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δίκην εί- 
μετά τήν 
άνέλαδον 
ύπεροχήν 

Άλλ’ ή 'Ελλάς παρίστα τότε τδν μύθον 
Μενηνίοο Άγρίππα περί

Β
Ιετα τήν έν Αίγδς ποταμοί; πανολεθρίαν 
ΐ τών ’Αθηναίων, δ τών Λακεδαιμονίων 
i ναύαρχος Λύσανδρος, ζαταλαβών τήν 
Σάμον -χαί προσζαλεσάμενος τους είς ’Αθήνας 

καί άλλαχόσε ζαταφυγόντα; έπί τού πολέμου 
Σαμίους, τους μή τω δημοκρατικοί πολιτευματι 
ένασμενίζοντας, παρέδωκεν αύτοΐς τήν πόλιν, 
ίδρυσα; Αρχήν δέκα αρχόντων ύπδ τόν Λακε
δαιμόνιον θώρακα, τίτλον άρμοστού λαβόντα. 
Άλλ’ ή τοιαύτη Άρχή δέν ήδύνατο έπί πολύ 
νά διαρζέση ■ διότι δ τυραννικός τών δέκα τρό
πος άφ’ ένός, αί τών έκ Σάμου φυγάδων προσ- 
πά&ειαι άφ’ έτέρου, ύπέσκαπτον βαθέως τδ έτοι- 
μόρροπον έζεΐνο οικοδόμημα, έπί δέκα δέ όλα 
έτη οί δυστυχείς κάτοικοι ύπέμειναν 
λώτων τδ κράτος τών δέκα τυράννων, 
παρέλευσιν τών όποιων οί Αθηναίοι 
πάλιν έπ’ δλίγον τήν έπί τής Σάμου 
αύτών.
τού 'Ρωμαίου Μενηνίου Άγρίππα περί συνω
μοσίας τών διαφόρων μελών τού σώματος κατα 
τής γαστρός, ή τόν θηβαϊκδν τών άλληλοφθο- 
ρούντων σπάρτων. Αί άρχαΐϊκαί άρεταί είχον 
ήδη έκλείπει καί ό φθόνος εισχώρησα; ένέπνεε 
τά πάθη έκεΐνα, άτινα προηγούνται παρά παντί 
έθνει τής οιαλύσεως καί τής φθορά:.

Ό Κόνων επιτυχών νά σωθή έκ τής κοινής 
έν Αίγδς Ποταμοί; καταστροφής, ζατέφυγε πρδς 
Ευαγόραν τδν βασιλέα τής Κύπρου, δστις θαυ
μάζουν τάς Αθήνας έν τή δυσπραγία αύτών καί 
άσπαίρων δπως αύτάς ΐδη άναλαμβανούσα; τήν 
άρχαίαν εύκλειαν, πολλάκις οι έπιστολών έξύ- 
μνησεν είς τδν κυρίαρχον αύτοΰ μέγαν βασιλέα 
τάς άρετάς τού Κόνωνος καί τών αύτού συνεταί
ρων 'Ιερωνύμου καί Νικοδήμου. Άφ’ έτέρου δ 
βασιλεύς έβλεπε μέ δμμα ανήσυχαν τήν θαλασσο- 
κρατορίαν, ήν οί Λακεδαιμόνιοι έξήσκουν άπδ 
τής έν Αίγδς Ποταμοί; ναυμαχίας, καί άνέμενεν 
αρμόδιον χρόνον ΐνα διαφθείρη αύτήν. Ύπδ τοι
αύτη; επιθυμίας κατεχόμενος, έδράξατο μετ’ ευ- 
χαριστήσεω; τής παρεχόμενης εύκαιριας, αί δέ 
παραινέσεις τοΰ Εύαγόρου έσχον εύάρεστον άπο- 
τέλεσμα- ώστε δ Κόνων, αρχών τοΰ Περσικού 
στόλου μετ’ ού πολύ καταστάς, επέτυχε νά 
προσβάλη παρά τή Κνίδιρ τδν ύπδ τδν Πείσαν- 
δρον ές έκατόν νηών ΙΙελοποννησιαζδν στόλον 
καί καταστρέψη καθ’ ολοκληρίαν αύτόν. Σύναμα 
δέ ύποδεικνύων εί; τον Άρταξέρξην δτι δπως 
ταπεινώση τούς Σπαρτιάτας ές αεί ωφειλε ν’ άν- 

'ι

εγείρη έκ τής παρακμής τάς Αθήνας, έπεισεν 
αύτόν νά πέμψη τδν Περσικόν στόλον, συγκεί
μενον ές δγδοήκοντα πλοίων, δστις είσελθών είς 
τό Αίγαΐον, κατάκτησε τάς Κυκλάδας καί τήν 
νήσον τών Κυθήρων, έλαφυραγώγησε τά παράλια 
τής Λακωνίας, καί έλθών ήγκυροβόλησεν εις τδν 
Πειραιά, τήν Μουνυχίαν καί τδ Φάληρον. Τότε 
είργάσθησαν πάντες οί έν Άθήναις πρδς άνόρ- 
θωσιν τών τειχών τής πόλεως, ών ή έγκαίνισις 
γενομένη έπ’ άρχοντος Άθήνησι Εύβουλίδοο, 
έθεωρήθη ώς δευτέρα θεμελίωσι; τής πόλεως,

ή ο’ έργασία έτελείωσε τδ τρίτον έτος τής ένε- 
νηκοστής έκτης Όλυμπιάδος (393—392 π. Χρ.).

Μετά τήν περί τήν Κνίδον ήτταν τών Λακε
δαιμονίων, σύμπασαι αί Ελληνίδες πόλεις ήλε- 
κτρίαθησαν, καί δ μέν Κόνων έλθών είς Σάμον 
κατέλυσε τήν Αρχήν τών δέκα, άλλαι δέ πό
λεις οικοθεν έκδιώξασαι τάς Λακώνιζα; φρουράς, 
προσεζολλήθησαν τοΐς ’Αθηναίοι;. Άλλ’ δμως 
μόλις τού Κόνωνος άναχωρήσαντος, τρεις στρα
τηγοί Σπαρ-ιάται ό Ευδόκιμος, Διφίλα; καί Φι
λόδικος πλέοντες είς 'Ρόδον μετά έπτά νηών 
δπως ύποστηρίξωσι τούς κατά τών Αθηναίων 
έπαναστάντας δλιγαρχιζούς 'Ροδίους, προσωρ- 
μίσθησαν είς Σάμον, ζαί άφ’ ού ζατέλυσαν τδ 
πολίτευμα τού Κόνωνος, άνιδρύσαντο αύθις τό 
προσφιλές τή Σπάρτη αριστοκρατικόν. Ή δέ 
Σάμος παρίστα τότε τδ λυπηρόν θέαμα τόπου 
διαζειμένου μεταξύ δύο φατριών άντιπάλων, 
ύπηρετούντος ότέ μέν τή μια, ότέ δέ τή άλλη, 
έςαντλούντος τάς δυνάμεις αύτού ζαί ήναγκα- 
σμένου νά κλίνη άπαραιτήτω; εί; τών ισχυόντων 
τά; βρέξεις. Εί; ιδίως τών Λακεδαιμονίων στρα
τηγών, δ Τελευτίας, άφικόμενος εις Σάμον, 
έλαβεν έκεΐθεν οιαίως ναύ; δπως καταπολεμήση 
τού; Αθηναίους καί έζμηδενίση ουτω καί τά 
τελευταία τής άρχαίας ισχύος τής Σάμου λεί
ψανα. Άλλ’ δμως έπέστη τδ αναμφίβολον τέλος 
τοΰ μεγάλου τούτου έμφυλίου πολέμου. Οσάκις 
δύο λαοί δμαίμονες μάχονται πρδς άλλήλους, 
ούδέν άλλο κατορθοΰσιν ή τδ παρασκευάσαι τάς 
άλύσεις αύτών· καί ή ιστορία διδάσκει ήμά; 
δτι ο'ι τοιοΰτοι πόλεμοι άπέληξαν πάντοτε πρδς 
φθοράν μέν τών διαμαχομένων, πρδς όφελος δέ 
τρίτων.

Οί ’Αθηναίοι, άνακύπτοντες τής ταπεινώσεως 
αύτών, έπρότεινον κοινήν κατά τών Λακεδαι
μονίων συμμαχίαν, ζαί συγκαταστησάμενοι συνέ
δρων καί συνέδρους άποδείξαντε; έκαστη; πό
λεως, έψηφίσαντο, ώστε τδ μέν συνέδρων νά 
συνεδρεύη έν ταΐς Άθήναις, έζάστη δέ πόλις 
μεγάλη ή μικρά νά έχη άνά μίαν ψήφον ζαί 
ν’ αύτοκυβερνάται, χρωμένη ήγεμόνι Άθηναίω. 
Έκπλαγεΐσα ή Σπάρτη διά τήν άναγέννησιν τών 
Αθηνών, έπεμψεν άλληλοδιαδόχω; πολλούς 
πρέσβεις είς Περσίαν, δπως, εί δυνατόν, προ
λάβη τήν παγίωσιν τή; τοιαύτης δμοσπονδίας· 
μεταξύ δέ τών πρέσβεων ύπήρξεν εί;, άνήρ τολ
μηρός, εύγλωττος καί αρμόδιος ένεκα τών προ
τερημάτων τούτων ΐνα σταλή πρεσβευτής είς 
αύλήν διεφθαρμένην. Ούτος λοιπόν έπ’ άρχοντος 
Άθήνησι θεοδότου, τδ δεύτερον έτος τής ένενη- 
κοστής δγδόης Όλυμπιάδος (388 π. Χρ.) έπρό- 
τεινε συνθήκην, ήτις, καίτοι πολυτιμοτάτη διά 
τήν Περσίαν, πολύ; δμω; παρήλθε χρόνος μέ
χρι; ού τύχη τή; έπιζυρώσεως τού μεγάλου 
βασιλέως. Τέλος ύπεγράφη ή συνθήκη, ή γνω
στή ύπδ τδ όνομα Άνταλκίδειο;, δΐ ής Λρτα- 
ξέρξης δ βασιλεύ; ένόμισε δίκαιον, "τάς μέν έν 
τή Άσία πόλεις έαυτοΰ είναι καί τών νήσων 
Κλαζομενάς καί Κύπρον, τάς δέ άλλας Έλλη- 
νίδας πόλεις καί μικρά; καί μεγάλα; αύτονόμου; 
άφειναι, πλήν Λήμνου ζαί “Ιμβρου καί Σκύρου, 
ταύτα; δέ ώσπερ τδ άρχαΐον, είναι Αθηναίων. 
Όπότεροι δέ ταύτην τήν ειρήνην μή δέχωνται, 
τούτου; δ βασιλεύ; ήπείλει πολεμήσαι μετά τών 
ταΰτα βουλομένων, καί πεζή ζαί κατά θάλατταν, 
καί ναυσί καί χρήμασι.”

I οιουτοτρόπω; ή 'Ελλά; ιύοευσε τδ πρώτον 
βήμα πρό; τήν ύποδούλωσιν καί έδειξε τδ μέ- 
γιστον τεζμήριον τή; έξασθενήσεως αύτής. I οι- 
ουτοτρόπω; έφάνη πάσα ή άσχημία τή; παρα
κμή; τών Ελλήνων ζαί ή έλεεινότης τή; πτώ- 
σεω; αύτών, συνομολογησάντων συνθήκην, ήτι; 
έν άκαρεΐ άφήρει αύτού; τούς καρπού; χρονιών 
ζαί περιδόξων αγώνων. Καί ό μέν Άνταλκίδας, 
προπηλαζιζόμενος ζαί μισούμενο; παρά πάντων, 
κατέφυγε πρό; τού; ΙΙέρσας, παρ’ ών διωχθείς, 
όπέθανεν ύπό ασιτίας, at δέ κατά τήν Μικρόν 
Ασίαν έλληνιζαί πόλεις, έν αίς ζαί ή Σάμος, 
περιήλθον, άποσπασθεϊσαι τή; μητροπόλεω; Ελ
λάδος, ύπό τόν τής Περσία; ζυγόν, άπαρτίσασαι 
ιδίαν σατραπίαν, ήτις έξετείνετο άπδ τής Κιλι
κίας προ; μεσημβρίαν μέχρι τή; Ί ρωάδος πρδς 
άρκτον καί ήτις έξέτινε φόρον τετρακοσίων τα
λάντων. Ίδ πρώτον τοΰ I Ιελοποννησιαζού πο
λέμου άποτέλεσμα ύπήρξε τοΰτο.

Άλλ’ ώ; νά μή έξήρκει ή σκληρά τιμωρία, 
είς ήν ύπεβλήθη ή Σάμος, οί Αθηναίοι έπηύ- 
ξανον τά δεινά αύτή;, συνεχείς έν αύτή ποιού
μενοι έπιδρομάς, αΐτινες μόνον άποτέλεσμα είχον 
τήν έπί μάλλον έξασθένησιν τή; νήσου, θύμα 
παρισταμενη; τών μεταξύ τών κρατουντών καί 
τών έπιδραμόντων διαπληζτισμών. Χαβρία; ό 
στρατηγό; τών ’Αθηναίων, περιπλέων τήν νήσον 
(384 π. Χρ.) καί έπιθυμών νά καταλάβη τδν 
λιμένα, ού ή είσοδο; έφυλάσσετο ύπδ Περσικών 
πλοίων, μετεχειρίσ&η πρδ; τούτο στρατήγημά τι· 
επεμψε μέρος τοΰ στόλου αύτοΰ ΐνα προζαλέση 
τούς πολεμίους εί; ναυμαχίαν, αύτδς δέ μετά 
τοΰ μεγαλειτέρου μέρους παρεφύλαττε κεζρυμ- 
μένος, άναμένων τήν έξοδον τών Περσών ΐνα 
καταλάβη άπροόπτως τόν λιμένα. Καί επέτυχε 
μέν τδ στρατήγημα αύτοΰ, ζαταλαβόντο; τδν 
λιμένα τής Σάμου, άλλά δέν έμεινε και έπί 
πολύ έν αύτω ούτος, διότι αί πολεμικοί περι- 
πέτειαι άπήτουν τήν άλλαχοΰ παρουσίαν τοΰ 
’Αθηναϊκού στόλου. ’Ολίγον μετέπεττα ό Ίφι- 
κράτης, πεμφθείς κατά τής Χίου, ήτις, μέρος 
έχουσα εί; τδν συμμαχικόν πόλεμον, ήνώχλει 
τού; Αθηναίους, λαφυραγωγήσας τήν Σάμον, 
κατέπλευσεν είς Δήλον. Οί Σάμιοι έπεμψαν 
πρέσβεις πρδς αύτόν ΐνα ύπομνήσωσι τάς ύπη- 
ρεσίας, ας άείποτε ή Σάμο; προσέφερε ταΐς 
Άθήναις, καί αίτήσωσι τήν άπόδοσιν τών άρπα- 
γέντων πραγμάτων. ’Εκείνος δέ ύπισχνούμενος 
βτι θέλει άποδώσει ταύτα, έγραψε πλαστήν έπι
στολήν, τήν όποιαν προσεποιήθη βτι έλαβεν έξ 
’Αθηνών καί δΐ ή; προσεζαλεΐτο νά πλεύση 
έκεΐσε. Δείξα; τήν έπιστολήν ταύτην πρδ; τούς 
Σαμίους πρέσβεις, άπέπεμψεν αύτού; φιλοφρονώ; 
καί είς έρημόν τινα νησίδα πλεύσας, διέμεινεν 
έν αύτή έπί μίαν νύκτα καί μίαν ημέραν. Οί 
Σάμιοι, πληροφορηθέντες δτι άπέπλευσεν ό Ίφι- 
κράτης, διέτριβον άφόβως είς τήν πόλιν, δια- 
σπαρέντες μάλιστα καί είς άπασαν τήν νήσον · 
άλλ’ ό πανούργος έκεΐνος, αίφνης επιφανείς εί; 
Σάμον ζαί εύρών τού; κατοίκους άπροπαρα- 
σκευάστους, έλήϊσεν αύτού; πολύ περισσότερον, 
άφ’ βσον προηγουμένως.

Άλλ’ δμω; καί τοι έχθρτκώ; φερόμενοι οί 
’Αθηναίοι πρδ; τού; Σαμίους, άνεμιμνήσκοντο 
δμω; καί τή; σπουδαιότητο; τή; θέσεως τή; 
νήσου έκείνη;. Ό Ισοκράτης, προτρέπων τού; 
Αθηναίους ΐνα καταλάβωσιν απασαν τήν νήσον, 

ήν έφρούρει ό Κυπρόθεμις, κατασταθεί; έν αύτή 
αρχών ύπδ Τιγράνου, ύπάρχου τοΰ βασιλέως, 
εύγλώττω; έξεικόνιζε τά πλεονεκτήματα, άτινα 
έκ τής κατοχής αύτή; καί τών άλλων νήσων 
ήθελον έχει οί ’Αθηναίοι. 'Έάν μέν ό βάρ
βαρος, έλεγεν, έρρωμενεστέρως κατάσχη τά; πό
λεις τάς έπί θαλάττη, φρουρά; μείζους έν αύ- 
ταΐ; ή νΰν έγκαταστήσας, τάχ’ άν καί τών νήσων, 
αΐ είσι περί τήν ήπειρον, οίον 'Ρόδο; καί Σάμος 
καί Χίος, έπί τάς εκείνου τύχα; άποκλίναιεν · 
ήν δ' ήμεΐ; αύτό; πρότεροι καταλάοωμεν, είκό;, 
τού; τήν Κυδίαν καί Φρυγίαν καί τήν άλλην 
τήν ϋπερκειμένην χώραν οίκοΰντας, έπί τοΐς εν
τεύθεν δρμωμένοι; είναι. Διδ δει σπεύδειν, καί 
μηδεμίαν ποιεΐσθαι διατριβήν, ΐνα μή πάθωμεν 
δπερ οί πατέρες ήμών. ’Εκείνοι γάρ ύστερή- 
σαντε; τών βαρβάρων, καί προέμενοί τινας τών 
συμμάχων, ήναγκίσθησαν ολίγοι πρό; πολλούς 
κινδυνεύειν, έξον αύτοΐς προτέροις διαβάσιν εί; 
τήν ήπειρον μετά πάση; τής τών Ελλήνων δυ- 
νάμεως, έν μέρει τών έθνών έκαστον χειρώ- 
σασθαι. 'Ημείς δ’ άν σωφοονώμεν, έξ άρχή; 
φυλαξόμεθα καί πειρασόμεθα φθήναι περί τήν 
Λυδίαν καί περί τήν ’Ιωνίαν στρατόπεδον έγ- 
καταστήσαντες, είδότε; δτι καί βασιλεύ; ούχ 
έκόντων άρχει τών ήπειρωτών, άλλά μείζω δύ- 
ναμιν περί αύτδν έκάστων αύτών ποιησάμενο;· 
ή; ήμεΐ; όπόταν ζρείττω διαβιβάσωμεν (δ οου- 
λη&έντε; ραδίω; άν ποιήσαιμεν) ασφαλώς άπασαν 
τήν ’Ασίαν καρπωσόμεθα.” 1 ά; ιδέα; ταύτας 
τού μεγάλου ρήτορο; συνεμερίζοντο ζαί οί ’Αθη
ναίοι. Τιμόθεο; δέ ό Κόνωνος, τεθεί; έπί κε
φαλή; τοΰ ’Αθηναϊκού στόλου (375 π. Χρ.) 
άφ’ ού έλήϊσε τά παράλια τής Λακωνία; καί 
διά πολλών έπιτυχιών προύζάλεσε τήν συνθήκην, 
ήν διά τού Άρταξέρξου Μνήμονος αί Άθήναι 
συνεβάλοντο πρδς τήν Σπάρτην, καί δΐ ή; αΰτη 
παρητεΐτο τή; κυριαρχία; τών ’Αθηνών, άφ’ ού 
υπέταξε τδ Βυζάντιον, τήν Όλυνθον, τήν Ί'ο- 
ρώνην, τήν Ποτίδαιαν, καί τοσαΰτα διέπραξεν 
βσα ούδείς ούτε τών ’Αθηναίων στρατηγών, οΰτε 
τών έκ τής λοιπής 'Ελλάδος, παραλαβών χιλίους 
στρατιώτας ή, κατά τόν Πολύαινον, έπτακοσίους 
μισθωτούς, μετέβη πρός άλωσιν τή; Σάμου· 
άλλ’ δμω; οί στρατιώται αύτού, κακώς μισθο
δοτούμενοι, κακώς και ύπηρέτουν, ό δέ Τιμόθεο; 
δπως θεραπεύση τήν κατάστασιν ταύτην προσέ- 
δραμεν εί; τδ έξής στρατήγημα. Βλέπων τήν 
νήσον έγκαρπον έλάμβανε τού; καρπού; ζαί τά 
έπί τών άγρών καί έπώλει τούτου; εί; τού; 
δυστυχεί; Σαμίους· έπειδή δέ, τούτων ταΰτα 
πασχόντων ζαί τή; καλλιεργία; άπεχομένων, 
έπήλθε σπάνι; τών τροφίμων εί; τδ στρατόπεδον, 
καθόσον μάλιστα πολλοί ξένοι έρχόμενοι κατη- 
νάλισκον τών έπιτηδείων, διά ταύτα ό Τιμόθεο; 
διέταξε νά μή πωλήται σίτο; όλιγώτερο; τοΰ 
μεδίμνου, μηδέ έλαιον καί άλλα ύγρά όλιγώ- 
τερον τή; μετρητής, σιτουργούς δέ μύλα; μηδεί; 
κατ’ οίκον νά έχη άλλ’ έν τοΐς λόφοι; μόνον. 
Ή δέ διαταγή αΰτη άποτέλεσμα έσχε τοιοΰτον· 
οί μέν ταξίαρχοι καί λοχαγοί, άγοράζοντε; κατά 
μεδίμνου; καί μετρητά;, διένειμαν τοΐ; στρατιώ
ται; άναλόγω;, οί δέ ξένοι, μή δυνάμενοι ν’ άγο- 
ράζωσι κατά τοσοΰτο μεγάλα; ποσότητας, έκό- 
μιζον μεθ’ έαυτών έξωθεν τά τρόφιμα καί όπόταν 
άνεχώρουν, εί έπερίσσευέ τι, το έπώλουν εί; 
τού; στρατιώτας. Τοιουτοτρόπως λοιπόν μισθο- 
δοτών αύτού; καί τρέφων καλώ; ό Τιμόθεος, 
εκυρίευσε κατά κράτος τών Σαμίων τήν πόλιν, 
κινδυνέυσα; καί νά πληγωθή ύπδ καταπελτικοΰ 
βέλους έν τή πολιορκία αύτής.

("Επεται συνέχεια.)

ΓΑΙΤΟΥ

Φ Α ϊ Σ ΤΟ Σ.
Υπό Αλ. 'Ρ. 'Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

ΙΗ'.

ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.*)

*Evtus κΰγχηί τον τιΐχονί ιϊχών τηε ΙΙαχαχιατ, ώί τεάλιμ- 
μϊνηί μητριίτ. ’Εμπρύί αίτήτ άγγάα πιριίχοντα άνθη.

ΜΑΡΓΩ (Λτοισα via ιίνθη (is τά άγγτία). **) 
Άχ! ριψον 

σύ, πικροπονεμένη, 
ΐλεων βλέμμα ζ’ έπ' εμού, 
Έν τή καρδία ξίφος, 
καί μ’ ενδακρυ τό ΰφο;, 
τον θάνατον όρα; υιού.
Πρδ; τδν πατέρα βλέπεις, 
ζ’ έν στεναγμοί; προτρέπει; 
αύτόν νά σώση μετά σού.

Γί; μαντεύει 
πώ; σαλεύει 

ό πόνος τά όστά μου ;
Πώς τδ πτωχόν μου στήθος τρέμει, 
ζρυφίου τίνος πόθου γέμει, 
σύ μόν' ήξεΰρει;, δέσποινά μου. 
Άχ! μόλις μείνω μόνη, 
τί πόνοι, πόνοι, πόνοι 
σπαράττουν τά έντός μου!
Όταν σταθώ, πώς ζαίω, 
πώ; κλαίω, κλαίω, κλαίω! 
Δέν παύει ό λυγμό; μου.

Τ’ άνθη πού σ’ έκοψα, στολίζουν 
τά έρημα παράθυρά μου.
Μή τ’ άπορρίπτη;· τά ποτίζουν 
βράδυ πρωί τά δάκρυά μου.

Φιλεΐ φαιδρά ή τή; πρωίας 
άκτίς τήν κλίνην μου ή πρώτη· 
έντός μου πλήν τής δυστυχίας 
ή καταιγίς σωρεύει σκότη.

Θανάτου σώσόν με ζ’ αισχύνης, 
και νεΰσον, ώ παντελεήμων, 

νά μοί έκτείνη;
χεΐρα προστάτιν. Έγώ τλήμων!

ΙΘ'.
Ν Υ =.

'Οδόϊ πρό τήι oixias rrs Μαργω!.***)

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ, στρατιώτη:, άβιλψάί τήί ^Ιαργώί.

Όταν μετά συντρόφων έκαθήμην 
εί; ζαπηλεΐον, καί τήν εΐχομεν καλά, 
κ’ έκεΐνοι έζαυχώντο, ζ' έλεγον πολλά, 
τών κορασίων αΐροντες τήν φήμην, 
τού; γρόνθου; εί; τήν τράπεζαν έστήριζον, 
κ’ οΐνοποτοΰντε; τάς έπανηγύριζον, 
έγώ εί; τό θρονίον καλοτεντωθείς, 
τδν μύστακά μου στρίπτων, έμειδίων, 
κ’ έρρώφων κατ’ ολίγον τδ ζρασιον 
ήσύχω; λέγων " Αΐ! καθείς δπως καθείς.

*) Zwinger, μέρος, κυρίως γω-.ίσ, τοΰ τείχους τής 
πόλεως, δπου καί συνήθως άνέζ.ειτο ιερά τις είκών ή 
άγαλμα.

**) Τό άσμα τοΰτο, ού ή άρχή αναπολεί το stabat 
mater τοΰ Ίακοπόνου (τής ιγ'. έκατονταετηρ(δος), δη
μοσιεύεται κατά μετάφρασιν τοΰ φιλτάτου υΐοΰ μου 
Αίμυλίου, ώς έςεδόθη έν τοΐς άπομνημονεύμασϊ του.

·*») Ή σκηνή αύτη φαίνεται γραφεϊσα μετά τήν 
(ΚΑ) (Νύκτα τών Τελωνίων), έν έτει 1800, διότι έν 
τή Βιβλιοθήκη τοΰ Βερολίνου ύπάρχει Ιδιόγραφον αυ
τής ύπδ Γαίτου, φέρον τδ έτος τοΰτο. 

'θ; τήν Μαργώ, τήν αδελφήν μου, άλλη 
υπάρχει; Τί; μ’ έκείνην θά τά βάλη;” 
Καί κλίν κλίν, ζήτω!” πανταχοΰ άντήχει. 
“Δίκαιον έχει,” έκραζον κ’ οί τοίχοι. 
"Είναι στολή καί καύχημα τοΰ γένους!” 
κ’ έβώβαινον τών άλλων τού; έπαίνους. 
Τώρα; — Τάς τρίχα; μου ώ! νά μαδήσω! 
τον τοίχον μέ τδ μέτωπον νά σχίσω! 
Όστις μέ βλέπει τώρα ρωθονίζβι, 
μασσεΐ τα; λέξεις του καί μέ υβρίζει- 
κ’ έγώ ιδρών, άκού’ ώς χρεωκόπο; 
νά μέ περιφρονοΰν παντοιοτρόπως.
Πλήν τί; καί άν τού; σφάξω, άν τού; πνίξω, 
μή ψεύστα; ήμπορώ νά τού; κηρύξω;

Αΐ! τί; έκεΐ προβαίνει; Τ’ ειν’ εκείνοι; 
Δύο των είναι. Πλησιάζουν σιγαλοί. 
"Αν είν’ έκεΐνος! νΩ! τδν έχομεν καλά. 
Ίο δέρμα του εδώ θεν’ άπομείνη.

ΦΑΥΣΓΟΣ. ΜΕΦ1ΣΤΟΦΕΛΗΣ.
Φ α ΰ σ τ ο ;.

Εκεΐ τδν λύχνον βλέπεις εί; τδ ιερόν; 
Μόνον σημεΐον τούτο μένει φωτερόν. 
Τδ λυκαυγές αδυνατεί καί φθίνει, 
κ’ ή νύξ τά μαύρα σκότη της εκτείνει. 
Γήν ψυχήν έχω οΰτω νυκτικώς θολήν.

Μ εφιστοφελής.
Εγώ δ’ αίσθάνομ’ έμαυτόν ώ; τήν γαλήν, 

ήτις τού; τοίχου; χαίρεται ν’ άνέρπη, 
κ’ εί; στέγα; νά θερμαίνηται τήν τέρπει, 
καί ρέπω ώ; κ’ εί; έναρέτου; κλίσεις- 
κλοπήν όλίγην, σκάνδαλον έπίσης! 
Σκιρτώ και χαίρω, έπειδή πλησίον 
ήξεύρω, είν’ ή νύξ τών Τελωνίων. 
Μεθαύριον τήν έχομεν. "Ω ποιαν 
θά έορτάσω τήν όλονυζτίαν!

Φαύστος.
Λοιπόν προβαίνει, θ’ άναβή ό θησαυρός, 
δστις έκεΐ δπίσω λάμπει φλογερός;

Μ εφιστοφελής.
Σ’ υπόσχομαι, ταχέως οτι τήν χαράν 
θά έχη;, άπ’ έκεΐ νά τδν έγείρης. 
Έρριψα βλέμμα ταχύ ταύτην τήν φοράν, 
καί είδα, είναι πενταδράχμων πλήρης. *) 

Φαύστος.
Καί κόσμημα κάνέν; Καί δακτυλιδιού 
εί; τή; γλυκεία; φίλη; μου στολίδιον;

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Μοί φαίνεται τώ ϋντι οτι είδα 
ώς μαργαριταρίων άλυσσίδα.

Ί’αΰστος.
Εί; τήν φιλτάτην μου μέ λυπεί τώρα 
νά έρχωμαι χωρίς νά φέρω δώρα.

Μ εφιστοφελής.
Δέν είναι όμως καί δυσάρεστον, έάν 
ένίοτ’ έχη; απολαύσει; δωρεάν- 
Τώρα, ώ; βλέπει; λάμποντα; αστέρα:, 
άκουσον καί λαμπρόν μουσική; τέρας. 
Ηθικόν ασμα θά τή τραγφδήσω, 
μ’ αύτδ τόν νούν της νά παραζαλίσω.

(Ψάλλη TTpos κιθάραν.)
Τί έγύρευες, Κατίνα, 
εις τοΰ φίλου νά πηγαίνης, 
καί τήν πρωινήν άκτΐνα 
έδώ έξω νά προσμένης; 
Πρόσεχε καί μή προχώρει· 
Αν έμβαίνη; τώρα κόρη, 

δμω; κόρη δέν έβγαινε1.;.
Φίλαι, ψάλλω εί; τά; κόρας, 

προσοχή πριν είν’ έξώρα;· 
τήν ζωήν σας λυπηθήτε.

*) Lowenthaler, ολλανδικά τάλληρα τοΰ Louvain 
(Λεοντοπόλεως) φέροντα τύπον λέοντας.
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Πτωχαϊ χόραι, μή άφήτε 
είς παρθενιχόν κοιτώνα 
νά εΐσέλθουν λωποδύται, 
αν δέν φέρουν αρραβώνα.

ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ (προχωρεί).
Τί ξεφωνίζεις; ΙΙοΐον κράζεις; Τί έστίν; 
Ανάθεμα! θαρρώ είς τήν κατάραν 
θά στείλω κατά πρώτον τήν κιθάραν, 
και μετ’ αύτήν άμέσως τόν κιθαριστήν.

Μεφιοτοφελής. ,
Πάγ’ ή κιθάρα. Είναι δλη θρύμματα. 

Βαλεντίνος.
•Και θρύμματα θά γίνη τό κρανίον. 

Μεφιοτοφελής (πρόε τον Φαΰστον).
Διδάκτωρ, θάρρος. Δύο εμπρός βήματα 
θά σ’ όδηγήσω. Μένε μοι πλησίον. 
’Εμπρός! ’Εκτός τής θήκης τό σπαθίον! 
Σύ κτύπα, καϊ έγώ θεν’ αποκρούω.

Βαλεντίνος.
Άπόκρουσον.

Μεφιοτοφελής. 
Προθύμως. 'Υπακούω.

Βα λεντΐνος.
Καϊ ταύτην.

Μεφιοτοφελής. 
Ναί.

Βαλεντίνος.
Τί είναι ούτος; Δαίμων;

Πώς ό βραχίων άπαυδεΐ μου τρέμων!
Μεφιοτοφελής (προ! τόν Φαΰστον). 

Κτύπα.
Βαλεντίνος (πίπτων).

Ούαί.
Μεφιοτοφελής.

Ιδού τον. Ήμερώθη.
Φεύγωμεν τώρα, θόρυβος ύψώθη.
Πρός τήν αστυνομίαν τά οικονομώ, 
πλήν φόνου δίκας ν’ άποφύγω προτιμώ.

ΜΑΡΘΑ («’γ το παράθνρον).
Τρέξατε!

ΜΑΡΙΏ (ομοίως).
Φώτα, φώτα!

Μ α ρ θ α (ομοίως).
Σύγκρουσις! Φονεΐς!

ΟΧΛΟΣ.
Είς έφονεύθη.

Μαρθα (κατίλθοΰσα els την οδόν).
Τούς φονεΐς είδε κανείς; 

Μαργώ (ομοίως).
Τίς έφονεύθη ;

’Όχλος.
Τής μητρός σου ό υιός.

Μ α ρ γ ώ.
"Ω συμφορά μου! Έλεήμων ό θεός!

Β αλε ντΐνος.
θεν’ άποθάνω. Ταχύς λόγος· πλέον 
ταχύ τό πράγμα. Τί μοιρολογείτε 
έδώ, γυναίκες; Πέριξ συναχθήτε 
ν’ άκούσητε τί λέγω τελευταΐον.

( Ολοι τόν π^ριστοιχίζονσι.)
Μαργώ μου, είσαι νέα, δμως συνετή 
δεν είσαι. Ίό συμφέρον σου άφίνεις. 
Αί! σοί τό λέγω μετ’ έμπιστοσύνης, 
καϊ άκουσον τόν λόγον δστις νουθετεί. 
"Εγινες πόρνη. Φρόντισον νά μάθης, τί 
χρειάζεται διά νά καλογίνης.

Μ α ρ γ ώ.
Ω άδελφέ! θεέ μου! ΓΙοία έντροπή!

Βαλεντίνος.
Ιόν θεόν άφες τώρα έν ειρήνη.
Εγινεν ο,τι έγινεν · ας μέ λυπή·

θά γίνη δ,τι έμπορεΐ νά γίνη.
Μεθ’ ενός πρώτου ήρχισας κρυφίως · 
άλλοι πολλοί θά έλθουν παρομοίως· 
καϊ δώδεκα δταν θά σ’ έχουν μόλις, 
άμέσως θενά σ’ έχη δλ’ ή πόλις.

' Η έντροπή δταν γεννάται πρώτον, 
δειλή τόν κόσμον φεύγει καϊ κρυπτοβατεΐ· 
τό κάλυμμα τό μέλαν τής νυκτός ζητεί 
έπί τής κεφαλής κ’ έπι τών ώτων. 
"Οστις τήν έχει, θέλει νά τήν σφίξη. 
Άλλ’ ώς τό σπάργανον άποτινάξη, 
γυμνή βαδίζει τότε κ’ έν ήμερα, 
αν καί δέν έγινεν ώραιοτέρα.
"Οσφ δέ μάλλον μορφήν έχει δυσειδή, 
τό φώς τοσοΰτο μάλλον θέλει νά ίδή.

Μακράν δέν βλέπω άληθώς καϊ τόν καιρόν 
δταν θά είν’ είς πάντα άνδρα τίμιον 
καθήκον, ν’ άποφεύγη ώς ψοφήμιον 
τήν άπαισίαν σύντροφον τών έταιρών. 
"Οταν κάνεις στηρίζ’ είς σέ τό βλέμμα, 
έντός σου θά σοί κόπτηται τό αίμα. 
Χρυσάς δέν θενά φέρης άλυσσίδας 
είς τούς χορούς καϊ είς τάς εσπερίδας, 
ούδέ θά ΐστασαι είς έκκλησίαν 
έορτής φέρουσα ένδυμασίαν.
Είς σκοτεινήν γωνίαν θέλεις μένει 
δπου έπαΐται οί χωλοί καϊ ρυπαροί. 
Καϊ ό θεός άκόμη άν σέ συγχωρή, 
θά είσ’ έπϊ τής γής κατηραμένη.

Μ ά ρ θ α.
Είς τδν θεόν σου δψου τάς ιδέας σου, 
καϊ μή βλασφήμει εις τά τελευταΐά σου.

Βαλεντίνος.
"Ω! άν ήμπόρουν είς τήν έξουσίαν μου 
νά σ’ έχω, μαστροπέ, καϊ νά σέ γδάρω, 
θά ήλπιζον είς πάσαν αμαρτίαν μου 
παρά θεοΰ συγχώοησιν νά πάρω.

Μ αργώ.
Ω άδελφέ! ώ βάσανον! ώ λύπη!

Β αλεντΐνος.
I ά δάκρυα, τό ώ! σου άς μάς λείπη. 
Άφ’ οτου σ’ άφησεν ή τιμιότης, 
μέ άφησε κ’ έμέ ή εύτυχία. 
'Υπάγω όπου ή χαρά ή θεία, 
ώς άμεμπτος, άνδρεΐος στρατιώτης.

(? Αποθνήσκτι.)

(Έπεται συνέχεια.)

ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΤΤΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑι.

Υπό Ί. Μ.
(Μετά εικόνων, ίρα σελ. 229, 233, 237.)

(Συνέχεια.)

>

Ν τώ παρεκχλησίφ τοΰ Βαπτιστηρίου 
εύρίσκεται ή τελειοτάτη, κατά τινας, 
τών εικόνων τοΰ Μουρίλλου, ό άγιος 

Αντώνιος.
Είναι άδύνατον νά περιγράψη τις δλα τά 

παρεκκλήσια καϊ τά έν αύτοΐς πολυάριθμα καϊ 
πολύτιμα κειμήλια τής ζωγραφικής καϊ τής 
γλυπτικής.

Έπεθύμουν νά ΐοω τά έν τφ σκευοφυλακίφ 
φυλαττόμενα ιερά σκεύη καϊ άμφια τοΰ ναού, 

άλλ’ άνέβαλον τήν έκπλήρωσιν τοΰ πόθου μου 
είς δευτέραν έπίσκεψιν, διότι ήμην ήδη έκ τοΰ 
κόπου έξηντλημένος τω τε σώματι και τω πνεύ- 
ματι.

Τή έπιούση έπανήλθον είς τόν ναόν πρωϊ- 
αίτερον, δπως ιδω αύτόν καϊ έν συρροή λαοΰ, 
ώς ήλπιζον, κατά τήν ώραν τής λειτουργίας. 
'Ο Θεόφιλος Γωτιέ, δστις έπεσκέψατο τό σεμνόν 
τοΰτο μνημεΐον τής δυτικής χριστιανωσύνης τω 
1840, έξαίρει μέν καί έξυμνεΐ τήν γόνιμον καί 
μεγαλουργόν πίστιν τών χριστιανών τών παρελ
θόντων αιώνων, ήτις παρήγαγε τοιαύτα έςαίσια 
προϊόντα, οικτείρει δέ καϊ θρηνεί τήν άγονον 
καί στεΐραν καϊ νεκροθάπτριαν θρησκευτικήν ψυ
χρότητα καϊ άδιαφορίαν τοΰ παρόντος αίώνος. 
Μετά ψυχικού άλγους διηγείται δτι έν τή Μη- 
τροπόλει τής Σεβίλλης δέν έβλεπε κατά τάς 
ίεράς άκολουθίας είμή όλίγα άκάθαρτα γραΐδια, 
καϊ πολλούς ρακενδύτας έπαίτας.

Δυστυχώς μετά παρέλευσιν ήμίσεως σχεδόν 
αίώνος, τό αύτό δυσάρεστον φαινόμενον κατελύ- 
πησε και έμέ. Άλλά τό μέγιστον δυστύχημα 
είναι, δτι ή σήμερον έπικρατοΰσα θρησκευτική 
ψυχρότης καί άδιαφορία έκυρίευσε και τάς ψυχάς 
τών κληρικών. Περιφερόμενος έν τφ ναώ εύ- 
ρέθην κατά συγκυρίαν άπέναντι τής θύρας τής 
αιθούσης τοΰ Σκευοφυλακίου. Ίδών δ’ έν αύτή 
όρθιους δύο ύψηλούς καϊ παχυσάρκους κληρικούς 
πίνοντας καφέν καϊ καπνίζοντας καί γελώντας, 
είσήλθον καϊ ήρώτησα τόν ένα ές αύτών, άν ήτο 
δυνατόν νά ΐδω τά έν τω Σκευοφυλακίφ ευρι
σκόμενα ιερά κειμήλια τοΰ ναοΰ. ’Εκείνος ύψώ- 
σας τήν δεξιάν καϊ δείξας τόν συνάδελφον αύτοΰ 
είπε γελών "Ιδού ό Κανονικός τοΰ ναοΰ.” Ό 
σεβάσμιος Κανονικός έξεφώνησε παραχρήμα λα- 
κωνικώς καϊ ψυχρώς· "Μετά τήν λειτουργίαν.” 
Έξελθών έκεΐθεν διηυθύνθην πρός τό ιερόν καί 
τόν χορόν, δπου ή τελοομένη λειτουργία ήτο 
ήδη περί το τέλος. Μετά τινας στιγμάς βλέπω 
τόν κληρικόν, πρός ον είχον άποτείνει τήν έρώ- 
τησίν μου έν τή αιθούση τοΰ Σκευοφυλακίου, 
διερχόμενον έν ιερατική στολή καϊ συνοδία διά 
τού ιερού, είσερχόμενον είς τόν χορόν καί κατα- 
λαμβάνοντα τήν πρώτην καθέδραν μεταξύ τών 
εκατέρωθεν καθημένων Πρεσβυτέρων. Μετά 
τοΰτο ήρξατο ό κλήρος ψάλλων άντιφωνικώς 
διάφορα ασματα. 'Η μελωδία ήτο σοβαρά, με
γαλοπρεπής καϊ συγκινητική. Άλλ’ έπϊ τών 
προσώπων τών Πρεσβυτέρων ούδ’ έλάχιστον 
ίχνος θρησκευτικής συγκινήσεως έβλεπον. Τού- 
ναντίον παρετήρουν έπ’ αύτών πλήρη άδιαφορίαν. 
Πολλοί λευκοχίτωνες νεανίαι, συγκεντρούμενοι 
περί τό Άναλογεΐον καϊ έκτελοΰντες διαφόρους 
υπηρεσίας, έν πάση κινήσει ύπεκλίνοντο θεα- 
τρικώς πρώτον μέν τφ πρός άνατολάς κειμένφ 
θυσιαστηρίφ, δεύτερον δέ τφ πρός δυσμάς έν 
τω βάθει τοΰ χοροΰ καθημένφ προϊσταμένφ τοΰ 
ιερατείου, καί έποίουν τά πάντα μηχανικώς καί 
άσυνειδήτως. 'Η μηχανική έκείνη έργασία τών 
ιερέων καϊ τών ψαλτών καϊ τών άκολούθων 
έπερρώννυεν έτι μάλλον τήν γνώμην τοΰ Γωτιέ, 
δτι ή άληθής ζωή έξέλιπε πλέον έκ τής θρη
σκείας, καί διετηρήθησαν μόνον έξωτερικοί τινες 
τύποι, άγονοι, καί ψυχροί, καί νεκροί, καϊ δτι 
καϊ αύτήν τήν σφόδρα καθολικήν 'Ισπανίαν έγ- 
κατέλιπεν ή πίστις.

Εύτυχώς ταχέως έλαβε πέρας καϊ ή μετά 
τήν λειτουργίαν ψαλεΐσα αύτη άκολουθία, καί 
έσπευσα είς τό Σκευοφυλάκων, δπερ εύρον ήδη 
άνοικτόν, καί μετά τινων έγχωρίων προσκυνητών 
καϊ ξένων περιηγητών είσήλθομεν είς αύτό. 
Μεταξύ τών έν αύτφ ιερών σκευών έφείλκυσαν 
τήν προσοχήν μου μάλλον τά άκόλουθα ■ Μία 
Κιβωτός άργυρόχρυσος κατασκευασθεΐσα ύπό τοΰ 
Ίωάννου Άρφέ τφ 1587, και αίρομένη έν ταΐς 

λιτανείαις ύπό είκοσι τεσσάρων άνδρών. Τρί
γωνον δρειχάλκινον κηροπήγιον φέρον δέκα πέντε 
λαμπάδας, καϊ λήγον εί; τρίγωνον επίπεδον, 
έφ’ ού ίστανται δέκα τέσσαρα άγαλμάτια, παρι- 
στώντα τόν Χριστόν καί τούς άποστόλου; καϊ 
μαθητάς αύτοΰ. Δύο Αρτοφόρια. Εί; Σταυρός 
λιθοκόλλητος. "Εν χρυσούν θυμιατήριον. Άμ-

δόμημα, άπομεμονωμένον. Έν τφ μέσφ αύτοΰ 
ύπάρχει μεγάλη αύλή, έχουσα έν μέν τω κέν- 
τρο(> κρήνην μαρμαρίνην, έν δέ τοΐς πέριξ στοάς 
ύποβασταζομένα; ύπό μαρμάρινων κιόνων ρυθμού 
δωρικού. Έκ τών στοών εισέρχεται τις είς 
μεγάλα; αίθούσας κατεχομένας ύπό τού έμπορο- 
δικείου. Μεγαλοπρεπής κλίμαξ άγει εί; τό άνώ-

φορείς τού άγιου έλαίου. 
Δύο κλείδες, ή μία άργυρά 
καϊ ή έτέρα σιδηρά, προσ- 
ενεχθεΐσαι τφ Φερδινάνδφ 

κατά τήν άλωσιν τής Σεβίλλης, ή μέν ύπό τού 
"Αραβος βασιλέως, ή δέ ύπό τών Ιουδαίων.

