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ΕΙΚΟΝΕΣ.
‘Ο λύριίος Βύρων. — Τύ νέου ’Ανάκτορο»·, ή θερινή χατοιχία τοϋ Διαδόχου rig 

Γερματίας. — ΙΙοιμέτες ‘Apxaifiag εικώτγ Poussin τοϋ 15 αίώνος. — Ό λύρόος Βύρων 
χαί αί γυναΤχεβ, ίίς ει|>αλεν ή Μούσα αύτοΰ. — ‘Ο άτόρκις τοϋ λόρύ'ου Βύρωνος ίν 
ΑΙεΟολογγίω. — Τύ ρίγα μυροποιεϋον χαί σαπωνοποιείου τών Κυρίων F. Wolff χαί 
υίοΰ ίν Κιΐρλσρούΐ).

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ.
(Μετά εικόνων, δρα σελ. 241, 248, 249.)

I

τοϋ

^,ΚΑΤΟΝ ακριβώς παρ
ήλιου κατ’ αύτά; ετη, 
άφ’ δτου έγεννήθη εις 
τών μεγαλειτέρων ποι
ητών, ου; ποτέ παρή- 

γαγον οί αιώνες. Τοϋ Βύρωνος, 
τοϋ δαιμόνιοι» τούτου ποιητοϋ, 
το δνομα συνδέεται στενότατα 
πρδς τήν φίλην ήμών πατρίδα, 
διότι ύπέρ τής άγαπητή; αύ- 

'Ελλάδος ό Βύρων ήγωνίσθη, ό 
Βύρων έμόχθησε, καί έν αύτή άπέ
θανεν ώς ήρως. Δικαίως έπομένως 
δφείλομεν οί "Ελληνες νά τιμήσωμεν 

έπί τή έκατονταετηρίδι τής γεννήσεώ; του, τδν 
άνδρα έκεΐνον, δστις καί ζών καί μετά θάνατον 
άφιέρωσε τήν καρδίαν του είς τήν 'Ελλάδα. 
Ό ''"Εσπερος", συμμεριζόμενος τήν πανελλήνιον 
ταύτην πρδς τδν ρίγαν ποιητήν λατρείαν, δη
μοσιεύει έν τώ παρόντι τεύχει τρεις εικόνας 
άναφερομένας είς αύτόν, καί ών ή μέν παριστα 
αύτδν έν νεανική ήλικία, ή δευτέρα τδν παρου
σιάζει ήμΐν περικυκλούμενον ύπδ τών γυναικών 
έκείνων, πρδς άς ήσθάνθη κατά καιρούς δια- 
φλεγομένην έν έρωτι τήν εύαίσΟητον αύτοΰ καρ
δίαν, ή δέ τρίτη παριστα τδν έν Μεσολογγίφ, 
τώ τόπφ τής τελευτής του, άνεγερθέντα ύπδ 
τοΰ έν Άθήναις Συλλόγου "Βύρωνος” ανδριάντα 
αύτοΰ. Τάς εικόνας δέ ταύτας συνοδεύομεν έν 
καθήκοντι ίερφ ευγνωμοσύνης πρδς τήν μνήμην 
τοΰ φιλέλληνος ποιητοϋ διά βραχειών περί τοΰ 
βίου αύτοΰ σημειώσεων, διότι ό βίος αύτοΰ, καί- 
τοι βραχύς, έπληρώθη δλος ύπδ τών ποιητικών 
του εμπνεύσεων καί ύπέρ τής άναγεννήσεως τοΰ 
'Ελληνικού έθνους, δπερ ύπερηγάπα. Άρκεϊ 
ν’ άναγνώση τις τάς άμιμητού; στροφάς του έν 
τφ ποιήματι αύτοΰ Childe Harold, δπως έν- 
νοήση οποίαν άγάπην, όποιον ενθουσιασμόν έτρε- 
φεν ή γενναία έκείνη ψυχή ύπέρ 'Ελλάδος. ’Αρ
κεί νά ένΰυμηΟή τις δτι μικρόν τι πριν ή έκ- 
πνεύση αί μόναι λέξεις, άς έπρόφερον τά πελιδνά 
χείλη του, ήσαν· "'Η σύζυγός μου — ή θυγάτηρ 
μου — ή 'Ελλάς”. Μέ τδ δνομα τής'Ελλάδος 
είς τδ στόμα παρέδωκεν ό μέγας ποιητής τδ 
πνεύμα. Πώς νά μή γεραίρωμεν οί "Ελληνες 
τδ δνομα αύτοΰ; Πώς νά μή τιμώμεν τήν μνή
μην αύτοΰ;

'Ο Βύρων (Γεώργιος Νόελ Γόρδων) άνήκεν 
είς άρχαίαν αριστοκρατικήν τής ’Αγγλίας οικο
γένειαν, ής οί πρόγονοι συγγενεύοντες πρδς Γου- 
λίελμον τδν Καταχτητήν, μέγα έλαβον μέρος 
είς τάς διαφόρους ένδόξους νικάς κατά γήν καί 
θάλασσαν, ήσαν δέ καί γνωστοί ώς τολμηροί 
ίππόται, περιπλακέντες είς μονομαχίας καί τοι- 
αΰτα αιματηρά συμβάντα. Ό πατήρ τοΰ ποιη- 
τοΰ είχεν άπαγάγει τήν πρώτην σύζυγόν του, 
έξ ής απέκτησε θυγατέρα, Αύγοΰσταν καλου- 
μένην, τήν δμοπάτριον τοΰ Βύρωνος άδελφήν, 
ήν ούτος θερμώς ήγάπα. Ή μήτηρ τού ποιη- 
τοΰ άνήκεν είς τήν εύγενή Σκωτικήν οικογένειαν 
Γόρδονος· άλλ’ ό γάμος της ύπήρξε δυστυχής, 
διότι δ σύζυγός της κατασπαταλήσας δλην τήν 
μεγάλην αύτής περιουσίαν έχώρισεν αύτήν καί 

έμεινε μακράν της μέχρι τοϋ έν έτει 1791 συμ
βάντος θανάτου αύτοΰ. Ή μήτηρ ήγάπα Θερ
μότατα τδν μονογενή υιόν της, δστις έκτάκτως 
ευειδής ών καί εύφυής ήτο χωλός τδν ένα πόδα. 
Έν ήλικία δέκα έτών ό Βύρων έκληρονόμησε 
παρά τοΰ Θείου του τδν τίτλον τοΰ λόρδου καί 
μεγάλην περιουσίαν, καί μετψκησεν έκ Λονδίνου 
μετά τής μητρός του είς τδ νέον κτήμα του, 
Newstead Abbey καλούμενον. Τήν άριστοκρα- 
τικήν ταύτην έπαυλιν εξύμνησε διά τών έςής 
στίχων έν τφ ποιήματι του Don Juan·

“Έκειτο έν κοιλάδι τερπνότατη, 
Έπιστεφομένη ύπό άρχαίων δρυών, 
Αιτινες μέ τους ισχυρούς των κλάδους 
Άντεϊχον είς τών θυελλών τήν ορμήν.
Διά τοΰ πυκνού δάσους ή έλαφος 
Έβαινε μέ τήν πρώτην τής αυγής ακτίνα 
Πρός τήν καθαρόν πηγήν, 
“Πτις ήδεν ώς άδουσι τά πτηνά."

Τάς δέ εικόνας τών προγόνων του έν τή 
μεγάλη τής έπαύλεως αιθούση ψάλλει ώς έςής 
ό ποιητής-

“ Από τοϋ τοίχου έβλεπον σίδηροί ίππόται 
Μέ τους θώρακας καί τάς ασπίδας των· 
Ηρχοντο κατόπιν κόμητες κομψοί 
Και δέσποιναι μέ πλούσιας έσθήτας 
Καί μέ περιδέραια πολυτελή . . .”

Ο νέος λόρδο; έξεπαιδϊύθη έν τφ γυμνασίφ 
τοϋ Harrow, είτα δέ μετέβη εί; Cambridge, 
δπως φοιτήση εί; τδ έκεΐ Πανεπιστήμιου. Μετά 
πολλοΰ ζήλου έπεδόθη είς τάς σπουδάς του, μή 
παραμελών καί τάς ίπποτικά; ασκήσεις. Αίαν 
ενωρίς άνεπτύχθη έν αύτφ ή πρδς τήν ποίησιν 
κλίσις, καί παΐ; έτι ών έδημοσίευσεν έν Σκω- 
τική τινι ’Επιθεωρήσει τά πρώτα τής Μούσης 
του δοκίμια, λυρικά τδ πλεΐστον ποιήιιατα, τά 
όποια δμω; εύρον αύστηοοτάτους έπικριτάς. 
Άλλά είς τάς επικρίσεις ταύτας δφείλομεν τήν 
τεραστίαν άνάπτυξιν τή; ποιητικής του μεγαλο- 
φυΐας, ήτις κατέταξεν αύτδν άμέσως μεταξύ τών 
πρώτων τού αίώνός του ποιητών. Μετά τήν 
εί; τούς έπικριτάς του άπάντησιν ό Βύρων άπε- 
φάσισε ν’ άπέλθη τής πατρίδος του καί περι- 
ηγήθη τήν'Ισπανίαν, τήν 'Ελλάδα, τήν Μικράν 
Ασίαν καί τήν Τουρκίαν.

'Η περιήγησίς του διήρκεσε δύο δλα έτη, 
μεθ’ δ έπέτρεψεν είς Αγγλίαν καί έδημοσίευσε 
κατά προτροπήν φίλων τό κατά τήν περιήγησιν 
ποιηθέν άθάνατον έπος του Childe Harold, ού 
ή πρώτη έκδοσις έντός δύο ήμερών έπωλήθη. 
Άμέσως έπεδόθη εί; νέας συγγραφά; καί τά 
ποίήματά του "Ό Γιαούρης”, "ό Πειρατής”, 
"ό Αάρας” διήγειρον άμα έκδοθέντα τδν αύτδν 
ένθου,σίασμόν.

Έν ήλικίφ είκοσι καί επτά έτών ένυμφέύθη 
τήν Ισαβέλλαν Μίλβαγκ, ήτις κατά Δεκέμβριον 
τοΰ 1815 τώ έγέννησε τήν μόνην θυγατέρα του, 
καί ήδη τδν ’Ιανουάριον τοΰ 1816 μετέβη πρδς 
τού; γονείς της, άγγείλασα αύτφ δτι δέν δύνα
ται τοΰ λοιπού νά συζήση μετ’ αύτοΰ, τοΰ άδα- 
μάστου, αγρίου άνδρός. Ή κοινωνία τοΰ Λον
δίνου λαβουσα μέρος ύπέρ τής νεαρά; γυναικδς 
κατεδίκασέ τδν ποιητήν, δαπ; άπεφάσισε έκ 
δευτέρου ν’ άπέλθη τής πατρίδος, ήδη δμως 
άνεπιστρεπτί. Βαρύθυμος μετέβη ό Βύρων είς 
τήν Ελβετίαν, καί έκεΐ παρά τάς γραφικάς δχθας 
τής λίμνης τής Γενεύης, ήν τόσον ώραία έψαλεν, 

έποίησε τδν " Μαμφρέδον” καί τδν " Δεσμώτην 
τοΰ Χιλλώνο;”. Ό εκδότης Murray έν Λον- 
δίνφ, δστις δΐ έκαστον, άσμα τοΰ Childe Harold, 
τφ έδωκεν άμοιβήν χιλίων ’Αγγλικών λιρών, 
έπλήρωσε τά δύο ταΰτα ποιήματα 2 */2 χιλιάδα; 
λιρών.

Άπδ 'Ελβετία; μετέβη ό Βύρων εί; Βενε
τίαν, ένθα ή συναναστροφή τή; εύφυεστάτη; καί 
ώραία; κομήσοης Guiccioli, παρέσχεν αύτφ πα
ρηγοριάν τών δεινών του. ‘Η κόμησσα αΰτη 
ήτο ό τελευταίος ερως τοΰ έξοχου ποιητοϋ- μετά 
τών αδελφών αύτής, τών κομήτων Γάμβα περι- 
επλάκη είς συνομωσίαν τινά κατά τών καθε
στώτων καί ήναγκάσθη νά φύγη είς Γενούην. 
Έν Γενούη περιήλθεν αύτφ ή πρώτη προκήρυ- 
ξι; τής φιλελληνική; Επιτροπής. Άμέσως άπε- 
φάσισε ν’ άφωσιωθή εί; τήν άπελευθέρωσιν τή; 
Έλλάδο; καί έπιβάς πλοίου διηυθύνθη είς τήν 
Ελλάδα καί άπεβιβάσθη είς Μεσολόγγιον.

Έν Μεσολογγίφ δέ έγένετο δεκτό; ώς φίλο; 
πολύτιμος, ώ; αδελφός· οί κάτοικοι τής ήρωΐ- 
κής έκείνης πόλεως δέν έπαυ,ον άπδ τοΰ νά 
περιποιώνται αύτδν καί νά θεωρώσι μέγα εύτύ- 
χημα δτι εύρίσκετο έν μέσφ αύτών. Άλλά δυ
στυχώς ή τοιαύτη παρηγοοία δέν διήρκεσεν έπί 
πολύ, διότι δ Βύρων παθών ύπδ κρυολογήματος 
καί μή θέλησα; νά φυλαχθή άρκούντω; έπεσε 
κλινήρης, καί τδ νόσημά του έλαοεν άμέσως 
σοβαρόν χαρακτήρα. Μάτην οί ιατροί αύτοΰ 
Βροΰνος καί Μίλιγκεν διέταξαν αφαιμάξεις · ό 
Βύρων δεν έπέτρεψε τοΰτο, είπών δτι ή νόσο; 
του ούδέν είχε τδ επικίνδυνον · άλλά τήν 7 
Απριλίου 1824 τήν πρωίαν οί κάτοικοι τοΰ Με
σολογγίου έμαθον τήν θλιβεράν τοΰ θανάτου αύ
τοΰ εί’δησιν.

Ιδού πώς άγγέλλει ταύτην ή τότε έν Με
σολογγίφ έκδιδομένη έφημερΐς '"Ελληνικά Χρο
νικά” έν τφ άρ. 29 αυτής (τής 9 Απριλίου 
1824).

“Απαρηγόρητα θρηνεί μεταξύ τών χαρμο- 
σύνων τοΰ Πάσχα ήμερών ή Ελλάς, διότι αί- 
φνιοιως στερείται άπδ τάς άγκάλα; της τον 
πολύτιμον αύτής εύεργέτην, τόν λαμπρόν (άντί 
Έζλαμπρότατον) Λόρδον Νόελ Βύρωνα. '0 
ύπέρτιμος ούτος άνήρ μετά δεκαήμερον άσθέ- 
νειαν φλογιστικού ρευματικού πυρετού, δστις 
είχεν είσέλθει εω; είς τδν έγζέφαλον, έξέπνευσε 
σήμερον περί τδ εσπέρας εί; τάς ώρας 11.40. 
Δεν έπαυεν έτι ζών ό λαμπρός Φιλέλλην νά 

; παρασταίνη τούς ευνοϊκούς ύπέρ τή; Πατρίδος 
σκοπούς του. Ό ύπέρ τής άληθοΰς έλευθερίας 
τής Ελλάδος ζήλό; του μεγάλως μάς ένεθάρρυνε 
και μάς εδιδε τά; πλέον χρηστά; ύπέρ τοΰ 
έθνους έλπίδας. ΙΙικρώς θλίβεται καί κατάκαρδα 
λυπεΐται ό Λαό; τής Έλλάδο; στερούμενο; τοι- 
οΰτον πατέρα καί εύεργέτην. Εί; δλων τών 
πατριωτών τά πρόσωπα ή θλίψι; καί κατήφεια 
φαίνονται ζωγραφισμένοι· άλλά περισσότερον 
κλαίει καί άναστενάζει ό λαός τοΰ Μεσολογγίου, 

! διότι αυτή ή πόλις είχε τήν καλήν τύχην νά 
συγκαταριθμή μεταξύ τών πολιτών της άνδρα 
τών άρετών καί προτερημάτων τοΰ λαμπρού 

; Λόρδου. Αί πρό; αύτόν τοΰ έθνους μας έλπίδες 
άπέτυχον καί πλέον δέν μά; μένει παρά νά 
κλαίωμεν άπορηγορήτω; τόν τόσον σκληρόν δι’ 
ημάς θάνατον.”

Ή δέ προσωρινή διοίκησι; τή; Έλλάδο; 

έξέδωκεν αύθημερδν τήν κάτωθι διαταγήν (ύπ’ άρ. 
1185).
α'.) Αΰριον, μόλις άνατείλη ό ήλιος, νά πέσουν 

άπδ τοΰ μεγάλου κανονοστασίου τού τείχους 
αύτής τή; πόλεως 37 κανονιαΐ; (μία τό 
κάθε λεπτόν) κατά τόν αριθμόν τών χρόνων 
τή; ζωής τού άποθανόντος.

β’.) ’Όλα τά κοινά ύπουργεΐα, διά τρεις ήμέρας 
κατά συνέχειαν, νά κλεισθοϋν, έμπεριεχο- 
μένων καί τών κριτηρίων.

γ'.) Νά κλεισθοϋν δλα τά έργαστήρια, έκτδ; 
έκείνων δπου πωλοΰνται τροφαί καί ια
τρικά· καί νά λείψουν τά μουσικά παιγνί
δια, οί συνειθισμένοι εις αύτά; τά; ήμέρας 
χοροί, νά παύσουν τά φαγοπότια εί; τά 
κρασοπωλεΐα καί κάθε άλλο είδος κοινού 
ξεφαντώματος.

