάς εις τρεις τάξεις· εις τήν 
τών ύψηλών, ών τό άνάστημα υπερβαίνει τδ 
μ. 1.70, εις τήν τών μέτριων, άπδ μ. 1.G0 — 
μ. 1.70 καί εις τών μικρών, τών μικροτέρων 
τοΰ μ. 1.60.

'Η ιστορία τών διαφορών έν τφ άναστήματι 
έν Γαλλία είναι πολύπλοκος. Κατά τούς χρό
νους τής ρωμαϊκής έπιδρομής ή Γαλλία κατφ- 
κεΐτο, κατά τον ’Ιούλιον Καίσαρα, ύπό τριών 
διακεκριμμένων άπ’ άλλήλων φυλών· προς βορ- 
ράν ήσαν οί Βέλγαι ή Κίμβριοι, άνθρωποι 
ξανθοί καί υψηλού άναστήματος, έχοντες τά 
κρανία έπιμήκη (δολιχοκέφαλοι) ώς άπέδειξαν 
οί εύρεθέντες αύτών σκελετοί. Τό δυτικόν καί 
κεντρικόν μέρος τής Γαλλίας κατφκεΐτο ύπό τής 
Κελτικής φυλής, ής οί άνθρωποι ήσαν με- 
λαγχρινοί, μεσαίου άναστήματος καί είχον κε
φαλήν στρογγύλην (βραχυκέφαλοι). Τόν κελτικόν 
τούτον τύπον διετήρησαν οί σήμερον τά όρεινά 
μέρη τής Ώβέρνης κατοικοΰντες. Εις τό μεσημ
βρινόν μέρος τής Γαλλίας εύρίσκετο ή Ίβη- 
ρική φυλή, εις ήν άνήκον οί Άκουΐτάνοι, οί 
Λίγυρες κτλ. Οί εις τήν φυλήν ταύτην άνή- 
κοντες ήσαν μικρού άναστήματος καί ώμοίαζον 
τούς σημερινούς Βάσκους.

'Οσάκις χώρα τις παρουσιάζει διαφόρους τύ
πους άνθρώπων, δυνάμεθα μετά πεποιθήσεως νά 
είπωμεν δτι εις τά όρεινά μέρη, τά καί όλι- 
γώτερον εύφορα, σώζεται ή αύτόχθων φυλή, έν 
φ οί άπόγονοι τών έπιδρομέων ή κατακτητών 
κατέχουσι τάς πεδιάδας, τάς κοιλάδας, έκεΐ έν 
γένει, δπου τό έδαφος είναι γονιμώτερον. Συ
χνότατα τό άνάστημα τών άνθρώπων είναι έπί 
τών όροπεδίων κατώτερον τών τάς πεδιάδας 
κατοικούντων· τούτο δέ έξηγεΐται διά τής κλη
ρονομικής έπιρροής καί τής έπιρροής τής γονι- 
μότητος τής γής, άμφοτέρων έπιρροών τεινουσών 
εις τόν αυτόν σκοπόν.

Παρ’ δλοις τοΐς έθνεσιν εύρίσκονται κατά 
καιρούς άνθρωποι, ών τό άνάστημα άπέχει άπό 
τού μέσου δρου είτε πρός τά άνω είτε πρός τά 
κάτω. Περίεργον δέ είναι νά παραβάλλη τις 

τό άνάστημα τών ύψηλοτέρων γιγάντων πρός 
τό τών μικροτέρων νάνων, διότι τότε κατα- 
δηλοΰται ή διαφορά. '0 Πλίνιος άναφέρει περί 
τοΰ γίγαντος Γαββάρα, δστις είχεν ύψος 9 πο- 
δών καί 9 δακτύλων, καί περί άλλων δύο γι
γάντων, ύψηλοτέρων αύτού, τοΰ Ποσίωνος καί 
τής Σεκουνδίλλας. Ό Γαρόπιος λέγει δτι νεάνις 
τις είχεν ύψος 10 ποδών. Ό Λεκάτ άναφέρει 
περί γίγαντος Σκώτου, έχοντος άνάστημα ΙΙ’/ε 
ποδών (μ. 3.72). Τφ 1755 έπεδεικνύετο έν 
'Ρουάνη τής Γαλλίας γίγας μ. 2.59, ό δέ Βυφ- 
φών λέγει περί χωρικού τίνος Σουηδού, ύψος 
έχοντος μ. 2 60. Ό όμογενής ήμών Άμανάτης 
είχεν ύψος μ. 2.36. Έν τή ήμετέρα είκόνι ό 
γίγας, Αύστριακός τις Winckelmeler, ζών έτι, 
έχει ύψος μ. 2.60.

Έν τοΐς νάνοις δέ ό Πολωνός Βορουλάβσκης 
(γενν. τφ 1789, άποθαν. τφ 1837) ουδέποτε 
ύπερέβη τό ύψος τών 75 έκατοστών τού μέτρου. 
Ό ιατρός Τρεσσάν ουτω περιγράφει τόν νάνον 
τούτον· " Ό Βορουλάβσκης έχει ήλικίαν 22 
έτών καί ύψος 28 δακτύλων (μ. 0.75)· εϊναιδέ 
άριστα καί άναλόγως άνεπτυγμένος. 'Η κεφαλή 
του είναι καλώς μεμορψωμένη, οί δφθαλμοί του 
είναι ωραίοι καί ζωηροί, τά χαρακτηριστικά 
τού προσώπου είναι ευχάριστα, ή δέ γλυκεία 
αυτού φυσιογνωμία έμφαίνει τήν όξύνοιάν του 
καί ευφυΐαν του. Το άνάστημά του είναι δρθόν 
καί άνάλογον καί διά τών μικρών χειρών του 
ύψόνει βάρη, τά όποια φαίνονται κατά πολύ 
τών δυνάμεών του άνώτερα.

Έάν λάβωμεν τόν μέσον δρον μεταξύ τών 
δύο τούτων άκρων, τοΰ γίγαντας Winckelmeler 
(μ. 2.60) καί τού νάνου Βορουλάβσκη (μ. 0.75) 
εύρίσκομεν τόν μέσον τούτον δρον μ. 1.67, άρα 
ή διαφορά έν τοΐς δυσίν άναστήμασιν είναι 
μ. 1.85. Τούς δύο τούτους (γίγαντα καί νάνον) 
παρεθέσαμεν έν τή είκόνι, καί ή μέν είκών τοΰ 
νάνου έγένετο κατ’ άρχαίαν, σύγχρονον αύτφ 
λιθογραφίαν, ή δέ τού γίγαντος κατά πρόσφατον 
φωτογραφίαν· πλησίον τοΰ νάνου έτέθη βρέφος 
νεογέννητον, έχον ύψος μ. 0.50, Γάλλος στρα
τιώτης τοΰ πεζικού (μ. 1.54), άνήρ μέτριου 
άναστήματος (μ. 1.66) καί στρατιώτης τοΰ ιπ
πικού (μ. 1.80). Ή είκών αυτή παριστα τάς 
διαφοράς έν τφ άνθρωπίνφ άναστήματι.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.

Διήγημα έκ τοΟ ΓαλλικοΟ.

(Συνέχεια.)

ΑΤΑ τήν ώραν τοΰ προγεύματος ό Χρι
στιανός είδε πάλιν τήν μνηστήν του, 
ήτις τόν ύπεδέχθη μέ τό μειδίαμα εις

τα χείλη καί έν τφ βλέμματι τηρούσα είσέτι 
τάς ύποσχέσεις τής προτεραίας. Ή Κυρία Σπρίτ 

άμα ίδούσα αυτόν έπλησίασε πρός αύτόν, εν φ 
ό Λιονέλος, βαθέως συγκεκινημένος. τφ έσφιγγε 
τήν χεΐρά του.

— Είμαι εύτυχής, πολύ ευτυχής, φίλτατέ 
μοι Χριστιανέ, τφ είπεν.

Ούτοι ήσαν οί μόνοι άνταλλαγέντες λόγοι. 
Ό άγγλεκος νόμος είναι πολύ άπλούς ώς πρός 
τά συνοικέσια. Δύο νέοι άγαπώνται, συμφω- 
νούσι νά νυμφευθώσι καί άνευ πολλών διατυ
πώσεων παρουσιάζονται ένώπιον τοΰ ίερέως tva 
στεφθώσΊν. Ή συγκατάθεσις τών γονέων δέν 
ζητείται πάντοτε, καί πλήρης έλευθερία άφίεται 
εις τούς μέλλοντας συντρόφους τού βίου. Τό 
πράγμα έχει βεβαίως τό κακόν μέρος του, άλλ’ έ
χει δμως καί τό καλόν του, καί συνάδει πλη
ρέστατα πρός τήν έλευθέραν τών "Αγγλων άνα- 
τροφήν.

'Ο Χριστιανός δέν έπίστευεν είσέτι εις τήν 
πραγματικότητα τής εύτυχίας του · εύρίσκετο 
ώς έν όνείρφ. Μετά τό πρόγευμα ή κόμησσα 
έλαβε τόν βραχίονά του καί τόν ώδήγησε πρός 
μεμονωμένον περίπτερον παρακείμενον τή λίμνη. 
'Η παράδοσις έλεγεν δτι ή σκιάς αυτή ύπήρξεν 
μάρτυς τού άρραβώνος τής Μαρίας Στουάρδης 
μετά τού Δάρνλεϋ. Ή τελευταία κόμησσα τοΰ 
Μόνμαουθ μετέβαλε τό περίπτερον εις είδος 
μουσείου καί σπουδαστηρίου, διότι έν αύτφ εύ
ρίσκετο βιβλιοθήκη, κλειδοκύμβαλον, χρωστήρες, 
πανία ζωγραφικής καί διάφορα σχέδια άρχαίων 
καί νεωτέρων κεντημάτων. Έν τφ περιπτέρφ 
τούτφ ή Άραβέλλα διήρχετο σχεδόν δλας τάς 
πρωϊνάς της ώρας, καί ούδείς είσήρχετο έν αύτφ 
άνευ τής άδειας της.

— Κύριε Χριστιανέ, είπεν ή Κυρία Σπρίτ, 
άμα είσήλθον· μετ’ όλίγον τά τέκνα μου θά 
έλθωσιν ένταύθα. Εννοείτε, δτι πρέπει νά όμι- 
λήσωμεν. Έγώ τό κατ’ έμέ ουδόλως έναντι- 
ούμαι εις τήν θέλησιν τής θυγατρός μου· άλλ’ ό 
άδελφός της καί έγώ πρέπει νά ζητήσωμεν 
παρ’ ύμών άπαραιτήτους τινάς έξηγήσεις. Είναι 
καθήκόν μας νά σκεφθώμεν ώρίμως περί τής 
Άραβέλλας. Εγκρίνω πληρέστατα τήν έκλογήν 
της, διότι είμαι βεβαία δτι θέλετε τήν κατα
στήσει ευτυχή δσον τό αξίζει. "Οτι τήν άγα- 
πάτε γνωρίζω ήδη καί είμαι πεπεισμένη περί 
τών άγαθών τής καρδίας σας αισθημάτων. 'Υπο
λείπεται μόνον νά συνεννοηθώμεν μετά τής οι
κογένειας σας, καί πρός τόν σκοπόν τούτον πρό
κειται νά συνέλθωμεν ένταύθα. Νομίζω δτι 
συμφωνείτε πρός τούτο;

— Πληρέστατα, κυρία μου, άπεκρίθη ό Χρι
στιανός άφηρημένος καί συλλογισμένος.