Έν τή εύρεία πλατεία τοΰ θριάμβου, 
έν ή κεΐται ό καθεδρικός Ναός, εύρίσκονται καί 
τρία άλλα άρχιτεκτονικά μνημεία, τό άρχι- 
επισκοπικόν μέγαρον, ή Αόνζα καϊ τό Άλ- 
κάζαρ.

Τοΰ άρχιεπισκοπικοΰ μεγάρου (1697) δει
κνύονται μόνον ή αύλή καϊ ή μεγάλη κλίμαξ.

‘Η Αόνζα, είναι ώραΐον τετράγωνον οίκο

πλασμάτων, φυλλωμάτων καί άραβικών επιγρα
φών. Μία πλαγία θύρα εισάγει είς τετράγωνον 
αύλήν στεφομένην έκ συστημάτων πεντήκοντα 
δύο κιόνων έκ λευκού μαρμάρου. Οΐ τοίχοι 
αύτής είναι κεκαλυμμένοι ύπό κεχρωματισμένων 
πλακιδίων Φαβεντιανών καϊ πλήρεις άραβικών 
ρωπογραφιών.

Έκ τής αύλής ταύτης εισέρχεται τις
τάς αίθούσας τών Πρέσβεων καί

Καρόλου τοΰ Ε'., άμφοτέρας μαρμαρο- 
στρώτους καί έχούσας έν τφ μέσφ κρήνας. 
Έν τή αιθούση τών Πρέσβεων (δρα 
είκ.), καθώς καί έν ταΐ; λοιπαΐς, ή άραβική 
τέχνη επιδεικνύει τοσοΰτον πλούτον λεπτό- 
τητος καϊ ποικιλίας καϊ πολυτελείας έν 
τοΐς χρώμασι καϊ ταΐς γλυφαΐς καί τοΐς 
άναπλάσμασιν έπϊ τών θόλων, τών στοών, 
τών αψίδων, τών κιόνων, τών τοίχων, τού 
δαπέδου και τών κρηνών, ώστε μόνον ό 
δφθαλμο; δύναται νά διακρίνη αύτόν, άδυ- 
νατεΐ δέ νά περιγράψη ό κάλαμος. Οί 
πολύχρωμοι σταλακτΐται τών θόλων, οί 
βραχείς καϊ λεπτοί κίονες μετά τών κε- 
χρυσωμένων κα'ι κεχρωματισμένων κιονο- 
κράνων των, αί καρδιόμοοφοι αψίδες, καϊ 
οί τοίχοι μετά ποικίλων άναπλασμάτων 
συμπλεκομένων μετ’ άραβικών γραμμάτων 
ρητών τού Κορανίου, αί γλυπτοκέντητοι 
κρήναι κτλ. θαμβοΰσι τήν δρασιν, συγχέ- 
ουσι τόν νούν καϊ άφαρπάζουσι τήν φαν
τασίαν. Παραδόξως αί άνωθεν άψίδες τής 
στοάς τού άνωγαίου ούδόλως άνταποκρί- 
νονται πρός τάς τοΰ κατωγαίου. Τοΰτο 
πολύ βλάπτει τήν αρμονίαν καϊ συμμε
τρίαν τοΰ οικοδομήματος.

ΠΑΡΑΘΥΡΟΝ

έν τώ Παλατίω τοϋ Πιλάτου έν Σεβίλλη.

γαιον, είς ού τάς αίθούσας διατηρούνται τά περί
φημα άρχεΐα τών Ινδιών, αί άλληλογραφίαι τού 
Χριστόφορου Κολόμβου, τού Πιζάρρου, καϊ Φερ· 
δινάνδου τοΰ Κορτέζου.

’Επειδή τό Άλκάζαο (Άλ-κάσρ = Πύργο;) 
έκτίσθη ύπό τών Αράβων (1181), δπω; χρησι- 
μεύη καϊ ώ; φρούοιον καί ώ; κατοικία τών 
βασιλέων αύτών, περιβάλλεται ύπό τείχους όδον- 
τωτοΰ. Εισέρχεται τις λοιπόν πρώτον διά μια; 
πεπαλαιωμένης πύλης τοΰ άρχαίου τούτου τεί
χους, καί, άφ' ού προχωρήση όλίγον διά τινο; 
διόδου έχούσης δεξιά εύτελεΐς τινα; οίκίσκους, 
εύρίσκεται άπέναντι τοΰ προσώπου τοΰ παλα
τιού, δπερ είναι πλουσίω; κεκοσμημένον δι’ άνα-

Έπειδή έν τφ άνωγαίφ κατφκει ή 
πρώην βασίλισσα τής ' Ισπανίας Ισαβέλλα, 
δέν μοι έπετράπη νά έπισκεφθώ μήτε αύτό 
μήτε τούς κήπους τοΰ περίφημου τούτου 
άραβικού μεγάρου. Έν τή δευτέρα μου 
έπισκέψει πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπού μου 
έπέδειξα τφ παρά τήν είσοδον άξιωματικφ 
χρυσοΰν δεκάφραγκον · έπϊ τή θέα τούτου 
τό μέν βλέμμα του έσπινθηροοόλησεν, ή 
χειρ του δμως δέν έτόλμησε νά έκταθή. 
Κατά τήν πρώτην μου δμως έπίσκεψιν 
λίαν προθύμως έδέξατο τό δίφραγχόν μου. 
Καθ’ δλην τήν 'Ισπανίαν μεγάλοι καί μι
κροί μετά χαράς δέχονται τό φιλοδώρημα 
τοΰ ξένου δι’ οίανδήποτε προσφερομένην 
έκδούλευσιν. Καίτοι τό μέγαρον τοΰτο δέν 
έχει τάς διαστάσεις πολύ μεγάλας, έτρε- 
φεν ούχ ήττον ύπό τήν στέγην αύτοΰ, έκτός 
σμήνους μεγιστάνων καϊ θεραπόντων, τετρα- 
κοσίας γυναίκας, συγκροτούσα; τό χαρέ- 
μιον τοΰ Σουλτάνου, καϊ τριακοσίους παΐ- 
δας έξ αύτών.

Μετά τό Άλχάζαρ έπεσκεψάμην τό έπί- 
σημον νοσοκομεΐον τής Καριδάδ, έν ψ 
ύπάρχουσιν αί δύο θαυμάσιαι εικόνες τοΰ 
Μουρίλλου, "‘0 Μωϋσής τύπτων τήν πέ

τραν”, καϊ "Ό πολλαπλασιασμός τών άρτων”.
Έπειτα εΐδον τό μεταξύ τών δύο πλατειών, 

τοΰ Συντάγματος, καί τοΰ άγιου Φερ- 
νάνδου, κείμενον άρχαΐον δημαρχεΐον, ού αί 
όψεις κοσμούνται διά κορινθιακών κιόνων, πλου
σίων παστάδων, άναγλύφων φυλλωμάτων, άνθέων, 
άραβικών κοσμημάτων, άγαλματίων κλπ.

"Αλλο άξιοθέατον μνημεΐον άραβικής άρχι- 
τεκτονικής είναι τό Παλάτιον τοΰ Πιλάτου 
(1520), δπερ άναπαρίστησι κατά φαντασίαν δλα 
λεπτομερώς τά μέρη τοΰ ύποτιθεμένου ώς δήθεν 
γνωστού μεγάρου τού Πιλάτου έν 'Ιερουσαλήμ. 
Έν αύτω δεικνύονται τό Πραιτώριον, τό Γρα- 
φεϊον τού Πιλάτου, ή στήλη τής φραγγελλώ
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σεως, ό πετεινός κτλ. Η είσοδος, ή αυλή, αί 
στοαί, αί αίθουσαι καί τά λοιπά μέρη τοΰ φαν
τασιώδους τούτου οικοδομήματος παρουσιάζουσι 
σπανίαν πολυτέλειαν τέχνης και ύλη: (δρα είκ.).

Τδ Μουσεΐον καί τδ Πανεπιστήμιου τής Σε
βίλλης είναι μέτρια καί ευτελή οικοδομήματα. 
Έν τω Μουσείο» ύπάρχουσι πολλαί εικόνες τοΰ 
Μουρίλλου, έν αις καί ή παριστώσα τόν θωμάν 
τής Βιλλανούέβας δίδοντα τοΐς πτωχοΐς ελεη
μοσύνην, ήν ό διάσημος εκείνος ζωγράφος έθε- 
ώρει ώς τδ τελειότατον τών έργων αύτοΰ· δλίγαι 
τοΰ Ζουρβάραν, τοΰ 'Ροέλα, Έρρέρα τοΰ πρε- 
σβυτέρου, Άλόνσου Κάνου καί άλλων. Έν τή 
Εκκλησία τοΰ Πανεπιστημίου βλέπει τις έργα 
ζωγραφικής μέν τοΰ 'Ροέλα, τοΰ Φραγκίσκου 
ΓΙασκέκου καί τοΰ Άλόνσου Κάνου, γλυπτικής 
δέ τοΰ Μόντάνιες.

Τή τρίτη ημέρα άπδ τής άφίξεώς μου έπι- 
βάς δχήματος διήλθον τάς κυριωτέρας οδούς 
τής πόλεως (δσας δύναται νά διαβή άμαξα), 
είδον δλας σχεδόν τής πλατείας αύτής, ών ή 
μεγίστη, ή Άλαμέδα τοΰ Ήρακλέους, 
είναι σήμερον έντελώς παρημελημένη, έν ω άλ
λοτε έγίνοντο έν αύτή οί δημόσιοι περίπατοι · 
έπειτα έξελθών διέδραμον τό βορειοδυτικόν αύτής 
μέρος καί περιειργάσθην τά λείψανα τών πα
λαιών αραβικών τειχών άπδ τής πύλης τής 
Κοοδούβης μέχρι τής πύλης τής Μακα- 
ρένας· άκολούθως κατήλθον μέχρι του έρυ&ρο- 
ρείθρου ποταμού Γουαδαλκιβίρ, ήκολούθησα τή 
άριστερα αύτοΰ όχθη, καί διελθών τήν πύλην 
τοΰ Τραϊανού έφθασα είς τούς ωραίους περι
πάτους τής Χριστίνης, έν οίς κεΐνται ό 
Πύργος τού χρυσού (δρα είκ.) καί τό πα- 
λάτιον τού άγιου Τέλμου.

'0 πύργος τοΰ χρυσού, ών όχτάγωνος, ύψού- 
ται έπί τής όχθης τοΰ ποταμού, καί λέγεται 
δτι έκτίσθη ύπδ τών 'Ρωμαίων. Άλλοτε συνε- 
δέετο διά τειχών μετά τοΰ Άλκάζαρ. Ό Πέ
τρος τής Καστιλίας έφύλαττεν έν αύτώ τούς 
θησαυρούς αύτοΰ.

Ό παρά τδν ποταμόν εκτεινόμενος κήπος 
τών δημοσίων περιπάτων διατηρείται καλώς · 
διότι καί άνθη πολλά έχει καί παντοΐα δένδρα 
τών βορείων καί μεσημβρινών κλιμάτων, οίον 
πλατάνους, φοίνικας, αίγείρους, κυπαρίσσους κλπ.

Άλλ’ επίσημος διά τήν πληθύν τών ειδών 
καί τών ποιοτήτων δλων τών δένδρων τών με
σημβρινών κλιμάτων είναι δ κήπος τού Δουκδς 
τοΰ Μονπανσιέ. Τδ παλάτιον αύτοΰ (τό άλλως 
καλούμενου τού άγιου Τέλμου) έχει τήυ κυρίαν 
είσοδον τοσοϋτον πεφορτισμένην ύπδ αναγλύφων 
καί άγαλμάτων έκ παντοειδών πολυτίμων μαρ
μάρων, ώστε προξενεί δυσθυμίαν είς τόν θεατήν. 
Τδ μέγαρον τούτο, δν ρυθμού έλληνο·ρωμαϊκού, 
ευρεται ώς παράσιταν φυτδν μεταξύ τοσούτων 
σεπτών μνημείων άραβικής καί γοτθικής άρχι- 
τεκτονικής.

Εγγύς καί πρδς βορράν τοΰ παλατιού τούτου 
κεϊται τδ μέγα κυβερνητικόν έργοστάσιον τού 
καπνού, έν ω εργάζονται καθ’ έκάστην εξ χι
λιάδες γυναικών. Είς τών πυλωρών με ώδή- 
γησεν είς τήν πρώτην στέγην τού εύρυτάτου 
οικοδομήματος καί με είσήγαγεν είς μεγίστην 
αίθουσαν, πλήρη γυναικών, αιτινες, καθήμεναι 
πέριξ γρωνών, είργάζοντο μετά σπουδής καί εύ- 
θυμίας. Αί μέν συνέστρεφον τά ύγρά φύλλα 
τού καπνού καί έσχημάτιζον τά σιγάρα, αί δέ, 
άριθμούσαι ταύτα, έναπετίθουν είς κυτία καί 
έσφράγιζον αύτά. 'Η έπιστάτρια τής αιθούσης 
ταύτης, άφ’ ού με περιήγαγεν είς τά διάφορα 
αύτής μέρη, μέ ώοήγησε καί με παρέδωκε τή 
έπιστατρία δευτέρας αιθούσης, καί αΰτη τρίτη 
τρίτης, καί έκείνη τετάρτη τετάρτης. Άλλά 
βλέπων άφ’ ένδς μέν δτι ό περί έμέ άλαλαγμός 

τών Άνδαλουσιατίδων βαθμηδόν έπετείνετο, καί 
ή έκ τού καπνού δυσοσμία ηύξάνετο, άφ’ έτέρου 
δέ δτι καί τό βαλάντιόν μου σχεδόν έξεκενοΰτο 
ύπό τών πολυαρίθμων έπιστατριών καί ύπεπι- 
στατριών, καί πυλωρών καί ύποπυλωρών, έσπευσα 
νά έξέλθω.

Σιδηρά γέφυρα έπί τοΰ ποταμού Γουαδαλ
κιβίρ συνδέει τήν πόλιν μετά τών προαστείων 
τής Ιριάνας, έξ ών όδός αμαξιτός άγει είς 
τόν τόπον, ένθα κεΐνται τά έρείπια τής άρχαίας 
πόλεως ’Ιταλικής, πατρίδος τών αύτοκρατόρων 
Τραϊανού, Άδριανού καί Θεοδοσίου, καί τού ποιη- 
τού Σιλίου τού ’Ιταλικού.

Ώς τό Ιολέδον, ουτω καί ή Σεβίλλα είναι 
καθόλου πόλις ανατολική, άραβική. ’Έχει τάς 
οδούς στενάς, λοξοειδεΐς καί πολυσχιδείς, καί 
τάς πλείστας οικίας παλαιάς τε καί νέας ρυθμού 
αραβικού. Αί έσωτερικαί αύλαί τών οικιών 
(patio) έπιδεικνύουσι μάλιστα έν καιρώ νυκτός 
καί έν τώ άμυδρω φωτί τών λυχνιών καλλονήν 
μαγευτικήν. Ή έξωτερική θύρα κοσμουμένη 
διά μαρμάρινων κιόνων μένει συνήθως άνοικτή. 
Μετ’ αύτήν ύπάρχει πρόδομος τετράγωνος έ’χων 
το έδαφος έστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών 
χρώματος μέλανος καί λευκού καί τούς τοίχους 
κεκαλυμμένους ύπό κεχρωματισμένων πλακιδίων 
φαβεντιανών. Τόν πρόδομον χωρίζει άπό τής 
ένδοτέρας αύλής θύρα κλεισμένη διά σιδηράς 
δικτυωτής καί κιγκλιδωτής κλεισιάδος, έφ’ ής 
ό τεχνίτης έπιδεικνύει δλον τον πλούτον τής 
τέχνης αύτοΰ έν τή παραστάσει λεπτοφυών φύλ
λων καί άνθέων καί άραβικών έπιγραφών καί 
έν τή ποικιλία καί ζωηρότητι τοΰ χρωματισμού 
αύτών. Έκ τοΰ προδόμου βλέπει τις ολόκληρον 
τήν ένδοτέραν τετράγωνον αύλήν. Πέριξ αύτής 
κίονες ύποβαστάζουσι στοάς, καί τά κενά πλη- 
ροΰσιν άγάλματα καί εικόνες. Τό έδαφος είναι 
μαρμαρόστρωτον καί έν τφ μέσφ ύπάρχει καλ
λιμάρμαρος κρήνη στεφομένη ύπό μύρτων, ροιών, 
ροδοδαφνών, ίασμών καί άλλων άρωματικών 
θάμνων καί άνθέων. "Ανωθεν τών στοών ύπάρ- 
χουσιν ύαλόφρακτοι έξέδραι καί διάδρομοι, καί 
ένδοτέρω αί αίθουσαι, καί οί θάλαμοι τής οικίας. 
Αί έξωτερικαί θυρίδες έχουσι οικτυωτά ή έξώ- 
στοα, όλίγον μέν έξέχοντα, πλατέα δμως καί 
υψηλά, κεκοσμημένα διά ποικίλων λεπτουργη
μάτων.

Καθώς καρδία τής Μαδρίτης είναι ή πλα
τεία τοΰ 'Ηλιου (puerta del sol), ουτω καρ
δία τής Σεβίλλης είναι ή όδός " Στέρπες” (Calle 
de la Sierpes). Είς αύτήν συρρέουσι καί συναν- 
τώνται άστοί καί ξένοι. Έν αύτή ύπάρχουσιν 
αι κυριώτεραι λέσχαι, τά ώραιότερα καφεπωλεΐα 
και τα πλουσιώτερα εμπορικά καταστήματα.

Οί κάτοικοι τής Σεβίλλης μοί έφάνησαν 
εύγενεΐς τούς τρόπους καί περιποιητικοί. 'Οσά
κις, περιφερόμενος έν ταΐς όδοΐς, άπεπλανώμην, 
ηρκει μόνον νά έκφωνήσω προς τόν πρώτον τυ
χόντα διαβάτην τό δνομα τοΰ ξενοδοχείου, έν 
φ κατώκουν, δπως μετά προθυμίας με όδηγήση 
εις αύτό.

Ούοαμοΰ άλλοθι ήκουσα άπαγγελλομένην τήν 
'Ισπανικήν γλώσσαν μετά τοσαύτης αρμονίας 
μεθ’ δσης έν Σεβίλλη. Είναι άδύνατον νά 
λησμονήσω ένα τυφλόν άοιδόν, δστις, τύπτων 
τήν ράβδον αύτοΰ έπί τής λιθοστρώτου οδού, 
έκάλει έν χρόνο» καί ρυθμφ τόσον μελφδικώς 
τούς διαβάτας ν άγοράσωσι παρ’ αύτοΰ γραμ
μάτια τοΰ λαχείου τής πόλεως, ώστε άκων διέ- 
κοπτον τήν πορείαν μου καί ήκροώμην αύτοΰ.

Η πόλις Σεβίλλα (ή άρχαία "Ισπαλις) βε
βαίως προοδεύει ύλικώς καί εύημερεϊ. Τοΰτο 
μαρτυρούσι σύν άλλοις αί καθ’ έκάστην προστι
θέμενοι νέαι περικαλλείς οίκίαι, αί έν τοΐς 
δημοσίοις περιπάτοις παμπληθείς συμπυκνού- 

μεναι πολυτελείς ιδιωτικά! άμαξαι καί οί σύ- 
ροντες αύτάς καί οί φέροντες πολυαρίθμους έπι- 
βάτας έκλεκτοί ίπποι, μάλιστα δέ ό πληθυσμός 
αύτής, δστις άνέρχεται σήμερον εις έκατόν τεσ
σαράκοντα χιλιάδας ψυχών.

(“Επεται συνέχεια.)

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.

Μετάφρασις τοΰ ’Αγγλικού μυθιστορήματος 
Called back τοΰ Conway

ύπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. Βαλτατίή.

(Συνέχεια.)

Διά του
Ε’.

νόμου, ούχί διά τοΰ έρωτος.

Ν ώ 
; θήμι

, ήμην υπερήφανος καί εύτυχής κα
μένος μετά τής Παυλίνας έν τή σι- 

ISWBKgj; όηροδρομική άμάξη, ήτις μετέφερεν 
ήμάς πρός βορράν έν φ έθεώρουν έμαυτόν εύ- 
δαίμονα έπί τή άποκτήσει τοιαύτης ωραίας συ
ζύγου · έν φ ή άγάπη μου ήτο μεγάλη πρός 
τήν γλυκεΐαν κόρην, ήτις είχε συνοεθή μετ’ έμοΰ 
διά παντός, οί παράδοξοι λόγοι τοΰ Κένερη άν- 
τήχουν έτι είς τά ώτά μου· ό νυμφευόμενος τήν 
Παυλίναν Μάρκ πρέπει ν’ άρκεσθή νά τήν λάβη 
ώς είναι, καί νά μή ζητήοη νά μάθη τι περί 
τοΰ παρελθόντος της.

Ούδέ έπί στιγμήν ύπέθετον δτι ό δρος ούτος 
ήδύνατο νά τηρηθή· αμα κατώρθουν τήν Παυλίναν 
νά μέ άγαπήση, βεβαίως αΰτη θά σπεύση νά 
μοί διηγηθή τήν ιστορίαν της χωρίς ν’ άναγ- 
κασθώ νά τήν παρακαλέσω πρός τοΰτο. 'Άμα 
μάθη τό μυστικόν τοΰ έρωτος, παν άλλο μυστι
κόν μεταξύ ήμών θά έπαυε. Ταύτα έσκεπτόμην.

Ή σύζυγός μου ήτο ώραιοτάτη δπως έκάθητο 
έν τή άμάξη έρείδουσα τήν κεφαλήν της έπί 
τοϋ άνακλίντρου. Έν τή θέσει ταύτη έξήροντο 
τα λεπτά του προσώπου της χαρακτηριστικά. 
Ίο πρόσωπόν της ήτο ώς συνήθως ωχρόν καί 
ήρεμον· οί δφθαλμοί της ένευον πρός τά κάτω 
Ήτο γυνή πεπλασμένη διά λατρείαν, δι’ άγά
πην — πόσον γλυκεία μοί άντήχει είς τά ώτα 
ή λέξις — σύζυγός μου!