δ'.) Νά γενή 21 ήμέρας γενική πενθηφορία. 
ε’.) Νά γενοΰν έπικήδειοι δεήσεις εί; δλας τάς 

έκκλησία;.
Έν Μεοολογγίω τήν 7 ’Απριλίου 1824.

Τ. Σ. Ά. Μαυροκορδάτος 
Ό Γραμμ. Γεώργιο; Πραΐδης.

Καί ή μέν τότε δεινώ; πάσχουσα καί πτωχή 
Ελλάς έξεδήλωσε τδ πένθος αύτής έπί τή άπω- 
λεία τοΰ πολυτίμου άνδρός δσον ήδύνατο έκφρα- 
στικώτερον, ήμεΐς δέ, ζώντες σήμερον G4 δλα 
έτη μετά τδ θλιβερόν συμβάν, δφείλομεν νά 
τηρώμεν ειλικρινή εύγνωμοσύνην πρδ; τδν άνδρα 
έκεΐνον, δστις μετά τοσαύτης αύταπαρνήσεως 
συνεμερισ'/η τούς άγώνα; καί τούς κινδύνου; τών 
πατέρων ήμών καί τόσον ζωηρώς έξεδήλωσε καί 
διά λόγων καί δι’ έργων τά εύγενή αύτοΰ ύπέρ 
τής χώρας ήμών αισθήματα. Είη ή μνήμη 
αύτοΰ αίωνία 1

Άφ’ ού έγράφη τδ άνω άρθρον έμάθομεν δτι 
ό έν Λονδίνω φιλογενέστατο; ομογενής Κύριο; 
Στεφάνοβικ-Σκυλίτζη; προσεφέρθη ν’ άνεγείρη 
ιδία δαπάνη μνημεΐον είς τδν λόρδον Βύρωνα 
έ.ν μέσαις Άθήναις. Ή άπύφασις αυτή τού 
γενναιοοώρου πατριώτου καί αύτδν τιμά καί τήν 
πόλιν, ήν ό μέγας ποιητής τής Αγγλία; έξύ- 
μνησε διά τών αθανάτων αύ’ςοϋ στίχων. Δέν 
πρέπει νά έχη μνημεΐον έν Άθήναις ό Βύρων, 
δστις πρώτος άπδ τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως 
έθρήνησε τήν καταστροφήν τών λαμπρών τής 
άρχαιότητος μνημείων καί παρέδωκεν εί; αιώ
νιον άνάθεμα τήν ιερόσυλου πράξιν τού λόρδου 
Bigin*); Δέν πρέπει νά έχη μνημεΐον ύπδ τδν 
ώραΐον τής Αττικής ούρανόν ό ποιητής έκεΐνος, 
δστις έγραφεν έξ Αθηνών πρδς φίλον του; "Τδ 
κλίμα τών Αθηνών εΐναι έαρ διαρκές · σπα- 
νιώτατα βρέχει, καί ό ούρανδς είναι σχεδόν 
πάντοτε άνέφελο; καί αίθριος. Ή τέχνη, ή 
έλευθερία, ή δόξα παρήλθον, ή φύσις δμως δια
τηρείται πάντοτε περικαλλής.” Πας "Ελλην 
διερχόμενο; ένώπιον τοϋ μνημείου τούτου θ’ άπο- 
καλύπτεται μετά σεβασμού καί ή καρδία αύτού 
θά πληροΰται αισθήματος εύγνωμοσύνης πρδ; 
τδν έξοχον φιλέλληνα, δστις ού μόνον χρήματα 
προσήνεγκεν είς τδν βωμόν τή; άγωνιζομένης 
Ελλάδος, άλλά καί τήν ζωήν του αύτήν έθυ- 
σίασεν ύπερασπιζόμενος τον δίκαιον τών Ελ
λήνων άγώνα.

Εύχόμεθα δσον τάχιον νά ίδωμεν άνεγειρό- 
μενον τδ περικαλλές μνημεΐον έν Άθήναις, ών 
θά καταστή εν τών ώραιοτέρων καί προσφιλέ
στερων κοσμημάτων.

*) “Ορα ττγι “Κατάραν τή; ΆΟηυό;", μεταφρα- 
αθεϊσαν ύπό Ί. Περβάνογλου έν τφ ύπ’ άρ. 72 τεύχει 
τοΰ “Εσπέρου” τοΰ έτους 1884.;

ΓΑΙΤΟΥ

Φ Α Τ Σ Τ Ο Σ.
Ύπό Αλ. Ρ. 'Ραγκαβή.

(Συνέχεια.)

Κ'.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ. *)

Αατουργίιι. Μονσική οργάνων. Ψαλμωδία.

ΜΑΡΓΩ ίν μισώ τον ίχλου. ΠΟΝΗΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 
οττΐσω αυτήν.

Πονηρόν πνεύμα.

Μαργώ, πώς ήσουν άλλη 
δταν, άθώα 
πρδ τών εικόνων 
τήν Σύνοψιν έκράτεις, 

καί είς τδν νοΰν σου προσευχαί 
καί παιδικά παιγνίδια

διεσταυροΰντο!
Μαογώ!
Ποΰ είν’ ή κεφαλή σου;
Τί έγκλημα
φωλεύ’ είς τήν καρδίαν σου;

Διά τήν μνήμην τής μητρός προσεύχεσαι, 
είς θλίψιν αίωνίαν κοιμηθείσης:

Τίνος τδ αίμα πρδ τή; θύρας σου;
Καί ύπδ τήν καρδίαν δέν αισθάνεσαι 

σκιρτών τι, άναορύον, 
κινούμενον, σέ συγκινοΰν

καί νέου οντος προμαντεΰον ύπαρξιν;

Μ αργώ.
Φεΰ! φεΰ!
Τίς μ’ άπαλλάττει τών πικρών μου λογισμών; 
Άνω καί κάτω διαρκώς μέ στρέιοουσι 
κατ’ έμαυτής.

ΧΟΡΟΣ. **)
Φοβερά ύογής ήμερα!
Κάμινο; φλογδ; ή σφαίρα.

(Μουσική τοΰ οργάνου.')

Πονηρόν πνεύμα.

Ή όργή έπί σέ! 
Ή σάλπιγξ ήχεΐ!
Γά μνήματα σειόνται! 
καί ήδ’ ή καρδία σου, 
άναίσθητο; τέφρα, 
εί; φλόγ’ άνακαίεται, 
άλγεΐ έν βασάνοις, 
καί πάλλεται.

Μ αργώ.
Νά φύγω, νά φύγω!
Μοΰ έσβέσθ’ ή πνοή 
είς τήν ψ αλμφδίαν, 
καί ή μουσική 
μοί τρύπα τήν καρδίαν.

Χορός.
Ό φρικτδς κριτής ώς φθάση 
παν κρυπτόν θ’ άναπετάση, 
κ’ έσται φανερόν τοΐς πάσι.

*) ‘Η τελευταία σκηνή τών έν έτει 1790 δημ.ο- 
σιευθέντων αποσπασμάτων. Εί; αύτήν έλειπεν ό στί
χος· “Τίνος τό αΐμ-α πρό τής θύρας σου;” καί προσ- 
ετέθη έπειτα, διότι μετά ταΰτα έγράφη ή τοΰ φόνου 
τοΰ Βαλεντίνου, είς ήν άναφέρεται.

**) ’Αποσπάσματα ΰμνου έκκλησιαστικοΰ, γραφέν- 
τος, ώς νομίζεται, κατά τήν ιγ’. έκατονταετηρίδα ύπό 
θωμά τοΰ έκ Κελάνου. Τό δλον κείμενον έστί κεχα- 
ραγμένον έπί πλακός έν τή έκκλησία τοΰ ‘Αγίου Φραγ
κίσκου έν Μαντοΰη. Έν τφ δράματι τ’ αποσπάσματα 
τοΰ όμνου φέρονται λατινιστί άαετάφραστα.

Μ α ρ γ ώ. 
Στενοχωροΰμαι. 
Οί τοίχοι πέριξ 
θενά μέ πνίξουν. 
0 θόλο; μέ πιέζει, 
θέλω άέρα!

Πονηρόν πνεύμα.
Νά κρυοής; Δέν κρύπτονται 

άμαρτία κ’ αισχύνη, 
Άέρα; Φώς; 
·)ύαί σοι!

Χορός.
Ποΰ νά καταφύγω πρέπει;
"Οστι; άμαρτία; βλέπει, 
πώ; τφ φαύλφ έσται σκέπη;

Πονηρόν πνεύμα. 
Άπδ σοΰ πάς ό δσιος 
άποστρέφει τδ πρόσωπόν. 
Σοί τήν χεΐρα νά δώση 
φρίττει πά; άναμάοτητος. 

Ούαί!
X ορός.

Ποΰ νά καταφύγω πρέπει;
Μ αργώ.

Γειτόνισσα, φιάλην δδς νά μυρισθώ.
(Πίπτει λΐΐπόθνμον.)

ΚΑ'.
ΝΥΞ ΤΕΛΩΝΙΩΝ (Βαλποΰργης).*)

Είν τα ορη 'Αρτζ.
θίσιτ Σχίρκτ καϊ Έλευδ.

ΦΑΥΣΤΟΣ. ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΗΣ.
Μεφιοτοφελής.

Στειλάριον σαρώθρου δέν επιθυμείς; 
Θά ήθελον κάνένα τράγον γεραρόν. 
Τοΰ τέρματός μα; είμεθα μακράν ήμεΐς.

Φαΰστος.
Έν οσφ έχω έτι πόδα στιβαρδν 
ή γονατώδης αΰτη ράβδος μοί άρκεϊ. 
Τί τόση βία δπως φθάσωμεν έκεΐ; 
Λαβυρινθώδεις νά περώμεν δρόμους, 
ν’ άνέρπωμεν είς βράχους άποτόμους, 
άφ’ ών προχεΐται χείμαρος φρυάττων,

·) Ή Βαλποΰργη, ές ’Αγγλίας όρμωμένη, έν τή 
η', έκατονταετηρίδι ήκολούθησε τόν “Αγ. Βονιφάτιον, 
καί τούς αδελφούς της, "Αγ. Βιλλιβάλδ καίΆγ. Βουνι- 
βάλδ (Willibald, Wunnibald), έκεϊθεν είς Γερμανίαν. 
Άποθανοΰσα δ’ ώς ήγουμένη τοΰ έν Έίδεγχέϊμ (Heiden
heim) τής Φραγκονίας μοναστηριού, έθεωρεΐτο ώς ίσχυ- 
ρώς συντελέσασα είς τόν έκχριστιανισμόν τών χωρών 
έκείνων, καί ώς μία τών έπισημοτέρων άγιων, ής ή 
μνήμη έτελεΐτο καί έν ‘Ολλανδία καί έν 'Αγγλία. Κα- 
θιερώ'ΐη δ’ αύτή ή ημέρα τής α'. Μαίου, ήτις έν τή 
αρχαία είδωλολατρεία ήν ή εορτή τών Δρυίδων.Ήναπτον 
δ’ οδτοι πυράς είς τά δάση καί έπι τών όρέων κατά 
τήν προηγουμένην νύκτα, καί έν τώ κρυπτφ μάλιστα, 
άφ’ οτου ό χριστιανισμός ήρχισεν άποδιώκων καί κατα- 
διώκων τήν παλαιάν πίστιν. Έκ τούτου έπεκράτησε 
παρά τοΐς τότε χριστιανοί; ή πεποίθησις δτι κατά τήν 
νύκτα έκείνην μαγικά έτελοΰντο όργια, καί, έπικεκλη- 
μένα, συνήρχοντο τά 'Εξωτικά ή τελώνια (έναέρια 
πνεύματα). ‘Ως κυριώτερον δέ μέρος τών συνόδων αύ
τών έπιστεΰετο τό άγριον όρος Βρόκος (Brocken) ή 
Βλοκσβέργ , κατά τήν επαρχίαν "Αρτζ (Harz), μεταξύ 
"Ελβης καί Βεζέρου. Τό έπ’ αύτοΰ χωρίον Elend (έλε- 
εινότης) ένθυμίζει τά απέναντι τοΰ Μόρου, παρά τήν 
Γέφυραν τοΰ Διαβόλου χωρία Κατάραν ή’Ανά
θεμα. Έπροτίμησα τήν ήμΐν προσιτήν εκφρασιν- “Νύξ 
τελωνίων.” — Τήν σκηνήν ταύτην έγραψεν ό Γαίτης 
καί προσέθηκεν είς τό δράμα του μόνον τό 1800, καί 
τό έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Βερολίνου έναποτεθειμένον 
αύτόγραφον αυτής φέρει ημερομηνίαν 5 Νοεμβρ. 1800. 
— Καί πρό τοΰ Γαίτου δ1 ύπήρχον δημώδη καί άλλα 
ποιήματα περί τής νυκτός τής Βαλποΰργης, έν οΐς τό 
κυριώτερον τό τοΰ Lowen, έξεδόθη τό 175S. 
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εΐν’ ή χαρά τοιούτων περιπάτων. 
Ήδη ένδύ’ ή άνοιξις τάς λεύκας, 
και γίνετ αισθητή ώς κ’ είς τάς πεύζας- 
διατί δχι κ’ εις ήμών τά μέλη;

Μεφιστοφελής.
Είς άλλους ίσως· είς έμέ δέν θέλει. 
’ Εγώ έντός μου έχω τον χειμώνα. 
Τους πάγους θέλω, θέλω τήν χιόνα. 
II όσον οίκτρώς ό δίσκος ανατέλλει 
δψίφωτος τής κολοβής σελήνης! 
Είς τδ θαμβόν του φώς δέν διακρίνεις 
τά πρό ποδών σου, καί συντρίβεσαι όρμων 
πότε είς βράχον, πότε είς τραχύν κορμόν. 
Καλέσωμεν φωσφορικήν άτμίδα. 
Έκεΐ φαιδρώς νά καίη μίαν είδα. 
Α'ί συ, άτμίς φιλτάτη, έδώ πήδα.
Τί μάτην ουτω μόνη φέγγεις έπί γής; 
ΙΙαρακαλώ, έπάνω δέν μάς οδηγείς;

Ή άτμίς.
Βαθυσεβάστως. Πλήν δέν έχω συνειδός 
πώς καί θά έπιτύχω. Έλικοειδώς 
ήμών συνήθως μόνον βαίνει ή όδός.

Μ ε φ ι σ τ ο φ ε λ ή ς.
Ω! τους ανθρώπους θέλεις νά μοί μιμηθής! 
Άτμίς τοΰ διαβόλου, κάθισαν εύθύς, 
ή σβύνω σου φυσών τό φώς τό τρέμον.

Ή άτμίς.
Τό βλέπω, είσαι πολιούχος δαίμων 
έδώ. θά πράξ’ ώς είναι ορισμός σας. 
Άλλά μαγείας τώρα εΐν’ έδώ καιρός· 
καί δταν άτμίς είναι οδηγός σας, 
ώς πρός τόν δρόμον δέν θά είσθε αυστηρός. 

Φαΰστοϊ, Μίφιστοφίλήε, άτμίς, ψάλλουσιν άμοι$αδόυ.
Είς σφαίραν ονείρων, είς σφαίραν μαγείας 
είσήλθομεν, φαίνεται. Σύ τής πορείας 
ήγοΰ, κατά τρόπον τιμήν νά σοί φέρη, 
μέχρις δτου διέλθωμεν τάς άνοδίας 
πρός έκεΐ, τά εύρέα, τά έρημα μέρη. 
’ 1 δέ πώς περώσι τά δένδρα εκείνα 
κατόπιν τών δένδρων, καί τρέχουν έν τάχει. 
Ίδέ πώς κυρτοΰσι τά νώτα οι βράχοι, 
κ’ έν ω τήν μακράν των προτείνουσι ρΐνα, 
άσθμαίνουσιν, ώς έκ σαλπίγγων φυσώσι.*)  

Διά τών πετρών, τών πρασίνων λειμόνων, 
πώς ρύαξ καί χείμαρος κάτω όρμώσι! 
Τόν φλοίσβον άκούω, ή άσματος τόνον 
τών έρωτος τέρψεων, έρωτος πόνων, 
άγάπης κ’ έλπίδων φωνήν ουρανίαν, 
ηχώ παρελθόντων καιρών εύδαιμόνων, 
πανάρχαιον ώς έάν ψάλλ’ ιστορίαν;

*) Βράχοι τινές παρά τό χωρίον Schircke έκα- 
λοϋντο Die Schnarcher (οί ρέγχοντες, φυσητήρες).

Βάουβάου! Γάουγάου! Προσέρχονται, κρώ
ζουν.

Νυζτικόραξ καί λάρος καί γλαύξ καί σχοινιών 
καί τρίγξ, δλην νύκτ’ άγρυπνοΰν καί οίμόζουν; 
Σαλαμάνδρα διέρπει διά τών κλαδιών;
Πώς παχείας γαστέρας, μακρά έχουσι σκέλη! 
Δένδρων ρίζαι κυρτοΰνται ώς δφεων μέλη, 
κ’ είς τούς βράχους τούς πέριξ, τήν άμμον τών 

δρόμων 
έμπλεκόμεναι, φέρουσι φόβον καί τρόμον· 
καί πρός τόν όδοιπόρον τάς ζώσας του ίνας 
ό κορμός, ώς πλεκτάνας πολύπου έκτείνας, 
άπειλεΐ. Ποντικοί προχωρούν κατ’ άγέλας 
ποικιλόχροες, άλλος λευκός, άλλος μέλας. 
Πανταχού τούς άγρούς διατρέχουν έκεΐνοι. 
Πτερωτών λαμπυρίδων πολύφωτα σμήνη 
πυκνά ίστανται πέριξ, καί φέροντα ζάλην 
είς όδόν μάς παράγουσιν άλλην καί άλλην.