Τί έζήτουν παρ’ αύτοΰ; Τί ήθελον νά τόν 
έρωτήσωσιν; 'Οσα έγνώριζεν είπε, θά γράψη 
πρός τούς γονείς του καί ό πατήρ του τότε ... 
Ω! πώς ένθυμεΐτο τώρα τάς προσπάθειας τού 
πατρός του νά τόν έμποδίση άπό τής άναχωρή- 
σεώς του! Σχεδόν γονυπετής έπεσεν ό πατήρ 
του ένώπιόν του! Έκλαυσεν όδυρόμενος. Ποιον 
μυστήριον ένέκρυπτεν ή τοσαύτη θλίψις; Τί 
ήθελε μάθει, αν τόν ήνάγκαζε νά όμιλήση;

01 φόβοι ούτοι τόν έτάραττον. Έμελλε 
ν’ άπολέση τήν μνηστήν του, τώρα, δτε προσήγ- 
γιζεν εις τό τέρμα τών πόθων του; 'Η φρικτή 
αΰτη άμφιβολία δέν τόν άφινεν ούδέ ν’ άπαν- 
τήση ήσύχως εις τήν Κυρίαν Σπρίτ, καί ή συν- 
διάλεξίς του μετ’ αύτής είχεν έντελώς διακοπή, 
δταν ό Λιονέλος καί ή Άραβέλλα είσήλθον εις 
τό περίπτερον κρατούμενοι έκ τοΰ βραχίονος. 
Ήσαν άμφότεροι εύθυμοι καί ζωηροί, ούδέ είδον 
κατ’ άρχάς τήν σοβαρότητα τής μητρός των καί 
τό συνεσταλμένον ύφος τοΰ Χριστιανού. Πρώτος 
ό Λιονέλος ώμίλησε·

— Λοιπόν, φίλτατε Έρβέν, τφ είπε· θά 
γείνης άδελφός μου; Δέν έχω λόγους νά σοί 

έκφράσω τήν χαράν μου· ομολογώ δμως δτι έκ 
μέρους μου ύπάρχει καί τις προμελέτη, διότι 
άμα σ’ έγνώρισα, τούτο άμέσως έσκέφθην. Τήν 
μικράν μου άδελφήν κάλλιστα γνωρίζω, καί 
ήμην βέβαιος δτι θά τή άρέσης. Δέν ήπατήθην- 
τά πάντα άπέβησαν δπως τά προεΐδον.

— Αγαπητέ Λιονέλε, είπεν ή Κυρία Σπρίτ· 
θά σοί όφείλομεν χάριτας, διότι αύταΐ αί δια
βεβαιώσεις σου καθιστώσι περιττήν τήν μετά 
τής οικογένειας τοΰ κ. ' Ερβέν συνεννόησιν. Βε
βαίως πριν έκτελέσης τό σχέδιόν σου θά έξή- 
τασες μετά προσοχής παν τό άφορών εις τόν 
φίλον σου. Σύ έγνώρισας τούς γονείς του, ώστε 
δύνασαι κατ’ εύθεΐαν νά τοΐς άναφέρης περί 
τού μελετουμένου τούτου συνοικεσίου.

— Είχον, μήτερ, τήν τιμήν νά παρουσιασθώ 
εις τόν κ. καί τήν Κυρίαν Έρβέν, οιτινες άμ- 
φότεροι είναι εύγενέστατοι καί έξόχου άνατροφής 
άνθρωποι. Κατοικοΰσι πρό πολλών έτών τήν 
Βρύγην, δπου χαίρουσι μεγάλην ύπόληψιν διά 
τήν έντιμότητά των, καί διαμένουσιν έν άρχαία 
τινί άριστοκρατική οικία, τής όποιας ό Ιδιοκτή
της άνήκει εις μίαν τών πρώτων οικογενειών 
τοΰ τόπου. "Ολα αύτά είναι γνωστά· τί έχομεν 
νά μάθωμεν περισσότερον;

— ’Ολίγα μόνον, ομολογώ· άλλ’ ύπάρχουσι 
λεπτομέρειαί τινες, έπί τών όποιων ώς κηδεμών 
τής Άραβέλλας δφείλω νά σκεφθώ ώρίμως. Νυμ- 
φευομένη ή Άραβέλλα ξένον άνδρα, παύει τοΰ 
νά ήναι Άγγλίς. Εις ποιαν έθνικότητα θ’ ά- 
νήκη;

— Εις τήν βελγικήν, ύποθέτω, ώς άνήκες 
καί σύ, μήτερ, πριν ύπανδρευθής τόν πατέρα 
μου, τόν λόρδον.

— Συγχώρησαν μοι δτι σέ διακόπτω, Λιο
νέλε, είπεν ό Χριστιανός- ή μήτηρ μου είναι 
έξ οικογένειας βελγικής, άλλ’ ό πατήρ μου είναι 
Γάλλος- περί τούτου είμαι σχεδόν βέβαιος.

Τά σχεδόν τούτο έτάραξε τήν Κυρίαν Σπρίτ, 
ητις άποτεινομένη πρός τόν Χριστιανόν τφ είπε·

— Δέν δύνασθε λοιπόν νά τό βεβαιώσητε; 
Τις σάς τό είπεν;

— Ή τροφός μου.
— Καί οί γονείς σας;
— Ούδέποτε μοί ώμίλησαν περί τούτου, Κυ

ρία. Μέγα δυστύχημα τοΐς έπήλθεν έν άρχή 
τοΰ βίου των, καί περί τοΰ δυστυχήματος τούτου 
ούδέποτε άναφέρουσιν· έγώ δέ, άν καί μαντεύων 
αύτό, δέν τούς ήρώτησα.

— Καί δέν γνωρίζετε κανέν άλλο μέλος τής 
οικογένειας σας;

— Μόνον τήν θείαν μου Ιωάνναν, τήν άδελ
φήν τής μητρός μου.

— Καί μόνον Ιωάννα δνομάζεται ή θεία 
σας; Δέν έχει άλλο δνομα;

— Έγώ άλλο δνομα δέν γνωρίζω. "Οταν 
ήμην μικρός, ή μάμμη μου ήρχετο μετ’ αύτής 
τακτικώς άλλ’ άφ’ ού άπέθανεν ή μάμμη μου, 
ή θεία μου έρχεται μόνον δίς τοΰ έτους καί 
φέρει εις τόν πατέρα μου τά είσοδήματά μας.

— Καί ό πατήρ σας δέν δέχεται κανένα 
τών συγγενών του;

— Όχι, Κυρία· άλλοτε άπουσίαζε πολλά
κις· ήμέραν τινά έπανήλθε πενθηφορών, καί 
έκτοτε ούδέποτε πλέον έγκατέλιπε τήν Βρύγην.

Ή Κυρία Σπρίτ καί ό υιός της άντήλλαξαν 
βλέμμα· ή Άραβέλλα ούδ’ έπρόσεχεν εις τήν 
όμιλίαν καί έζωγράφιζεν έπί τοΰ λευκώματος 
τήν λέμβον, τά δρη, τήν λίμνην, έν ένί λόγφ 
τήν σκηνήν τής προτεραίας ■ μ’ δλον τούτο έδεί- 
κνυεν ένίοτε σημεία άνυπομονησίας.

— Δέν ύπάρχει φίλος τις, είπεν ή Κυρία 
Σπρίτ, δστις θά ήδύνατο νά μας διαφώτιση; 
Συγχωρήσατέ μοι, Κύριε Χριστιανέ, τήν έξέ- 
τασιν ταύτην, ήτις δέν δύναται νά σάς προσ- 

βάλη, ούδέ νά προσοάλη τούς έδικούς σας · 
είναι άπλοΰς τύπος, μή άμφιβάλλετε.

— Οάδέν έχω ν’ άποκρύψω, Κυρία· τί μοι 
μέλλει άν έξετάζετε. ’Άλλως τε έχομεν φίλον 
σεβάσμιον, δστις δύναται νά σάς πληροφόρηση 
περί πάντων. Οί γονείς μου ούδέν έχουσι μυ
στικόν άπ’ αύτοΰ. Ό φίλος ούτος είναι ό έφη- 
μέριος Βέζης, δν ό λόρδος Σπρίτ κάλλιστα 
γινώσκει διότι εύρίσκεται μετ’ αύτοΰ εις διαρκή 
έπιστημονικήν άλληλογραφίαν.

— Βεβαιότατα, είπεν δ Λιονέλος· ό ρηθείς 
έφημέριος ούκ όλίγον συνετέλεσεν εις τό νά μέ 
σχετίση μετά τοΰ Χριστιανού, περί ού μοί είπε 
τόσα καλά.

— Γράψε πρός αύτόν, Λιονέλε, είπεν ή 
μήτηρ.

— Σήμερον άμέσως, μήτέρ μου.
— 'Όχι, δχι, άνέκραξεν ή Άραβέλλα έγει- 

ρομένη καί άπωθούσα τό λεύκωμά της· εις 
τούτο έγώ έναντιοΰμαι. Ούδείς θά προσβάλη 
τόν μνηστήρά μου, μή δίδων πίστιν εις τούς 
λόγους του, ούδ’ αύτός ό άδελφός μου. Έγώ 
έξέλεξα τόν κ. Χριστιανόν Έρβέν έντελώς άνε- 
πηρεάστως, διότι τόν άγαπώ καί διότι έξ δλων 
τών εύγενών άνδρών, οΰς έγνώρισα, ούδείς μοί 
έφάνη τόσον άξιος νά γείνη σύζυγός μου.

— Άραβέλλα! είπεν ή μήτηρ.
— Άφες νά τελειώσω, μήτερ, σέ παρακαλώ. 

Τώρα δτε πλέον άπεφάσισα, δτε ώμολόγησα εις 
πάντας, εις τήν μητέρα μου, είς τόν άδελφόν 
μου, εις αύτόν τόν ίδιον, τό αίσθημά μου· είς 
αύτόν άνήκω πλέον, καί θά έθεώρουν έμαυτήν 
τήν έσχάτην τών γυναικών άν ήθέτουν τόν λό
γον μου!