1 ποθέτω δτι ούδείς τών συνοδοιπόρων έξε- 
λάμβανεν ήμάς ώς νεονύμφους, διότι τά βλέμ
ματά των δέν περιειργάζοντο ήμάς μετά συστο
λής. Ή τέλεσις τοΰ γάμου έγένετο τοσοϋτον 
κατεσπευσμένο»:, ώστε ούδ’ έπρόφθασεν ή Παυ
λίνα να έτοιμάση έσθήτα νυμφικήν. Τό φόρεμά 
της ήτο εν έκ τών κομψών καί συνήθων έκείνων, 
μέ τό όποιον τήν είχον ϊδει πολλάκις Ουδέ
τερος ήμών είχέ τι έπ' αύτοΰ τό χαρακτηρίζον 
τούς τελοΰντας τόν "μήνα τοΰ μέλιτος”. "Οθεν 
ή μόνη περιέργεια ήν διηγείρομεν ήτο ή περι
έργεια πρός το έξοχον καί έκτακτον κάλλος τής 
συζύγου μου.

Ή αμαξα ήτο σχεδόν πλήρης βτε άνεχω- 
ρούμεν έκ Λονδίνου 
δέσεως 
όλιγας μονον ίταλικάς λέξεις έπρόφερον έγώ μέ
χρι τής στιγμής καθ’ ήν έμείνομεν μόνοι έν τή 
άμάξη.

Έν τω πρώτφ σταθμφ, έν ω έστη έπ’ όλίγον 
ή άμαξοστοιχία, έξετέλεσα μικρόν διπλωματικόν 

, καί ένεκα τής παραδόξου 
τών σχέσεών μας έμένομεν σιωπηλοί·

δόλον, ήλλαξα δηλ. άμαξαν καί έπέοην μετά 
τής Παυλίνας έτέρας άμάξης, έφ’ ής υπήρχε 
γεγραμμένη ή λέξις "κατειλημμένη”. Έμείνα- 
μεν μόνοι καί έγώ έλαβον τήν χεΐρά της.

— Ίδική μου είσαι, είπον περιπαθώς, Ιδική 
μου διά παντός!

Ή χείρ της εμενεν έν τή χειρί μου χαλαρά. 
Ήσπάσθην τήν παρειάν της· καί πάλιν ούδαμώς 
συνεκινήθη.

— Παυλίνα, έψιθύρισα, είπέ, σέ παρακαλώ, 
είπέ· Γιλβέρτε, σύζυγέ μου!

Έπανέλαβε τάς λέξεις ώς παιδίον μανθάνον 
νέον μάθημα. ' Εθλίβη ή καρδία μου έπί τοι
αύτη άδιαφορία καί ένόησα είς πόσον δύσκολον 
θέσιν εύρισκόμην.

Δέν έμεμφόμην αύτής. Διατί νά μέ άγα
πήση τόσον ταχέως; έμέ, τοΰ οποίου το ονομα 
είχε χθές άκούσει κατά πρώτον; Καλλίτερον, 
πολύ καλλίτερον άδιαφορία ή ύποκεκριμένη 
άγάπη. Έγένετο σύζυγός μου μόνον διότι ό 
θεΐός της τό έπεθύμει. Τούλάχιστον παρηγο- 
ρούμην δτι τό συνοικέσιον δέν έγένετο διά τής 
βίας, καί δτι δέν έφαίνετο άποστρεφομένη έμέ. 
Τώρα, είπον, δφείλω νά έλκύσω τήν άγάπην 
της, οφείλω νά τήν κατακτήσω καί μέχρις έκεί
νης τής στιγμής ήμην αποφασισμένος νά μή 
ωφεληθώ ούδενός δικαιώματος, τό όποιον μοί 
έδιδεν έπ’ αύτής ό νόμος.

— Παυλίνα, τή είπον· θέλεις νά μέ φιλή- 
σης; Άπαξ μόνον, σέ παρακαλώ. Τοΰτο θά 
μέ καταστήση εύτυχέστερον· άλλ’ άν θέλης νά 
περιμείνης μέχρις οΰ γνωρισθώμεν καλλίτερον, 
δέν θά παραπονεθώ.

'Έκυψε καί μ’ έφίλησεν έπί τοΰ μετώπου. 
Ί'ά χείλη της ήσαν ερυθρά καί θερμά, άλλά 
μ’ έψύχραναν — έν τφ άσπασμω τούτφ ούδέ 
ίχνος ύπήρχε τοΰ πάθους, τό όποιον μέ διέφλεγεν.

Άπέσυρα τήν χεΐρά μου άπό τής χειρός 
της καί καθήμενος πλησίον της έπροσπάθησα νά 
φανώ αρεστός είς τήν γυναίκα, ήν ήγάπων. Έάν 
αί προσδοκίαι μου δέν έξετελέσθησαν, άπέκρυψα 
τούτο καί ώμίλουν φυσικώς, προσπαθών νά βε
βαιωθώ ποιου είδους γυναίκα ένυμφεύθην, νά 
μελετήσω τάς διαθέσεις της, τάς επιθυμίας της, 
τάς σκέψεις της, καί νά παραστήσω έμαυτόν ώς 
άνθρωπον εχοντα τήν έπιθυμίαν νά άφιερώση 
τόν βίον του δπως καταστήση αύτήν εύτυχή.

Βλέπων τήν ηρεμίαν της, τήν άπάθειάν της, 
έδικαιολόγουν αύτήν· το δλως νέον έν τφ βιφ 
της, ό κόπος ίσως, το βίαιον έν τή άποφάσει — 
τά πάντα συνηγορούν ύπέρ αύτής, καί έκ τούτου 
έγώ ένόουν πόσον τήν ήγάπων. 1 έλος καί έγώ 
έσιώπησα καί ώραι διήλθον πολλαί, καθ’ ας οί 
νεόνυμφοι ίσταντο πλησίον άλλήλων χωρίς νά 
προφέρωσι λέξιν, πολύ όλιγώτερον θωπείαν τινά. 
Ήτο παράδοξος κατάστασις, δλως παράδοξος 
έκδρομή!

Καί ή άμαξοστοιχία έχώρει πρός βορράν, καί 
έχώρει μέχρις ού τά σκότη τής έσπέρας ήρ- 
ξαντο έξαπλούμενα έπί τής φευγούσης χώρας. 
Καί έγώ έκαθήμην προσβλέπων τήν πλησίον μου 
καθημένην σιωπηλήν καί εύειδή κόρην, καί συλ- 
λογιζόμενος όποιος έσεται ό μέλλων ήμών βίος. 
Άλλά δέν άπηλπιζόμην, άν καί ό κρότος τής 
άμάξης έφαίνετο δτι μετεβάλλετο είς έρρυθμον 
ήχον έπαναλαμβάνοντα τάς λέξεις τής γραίας 
Άνέζας· “Δέν είναι ούτε δι’ έρωτα, οΰτε διά 
ύπανδρείαν!”

Καί τό σκότος έγίνετο βαθύτερον, δτε δέ ή 
άμαξα έφωτίσθη καί τό άμυδρόν φώς έπεσεν έπί 
τοΰ ωχρού προσώπου τής κόρης · δτε είδον τήν 
αμετάβλητον έκφρασιν τοΰ προσώπου της· τήν 
ώραίαν πλήν ούδέποτε μεταβαλλομένην δψιν της, 
αλλόκοτος μέ κατέλαβε φόβος — φόβος, μή ή 
Παυλίνα περιεβάλλετο ύπό παγετώδους θώρακος, 

τόν όποιον ούδείς ποτέ έρως ήδύνατο να δια- 
λύση. Κεκοπιακώς, άπηυδημένος έπεσα είς εί
δος ΰπνου. Ίο τελευταϊον πράγμα, δπερ ένθυ- 
μήθην πριν κλείσω τούς όφθαλμούς μου, ήτο 
δτι, παρά τήν άπόφασίν μου, έλαβα τήν λευκήν 
καί άπαθή χεΐρά της καί έκοιμήθην κρατών 
αύτήν.

"Υπνος! Ναί, ήτο ύπνος, άν ύπνος σημαίνη 
μόνον άνάπαυσιν καί ήσυχίαν. Ούδέποτε, μετά 
τήν νύκτα έκείνην, καθ’ ήν ήκουσα τάς άγριας 
φωνάς γυναικός, άνεκάλεσα αύτάς είς τήν μνή
μην μου τόσον ζωηρώς ώς σήμερον· ούδέποτε 
τά όνειρά μου έπλησίασαν τόσον πολύ είς τήν 
πραγματικότητα τοΰ τρόμου έκείνου, δν ήσθάνθη 
πρό έτών ό τυφλός άνήρ. Ηύχαριστήθην αλη
θώς δταν ό συριγμός τής ατμομηχανής έπιτεινό- 
μενος άνήγγειλεν δτι έφθάνομεν είς Έδιμβοΰργον. 
"Αφησα τήν χεΐρά τής συζύγου μου καί συνήλ- 
θον. Τό δνειρόν μου ύπήρξεν άναντιρρήτως ζωη
ρόν διότι ήσθανόμην ιδρώτα περιρρέοντα τό μέ- 
τωπόν μου.

Μή έπισκεφθείς ποτέ τό Έδιμβοΰργον καί 
έπιθυμών νά ίδω τί τής πόλεως ταύτης, άπε- 
φάσισα νά διαμείνω έπί δύο ή τρεις ήμέρας. 
Καθ’ όδόν είπον τοΰτο είς τήν Παυλίναν, καί 
αΰτη συγκατετέθη είς τοΰτο, διότι άδιάφορα τή 
ήτο καί τόπος διαμονής καί χρόνος. Ούδέν, ώς 
μοί έφαίνετο, έκίνει τό ένδιαφέρον της.

Μετέοημεν είς τό ξενοδοχεΐον, δπου καί 
έδειπνήσαμεν ΰμοΰ. Έφαινόμεθα δύο καλοί φί
λοι, διότι έπί τοΰ παρόντος αί σχέσεις ήμών 
πεοιωρίζοντο είς φιλοφρονήσεις μεταξύ εύγενών 
άνθρώπων. Ή Παυλίνα μ’ εύχαρίστει διά τάς 
περιποιήσεις μου, καί ούδέν πλέον. Ίό ταξεί- 
διον ύπήρξε μακρόν καί κοπιώδες — ή Παυλίνα 
έφαίνετο κατάκοπος.

— Έκουράσθης, Παυλίνα, είπον· έπιθυμεΐς 
νά άποσυρθής είς τό δωμάτιον σου;

— Έκουράσθην πολύ, μοί άπεκρίθη.
— Καλήν νύκτα λοιπόν σοί εύχομαι, είπον· 

αύριον θά ήσαι καλλίτερα, καί θά έπισκεφθώμεν 
τήν πόλιν.

Ήγέρθη, έσφιγξε τήν χεΐρά μου καί μοί 
ηυχήθη καλήν νύκτα. Είτα δέ άπεσύρθη είς τό 
δωμάτιον της, έν φ έγώ έξήλθον νά περιπατήσω 
όλίγον είς τάς πεφωτισμένος οδούς, άνακαλών 
βαρυθύμως είς τήν μνήμην μου τά συμβάντα 
τής ήμέρας.

Σύζυγοι! Πικρά ειρωνεία! Καθ’ δλα, έξαι- 
ρέσει τού έννόμου συνδέσμου, ή Παυλίνα καί 
έγώ εϊμεθα τόσον ξένοι πρός άλλήλους, δσον 
ε’ίμεθα ξένοι καθ’ ήν ημέραν συνηντήθημεν τό 
πρώτον έν Τουρίνφ. Καί δμως τήν πρωίαν αύ
τήν είχομεν συνδεθή διά τοΰ γάμου καί εϊχομεν 
δμώση πίστιν άμοιβαίαν μέχρι τάφου! Πρός τί 
νά σπεύσω νά δώσω τόν λόγον μου είς τόν Κέ· 
νερην; Πρός τί νά μή περιμείνω πρότερον μέ- 
χρις ού ή κόρη μέ άγαπήσει, ή τούλάχιστον νά 
βεβαιωθώ δτι έχει τήν δύναμιν νά άγαπήση; 
Ή άπάθειά της καί ή άδιαφορία της έπεσαν 
ώς λίθος ψυχρός έπί τής καρδίας μου. Έκαμα 
άνοησίαν — έκαμα πράγμα, τό όποιον δέν δύ
ναμαι πλέον νά διορθώσω, καί πρέπει νά ύποστώ 
τάς συνέπειας. Καί δμως ήλπιζον, ήλπιζον πάν
τοτε, σκεπτόμενος τί ήδύνατο νά έπιφέρη ή 
έπιοΰσα.

Έπί πολύ έπεριπάτησα άναλογιζόμενος τήν 
παράδοξον θέσιν μου. Είτα δέ έπέστρεψα είς 
τό ξενοδοχεΐον καί άνεζήτησα τό δωμάτιον μου. 
Τό δωμάτιον τοΰτο έκειτο πλησίον τοΰ δωματίου 
τής συζύγου μου. Παρήτησα, βσον ήδυνάμην, 
πάσαν έλπίδα καί πάντα φόβον μέχρι τής πρω
ίας καί κεκοπιακώς έξ δλων τών συμβάντων 
τής ήμέρας άπεκοιμήθην.

Γάς λίμνας τής Σκωτίας δέν έπεσκέφθημεν, 
ώς προύτιθέμην. Έντδς δύο ημερών εμαθον 
δλην τήν αλήθειαν — έμαθον ο,τι ήδυνάμην νά 
μάθω περί Παυλίνας. Φανερά μοί ήτο ήδη ή 
έννοια τών λόγων τής γραίας ύπηρετρίας · "Δέν 
είναι οΰτε δΐ άγάπην οΰτε δΐ υπανδρείαν!” 
Φανερά μοί ήτο ή αιτία, δΐ ήν ό ιατρός Κέ
νερης άπήτει, ό σύζυγος τής Παυλίνας νά άρ
κεσθή νά τήν λάβη χωρίς νά έρωτήση περί τοΰ 
παρελθόντος βίου της. Ή Παυλίνα, ή σύζυγός 
μου, ή άγάπη μου, δέν είχε παρελθόν! — Ή 
μάλλον δέν είχε συναίσ&ησιν τοΰ παρελθόντος. 
Βραδέως κατ’ άρχάς. καί είτα βήματι ταχεϊ μοί 
ένεφανίσθη ή δλη άλήθεια. "Ηδη ήδυνάμην νά 
έννοήσω τό άσταθές έκεΐνο καί άλλόκοτον βλέμμα 
έν τοΐς ώραίοις έκείνοις όφθαλμοΐς, τήν αιτίαν 
τής άπαθείας καί άδιαφορίας της. Ί’ό πρόσωπον 
τής γυναικός, ήν ένυμφεύθην, ήτο ώραΐον ώς 
πρωία· τό ανάστημά της είχε τήν εύθυγραμμίαν 
Ελληνικού άγάλματος· ή φωνή της ήτο γλυ
κεία ■ άλλά έκεΐνο, δπερ δίδει ζωήν εις τό κάλ
λος καί είς τάς χάριτας — ό νοΰς — έλειπεν!

Πώς νά τό περιγράψω; Παραφροσύνη, ση
μαίνει τί διάφορον τής καταστάσεώς της· βλα- 
κία έπίσης δέν ήτο. Δέν ύπάρχει λέξις, ήν ήδυ
νάμην καταλλήλως νά μεταχειρισθώ. Ήτο έλ- 
λειψίς τις έν τή διανοίφ — ώς τις έλλειψις 
ένδς τού σώματος μέλους. Έφαίνετο δτι ή 
μνήμη τή έλειπεν, έκτος τής μνήμης προσφάτων 
συμβάντων. Ή δύναμις τοΰ κρίνειν, τοΰ σκέ- 
πτεσθαι, τοΰ ύπολογίζειν τή ήτο δλως ξένη ■ 
έφαίνετο άνίκανος νά έννοήση τήν σημασίαν τών 
περί αύτήν συμβαινόντων. Λύπη καί χαρά ήσαν 
συγκινήσεις, ας δέν ήσθάνετο. Ούδέν έφαίνετο 
συγκινοΰν αύτήν. Μέχρις οΰ δέν καθίστων αυτήν 
προσεκτικήν, δέν έβλεπε τά παρ’ αύτή ευρισκό
μενα πρόσωπα. Εζη βίον ένστικτον — έγεί- 
ρετο, έτρωγεν, έπινε καί κατεκλίνετο ώς άνθρω
πος μή έννοών τί πράττει καί διατί τδ πράττει. 
"Οσα παρουσιάζοντο είς τον κύκλον τής άντι- 
λήψεώς της έφαίνετο δτι ένόει — δσα δμως 
εύρίσκοντο έκτός αύτού έμενον άπαοατήρητα, καί 
οί άκίνητοι αύτής δφθαλμοί ένέφαινον πλήρη 
άναισθησίαν.

Καί δμως δέν ήτο φρενοβλαβής. Πολλάκις 
ήδύνατο νά μείνη τις μετ’ αύτής ώρας δλοκλή- 
ρους χωρίς ν’ άποκομίση δυσάρεστον έντύπωσιν. 
'Οσάκις ώμίλει, οί λόγοι της ήσαν λόγοι γυναι- 
κός έντελώς ύγιοΰς· άλλ’ ή φωνή της ήκούετο 
συνήθως μόνον δταν άπήτουν τοΰτο αί άνάγκαι 
τοΰ βίου καί δταν άπήντα είς άπλήν τινα έρώ- 
τησιν. "Ισως δέν θά έσφαλλον παοαβάλλων τδν 
νοΰν της πρδς τόν νοΰν παιδίου — πλήν φεΰ! 
ήτο νοΰς παιδίου έν σώματι γυναικός, καί όποια 
γυνή ήτο ή σύζυγός μου!

'0 βίος, δσον ήδυνάμην νά έννοήσω, δέν είχε 
δΐ αύτήν οΰτε διανοητικήν χαράν οΰτε λύπην. 
Φυσικώς έξετάζων ευρισκον δτι έπηρεάζετο μάλ
λον ύπδ τού καύσωνος καί ύπδ τοΰ ψύχους ή 
ύπδ άλλου τινδς αισθήματος. '0 ήλιος πάρε- 
κίνει αύτήν νά έξέλθη τής οικίας, τδ ψύχος τήν 
παρεκίνει νά κλεισθή έντδς αύτής. Δέν ήτο 
παντάπασι δυστυχής· άλλ έφαίνετο ευχαριστη
μένη καθημένη πλησίον μου ή περιπατούσα ή 
έποχουμένη μετ’ εμού έπί ώρας Ολοκλήρους 
χωρίς νά όμιλή. Ή δλη υπαρξίς της ήτο άρ- 
νητική.

Καί ήτο καί γλυκεία καί εύπειθής, ακολου
θούσα πάσάν μου συμβουλήν, πάσαν προτροπήν, 
έτοιμη νά μεταβαίνη έδώ, έκεΐ καί Οπουδήποτε 
έπεθύμουν. Άλλ’ ή ύπακοή της ήτο ώς ή ΰπα- 
κοή δούλου πρός νέον κύριον. Μοί έφαίνετο δτι 
καθ’ δλον τόν βίον της ήτο συνειθισμένη νά 
ύπακούη είς τινα. Ή συνήθεια αΰτη ήτο ή 
άπατήσασά με, δτι μέ άγαπα· άλλως πώς ήθελε



232 ΕΣΠΕΡΟΣ. [Άρ. 159. 1/13 Δεκεμβρίου 1887. Άρ. 159. 1/13 Δεκεμβρίου 1887.] ΕΣΠΕΡΟΣ. 233

τού διαβήμα-

ήτο ή Παυ- 
σύζογός μου! 

τω χάλλει και

συγχατατεθή είς γάμον 
τοσούτον χατεσπευσμένον; 
Ήδη έγίνωσχον, δτι ή 
πρόθυμος ύπακοή της είς 
τάς οιαταγάς τοΰ θείου 
της ώφείλετο άληθώς είς 
τήν ανικανότητα τού πνεύ
ματός της, δπως έναν- 
τιωθή καί είς τήν άδυ- 
ναμίαν της νά έννοή τήν 
σημασίαν 
τός της.

Τοιαύτη 
λίνα, ή 
Γονή έν
τή χάριτι, παιδίον έν τή 
άμόρφφ και έσκοτισμένη 
αύτής διανοίφ! Καί έγώ, 
ό σύζυγός της, ρωμαλέος 
άνήρ ποθών άγάπην, έγώ 
αναγκαζόμενος νά τρέφω 
προς αύτήν απλήν στορ
γήν, οιαν οί γονείς εχουσι 
πρός τέκνον, ή συμπάθειαν, 
οι ιν ό κύριος αισθάνεται 
πρός τόν χύνα του!

"Οτε ή άλήθεια αυτή 
μοί έπεφάνη, δέν αίσχύ- 
νομαι νά τό είπω, ήρχισα 
Τήν ήγάπων καί τώρα, άφ’ 
πάντα. Ήτο σύζυγός μου, 
περί ής ποτέ ένδιεφέρθην, καί ήθελον νά έκ- 
πληρώσω τόν δρκον μου, νά τήν άγαπήσω καί

τα 
θά 

ή 
έν

τής
ΤΟ ΑΡΧΑΐΟΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ 

αύτοκρατορικής οικογένειας τών ‘Ρωμανώφ έν Μόσχα.

να
ού

κλαίω πικρώς. 
εΐχον μάθει τά 

ήτο ή μόνη γονή

να τήν περιποιηθώ, "να τούλάχιστον ό 6ίος της 
καταστή εύτυχής, δσον ήδύνατο νά τόν κατα- 
στήση ή φροντίς μου.
λάβω συνέντευζιν μετά τοΰ στρυφνού Ιταλού 
ιατρού. Τούτον έθεώρουν άναγκαΐον νά Γοω δσον

Άλλ’ ήθελον χαί νά

τάχιον, δπως μάθω 
καθ’ εχαστα. Ούτος 
μέ έπληροφόρει, άν 
Παυλίνα ήτο πάντοτε 
τή αύτή καταστάσει, έάν
ήτο έλπίς, μέ τόν καιρόν 
καί μέ έπιμελή θεραπείαν 
νά έπέλθη βελτίωσίς τις. 
11 αρ’ αύτοΰ θά έμάνθανον 
καί τήν αιτίαν τής τοι- 
αύτης καταστάσεώς της. 
θά τόν ήνάγκαζον νά μοί 
ειπη τήν άλήθειαν, ή 
άλλως θά τόν ήπείλουν. 
Δέν ε’χον ήσυχίαν μέχρι: 
ού εύρεθώ άντιμέτωπο; 
τού Κένερη.