— Τις μάς λέγει άνίσως ίστάμεθα, 
νά χωρώμεν έμπρός άν δυνάμεθα; 
Πάντα στρέφονται, τόπον άλλάζουσι· 
βράχοι σειόνται, δένδρα μορφάζουσι· 

λαμπυρίδων τά σμήνη πληθύνονται, 
καί φυσώνται, κ’ είς σύννεφα γίνονται.

Μεφιστοφελής.
Πλησίασον, τήν ποδιάν μου κράτει. 
Έδώ ύπάρχει άκρα μεσοβάμων, 
είς ήν θά έκπλαγής ίδόυν ό Μάμμων 
φλέγοντας δτι θησαυρούς φυλάττει.

(Έπεται συνέχεια.)

ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ ΕΝ ΠΟΤΣΔΑΜ
ΠΑΡΑ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ,

ή κατοικία τοΰ πρίγκηπος διαδόχου 
τής Γερμανίας.

(Μετά είκίνος. δρα σελ. 245·)

Β
^° μεγαλοπρεπές τοΰτο μέγαρον, τό όποιον
^ίπρό μικρού έγένετο ή κατοικία τού δια- 

δόχου τοΰ γερμανικού θρόνου, κεϊται 
πρός άνατολάς τοΰ ετέρου μεγάρου τοΰ “Παυ- 
σιλύπου” (Sanssouci). Ή οικοδομή αύτοΰ χρο
νολογείται άπό τοΰ έτους 1763, δτε Φριδερΐκος 
ό μέγας μετά τό τέλος τοΰ έπταετοΰς πολέμου 
παρήγγειλε νά τφ κατασκευάσωσι μέγαρον πο
λυτελές, έν ω νά κατοική έν ώρα χειμώνος. 
'Η οικοδομή ήρξατο τό 1763 καί έπερατώθη τό 
1769, ή δέ δαπάνη αύτής άνήλθεν είς τρία 
έκατομμύρια ταλλήρων. 'Π κυρία τοΰ ανακτόρου 
πρόσοψις έχει μήκος 114, έν τφ κέντρφ ύψοΰται 
θόλος, έφ’ ου αί τρεις Χάριτες κολοσσιαίων δια
στάσεων κρατοΰσι τό πρωσσικον στέμμα. Τό 
άνάκτορον περιέχει 200 δωμάτια πολυτελέστατα 
διεσκευασμένα· μόνον τά ύπό τοΰ μεγάλου Φρι- 
δερίκου κατοικηθέντα δωμάτια διατηρούνται έν 
ή ήσαν καταστάσει δτε έζη ό βασιλεύς έκεΐνος, 
είς δν δφείλει ή Πρωσσία τό μεγαλεϊόν της. 
Έν τοΐς δωματίοις τούτοις κειμένοις έν τφπρώτω 
πατώματι, διατηρούνται πολλά Αντικείμενα Ανή- 
κοντα είς αύτόν ώσαύτως έμειναν ώς ήσαν ή 
αίθουσα τοΰ σπηλαίου, ή αίθουσα τοΰ χοροΰ, τό 
θέατρον καί ή μαρμάρινος λεγομένη αίθουσα, έν 
ή παρετίθεντο τά έπίσημα γεύματα.

Μέχρις έσχάτων τό άνάκτορον τοΰτο έμενεν 
άκατοίκητον ώς άπέχον τής πρωτευούσης· πέρυσι 
δέ ό διάδοχος τής Γερμανίας Ανεκαίνισεν αύτό 
καί παρεσκεύασε τά δωμάτια τοΰ άνω πατώ
ματος, τά όποια θέλει κατοικήσει μετά τής οι
κογένειας του κατά τό έαρ καί τό θέρος, δπως 
άποφύγη τήν πνιγηράν ατμόσφαιραν τοΰ Βερο
λίνου καί τόν θόρυβον κατά τάς ώραιοτέρας τοϋ 
έτους έποχάς.

ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
Είκών Νικολάου Poussin.

Δ
ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΕΣ σήμερον μίαν τών καλλί

τερων εικόνων τοΰ έξόχου Γάλλου ζω- 
^γράφου Νικολάου Poussin, συνοδεύομεν 
ταύτην δι’ δλίγων βιογραφικών σημειώσεων περί 

τοΰ μεγάλου τούτου καλλιτέχνου, δν οί Γάλλοι 
θεωροΰσιν έφάμιλλον τοΰ 'Ραφαήλ καί άλλων 
διακεκριμένων ζωγράφων, καί άνεκήρυξαν πρό 
πολλού άρχηγόν τής άρχαίας σχολής τής γαλ
λικής ζωγραφικής.

Ό Νικόλαος Poussin έγεννήθη έν Άνδελΰ 
τφ 1594 καί διετέλεσε μαθητής τοΰ έν Παρι
σίοις διάσημου Λαλλεμάνδου. Καίτοι πτωχός 
ό Poussin κατώρθωσε νά μεταβή είς 'Ρώμην 
διά τής μεσολαβήσεως τοΰ ιππότου Μαοτίνη, 
δστις έσύστησεν αύτόν πρός τόν ισχυρόν Καρδι
νάλιον Βαρβερίνην. Έν 'Ρώμη ό νέος καλλι
τέχνης έπεδόθη είς έμβριθεΐς μελέτας καί βαθμη
δόν Απέκτησε τήν λεπτότητα έκείνην καί έν- 
τέλειαν, ήτις χαρακτηρίζει τό έργα του καί διε
γείρει τόν θαυμασμόν τών ειδημόνων. Ό βασι
λεύς Λουδοβίκος ιγ'., προσεκάλεσεν αύτόν είς 
Γαλλίαν, δπου καί έπέστρεψεν έν έτει 1640 καί 
έλαβεν έκτός τοΰ τιμητικού τίτλου τοΰ "πρώτου 
ζωγράφου τοΰ βασιλέως” καί έτησίαν έπίχορή- 
γησιν τριών χιλιάδων φράγκων (έπιχορήγησιν 
σπάνιάν δι’ εκείνους τούς χρόνους) καί οίκημα 
δωρεάν έν τω Ανακτόρφ τοΰ Κεραμικού. Αί 
έξαιρετικαί αύται τιμαί έκέντησαν τόν φθόνον 
τών ζωγράφων Vouet καί Fouquiere, οΐτινες 
διά παντός τρόπου έζήτουν νά τόν δυσφημίσωσι. 
Βαρυνθείς ό Poussin τάς ποταπάς ταύτας ρα
διουργίας άπήλθε πάλιν είς 'Ρώμην (τφ 1642). 
Ό βασιλεύς Λουδοβίκος ιδ'. τω διετήρησε καί 
τούς τίτλους καί τήν έπιχορήγησιν μέχρι τής 
ήμέρας τοΰ θανάτου αύτοΰ, δστις έπήλθεν έν 
'Ρώμη τφ 1665.

“Ο,τι ιδίως χαρακτηρίζει τάς εικόνας τοΰ 
Poussin είναι μεγάλη φαντασία καί ή λεπτότης 
περί τήν έκφρασιν τών προσώπων διό καί έπω- 
νομάσθη "ό ζωγράφος τών εύφυών άνθρώπων”. 
Τά πλεΐστα τών έργων του διατηρούνται μετά 
θρησκευτικού σεβασμού έν Γαλλία, έκ δέ τών 
εικόνων του αί τρεις καλλίτεραι εΐναι "Οί ποι
μένες τής Αρκαδίας’’, "Ό κατακλυσμός”, καί 
"Ό θρίαμβος τής Φλώρας”.

Ή παρατεθειμένη είκών παριστά σκηνήν έν 
Αρκαδία. Ποιμένες τινές άνεκάλυψαν κατά 
τύχην έπιτύμβιον έπιγραφήν κεκρυμμένην ύπό 
πυκνήν φυτείαν. ' 0 είς τών ποιμένων κύπτει 
δπως άναγνώση τήν έπιγραφήν τοΰ τάφου, τοΰ 
καλύπτοντος τά όστά άνδρός Άρκάδος, καί λέ- 
γουσαν “Καί έγώ ήμην έν ’Αρκαδία:”. 'Η άπο- 
κάλυψις τοΰ ζοφερού τούτου έπιγράμματος σκι- 
άζει ώς νέφος τά πρόσωπα τών παρεστώτων, 
ών ό μέν βυθίζεται είς σκέψεις θλιβερά;, ό δέ 
έτερος έξηγεΐ τήν έπιγραφήν πρός νεάνιδα ίστα- 
μένην πλησίον καί συλλογιζομένην μετά λύπης 
δτι ουτω θ’ Απέλθη ποτέ καί αύτή καί πάντες 
θ’ άπέλθωσιν, οΰς έν τφ κόσμφ τούτφ Αγαπά. 
Τό δλον τής είκόνος, τό έδαφος, τά δένδρα, ό 
ούρανός, μετέχει τής μελαγχολίας ταύτης, ήτις 
εύρίσκεται έπικεχυμένη έπί τών τεσσάρων προ
σώπων, ών ή έκφρασις μεταδίδεται διά τρόπου 
θαυμάσιου.

ΕΥΔΙΑ ΜΕΤΑ ΘΥΕΛΛΑΝ.

Μετάφρασις τοΰ Αγγλικού μυθιστορήματος 
Called back του Conway-

ύπό

τής δεσποινίδος Σοφίας Εύαγ. ΒαλτατΖή.

(Συνέχεια.)

Στ’.
’Απαντήσεις ήκιστα εύχάριστοι.

ΓΑΞΕΙΔΕΥΣΑ λίαν έσπευσμένως μέχρι 
Γενεύης, δσον ταχύτερον ήδυνάμην 
χωρίς ν’ άπολέσω ούδέ στιγμήν προσ- 

επάθησα νά πληροφορηθώ πού κατώκει ό ια
τρός Κένερης. Ένόμισα δτι τό πράγμα ήτο 

άρκετά εύκολον, διότι 
μοί έδωκαν νά έννο
ήσω δτι έξήσκει τό 
έπάγγελμά του έν 
Γενεύη καί έπομένως 
έάν είχεν ουτω, θά 
ήτο βεβαίως πολύ 
γνωστός, άλλά φαί
νεται δτι μέ είχον 
άπατήσει ή δτι έγώ 
κακώς τό ένόησα.

Έπί πολλάς ήμέ
ρας τόν έζήτουν παν- 
ταχοΰ, άλλ’ ούδείς 
τόν έγνώριζεν. Έπε- 
σκέφθην δλους τούς 
ιατρούς τής πόλεως, 
άλλ’ δλοι άνευ έξαι- 
ρέσεως μοί έλεγον δτι 
ό δήθεν συνάδελφός 
των τοΐς ήτον έντε
λώς άγνωστος. Έβε- 
βαιώθην ούτως δτι 
έκρύπτετο ύπό ψευ
δώνυμον, ή δτι δέν 
κατώκει έν Γενεύη. 

"Οσον δλίγην φήμην 
καί αν έχη ιατρός 
τις, είναι βέβαιον δτι πρέπει νά γνωρίζεται ύπό 
συναδέλφου τινός, καί έπομένως άπεφάσισα νά 
ύπάγω είς Τουρΐνον, έλπίζων δτι έκεΐ μέ άνέ- 
μενε καλλίτερα τύχη.

Ητο παραμονή τής άναχωρήσεώς μου- περι- 
επάτουν περίλυπος τήν καρδίαν προσπαθών νά 
πείσω έμαυτόν δτι θά έπιτύχω περισσότερον εις 
Τουρΐνον, δτε αίφνης βλέπω κύριον τινά δστις 
περιεπατει βραδέως έπί τοΰ ετέρου πεζοδρομίου.

TO NEON ΑΝΑΚΤΟΡΟΝ,
ή θερινή κατοικία τοΰ Διαδόχου τής Γερμανίας.

Τό πρόσωπόν του καί τό βάδισμά του δέν μοί 
έφάνησαν ξένα, καί διέσχισα τήν όδόν διά νά 
τόν παρατηρήσω έκ τοΰ σύνεγγυς.

Έφόρει ένδυμα περιηγητοΰ ώς άπαντα τις 
συχνά είς ξένα μέρη καί είχεν τόσον τό ύφος 
άγγλου ταξειδιώτου, ώστε ένόμισα δτι έλαν- 
θάσθην. Έν τούτοις δέν ήπατώμην, μολονότι 
είχεν άλλάξει ένδυμασίαν τόν άνεγνώρισα δτε 
τόν έπλησίασα. Ητο ό άνθρωπος μεθ’ οΰ ό

ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
είκών Poussin τοΰ 15ου αίώνος.

Κενίων είχεν Ανταλ
λάξει προσβλητικούς 
λόγους πρό τής έκ
κλησίας τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου, έκεΐνος δ- 
στις μάς έπέπληξε 
διότι είχομεν έκφρά- 
σει τον έπί τή καλ
λονή τής Παυλίνας 
θαυμασμόν μας, έκεΐ
νος δστις είχεν Ανα
χωρήσει λαβών τόν 
βραχίονα τοΰ Κένερη. 
'Η τύχη μου ήτο 
ύπερβαλλόντως μεγά
λη ώστε δέν έπρεπε 
νά τήν άφήσω νά μοί 
διαφύγη· έσκέφθην 
δτι θά ήδύνατο νά μοί 
εί’πη ποΰ εύρίσκεται 
ό ιατρός καί ήλπιζον 
δτι δέν θά είχε τό 
μνημονικόν τών φυ
σιογνωμιών τόσον κα
λόν δσον έγώ, καί δτι 
δέν ήθελεν ένθυμηθή 
τδ δυσάρεστον συμ
βάν δπερ συνέβη κατά 

τήν πρώτην ήμών συνάντησιν. Τόν έπλησίασα 
καί χαιρετών αύτόν τόν ήρώτησα έάν ήδύ
νατο νά συνδιαλεχθή μετ’ έμοΰ έπί τινας 
στιγμάς.

Άπετάνθην Αγγλιστί πρός αύτόν. Μοί έρ- 
ριψε ταχύ καί διαπεραστικόν βλέμμα, είτα μέ 
άντεχαιρέτισε καί μοί είπεν άπαντών είς τήν 
αύτήν γλώσσαν, δτι τίθεται εύχαρίστως είς τήν 
διάθεσίν μου.
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— Ζητώ τήν διεύθυνσιν τίνος δστις νομίζω 
κατοικεί έδώ, και νομίζω δτι δύνασθε νά μέ 
βοηθήσητε είς τήν άναζήτησιν ταύτην.

Μοί άπεκρίθη γελών·
— Ευχαρίστως. Άλλά άγγλος ών ώς υμείς 

καί γνωρίζων πολύ δλίγους έδώ, φοβούμαι μή 
δέν δυνηθώ νά σας βοηθήσω πολύ.

— ’Επιθυμώ νά ευρώ ιατρόν τινά δνομαζό- 
μενον Κένερην.

Έκ τής έκπλήξεως ήν ήσθάνθη άκούων τάς 
λέξεις ταύτας, καί έκ τοΰ περιτρόμου βλέμματος 
δπερ μοί έρριψεν ένόησα δτι είχεν άναγνωρίσει 
τδ όνομα, άλλ’ ευθύς συνήλθε καί μοί άπήν- 
τησεν·

— Δέν ενθυμούμαι τό όνομα τοΰτο, λυπού
μαι μή δυνάμενος νά σάς φανώ χρήσιμος.

— Άλλά, εϊπον ίταλιστί, σάς είδον ποτέ 
μετ αύτοΰ.

Συνέστειλεν τάς όφρΰς μέ απειλητικόν βλέμμα.
— Δέν γνωρίζω κανένα ούτως δνομαζόμενον 

χαίρετε!
Μέ έχαιρέτισε καί άνεχώρησε βιαίως, 

άλλ’ έγώ δέν τόν άφήκα ν' άναχωρήση τοιουτο
τρόπως· έπετάχυνα τό βήμα μου καί τον έπρό- 
φθασα.

— θά σάς παρακαλέσω νά μοί ε’ΐπητε, ποΰ 
δύναμαι νά τόν ευρώ· πρέπει νά τδν ΐδω διά 
σπουδαίαν ύπόθεσιν · είναι περιττόν νά κρόψητε 
δτι είναι φίλος σας.

Έδίστασε, καί έπειτα έστη· “Άλλ’ είσθε 
παραδόξως οχληρός, κύριε, τότε, δφείλετε νά 
μοί είπήτε τδν λόγον δστις σάς πείθει τοσοΰτον, 
ώστε νά διαβεβαιόνετε δτι έκεΐνος δν ζητείτε 
είναι φίλος μου.

— Σάς είδον μετ’ αύτοΰ.
— ’Επιτρέψατε νά σάς έρωτήσω ποΰ;
— Είς τδ Τουρΐνον, τήν παρελθοΰσαν άνοιξιν, 

παρά τδν ’Αγιον Ίωάννην.
Μέ ήτένισε προσεκτικώς.
— Ναι, τώρα ένθυμοΰμαι τήν φυσιογνωμίαν 

σας· είσθε είς έκ τών νέων τών προσβαλόντων 
νεάνιδα τινά καί είχον όρκισθή νά εκδικηθώ.

— Ούοαμώς προετιθέμεθα νά προσβάλωμεν, 
άλλά και έν εναντία περιπτώσει δεν υπάρχει 
λόγος νά έπανέλθωμεν είς τήν συνάντησιν έκείνην.

— Δέν υπήρχε προσβολή! έφόνευσα άν
θρωπον διά πολύ μικρότερον πράγμα παρ’ δ,τι 
είχεν είπή τότε δ φίλος σας!