— Δέν πρόκειται περί τούτου, άδελφή μου.
— Τις οίδεν; Ίσως δ,τι ύμεΐς καλεϊτε μυ

στήριον, έγκρύπτει δυστύχημά τι ή αμάρτημα. 
Αδιαφορώ καί ούδέ θέλω νά τό μάθω. "Ο,τι 
θετικώς γνωρίζω είναι ή θέλησίς μου. Ουτω 
λοιπόν ένώπιον τοΰ θεού, δστις μέ άκούει, καί 
είς τήν σεβαστήν μνήμην τού πατρός μου, σάς 
όρκίζομαι δτι θά ήμαι ή σύζυγος τού Χριστι
ανού Έρβέν. “Εν μόνον ήδύνατο νά μάς χω
ρίση, τό όποιον δμως έγώ δέν φοβούμαι· τούτο 
είναι άν ό Χριστιανός ήθέτησεν είς τήν τιμήν 
του· άλλά περί τούτου πρέπει νά έχω άποδεί- 
ξεις ή νά τό άκούσω παρ’ αύτού τού ίδιου. 
"Αλλως δ,τι δήποτε είναι τό όνομά του, τό πα
ραδέχομαι, οίαδήποτε ή θέσις του, τήν συμμε
ρίζομαι. Αύτός μόνος πρέπει ν’ Αποκάλυψη τόν 
πέπλον, δστις φαίνεται έπισκιάζων τόν βίον του. 
Πρέπει νά πιστεύσητε είς τούς λόγους του, 
δπως πιστεύω καί έγώ· δ,τι θά σάς είπη, είναι 
ή άλήθεια. Δέν θά θελήση βεβαίως νά μέ άπο- 
κτήση δΐ ένός ψεύδους, διότι τότε θά μ’ έχανεν 
άνεπιστρεπτί.

— Ποτέ! Ποτέ! άνέκραξεν ό Χριστιανός, ού 
ή φωνή έτρεμεν έκ συγκινήσεως.

— "Ας παύσωμεν πλέον, μήτέρ μου, αύτήν 
τήν άνάκρισιν, ήτις είναι άναξία ήμών. Δέν 
βλέπετε δτι βασανίζετε άνθρωπον εύγενή καί δτι 
προσβάλλετε καί έμέ; Τί άποφασίζεις, Χριστιανέ;

— Κυρία, μετά τρεις ημέρας άναχωρώ, καί 
θ’ άπέλθω πρός τούς γονείς μου νά τοΐς άναγ- 
γείλω τήν εύτυχίαν μου καί νά μάθω παρ’ αύ
τών δ,τι δφείλω νά μάθω. Άμέσως δέ θά σάς 
Ανακοινώσω τά πάντα, σάς τό υπόσχομαι είς 
τήν τιμήν μου.

— Δέν άμφιβάλλω περί τούτου.
— Μοί έδώσατε δείγμα άφοσιώσεως, τό 

όποιον είς άκρον μέ κολακεύει, τοΰ όποιου δμως 
θά ήμην άνάξιος, άν τό έδεχόμην άνεπιφυλά- 
κτως. Άραβέλλα, σέ άγαπώ έκ βάθους καρ
δίας· νά σέ δνομάσω σύζυγόν μου θά ήναι δΐ 
έμέ ή μεγαλειτέρα εύτυχία, άλλά πρέπει καί

Δέν πρέπει νά έρυθριάτε δΐ έμέ 
. καί άν έλθω πρός σέ πτω-

έπε-

otxo-
ξένον

έγώ νά σοί δώσω δνομα έντιμον, ύπόληψιν άνε- 
πίληπτον.
ούτε διά τούς έμούς, 
χός, θά έλθω δμως έντιμος· τούτο σοί όρκί- 
ζομαι.

— "Ο,τι καί άν συμβή, έγώ θά τηρήσω τόν 
δοκον μου, άπεκρίθη ή Άραβέλλα.

— Καί έγώ έπίσης, έπανέλαβεν ό Χρι
στιανός.

— Τέκνα μου άγαπητά, είπεν ή Κυρία 
Σπρίτ, άξίζετε νά ήσθε εύτυχή.

Καί άπεχωρίσθησαν. Τό εσπέρας ή Κυρία 
Σπρίτ εύρεθεΐσα μόνη μετά τοΰ υιού της, 
τίμησεν αύτόν διά τήν έλαφρότητά του.

— Επρεπε νά γνωρίσης καλώς τήν 
γένειαν αύτήν, προσέθηκε, πριν είσάξης τόν 
τούτον εις τήν οικειότητά μας. Καί έγώ έπταισα, 
βασισθεΐσα ύπέρ τό δέον εις τήν φρόνησίν σου 
καί ιδίως εις τήν τής Άραβέλλας.

— 'Ομολογώ, άπεκρίθη ό Λιονέλος, δτι δέν 
τόν ύπέθετον τοσούτον έπικίνδυνον διά μίαν κό
ρην, συνειθισμένην εις τάς περιποιήσεις καί θω- 
πεύσεις τοΰ κόσμου. Πολλάκις έλυπήθην δτι ό 
Χριστιανός δέν είχε θέσιν κοινωνικήν άνωτέραν, 
διότι, τό είπον καί τό επαναλαμβάνω, δέν είδον 
άνθρωπον εύγενέστερον αύτοΰ.

— Συλλογίσου δμως, τέκνον μου, όποιον 
δυστύχημα δύναται νά προκύψη. Τί θά κά- 
μωμεν, αν ή μυστηριώδης του θέσις άποδειχθή 
κακή, αν εχη γονείς ούχί έντιμους; Ή άδελφή 
σου θά έπιμείνη· περί τούτου μή άμφιβάλλεις.

— Ό Χριστιανός δμως δέν θά έπιμείνη, 
μήτέρ μου ■ έσο ήσυχος, θά προτιμήση νά φύγη 
μακράν, ν’ άποθάνη, άλλά δέν θά προσφέρη εις 
τήν σύζυγόν του όνομα άτιμασθέν.

— Καί έγώ έν τοσούτφ θά ιδω τήν κόρην 
μου τηκομένην έν άπελπισία! Άχ, Λιονέλε, τί 
έκάμομεν! Εις ποιον λαβύρινθον κινδυνώδη εί- 
σήλθομεν! Δέν μάς άπολείπεται ήδη ή νά περι- 
μένωμεν τήν τύχην μας.

Ή Άραβέλλα ούδεμίαν είχεν άνησυχίαν· 
έχουσα πεποίθησιν εις έαυτήν καί εις τόν άν- 
δρα, δν ήγάπα, δέν έφοβεΐτο τά εξωτερικά 
προσκόμματα. Αί τελευταίοι ήμέραι διήλθον 
διά τούς δύο έραστάς έν πλήρει εύδαιμονία· 
ούδέ έπί στιγμήν άπεχωρίζοντο, καί δσφ πλέον 
έξφκειοΰντο, τοσοΰτφ περισσότερον ήγαπώντο. 
Τό εσπέρας έπεριπάτουν όμοΰ καί τά βήματά 
των τούς ώδήγουν προς το μέρος, τό όποιον 
ύπήρξεν ό πρώτος τού συνδέσμου αύτών μάρτυς. 
‘0 Χριστιανός τή παρακλήσει τής Άραβέλλας 
έψαλλε τό ώραΐον ασμα τοΰ Λαμαρτίνου, καί 
τότε οΐ άστέρες τοΐς έφαίνοντο φωτεινότεροι, 
αί άκτΐνες τής σελήνης γλυκύτεροι, ή λίμνη 
διαυγεστέρα, ή νύξ θαυμασιωτέρα. '0 έρως των 
ήτο εορτή, ής μετεΐχεν ή πλάσις όλόκληρος.

Οί έν τή έπαύλει ξένοι δέν είχον είδοποιηθή 
έπισήμως περί τού άρραβώνος, άλλ’ ούδείς ή- 
γνόει τούτον. Πολλοί νέοι ύπέβλεπον τούτο, καί 
δέν ήδύναντο νά ύποθέσωσι, πώς νέος άσημος 
καί ξένος τοΐς άφήοει λείαν τόσον έπιθυμητήν 
καί πλουσίαν.

Τέλος έφθασεν ή στιγμή τού άποχωρισμοΰ. 
Ό Λιονέλος ήθέλησε νά συνοδεύση τόν μέλ
λοντα γαμβρόν του μέχρι τού λιμένος, δθεν 
έμελλε ν’ άποπλεύση εις Όστένδην. Αί Κυρίαι 
έμειναν έν τή έπαύλει. Μικρόν πρό τοΰ άπο- 
χωρισμοΰ οι μελλόνυμφοι έσχον τελευταίαν 
συνέντευξιν. Ή Άραβέλλα άνενέωσε τόν δρκον 
χωρίς δμως νά δεχθϊ τούτον καί παρά τοΰ 
Χριστιανού· δέν ήδύνατο νά πιστεύση εις πρόσ
κομμά τι.

— Οίαδήποτε είναι ή τύχη σου, Χριστιανέ, 
τφ είπε, ,0ά τήν συμμερισθώ. Καλώς γνωρίζω, 
όποιους θησαυρούς άρετής, τιμής καί άφοσιώ- 
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«ως έγκρύπτει ή καρδία σου· τί άλλο ζητώ; 
Οσφ δυστυχέστερος θά ήσαι, τοσούτφ περισσό

τερον θά σ’ άγαπώ, τοσούτφ μάλλον ό σύν
δεσμός μας θά μοι ήναι άγαπητότερος. Άπελθε 
λοιπόν άφόβως κα'ι γίνωσκε δτι σέ περιμένω.

Ό τελευταίος αποχαιρετισμός ύπήρξε σπα
ραξικάρδιος. "Οταν ό Χριστιανός άπήλθεν, ή 
Άραβέλλα έπεσεν είς τάς άγκάλας τής μητρός 
της σχεδόν λιπόθυμος. Άκρα μελαγχολία τήν 
κατέλαβεν · έμέτρα τάς ώρας, τά δευτερόλεπτα,

τά όποια έμελλαν νά διέλθωσι μέχρι τής στιγ
μής, καθ’ ήν θά έλάμδανε τήν περιπόθητον έπι
στολήν, ήτις θά τή άνήγγειλε τήν έλευσίν του.

Ό Χριστιανός έγραψεν έξ Όστένδης, έγραψε 
καί έκ Βρύγης εύθύς τήν πρώτην έσπέραν τής 
έκεΐ άφίξεώς του. Δέν εΐχεν ίδει τόν πατέρα 
του καί τήν μητέρα του ή έπί μίαν δραχεΐαν 
στιγμήν· διό καί δέν τοΐς είχεν δμιλήσει άκόμη, 
καί ούτοι ήγνόουν τδ αίτιον τής έπανόδου του· 
τήν έπιοΰσαν έπρόκειτο νά τοΐς έξηγηθή, καί 
εΐχε τήν πεποίθησιν δτι ή πρώτη του έπιστολή 
θά ήναι ή έπισφράγισις τών πόθων του.

Τέσσαρες παρήλθον ήμέραι χωρίς νά φθάση 
ή έπιστολή αδτη, έν φ αί άλλαι έπιστολαί 
εΐχον διαδεχθή ή μία τήν άλλην. ‘Η Άρα
βέλλα ούδένα έδείκνυε φόδον, καί, κατά τό 

φαινόμενον τούλάχιστον, ήτο έντελώς ήσυχος, 
έν φ ή μήτηρ της καί ό άδελφός της μετά 
δυσκολίας άπέκρυπτον τήν καταλαδοΰσαν αύτούς 
άνησυχίαν.