Εΐπον τή ΙΙαυλίνα δτι 
ήτο έπάναγκες νά έπι- 
στρέψωμεν άμέσως εις 
Λονδΐνον. Ούδεμίαν έδει-

-----  ςεν άπορίαν, ούδεμίαν έπέ- 
φερεν άντίρρησιν· άλλ’ ή- 
τοίμασεν εύθΰς τά πρά
γματά της, δηλοοσά μοι 
δτι θά μέ συνοδεύση αμα 
τήν διατάζω. Συνέβαινε 
καί ετερόν τι, δπερ ούκ 

όλίγον μ’ έςέπληττεν όσάκις έπρόκειτο περί μη
χανικών πραγμάτων, ή ΙΙαυλίνα ήτο ώς δλοι οί 
άνθρωποι· ώς πρός τά φορέματά της, ώς πρός 
τάς προετοιμασίας ταςειδίου δέν είχεν άνάγκην 
βοήθειας τινός, άλλ’ ένήργει ώς πας άνθρωπος ύγιά

Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΕΝ ΣΕΒΙΛΛΗι.
ΚΡΙΟΜΑΧΙΑ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩι.
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έχων τον νοΰν. Μόνον όταν έπρόκειτο νά φα
νερωθώ ή διάνοια της, τότε ή έλλειψις έφαί- 
νετο έπαισθητή.

Τήν πρωίαν άφίχθημεν εις Αονδΐνον, ταξει- 
δεύσαντες δλην τήν νύκτα. Έμειδίασα δταν 
κατηλθομεν τής σιδηροδρομικής άμάξη; έν τω 
σταθμω- έμειδίασα έπί τη άντιθέσει τών ση
μερινών μου συλλογισμών καί τών συλλογισμών 
μου τής πρωίας εκείνης, καθ’ ήν συνώδευον τήν 
τόσον παραδόξως άποκτηθεΐσαν σύζυγον πρδς τήν 
αύτήν αμαξοστοιχίαν και έσκεπτόμην βτι δι’ έμέ 
ήρχιζεν ήδη βίος έντελοΰς ευδαιμονίας. Καί 
ήδη πόσον ώοαία ήτο ή Παυλίνα ίσταμένη πλη
σίον μου έν τή πλατεία τοΰ σταθμού αποβάθρα! 
Πόσον ήρεμος ήτο ή στάσις της, πόσον γλυκύ 
το πρόσωπόν της μέ τήν γενικήν έκείνην έκ- 
φρασιν τής αδιαφορίας, έν άντιθέσει πρδς τήν 
κίνησιν καί. ταραχήν, τήν έπικρατοΰσαν πέριξ 
ήμών! Αχ! νά ήδυνάμην νά διαλύσω τά νέφη, 
τα έπισκοτίζοντα τήν διάνοιάν της!

Εύρον δυσκολίαν τινά, ποιαν άπόφασιν νά 
λάβω· μετά πολλά σχέδια άπεφάσισα νά οδη
γήσω τήν Παυλίναν είς τδν ΐδιόν μου οίκον έν 
τή όδώ Βαλπώλ. Έγνώριζον καλώς τούς έν τω 
οίκω κατοικοΰντας, καί ήμην βέβαιος οτι θά 
επεριποιοΰντο αύτήν κατά τάς ώρας τής απου
σίας μου. Μετά τινας ώρας δέ έσκόπευον νά 
σπεύσω είς άναζήτησιν τοΰ Κένερη. Άπδ ’Εδιμ
βούργου είχον γράψει είς τούς έν τφ οΐκφ μου, 
νά έτοιμάσωσι τά δωμάτιά μου, καί είχον παρα- 
καλέσει τήν πιστήν γραίαν ύπηρέτριάν μου ΓΙρι- 
σκίλλαν νά μέ περιμένη. Ήμην βέβαιος δτι ή 
αγαθή έκείνη γυνή θά έδείκνυε πολλήν άγάπην 
πρδς τήν δυστυχή σύζυγόν μου.

Μετέβημεν λοιπόν εις τήν οικίαν μου, δπου 
τά πάντα ήσαν έτοιμα. Ή Πρισκίλλα μάς ύπε- 
δέχθη μέ δφθαλμούς άποροΰντας. Άμέσως ένό- 
ησα δτι ήσθάνθη συμπάθειαν πρδς τήν Παυλίναν. 
Άφ' ού έφάγομέν τι καί έπίομεν ολίγον τέϊον, 
παρεκάλεσα τήν ΙΙρισκίλλαν νά όδηγήση τήν 
σύζ υγόν μου είς τδ δωμάτιόν της, δπως δλίγον 
άναπαυθή μετά τον κόπον τοΰ ταξειδίου. Ή 
Παυλίνα μέ τδν παιδικόν της καί ευπειθή τρό
πον ήγέρθη καί παρηκολούθησε τήν γραίαν.

— Άφ’ ού φροντίσης περί αναπαυτικής τής 
Κυρίας Βώγαν τοποθετήσεως, εϊπον, έλθέ πρδς 
έμέ πάλιν· έχω νά σέ ομιλήσω.

Άναμφιβόλως ή Πρισκίλλα ήτο λίαν ανυπό
μονος νά μέ ίδη καί νά μάθη τά περί τοΰ κα
τεσπευσμένου γάμου μου. 'Η δψις μου βεβαίως 
τή έφανέρου δτι δέν είχον εύχάριστα νά τή 
ανακοινώσω. Ήλθε λοιπόν καί έκάθησεν άπέ- 
ναντί μου περιμένουσα τήν διήγησίν μου.

Ήσθανόμην τήν ανάγκην νά έκμυστηρευθώ 
εις τινα. Έγίνωσκον, δτι ή γραία ύπηρέτριά 
μου ήτο πιστή καί θά έκράτει τδ μυστικόν μου. 
Τή εϊπον λοιπόν τά πάντα, ή σχεδόν τά πάντα, 
καί τήν παρεκάλεσα έν δνόματι τής πρδς έμέ 
αγάπης της νά έπιτηρή έπιμελώς κατά τήν 
απουσίαν μου τήν γυναίκα, ήν έγώ τοσοΰτον 
ήγάπων. Άφ’ ου ή Πρισκίλλα μοί έδωκε τόν 
λόγον της, κατεκλίνθην έπί τοΰ ανακλίντρου καί 
έκοιμήθην έπί τινας ώρας. Μετά μεσημβρίαν 
είδον πάλιν τήν Παυλίναν, καί τήν ήρώτησα αν 
έγνώριζε ποΰ ήδυνάμην νά ευρώ τόν Κένερην.
Εσεισε τήν κεφαλήν της.

— Προσπάθησε νά σκεφθής, τή εϊπον.
Εθεσε τούς λεπτούς δακτύλους της έπί τοΰ 

μετώπου. Είχον ίδει καί άλλοτε δτι ή προσ
πάθεια νά σκεφθή τή παρείχε πολύν κόπον.

— ‘Η Άνέζα τό γνωρίζει, εϊπον δπως τήν 
βοηθήσω.

— Ναι, έρώτησον αύτήν.
— Άλλ’ ή Άνέζα μάς άφησε. Δύνασαι νά 

μοί εΐπης ποΰ είναι;

Πάλιν έσεισε τήν κεφαλήν.
— Μοι ειπεν δτι ζή έν Γενεύη, εϊπον έγώ. 

Γνωρίζεις τήν οδόν;
Μέ προσέβλεψε μετ’ απορίας. Άνεστέναξα 

ένοήσας δτι αί έρωτήσεις μου ήσαν δλαι μά
ταια·.. — Καί δμως έπρεπε νά τόν ευρώ, καί 
νά μεταβώ είς Γενεύην. ’Εάν δ Κένερης ήτο 
ιατρός, ώς μοί είπε, πρέπει νά ήναι γνωστός 
εκεί. Έάν δέ δέν ευρώ αύτδν έν Γενεύη, έπρεπε 
νά μεταβώ είς Τουρΐνον. Έλαβον τήν χεΐρα 
τής συζύγου μου.

— Θ’ αναχωρήσω έπί τινας ήμέρας. Παυ- 
λ’-να, τή εϊπον. Σύ θά μείνης ένταΰθα μέχρις 
ού έπιστρέψω. Πάντες θά σέ περιποιηθοΰν έν
ταΰθα καί ή Πρισκίλλα θά σοι παρέχη δ,τι έπι- 
θυμεΐς.

— Ναι, Γιλβέρτε, άπεκρίθη. Τήν είχον δι
δάξει νά μέ καλή ούτως.

Άφ’ ού έδωκα είς τήν Πρισκίλλαν τελευ
ταίας τινάς οδηγίας, άνεχώρησα. "Οτε ή αμαξά 
μου έξήρχετο τής αύλοθύρας έρριψα βλέμμα έπι 
τοΰ παραθύρου τοΰ δωματίου, έν φ είχον αφή
σει τήν Παυλίναν. "Ιστατο παρά τό παράθυρον 
καί μέ παρετήρει· κύμα χαράς διεχύθη έν τή 
καρδια μου, διότι έφαντάσθην δτι οί όφθαλμοί 
της ήσαν τεθλιμμένοι ώς όφθαλμοί άνθρώπου 
άποχωριζομένου άγαπητοΰ φίλου. "Ισως ήτο 
τοΰτο απλή υπόδεσις μου· άλλ’ έν τοσούτφ τό 
βλέμμα τοΰτο έν τφ δφθαλμφ τής Παυλίνας, 
δπερ ούδέποτε πρότερον είχον παρατηρήσει, μοί 
ήτο παρηγοριά τις. Εμπρός λοιπόν τώρα είς 
1 ενεύην καί πρδς τδν ιατρόν Κένερην!

(Έπεται συνέχεια.)

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ
τής αυτοκρατορικής οικογένειας τής 'Ρωσσίας 

έν Μόσχα.

(Μετά είκόνος, 2ρα σελ. 282.)

μικρόν τοΰτο άνάκτορον έχει τήν κυ- 
ίβ ϋ$Ρ'·αν α“το“ πρόσοψιν έστραμμένην πρός 

τδν ποταμόν, τδν διασχίζοντα τήν άρ- 
χαίαν τής 'Ρωσσίας πρωτεύουσαν, τήν δέ όπι- 
σθϊαν πρόσοψιν πρδς τήν όδδν Βαβάρκα, τήν' 
έμπορικήν όδδν τής Μόσχας. Έξωθεν θεώμενον
τδ άνάκτορον τοΰτο φαίνεται τό κατάλυμμα άρ- 
χαίας εύγενοΰς οικογένειας, είναι άρκούντως
άπλοΰν, άλλ’ ύπδ ιστορικήν έποψιν τά μάλιστα 
περίεργον, διότι έν αύτω έγεννήθη ό Τσάρος 
Μιχαήλ Θεοδώρου, δ πρώτος ήγεμών έκ τής 
σήμερον βασιλευούσης οικογένειας τών 'Ρωμα- 
νώφ. Ό Τσάρος Μιχαήλ έβασίλευσεν άπδ τοΰ
έτους 1G13 μέχρι τοΰ 1645. Ό ίστορικδς ούτος 
οίκος έκειτο παρημελημένος κάπως καί σχεδόν 
ετοιμόρροπος μέχρι τής έποχής, καθ ’ ήν ό αύτο- 
κράτωρ Αλέξανδρο; Β'. έστέφθη έν Μόσχα. 
Τότε έπισκεφθείς αύτδν ό αείμνηστος ήγεμών 
καί έπιθυμών νά διατηρήση τδ ιστορικόν τοΰτο 
μνημεΐον καί νά τδ σώση άπδ τής έντελοΰς 
καταστροφής διέταξεν ένα τών καλλιτέρων άρ- 
χιτεκτόνων ν’ άνακαινίση αύτό. Αί έργασίαι 
ήρξαντο ύπδ τήν έπιτήρησιν τοΰ άρχιτέκτονος 
'Ρίχτερ καί έπερατώθησαν έν έτει 1869. Σή
μερον ή κοιτίς αυτή τής αύτοκρατορικής οικο
γένειας τής 'Ρωσσίας διατηρείται οΐα παρί-

σταται έν τή ήμετέρα είκόνι. Έν τφ άνακτόρφ 
τούτφ φυλάττονται διάφορα αρχαία κειμήλια 
καί δείκνυται καί τδ δωμάτιόν, έν ω ό πρώτος 
Τσάρος έγεννήθη.

ΚΡΙΟΜΑΧΙΑ ΕΝ ΚΑΥΚΑΣΩι.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 232.)

Καύκασος, τδ φυσικόν τοΰτο προπύργιου 
μεταξύ Εύρώπης καί Ασίας, περιέχει 
διαφόρους φυλάς, αΐτινες ύπδ πολλάς

επόψεις έλκύουσι τδ ένδιαφέραν τοΰ περιηγητοΰ. 
Ή ένδυμασία αύτών, τά ήθη καί έθιμα περι- 
εγράφησαν ύπδ πολλών έθνογράφων. "Ηδη έν 
Τιφλίδι, τή ύπδ έκατδ χιλιάδων ψυχών κατοι- 
κουμένη πρωτευούση, ό ξένος ευρίσκει περι- 
εργότατον κράμα εύρωπαϊκών καί ασιατικών
στοιχείων. Έν ταΐς δδοΐς τής Τιφλίδος βλέπει 
τις πλησίον Εύρωπαίων Τατάρους μέ τά ύψηλά 
αύτών καλύμματα τής κεφαλής, Αρμενίους 
σοβαρούς μέ τούς πλατείς αύτών έπενδύτας,
λεπτοφυείς Γεωργίους μέ τήν έθνικήν αύτών 
στολήν, μολλάδας μέ τδν λευκόν πίλον, Πέρσας, 
'Ελληνας κτλ. "Ολαι αί διάφοροι αύται φυλαί 
διετήρησάν τι τών παλαιών αύτών ηθών καί 
εθίμων καί άγαπώσιν ιδίως τά δημόσια θεά
ματα. Μεταξύ τών θεαμάτων τούτων εν τών
μάλλον αγαπητών είς δλας τάς τάξεις τοΰ λαοΰ 
είναι καί ή κριό μα χία, ήν παριστα ή παρα
τεθειμένη είκών. ‘Η παράστασις αυτή δέν χρή- 
ζει ποοπαρασκευής τίνος καί δύναται νά έκτε-
λεοθή όπουδήποτε εύρίσκεται ποίμνιον. Εκ
λέγονται δύο καλώς θρεμμένοι, ισχυροί κριοί, 
καί άφ’ ού γίνωσιν έπ’ αύτών στοιχήματα, δίε- 
ρεθίζονται οί κριοί ύπό τών περιεστώτων. '0 
άγών άρχεται πεισματώδης, πάντες δέ οί δια- 
βαίνοντες ΐστανται θεαταί, λαμβάνοντες μέρος 
ύπερ τοΰ ενός ή τοΰ άλλου κριοΰ. Έν μέσφ 
φωνών καί γελώτων έξακολοοθεΐ ό άγών, μέχρις 
ού ό ετερός τών κριών ήττηθείς πίπτει. Οί 
κερδίσαντες είσπράττουσι τά χρήματα καί ή 
παράστασις λήγει.

Α’.

ΟΝΕΙΡΟ.
Ί’ιλή, δαχτυλιδόμεση, μ- ηλιοκαμένο χρώμα, 

Μέ μαύρα, ξέπλεκα μαλλιά, μέ δυό φωτιαϊς ’στά μάτια, 
Μέ δόντια πέτραι; 'ατό γιαλό, καί μέ μπουμπούκι στόμα, 
‘II Ποίησις μοϋ ’φάνηκε σέ δάση γιά παλάτια.

¥
Ιίολλαϊ; φοραϊ; τήν είχα δει, ποΰ μέ κρυφοκυτοΰσε, 

Άλλ’ δμως δέν έτόλμησα ποτέ νά τής μιλήσω ■ 
Μιά μέρα, σέ μιά βεματιά ποΰ γλυκοτραγουδούσε, 
Μοϋ φάνηκε καί πρόσταζε νά τήν άκολουθήσω.

*

Μέ πήρε καί μοϋ έδειξε τά κύματα, τά δάση, 
Καί μ’ έμαθε νά έννοώ τή; φύσεως τή γλώσσα. 
1 ί λέν τά δένδρα ποΰ μέ βιά ό άνεμος ταράσσει, 
ΓΙόσα μάς λέγει τό πουλί, καί τό νεράκι πόσα.

♦

Καί άπ’ εκείνον τόν καιρό κ' έγόι αύτήν δουλεύω, 
Καί κάθε πόνο, καθεμιά χαρά σ’ αύτήν τά λέω · 
Σ’ αύτήν θά πάγω νά τά πώ, γιατί αύτήν λατρεύω, 
Ποΰ μ' έμαθε νά λαχταρώ, πού μ’ έμαθε νά κλαίω.

’-Κ—’

Β'.

Ν Ε Ρ ΑΪΔ Α.

Σέ βράχο, πού καμάρωνε, καθόμουνε μιά μέρα. 
Ία πόδια του τοϋ τ’ άγλυφε νεράκι κρουσταλλένιο, 
Καί τήν κορφή του φύλαγε άπό βροχή κι’ αγέρα 
Ιΐλατάνι χιλιοπόδαρο, πλατάνι σιδερένιο.

*

Καθόμουνε καί σκέπτουμουν. Μά τό νερό θολώνει, 
Κ’ έμπρό; μου μέ μιας φαίνεται νεράιδα χρυσομάλλω· 
Σ’ τά μάτια της τά γαλανά φαίνονται χίλιοι πόνοι, 
Χίλιαις άγάπαις δύστυχαι; οπού μπορώ νά ψάλλω.

Αλλοίμονο σ’ τόν άτυχο πού φέρει σ' τά νερά της, 
Τόν αγκαλιάζει καί μαζύ βουλιάζουνε σ' τά βάθη! 
’Εμένα μέ δασκάλεψε ένα; γεροδραγάτης ■ 
Σταυροκοπήθηκα — κ’ εύθύς άπό μπροστά μου έχάθη.

Έν Λειψία.

Κωνσταντίνο; Μάνος.

ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Αποφθέγματα τού Σααδή, συλλεγέντα μέν έκ 
τοΰ 'Ροδώνος (Γκιουλιστάν) μεθερμηνευθέντα 

δέ έκ τής Περσικής.

Ύπό Χρ. ΤΤαπαδοπούλου.

(Συνέχεια.)

38) ‘0 έρίζων σοφωτέρφ αύτοΰ λογισθήσεται 
αμαθής.

39) ‘Ο παρ’ αϊσχροϊς παροικών ού δύναται 
όραν τδ αγαθόν.

40) Απόρρητόν τι αμάρτημα άλλοι; μή 
λέγε, εί βούλει μή στερηθήναι τής πίστεως 
εκείνων.

41) Ό παιδείας γευσάμενος καί μή ενεργών 
προσέοικε γεωργφ δδηγοΰντι τδν βοΰν έν τφ 
άγρφ καί μή σπείροντι.

42) 'Η εύλάβεια ού προελεύσεται έκ σώ
ματος έστερημένου λογικού, καί φλοιός λε- 
πτοκαρύου άνευ σαρκδς ούκ εσεται προς έμ- 
πόριον.

43) Ό άνικανών έν ταΐς διενέξεσιν ούδόλως 
δύναται διεξαγαγεΐν δίκας.

44) Εί μέν πάσαι αί νύκτες ήσαν ή νύξ τοΰ 
πεπρωμένου ούδεμίαν αύτη έξεται αξίαν.

45) Ό κατά δοκορν φαινόμενο; αγαθός ούκ 
έξεται αγαθά προσόντα, άτε έν-ργούσης τής καρ
δίας, καί ούχί τού δέρματος.

46) 'Ο κρατίστοις σχών διενέξεις άπόλλυσιν 
έαυτόν.

47) Ούκ έξεστι τοΐς νοΰν έχουσι άθλεΐν μετά 
λέοντος καί μάχεσθαι ταΐς χερσί κατά ξίφους.

48) Ασθενής δεικνύς εύθαρσίαν κατά ισχυ
ρού συμμαχεί τφ έαυτοΰ πολεμιφ έπι τή αυ:ου 
απώλεια.

49) Ό μή τάς παοαινέσεις άκούων έφίεται 
άκούειν επιπλήξεις.

50) Οί στερούμενοι ίκανότητος ού δύνανται 
όραν τούς έχοντας ταύτην, ώσπερ ο! αγοραίοι 
κΰνες οί όρώντες τούς θηρευτικούς ποιοΰσι θό
ρυβον μέν, άλλ’ ού τολμώσι βαινειν έπι τα 
πρόσω.

51) Ό μή δυνάμενος λόγιο ίσχΰσαι τίνος 
επιπίπτει έπ’ αύτοΰ ύβρεσι καί λοιδορία1.;.

52) Εί μέν ούκ ήν λιμοκτονία ού δύναται 
πτηνδν πεσεΐν έν τω δικτύφ, ουδέ θηρευτή; βαλ- 
λεϊν δίκτυα.

53) Οί σοφοί έσθίουσι λίαν βραδέως- οί 
εύλαβεΐς μέχρι κόρου· οί θρησκευτικοί υόνον 
δπως μή έ-.πνεύσωσιν · οί νέοι μέχρι τοΰ τελευ
ταίου τοιβλίου· καί οί πρεσβύτεροι μέχρι μόχθου.

54) Γυναιξί συνδιασκέπτεσθαι φροΰδον, τοΐς 
δέ αϊσχροϊς αφειδώς παρέχειν αμάρτημα.

55) Ό μή άποκτείνων τον έαυτοΰ πολέμιον, 
ούτός έστι πολέμιο; έαυτοΰ.

56) Σοφό; έλθών έριδι άμαθέσι ού δει άνα- 
μένειν τιμήν παρ’ αύτών εί μέν σοφό; καταβάλη 
σοφόν τή γλυκύτητι τοΰ λόγου αύτοΰ ούδέν τδ 
έκπλήττον τοΰτό έστι λίθο; θραύων μαργαρίτην.

57) Μή έκπλήττου εί ό λόγο; εύαισθήτου 
άνδρός ούκ έποιήσατο αΐσθησιν εν όμάδει μου
ρών· ώσπερ ό ήχος τής βαρβίτου ού δύναται 
ΰπερβαλλεΐν τόν τοΰ τυμπάνου, ουτω καί ή 
δσμή τής άμβάρεως ού δύναται παραβληθήναι 
τή σκληρά δσμή τοΰ σκόρδου.

. 58) Εί μέν μαργαρίτης πέση έπί ακαθάρτου 
υδατος ούκ άπόλλυσι τήν αξίαν εί δέ ό κονι- 
ορτός άναβή μέχρις ούρανοΰ άείποτέ έστι μη
δαμινός. Ή ίκανότης άνευ άνατροφή; έστιν 
άλγεινόν· τδ παρέχειν τινι άνατροφήν άνευ ικα
νότητάς έστι φροΰοον.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.

Διήγηιια έκ τοΰ Γαλλικού.

(Συνέχεια.)

Θ'.