— Λάβετε τδν κόπον νά ένθυμηθήτε δτι 
έγώ δέν εϊπον τίποτε, πλήν δλα ταΰτα είσι 
δευτερεύοντα- έπιθυμώ νά ΐδω τδν ιατρόν Κέ
νερην διά τήν άνεψιάν του τήν Παυλίναν.

Μεγίστη έκπληξις έφάνη έπί τοΰ προσώπου 
του.

— Καί τί σάς ένδιαφέρει ή ανεψιά του; 
ήρώτησεν άποτόμως.

— Αύτό άποβλέπει έμέ καί έκεΐνον, τώρα 
είπατέ μοι ποΰ δύναμαι νά τδν εΰρω.

— Πώς δνομάζεσθε; μέ ήρώτησε ζωηρώς.
— Γιλβέρτος Βώγαν.
— Τί είσθε;
— Άγγλος.
Έμεινε σκεπτικός έπί τινας στίγμας· “Δύ

ναμαι νά σάς οδηγήσω παρά τφ ίατρώ Κένερη, 
ειπεν, άλλά πρώτον πρέπει νά μάθω τί ζητείτε 
παρ’ αύτοΰ καί διατί έκάμετε μνείαν τοΰ Ονό
ματος τής Παυλίνας; Άλλ’ ή δδδς έδώ δέν 
είναι κατάλληλος πρδς συνδιάλεξιν· ύπάγωμεν 
άλλαχοΰ.

Γδν ώδήγησα είς τό ξενοδοχεΐόν μου είς 
δωμάτιόν τι, δπου ήδυνάμεθε νά δμιλήσωμεν ή- 
σύχως.

— Τώρα, Κύριε Βώγαν, μοί λέγει, άπαντή- 
σατέ μοι εις τήν έρώτησίν μου καί θά δυνηθώ 

ίσως νά σάς βοηθήσω. Πώς ή ύπόθεσις αΰτη 
άποβλέπει τήν Παυλίναν Μάρκ;

— Είναι σύζυγός μου.
Άνεπήδησε, καί θηριώδης ιταλική ΰβρις 

έξήλθεν ώς συριγμδς έκ τών χειλέων του, καί 
έγινεν κάτωχρος έξ Οργής.

— Ή σύζυγός σας! άνεφώνησε, ψεύδεσθε, 
ναι, ψεύδεσθε!

Άνεπήδησα καί έγώ έπίσης παρωργισμένος 
άλλά οπωσδήποτε συνεκράτησα έμαυτόν.

— Σάς εϊπον, κύριε, δτι είμαι "Αγγλος ευπα
τρίδης. "Η θά μέ ζητήσετε συγγνώμην δια τας 
λέξεις σας ή αύθωρεί θά σάς διώξω έκ τοΰ δω
ματίου μου. Έπάλαισε κατά τοΰ θυμού του καί 
όπωσοΰν τδν κατεπράϋνε μετά δυσκολίας. ‘ Σάς 
ζητώ συγγνώμην, μοί λέγει, είχον άδικον. Ό 
Κένερης γνωρίζει τον γάμον σας; μέ ήρώτησε 
ζωηρώς.

— Βεβαίως, ήτο παρών.
Ή όργή του έμελλε πάλιν νά τδν καταλάβη.
— Προδότα! ειπεν ίταλιστί όργίλως όμιλών 

καθ’ εαυτόν "άπατεών’’! έπειτα έστρεψε πρδς 
έμέ μετά σχετικής τινδς ήρεμίας.

— Άν ούτως έχη, δέν δύναμαι νά πράξω 
άλλο τι, είμή νά σάς συγχαρώ, κύριε Βώγαν. 
Ή καλή τύχη σας δύναται νά έπισύρη τδν 
φθόνον. 'Π σύζυγός σας είναι ώραία καί βε
βαίως καλή. “Εχετε εύχάριστον τοΰ βίου σας 
σύντροφον.

“Ηθελον εύχαρίστως πληρώσει ποσόν τι δπως 
μάθω τί,ν αιτίαν δΐ ήν ή εΐδησις τοΰ γάμου 
μου τδν είχεν τόσον παροργίσει, άλλ’ έδιδον καί 
κάτι περισσότερον έάν ήδυνάμην νά έκτελέσω 
τήν άπειλήν μου καί νά τόν διώξω βαναύσως.

Ό τρόπος μέ τδν όποιον επρόφερε τάς τε
λευταίας λέξεις μ’ έκαμε νά ύποθέσω δτι έγνώ- 
ριζε κάλλιστα τήν διανοητικήν κατάστασιν τής 
Παυλίνας, και παρ’ δλίγον έρράπιζον τδν πονηρόν 
αύτδν άνθρωπον, άλλά συνεκράτησα τδν θυμόν 
μου έξ άνάγκης, διότι άνευ τής βοήθειας του θά 
μοί ήτο άδύνατον ν’ άνεύρω τδν Κένερην.

— Σάς εύχαριστώ, τώ εϊπον ήσύχως, τώρα 
θά λάβητε τδν κόπον νά μοί δόσητε τήν πληρο
φορίαν ήν έπιθυμώ.

— Δέν είσθε σύζυγος πολύ τρυφερός, κύριε 
Βώγαν, είπε ό πανούργος μέ ειρωνικόν τρόπον.

— Έάν ό Κένερης παρευρέθη είς τδν γάμον 
σας, θά έλαβε χώραν προ τινών ήμερων μόνον καί 
βεβαίως λίαν σπουδαία ύπόθεσις δύναται μόνον 
νά σάς άπομακρύνη τής νεαράς συζύγου σας.

— Πρόκειται περί σπουδαιοτάτης ύποθέσεως.
— Τότε φοβούμαι μή άναγκασθήτε νά τήν 

άναβάλητε διά τινας ήμέρας. Ό Κένερης δέν 
είναι έν Γενεύη, άλλά νομίζω δτι μετά μίαν 
εβδομάδα θά είναι έδώ · θά τδν ΐδω καί θά τώ 
είπω δτι είσθε καί ΰμεΐς έδώ.

— Είπατέ μοι ποΰ δύναμαι νά τδν εΰοω, 
καί θά ύπάγω· πρέπει νά τώ ομιλήσω.

— Υποθέτω δτι αύτό έξαρτάται άπδ τδν 
ιατρόν. Δύναμαι μόνον νά τω κοινοποιήσω τήν 
έπιθυμίαν σας.

Έχαιρέτισε καί άνεχώρησε. Μοί έφάνη δέ 
δτι καί μετά τήν συνάντησιν ήτις είχε λάβει 
χώραν, έμενε πολύ άμφίβολον, έάν ήδυνάμην 
νά κατορθώσω τήν συνέντευξίν μου μετά τοΰ 
μυστηριώδους ιατρού. Έξηρτάτο έντελώς άπδ 
έκεΐνον νά μοί τήν παραχωρήση ή όχι, ήδυνάμην 
μάλιστα νά έλθω είς Γενεύην καί ν’ άναχωρήσω 
χωρίς νά μάθω τι περισσότερον, έκτδς έάν ό 
φίλος του ή καί έκεΐνος ό ίδιος μοί έγραφον 
διά νά μοί δώσωσι συνέντευξίν τινά.

'Ολόκληρος έβδομάς παρήλθεν έν πλήρει 
άεργία- ήρχιζον νά φοβώμαι μή ό Κένερης είχεν 
άποφασίσει νά μή μέ ίδή, άλλά τδ πράγμα 
δέν είχεν ουτω. Πρωίαν τινά έλαβον έπιστολήν 

περιέχουσαν αύτάς τάς λέξεις μόνον· Επιθυμείτε 
νά μέ ίδητε, ή άμαξα θά έλθη νά σάς παρα- 
λάβη είς τάς ένδεκα. Ε. Κ.

Τήν ένδεκάτην ή άμαξα έφθασεν εις τδ ξενο- 
δοχεΐον ό αμαξηλάτης έζήτησε τόν κύριον 
Βώγαν· άνέβην έπί τοΰ δχήματο; χωρίς νά είπω 
λέξιν, καί μέ μετέφερεν είς μικράν τινά οικίαν 
έκτος τής πόλεως, είς δωμάτιόν δπου ευρον τδν 
ιατρόν καθήμενον πλησίον τραπέζης κεκαλυμ- 
μένης ύπδ εφημερίδων καί έπιστολών. Ήγέρθη, 
έσφιξε τήν χεΐρα μου καί μοί προσήνεγκε κά
θισμα.

— Έμαθον, κύριε Βώγαν, δτι ήλθατε είς 
Γενεύην δπως μέ ίδητε.

— Μάλιστα, έπεθύμουν νά σάς αποτείνω 
ερωτήσεις τινας άφορώσας τήν σύζυγόν μου.

— θα σάς είπω δ,τι δύναμαι, άλλ’ ίσως 
ύπάρχουσι καί ερωτήσεις είς ας δέν θά δυνηθώ 
ν’ άπαντήσω· ένθυμεΐσθε όποια ήτο ή συμφω
νία μας;

— Μάλιστα, άλλά διατί δέν μέ έπληοο- 
φορήσατε περί τής διανοητικής καταστάσεως τής 
συζύγου μου;

— Ίήν είχετε συναντήσει πλειστάκις· δτε 
τήν ΐδετε κατά πρώτον ή κατάστασίς της ήτο 
ή αύτή, καί αύτό δέν τήν έμπόδισεν τοΰ νά έξα- 
σκήση έφ’ ύμάς τδ ζωηρότερον θέλγητρον. Πολύ 
λυπούμαι διότι νομίζετε δτι σάς ήπάτησα.

— Διατί δέν μοί είπετε τά πάντα; δέν θα 
ήδυνάμην τότε νά αιτιασθώ ούδένα.

— Είχον πολλούς λόγους, κύριε Βώγαν, ή 
Παυλίνα ήτο δΐ έμέ μεγάλη εύθύνη, ήτο βαρύ 
φορτίον, διότι είμαι πτωχός· άλλως τε δέν 
είσθε βεβαίως αξιολύπητος· είναι ώραία, καλή 
καί γλυκεία, καί δΐ ύμάς θά είναι τρυφερά 
σύζυγος.

— Αληθώς είχετε τήν έπιθυμίαν νά άπαλ- 
λαγήτε αύτής;

— "Όχι "όσον πολύ, άλλ’ ένεκα περι
στάσεων (ας δέν δύναμαι νά εξηγήσω) ήθελον 
πάντοτε νά τήν ύπανδρεύσω μέ Άγγλον πλούσιον.

— Χωρίς νά συλλογισθήτε τί μέλλει νά 
ύποφέρη ό σύζυγος δταν άνακαλύψη δτι ή σύ
ζυγός του, ή σύζυγος ήν ήγάπα, ήτο, ούτως εί
πεΐν, νήπιον!

Ήγανάκτησα καί έφαίνετο ή σφοδρά ταραχή 
μου, άλλ’ ό Κένερης δλίγον έπρόσεξεν είς τήν 
σφοδρότητα τών λέξεών μου, καί έμεινεν άτά- 
ραχος.

— Υπάρχει άλλο τι, δπερ πρέπει νά λάβη 
τις ύπ’ δψιν. Κατά τήν γνώμην μου, ή κατά- 
στασις τής Παυλίνας δέν είναι απελπιστική, 
τή άληθεία· ένόμιζον πάντοτε δτι ό γάμος ήθελεν 
συντελέσει είς τήν θεραπείαν της. Άν τδ πνεΰμά 
της πάσχη άπδ έλλείψεις, νομίζω δτι δλίγον 
κατ’ δλίγον είναι δυνατόν νά έπανέλθη. “Ισως 
μάλιστα δυνηθή ή Παυλίνα νά τό άνακτήση 
τόσον ταχέως δσον τδ άπώλεσεν.

("Έπεται συνέχεια.)

Η ΣΑΜΟΣ
μετά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον.

Ύπό’Επαμ. Σταματιάβου.

(Συνέχεια.)

Αθηναίοι, έπαρθέντες έπί ταΐς νίκαις 
αύτών ήρξαντο νά καταπιέζωσι τούς 
συμμάχους. Ό δέ άπότομος τρόπος αύ- 

τών ώς καί ή κουφότης άφ’ έτέρου τοΰ στρα
τηγού Χάρητος, δστις δπως άναπληρώση τδ 
κενόν τοΰ ταμείου, τδ όποιον προήλθεν έκ τών 
άνοήτων δαπανών, α; έποίησε κατά τδν διο
ρισμόν αύτοΰ ώς στρατηγού, έπρότεινε νά λα- 
φυραγωγήσωσι τά πλούτη τών συμμάχων, συνέ- 
τεινεν δπως προκαλέση τήν έπανάστασιν αύτών 
(359—356 π. Χο.). Οί Σάμιοι κατά τήν περί- 
στασιν ταύτην έμειναν πιστοί είς τούς Αθηναίους, 
τά μέγιστα κινδυνεύσαντες, διότι μετά τήν ήτταν, 
ήν ύπέστησαν ύπδ τών Χίων, καί τών συμμάχων 
αύτών Βυζαντίων, Κώων, 'Ροδίων καί τοΰ δυ
νάστου τής Καρίας Μαυσώλου, οί Χΐοι μετά 
τών λοιπών παρασκευάσαντες εκατόν τριήρεις, 
έπόρθησαν τήν “Ιμαρον, Λήμνον καί πλείστας 
άλλας νήσους τών Αθηναίων συμμάχους, έλ- 
θόντες δέ μετά πολλής δυνάμεως καί κατά τής 
Σάμου, τήν μέν πόλιν κατά ξηράν καί θάλασσαν 
έπολιόρκησαν, έδήωσαν δέ καί τήν χώραν. Πλη- 
ροφορηθέντες δμως δτι οί Αθηναίοι στρατηγοί 
Χάρης, Τιμόθεος καί Ίφικράτης μετά έξήκοντα 
νηών κατηυθύνθησαν εις Βυζάντιον, λύσαντες 
τήν πολιορκίαν τής Σάμου, έξέπλευσαν καί ούτοι 
πρδς βοήθειαν τοΰ άπειλουμένου Βυζαντίου· 
συναντηθέντες δέ οί δύο στόλοι παρεσκευάζοντο 
έπί ναυμαχία, άλλά μέγας κλάδων, άπροσδοκή- 
τως ένσκήψας, έκώλυσεν αύτήν. Ό δέ Κορνή- 
λιος Νέπως έν βίφ Τιμοθέου, διαφόρως άφη- 
γούμενος τά γενόμενα, ιστορεί δτι οί Σάμιοι 
άπέστησαν έπίσης τών Αθηναίων, καί δτι έπο- 
λιορκήθησαν ύπό τών Αθηναίων στρατηγών· 
άλλά πιστοτέραν θεωροΰμεν τήν τού Διοδώρου 
μαρτυρίαν, άτε μάλλον συνάδουσαν πρδς τήν 
προτέραν διαγωγήν τών Σαμίων. "Οπως δήποτε 
φαίνεται δτι ή νήσος Σάμος ασθενής ήδη ούσα 
δπως διατηρήση τήν ανεξαρτησίαν αύτής, ύπε- 
χρεούτο νά διατελή ύπδ τήν κυριαρχίαν ίσχυ- 
ρωτέρων έναντίον δέ τών δσων έπασχεν ύπδ 
τών Αθηναίων καί τοΰ ρητού εκείνου τοΰ θου- 
κυδίδου αξιώματος· "Μαθέτωσαν ώς πάσα αποι
κία εύ μέν πάσχουσα τιμά τήν μητρόπολιν, άδι- 
κουμένη δέ άλλοτριούται”, άρχαΐαι συμπάθεια·, 
προσείλκυον τήν Σάμον πρδς τάς Αθήνας, αΐ
τινες τοσούτφ κακώς τήν άντήμειβον διά τήν 
πίστιν ταύτην. Άφ’ έτέρου δέ ή ύπδ τοΰ Τι
μοθέου άλωσις τής Σάμου, ήτις έθεωρήθη μέγα 
πολεμικόν κατόρθωμα, έθηκε τήν νήσον ταύτην 
ύπδ τήν κυριαρχίαν τών Αθηναίων, οιτινες δπως 
απαλλαγώσι τής έν τή πόλει αύτών διαμονής 
πολλών φιλοταράχων άνθρώπων, άπεφάσισαν τό 
α'. έτος τής έκατοστής έβδόμης Όλυμπιάδος 
(352 π. Χρ.) έπ’ άρχοντος Αριστοδήμου τήν είς 
Σάμον άποστολήν δισχιλίων άποίκων. Οί άποι- 
κοι δμως οΰτοι κατά μέγα μέρος ήσαν, φαί
νεται, τά περιτρίμματα τής Αττικής, διότι κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ Ήρακλείδου, πολλά κακά 
έποίησαν ούτοι τοΐς Σαμίοις, έκδιώξαντες μά
λιστα αύτούς καί έκ τής πατρίδος των · είς τήν 
διαγωγήν δέ ταύτην τών Αθηναίων άνάγεται 
καί ή παροιμία Αττικός πάροικος έπί μο
χθηρών καί κακεντρεχών άνθρώπων.

Έκυμαίνετο ούτως ή Σάμος έν τφ μέσφ 
τών δεινών, άτινα γεννφ ή άστάθεια τών έμ- 
φυλίων πολέμων, δτε νέος έχθρός, ον αυτοί οί 
"Ελληνες προπαρεσκεύασαν, άνεφάνη είς τήν 

Ελλάδα· ήν δέ ούτος Φίλιππος δ υ'ίδς τού 
Άμύντου.