Τέλος έφθασεν ή έπιστολή, ή τόσον άνυπο- 
μόνως περιμενομένη · άπηυθύνετο πρός τήν κό- 
μησσαν Σπρίτ καί δέν περιεΐχεν ή τάς δλίγας 
ταύτας λέξεις·

Κυρία,
'Μόνον πρός ύμάς δύναμαι νά έκφράσω τήν

Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ.

'άπελπισίαν, ήτις μέ καταλαμβάνει. '0 γάμος 
"μου μετά τής δεσποσύνης Άραβέλλας είναι 
"άδύνατος· θά ήμην ό έσχατος τών άνθρώπων, 
"άν έζήτουν νά τήν έπανίδω. θά τήν άγαπώ 
"καθ’ δλον τδν βίον μου. Ούδέποτε άλλη γυνή 
"θ’ άκούση παρ’ έμοΰ έρωτικήν λέξιν. Τήν 
"άφίνω έντελώς έλευθέραν· έγώ δμως θά τή 
"άνήκω διά παντός. Συγχωρήσατέ μοι, Κυρία, 
"καί λυπηθήτέ με· είμαι διά παντός δυστυχής!

Χριστιανός.”

Ζ·*)
‘Η Κυρία Σάνζη άφίχθη τδ εσπέρας άργά. 

Ό σύζυγός της δέν περιέμενεν αύτήν, διό καί
*) Τδ διήγημα συνδέεται ένταΰθα πρδς τδ τέλος 

τοϋ τρίτου Κεφαλαίου, τδ δποϊον τελειόνει μέ τάς λέ- 

ήτο άπών έκ τής οικίας. Εύρε τόν υιόν της 
κοιμώμενον, καί έν τφ οίκφ έρημίαν καί μελαγ
χολίαν πιέζουσαν τήν καρδίαν. 01 φόδοι της, 
αί άνησυχίαι της, ή πυρετώδης έξαψίς της τήν 
άπεδίωκον άπό τής ήρέμου καί εύδαίμονος ταύ
της οικίας. 'Ο Εμμανουήλ είχεν έζέλθει, δπως 
ζητήση άνακούφισίν τινα έν μέσφ φίλων, καί 
δτε έπανήλθεν είς τήν οικίαν περί τάς ένδεκα 
τής νυκτός είδε μετ’ έκπλήξεως ένώπιόν του 
τήν Χριστίνην, ήτις περιέμενεν αύτδν έν τφ γρα- 

φείφ του. "Αμα τδν είδεν έρρίφθη είς τάς άγ
κάλας του δδυρομένη. Ό σύζυγός της ένόμισεν 
δτι συνέβη δυστύχημά τι.

— Τί συμβαίνει, Χριστίνη; άνέκραξεν. Λέγε, 
λέγε!

— Εύρίσκομαι έν άπελπισία, άπεκρίθη αυτή· 
Σώσέ με, Εμμανουήλ, σώσέ με! Σύ μόνος δύ
νασαι νά μέ σώσης.

'Ο Κύριος Σάνζης δέν εΐχε χαρακτήρα ισχυ
ρόν, τοΰτο ό άναγνώστης γνωρίζει ήδη. Ή καρ
δία του, ή πρδς τήν σύζυγόν του άγάπη έξου- 
σίαζον τά πάντα παρ’ αύτω, έκτδς τοΰ θρησκευ
τικού αισθήματος καί τών άκλονήτων άρχών 
τής τιμιότητας. Διά τήν πίστιν του θά ύφί- 
ξεις- “Μίαν ώραν μετά ταΰτα ή Χριστίνη (ή Κυρία 
Σάνζη) άπήρχετο είς Χερβοϋργον." 

στατο τδ μαρτύριον, διά τήν τιμήν του θά έδιδε 
τήν ζωήν του. "Ηδη δέ εύρίσκετο έν θέσει 
άνωτέρα τών δυνάμεών του· ήσθάνετο έαυτόν 
παρασυρόμενον πρδς τδν κρημνόν καί δέν είχε 
τήν δύναμιν νά κρατηθή.

— Εξηγήσου με, Χριστίνη μου, καί έχε 
πεποίθησιν είς έμέ.

'Η Χριστίνη καθ’ όδόν είχε σκεφθή τά πάντα 
ώρίμως· ήτο δέ πεπεισμένη δτι απέναντι άνδρός 
τοιούτου, οίος ό σύζυγός της, τδ πάν έξηρτάτο 
έκ τής πρώτης έντυπώσεως. Διό άνευ άλλων 
προοιμίων παρουσίασεν είς τδν σύζυγόν της τδν 
λογαριασμόν τοΰ ράπτου καί τφ ώμολόγησεν 
είλικρινώς τά δφειλόμενα χρήματα.

— Ήξεύρω δτι έχω άδικον, προσέθηκε· δέν 
θέλω ποσώς ν’ άπολογηθώ ούδέ ν’ άρνηθώ τάς

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΑ.

Τδ μάθημα είναι φριχτόν θά μάςσυνέπειας.
κοστίση πολύ, άλλά θά έξασφαλίση τδ μέλλον 
μου. Πρέπει άφεύκτως νά έξέλθωμεν τής άβύσ- 
σου ταύτης· τδ έλάχιστον παράπονον, ή έλα- 
χίστη οικονομική δυσχέρεια καταστρέφει πάσας 
τάς προσπάθειας μου καί έπισφραγίζει τήν δυσ- 
μένειάν μας. Πρέπει διά παντός μέσου νά 
ευρωμεν τδ ποσδν τούτο- πρέπει νά πωλήσωμεν, 
νά ένεχειριάσωμεν τά πάντα.

— ”Ω Χριστίνη, είπεν ό δυστυχής σύζυγός 
της· κάλλιον θά ήτο νά έμμένωμεν είς τήν άφά- 
νειάν μας!

— Κάλλιον θά ήτο νά (ίυθμίσω τάς δαπάνας 
μου καί νά μή παρασυρθώ ύπδ τής ματαιοδοξίας, 
ήτις μέ κατέστρεψε. Τό ήξεύρω· μετανοώ, καί 
διωρθώθην. Πλήν, αγαπητέ μοι ’Εμμανουήλ, 
ας φροντίσωμεν τώρα περί τοΰ παρόντος. ’ Ε
γραψα πρδς τήν Ιωάνναν, τήν άδελφήν μου, καί 
θά λάβω τά χρήματα, περί τούτου δέν άμφι- 
βάλλω· άλλά θά τά λάβω καί άμέσως; Δύναται 
ή Ιωάννα νά εύρη τδ ποσδν τοΰτο έν άγνοια

τοΰ συζύγου της; ’Αμφιβάλλω, καί δέν δύναμαι 
ν’ άναβάλλω . . .

— Άλλά καί έγώ, Χριστίνη, δέν δύναμαι 
νά ευρώ άμέσως χρήματα. Ή περιουσία σου 
είναι είς κτήματα, έγώ δέ έχω τά χρήματά 
μου τοποθετημένα είς βιομηχανικά εργοστάσια. 
Δάνειον δέν δυνάμεθα νά εδρωμεν έντδς είκο- 
κιτεσσάρων ωρών. "Ο,τι εΐχον σοί τδ έδωκα · 
ήδη δέν ήξεύρω ποΰ ν’ άποτανθώ. Ή προ
θεσμία είναι παρά πολύ βραχεία.

— Δέν δύνασαι νά δανεισθής χρήματα; 
"Εχομεν τόσους φίλους.

— Νά φανερώσωμεν λοιπόν τήν θέσιν μας; 
Νά έπιβεβαιώσωμεν τήν διατρέχουσαν περί ήμών 
φήμην; 'Ο ράπτης καί οί άλλοι δανεισταί σου 
δέν 6’ άπέκρυψαν βεβαίως τήν οφειλήν σου. Ό

κόσμος εΐναι κακός, καί διαβλέπω ραδιουργίαν, 
άντιζηλείαν. Σύ δέν έννοεΐς τοΰτο;

— Τδ βέβαιον εΐναι δτι αί έπιτυχίαι μου 
έκέντησαν τδν φθόνον πολλών.

— Ή μήτηρ μου, άν άποτανθώ πρδς αύτήν, 
θά μοί άρνηθή, έξηκολούθησεν δ Έαμανουήλ, 
καί έκτδς τούτου . . .

— Έκτδς τούτου θά μέ κατηγορήση · δέν 
είναι ούτω; θά σοί έπαναλάβη δ,τι σοί εΐπε 
τοσάκις έναντίον μου. Καί σύ, δστις με άγα
πας τοσοΰτον, δέν θέλεις βέβαια νά μέ κατη
γορούν.

— 'Ο σύγαμβρός μου . . .
— Αύτός εύρίσκεται δυστυχώς έν Ίταλίφ. 

Έσυλλογίσθην καί αύτόν, δστις ούδέν δύναται 
νά σοί άρνηθή άρκεΐ νά μή άναφέρεται τδ δνομά 
μου, διότι μέ άποστρέφεται. ’Επειδή μάλιστα 
εΐναι άπών έγραψα πρδς τήν ’Ιωάνναν.

— Λοιπόν δέν ύπάρχει διέξοδος!
— 'Υπάρχει μία, άμεσος καί άσφαλής.
— Ποια;

— Δέν είσαι διατεθειμένος νά συνομολογίσης 
δάνειον; Δέν είσαι πεπεισμένος περί τής άνάγ- 
κης νά πληρώσωμεν τά δφειλόμενα έπί κινδύνφ 
ού μόνον ν’ άπολέσωμεν τάς λαμπράς βλέψεις 
μας, άλλά καί νά χάσης τήν σημερινήν θέσιν 
σου;

— Ναί, δυστυχώς!
— Ή Ιωάννα θά μάς στείλη χρήματα· 

περί τούτου ούτε σύ αμφιβάλλεις· άπαιτεΐται 
δμως ό άναγκαΐος πρδς τοΰτο καιρός.

— Βεβαίως· άλλά δέν δυνάμεθα νά περί- · 
μείνωμεν, σύ τδ είπες.

Ή Χριστίνη έπλησίασε τδν σύζυγόν της καί 
τδν ήσπάσθη.

— "Εχων τήν βεβαιότητα νά έπιστρέψης τά 
χρήματα, δύνασαι νά δανεισθής τδ έπαναλαμ- 

βάνω, νά δανειςθής διά δεκαπέντε ήμέρας τδ 
πολύ.