Ή Άραβέλλα έμεινεν εμβρόντητο;· άναγνώ- 
σασα τήν σκληράν έπιστολήν ήρπασεν αύτήν έκ 
τών χειρών τής μητρός της καί άνέγνωσεν αύ
τήν έκ δευτέρου· δέν ήδύνατο νά πιστεύση τούς 
ίδιους αύτής δφθαλμούς. Παρητεΐτο λοιπόν διά 
παντός ό Χριστιανός! Καί ούτε καν πρδς αύτήν 
άπηύθυνε τόν τελευταΐον τούτον αποχαιρετισμόν! 
Λοιπόν δέν τήν ήγάπα, άφ’ ού δέν προσεπάθει 
νά όπερνικήση καί τά τελευταία προσκόμματα; 
Ή δυστυχής κόρη κατελήφθη ύπό άπελπισία; 
τοσοΰτον σφοδρά;, ώστε ή μήτηρ της’ καί ό 

άδελφός τη; άνησύχησαν σπουδαίως. Ήτο αυτή 
ή πρώτη αύτή; θλίψις, καί ή πρώτη θλίψις 
είναι πάντοτε ή δεινότερα, τουλάχιστον κατά 
τήν πρώτην στιγμήν. Βραδύτερου αισθάνεται τι; 
μέν τήν θλίψιν έπίση; ζωηράν, άλλά τότε ό 
άνθρωπος έχει δυνάμεις νά παλαίση κατ’ αύτής, 
εύρίκεται τρόπον τινα τεθωρακισμένος εναντίον 
αύτής. Ή πρώτη έντύπωσι; παρήλθε καί ό άν
θρωπο; μανθάνει δτι έν τφ κόσμοι τούτο» δέν 
εΐμεθα είμή διά νά ύποφέρωμεν.

Έπί πολλά; ήμερα; ή Άραβέλλα ήτο άσθε- 
νής· εΐτα δέ παρεκάλεσε τδν άδελφόν της Λιο- 
νέλον νά γράψη πρδς τδν Χριστιανόν, καί νά τω 

φιλικήν έξήγησιν διά τήν σκληράν το
σοΰτον καί άπότομον άπόφασιν του. Ή άπάν- 
τησις δμω; δέν ήρχετο. Τότε ή Άραβέλλα 
έγραψεν αύτή πρδ; τδν μνηστήρά της· τω ένεθύ- 
μισε τήν ίεράν του ύπόοχεσιν, καί τδν παρε- 
κάλεσε νά τή όμολογήση δλην τήν αλήθειαν, 
λέγουσα δτι αύτή έθεώρει έαυτήν δεδεμένην διά 
τοΰ λόγου της μέχρι τής ήμέρας, καθ’ ήν θ’ άπε- 
δεικνύετο δτι ήτο άνάξιο; · αύτής · άλλως τή 
άνήκεν.

Τέλο; ήλθεν έπιστολή έκ Βρύγης, άπευθυνο- 
μένη πρδς τήν Άραβέλλαν· ή έπιστολή αυτή 
δέν ήτο τοΰ Χριστιανού άλλά τοΰ ίερέω; Βέζη, 
έπιστολή πλήρης χριστιανική; άγάπης. Έν αύτή 
έλεγεν ό αγαθός ίερεύς, δτι ό Χριστιανός δέν 
ήδύνατο ούτε ι’όφειλε νά τή άπαντήση, διότι τδ 
χωρίζον αυτούς πρόσκομμα ήτο έξ εκείνων, τά 
όποια ούδεμία άνθρωπίνη θέλησι; ήδύνατο νά 
άρη. Καθήκον καί αύτοΰ ό»; υιού καί αύτή; 
ώς θυγατρδ; ήτο νά ύποταχθώσι καί νά περι- 
μείνωσιν άνωθεν τήν παρηγοριάν. Ό Χριστι
ανός τήν άπήλλαττε τοΰ δοθέντο; λόγου της · 
ούδέποτε δέ θά τήν έλησμόνει καί έν τή καρδία 
του θά κατείχε πάντοτε τήν πρώτην θέσιν 
μετά τδν Θεόν καί μετά τούς γονείς του. Τοΰτο 
ήτο δι’ αύτήν μεγάλη παρηγοριά, καί ι’όφειλε 
νά έπιδοθή εί; τά πρδς τήν μητέρα της καθή
κοντα καί νά ζητήση παρά τοΰ χρόνου τήν 
θεραπείαν τής βαθείας ταύτης πληγής. Έν τέλει 
δέ τής έπιστολής ό αγαθός ίερεύς έλεγεν δτι ή 
Κυρία Έρβέν μή δυνηθεΐσα νά ύποφέρη τοσαύτα; 
συγκινήσεις ήσθένησε σπουδαίως, καί δτι ή άσθέ- 
νειά της ένέπνεε πολλούς φόβους είς τούς οι
κείους της- διδ καί παρεκάλει τήν Άραβέλλαν 
νά ένώση τά; προσευχάς της μετά τάς ίδικάς 
του, δπως άπαλλαγή τών δεινών ή τόσον σκλη- 
ρώς δοκιμασθεΐσα αύτη οικογένεια.

Ή Άραβέλλα άναγνοΰσα τήν έπιστολήν ταύ
την δέν έκαμεν ούδεμίαν παρατήρησιν, άλλά 
καθ’ δλην τήν νύκτα τήν άνέγνωσεν έπανελημ- 
μένω; καί έσκέφθη έπ’ αύτής· δτε δέ τήν 
πρωίαν ή μήτηρ της είσήλθεν είς τδ δωμάτιόν 
της, ή κόρη άσπασθεΐσα αύτήν τή ειπεν.

— Μητέρα, άν δεν θέλης ν’ άποθάνω, άς 
έπιστρέψωμεν είς Βρύγην.

— Άραβέλλα, άπεκρίθη ή μήτηρ, δέν σκέ
πτεσαι σοβαρώ; δσα λέγεις. Ή Βρύγη είναι ό 
τελευταίος τόπο; δπου δυνάμεθα νά μεταβώμεν· 
ό ίερεύ; Βέζη;, δστι; κάλλιστα γινώσκει τά; 
αιτίας τοΰ χωρισμού, σοι λέγει καθαρά, δτι δέν 
πρέπει πλέον νά ΐδης τδν Χριστιανόν. Άπό- 
φευγε, τέκνον μου, τόν κίνδυνον ό ζητών τον 
κίνδυνον δ' άπολεσθή.

— Τοΰτο, μητέρα, προέρχεται έκ τοΰ δτι ό 
Χριστιανό; δέν αοί είναι είσέτι γνωστό;, ώ; εί
ναι είς έμέ· δέν έσπούδασας, ώς έγώ, τήν εύ- 
γενή έκείνην ψυχήν. Αισθάνομαι καί είμαι πε
πεισμένη, δτι ό Χριστιανός είναι τδ άθωον θύμα 
σκευωρία; τινός, σφάλματά; τινο; ή δυστυχή- 
ματο;, εί; δ αύτός δέν ένέχεται. ‘Υποφέρομεν 
άμφότεροι έκ δυστυχούς τίνος συμβάντος, τό
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όποιον ίσως δύναμαι έγώ νά Θεραπεύσω. Διά 
τών χρημάτων τά πάντα είναι δυνατά.

— Ναί, κόρη μου, τά πάντα εξαγοράζονται 
διά τών χρημάτων, εκτός τής τιμής καί δυστυ
χώς . . .

— Ό Χριστιανός δέν παρέοη τήν τιμήν 
του, όχι, μήτερ. Περί τούτου νά ήσαι βέβαια. 
Ούτε άτιμοι είναι οί γονείς του, οί γνωστοί και 
σεβαστοί έν βλη τή πόλει τής Βρύγης. Πρέπει 
ήμεΐς νά ύποφέρωμεν διά άτιμον πράξιν προγό
νου τινός; "Όχι, όχι, σοί τδ έπαναλαμβάνω · 
απαιτώ τήν άλήθειαν, τήν πλήρη άλήΘειαν. 
θέλω έγώ ’αύτή νά κρίνω περί τή; αίτιας καί 
ούχί νά καταδικαστώ άνευ ύπερασπίσεω;. "Ας 
μεταβώμεν είς Βρύγην ■ έκεΐ Θά ϊδω τόν εφη
μέριον )Βέζην καί | άφ’ ού άκούσω τά πάντα 
παρ’ αύτοΰ, άν τά προσκόμματα ήναι ανυπέρ
βλητα, Θά υποταχθώ. Άλλως τε δέν Θά υπο
φέρω έπί μακράν!

— θά μεταβώμεν είς Βρύγην, άφ’ ού Θεω
ρείς τοΰτο ώ; παρηγοριάν. Άλλά συλλογίσου 
βτι ή Θεία σου Μαργαρίτα σέ περιμένει, και βτι 
ύπεσχέθης νά τήν έπισκεφθής. Μή λησμονήσεις, 
βτι ή μεγάλη αύτής ήλικία δέν τή έπιτρέπει 
νά περιμένη έπί πολύ.

— θά έπισκεφθώ τήν θείαν μου, μήτερ, 
άφ’ ού άποφασισθή ή τύχη μου. "Αν πρέπη 
ν’ άπαρνηθώ πάσαν εύτυχίαν έν τώ κόσμω τούτω, 
θα ζητήσω πλησίον τή; άγιας έκείνης γυναικός 
καί πλησίον τοΰ θεοΰ παρηγοριάν.

— Καί έγώ τί Οά γείνω, τέκνον μου; εΐπεν 
ή κόμησσα κλαίουσα.

— Σύ, μήτερ, θά ήσαι πλησίον ήμών. Ή 
οικία τής Θεία; Μαργαρίτας εΐναι ευρύχωρος ■ 
έκεΐ θά ζώμεν δλοι όμοΰ. Έκεΐ θά έπιδοθώ 
εις άγαθοεργίας μιμούμενη τό παράδειγμα τής 
σεβαστής καί έναρέτου θείας μου.

Ή άπόφασις τής νεάνιδος έφαίνετο άκλό- 
νητος. Ό Αιονέλος, δστις ήγάπα πολύ τήν 
άδελφήν του, έθεώρει εαυτόν τδν πρώτον ένοχο ν 
έν τή περιπτώσει ταύτη. ‘Η διαγωγή του ύπήρ- 
ξεν έλαφοά, διαγωγή άπερισκέπτου νεανίου, διότ ι 
ώφειλε νά έξετάση τά πάντα πριν ή είσαγάγη 
τδν φίλον του είς τήν οίκογένειάν του. Ένόει 
κάλλιστα πόσην άνάγκην είχεν ή ’Αραβέλλα νά 
φωτισθή, καί αύτός δέ τδν αύτδν εΐχε πόθον. 
Ήθελε νά ϊδη τδν Χριστιανόν καί νά τφ άπο- 
σπάση ειλικρινή έξομολόγησιν. Ώς έκ τούτου 
καί ύπέρ πάντα άλλον έβιάζετο ν’ άπέλθη τής 
Σκωτίας, καί μετ’ όλίγον ή οικογένεια σύμπασα 
άνεχώρησεν είς Βέλγιον.

Ούδέν ήδύνατο νά διασκεδάση τάς σκέψεις 
τής Αραβέλλα;· καθ’ δλον τόν διάπλουν έμεινεν 
έπί τοΰ καταστρώματος τοΰ πλοίου, έχουσα τούς 
όφθαλμούς ύψουμένους πρδς ούρανόν, ώς νά 
έζήτει άνωθεν αίσιόν τινα αίωνόν. "Αμα δ’ έ- 
φθασαν είς Όστένδην, ή ’Αραβέλλα ήθέλησε ν’ ά- 
ναχωρήσωσι, καί μόλις άφιχθεΐσα είς τήν οι
κίαν τής μητρός της, τήν παρεκάλεσε νά 
γράψη δλίγας λέξεις πρδς τδν ιερέα Βέζην. 
Ό Αιονέλος προύτάθη νά μεταβή άμέσως πρδς 
τδν Χριστιανόν ■ δέν θά έβλεπε τδν φίλον του, 
άλλ’ ή παλαιά τροφός του, ή Κλάρα, θά 
έγίνωσκε βεβαίως τά διατρέχοντα καί Οά τώ 
έδιδε πληροφορίας τινάς, διότι ή οικογένεια ού
δέν είχε μυστικόν άπδ τής τροφού, ήν έθεώρουν 
πάντες ώς μέλος ,τής οικογένειας. "Εκρουσεν 
έλαφρώ; τήν Θύραν, καί ή γραΐα υπηρέτρια 
κατήλθε ν’ άνοιξη· τδ ωχρόν της καί μελαγ
χολικόν πρόσωπόν έλαμψεν έπί στιγμήν.

— Σεΐς έδώ, μιλόρδε, τώ είπε · σείς έρ- 
χεσθε είς τήν οικίαν αύτήν τών δακρύων; Ό 
θεός νά σάς άνταμείψη διά τοΰτο! Νά φω
νάξω τδν Χριστιανόν; "Ισως δέν Θά ήμπορέση 
νά έλθη.'

— Δός μοι πρότερον ειδήσεις του, καί ει
δήσεις περί τής Κυρίας Έρβέν.

— Ή Κυρία εΐναι πολύ κακά δυστυχώς· 
σβύννει κάθε ήμέραν. Άπδ πολλοΰ καιρού 
πάσχει χωρίς νά λέγη τίποτε, άλλά τδ τελευ- 
ταΐον τοΰτο κτύπημα . . .

— Ό Χριστιανός, ό πατήρ του, πώς ύπο- 
μένουσι ταΰτα;

— Μέ θάρρος, κύριε· άλλ' ό κύριος είναι 
άδύνατος πολύ καί τδ παιδί μου καί αύτό 
πάσχει. ’ Απδ δεκαπέντε ημέρα; δέν έφαγον 
δύο λίτρας άρτου είς τδν οίκον. Ό θεός μάς 
δοκιμάζει πολύ.

— Είναι ίσως ό έφημέριος Βέζης έδώ;
— Συνήθως μένει έδώ· απόψε δμως έπέ- 

στρεψεν είς τήν οικίαν του διότι ήτο πολύ κο
πιασμένος.

— Είπέ, σέ παρακαλώ, είς τδν Χριστιανόν 
δτι ήλΟον, δτι έπεθύμουν νά τδν ϊδω καί νά μέ 
όρίση ποΰ ν’ άνταμωθώμεν. Ημείς λαμβάνομεν 
πολύ μέρος είς τήν λύπην του καί δέν δύνα
ται ν’ άρνηθή νά δεχθή τδν καλλίτερόν του 
φίλον.

— θά τοΰ τδ είπω, κύριε- άλλ’ άποφεύγει 
τδν κόσμον. Τί δυστυχία! Νά βασανίζεται ό 
αθώος νέος τόσον πολύ! Τέλος πάντων, αύτδ 
είναι τδ θέλημα τοΰ θεοΰ . . . Μέ ουγχωρεΐτε, 
κύριε· μέ φωνάζουν. Ολη ή φροντίς είναι 
έπάνω μου. Πλήν μείνατε ήσυχος· Οά έκτε- 
λέσω τήν παραγγελίαν σας.

Ό Αιονέλος διηυθύνθη πρδς τήν οικίαν τοΰ 
ίερέως· καί δέν ήλπιζε μέν νά έκβιάση έξήγησίν 
τινα, διότι ίσως ό Χριστιανός, μή ών κύριος 
τοΰ μυστικού τής οικογένειας του, δέν ήδύνατο 
νά διάθεση αύτοΰ κατά τδ δοκοΰν ούχ ήττον 
δμως ώφειλε νά δοκιμάση. Ή εύτυχία δύο 
προσφιλών δντων, τής άδελφή; του καί τοΰ 
φίλου, έξήρτητο έκ τής έξηγήσεως ταύτης. Ή 
υπηρέτρια τοΰ ίερέως τδν ώδήγησεν είς τδ δω
μάτων, δπου έκάθητο κατάκοπος δ άγαθδς έφη
μέριος.

— Αγαπητέ μοι λόρδε, άνέκοαξεν ούτος · τί 
έρχεσθε είς Βρύγην; Ή δεσποινίς ’Αραβέλλα 
σάς συνώδευσε;

— Βεβαίως, καί ή μήτηρ μου προσέτι.
— Όποιον νέον βασανιστήριον διά τδν καλόν 

νέον! Νά τήν αΐσθάνηται τόσον πλησίον του καί 
νά μή τήν ϊδη! Διότι δέν θά τήν ϊδη· περί 
τούτου έστέ βέβαιος. Είναι ήρως, είναι μάρτυς 
ώς ό πατήρ του. Αί δύο αύται ψυχαί περι- 
κλείουσι θησαυρούς δλους αύταπαρνήσεως καί 
υπομονής.

— Πρέπει νά δμιλήσω τδν Χριστιανόν, τοΰτο 
είναι άπαραίτητον.

— Έάν τδν άγαπάτε, έάν ήσθε καλός καί 
έλεήμων, άφήσατε ν’ άγνοή τήν ένταΰθα άφι- 
ξίν σας.

— Τήν έμαθεν ήδη- έρχομαι έκ τής οικίας 
του δπου εΐδον τήν Κλάραν.

— Έν τοιαύτη περιπτώσει ό θεός νά χορη- 
γήση είς τδν δυστυχή τήν άπαιτουμένην δύναμιν! 
Άγνοώ πώς Οά ύπομείνη τήν νέαν ταύτην δο
κιμασίαν. Δέν έπρεπε νά τδν έκθέσητε είς αύ
τήν, μιλόρδε.

— Ή άδελφή μου τδ άπήτησε· συλλο- 
γισθήτε τί υποφέρει. Ή ’Αραβέλλα θέλει έξή- 
γησιν ειλικρινή, καί έχει δικαίωμα είς τοΰτο. 
Καί ήμεΐς δλοι άπαιτοΰμεν τοιαύτην έξήγησίν, 
καί τήν άπαιτοΰμεν παρ’ ύμών· δέν σάς τδ άπο- 
κρύπτω.

— Έγώ, μιλόρδε, ούδέν δύναμαι νά είπω 
άνευ τής άδειας τών φίλων μου. Ό κ. Έρβέν, 
δ Χριστιανός καί ή μήτηρ του μοί ένεπιστεύ- 
θησαν τάς θλίψεις των. Αύται δέν μοί άνή- 

κουσιν. Αύτοί μόνοι δύνανται νά διαθέσωσι 
τών μυστικών των.

— Άλλ’ ή άδελφή μου; Πριν ή παραιτηθή 
έντελώς, δέν δύναται ν' απαίτηση νά τήν άφή- 
σωσι νά κρίνη άφ’ έαυτής; Είναι έλευΟέρα, 
νομίζω, νά παραδεχθή τδν σύζυγόν της καί 
δυστυχοΰντα.

— Πράγματι, μιλόρδε, τήν δυστυχίαν ού- 
ναταί τις νά συμμερισθή· άλλά τήν ατιμίαν; 
Καί ύμεΐς Θά ήσθε έναντίος τοιούτου γάμου, 
καί ό Χριστιανός έχει ψυχήν πολύ εύγενή δπως 
άποδεχθή έκ μέρους τής άδελφής ύμών τοιαύτην 
θυσίαν. Γήν δυστυχίαν του θά φέρη μόνος, 
κρατών υψηλά τήν κεφαλήν, διότι είναι νέος 
άξιος πάσης ύπολήψεως.

— Γί νά είπω λοιπόν εις τήν άδελφήν 
μου;

— Νά εϊπητε, βτι έγώ δέν δύναμαι νά 
λύσω τήν σιωπήν μου, ήν μοί έπιβάλλουσιν ή 
φιλία μου καί ή ύπόσχεσίς μου, καί δτι τήν 
παρακαλώ νά μή κάμη περαιτέρω διάβημα, άν 
κήδεται τοΰ Χριστιανού. Έάν τρέφη πρδς αύ
τδν συμπάθειάν τινα, πρέπει άμέσως ν’ άποσυρθή, 
ινα μή τώ καταστήση δύσκολον τδ έπιβαλλόμενον 
αύτω καθήκον. θά δεηθώ τοΰ θεοΰ, δπως τή 
δώση τήν πρδς τοΰτο άπαιτουμένην δύναμιν. 
Χαίρετε, μιλόρδε.

Βαρύθυμο; έπέστρεψεν ό Αιονέλος είς τήν 
οικίαν. Ή ’Αραβέλλα άπήτησε νά μάθη τά 
πάντα παρ’ αύτοΰ. Ήκουσε τδν αδελφόν της 
μέχρι τέλους χωρίς νά τδν διακόψη μετά φαι- 
νομένης ησυχίας. Ή μήτηρ της παρεκάλεσεν 
αύτήν ν’ άκολουθήση τήν συμβουλήν τοΰ ίερέως, 
νά μεταβή παρά τή θεία της καί νά περιμείνη 
καταλληλοτέραν περίστασιν, διότι ήδη ή άσθέ- 
νεια τής Κυρίας Έρβέν άπησχόλει δλας τάς 
ώρας καί τάς σκέψεις τού υίοΰ της. Βραδύ- 
τερον δέ . . .

— "Εχεις δίκαιον, μητέρα, εΐπεν ή κόρη· 
Θά περιμείνω, άλλά Οά περιμείνω ένταΰθα, πλη
σίον του. Ούδέν διάβημά μου θά τώ φανερώση 
τήν παρουσίαν μου· δέν έπιθυμώ νά έπαυξήσω 
τάς θλίψεις του καί τήν ανησυχίαν του. Αύτός, 
γνωρίζων με τόσον καλώς, Θά μ’ έννοήση, καί 
θά έκτιμήση τήν σιωπήν μου. Άμφότεροι έν- 
νοούμεθα.

Ούδείς έν Βρύγη έμαθε τά διατρέξαντα· ή 
έπισφαλής ύγεία τής ’Αραβέλλας υπήρξε καλή 
πρόφασις, δπως μή δεχθώσί τινα έν τή οικία 
των. Πολλάκις τής ήμέρας άπεστέλλετο ό υπη
ρέτης νά μάθη περί τής υγείας τής Κυρίας 
Έρβέν, καί έπί πολλάς ήμέρας ούδεμία άλλη 
σχέσις ύφίστατο μεταξύ τών δύο οικογενειών. 
Ό Χριστιανός δέν έζήτησε νά ϊδη τδν φί
λον του καί δ έφημέριος έτήρει τήν σιωπήν 
του. Τά πάντα ήσαν ήσυχα κατ’ έπιφάνειαν- 
άλλ’ όποια θύελλα έμαίνετο έν ταΐς καρ- 
δίαις!

Έν τφ οϊκφ Έρβέν ή άπελπισία ήτο με
γάλη, διότι ή κατάστασις τής Χριστίνης έβαινε 
χειροτερεύουσα. Πρδ πολλοΰ έπασχεν έκ νοσή
ματος τοΰ ήπατος, προκληθέντος έκ ξτών δια
φόρων τοΰ βίου της περιπετειών, καί έπιταθέντος 
έκ τής μονοτόνου καί θλιβερά; ζωής της. Κατά 
τάς μακράς ώρας τής άπομονώσεως άνεκάλει ή 
Χριστίνη είς τήν μνήμην της τούς παλαιούς 
θριάμβους της καί τδ παρελθόν, δπερ έφυγεν 
άνεπιστρεπτεί καί δπερ αύτή είχε καταστρέψει. 
Ή έπάνοδος τοΰ υίοΰ της, καί ή άπώλεια τών 
έλπίδων της εΐχον έπιταχύνει τήν κρίσιν τής 
νόσου. Ούδέν ήδύνατο ήδη νά σώση τήν ταλαί- 
πωρον γυναίκα, ήτις ούδέν έπόθει διακαέστερον 
ή τδν θάνατον.