Διαφεύγει τά όρια ήμών ή άφήγησις τού 
τρόπου, δΐ ού έκ μικρών όρμώμενος, (καί τών 
μέσων οίς χρώμενος ό λεπτόνους έκεΐνος άνήρ 
έξέτεινε τήν κυριαρχίαν αύτού έφ’ άπασαν τήν 
Ελλάδα. Ή Σπάρτη έξαντληθεΐσα είς τούς 
πρδς τδν Θηβαίον Επαμεινώνδαν πολέμους αύ
τής, αί Άθήναι παρακμάσασαι, αί λοιπαί πόλεις 
έξασθενήσασαι δέν ήδύναντο βεβαίως σπουδαία 
νά προτάξωσιν έμπόδια είς τού μεγαλεπηβόλου 
εκείνου βασιλέως τούς σκοπούς. Οί φιλιππικοί 
τοΰ Δημοσθένους καί άλλων τινών προορατικών 
άνδρών τά ρητορεύματα δέν ήδύναντο νά ύπαν- 
άψωσι πλέον τδν άποσβεσθέντα τής έλευθερίας 
σπινθήρα. Ό Μακεδονικός χείμαρρος μικρόν 
κατά μικρόν κατέκλυζε τήν ‘Ελλάδα, ή δέ Σά
μος εν τή γενική ταύτη νεκρώσει, άπάρτισμα 
τών Αθηνών θεώρουμένη, παρηκολούθει τή τύχη 
τής πόλεως εκείνης.

Ή έν Χαιρωνείφ μάχη, ή γενομένη τδ γΖ. 
έτος τής έκατοστής δεκάτης Όλυμπιάδος (3 Αύ
γούστου 338 π. Χρ.) καί τοι ύποδουλώσασα τήν 
Ελλάδα ύπδ τδν Φίλιππον, ούδεμίαν έπήνεγκε 
μεταβολήν είς τδ πολιτικόν σύστημα τής Σάμου. 
Μετά δέ τδν Φίλιππον, ό υίδς αύτοΰ Αλέξαν
δρος (336 π. Χρ.) κολακεύων τούς "Ελληνας, 
τοΐς μέν έν Άσία ύπεσχέθη πολίτευμα δημο
κρατικόν καί αύτόνομον, είς δέ τάς Αθήνας 
παρήτησε τήν Σάμον, περί ής γράφων μετά 
μετριοφροσύνης ύπούλου, έλεγεν· "Έγώ μέν 
ούκ άν ύμΐν έλευθέραν πόλιν έδωκα καί έν
δοξον· έχετε δ’ αύτήν λαβόντες παρά τοΰ τότε 
κυρίου καί πατρδς εμού προσαγορευομένου” · 
άλλ’ δμως ή πολύπαθης αΰτη νήσος έξηκολούθει 
καθισταμένη τδ θύμα τών στρατιωτικών έπι- 
δρομών. Ό ’Αλέξανδρος στρατευόμενος έπί τήν 
Ασίαν άφίκετο είς “Εφεσον, οθεν έπεμψε πρδς 

τάς ύπδ τούς Πέρσας έτι τεταγμένας Ίωνικάς 
πόλεις τδν Άντίοχον, έντολήν δούς αύτφ νά 
καταλύη τάς δλιγαρχίας καί έγκαθιστα τάς δη
μοκρατίας, άποδίδη δ’ έκάστη πόλει τούς ίδιους 
νόμους· έκεΐνος δέ λαβών το λοιπόν στράτευμα 
κατηυθύνθη είς Μίλητον καί έκυρίευσεν αύτήν. 
Ο περσικός στόλος, έκ τριακοοίων νηών συγ
κείμενος καί είς Μυκάλην προσωρμισμένος, άμα 
είδε τήν πτώσιν τής Μιλήτου, έξήλθεν δπως 
προκαλέση τδν έν Λάδη εύρισκόμενον Μακε
δονικόν στόλον είς ναυμαχίαν ■ άλλ’ έκεΐνος δέν 
έδέχθη ταύτην ένεκα τού πολυαρίθμου τών 
πλοίων τοΰ έχθροΰ. Ό δέ Αλέξανδρος θέλων 
νά προκαταλάβη τούς Πέρσας, έπεμψε μετά τής 
ιππικής δυνάμεως τδν Φιλώταν είς Μυκάλην, 
έν ω αΐ νήες αύτοΰ έκώλυον τον είς τδν λιμένα 
τών Μιλησίων εΐσπλουν τών Περσών τοιουτο
τρόπως δ' έκεΐνοι κακώς διατιθέμενοι ένεκα 
τής λειψυδρίας καί τής σπάνεως τών άλλων 
έπιτηδείων, έπλευσαν είς Σάμον, καί άφ’ ού 
έλαβον τροφάς έκεΐθεν, προσεπάθησαν νά έκδιώ- 
ξωσι τής Μιλήτου τούς Μακεδόνας, άλλά μηδέν 
κατορθώσαντες, άνεχώρησαν άπρακτοι. Ό δέ 
Αλέξανδρος βλέπων τδ ναυτικόν αύτοΰ μή άξιό- 
μαχον πρδς τδ τών Περσών, άπεφάσισε νά κατα- 
λύση αύτό, σκεπτόμενος δτι άν κυριεύση τήν 
Ασίαν, οΐ Πέρσαι άπορούντες χρημάτων, θέ- 
λουσιν άναγκασθή νά καταστρέψωσι μόνοι τάς 
ναΰς αύτών.

Περί τά τέλη τής ζωής αύτοΰ δ ’Αλέξανδρος 
τδ μέν χάριν δόξης, τδ δέ δπως έν έκάστη πό- 
λει προσκτήσηται πολλούς τούς φίλους, ήμνή- 
στευσε πάντας τούς φυγάδας, καί πέμψας είς 
τήν 'Ελλάδα Νικάνορα τδν Σταγειρίτην, καθ’ δν 
χρόνον έτελοΰντο τά ’Ολύμπια, ένετείλατο αύτφ, 
ΐνα διά κήρυκος άναγγείλη τήν έπιστολήν ταύτην 
τής καθόδου τών φυγάδων, έν οίς ήριθμοΰντο 

καί οί ύπδ τών’Αθηναίων άποίκων έκδιωχθέντες 
Σάμιοι.

ήμεΐς αίτιοι 
τάς ιδίας πα-

Βασιλεύς ’Αλέξανδρος τοΐς έκ τών ‘Ελληνίδιυν 
πόλεων φυγάσι.

Iού μέν φεύγειν ύμάς ούχ 
γεγόναμεν, τού δέ κατελύειν είς 
τρίδας ήμεΐς έσόμεθα, πλήν τών έναγών. Γε- 
γράφαμεν δέ Άντιπάτρφ περί τούτων, δπως τάς 
μή βουλομένας τών πόλεων κατάγειν άναγκάση.” 

Κηρυχθέντων τούτων, οί κατά τήν πανήγυριν 
φυγάδες μετά μεγίστης χαράς άπεδέξαντο τήν 
πρότασιν· τούναντίον όμως οί Αθηναίοι κατα- 
κεκληρουχότες τήν Σάμον, καί οί Αίτωλοί έκ- 
βεβληκότες τούς Οίνιάδας έκ τής πατρίδος, έδυ- 
σχέραινον κατά τής άποφάσεως ταύτης- μή δντες 
δμως αξιόμαχοι, ήναγκάσθησαν νά ύπακούσωσι, 
προσδοκώντες καιρόν εύθετον δπως καταπολε- 
μήσωσι τήν άπόφασιν τοΰ Αλεξάνδρου, τοιαύτη 
δε παριστασις δέν έβράδυνε νά παραστή. Άπο- 
βιώσαντος τοΰ Αλεξάνδρου πριν ή έτι τό περί 
τής καθόδου τών φυγάδων ψήφισμα ένεργηθή, 
οί Αθηναίοι καί Αίτωλοί παραλαβόντες καί ετέ
ρους συμμάχους, έξανέστησαν κατά τών Μακε- 
δόνων άλλ’ ό Αντίπατρος, δν δ Αλέξανδρος 
αναχωρών είς Ασίαν είχε καταστήσει στρατηγόν 
Εύρώπης, έπελθών διέλυσε τήν συμμαχίαν αύ
τών ταύτην, έκύρωσε δ’ έκ νέου τδ ψήφισμα 
τού ’Αλεξάνδρου, καί έπειδή οί Αθηναίοι ίσχυ- 
ρώς άντέστησαν είς τήν κάθοδον τών Σαμίων, 
απεφασισθη να ζητήσωσι τήν γνώμην τών βασι
λέων. Έν τούτοι: ό Περδίκκας άποκαταστήσας 
τοΐς Σαμίοις τήν τε πόλιν καί τήν χώραν, κα- 
τήγαγεν αύτούς είς τήν πατρίδα τδ δεύτερον 
έτος τής έκατοστής δεκάτης τετάρτης Όλυμπι
άδος (322 π. Χρ.), φεύγοντας ήδη αύτήν τεσ
σαράκοντα τρία έτη. Οί Αθηναίοι φοβούμενοι 
τήν άντεκδίκησιν τών Σαμίων διά τήν έκδίωξίν 
των ταύτην, έποίησαν συνθήκας μετά τε τοΰ 
Περδίκκα καί τών Σαμίων διά τοΰ πρέσβεως 
αύτών Διαγόρου, ύποσχόμενοι οτι τοΰ λοιποΰ 
εσονται φίλοι καί δτι άμφότεροι οί δήμοι τών 
τε Αθηναίων καί τών Σαμίων, ούδόλως διά τά 
παρελθόντα μνησικακούντες, θέλουσιν άγαθοποιεΐ 
άλλήλους. Βραδύτερον δέ (319 π. Χρ.) ό ΓΙο- 
λυσπέρχων, δστις, πρεσβύτερος ών τών τοΰ Αλέ
ξανδρου στρατηγών καί μεγάλως ύπδ τών κατά 
τήν Μακεδονίαν τιμώμενος, έξελέχθη έπιμελητής 
τών άνηλίκων έτι υιών τού βασιλέως καί στρα
τηγός αύτοκράτωρ τή; Μακεδονίας, θέλων νά 
προσελκύση τούς "Ελληνας, έξέδωκε πρδς τάς 
Έλληνίδας πόλεις τήν έπομένην έπιστολήν-

"Έπειδή συμβέβηκε τοΐς προγόνοις ήμών 
πολλά τούς "Ελληνας εύεργετηκέναι, βουλόμεθα 
διαφυλάττειν τήν εκείνων προαίρεσιν, καί πάσι 
φανεράν ποιήσαι τήν ήμετέραν εύνοιαν, ήν έχον- 
τες διατελοΰμεν πρδς τού; "Ελληνας. Πρότερον 
μέν ούν, Αλεξάνδρου μεταλλάξαντος έξ άνθρώ- 
πων, καί τής βασιλείας είς ημάς καθηκούσης, 
ήγούμενοι δεΐν έπαναγαγεΐν πάντας έπί τήν ει
ρήνην, καί τάς πολιτείας, ας Φίλιππος δ ήμέ- 
τερος πατήρ κατέστησεν, έπεστείλαμεν είς άπά- 
σας τάς πόλεις περί τούτων. Έπεΐ δέ συνέβη, 
μακράν άπόντων ήμών, τών Ελλήνων τινάς μή 
δρθώς γινώ σκόντα;, πόλεμον έξενεγκεΐν πρός 
Μακεδόνας, καί κρατηθήναι ύπδ τών ήμετέρων 
στρατηγών, καί πολλά καί δυσχερή ταΐς πόλεσι 
συμβήναι, τούτων μέν ούν τούς στρατηγούς αι
τίους ύπολάβετε γεγενήσθαι· ήμεΐς δέ τιμώντες 
τήν έξ άρχής προαίρεσιν, κατασκευάζομεν ύμΐν 
ειρήνην. Πολιτείας δέ τάς έπί Φιλίππου καί 
Αλεξάνδρου καί τ’ άλλα πράττειν κατά τά δια

γράμματα τά πρότερον ύπ’ έκείνων γραφέντα, 
καί τούς μεταστάντας ή φυγόντας ύπδ τών ήμε-
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Ή Κυρία Βύρωνος.
Ή κόρη τής Σαρραγόσης.
Ή ΊταλΙς Μαργαρίτα Cogni.

Ή κόμησσα Guiccioli.

Ή κόρη τών Αθηνών.
Ή δεσποινίς Μαρία Chawortli.

Ή Καρλόττα Harleigh.
Ή κόμησσα Σάρα Ίέρσεΰ. 

Ή Καρολίνα Lamb.
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Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ
καί αί γυναίκες, άς έψαλεν ή Μούσα αύτοΰ. Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩι.
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τέρων στρατηγών έζ τών πόλεων, άφ’ ών χρόνων 
’Αλέξανδρος είς τήν ’Ασίαν διέβη, χατάγομεν, 
καί τους ύφ’ ήμών κατελθόντας, πάντα τα εαυ
τών έχοντας, χαί άατασιάστοος χαί άμνησικα- 
χουμένους εν ταΐς εαυτών πατρίσι πολιτεύεσθαι, 
χαί εί τι χατά τούτων έψήφιστο, άχυρον έστω, 
πλήν εΐ τινες έφ’ αΐματι ή άσεβεία κατά νόμον 
πεφεύγασι. Μή κατιέναι δέ μηδέ Μεγαλοπο- 
λιτών τους μετά ΙΙολυαινέτου έπί προδοσία φεύ
γοντας. μηδ’ Άμφισσεΐς, μηδέ Τριχκαίους, μηδέ 
Φαρκαδωνίους, μηδέ Ήρακλεώτας· του; δ άλ
λους καταδεχέσθωσαν πρδ τής τριακάδος τοΰ 
Ξανθικοΰ μηνός. Εί δέ τινα τών πολιτευμάτων 
Φίλιππος ή ’Αλέξανδρος άπέδειξαν εαυτοί; ύπε- 
ναντία, παραγενέσθωσαν πρδς ήμάς, ινα, διορ- 
θωσάμενοι τά συμφέροντα χαί ήμΐν κα'ι ταΐς 
πόλεσι πράττωσιν. ’Αθηναίοι; δ’ είναι τά μέν 
άλλα καΰάπερ έπί Φιλίππου καί ’Αλεξάνδρου. 
Ώρωπδν δέ Ώρωπίοις έχειν, καθάπερ νΰν. Σά
μον δέ δίδομεν 'Αθηναίοι;, έπειδή χαί Φίλιππο; 
έδωκεν δ πατήρ. Ιίοιήσασθαι δέ δόγμα πάντα; 
του; "Ελληνας, μηδένα μήτε στρατεύειν μήτε 
πράττειν ύπεναντία ύμϊν· εί δε μή, φευγειν αυ
τόν χαί γενεάν χαί τών δντων ατερεΐσθαι. Προσ- 
τετάχαμεν δέ περί τούτων καί λοιπών ΙΙολυ- 
σπέρχοντι πραγματεόεσθαι. Ύμεΐς ουν, χαθάπερ 
ύμϊν χαί πρότερον έγράψαμεν, ακούετε τούτου· 
τοΐς γάρ μή ποιοΰσί τι τών γεγραμμένων ούκ 
έπιτρέψωμεν ”

Τδν θάνατον τοΰ ’Αλεξάνδρου διεδέξατο, ώ; 
γνωστόν ή αιματηρά πάλη, ήν οί διάδοχοι αύτοΰ 
ύπέστησαν κατ’ άλλήλων. ’Εν ταύτη. δμως 
ούδεμίαν ή ιστορία μνείαν ποιείται τή; Σάμου, 
ούδέ γινώσκομεν άν αυτή έλαβε τι μέρος εί; 
τήν πάλην έκείνην ύπέρ τινο; τών διαδόχων τοΰ 
’Αλεξάνδρου. Έν τή ναυμαχία τή; έπί Κύπρφ 
Σαλαμϊνος άπαντώμεν μόνον τδ δνομα τοΰ Σα- 
μίου στρατηγού θεμίσωνος, δστις ήρχε τών έλα- 
φρών πλοίων τοΰ Δημητρίου κατά τοΰ Πτολε
μαίου· άδηλον δμως τυγχάνει άν ούτος έξε- 
πέμφθη ύπδ τή; Σάμου ώς σύμμαχος τοΰ ήγε- 
μόνος έζείνου, ή άν περιήλθεν έζ τή; ίζανότητος 
αύτοΰ εί; τήν ναυαρχίαν, καί έλαβε τυχαίως 
μετοχήν εί; τήν συμπλοκήν έκείνην. Κατά τήν 
έποχήν ταύτην άναφέρεται καί δ ιστοριογράφο; 
Δοΰρις δτι διετέλει τύραννο; τής Σάμου.

Βραδύτερον Πτολεμαίος ό Φιλοπάτωρ, κύ
ριο; τή; νήσου γενόμενος, διετήρει είς τούς λι
μένα; αύτή; στόλον πολυάριθμον είς αύτδν δέ 
οί Σάμιοι αύθις, ουδόλως εύαρεστηθέντε; εί; τήν 
άπόφασιν τοΰ Λυσιμάχου, άνέθηκαν τήν λύσιν 
τής πρδς τούς Πριηνεΐς διαφορά; αύτών, άλλά 
καί ήδη ή άπόφασι; δέν άπέβη κατά τά; έφέ- 
σεις αύτών. Έν τούτοι; έν εξαχρειώσει πλέον 
καί οί Σάμιοι ώ; καί οί λοιποί "Ελληνες δια- 
τελούντνς, δέν έλειψαν, δπως πρότερον τδν 
Άλκιβιάδην, Κόνωνα καί Τιμόθεον, ουτω καί 
τόν Πτολεμαίον νά τιμήσωσι δι’ άνδριάντων καί 
τίτλων σκανδαλωδών, ώ; τεζμαιρόμεθα έξ επι
γράμματος άρτι έν Σάμω εύρεθέντος έπί στυλο- 
βάτου, έφ’ ου βεβαίως ύψοΰτο καί δ άνδριάς 
τοΰ βασιλέως.