— Άλλά άπδ ποιον νά δανεισθώ;
Ή Σειρήν παρετήρει έν τφ κατόπτρφ τήν 

φυσιογνωμίαν τοΰ συζύγου της.
— Μοί έγραψες πρδ τριών μόλις ήμερών, 

δτι οί έπιθεωρηταί ήλθον. Δέν εΐναι ούτως, 
Εμμανουήλ;

— Πώς; δέν σ’ έννοώ.
— Τά πάντα εύρίσκονται έκεΐ, προσέθηκεν 

ή δολία γυνή δεικνύουσα διά τοΰ βλέμματος τδ 
χρηματοκιβώτιον, τδ δποϊον ήτο έν τφ γραφείφ.

'Ο ’Εμμανουήλ άνεπήδησεν ώχρός.
— Χριστίνη! άνεφώνησε, Χριστίνη! φοβούμαι 

δτι σ’ έννοώ. Σιώπα, σιώπα! Προτιμώ άμέσως 
ν’ άποθάνω. Παρακαταθήκη έμπεπιστευμένη είς 
τήν τιμήν μου!

— Μή έξάπτεσαι, φίλε μου! Τίς σοί λέγει 
περί παρακαταθήκης; Τίς σκέπτεται νά προσ- 
βάλη τήν τιμήν σου; Δέν πρόκειται περί τούτου.

— Τούτο καί έλπίζω, διότι άλλως θά ήμην 
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άτιμος, και δέν θά έξετίμων πλέον. Ή πρό; 
οέ αγάπη, άν έξηκολούθουν νά σ’ αγαπώ, θά 
ήτο τιμωρία δι’ έμέ, τιμωρία οχληρά, οαοανι- 
στήριον, χόλασις!

Ή Χριστίνη ήτο πολύ επιτήδεια καί ένόησεν 
δτι προέδη ύπέρ τδ δέον. Τό βλέμμα τοΰ ’Εμ
μανουήλ εξέφραζε θέλησιν στερεάν. Ήδύνατο 
αύτη άκόμη νά δπισθοδρομήβη, τούτο καί έπρα- 
ξεν. Έάν αμφέβαλλε θά έχανε πάσαν πιθανό
τητα έπιτυχίας, διότι ήλπιζεν άκόμη. Μετά 
τήν έκρηςιν έπερίμενε τήν άντίδρασιν, ήν ώφειλεν 
έντέχνω; ήδη νά προκαλέση. Διό δέν έπέμενεν, 
άλλά μετεχειρίοθη τουναντίον δλην τήν σατα
νικήν της τέχνην ν’ άποκοιμίαη τού; ενδοι
ασμού; του εντίμου άνδρός, προφασιζομένη δτι 
τούς συμμερίζεται. Έφάνη μάλιστα αύστηρο- 
τέρα αύτοΰ ώ; πρός τήν τιμήν, καί δταν τόν 
είδεν ήσυχον, δταν καί τό τελευταΐον ίχνος τή; 
δυσπιστία; είχεν έκλείψει άπ αύτοΰ, τότε ώρ- 
μησεν εί; δευτέραν έφοδον μετ' έπιτηδειότητος, 
ήν Οά έζήλευε καί αύτός ό Μακκιαβέλλης.

— Ό ταμία;, είπε, δέν πρέπει ν’ αφαίρεση 
ούδ’ δβολόν έκ τοΰ ταμείου του, διότι τό τα- 
μεΐον είναι πράγμα Ιερόν. Καί δμω; σχεδόν 
δλοι πράττουσι τοΰτο έχοντες τήν βεβαιότητα 
δτι δύνανται νά έπιατρέψωσι τό δανεισΟέν ποσόν. 
Έχουν κατ’ έμέ μέγα άδικον.

Ό Εμμανουήλ έπεριπάτει έν τω δωματίφ, 
ίσως δπω; άποφύγη τόν πειρασμόν.

— Μάτην οί τοιοΰτοι διίσχυρίζονται, έ;η- 
κολούθησεν ή Χριστίνη, δτι ούδέν τό έμπόδιον 
νά μεταχειρισθή τι; χρήματα νεκρά, δταν έχη 
τήν βεβαιότητα δτι θά τά έπιοτρέψη, δταν ού
δείς έν τω κόσμω δύναται νά τό μάθη.

— Καί ή συνείδησις, Χριστίνη; Ή συνεί- 
δησις δέν είναι τίποτε; Ούδείς ποτέ Οά τό μάθη! 
Καί έγώ, έγώ δέν τό γνωρίζω; 'Όχι, δχι, τά 
σοφίσματά σου, οί πειρασμοί σου δέν Οά κατα
στήσουν τόν Εμμανουήλ Σάνζην κλέπτην, καί 
άτιμον. Δέν έννοεΐς ίσως τήν βαρύτητα τών 
λόγων σου, άλλά ήξευρε δτι κακώς συνηγορείς 
καί σέ παρακαλώ τοΰ λοιπού νά μή μοι κάμης 
λόγον περί τούτου.

— Κακώς εξηγεί; τήν ιδέαν μου, Εμμα
νουήλ.

— "Ας ζητήσωμεν όμοΰ μέσον νά άπο- 
κρούσωμεν τό έπαπειλοΰν ημάς κακόν, καί άν 
δέν εδρωμεν τοιοΰτο μέσον, 8ς ύποταχθώμεν, 
άς δεχθώμεν τήν δικαίαν τών σφαλμάτων μας 
τιμωρίαν. θά πληρώσωμεν τά χρέη σου, καί 
άν οί προϊστάμενοί μου μοί δείξωσι τήν έλα- 
χίστην δυσπιστίαν, δίδω τήν παραίτησίν μου, άπο- 
συρόμεθα είς τό εξοχικόν σου κτήμα καί έν 
ησυχία ζητώ νέον στάδιον. Ουτω τούλάχιστον 
ούδεμία έγείρεται κατ’ έμού υπόνοια καί ή τιμή 
μου σώζεται.

— Κάλλιον ό θάνατος! εΐπεν καθ’ έαυτήν ή 
Χριστίνη.

— Έάν δέν παρευρεΟής εί; τόν χορόν τοΰ 
ύπουργοΰ, έάν άφήσης τού; Παρισιού;, έάν έγώ 
δέν λάβω τήν θέσιν, ήν θηρεύεις, τί μέ τοΰτο; 
θά ήμεθα ίσως όλιγώτερον εύτυχεΐς; θά άγα- 
πώμεθα όλιγώτερον; ’Όχι, άπ’ έναντία;· τού
λάχιστον δέν θ’ άποχωρισθώμεν.

' Η Χριστίνη ήκουε χωρίς νά προσέχη · χίλια 
σχέδια διεσταυροΰντο έν τή κεφαλή της. Ήτο 
ένδομύχως άποφασισμένη νά μή ύποταχθή’, νά 
μή παραιτήση τάς περί μέλλοντος έλπίδας της. 
Ήσθάνθη δτι ήτο άνάγκη νά προσποιηθή. Ό σύ
ζυγό; της δέν θά ύπεχώρει. Έπρεπε λοιπόν αύτή 
νά εύρη άλλην όδόν· δύο μόνον ύπελείποντο 
ήμέραι· δέν ώφειλεν ούδέ στιγμήν ν’ άπολέση. 
Ήρξατο έπομένω; παραδεχομένη πληρέστατα τάς 
Ιδέας τοΰ συζύγου της καί έπαινοΰσα τήν έντι- 
μότητα τών άρχών του. Είτα παρεδέχθη τά || 

πάντα, εΐπεν δτι ύποτάσσεται, δτι παραιτεΐται 
πάσης έλπίδος, άρχει νά τήν άγαπα καί νά ήναι 
δι’ αύτής εύτυχής. Περί τοΰ μέλλοντος ό θεός 
θά φροντίση.

Έν διαστήματι ήμισείας ώρας κατώρθωσε 
νά έςορίση έκ τής μνήμης του πάσας τάς άξιο- 
μέμπτους προσπάθειας της, καί δστις θά έβλεπε 
τήν έπιοΰσαν τούς δύο τούτους συζύγους, έχοντας 
έν τώ μέσω αύτών τό τέκνον των, τεθλιμμένους 
μέν άλλά ήσύχους, δέν θά ήδύνατο νά ΰπο- 
πτευθή τήν φρτκώδη τής προτεραίας τρικυμίαν.

Περί τήν έσπέραν άφίχθη τηλεγράφημα έκ 
Βρυξελλών, λέγον ·

"Λυπούμαι άν καί τό προέβλεπον. Δύσκολος 
ή διόρθωσις, άλλά θά γείνη. Πριν παρέλθωσι 
δέκα ήμέραι, θά έχης τό ζητούμενον. Έν πάση 
έμπιστοσύνη. ’Ιωάννα.”

(Έπεται ουνέ/εια )

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΗΜΩΝ

ΕΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑι.

Ο
 IS ήθελε τό πιστεύσει; Έν 'Ολλανδία, 
τή πατρίδι αύτή τοΰ Εράσμου, τοΰ τήν 
γελοίαν προφοράν τής γλώσσης ήμών 
είσαγαγόντος, γίνεται σήμερον σκέψις περί εισα

γωγής τής καθ’ ημάς καθαράς προφοράς είς τά 
σχολεία καί γυμνάσια. Περί τοΰ σπουδαιοτάτου 
τούτου γεγονότος, δπερ άποδεικνύει καί πάλιν 
δτι ή άλήθεια θάττον ή βράδιον διαφαίνεται, 
έπιστέλλουσιν ήμΐν έξ Άμστελοδάμου τά άκό- 
λουθα·

Έύχαρίστως άγγέλλω ύμϊν τό κατ’ αύτάς 
μέγα κατόρθωμα τοΰ έν Άμστελοδάμω λογίου 
καθηγητοΰ τοΰ Γυμνασίου Κυρίου Η. C. Miiller, 
δστις διά μεγάλων αγώνων καί μελετών κατώρ
θωσε νά πείση καί άλλους καθηγητάς καί γυ- 
μνασιάρχας, δτι ή μέθοδος τοΰ διδάσκειν τήν 
Ελληνικήν γλώσσαν κατά τήν προφοράν τοΰ 
Εράσμου είναι λελανθασμένη, καί δτι άνάγκη 
κατεπείγουσα παρίσταται νά διορθωθή τό έπί 
τοσούτους αιώνας υφιστάμενον λάθος καί ν’ άπο- 
δοθή τή άρμονικωτάτη Ελληνική γλώσση ή 
γνησία αύτής προφορά. Τοΰτο μαθών ό έν Άμ
στελοδάμω γενικός πρόξενος τής ' Ελλάδος, Κύ
ριος Νικόλαος Βλάχος, ένθερμος πατριώτης 
καί ρέκτης τών καλών, πάση δυνάμει προσεπά- 
θησε νά ένισχύση τήν καλήν ταύτην τάσιν, 
παραστήσας τοΐς Όλλανδοΐς καθηγηταϊς δτι 
μεγάλως άδικοΰσι τήν γλώσσαν ήμών διά τοι- 
αύτης προφοράς καί παρευρεθείς είς τάς έπί τή 
διορθώσει τής προφοράς γενομένας συνεδριάσεις 
των, έποιήσατο τάς δεούσας παρατηρήσεις, αί- 
τινες έγένοντο δεκταί ύπό τής αοφής όμηγύρεως. 
Τήν έκπλήρωσιν τοΰ διακαούς τούτου παντός 
"Ελληνος πόθου άνέλαβε μετά πολλοΰ ζήλου καί 
ένθουσιασμοΰ ό μνησθείς κ. Miiller, καθηγητής 
τοΰ μεγάλου Γυμνασίου, ου τό οικοδόμημα, εί- 
ρήσθω έν παρόδφ, άνηγέρθη πρό τριών έτών 
μεγαλοπρεπέστατον. 'Ο καθηγητής ούτος έλπί- 
ζει κατά τό έρχόμενον σχολικόν έτος νά είσάξη 
τήν νέαν προφοράν τής Ελληνικής γλώσσης έν 
τή α. καί β'. τάξει, έν αίς αύτός διδάσκει.”