Συχνάκις^συνδιελέγετο μετά’τοΰ ίερέως Βέζη, 
δστις έζήτει νά δώση αύτή θάρρος καί νά προ- 

καλέση έξομολόγησιν, ήν ή Χριστίνη έν τή 
υπεροψία της δέν άπεφάσιζε νά κάμη. Ήκουε 
μετά προσοχής τδν έφημέριον όμιλοΰντα, ώμίλει 
μετ’ αύτοΰ πολύ, άλλά δέν έξωμολογεΐτο.

Κατά τινα δμως νύκτα ή προσβολή τής νόσου 
υπήρξε τοσοΰτον σφοδρά, ώστε έδέησε νά προσ-

κληθή κατεπειγόντως ό ιατρός. Ούτος έλθών 
καί έξετάσας τήν άσθενή δέν άπέκρυψεν άπδ τοΰ 
’Εμμανουήλ τδ σοβαρόν τής θέσεώς της και τον 
παρεκίνησε νά καλέση τδν ιερέα, διότι υπήρχε 
φόβος, μή ή άσθενής άποθάνη άπδ στιγμήν είς 
στιγμήν. Ή Χριστίνη ήσθάνθη προσεγγίζοντα 
τδν θάνατον καί έπέμεινε νά κληθή ό ίερεύς. 
Ουτος ήλθεν άμέσως. "Αμα ίδοΰσα αύτδν ή 
άσθενής συνεκινήθη καί έστέναξε βαθέως. Ή

Τέλος έζήτησεένδόμυχος πάλη ήτο φρικτή.
νά τούς άφήσωσι μόνους καί άσπασθεΐσα τρυ· 
φερώς τδν υιόν της έμεινε μόνη μετά τοΰ πνευ·
ματικου.

Ό ίερε’υ; τή είπε παρηγορητικούς τινας λό-

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΕΝ ΣΕΒΙΛΛΗ·.

— Πρέπει νά έλαφρώσω τήν καρδίαν μου, 
πάτερ, εΐπεν ή Χριστίνη διακόπτουσα αύτόν· 
πρέπει ή άλήΟεια νά γνωσθή παρ’ ύμών ιδίως, 
δστις πρδ πολλοΰ άγνοεΐτε τί είμαι καί δστις 
μ’ έκτιμάτε περισσότερον ή δ,τι είμαι άξια. Η 
έξομολόγησίς μου αυτή θά ήναι ένώπιον τοΰ 
θεοΰ μετάνοια αν ούχί έπαρκής, άλλά σκληρά 
διά τδ έγκλημά μου. Άλλοτε έν ξένη τινι έκ
κλησία έξωμολογήθην ένώπιον ίερέως ξένου, οστις 

ούδέ μέ εΐδεν, άλλά μόνον μέ ήκουσεν. Σή
μερον ή τιμωρία μου πρέπει νά ήναι πλήρης· 
μετανοώ, πάτερ, ταπεινοΰμαι καί θά είπω τά 
πάντα. Ή θεία δίκη έπέρχεται μέν βραδέως, 
άλλ’ έπέρχεται· είθε ό θεός μή μέ κρίνη πολύ 
αύστηρώς.

— "Εχε πεποίθησιν εις Αύτόν, τέκνον μου · 
ή μετάνοια έξαγοράζει τά πάντα. Σέ άκούω.

(Έπεται τό τέλος.)
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Η ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ
ΠΥΡΕΙΩΝ.

’Τ7>'ΐ'··Ρ' έφεύρ^αις τών χρησιμωτάτων τούτων 
ή 1~; R καί Απαραιτήτων αντικειμένων πάσης 

οικίας καί παντός ανθρώπου, ών ή χοή- 
σις κατέστη ήδη παγκόσμιος, αποδίδεται εις δια
φόρους. Ή έπικρατεστέρα γνώμη ήτο μέχρι 
τοΰδε δτι τά πυρεία, ώς έχομεν αύτά σήμερον, 
έφευρέθησαν ύπό τίνος Γερμανού Κάμμερερ, 
χημικού γεννηθέντος τφ 1790 έν Βυρτεμβέργη 
καί άποθανόντος έν έτει 1857 έν τινι φρενο
κομείο). Λέγεται δέ δτι τά πρώτα πυρεία κα- 
τεσκευάσθησαν παρ’ αύτού έν έτει 1832.

Ήδη δμως έγνώσθη έξ έπισήμων πληρο
φοριών οτι ή έφεύρεσις τών χημικών πυρείων 
(κοινώς σπίρτων λεγομένων) είναι ζαθαρώ; γαλ
λική, καί δτι ό εύρέτης αύτών είναι ό ιατρός 
Κάρολος. Σωριά, πρόεδρος τανύν τής γεωργικής 
Έταιρίας έν Poligny τής Γαλλίας. Τφ έπι- 
στήμονι τούτφ ή Γεωργική ’Ακαδημία τής Γαλ
λίας άπένειμε κατ’ αύτάς μετάλλιον διά τήν έν 
έτει 1831 γενομένην παρ’ αύτού έφεύρεσιν τών 
χημικών πυρείων. Πεντήκοντα εξ έτη έπρεπε 
νά παρέλθωσι, πριν ή άναγνωρισθή καί έκτι- 
μηθή ό εύρέτης τών τοσοϋτον χρησίμων οικια
κών αντικειμένων!

Πρό τής πρακτικής ταύτης έπινοήσεως τών 
πυρείων διάφορα ήσαν τά μέσα, δι’ ών οί άν
θρωποι ήναπτον πύρ, μέσα δλα ολίγον πρακτικά, 
διότι άπήτουν τήν υπαρςιν πυρός. Κατά τόν 
1G··' αιώνα ήσαν έν χρήσει πυρεία θειούχα, ήτοι 
ξύλα μικρά, ών ή άκρα ήτο έμβεβαμμένη έν 
ρευστφ θείφ. Ό χάλυψ τών πυρείων ήτο ήδη 
γνωστός κατά τόν 7”'' αιώνα. Έν έτει δε 1806 
έπενοήθη ύπό τού συνταγματάρχου Γροβέρ ό 
πνευματικός χάλυψ, δστις διά βιαίας τοΰ άέρος 
πιέσεως ήναπτεν έναυσμα· άλλ ή χρήσις αύτοΰ 
περιωρίσθη μόνον είς τά εργοστάσια τής φυσι
κής. Ό φωσφορικός χάλυψ, εφευρεθείς τφ 1809 
ύπό τοΰ Κανιάρ, συνέκειτο έκ μικρού σωλήνος, 
περιέχοντας φώσφορον, έν φ ένεβάπτετο μικρόν 
ςύλον θειοΰχον.

Άλλ’ δλαι αί μέθοδοι αύτατ ήσαν όλίγον 
πρακτικαί, έπέφερον δμως τήν έφεύρεσιν τών 
φωσφορικών πυρείων, τά όποια κατά πρώτον 
έςεμεταλλεύθησαν βτομηχανικώς έν Αύστρία, 
δθεν διεσκορπίσθησαν καθ’ δλην τήν ύφήλιον.

Οί ’Άγγλοι άποδίδουσι τήν έφεύρεσιν τών 
φωσφορικών πυρείων είς τόν Άγγλον Ούάτ. 
Ήδη δμως είναι Αποδεδειγμένου δτι πρώτος 
εύρέτης αύτών είναι ό Γάλλος Σωριά, δστις έν 
έτει 1831 μαθητής έτι ών έν τφ Αυκείφ τής 
Δώλης έπενόησε νά έμβάψη θειούχα πυρεία εν
τός χλωρίου ποτάσης καί διά τή; τριβής αύτών 
έπί σκληρού σώματος κεκαλλυμμένου ύπό λεπτού 
στρώματος φωσφόρου νά παράγη πυρ. Είς αύ
τόν λοιπόν δικαίως δφείλεται ή πρακτικωτάτη 
αυτή έφεύρεσις, καί τοΰτο άποδεικνύεται ού 
μόνον έκ τοΰ άπονεμηθέντος αύτφ μεταλλίου, 
άλλά καί έκ τής μαρτυρίας διαφόρων προσώπων 
ζώντων έτι καί άναμιμνησκομένων τής έποχής 
έκείνης, καθ’ ήν τό πρώτον άνεφάνησαν έν τφ 
κόσμφ τά πυρεία, ών ή χρήσις μετεδόθη ήδη 
καί είς αύτά τά ένδότερα τής Αφρικής καί είς 
αυτας ετι τας ήμιβαροάρους χώρας τής μεσημ
βρινής ’Αμερικής.

Τά; άνω πληροφορίας δφείλομεν είς τόν 
Κύριον Α. Πικώ, καθηγητήν έν τφ Αυκείφ τής 
Γρενόβλης.
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Μετά λύπη; έμάθομεν, δτι καί αύθι; προσ- 
εολήθη ή ύγεία τού πολυτίμου ήμών ομογενούς, 
έςοχωτάτου Κυρίου Γρηγορίου Μαρασλή, 
δημάρχου ’Οδησσού, γνωστού τοΐς πάσι διά τάς 
γενναίας του σύνδρομά; έν τε τή Ρωσσία καί 
έν Έλλάδι. Εύχόμεθα άπδ καρδία; δπως ό 
εύπατρίδης ούτος, άπέχων έπί τινα χρόνον άπό 
τών πολυειδών αύτού εργασιών δυνηθή ν’ άνα- 
λάβη έντελώς πρδς μεγάλην χαράν τών ύπερα- 
ρίθμων αύτού συμπολιτών καί φίλων.

Ό έν Άμστελοδάμφ φιλέλλην Καθηγητής 
Κ',ς Η. C. Muller, δστις τόσον εύθαρσώς Αγω
νίζεται ύπέρ τής είς τά Σχολεία τής ‘Ολλαν
δίας εισαγωγής τής γνήσιας προφορά; τής Ελ
ληνικής γλώσσης, παρεκλήθη ύπό τινων μαθητών 
τών άνωτέρων τάξεων τοΰ έν ’Αμστελοδάμφ 
γυμνασίου, δπω; Απ’ αρχής τού επομένου έτους 
διδάξη αύτούς τήν νεοελληνικήν γλώσσαν καί 
τήν προφοράν αύτής κατά τάς ελεύθερα; ώρας. 
Τοΰτο δέ είναι οιωνός λίαν ευχάριστο;, διότι 
ούδεμία ύπάρχει Αμφιβολία δτι έν τφ μέλλοντι 
τό παράδειγμα τούτο θέλει έπιδράσει εί; κύ
κλου; εύρυτέρους καί βαθμηδόν θέλει τέλος έπι- 
τευχθή ή εισαγωγή τής νεοελληνικής γλώσσης 
καί προφοράς είς τά τής ‘Ολλανδίας σχολεία.

Άρχαίά τινα έθιμα. Άρχαιότατον εί
ναι τδ έθιμον τών προπόσεοσν έν τοΐς συμπο- 
σίοις, είσήχθη δέ κατά πάσαν πιθανότητα ύπό 
τών Ρωμαίων, παρ’ ών παρέλαβον αύτό οί πρώ
τοι χριστιανοί, οΐτινες προέπινον ύπέρ τών μαρ
τύρων καί τών άποθανόντων ομοθρήσκων των. 
‘Αναφέρεται δτι τήν προτεραίαν τοΰ θανάτου αύ
τής ή δυστυχής βασίλισσα Μαρία Στουάρδη συν- 
εκάλεσεν είς δείπνον τους οικείους της, οΐτινες 
προέπιον ύπέρ αύτής άναμιγνύοντες έν τώ οίνω 
τών κρατήρων των τά δάκρυά των. — Τό κό- 
πτειν καί παραθέτειν τά φαγητά έπί τής τραπέ
ζης έθεωρεϊτο έςαιρετικόν προνόμιον, άπονεμό- 
μενον παρά τών ηγεμόνων είς τούς έγκριτωτέ- 
ρους ύπηκόους των · ήτο δηλαδή αύλικόν αξίω
μα, δπερ ένίοτε ήτο καί κληρονομικόν, ώς έν 
τή αύλή τή; Βαυαρίας. — Αί "πετσέται” 
έν τή τραπέζη είσήχθησαν προ τριών περίπου 
εκατονταετηρίδων καί πρώτον έν τή αύλή τοΰ 
αύτοκράτορος Καρόλου τοΰ Ε'. Λιναί πετσέτα·, 
καί τραπεζομάνδηλα μετεχειρίζοντο μόνον οί 
ηγεμόνες· οί άλλοι είχον τετράγωνα τεμάχια 
δερμάτων, έφ’ ών έτίθεντο τά φαγητά. Περίερ
γον έθιμον ήτο, δτι πρό τής δέσεως, έν ή έκά
θητο παρά τήν ηγεμονικήν τράπεζαν ιππότης 
τις, φ άπεδίδετο μομφή, ό αύλάρχης είχε τό 
δικαίωμα νά σχίση τό τραπεζομάνδηλον καί ν’ 
άνατρέψη το πινάκιον του καί τόν άρτον του. 
Έν τοιαύτη περιπτώσει ό κατηγορούμενος ή 
ώφειλε νά έκπλύνη τήν μομφήν του ή ν’ Από
δειξη δτι ή κατηγορία του είναι αποτέλεσμα 
συκοφαντίας. Ή προσβολή αύτη έγένετο είς 
ένα τών ισχυρότερων ιπποτών τοΰ Καρόλου Ε'., 
τον κόμητα Γουλιέλμον τοΰ Έννεγω, παρακαθή- 
μενον εις τήν αύτοκρατορικήν τράπεζαν. Ό αύ- 
λάρχης έσχισε πρό αύτοΰ τό τραπεζομάνδηλον 
μέ τήν παρατήρησιν, δτι εύγενής, ανίκανο; νά 

φέοη όπλα, δέν έχει δικαίωμα νά παρακάθηται 
είς τήν ηγεμονικήν τράπεζαν. Είς δέ τήν πα- 
ρατήρησιν τοΰ κόμητος, δτι φέρει καί αύτός, 
ώς οι λοιποί ίππόται, καί ξίφος καί λόγχην, 
άπεκρίθη ό αυλάρχης αύστηρώς- ' Τούτο είναι 
ψευδές, διότι άλλως θά είχε; πρό πολλοϋ έκ- 
δικηθή τήν δολοφονίαν τού έν Κουρτραί πεσόν- 
τος θείου σου!" — Άρχαιότατον είναι τό έθιμον 
τών μαχαιρών καί κοχλιαρίων έπί τή; τραπέ
ζης · τα περώνια δμως έπί πολύ άνεπλήρουν οί 
δάκτυλοι· τά πρώτα περώνια ήσαν σιδηρά καί 
είχον δύο μόνον αίχμάς. ’Αντί πινακίων έγέ
νετο άλλοτε χρήσις τεμαχίων άρτου, είτα είσή- 
χθησαν τά ξύλινα πινάκια καί βραδύτερου τά με
τάλλινα καί πήλινα. Έν ταΐς ήγεμονικαίς αύ- 
λαις επι δυο όλους αιώνα; ήσαν έν χρήσει τά 
έκ ψευδαργύρου πινάκια. — Κλίνας μετεχειρί
ζοντο άλλοτε μεγάλα;, διότι έν αύταί; έκοι- 
μώντο ού μόνον ό πατήρ καί ή μήτηρ άλλά καί 
δλα τά τέκνα καί πολλάκις καί οί κύνες καί 
αί γαλαϊ τής οικίας. Πολλοί εύγενείς φιλοξε- 
νούντε; φίλους έκοιμώντο μετ’ αύτών έν τή 
αύτή κλίνη, δπερ καί έθεωρεϊτο μεγάλη περι- 
ποίησις καί ένδειξι; εξαιρετικής φιλία;. — Τά 
ρινόμακτρα είσήχθησαν μόλις κατά τού; χρό
νου; τής βασιλίσση; Ελισάβετ τής Αγγλίας.— 
Ιό ύποκάμισον ήτο έν χρόνοι; Αρχαιότεροι; έν
δυμα πολυτελεία; καί έθεωρεϊτο παράδοξω; πω; 
ώ; σύμβολου άθφύτητο; καί πίστεως.

Πρωτότυπος ορχήστρα γαλών. Έν 
τινι βελγικω Περιοδικά άναγινώσκομεν περί 
πρωτοτύπου ορχήστρας έκτελεσάσης διάφορα 
μουσικά τεμάχια έν ταΐς όδοϊς τών Βρυξελλών 
έν έτει 1436. Έπί άμάξης έφέρετο παΐ; μετ- 
εμφιεσμένος είς άρκτον· ό παίς ούτος έπαιζεν 
δργανον, είδος κλειδοκύμβαλού, έντό; τού όποιου 
οί σωλήνες είχον άντικαταστή διά. ζωσών γα
λών · αί ούραί τών γαλών τούτων Αντιστοιχούν 
προς τοϋ; άρμοστήρα; (touches) τοΰ κλειδο
κύμβαλού. Ό παίς, ώ; άρκτος, έπίεζε τάς 
ούράς έν ρυθμφ καί αί γαλαϊ αισθανόμενοι πόνον 
έπί τή θλίψει έξέπεμπου διαφόρους φωνάς, αι- 
τινες άπετέλουν Αληθή Αρμονίαν. Βεβαίως ή 
ορχήστρα αΰτη δέν θά ήτο έντελώς Αρμονική, 
άλλ’ οπωσδήποτε ήτο Αρκούντως πρωτότυπος.

Περίεργος τρόπο; τού έλκύειν τάς 
χρυσαλλίδας (πεταλούδας). ’Αρκεί νά λάβη 
τις μιαν τών κεχρωματισμένων έκείνων μικρών 
σφαιρών, τών πεπληρωμένων Αερίου, τάς όποιας 
κρατοΰσι τά τταιδία προσδεδεμένας διά λεπτής 
κλωστής. Αί χρυσαλλίδες βλέπουσαι τήν σφαί
ραν ίπταμέυην προσέρχονται πετώσαι περί αύ
τήν, καί βαθμηδόν σμήνος χρυσαλλίδων προστί
θεται και τό θέαμα είναι Αρκούντως περίεργον 
νά βλέπη τις τήν χεχρωματισμένην σφαίραν 
μετέωρον έν μέσφ ποικιλοχρόων χρυσαλλίδων. 
Εννοείται δτι τό πείραμα τοΰτο πρέπει νά γί

νεται είς μέρος, δπου αί χρυσαλλίδες εΐναι 
άφθονοι καί έν ώρα θέρου; καί καθαρού καιρού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.

Παράμετρον διά τούς κήπους. Τό βα
ρόμετρου τοΰτο εΐναι άπλούστατον, είναι ιστός 
αράχνης. ‘Οσάκις έπίκειται βροχή ή άνεμος ή 
άράχνη σμικρύνει έπαιθητώς τά λεπτά νήματα, 

δι’ ών εΐναι προσδεδεμένος ό ιστός της, καί 
διατηρεί αύτά ούτως έν δσφ ό καιρός μένει 
ευμετάβλητος. Ήταν οέ ή άράχνη μηκύνη τά 
νήματα, προμηνύεται καιρός καλός καί νηνεμία. 
Έάν ή άράχνη μένη Ακίνητος, εΐναι σημεΐον 
βροχής- έάν δέ τούναντίον άναλαμβάνη τήν έρ
γασίαν της έν φ βρέχει, τοΰτο έμφαίνει οτι ή 
βροχή θά παύση καί δτι ό καιρός θά γείνη 
καλός. ΙΙαρετηρήθη ώσαύτως δτι ή Αράχνη 
έκτελεΐ μεταβολάς εί; τόν ιστόν της Ανά πάσαν 
ημέραν, καί δτι άν αι μεταβολαί αΰται γίνωνται 
τό έσπέρας, μικρόν πρό τής δύσεως τού ήλιου, 
ή νύξ έσεται ήρεμος καί καθαρά.

Δεκάκις μεγαλείτερον 
τοΰ πρώτου μου θά εΰρης.

'Ανώνυμο; έν Μαγκεστρία.

Τρόπος τοΰ διατηρεΐν τά άνθη. Ιίαρε- 
τηρήθη δτι τά άνθη, τά μή εχοντα σπόρους δια
τηρούνται έπί πλέον τών παραγόντων τοιούτου;. 
Τά διπλά λεγάμενα άνθη διατηρούνται περισσό
τερον τών άπλών, ώσαύτως καί τά μή γόνιμό- 
ποιούμενα. Έκ τών πρακτικών τούτων παρα
τηρήσεων επεται δτι δύναται τις νά μηκύνη 
τήν ζωήν τών άνθέων έπί τινας ήμέρας, παρ- 
εμποδίζων τήν γονιμοποίησιν. Τό πρός τοΰτο 
μέσον εΐναι άπλούστατον· Αρκεί ν’ άποκόψη τις 
μέρος τοΰ όπέρου (τής σπερματίδος τοΰ φυτού). 
Τό Αποτέλεσμα τοΰτο έχει τήν έξής έςήγησιν · 
‘Οσάκις ύπάρχει γονιμοποίησι; τοΰ φυτού ό 
χυμός αύτοΰ έλκύεται πρός τού; νέου; καρπούς 
ή τούς νέους σπάρους, δπως τούς θρέψη καί 
άναπτύξη. Τό άνθος τότε ώχρια καί φθίνει τα
χέως. "Οταν δέ δέν πρόκηται νά τραφώσιν 
οΰτε καρποί οΰτε σπόροι, ό χυμός μένει έν τφ 
άνθει καί έπαυξάνει τήν διάρκειαν αύτοΰ.

Αίνιγμα 577.

Αίνιγμα 57ιι.

’Έχει; πρόχειρον το πρώτον 
Άνά πάσάν σου στιγμήν 
Θέλεις βρώσιν, θέλεις πάτον.
Σοί προσφέρει συνδρομήν.
Έν τω σώματι τό άλλο
Έχεις Αφανές, κρυπτόν 
’Άνευ τούτου Αμφιβάλλω 
Άν έν μόνον ζή; λεπτόν.
Τοΰ οέ δλου μου τήν χρήσιν,
Τοΰ συρμού άν έχη; κλίσιν. 
Εύκολώτατα μανθάνει;. — 
Τώρα μέ καταλαμβάνει;;

Ν.

Σχίζω τήν θάλασσαν γοργώ;.
Μάλιστα δταν άνεμος
Μέ βοηθή εύνοϊκός·

"Εν γράμμα άν άποβληθή,
Γνωστόν τι άκρωτήριον
Εύθύς θά παρουσιασθή.