Βασιλέα Πτολεμαίον Θεόν φιλοπάτορα 
Βασιλέως Πτολεμαίου καί Βασιλίσσης 

Βερενίκης Θεών εύεργετών.

Είς τάς μεταξύ Φιλίππου τοΰ βασιλέως τής 
Μακεδονίας καί τών Αίτωλών διενέξεις (221— 
2U3 π. Χρ.) φαίνεται δτι οί Σάμιοι συνησθάν- 
θησαν τά άποτελέσματα αύτών· διότι παρα- 
πονεθέντων τών κατοίκων πρδ; τού; 'Ρωμαίους 
διά τήν τυραννίαν τοΰ Φιλίππου, ούτος πρδς 
άντεκδίκησιν, στόλον συναγαγών, έκυρίευσε τήν 
Σάμον καί τήν Χίον καί μέρος τής γής τοΰ βα
σιλέα»; τής ΙΙεργάμου έπόρθησεν. Ένταΰθα δμως 

παρατηρεΐται άντίφασίς τις μεταξύ τοΰ Άπ- 
πιανοΰ άφ’ ένδς καί τοΰ Πλουτάρχου καί Πο
λυβίου άφ’ έτέρου · διότι ό μέν πρώτος λέγει 
δτι ό Φίλιππος έκυρίευσε τήν Χίον, οί δέ δύο 
έτεροι δτι προσβληθεί; ύπδ τοΰ Άττάλου καί 
Θεοφίλου καί μή δυνηθεί; νά καταρτίση πάσα; 
τά; εί; Σάμον ναΰς, ήναγχάσθη νά καταφυγή 
αυτόσε ’ ώστε ή Σάμο; ήτο αύθις τδ κέντρον 
τών διαμαχομένων αύτών.

Ό ήλιο; τή; Ελληνική; δυνάμεω; έδυσεν 
ήδη μετά τήν πάλην, ήν οί τοΰ ’Αλεξάνδρου 
διάδοχοι ύπέστησαν πρδ; άλλήλους. Οί δέ'Ρω
μαίοι, πανούργως τδ πρώτον λαβόντε; μέρο; εί; 
τά; μεταξύ Φιλίππου καί Αίτωλών διαφοράς, 
ήρξαντο δεικνύοντε; τού; καταχτητικού; αύτών 
σκοπούς, ώ; άληθεΐς δεσπόται φερόμενοι. Μετά 
τήν έν Κυνδς Κεφαλαΐς μάχην ούτοι έκήρυξαν 
άπάσα; τάς Έλληνίδα; πόλεις αύτονόμους, ούχί 
τόσφ έξ άγαθής προαιρέσεως, δσφ ένεκα τοΰ 
φόβου, ον τοΐς ένέπνεεν ό έξ ’Ασίας κατερχό- 
μενος Άντίοχος ό μέγας· ώστε μετά τής λοι
πής Ελλάδο; καί ή Σάμος συναπήλαυσεν έπί 
μικρόν σκιάν τινα έλευθερίας. Άλλ’ άρξαμένου 
τοΰ πρδ; τδν Άντίοχον πολέμου τών 'Ρωμαίων 
καί τών συμμάχων αύτών 'Ροδίων, ή νήσος αυτή 
ώς έκ τής θέσεώς της κατέστη αύθις τδ κέντρον 
τών κατά θάλασσαν έργασιών τών πολεμούντων.

Οί Αίτωλοί, δυσανασχετοΰντες διότι οί 'Ρω
μαίοι κατέστησαν αλαζόνες, έν φ αύτοί κυρίως 
ένίζησαν τδν Φίλιππον, προσεκάλεσαν είς βοή
θειαν τδν Άντίοχον, δπως δήθεν έλευθερώση τήν 
'Ελλάδα καί γένηται διαιτητής τών μεταξύ αύ
τών καί τών 'Ρωμαίων διενέξεων. Έκεΐνο; δέ 
δπως προσελκύση είς έαυτδν τήν κοινήν έν Έλ
λάδι γνώμην, [τοΐς μέν 'Ροδιοί; καί Βυζάντιοι; 
καί Κυζιζηνοΐς καί τοΐς άλλοι; ύπισχνεΐτο αύτο- 
νομίαν, εί; δέ τού; * Ιωνά; καί Αίολεΐ; άπέτρεπε 
ταύτην τφ λόγω δτι προ πολλοΰ είσιν είθισμένοι 
νά ύπακούωσι τοΐς βαρβάροι; τής ’Ασία; βασι- 
λεΰσιν. Έν τούτοι; οΐ Ρόδιοι, βλέποντε; τά; 
προόδου; τοΰ Άντιόχου πρδ; κίνδυνον τή; Έλ
λάδο;, έπεμψαν πρέσβει; ΐνα τφ εϊπωσιν δτι άν 
προέβαινεν έκεΐθεν τή; Νεφελίδος, ήθελον έπέλ- 
θει κατ’ αύτοΰ καί αναφανδόν κηρυχθή έχθροί 
του. Ό Άντίοχος ήσχολεΐτο τότε περί τήν 
πολιορκίαν τή; Κορακησσίας, έκεΐ δέ έδέξατο 
καί τού; Ροδίου; πρέσβεις, οίτινες τφ έξέθηκαν 
τό αίτιον τής άποστολή; των. Μετά δυσαρέ
σκειας βεβαίως δ αγέρωχος έκεΐνος μονάρχη; 
ήκουσε τά; άπειλάς τών Ροδίων άλλ’ έπειδή, 
έπισυμβάση; ού πρδ πολλοΰ τή; ήττη; τοΰ Φι
λίππου, ό Άντίοχος, στερούμενο; τή; συμμαχία; 
αύτοΰ δέν ήθελε καί νά έκτεθή πολύ, ήναγ- 
κάσθη νά ύπακούση εί; τών 'Ροδίων τούς λόγους. 
Χάρις δ’ είς τήν μεσολάδησιν αύτών ή Σάμος, 
Μύνδο; καί Αλικαρνασσό; διέφυγον πρδς ώραν 
τήν κυριαρχίαν τοΰ βασιλέως τής Συρίας.

(Έπεται τό τέλος.)

ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑι.

Υπό Ί. Μ.

Στ'.
Από Σεβίλλης είς Γρενάδαν. Ή Γρενάδα.

Ηι 23* Μαρτίου έγκατέλιπον τήν Σέ- 
βίλλαν διά τή; σιδηροδρομικής αμαξο
στοιχίας τής άναχωρούση; τή 10* π. μ. 

ώρφ, διερχομένης διά τών πόλεων Ούτρέρας, 
Μαρκένας, ‘Ρόδας καί Βοβαδίλλης καί άφικνου- 

μένη; μικρόν μετά τήν 8Τ|’’ εσπερινήν ώραν εί; 
Γρενάδαν. Ή μεταξύ Σεβίλλη; καί Βοβαδίλλη; 
χώρα είναι τδ πλεΐστον πεδινή, έχει πολλά; 
θέσει; καταφύτου; καί ώραία;, άλλά δέν μοι 
έφάνη πολύ έπιμελώ; έπειργασμένη. Έν Βο
βαδίλλη εύρον πολλήν κίνησιν, διότι έν αύτή 
συναντώνται αί σιδηροδρομικά! άμαξοστοιχίαι αί 
έρχόμεναι έζ Μαδρίτη; καί Μαλάγας, έκ Σε
βίλλη; καί Γρενάδης. Άπδ τής Βοβαδίλλη; 
μέχρι τής Άρχιδόνος ύπάρχει πληθύ; λόφων 
και κοιλάδων κατάφυτων έξ έλαιών, αμυγδαλών 
καί άλλων όπωροφόρων δένδρων. Τό φαιδν καί 
πένθιμον χρώμα τών ένδυουσών τούς γηλόφου; 
έλαιών καί τό χαρμόσυνον χρυσοπράσινον χρώμα 
τής καλυπτούσης τά πεδία νεαρά; χλόη; συν- 
δυαζόμενα άπετέλουν θέαμα μαγευτικόν. Ή 
πόλις Άρχιδών, κειμένη έπί τής κλιτύο; άπο- 
κρήμνου ορούς, καί εχουσα ένώπιον αύτής έκτει- 
νομένην μεγάλην κοιλάδα, φαίνεται έκ τοΰ σιδη
ροδρομικού σταθμού μεγαλοπρεπής. ’Εντεύθεν 
ή χώρα άρχεται καθιστάμενη έπί μάλλον καί 
μάλλον άγονος, βραχώδη; καί άγρια μέχρι σχεδόν 
τή; εισόδου εί; τήν μεγάλην πεδιάδα τή; Γρενάδης.

Έν τούτοι; έπελθόν τό σκότος διέκοψε πλέον 
τήν έπισκόπησιν τή; διατρεχομένης γής. Ό δέ 
είς καί μόνο; ευρισκόμενο; έν τή άμάξη συνοδί
της μου, ών έγχώριος, άφεί; κατά μέρο; τό 
βιβλίον, δπερ άνεγίνωσκεν έφόσον ύπήρχε φώς, 
ήρξατο ά'δων χαμηλή τή φωνή ασμά τι ισπανι
κόν. Τδ φσμα έκεΐνο διήγειρε πάραυτα τήν 
προσοχήν μου · διότι καίτοι αί λέξει; αύτοΰ μοι 
ήσαν δλω; άγνωστοι, τδ μέλος δμως μοι έφαί
νετο άμοδρώ; πως γνώριμον έκ παλαιού, άλλά 
δέν ήδυνάμην ν’ άναμνησθώ καθαρώς καί δρίσω 
αύτό άκριβώς. "Οτε δμως μετά ταΰτα καί έν 
Γρενάδη, καί έν Κορδόβη, και έν Μαδρίτη 
ήκουσα έπαναλαμβανόμενον τδ αύτό μέλος, τότε 
άνεμνήσθην έναργώς δτι ήτο άραβικόν. Ένό- 
μιζον δτι ήκουον τού; άπδ Ιερουσαλήμ είς 
Ίόππην έν καιρφ νυκτός καταβαίνοντας Άραβα; 
καί νυσταλέως καί νωχελώς άδοντας τό· “για 
λέλι”. Οί λεγόμενοι Ισπανικοί χοροί, οί έπί 
τδ κορδαζιστικώτερον έκτελούμενοι, καί τά ισπα
νικά ασματα ούδέν άλλο είσίν ή άραβικά.

Έν τοσούτω παρήλθεν ή όγδοη ώρα, καί 
βμως ή Γρενάδα είσέτι ήτο μακράν. Μόλις 
περί τήν 9*' είσήλθομεν είς τδν σταθμόν αύτής. 
Διότι οί 'Ισπανοί συνήθως δέν σπεύδουσιν, άλλά 
ποιοΰσι τά πάντα άργώς καί μετά μέλους. Άφ’ ού 
έξετάσθη τδ κιβώτιόν μου, χαί σημείωσον δτι 
τούτο έγίνετο έν πάση ‘Ισπανική πόλει, είσήλθον 
εί; τδ λεωφορεΐον τοΰ ξενοδοχείου τών επτά 
δροφ ώ ν (Siete Suelos). Καί κατ’ άρχάς μέν 
διήρχετο δι’ όδοΰ έλευθέρα; οικιών, πλατεία; 
καί έπιπέδου. Έπειτα δμως είσήλθεν είς μίαν 
οδόν λιθόστρωτον, στενήν καί τόσον άνώμαλον, 
ώστε κυριολεκτικών έπήδα καί έριπτάζετο άπο- 
τόμως πρδς τά δεξιά καί τά αριστερά μετά 
κρότου άγριου. Έγώ δέ μάτην ήγωνιζόμην νά 
στηριχθώ είς τήν θέσιν μου. Περίτρομο; πε- 
ριέφερον τό βλέμμα έκατέρωσε, άλλ’ ούδέν άλλο 
έβλεπον ή άμυδρότατα φώτα φωτίζοντα σεσα- 
θρωμένας άποθήκας. Έπί τέλους έξήλθεν έκ 
τής άπαισία; έκείνης όδοΰ καί είσήλθεν είς μίαν 
πλατείαν. Ένταΰθα άνέπνευσα, νομίσας δτι έν 
αύτή έκειτο τδ ξενοδοχεΐον · άλλ’ ήπατήθην. Τδ 
λεωφορεΐον ήρξατο μετ’ όλίγον άναβαΐνον έν 
πυκνοτάτφ σκότει οδόν τόσον άνάντη, ώστε έφο- 
βούμην μή άπδ στιγμής εί; στιγμήν δεινόν τί 
μοι συμβή. Εύτυχώς έφθασα σώος εί; τδ κατ’ εύ- 
φημισμδν καλούμενον Έπτάστεγον ξενοδο
χεΐον, καί κατέλαβον έν τφ κατωγαίφ δωμά- 
τιον, ού τδ μόνον κόσμημα ήτο λιθογραφία άνηρ- 
τημένη άνωθεν τή; κλίνη; μετά τή; έπιγραφή;, 
“Παράδεισο; τοΰ Μωάμεθ”.

Είς τήν βορειοανατολικήν άκραν εύρείας καί 
εύφορου πεδιάδος, στεφομένη; ύπδ όρέων, κεΐται 
έπί τών κλιτύων τριών λόφων καί παρά τάς 
δχθας δύο ποταμών, τοΰ Γένιλ καί τοΰ Δάρρου, 
ή Γρεν άδα. Έπί τής κορυφή; τοΰ μεσαίου 
καί ύψηλοτέρου τών τριών τούτων λόφων ύψοΰ
ται ή περιβόητο; Άλχάμβρα, ήν τή πρωία 
τής 24r·5 Μαρτίου έσπευσα νά έπισκεφθώ, συνο- 
δευόμενος ύπδ έγχωρίου οδηγού είδότο; καλώς 
τό τε έργον αύτοΰ καί τήν γλώσσαν τήν Γαλ
λικήν.

'Ο ούρανδ; ήτο αίθριος καί ό ήλιος λαμπρός 
καί θερμός. Έξελθόντες τοΰ ξενοδοχείου διήλ- 
θομεν δΐ ύψηλών πτελεών καί κελαρυζόντων 
ρυακίων, καί άναβαίνοντες έστημεν ένώπιον κρό
κινου τετραγώνου πύργου (1348). 'Η είς αύτδν 
άγουσα πύλη καλείται πύλη τή; κρίσεως* 
διότι ύπ’ αύτήν οί “Άραβες βασιλείς διένεμον 
τήν δικαιοσύνην. 'Άνωθεν αύτής έπί πλακδ; 
μαρμάρινης ύπάρχει άνάγλυφος χειρ μετά τοΰ 
βραχίονος έστραμμένη πρδ; τά άνω ώ; φυλα- 
κτήριον κατά τής βασκανίας. Εί; άπόστασιν 
πέντε μέτρων περαιτέρω τή; πρώτης άψίδος 
ύπάρχει άλλη πύλη έχουσα τήν άψίδα ωοειδή 
καί έστηριγμένην έπί πλουσίων κιόνων. "Ανωθεν 
αύτής έπί τοΰ πλαισίου ευρεται ανάγλυφο; κλεις 
ώς έμβλημα τής δυνάμεως τοΰ προφήτου. Αρ
χαία προφητεία έλεγεν, βτι, βταν ή χειρ λάβη 
τήν κλείδα, τότε κυριευθήσεται ή Γρενάδα. 
Έξήλθομεν έκ τοΰ πύργου διά τρίτη: πύλης, 
καί, διελθόντε; διά στενής διόδου, είσήλθομεν 
εί; τήν “ πλατείαν τών δεξαμενών”. Δεξιά 
ευρηται πρόπυλον πολυτελώς κεκοσμημένον δι 
αναγλύφων καί έπιγραφών, έν αί; καί ή ρήτρα 
τοΰ Άλχάμαρ, ' Μόνος ό θεός είναι νικητής”. 
Έπί τή; άριστερά; πτέρυγο; τής πλατείας ύψοΰν- 
ται ύποκρόκινοι οί πύργοι, Κεβράδα, "Ομεναγ, 
Άρμέρια, καί Βέλα, ής δ κώδων άναγγέλλει 
τάς ώρας τής διανομής τών ύδάτων είς τήν 
πόλιν ναί είς τήν Βέγαν. Ύπδ τδ έδαφος τή; 
πλατείας ευρηνται εδρύταται δεξαμεναί, εί; ά; 
συρρέει τδ έκ τοΰ Δάρρου διοχετευόμενου ύδωρ, 
δπερ δΐ ύδραγωγείων μοιράζεται εί; τήν πόλιν. 
Δεξιά τής πλατείας κεΐνται τδ παλάτιον Καρό
λου τοΰ Ε'., καί τό έξάκουστον άραβικόν μέγαρον 
Άλχάμβρα.

Κάρολο; ό Ε'., καθελών τδ μέτωπον τή; 
Άλχάμβρα;, βπερ έβλεπε πρδς μεσημβρίαν, ήρ
ξατο κτίζων έν τή θέσει αύτοΰ μεγαλοπρεπές 
παλάτιον άρχιτεκτονικής ελληνορωμαϊκής, δπερ 
έμεινεν ήμιτελέ; καί δσημέραι καταστρέφεται. 
Τρεις τών όψεων αύτοΰ κοσμούνται πλουσίως 
δΐ άναγλύφων. Τδ κέντρον αύτοΰ κατέχει στρογ- 
γύλη αύλή περικυχλουμένη ύπδ στοάς στηριζο- 
μένη; έπί τριάκοντα δύο μαρμάρινων κιόνων 
δωρικού ρυθμού.