Τοιαΰτα τά μέχρι τοΰδε γενόμενα ώς πρός 
τό σπουδαιότατον τοΰτο ζήτημα. Αί συνεδριά

σεις έπί τούτω έξακολουθοΰσι καί προσεχώς θέ- 
λομεν καί πάλιν έπανέλθει έπί τοΰ προκειμένου. 
Ούδεμία δέ υπάρχει άμφιβολία δτι μετά παρέ- 
λευσιν όλίγου μόνον χρόνου θέλομεν άκούσει 
προφερομένην τήν ήμετέραν ώραίαν γλώσσαν 
καί παρά τών ξένων, ώς προφέρομεν ήμεΐς αύ
τήν. "Αν οί ίσχυρογνώμονες Γερμανοί παρα- 
δεχθώσι τόσον ταχέως τήν προφοράν ήμών, 
τοΰτο είναι αμφίβολον βέβαιον δμως τυγχάνει 
δτι έκ πολλών σημείων δίδεται ή πρός τοΰτο 
ώθησις. Έσχάτως άκόμη έπεσκέφθη ημάς έν- 
ταΰθα ’Αμερικανός φιλολόγος, δόκιμος τής άρ- 
χαίας Ελληνικής γνώστης, δστις προσέλαβεν 
'Έλληνα καθηγητήν, δπως παρ’ αύτοΰ διδαχθή 
τήν καθ’ ήμάς προφοράν της, ήν καί μόνην θεω
ρεί γνησίαν.

Εέθε ή τοιαύτη ιδέα γενικευθή! Οι φιλο
λογικοί κύκλοι καταγίνονται είς εύρεσιν παγ
κοσμίου γλώσσης. Τινα άλλην θέλουσι καλλι- 
τέραν τής Ελληνικής; Ή γλώσσα ήμών έσεται 
διά παντός ό λαμπρότερος θησαυρός, δν έγκα- 
τέλιπον ήμΐν οί ένδοξοι ήμών πρόγονοι.

Ταύτη τή στιγμή έλάοομεν παρά αύτοΰ τού 
λογίου Καθηγητοΰ κ. Miiller έξ Άμστελοδάμου 
τό ακόλουθον άρθρον, δπερ έν μεταφράσει δη- 
μοσιεύομεν

Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.

Τοΐς φιλολόγοις καί παντί λογίω, ω ή με
λέτη τής κλασικής λεγομένης γλώσσης δέν είναι 
άγνωστος, γνωστά βεβαίως τυγχάνουσι τά συγ
γράμματα τοΰ 'Ραγκαβή, τοΰ Blass, τοΰ Engel 
κ. άλ. περί τής προφοράς τής Ελληνικής γλώσ
σης. Τό κατ’ έμέ συμφωνώ ώς προς τό κυριώ- 
τερον θέμα πρός τόν κ. Engel, ού τό βιβλίον 
έπεθύμουν νά έδλεπον έν χερσί πάντων τών φι
λολόγων. Πρό πολλοΰ ήδη, έπόμενος τή γνώμη 
τοΰ κ. 'Ραγκαβή, είχον πεισθή δτι ή κατά 
'Ρεϋχλΐνον προφορά, ή τούλάχιστον προφορά 
προσεγγίζουσα τή νεωτέρα έλληνική, ήτο ύπό 
πάσας τάς έπόψετς προτιμητέα. Elvat αίσχος 
πράγματι διά τόν φιλολογικόν κόσμον, δτι και 
έν 'Ολλανδία καί έν Γερμανία έξακολουθοΰμεν 
χρώμενοι τή τοΰ Εράσμου προφορά, έν Γ καί 
αύτός ό “Έρασμος πρό τριακοσίων ήδη έτών, 
φρόνιμα»; ποιων, δέν μετεχειρίζετο έμπράκτως 
τήν δλως άνεπιστήμονα αύτοΰ ταύτην έφεύρεσιν.

Ήδη δόκιμοι φιλολόγοι, καί αρχαιότεροι, 
δέν τολμώσι νά ύπερασπισθώσι πλέον τήν κατ’Έ- 
ρασμον προφοράν. Ό πολύς Βοίκχιος έν τή 
γνωστή αύτοΰ ’Εγκυκλοπαίδεια, καίτοι μή ύπερ- 
μαχών έτι τή ρεϋχλινίω προφορά, άναγνωρίζει 
τά σφάλματα τής μεθόδου τοΰ Εράσμου. Ό 
Eckstein έν τω αξιολογώ αύτοΰ συγγράμματι 
περί τή; διδασκαλίας τής Ελληνικής καί τής 
Λατινικής κηρύσσεται ήδη δπαδός τοΰ 'Ρεϋχλί- 
νου, άλλ’ όλίγον προσδοκά διά τό μέλλον ύπέρ 
αύτής.

Εκτοτε τό ζήτημα έπανειλημμένως άνεμο- 
χλεύθη καί έσχάτως ό Engel μετά πολλής δη- 
κτικότητος καί ειρωνείας άπετάνθη πρός τούς έν 
Γερμανίφ έπιστημονικούς κύκλους, θά μείνωμεν 
μέχρι τοΰ σημείου τούτου; Δέν πρέπει τούναν- 
τίον πάντες νά ύψώσωμεν τήν φωνήν ήμών καί 
ν’ άποδείξωμεν δτι έπέστη ήδη ό καιρός νά έγ- 
καταλίπώμεν έντελώς τήν προφοράν τοΰ ’Εράσ
μου καί νά μιμηθώμεν τούς άπογόνους τών 
άρχαίων Ελλήνων, τούς νεωτέρου; Έλληνας;

Έν τω βραχεί τούτφ άρθρφ δέν προτίθεμαι 
νά είσέλθω είς τά καθ’ έκαστα τοΰ ζητήματος, 
διότι τά προμνησθέντα συγγράμματα, καί έν 
γένει ή δλη φιλολογία περί τής προφοράς τής 
Ελληνικής γλώσσης, είναι άρκούντως γνωστά· 

ούχ ήττον δμως δέν δύναμαι ν’ άποσιωπήσω, 
δτι τό ζήτημα τοΰτο έ'χει μεγάλην σημασίαν 
διά τήν διδασκαλίαν έν γένει καί ιδία διά τάς 
κλασικάς σπουδάς έν τοΐς ήμετέροις χρόνοις. 
Τό πρό μικροΰ έκδοθέν σύγγραμμα τοΰ Fliicli, 
"Ό Ελληνισμό; τοΰ μέλλοντος ’, πραγματεύε
ται περί τή; σημασία; τή; σπουδής τής Ελ
ληνικής γλώσσης καί φιλολογίας. Ένταΰθα έγώ 
όφείλω νά προσθέσω δτι ιδίως ή εισαγωγή άκρι- 
βοΰ; προφοράς τής ελληνικής, καί ή διδασκαλία 
τής νεοελληνική; γλώσση; θέλουσι διαρκώ; άνα- 
ζωπυρήσει τον Ελληνισμόν.

Ό κ. Engel έλπίζει δτι ύπουργική διαταγή 
δύναται νά έπιφέρη έν Γερμανία τήν άναγκαίαν 
μεταρρύθμισιν δέν είναι δμως εύκολον νά γείνη 
διόρθωσις σφάλματος, έπικρατοΰντο; (μετ’ όλί- 
γων εξαιρέσεων) έπί αιώνας ήδη έν τω φιλο
λογικά κόσμω.

Έν 'Ολλανδία, τή κλασική τής φιλολογίας 
χώρα, δέον, κατ’ έμέ, νά δοθή ή πρώτη ώθησις. 
Διότι ό Έρασμος ήτο 'Ολλανδός τήν πατρίδα, 
καί έπομένως ή 'Ολλανδία δφείλει πρώτη νά 
διορθώση τό σφάλμα, χωρίς νά περιμένη νά 
προλάβωσιν αύτήν άλλαι χώραι. Είμαι πε
πεισμένος δτι ταχέως θέλει έξορισθή ή προφορά 
τοΰ Εράσμου έν τε τοΐς Πανεπιστημίοις καί 
τοΐς Γυμνασίοις, καί τήν γνώμην μου ταύτην 
έξέφρασα ήδη έν διάφοροι; περιοδικοί; καί έφη- 
μερίσιν. Έάν τό έν Άμστελοδάμω γυμνάσιον 
ποιήσηται τήν άρχήν, ελπίς όπάρχει δτι συν- 
τόμως θ’ άκολουθήσωσι τό παράδειγμά του καί 
άλλα. 'Οπωσδήποτε ή πρότασίς μου, όποβλη- 
θεΐσα έν τή τών διδασκάλων συνελεύσει, δέν 
εύρεν άντίρρησιν ώς προς τήν άρχήν. Εύχομαι 
τά δλίγα ταΰτα νά μή μείνωσιν άγνωστα είς 
τούς φιλολογικούς κύκλους.

Έν Άμστελοδάμφ. Δρ. Η. C. Miiller 
Καθηγητής τοΰ Γυμνασίου.

Αίνιγμα 558.

Μέγας είμαι ήγεμών, 
άρχων μέχρι γής περάτων

Έπί δλων γενικώς
τών τής σφαίρας μας πλασμάτων. 

Πλήν δέν έστη μοι ό θρόνος 
Πανταχοΰ καί ταύτοχρόνως. 
Φίλος είμαι ποθητός

τής άνθούσης ηλικίας· 
Πλήν τοΰ γήρατος μισώ

τάς γελοίας δυστροπίας. 
Άποφεύγων άδικίαν 
Εχω ιδιοτροπίαν, 
Τούς ζητοΰντάς με πολλάκις 
Άπαρνοΰμαι, καί συχνάκις 
Φεύγοντάς με κυνηγώ. 
Νομοθέτης εϊμ’ έγώ, 
Καί τόν νόμον έπιβάλλω 

τοΰ στερροΰ βραχίονός μου 
Καί είς τούς άνδρειοτέρους 

αύτοκράτορας τοΰ κόσμου. — 
Φίλε λύτα, προσοχή!
Είς τήν λύσιν μου μή σπεύσης, 
Μή τήν κεφαλήν σου σπάσης, 
Επειδή θά κινδυνεύσης, 
Καί ζητών με νά μέ χάσης.