Αΐκ. Βασιλε'.άδου έν Τεργέστη.

ΙΙράΰλημα 581.

Ο 0 Ο Ρ Δ Φ ϊ Τ X I Ε Ν

“Εχεις δώδεκα στοιχεία.
Καί γνωστά σοι καί οικεία' 
Άνά έξ έάν έκλέξης, 
Σχηματίζεις δύο λέξεις, 
Ών έκάστη χωρισμένη 
’Ασυνάρτητόν τι μένει· 
Ήνωμέναι πλήν εύθύς, 
Ώς εύκόλως θά πεισθής, 
Σοί παρέχουν γνωμικόν 
Καί γνωστόν καί πρακτικόν.

Ν.

Αίνιγμα 578.

Τδ πρώτον μου καί δεύτερον 
γράμμα θά ’βρή; δτ’ είμαι,

Τδ τρίτον άρθρον πρόσεξον 
’στον ενικόν δέ κείμαι.

Φόρον τινά τ’ δλον δηλοΐ.
Τό άρθρον αν πετάξης,

Αί, τότε εί; τούς άριθμούς 
θέ νά μέ κατατάξης.

Άλλ’ άν πάλιν τό Αρχικόν 
έκ τ’ δλου Αφαίρεσης,

Καί εις τό άρθρον τονισμόν 
θελήση; νά προσθέσης,

ΙΙροσπάθησον μή καρτερής, 
άρχισον νά γορεύης,

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 572. 

Σίτος — Μίτο; — Τίτος.

Αινίγματος 573. 

Όκτάπους.

Προβλήματος 575.

II Ρ Α
Ρ 1 Σ
Α Σ Μ Α
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Προβλήματος 563.
( Ιππείου άλματος.) 

Είμαι λέξις συγκειμένη 
άπό τέσσαρα στοιχεία, 
έν αύτή δέ κεκρυμμένη 
είναι ζωική ούσία, 
ήτις δύναται νά γένη 
καί θανάτου ή αιτία. 
Εν στοιχεϊον άν χωρίση:, 

καί τό αίνιγμα θά λύση;.

Β — ιός = βίος.

ΙΙράίλημα 580.

A Α Η I Κ Λ Μ X Ρ Σ Τ Τ ϊ

’Έχεις στοιχεία δέκα 
Καί τρία έτι πρό;· 
Εμφαίνουσι γυναίκα 

Φονεύσασαν οίκτρώ;
Ί όν σύζυγόν της, δστις, 
Νίκη λαμπρα στεφθείς, 
Προσήρχετο εμπρός της 
Ούδέν ύποπτευθείς.

"Ελυσαι·. Τό 569 ή οεσποίνΐς Αίκ. Βασιλειάίου 
έν Τεργέστη· τά 569 και 570 ή Κυρία Ιφιγένεια 
Α. Πασσαλίοου έν Άλεξανορεία· τό 570 ό κ. Λ. Μ. 
έν Κωνσταντινουπόλε·.· τά 574 καί 575 ό ζ. Ί. Άνα- 
γνωστιάόης έν Τ. Μαγουρελίφ 1 τό 574 ό ζ. A. Β. 
έν Βουζουρεστίω· τό δέ 575 ή Κυρία ‘Ελένη Μ. έν 
Βιέννη.

Αίνιγμάτο; 574.

Μή — πώς; = Μήπως;

Κ. Ν. —· εις Κωυσταΐ’τιυοϋ.τολί)·. Ή λίαν ένοια- 
φέρουσα μελέτη ύμών περί τών ‘Ελλήνων σοφιστών 
δημοσιευθήσεται έν τφ άμέσως έπομένφ τεύχει ανυπερ
θέτως, ‘Π δημοσίευσι; αύτής παρεκωλύθη παρά τήν 
θέλησιν ήμών ένεκα πλησμονή; ύλης. "Εχετε δίκαιον 

τά τυπογραφικά έξοδα έν Γερμανία εΐναι μεγάλα, Αφό
ρητο; δέ ή βραδύτης τών τυπογράφων. — ζ. Α. Ί. 
είς Πόειου. Άναμένομεν ειδήσεις υμών, ών πρό πο?.- 
λοΰ στερούμενα. Έλπίζομεν δτι έλάβετε ασφαλώς τήν 
έπιστολήν ήμών μετά τοΰ έν αύτή γραμματίου τοΰ 
Λαχείου τοϋ ‘Εσπέρου. — κ. Μ. -. είς Πειραιά. Έλά
βομεν τοΰ; δημοσιευθέντα; “Στίχου;” υμών· ’Αληθή 
μέν δυστυχώς τά έν αύτοϊς, άλλ’, ώς πάντοτε, ή Αλή
θεια εΐναι πικρά. "Ας εύχόμεθα τήν διόρθωσιν τών 
κακώς κειμένων. ‘H τελευταία ιδίως τών Στίχων 
στροφή είναι λίαν έκφραστική καί ζωηρά. — κ. Ί. Κ· 
είς Άλε^άκΙ'οειαΐ'. Ένεγράψαμεν τούς συνδρομητάς 
και σάς εύχαριστοΰμεν. ‘Ως πρός τήν σειράν τών τό
μων τοΰ “'Εσπέρου’’ δεδεμένων πολυτελώς, εί’μεθα σύμ
φωνοι. — κ. Ν. Ί. είς Xiiipriji'. ‘Ο Κατάλογο; τών 
νέων συνδρομητών έλήφθη. Εύαρεστηθήτε νά έμβάσητε 
τό τίμημα τών συνδρ.ομών, δπω; άποσταλώσιν εί; πάν
τας τά τεύχη άπ’ άρχή; τοΰ Ζ*. έτου;, ήτοι άπό τοϋ 
άριθμοϋ 145. — κ. Α. Σ. εί; Παρισιού^. Προσεχώς 
ό ’Έσπερο; θέλει δημοσιεύσει τήν εικόνα τοϋ φιλέλ- 
ληνο; καί Έλληνιστοϋ Γάλλου d’Eiclitlial κατά φωτο
γραφίαν, σταλεΐσαν ήμΐν εύμενώ; παρά τοΰ υιού αύτοΰ 
‘0 Αείμνηστος d’Eiclitlial εΐργάσθη ύπέρ πάντα άλλου 
ύπέρ τών ελληνικών γραμμάτων, ήγάπησε δέ Ακραι
φνώς τήν ‘Ελλάδα. — κ. Α. Λ. είς θήμαυ. Κατά τήν 
επιθυμίαν υμών τά φυλλάδια τοϋ ‘Εσπέρου άποστέλλον- 
ται εί; Θήραν. Έλπίζομεν δτι Αφίχθητε έν ύγεία είς 
τήν φίλην πατρίδα, δθεν Αναμένομεν ειδήσεις σας. — 
κ. A. I. Σ. είς Ιΐίίραιΰ. Τά αινίγματα ύμών έλήφθη- 
σαν καταχωρισθήσονται έν τφ προσέχει τεύχει.

Διευθυντής καί έκβότης· Δρ. I. ΤΤΕΡΒΑΝΟΓΛΟΣ 

έν ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STR. 41-

Τύποις· ΓΟΥΛ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.
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ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΑΣ- ΦΙΛΙΚΗ ΤΟΜΠΟΛΑ.
0 «Μηνύτωρ τής Παγκοσμίου Τύχης» είσήλθε τή 1 Ίανουαρίου τοΰ 1888 

είς τό ενδέκατον αύτοΰ έτος.— Δεκαετείς καλαί καί εύσυνείδητοι ύπηρεσίαι, πεν- 
ταετηρίδες δύο άφοβου καί άκηλιδύτου οικονομικού βίου, βίου προόδων πασιφανεστάτων, 
φιλίας πραγματικής μεταξύ πελατών καθ’ έκαστη·» πολυπληθέστερων καθιστάμενων 
καί ύπέρ ταΰτα ό οικονομικός οδηγό; τιμώμενος διά τής άμεταπτώτου έμπιστοσύνη; 
αύτών — τούτο θεωρείται ώς δπαρξις. II γενική αυτή εμπιστοσύνη έκ μακρύς 
δικαιολογούμενη πείρας άΰιαφύ.οτίιχί(ΐου, είναι περγαμηνή έκτιμήσεως καί σεβασμού.

Ώ; διάμεσον μεταξύ Ανατολή; καί Δύσεω; χρησιμεύσατε ς, ήδυνήθημεν νά 
προσπορίσωμεν έαυτοίς θέσιν μοναδικήν, έξαιρετικήν, όφείλομεν δέ ταύτην εί; τήν 
έκλεκτήν ήμών πελατείαν Ούδέποτε λησαονήσομεν τά πρός αύτήν καθήκοντα ήμών. 
Ή εύτυχία αύτής είναι καί ήμετέρα Προδοΰναι τήν Αλήθειαν, ήτις αποτελεί τόν 
φρουρόν αύτής, ταύτόν τιρ προδοΰναι τά κοινά ήμών συμφέροντα, δπερ στενότατα 
πλέον συνδέονται πρός άλληλα. Έάν ό «Μηνύτωρ» δύναται έλευθέρως ού μόνον 
ν'άπωθή μετ’άγανακτήσεως τά δώρα Αρταξέρξου, άλλά καί νά μή έπιζητή ταΰτα, 
έάν ούδέν πιστωτικόν κατάστημα οέν ήδυνήθη νά έπιβληθή αΐ’Τω ούτε δι’ απειλών 
καί ψευδών κατηγοριών καί σκοτείων μέσων, ούτε διά μέσων αναξίων καί αχαρακτή
ριστων πειρασμών — τούτο προήλθεν έκ τοΰ οτι ή θέσις ήμών κατόπιν τοσαύτης 
έργασίας έντίμως κατακτηθεϊσα απαλλάσσει ήμδς πάσης ύπονοίας. Αί κατακρίσεις 
ήμών, ώς πάς τις γινώσκει, ούδαμώς ύποκρύπτουσι συμφέρον, οί δ’ έπαινοι γίνονται

ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Άριθ. Ετησίων
Κληρώσεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ Μεγαλειτερ 

κέρδη

Ιον Μία Όμολογ. 3% Σερβικοΰ Δανείου 1881 5 14 Ίαν., 14 Μαρτ., 14 Ίουν., 14 Αΰγ., 14 9βρ. φράγκα 100,000
2ον Μία Όμολογ. Όθωμαν. Σιδηροδρόμων 1870 6 1 Φεβρ., 1 Άπριλ., 1 Ίουν., 1 Αύγ., 1 ΙΟβρ. 600,000
3ον Εν Τοκομερίδιου Dombau-Basilica 1886 3 1 ’Ιουνίου, 1 Δεκεμβρίου, 1 Μαρτίου 200,000
4ον 'Εν Τοκομ. Ίταλ. Ερυθρού Σταυρού 1885 4 1 Φεβρ., 1 Μαΐου, 1 Αύγούστου, 1 Νοεμβρίου 100,000
5 ον "Εν Τοκομ. Ούγγρ. Ερυθρού Σταυρού 1882 3 1 Μαρτίου, 1 ’Ιουλίου, 1 Νοεμβρίου 50,000

21 φράγκα 1,050,000
Ί ας υπηρεσίας ήμών δέν περιορίζομεν εί; μίαν μόνην, άπαξ γινομένην κλήρωσιν. 

Ούχί! Καθ' ΙΧαΟτον μήτα θέλ'μεν άνανεόνει τήν κλήρωσιν τών 5 λαχειοφόρων 
Ανωτέρω ομολογιών, καθ’ δλον τό έτος 1888. — *0 πρώτος ύπό τή; τύχης εύνοηθη- 
σόμενος αριθμός θέλει λάβει μίαν Σέρβική»·' Ομολογία»» ό δεύτερο; μίαν Όμολγίαν 
Σισηροόρόμω»» Τουρκία?· ό τρίτος μίαν τοΰ llombail-Lose ό τέταρτον μίαν τοΰ 
Ιταλικοί Έρι'θροΰ Σταυροί· ό πέμπτος μίαν τού Οόγγρικοί ’Ερυθροί Σταυροί.

"Οπως καταστήσωμεν έντελέστερον τό μέτρου ήμώυ, εΰρομεν διά τό έτος 1887 
καί θέλομεν διαττ.ρήτει διά τό 1888 τό ασφαλέστερου καί τιμιότερου μέσον, δι’ ο·υ 
θέλομεν ορίσει τους πέιτί κεριϊίζοιτα? προνομιούχους. — Οί τοΰ 1888 άι·»'<1ρομ»|ταί 
■ήμώ»» διαιρεθήσονται είς 90 Σειρά?, έκάστη τής όποιας ύποδιαιρεθήσετάι αύθις είς 
90 αριθμοί? 1 — 90. Εκαστος συνδρομητής έξει κατά πρώτον — άμα τη παραλαβή 
τής άπιδείξεως τή; πληρωμής.τής συνδρομή; αύτοΰ — εΐτα δ* έπί τή; ταινίας 
τής έφημερίδος αύτοΰ πρός τά αριστερά άξιθμόν δεικνύοντα τήν Σειρά», καί πρός 
τά ιΐε^ιά έτερον αριθμόν δεικνύοντα τόν αριθμόν τής Σειράς. — Ό τρόπος δι’ οΰ 
γίγνεται ή κλήρωσις κατά πρώτον μέν τών Σειρών, είτα δέ τών 'Αριθμών, ούδεμίαν 
έπιδέχεται υπόνοιαν. Διότι κατ’ εύτυχή συγκυρίαν τό πρώτου καί τό τελευταίο»» 
Σάββα’ρον έκάστου μηνός λαμβάνει χώραν ή εκκύβευσι; το»ΰ Ιίυβερτί,τικοϋ Λαχείου 
τή? ΙΙόλεο»; Βιέυ»»;?, κατά τό όποιον 90 αριθμοί ύπάρχουσιν έν τή κάλπη. Πάς 
όρφανός έκλεγόμενος ίπό τών «ρχώι» έπί παρουσίφ Λόσεκα ίιόρκων καί έν δ ι,μοσίφ 
συνεδρίφ, έπισήμως καί άνευ ούδεμία; όπισθοβουλίας έςάγει τό κυβερνητικόν τοΰτο 
λαχεΐον. Ό αύτός παΐς Θέλει έξσγάγεε τού; αριθμού? τών πέντε κερόήσοι·σώ)ΐ» 
'Ομολογιών. — "Οσον άφορά τήν ήμετέραν Τόμπολα οί πέντε κατά τό πρώτον 
Σάββατο»» τοΰ μηνός έςαχθησόμενοι αριθμοί θέλουσιν υποδείξει κατά Οειράν τά; 
πέντε μελλούσας νά κερίή'σωαι Σειρά? οί δέ πέντε κατά τό τελευταίου Σάββατο»» 
τοΰ μηνός έξελευσόμενοι άριθμοί τούς πέντε κερόήσοιτα? αριθμού?.

(Ιΰτω γενήσεται ή διπλή κλήρωσι; τοΰ λαχείου ήμών κατά αήνα. ήτοι κατά 
τόν επισημότερου τρόπον. Ui κατά τήν ήμετέραν Τόμπολα κληρωθησόμενοι άριθμοί 
έσονται — συνεπεία ειδική; συμφωνίας — οί αύτοί καί οί κληρωθησόμενοι διά τό 
Κυβερνητικόν Λαχείου τή; Πόλεως Βιέννης. Ούτως, ούτε έκπληξις, άλλ’ ούτε λάθος 
γενήσεται, διότι ούδέν ασφαλέστερου τούτου.

Ό πληρώσω·» συνδρομήν ένός τόν «Μηνύτορα τής Παγκοσμίου Τύχης» ήτοι 6 
φράγκα, ή 7 ρουμανικά φράγκα, ή 7 δραχμάς, ή 2. 50 βούβλια εί; τραπεζιτικά γραμ
μάτια, ταχυδρομικόν ένταλμα, ή γραμματόσημα όποιουδήποτε κράτους — έξει 
δικαίωμα ΐνα συμμετάσχη τής κληρώσεως. Ό πρό τοΰ τέλους μηνός τίνος γινόμενος 
συνδρομητής έχει δικαίωμα νά συμμετάσχη τής κληρώσεως άπό τοΰ έπομένου μηνός. 
Ή άπόδειξις τής πληρωμής τής συνδρομής ιϊίον νά παρουσιαβθή ώς τίτλος, κατά 

έπίσης δωρεάν, διότι ή συνείδησις υπαγορεύει ήμΐν τούτους. “Ενα μόνον έχομεν έν 
πάσιν οδηγόν, τό συμφέρον τών αναγνωστών ήμών, δπερ ταύτίζεται μετά τοΰ 
ήμετέρου. Ένταΰθα έγκειται τό μυστήριον τής άγερώχου ανεξαρτησίας ήμών καί 
τής έλευθέρας ήμών άμεροληψίας. Ούδέποτε δυνησόμεθα συνθηκολογήσαι μετά τοΰ 
έχθροΰ — άλλως τε περιελθόντος εί; αδυναμίαν καί καταβληθέντο; ύπό τό βάρος 
τών δρΟών ήμών υπολογισμών — χωρίς διά μιας ν' άπολέσωμεν τούς καλούς ήμών 
πελότα; καί τούς αληθείς ήμών φίλους. Λέγουσιν δτι: τά μικρά Αώρα ΛατηρόϋιΓι 
τήν φιλία»».
„ , λοιπόν ΐνα νΰν δτε πρόκειται νά είσέλθωμεν είς τό ένδέκατον ήμών
έτος φόρον ευγνωμοσύνη; έκτίνοντες, έκξητήσωμεν εύάρεστόν τινα έκπληξιν πρός 
τούς πιστούς ήμών σονδρομητάς καί πελότας, έορτάζοντε; μετ' αύτών ο'υτως είπεΐν 
είδος αργυρών γόμων

‘Ιδού δέ είς ποιον συμπέρασμα κατελήςαμεν κατόπιν συνδιασκέψεως μεθ'δλων 
τών συντακτών ήμών, συνελθόντων είς μέγα συμβούλιου. Διωργανώθη σωρεάν μεγάλη 
Τόμπολα ύπό τοΰ «Μηνύτορος τής Παγκοσμίου Τύχης» πρός Αποκλειστικόν όφελος 
τών συΐ’όρομητώ» τοΰ 1888. Ή Τόμπολα αδτη περιλαμβάνει τάς πέκτε ilojrixag 
ομολογία,; τάς ύποδεικνυουένας κατωτέρω, αΐτινες πάσαι είσιν άσφαλέσταται καί α 
τάξεως.

τήν παράδοσιν τών κερδηθεισών 'Ομολογιών κατά τήν Τόμπολα. Πρός αποφυγήν 
λάθους ή συγχύσεως καί πρός εύκολίαν πάσης έξελέγξεως οί άριθμοί, καί τών 
άριστερόθεν Σειρών καί των δεξιόθεν 'Αριθμών, έκτυπωθήσονται καθαρότατα καί 
έπί τής άποδείςεως τής πληρωμή; τής συνδρομής, καί έπί τή; ταινία; ‘τής έφημε
ρίδος τοΰ συνδρομητοΰς. Πάντες. οί συνδρομηταί καί φίλοι δσοι εύαρεστοΰνται νά 
ποιήσωσιν έργον προσηλυτιστώ·» ύπέρ τοΰ «Μηνύτορος τής Παγκοσμίου Τύχης» 
θέλουσιν εδρει έν τή Τόμπολα ήμών νέα στοιχεία δπως προσελκύσωσιν αύτή φίλους 
καί γνωρίμους αύτής. Δρατ'τόμεθα δέ τής ευκαιρίας ταύτης 5“ως άπευΟύνωμεν 
αύτοΐς τά; ειλικρινέστερα; ήμών εύχαριστία; διά τήν εΰγενή αύτών συνδρομήν.'

ΕΤΡΤΝΣ1Σ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1888.
Βεβαίως οί ήμέτεροι άναγνώσται παρετήσησαν μεθ' οποία; ακρίβειας προβλέ

ψεων καί μεθ' οποία; ποικιλίας πληροφοριών κρίνομεν τούς ανθρώπου; καί τά 
πράγματα όσοι είς τόν οικονομολογικόν κύκλον ανάγονται. Δέν διέφυγεν αυτούς — 
διότι τό πράγμα είναι φανερόν — δτι τά πιστωτικά καταστήματα, άπερ συνιστώμεν 
ήτοι τό Credit Wobilier Rothschild καί ή Έγγειο? ΙΙίοτωΟι? τή; ΑύΟτρία? 
ανέρχονται τό Καπιτώλιον, ένψ αί Τράπεζαι καί αί ' Εταιρίαι, άς συνιστώμεν ώς 
έπικίνδύνους, ήτοι ή I.aenderbank, αί Alpines de Bouteux καί τό Μονοπώλιο»» 
τών Καπιώι» κατέρχονται είς τήν άβυσσον

Δέν εΐμεθα άδικοι έάν περιοριζώμεθα μόνον είς άπλάς πλατωνικά; θεωρίας. 
Τοΰ λοιπού θέλομεν θέσει είς ένέργεια·» καί έπωφεληθή τάς οικονομολογικά; μελέ
τα;, εί; ά; ασχολούνται, πρός τό καλόν τοΰ «Μηνύτορος» καί τών πολυπληθών 
αύτο'ΰ πελατών, συνεργάται πρώτης άξίας καί είδικότητος άναντιλέκτου. Δέν θέ- 
λομεν άσχοληθή μόνον εις τάς λαχειοφόρους 'Ομολογίας, αΐτινες άποτελοΰσι τυχηράν 
πηγήν πλούτου, άλλά θέλομεν πάσα; ήμών τάς μέριμνας καταβάλει είς τήν τοπο- 
θέτησιν κεφαλαίου έπί χρηματισμφ άσιραλεϊ, δστις αποτελεί τακτικήν πηγήν κερδών 
σπουδαίων έν μικρφ χρόνιο, μετά κινδύνων φρονίμων περιοριζομένων.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΜΩΝ.
Γάς καλλιτέρας καί πολυτιμοτέρας πληροφορία; διαφυλάττοντες , ώ; δίκαιον, 

διά τούς σονδρομητάς ήμών καί διά τούς μεθ’ ήμών μόνον συναλλαττομένους, πάνυ 
δμως εύαρέστως εΐμεθα πρόθυμοι νά παρίίωιΐίΐ» τά? καλλιτέρα? πληροφορία? οικο
νομικά; τε καί έμπορικάς, κυρίως περί ύοςρειλαώ*» είς πάντας δσοι, πριν ή προβώσιν 
είς πράςίν τινα, ηθελον περιποιήσει ήμΐν τήν τιμήν νά ζητήσωσι τοιαύ'τα; παρημών. 

Πάσιν ήμών τοΐς συνδρομηταϊς καί πελάταις έκφράζομεν τάς θερμότερα; εύχάς 
καί συγχαρητήρια διά τό ϊτο? 1888.
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ΕΦ' ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ. ΕΦ' ΟΛΩΝ ΊΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ.