Ή Άλχάμβρα, τδ θαύμα τή; αραβικής τέχνης, 
περιείχε πέντε έσωτερικάς αύλάς, τήν τών Μύρ
των, τήν τών Λεόντων, τρίτην όμοίαν, καί 
δύο άλλα; μετά διπλών στοών καί δωμάτων 
πρδ; χειμερινήν κατοικίαν. Ή μεγάλη καί κυ
ρία πύλη τοΰ μεγάρου ήτο πρδς μεσημβρίαν καί 
είσήγεν είς τήν αύλήν τών Μύρτων. Έπειδή 
βμως τήν θέσιν αύτή; κατέλαβε τδ άτυχες αύτο- 
κρατορικδν παλάτιον, είσήλθομεν είς αύτήν διά 
τίνος εύτελοΰς καί σκοτεινής διόδου, κειμένης 
όπισθεν τής βόρειας πλευράς τοΰ Καρολείου με
γάρου. ‘Η αύλή τών Μύρτων, ή τού Μέζουαρ 
(λουτρών γυναικών), ούσα εύρυτάτη καί μαρ
μαρόστρωτος, έχει έν τω μέσω παραλληλόγραμ
μον δεξαμενήν περιβαλλομένην ύπδ διπλών συ
στάδων μύρτων. Τήν αύλήν ταύτην στέφουσι 
παραστάδε; συγκροτούμενοι έκ συνηνωμένων λε
πτών καί βραχέων κιόνων, έφ’ ών στηρίζονται 
κομψότατοι αραβικοί άψίδες. 'Αριστερά κεΐνται 

τά άρχεϊα καί τά μεσαύλια τά άγοντα είς τδ 
άρχαΐον Τζαμίον, δπερ, μετατραπέν εί; χριστια
νικήν’Εκκλησίαν, παρουσιάζει παράδοξον σύμμιξιν 
άραβικών ρητρών καί χριστιανικών έμβλημάτων 
έξελισσομένων έπί τών καλυπτομένων ύπδ πορ
σελάνη; τοίχων του. Έν αύτω έδολοφονήθη 
προσευχόμενο; ό πρώτο; ιδρυτή; τή; Άλχάμ
βρα; Γ’ιοΰσεφ. Δεξιά, έγγύ; τή; εισόδου, ύπάρ- 
χει πρόδομος συγκοινωνών πρδς τήν αύλήν τών 
Λεόντων. Έν τφ βάθει ύψοΰται μεγαλοπρεπή; 
δ πύργο; τοΰ Κομαρές, ύφ1 δν ύπάρχει ή 
αίθουσα τών Πρέσβεων.

Ό πρόδομος αύτής, δστις ένεκα τοΰ σχήμα
τός του δνομάζεται Λέμβος, είναι έκτάκτως 
παράδοξος καί φαντασιώδης. Ή στέγη αύτοΰ 
είναι κατειργασμένη έκ μαρμαροκονία; (stuc), 
ώς θόλος άντρου πλήρη; σταλακτιτών, καί κε- 
χρωματισμένο; διά πρασίνου, έρυθροΰ καί κυανοΰ 
άνθους. Αί άψίδες, αί στεφάναι, οί τοίχοι είναι 
πλήρη ποικίλων καί πολύπλοκων άναπλασμάτων 
άραβικών κοσμημάτων καί λεπτότατων μω
σαϊκών.

0 έκ τοΰ προδόμου είς τήν αίθουσαν τών 
Πρέσβεων άγων διάδρομος έχει έκατέρωθεν δύο 
μαρμάρινους σηκούς, έν οΐς οί εισερχόμενοι κα- 
τέθετον άποδυόμενοι τά πέδιλά των κατά τήν 
έπικρατοΰσαν καί μέχρι σήμερον συνήθειαν καθ’ δ- 
λην τήν άνατολήν.

II αίθουσα τών Πρέσβεων, ούσα τρετάγωνος, 
έχει τρία μεγάλα έξώστοα, δΐ ών δέχεται άφθο- 
νον το φώς. Ή στέγη αύτής είναι κατειρ
γασμένη έκ τεμαχίων κέδρου, άτινα συναρμό
ζονται μετά τοσαύτης τέχνης, ώστε άποτελοΰσι 
μεγίστην ποικιλίαν διαγραφής. Έπί τών τοίχων 
άπειρα συμπυκνοΰνται τά συμπλέγματα τών 
κοσμητικών άναπλασμάτων. 'Ρητά έκ τοΰ Κο
ρανίου συμπλεκόμενα άνθεσι καί έλιξι καί δι- 
κτύοις κοσμοΰσι τά; στεφάνα; τών τοίχων, τά 
σκέλη τών Ουρών καί τά πέριξ τών τόξων τών 
θυρίδων. Μία τών έπιγραφών λέγει περί τοΰ 
Άβοΰ Ναζάρ, δτι, "αν μετεφέρετο ζών εί; τδν 
ούρανόν, θά ήμαύρου τήν λάμψιν τών άστέρων 
καί τών πλανητών”.

Ή έκ τών έξωστόων θέα τοΰ λόφου Άλ- 
βαϋσίν καί τών ύπέρ τόν Δάροον ύψωμάτων καί 
τή; φάραγγος αύτοΰ είναι λαμπρά.

Έκ τή; αιθούση; τών Πρέσβεων μετέβημεν 
διά τίνος μακράς στοάς εί; μικρόν περίπτερον 
κείμενον έπί πανύψηλου πύργου, δθεν τό πανό
ραμα είναι έκ τών σπανιωτάτων. Ί δ μικρόν 
τούτο περίπτερον μετά τών λεπτών καί βραχέων 
άραβικών κιονίσκων του καί τών μετεώρων έπί 
τή; κυανή; άβύσσου άψίδων του ήτο τφ δντι 
κατάλληλον τών Σουλτάνων εύκτήριον.

Έξελθόντες έντεΰθεν διήλθομεν διά παρημε- 
λημένου κήπου καί είσήλθομεν εί; τό βαλα- 
νεΐον τών Σουλτάνων. Πρώτον εύρέθημεν 
είς μίαν αίθουσαν μαρμορόστρωτον καί έπιστε- 
γασμένην διά βόλου έκ κεράμων μετά φωτα
γωγών άστεροειδών. Ένθεν καί ένθεν ύπάρ- 
χουσιν έντός θαλαμίσκων δύο μεγάλοι καί μο
νόλιθοι λευκοί μαρμάρινοι λουτήρες, έν οί; 
έλούοντο οί Σουλτάνοι καί αί Σουλτανίδες. 
Άνωθεν τοΰ δεξιά κειμένου λουτήρος ύπάρχει 
λεπτό; σωλήν, έξ ου έρρεον πολύτιμα μύρα πρδ; 
χρήσιν τών λουομένων βασιλέων.

Περαιτέρω κεΐται έτέρα αίθουσα τετράγωνο;· 
Έκατέρωθεν ύπδ περίστοα ύπάρχουσι μαρμά
ρινοι κοιτώνες, έφ’ ών κατεκλίνοντο καί άνεπαύ- 
οντο μετά τά λουτρά ό Σουλτάνο; καί ή Σουλ- 
τανίς. Άνωθεν εύρίσκονται πρόστοα, άφ’ ών 
μουσικοί καί άοιδοί έτερπον διά συμφωνιών τούς 
άναπαυομένου; βασιλείς. Αί κρηπίδες τών τοί
χων μέχρι; ύψους ένδς καί ήμίσεως μέτρου κα

λύπτονται ύπδ μωσαϊκών έξ δπτής καί κεχρω- 
ματισμένας άργίλλου.

Μετά τδν βασιλικόν λουτρώνα είδομεν τάς 
αίθούσας τών Ά πορρήτων καί τών Νυμφών, 
και έπειτα διά τή; αύλή; τών Μύρτων είσήλ
θομεν είς τήν αύλήν τών Λεόντων.

Η αύλή τών Λεόντων, ούσα μαρμαρό
στρωτος, περιβάλλεται ύπδ στοών στηρ'.ζομένων 
έπί παραστάδων έκ συστημάτων έκατόν είχοσιν 
δκτώ λευκών μαρμάρινων κιόνων. Οΐ κίονες, 
ούτοι συσσωματούμενοι άνά τέσσαρες καί τέσ- 
σαρες, καί άνά τρεις καί τρεις, έχουσι τά κιο
νόκρανα λίαν λεπτώς έξειργασμένα, κεχρυσω- 
μένα καί κεχρωματισμένα, καί ύποβαστάζοοσιν 
άψίδα; λεπτότατη; έργασίας. Έν τφ μέσφ τών 
δύο πλευρών προεκτείνονται έπί τή; αύλή; δύο 
ωραιότατα πρόπυλα μετά κρηνών καί πιδάκων. 
Ίό σύνολον τών άψίδων, τών θολίσκων, τών σηκών 
και τών κιονίσκων είναι μαγευτικόν. Ίστάμενός 
τις έν τφ μέσο» τή; δυτικής στοά: καί βλέπων 
τα; απέναντι άλλεπαλλήλως έκτυλισσομένας άρα- 
χνούφεΐς, λεπτοκεντήτους καί διατρήτοο; άψίδα;, 
νομίζει βτι βλέπει τά; παρυφάς λεπτουργημένων 
λευκών τριχάπτων έπαλλήλως συγκεκολλημένων. 
Έν τω μέσφ τής αύλή; ύψοΰται κρήνη. Δώδεκα 
λέοντες, κάκιστα έξειργασμένοι, ύποβαστάζουσι 
δωδεκάπλευρον λεκάνην, έφ' ή; ύψοΰται άλλη 
μικροτέρα καί μετ’ αύτήν πίδαξ. Τδ ύδωρ έκ- 
σφενδονίζεται ύψηλά ύπδ τοΰ πίδακος καί ρέει 
αφθονον έκ τών λεκανών καί έκ τών στομάτων 
τών λεόντων. ' Η αύλή αύτη εΐναι τδ πολυ- 
τιμότερον τών άραβικών μνημείων έν 'Ισπανία.

Έκ τή; αύλή; τών λεόντων εισέρχεται τις 
είς τρεις μεγάλα; αίθούσας· τήν τού Κριτη
ρίου, τήν τών Διδύμων, καί τήν τών’Αβεν- 
σεράγων. Έκαστη; προηγείται πρόπυλον.

Ό θόλος τής αιθούση; τοΰ Κριτηρίου κο
σμείται διά τριών εικόνων, αιτινες, άναγόμεναι 
εις τήν έποχήν τών ’Αράβων, καί ούσαι αί μόναι 
αί μέχρι; ήμών διατηρηθεΐσαι, τυγχάνουσι μνη
μεία πολυτιμότατα. Ή πρώτη παρίστησι γυ
ναίκα φυλαττομένην ύπδ ένδς ίππέως, ένδς λέ- 
οντο; καί ένδς γόητος, ήν έρχονται νά έλευθε- 
ρώσωσι δύο ιππείς. Ή δευτέρα ύποκείμενον 
έχει μίαν γυναίκα καί ένα ιππέα καθημένου; 
έγγύς πηγής καί δύο θηρευτάς μαχομένου; πρός 
συάγρους. Έν τή τρίτη παρίσταται συμβούλων 
βασιλέων, σοφών ή μάγων. Παράδοξος φαίνεται 
ή εδρεσι; εικόνων έκ τής άραβικής έποχής έν 

Ιμεγάρφ άραβικφ· διότι τό Κοράνιον άπαγορεύει 
ρητώ; τήν παράστασιν εμψύχων δντων.

II αίθουσα τών Διδύμων έκλήθη ούτω, 
διότι τό έδαφος αύτής κοσμοΰσιν έκατέρωθεν 
δύο παμμεγέθεις καί πανόμοιοι πλάκες έκ λευ
κού μαρμάρου. '0 βόλο; αύτής είναι πλήρης 
μυριάδων έγγλύφων καί άναγλύφων θολίσκων 
καί βελών γεννωμένων τών μέν έκ τών δέ, 
όμοιων πρό; σταλακτίτα; σπηλαίου, καί κεχρω- 
ματισμένων διά κυανοΰ, πρασίνου καί έρυθροΰ 
άνθους. Οί τοίχοι άπό τή; σεφάνη; μέχρι; 
υψους άνθρώπου είναι κεχαλυμμένοι οΐ άπειρων 
ποικιλμάτων έκ γύψου αμύθητου λεπτότητο; χαί 
συμπλοκής. Ή κρηπίς αύτών περιβάλλεται διά 
κεχρωματισμένων πλακιδίων άργίλλου, ών αί 
μέλαιναι, πράσιναι, καί χίτριναι γωνίαι έπ’ έ- 
δάφους λευκού άποτελοΰσιν ώραιότατον μωσαϊ- 
χόν. Έν τφ μέσφ τή; αιθούσης ύπάρχει κρήνη 
μετά πίδακος.

Ή αίθουσα τών Άβενσερ άγων, ουσα κατά 
πάντα όμοια τή τών Διδύμων, ούδέν άλλο ιδι
αίτερον άξιον μνεία; περιέχει, είμή τήν άρχαιο- 
τάτην ξυλίνην αύτή; θύραν έκ ρόμβων κέδρου 
καί λάρικος, ήτις εΐναι όμοια κατά τήν κατα
σκευήν μια τού Άλκάζαρ έν Σεβίλλη. Τή αι
θούση ταύτη έδόθη τοιαύτη τις επωνυμία, διότι.
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ώς λέγεται, τριάκοντα εξ αρχηγοί τής ισχυρά; 
φυλής τών Άβενσεράγων όδηγηθέντες διά δόλου 
είς αύτήν ύπδ τών Ζεγρίς έσφάγησαν ύπδ τοΰ 
Βοαβδίλ (Άβοΰ-Άβδάλλαχ). Αί κηλίδες τοΰ 
χυθέντος αίματος δεικνύονται έν τω βάθει τής 
έν τψ μέσψ κείμενης κρήνης.

Ή Άλχάμβρα έξετείνετο άλλοτε πρδς άνα
τολάς πέραν τής στοάς τής άγούσης είς τδ 
εύκτήριον τών Σουλτάνων. 'Η οικοδομή αύτή; 
ήρξατο τψ 1248 καί συνεπληρώθη τψ 1391. Τή 
2ϊ δέ Ιανουάριου 1492 δ Βοαβδίλ παρέδωκεν 
αύτήν καί τήν Γρενάδαν τψ Φερδινάνδψ καί τή 
Ίσαβέλλφ.

("Επεται συνέχεια.)

ΜΥΡΟΠΟΙΕΐΟΝ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΝ 

τών Κυρίων F. Wolff καί υίοϋ έν Καρλσρούΐ).
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 253.)

’.Αρκεί τοΰ ρόδου τό γλυκύ άρωμα ■ 
Προ! τί νά κύψι/ί το άνΰοί;
*Ο άρκούμίνοε fis τό άρωμα αυτόν 
Aev κίντάται υπό τών άκανθων.

ΟΥ2 άνω στίχους τοΰ Πέρσου ποιητοΰ 
Μίρζα Σαφή έξελέξατο ώς γνωμικδν τδ 
μέγα Μυροποιεΐον καί Σαπωνοποιεΐον 

τών Κυρίων F. Wolff καί υίοΰ έν Καρλσρούη 
(τής Βάδης), ου τά διάφορα τμήματα παραθέ- 
τομεν έν τή δημοσιευομένη είκόνι.

Τδ Μυροποιεΐον τοΰτο, ού ή φήμη είναι 
παγκόσμιος, χρησιμοποιεί τά διάφορα τή; ’Ανα
τολής άρώματα πρδς κατασκευήν παντοειδών 
μύρων καί εύωδών σαπώνων, ών ή κατανάλωσις 
είναι μεγίστη ού μόνον έν Γερμανία άλλά καί 
έν άλλαις χώραις τής δυτικής Ευρώπης. Διερ- 
χόμενός τις τα διάφορα τμήματα τοΰ έκτετα- 
μένου τούτου ιδρύματος θαυμάζει τήν ένεργη- 
τικότητα καί δραστηριότητα τών έργοστασιαρχών, 
οιτινες έπασχολοΰντες πολλάς έκατοντάδα; έρ- 
γατών καταπλημμηροΰσι τδν κόσμον διά τών
εύωδών αύτών καί, δπερ κυριώτερον, δλως 
άβλαβων μύρων. Έν τψ καταστήματι τούτψ 
υπάρχει ιδιαίτερον τμήμα διά τήν κατασκευήν 
τών άρωματικών σαπώνων, τών μύρων, τών
πνευματωδών ποτών, ιδιαίτερον πάλιν τμήμα, 
έν ψ παρασκευάζονται τά δέματα καί κιβώτια 
πρδς έςαγωγήν, αίθουσα τών μηχανών, γραφεία 
διευθυντών καί υπαλλήλων. Έν τψ μέσψ δέ 
τής είκόνος φαίνεται ή έξωτερική ό'ψι; τοΰ δλου 
έργοστασίου, καί κάτωθεν αύτοΰ τδ μέρος ένθα
έστήθη ή κομψοτάτη άτμοκίνητος μηχανή, ήτις 
διατηρεί είς ένέργειαν τά διάφορα μηχανήματα.