Αίνιγμα 559.

"Αν εί; τήν κατάληξίν μου 
Τό στοιχεΐον 11 προτάξης, 
θά μέ έχης είς τάς τάξεις 
Τών χρησίμων σου μελών. — 

’Άν προτάξης δέ εν X, 
Είμ’ έκεΐνο, τό όποιον 
Τ’ άνωτέρω μου πατεΐ. — 
"Αν δέ θέσης εν Ρ μόνον 
Έν τφ μέσφ τών λειμώνων 
θά μέ ίδης νά κυλώ, 
Καί πολλάκις νά αφρίζω, 
Άλλοτε νά μουρμουρίζω 
Καί γλυκά νά όμιλώ. — 
Τέλος πρόταξον έν Ν, 
Κι’ αποκτάς έκεΐνο, δπερ 
Έπί γής τό πάν κινεί. — 
Τήν κατάληξίν αμ’ εΰρης, 
Καί τάς λέξεις μου ήξεύρεις.
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Πρόβλημα 560.

Ί Οί άστερίσκοι νά συμπληρω-
* θώσι διά στοιχείων τοΰ άλφα-
* βήτου ούτως, ώστε ή μέν πρώτη 

σειρά άναγινωσκομένη έκ τών 
άνω πρός τά κάτω νά σχηματίση

λέξιν σημαίνουσαν αίσθημα άνθρώπινον, ή δέ 
τετάρτη σειρά, πάλιν έκ τών άνω πρός τά 
κάτω, τό άντίθετον αίσθημα. Έκ τών 5 όρι- 
ζοντείων λέξεων, ή μέν α. νά σημαίνη πράγμα 
άναγκαιότατον είς τόν άνθρωπον, ή β'. ποτόν 
εύχάριστον καί πάγκοινον, ή γ'. μέρος ξίφους, ή 
δ', μήνα τοΰ έτους καί ή ε'. έπαρχίαν τή; Ελ
λάδος.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 556. Αινίγματος 557.
Ή ύγιεία. Ή έκ χιόνος σφαίρα.

Κ. J. Κ. είς llapioiorg. Διά τού προσεχούς ήμών 
τεύχους άρχόμεθα τής δημοοιεύοεως τερπνής καί λίαν 
ένδιαφερούσης περιηγήσεως άνά τήν Ισπανίαν μετά 
εικόνων. Ή διατριβή αύτη έχει τήν μεγάλην αξίαν 
δτι έγράφη αύτοσχεδίως ύπό τάς έντυπώσεις αύτοΰ 
τοΰ περιηγητοϋ, άνδρός σεβαστού καί λογίου. — κ. Α. Μ. 
είς ΆλίίάχΓριιαί’. Διά τήν μετάφρασιν τοΰ “Άπο- 
λεαθέντος Παραδείσου” τοΰ Μίλτωνος δέον ν’ άποταν- 
θήτε κατ’ εύθεϊαν πρός τόν μεταφραστήν Κύριον’Αλέ
ξανδρον Κάσδαγλην είς Λονοϊνον (Adisson Road. Notting 
Hill No. 22). — κ. Π. Μ. είς Σμύρνην. Έλήφθη 
ύπ’ δψιν ή ύμετέρα παραγγελία, καί παρακαλεϊσθε νά 
έμβάσητε ταχυδρομικώς τήν άξίαν τών ζητηθέντων 
περικαλυμμάτων τοΰ ‘Εσπέρου, τά όποια δέν άποστέλ- 
λονται είμή έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος. — κ. 
A. Κ. είς ’AOijrag. Έλήφθη ή ύμετέρα διατριβή και 
εύχαριστοΰμεν. Η δημοσίευσις αύτή; θέλει βραδύνει 
έπ' όλίγον ένεκα πλησμονής ύλης. — κ. Μ. Μ. είς 
‘Ρόάοτ. Ή ώραία υμών περιγραφή έλήφθη καί εύχα- 
ριστοϋμεν, αύτη θέλει δημοσιευθή μετά τήν άνά τήν 
‘Ισπανίαν περιήγησιν, έχουσαν τήν προτεραιότητα, θέ
λει δμως δημοσιευθή εύθύς μετά ταύτην.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ.

ΕΤΟΣ Ζ'.

‘Η διεύθυνσις τοΰ ‘“Εσπέρου” άπεφά- 
σισε νά συστήση, ώ; καί κατά τό παρελθόν 
έτος, Λαχεΐον χάριν τών Κυρίων συν
δρομητών αύτοΰ, ύπό τούς αυτούς ορούς· 
ήτοι έκαστος συνδρομητής προπληρόνων 
τήν έτησίαν αύτοΰ συνδρομήν λαμβάνει 
δ to ρ εάν έν γραμμάτων τοΰ Λαχείου, δπερ 
θέλει τω άποσταλή έγκαίρως καί ασφαλώς.

Ή έκκύβευσις τοΰ Λαχείου γενήσεται 
έν Λειψία ενώπιον ’Επιτροπής τή α. τοΰ 
έλευσομένου μηνός Νοεμβρίου, ώς προ
θεσμία δέ πρός καταβολήν τοΰ τιμήματος 
τής έτησίας συνδρομής τάσσεται ή 30 
Σεπτεμβρίου 1887.

Παρακαλοΰνται έπομένως οί κατά τό
πους Κύριοι άνταποκριταί τού ‘Εσπέρου νά 
έμβάσωσιν έμπροθέσμως τάς καταβληθείσας 
αύτοΐς συνδρομάς, δπως μή προκύψωσι 
βραδύτητες καί έγερθώσι παράπονα, καθότι 
ή Διεύθυνσις, έάν δέν λάβη έν Λειψία τό 
τίμημα τών συνδρομών, εις ούδένα ανε
ξαιρέτως θέλει άποστείλει γραμμάτων.

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

Ε”. καί Στ'.) έπιχρύσως καί πολυτελώς 
δεδεμένοι.

β'.) Τά αριστουργήματα τοΰ μουσουργοΰ 
Chopin διά κλειδοκύμβαλον είς δύο 
τόμους κομψούς καί επίχρυσους.

γ'.) δ'.) καί 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 (Λ'.— Στ'.).

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

η'.) Κιβώτων περιέχον τά άπαιτούμενα 
έργαλεΐα πρός καλλιτεχνικήν κατα
σκευήν δερμάτινων θηκών, λευκω
μάτων, χρηματοθηκών κτλ. Έν τώ 
Κιβωτίω τούτω εύρίσκονται διάφορα 
σχέδια καί τετράγλωσσο; ‘Οδηγός 
πρός εύχερεστέραν τοΰ τρόπου κατα- 
νόησιν.

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

Έν Λειψία τή 1/13 Ιουλίου 1887.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

Διευθυντής καί ίκδότης· Δρ. I. ΠΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 

έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41.

Τύποι;· ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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Συμπεριλαμβανομένων τών ταχυορ. τελών.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΗΜΩΝ.
Ό "Μηνύτωρ τής Παγκοσμίου Τύχης” εισέρ

χεται συντόμως εις το ενδέκατον έτος άπδ τής 
ύπάρξεώς του, διήνυσε δέ τά έτη ταΰτα καλάς 
άποδίδων ύπηρεσίας εν τφ άμέμπτω οικονομο
λογικοί αύτοΰ βίφ, προοδεύουν όλονέν, φιλίως 
εχων πρδς τούς όσημέραι πληθυνομένους πελό
τας του και άφοσιοιμένος ών αύτοΐς οίκονομικώς. 
'Η αμοιβαία δέ καί δεδοκιμασμένη εμπιστοσύνη 
ή μετά μακρδν βίον άποκτηθεΐσα, άποτελεΐ τδ 
τής ύπολήψεως καί τιμιότητος ήμέτερον δίπλωμα.

Κατωρθώσαμεν άπδ τής ’Ανατολής είς τήν 
Δύσιν νά καταλάβωμεν εξαιρετικήν θέσιν, ταύτην 
δέ όφείλομεν είς τήν έπίλεκτον ήμών πελατείαν, 
διατί λοιπόν ήθέλομεν λησμονήσει ποτέ τά πρδς 
αύτήν καθήκοντα ήμών; ΤΙ εύτυχία της άπετέ- 
λεσε τήν ήμετέραν εύτυχίαν, τδ δέ καταπροδι- 
δύναι τήν αλήθειαν, ήτις έστίν ό φρουρός της, 
θά ίσοδυνάμει πρδς προδοσίαν τών κοινών ήμών 
συμφερόντων, ατινα εΐναι σήμερον στενώς συν- 
δεδεμένα. Έάν δ "Μηνύτωρ’* δύναται ίπάνυ 
ρφδίως ού μόνον μετ’ άποστροφής ν’ άποκρούση, 
άλλά και νά μή τδν άφήση ή άξιοπρέπειά του 
ν’ άναζητήση άρταξέρξεια δώρα, έάν ούδεμία 
Πιστωτική ή άλλη 'Εταιρία ήρισέ ποτέ πρδς 
αύτόν, ούτε έπί άπειλαΐς καί συκοφαντίαις καί 
ζοφεραΐς ραδιουργίαις, ούτε έπί άναξιοις καί άθε- 
μίτοις τρόποις, τοΰτο συμβαίνει διότι ώς έκ τής 
ήμετέρας θέσεως, διατελοΰμεν υπερθεν πάσης 
ύπονοιας. Ούδείς άγνοεΐ δτι τά ήμέτερα σχόλια 
προέρχονται έξ άφιλοκερδείας καί δτι οί έπαινοι 
ήμών παρέχονται δωρεάν ατε ύπδ τής συνειδή- 
σεως ήμών ύπαγορευόμενα. 'Ημεΐς ενα καί 
μόνον έχομεν όδηγόν, τδ συμφέρον τών ήμετέρων 
πελατών, δπερ ταύτίζεται μετά του ήμετέρου, 
ένταΰθα δέ κεΐται τδ μυστικόν τής υπερήφανου 
ήμών άνεξαρτησίας καί τής ειλικρινούς ήμών 
άμεροληψίας. Άδύνατον νά συνθηκολογήσωμεν 
μετά τοΰ έχθροΰ χωρίς ν’ άπολέαωμεν συνάμα 
τοΰς άληθεΐς ήμών φίλους.

ΑΥ-ξψης τοΰ σχήματός μας κατα τό 1887. — 
Άπό τής 2 Ιανουάριου τοΰ 1887 τδ σχήμα τής 
έφημερίδος ηύξήθη κατά τέσσαρας σελίδας, σχε
δόν δηλ. κατά τδ διπλάσιαν, ού μόνον διά νά 
δημοσιεύωνται οί κατάλογοι τών κληρώσεων, 
άλλα προπάντων διά νά τοΐς ύπενθυμίζωμεν είς 
κάθε κλήρωσιν τοΰς προηγουμένως έκκυβευθέντας 
άριθμούς, ών τδ ποσδν δέν έζητήθη καί κινδυ
νεύει ν’ άπολεσθή ύπδ τοΰ κερδίσαντος. Συχνάκις 
δε βλέπομεν δτι άληθεΐς περιουσίαν καταντώσι 
λησμονημένα πλούτη, συμποσούμεναι είς έκα
τομμύρια. "Οθεν δταν έχη τις τδ μέσον πρός 
άναζήτησιν τών μέχρι τών βυθών τοΰ ’Ωκεανού 
άπωλεσμένων θησαυρών, νομίζομεν δτι είναι 
εύκολώτερον άκόμη τή βοήθεια τοΰ ήμετέρου 
"Μηνύτορος”, μεταβαλλόμενου, είς βυθοκόρον, 
ν’ άνακαλύψωμεν τδν κάτοχον τόσων θησαυρών, 
οΐτινες εΐναι εύκολον νά εύρεθώσιν έν τοΐς δη- 
μοσίοις ταμείοις.

Χιλιάδες άνθρώπων είσί πλούσιοι, καί δμως 
άγνοοΰσι τοΰτο! Τφ δντι, συνφδά πρδς τάς έπι
σήμους πληροφορίας, πολλαί έκατοντάδες έκα- 
τομμυρίων κερδών δέν έζητήθησαν είσέτι παρά 
τών δικαιούχων. Πολλοί άγοράζουσι λαχειο- 
φόρους άξίας, μετά δέ έπ’ αύτών γενομένην 
πρώτην ή δευτέραν κλήρωσιν τάς άξίας ταύτας 
^ίπτουσιν έν σύρτη έν τφ όποίφ λησμονοΰσιν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΣΓΝΤΑΞΙΣ
Stadt, Bartensteingasse 14.

Εναντι τοϋ Κοινοβουλίου ζαί τοΰ Λτιιαργείου
VIENNE.

αύτάς. 'Η δλιγωρία αυτή άποβαίνει άσύγγνωστος 
τοσούτφ μάλλον δσφ, ώς πρός τινας άξίας μετά 
παρέλευσιν πενταετίας άπδ τής ήμέρας τής κλη- 
ρώσεως, τό πρδς άπαίτηαιν τοΰ κέρδους δικαίωμα 
διαγράφεται καί έπομένως τά κέρδη ούδόλως 
πληρόνονται τοΐς δικαιούχοις. Οί συνδρομηταί 
καί πελάται ήμών δύνανται νά γνωστοποιήσωσιν 
ήμΐν εφάπαξ τοΰς άριθμούς τών ύπό τήν κατοχήν 
αύτών τίτλων, έν ή δέ περιπτώσει ύπάρχει έπι- 
λαχόν τι κέρδος θέλομεν γνωστοποιήσει αύτοΐς 
τοΰτο άνεξόδως και έν πάση έχεμυθία.

Νίό» συνδυασμοί. — Δέν ηύξήθη μόνον τδ 
σχήμα τοΰ "Μηνύτορος τής Παγκοσμίου Τύ
χης”, άλλά καί ή πρακτική αύτοΰ σύνταξις, 
προσληφθέντων ειδικών λογιστών, δεξιών είς τά 
οικονομολογικά καί ιδίως είς τοΰς πολλαπλούς 
συνδυασμούς τών άσφαλειών, καί έκ τούτου δεν 
δύνανται ή νά ώφεληθώσιν οΐ ήμέτεροι άνα- 
γνώσται.

Ελληνικά Δάΐ’ΐια. — 'Ο "Μυνήτωρ τής 
Π αγκοσμίου Τύχης” δημοσιεύει τακτικώτατα 
τάς έπισήμους κληρώσεις βλων άνεξαιρέτως 
τών Ελληνικών όμολογιών. Λαμβάνει δέ τη- 
λεγραφικώς καί δημοσιεύει άμέσως τάς έπι
σήμους κληρώσεις τών Λαχειοφόρων όμολογιών 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τών 
Σιδηροδρόμων Τουρκίας, Πολέως Βου- 
κουρεστιου κτλ. κτλ.

' Η έτησία συνδρομή είς τήν έφημερίδα Le 
Moniteur de la Chance Universelle ύπάρχει 
«ορισμένη είς φράγκα 6 lei 7 ή δραχ. 7 ποσόν 
μικρόν διαβιβαστέον ήμΐν είς ένταλμα ταχυδρο
μικόν, γραμμάτων τραπέζης, ή γραμματόσημα 
οίουδήποτε κράτους.

Αί συνδρομαί πρέπει νά λήγουν πάν
τοτε τήν 31. ένδς οίουδήποτε έτους.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

ΤΟ ΤΡΗΠΕΖΙΤΙΚΟΝ .
ΚΛΙ

ΕΝΤΟΑΟΔΟΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
τογ

MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE
Αναλαμβάνει τήν έν τοΐς χρηματιστηρίοις 

ΒΙΕΝΝΗΣ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ, ΠΑΡΙΣΙΩΝ, 
ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΑΘΗΝΩΝ
διεξαγωγήν έργασιών οΐαι αί έξής·

1. Άγορα’ι καί πωλήσεις χρεωγράφων 
κατά τάς επισήμους διατιμήσεις αύτών.

2. Έγγραφή είς τήν έκδοσιν όμολογιών 
παντός δανείου ή οίασδήποτε έπιχειρήσεως, άνευ 
έξόδων διά τοΰς πελότας τοΰ καταστήματος.

3. Πώλησις έπί πιστώσει, ήτοι διά πλη
ρωμών μηνιαίων είς δόσεις, δι’ άπάσας τάς 
αύστρο-ουγγρικάς άξίας. Άπδ τής πρώτης πλη
ρωμής ό άγοράζων οίανδήποτε τών άξιών τούτων 
μετέχει πασών τών κληρώσεων έπί τών δλων 
κληροθησομένων βραβείων ώς καί έπι τών τόκων.

4. Ανταλλαγή τίτλων δι’ άλλων παρε- 
χόντων πλείονα τόκον ή μεγαλειτέραν πιθανότητα 
κέρδους ή καί πιθανότητα πρδς ύπερτίμησιν.

5. Χρηματικά δάνεια έπί ύποθήκη τί
τλων καί έπί τόκφ 6 τοΐς °/ο τό έτος.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.
Δηλοποιήσ. άγγλιζαί ό στ....................Κρ. 50 Φρ. 1
Καταχωρώ. συστατι-ζαΐ - . . . . Φλ. 1 - 2

έπί έζδόσ. 3αν. ζλ. . . - 2.50 - 5
Συμφωνία καί κατ’ άποζοπήν.

Οί αύτοί τίτλοι ύπό τοΰς αύτούς άριθμούς 
έπιστρέφονται τφ δανειζομένφ, δστις έξακολουθεϊ 
μετεχων είς τάς γινομένας ώς πρός τούς τίτλους 
αυτού κληρώσεις ώσεί τούς τίτλους τούτους εΐ
χεν έν τω χρηματοκιβωτίφ αύτοΰ.

6. Είσπραξις έπιλαχό ντων βραβείων καί 
χρεωλυθέντων τίτλων έπί μόνη τή παρά τών 
έντολοδοτών πληρωμή τών έπιστολαγωγίων.

7. Δωρεάν είσπραξις τοκομερισμά- 
των άξιών αύστριακών ή άλλων.

8. ΓΙώλήσις γ ρα ματ ίων διά λαχεία γι
νόμενα κυβερνητική άδείφ καί έπομένως παρέ- 
χοντα πάσαν άσφάλειαν τοΐς άγορασταΐς. Ταΰτα 
δέον δπως μή συγχέωνται πρός τά γραμμάτια 
τών γερμανικών λαχείων.

9. Έξέλεγξις τών προηγουμένων κλη
ρώσεων γινόμενη δωρεάν καί άνεξαιρέτως διά 
πάσαν οίανδήποτε άξίαν.

10. ’Αγορα’ι καί πωλήσεις έμπορευμάτων 
έπί πληρωμή δικαιώματος προμήθειας πρός 2°/ο. 
Πάσα έντολή πρός αγοράν άντικειμένων δι’ άτο- 
μικήν χρήσιν ένδς τών συνδρομητών έκτελεΐται 
άνευ πληρωμής δικαιώματος προμήθειας.

11. Παροχή οίασδήποτε πληροφορίας 
παντί τω άποστέλλοντι συν τή αιτήσει άπηλ- 
λαγμένη τελών καί 25 έχατοστά τοΰ φράγκου, 
είς γραμματόσημα, διά τήν δαπάνην τής άπαν- 
τήσεως. Έν έναντίφ περιπτώσει δίδοται δω
ρεάν διά τής έφημερίδος έν τή ειδική αύτής 
στήλη ύπδ τόν τίτλον Petite Correspondance 
(Μικρά ’Αλληλογραφία).

Χάριν τών πελατών ήμών νομίζομεν σκόπι- 
μον να δηλώσωμεν δτι ούδέν άπολύτως δέον 
ν’ άγοράζωσι πριν ή έρωτήσωσι τίς ή έπί τής 
γενησομένης άγοράς γνώμη ήμών. Δύνανται 
ν’ άποταθώαι πρός ήμάς έλευθέρως, θά μάς 
ευρουν πάντοτε προθύμους νά τοΐς φανώμεν χρή
σιμοι ή αρεστοί.

Πάσα άποστολή δέον ν’ άποστέλληται κατ’ εύ· 
θείαν ύπό διεύθυνσιν ώς έξής·

ADMINISTRATION
DO

MONITEUR DE LA CHANCE UNIVERSELLE 
VIENNE (AETSTRICHE).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΊΉΛΕΓΡ „M0NITEUB VIENNE".

Διεξάγομεν άλληλογραφίαν έν οίαδήποτε 
γλώσση. Πάντες οί Αύστρο-ούγγρικοί τίτλοι 
δέον νά φέρωσι τήν σφραγίδα ήμών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ.
Πρδ πάντων τδ δημόσιον τής Ανατολής πρέ

πει νά μή εμπιστεύεται είς τάς ζένας έκείνας 
’Ασφαλιστικός έταιρίας, αί όποϊαι προσφέρουν 
τάς ύπηρεσίας των άπδ θύρας είς θύραν, ένο- 
χλοΰσαι τοΰς άνθρώπους μέ τάς αιτήσεις των, 
έως οΰ τούς άπατήσουν μέ τά ψευδή των συμ
βόλαια. Ούτε λεπτόν ούτε ύπογραφήν πρέπει 
τις νά δίδη είς αύτούς, χωρίς νά μάς συμβου- 
λευθή. Οί άναγνώσταί μας δύνανται νά μάς 
ζητήσουν πάσαν πληροφορίαν, τήν όποιαν τοΐς 
μεταδίδομεν εύχαρίστως καί Δημοσιεύομεν 
δωρεάν πάν οΐονδήποτε λογικόν παρά- 
πονον έναντίον πάσης οίασδήποτε Ασφα
λιστικής Έταιρίας άνεξόδως δι’ αύτούς.