Τοιαΰτα έργοστάσια ώφειλον νά έχωσιν ύπ’ δ- 
ψιν οί παρ’ ήμΐν βιομήχανοι, δπως άπαλλά- 
ξωσι τήν πατρίδα ήμών τής άνάγκης τοΰ προ- 
μηθεύεσθαι τά μΰρα καί άρώματα έξ Εύρώπης. 
Έχοντες πρόχειρον τήν πρώτην ύλην, τά εύώδη 
άνθη, ήδυνάμεθα άνευ πολλής δυσκολίας νά 
ίδρύσωμεν τοιαΰτα καταστήματα, τά όποια καί
πλούτον ήθελον φέρει είς ήμάς καί πολλάς χεΐ- 
ρας εργατών ήθελον ένασχολεΐ. 'Η ιδέα τοΰ 
συνεταιρισμού πρέπει τέλος καί παρ’ ήμΐν νά 
γενικευθή, διότι ό συνεταιρισμός είναι μία τών 
πρώτων πηγών τοΰ πλούτου καί τής εύημερίας 
πάσης χώρας.

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑΣ.

Διήγημα έκ τοΟ ΓαλλικοΟ.

(Τέλος.)

ριστίνη ήρξατο τής διηγήσεως τού βίου 
μ 15 τΤ(ί' ώμολόγησεν έν πάση ειλικρίνεια 

τήν άδυναμίαν της, τήν παρασύρασαν 
αύτήν είς τήν έγκληματικήν πράξιν, δικαιολογή- 
σασα πληρέστατα τδν σύζυγόν της καί άποδεί- 
ξασα τψ έφημερίφ, δτι καλώ; είχε κρίνει περί 
τών δύο συζύγων. Ουτω; δ ίερεύς έμαθε τά 
διατρέςαντα δλα, έκτεθέντα αύτψ σαφώς παρά 
τής ένοχου γυναικός, καί ένόησεν έτι καλλίτερον 
τά αιώνια βασανιστήρια τοΰ (δυστυχούς Εμμα
νουήλ. Τότε δέ έθαύμασεν άληθώς τόν εύγενή 
τούτον άνδρα, δστις έγένετο θύμα άθώον τών 
παρεκτροπών τής συζύγου του.

Άποπερατώσασα τήν- διήγησίν της ή Χρι- 
στίνη τρέμουσα ήρώτησε τδν ιερέα, άν νομίζη 
αύτήν άναξίαν οίκτου καί άν ό θεός ήδύνατο 
νά τήν συγχωρήση. Σκεφθείς έπ’ δλίγον ό ίε
ρεύς τή είπε-

— Κόρη μου, άπιστεΐς πρδς τδν θεόν άμφι- 
βάλλουσα περί τής εύσπλαγχνίας του. Διέ- 
πραξας αμάρτημα, τού όποιου αί συνέπειαι κα- 
ταθλίβουσιν όλόκληρον οικογένειαν· ήτίμασας 
άθώον, κατέστρεψα; τδ μέλλον τού υίοΰ σου, 
τού έτι άθωοτέρου. Προκαλέσασα τήν συμπά
θειαν τοΰ κόσμου, δστις ένόμισε σέ άθώαν, πα- 
ρέδωκας είς τήν κοινήν περιφρόνησιν τδ θΰμά 
σου. Καί ήνέχθης τοΰτο! Δέν έζήτησας ν’ άπο- 
τρέψης άπ’ αύτοΰ τδν κεραυνόν, δστις έπληξεν 
αύτόν! Μή άρκουμένη είς τοΰτο, έπί εΐκοσιν έτη 
έκφέρεις κατ’ αύτοΰ παράπονα καί ύβρεις καί 
τδν ποτίζεις πικριών.

— Σάς είπε τούτο;
— Ούδέποτε. Δέν προύκάλεσα τάς έκμυστη- 

ρεύσεις του, διότι ήθέλησα νά τηρήσω καί άπέ- 
ναντι αύτού καί άπέναντι σού τήν άνεξαρτησίαν 
μου. Ένόησα δμως τά πάντα· έμάντευσα τά 
πάντα. Σήμερον έν τή έσχάτη ταύτη ώρα συγ- 
κατετέθης νά σέ άκούσω, καί ειμί ένταΰθα ό 
άντιπρόσωπος τοΰ άνωτάτου σου Κριτοΰ. Έν 
δνόματι λοιπόν Αύτοΰ σοί λέγω, δτι θά σέ συγ
χωρήση. Άλλά προηγουμένως δφείλεις νά τα- 
πεινωθής, δφείλεις νά ζητήσης τήν συγχώρησιν 
έκείνου, ον προσέβαλε; τοσοΰτον σκληρώς. Πρέ
πει ό άθψο; νά έκπλυθή άπέναντι τοΰ υίοΰ του 
τούλάχιστον, άν δέν δύναται νά έκπλυθή τής 
μομφής άπέναντι τοΰ κόσμου. Σκέφθητι καλώς. 
Ό υιός του ήξεύρει δτι ύπέστη καταδίκην έπί 
έγκλήματι, ήτις κατέστρεψε πάσα; τά; έλπίδας 
του· δύναται έπομένω; νά τδν νομίζη ένοχον 
μέ δλας τάς διαβεβαιώσεις μου. Πάσα άμφι- 
βολία πρέπει νά έξαλειφθή.

— Νά κατηγορήσω έμαυτήν ένώπιον τοΰ 
υίοΰ μου; Είναι τοΰτο δυνατόν; ειπεν ή Χρι- 
στίνη.

Ή έτοιμοθάνατος γυνή έζήτει ν’ άποτρέψη 
άπ’ αύτής τδ ποτήριον τούτο- άλλ’ ή εύγλωττία 
τοΰ ίερέως ύπήρξε πειστική, καί ή Χριστίνη ένέ- 
δωκεν ■ έζήτησε μόνον νά μείνη έπί τινας στιγ- 
μάς μόνη. Καί ό ίερεύς άπεχώρησεν είς έτε
ρον δωμάτιόν, δπου έκάθητο ό ’Εμμανουήλ.

Μετά μίαν ώραν ή Χριστίνη έκάλεσε τδν 
σύζυγόν της, τδν υιόν τη; καί τδν έφημέριον 
παρά τήν κλίνην της, καί παρεκάλεσε τόν Χρι
στιανόν νά καλέση καί τδν λόρδον Σπρίτ.

— θέλω, είπε, νά τδν ΐδω πριν άποθάνω· 
έχω νά έκπληρώσω ιερόν καθήκον καί έπιθυμώ 
δ λόρδος Σπρίτ νά παραστή μάρτυς. Μή μοι 
τδ άρνηθής, τέκνον μου.

— θά γείνη δπως έπιθυμεΐς, μήτερ.

Μετά παρέλευσιν ενός τετάρτου τής ώρας ό 
Αιονέλος εύρίσκετο παρά τήν κλίνην τής Χρι- 
στίνης. Στηριχθεΐσα καί προσπαθούσα νά άνα- 
λάβη δλίγον τάς έκλιπούσας αύτής δυνάμεις, 
έκάλεσε πλησίον της τδν σύζυγόν της, δστις 
ιστατο έκεΐ άληθές άγαλμα τής θλίψεως, καί 
φιλήσασα τήν χεΐρά του, είπε μετά φωνής άσθε- 
νοΰς.

— Εμμανουήλ, έπρεπε νά πέσω 'ένώπιον 
σου γονυπετής καί νά φιλήσω τούς πόδας σου, 
διότι σέ, τδν άγιον, κατέστησα μάρτυρα. Συγ- 
χώρησόν μοι, Εμμανουήλ. Έγώ είμαι ή μόνη 
ένοχος· έγώ είμαι ή έλκύσασα έπί σού καί έπί 
τοΰ άγαπητοΰ μου τέκνου δλα τά δυστυχήματα 
τής οικογένειας μας.

— Σιώπα! Σιώπα, Χριστίνη! Μή τήν πι
στεύετε, μιλόρδε! Μή τήν πιστεύης, τέκνον 
μου!

— ’Άφες, Εμμανουήλ, νά τελειώσω, διά 
ν’ άποθάνω ήσύχως. Δι οίονδήποτε αμάρτημα 
καί άν τδν κατηγορώσι, μή ,πιστεύετε. Δέν 
υπάρχει έπί τής γής έντιμότερος άνθρωπος, κα- 
θαρώτερος χριστιανός, έντελέστερος σύζυγος, φι- 
λοστοργότερος πατήρ αύτοΰ. Τδ όμολογώ ένώ
πιον ύμών δλων, έγώ ή άμαρτωλδς έν τή έσχάτη 
ταύτη ώρα τοΰ βίου μου καί μέλλουσα νά έμ- 
φανισθώ ένώπιον τοΰ Πλάστου μου.

— "Ω Χριστίνη! έψιθύριζεν ό Εμμανουήλ 
γονυπετής παρά τήν κλίνην καί χύνων άφθονα 
δάκρυα.

— Μέ συγχωρεΐς λοιπόν, Εμμανουήλ; Μέ 
συγχωρεΐς, τέκνον μου; Μέ συγχωρεΐτε λοιπόν 
καί οί δύο, οιτινες υπήρξατε τά θύματά μου;,

Οί λυγμοί τοΰ Εμμανουήλ καί τοΰ Χρι
στιανού άπήντησαν μόνον είς τάς λέξεις ταύτας. 
Καί ό έφημέριος καί ό Αιονέλος έκλαιον. Ή 
δέ άσθενής έφαίνετο φαιδρά.

— θεέ μου, είπε, σ’ εύχαριστώ! Καί σύ 
μ’ έσυγχώρησας· τδ αισθάνομαι. Ποτέ δέν ήμην 
τόσον εύτυχής, δσον σήμερον- ποτέ δέν ήσθάν- 
θην, δσον σήμερον, δτι έχω καρδίαν! — Μι
λόρδε, ύπάρχει έν τω κόσμφ κόρη, άγγελος, δν 
παρεπίκρανα. Ζητήσατε τήν συγχώρησιν της, 
καί παρακαλέσατέ την νά δεηθή ύπέρ έμοΰ. Ό 
θεός θά τήν είσακούση. Έπαναλάβετε είς αύ
τήν τάς λέξεις ταύτας, τάς όποιας μία μήτηρ 
έπρόφερεν έπί τής έπιθανατίου της κλίνης. 'Ο 
Χριστιανός είναι άξιος αύτής· δέν υπάρχει ψυχή 
εύγενεστέρα, καρδία συμπαθεστέρα τής ίδικής 
του. — Καί τώρα άπέλθετε δλοι· άφετέ 
με μόνην μέ τόν θεόν μου καί μέ τόν άντι- 
πρόσωπον Αύτοΰ. θά σάς ΐδω άκόμη πριν άπο
θάνω. Άπέλθετε!

Οί τρεις άνδρες άπεσύρθησαν, καί μόνος ό 
ίερεύς έμεινε παρ’ αύτή.

— Πάτερ μου, ειπεν ή Χριστίνη, αισθάνομαι 
δτι αί δυνάμεις μου μέ έγκαταλείπουσι. Δέν 
ήδυνήθην νά ειπω είς τδν υιόν μου, είς τδν πα
τέρα του καί είς τόν λόρδον Σπρίτ ένώπιον σας, 
δτι έκλεψα! Δέν ήδυνήθην νά καταφέρω πληγήν 
τοιαύτην κατά τοΰ υίοΰ μου. Πρέπει δμως νά 
τδ μάθη. Λάβετε ύπδ τδ προσκέφαλόν μου τάς 
δλίγας ταύτας λέξεις, τάς οποίας έχάραξα πρδ 
μικρού, δτε ήμην μόνη. θά τάς έγχειρίσητε 
είς τδν Εμμανουήλ, άφ’ οΰ δέν θά ύπάρχω 
πλέον. — Καί τώρα, πάτερ, έτελείωσα μέ τόν 
κόσμον — άλλά μίαν λέξιν άκόμη· "Αν διά τήν 
εύτυχίαν τοΰ υίοΰ μου ηναι άνάγκη νά μάθη τδ 
μυστικόν μου ή μνηστή του, έχετε τήν άδειαν 
νά τή τδ άνακοινώσητε.

'Η ένοχος έτυχε τής συγχωρήσεως. — Περί 
τδ εσπέρας άπέθανεν έν ταΐς άγκάλαις τοΰ συ
ζύγου της καί τοΰ υίοΰ της, έν ψ ό έφημέριος 
Βέζης προσηύχετο παρά τήν κλίνην της. 'Ο 
χριστιανικό; αύτής θάνατος ύπήρξε καλλίτερος
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τοΰ ταραχώδους και δλως κοσμικού αύτής 
βίου.

Τήν ημέραν δέ τής κηδείας της δ αγαθός 
ίερεύς συνώδευσε τούς τεθλιμμένους συγγενείς 
είς τήν οικίαν των. Έκεΐ δέ παρακολουΟήσας 
τόν ’Εμμανουήλ είς τό δωμάτιόν του τΓ ένε- 
χείρισε τό βραχύ έγγραφον, τό όποιον τφ παρέ- 
δωκεν ή Χριστίνη πρό τοΰ θανάτου της.

— Φίλε μου, τφ είπε- λάβε τοΰτο έκ μέ
ρους της.

'Ο ’Εμμανουήλ άνέγνωσε τρέμων τό έγγραφον. 
Τοΰτο περιείχε νέαν εξομολόγησήν τής ένοχής 
της καί γραμμάς τινας άπευθυνομένας πρός τόν 
Χριστιανόν, δι’ ών τφ έξέθετε τήν άπερίσκεπτον 
καί ένοχον αύτής διαγωγήν, καί τόν παρεκάλει 
θερμώς νά άγαπα καί νά σέβηται τόν δλως 
άθφον πατέρα του. Ό κ. ' Ερβέν έμεινεν έπί 
στιγμάς βεβυθισμένος είς τάς σκέψεις του, είτα 
δέ έγερθείς έσχισε τό τεμάχιον τοΰ χάρτου είς 
δύο, καί τό μέν μέρος, τό άφορών είς αύτόν, 
διετήρησε, τό δέ έτερον μέρος, τό άφορών είς 
τόν υιόν του έρριψεν είς τήν έστίαν.

— Τί κάμνεις, φίλε μου; άνέκραξεν ό ίερεύς.
— Τό καθήκον μου. Ό υιός μου πρέπει 

ν’ άγνοή δτι ή μήτηρ του ήτο ένοχος. ’Ίσως 
ή τελευταία αύτής έξομολόγησις μ’ έδικαίωσεν 
είς τά δμματα τοΰ τέκνου μου. Καλλίτερον 
είναι τά πράγματα νά μένωσιν ώς έχουσιν.

— Άλλ’ αν ό υιός σου δέν έπείσθη έντε
λώς, ό χάρτης ούτος περιείχε τήν δικαιολόγη
σαν σου.

— ΙΙροτιμώ νά κατηγορηθώ έγώ ή έκείνη. 
Έν τή άπαντήσει ταύτη τοΰ Εμμανουήλ 

περιείχετο ολόκληρος ό βίος του.
Έπιστρέψας είς τήν οικίαν του, πλήρης θαυ

μασμού έπί τή τόσον εύγενεί αύταπαρνήσει, ό 
ίερεύς εύρε τόν λόρδον Λιονέλον άναμένοντα 
αύτόν.

— “Εχω άνάγκην νά σάς ομιλήσω, πάτερ, 
είπεν ό νέος “Αγγλος. 'Η κατάστασις τής άδελ- 
φής μου μέ άνησυχεΐ. Τή είπον δσα μάς είπεν 
ή κυρία Έρβέν, καί μοί άπήντησεν, δτι ούδόλως 
άμφιβάλλει, δτι άλλως τε ώρκίσθη, καί ό δρκος 
είναι δι’ αύτήν Ιερός, καί δτι θά τόν τηρήση 
καί παρ’ αύτόν τόν Χριστιανόν. ’Από τής στι
γμής έκείνης σχεδόν δέν έπρόφερε λέξιν, δέν 
τρώγει καί δέν κοιμάται. Σήμερον μετέβη μόνη 
είς τήν έκκλησίαν καί έπιστρέψασα μοί έδωκε 
δι’ ύμάς αύτήν τήν έπιστολήν, ής περιμένει τήν 
άπάντησιν. ’Ανάγνωτε, παρακαλώ, καί έλθετε 
είς άντίληψίν μας, διότι εΐμεθα πολύ δυστυχείς.

Ή έπιστολή περιείχε μόνον τάς έξής λέξεις· 
Πρέπει άφεύκτως νά μάθω σήμερον, αν ό 

κ. Χριστιανός Έρβέν έμμένη είς τήν άπόφασίν 
του νά τηρήση σιωπήν. Παρακαλώ νά μοί τό 
εΐπετε άμέσως.”

Ό έφημέριος, μεριμνών περί τής ευδαιμονίας 
τοΰ μαθητου του, έσπευσε νά μεταβή πρός αύ
τόν, καί τφ έξέθηκε τά πάντα εύγλώττως καί 
πειστικώς. Ο Χριστιανός τόν ήκουσεν είς άκρον 
συγκεκινημένος. Έν τή καρδία του συνεκρο- 
τεΐτο άγών σφοδρός· τέλος δέ ή φωνή τής τιμής 
ύπήρξεν έντονωτέρα τοΰ έρωτος.

— "Οχι, φίλε μου, είπε πρός τον εφημέριον. 
Δέν θά κατηγορήσω άδίκως τόν πατέρα μου, 
ούδέ θά τον άπαρνηθώ ποτέ. Ούδέποτε δέ θά 
δώσω τή Άραβέλλα δνομα άτιμασθέν.

Ό Λιονέλος λαβών τήν άπάντησιν ταύτην 
τήν μετέδωκεν είς τήν Άραβέλλαν. Πρός με
γάλην τής μητρός της καί τοΰ άδελφοΰ της 
έκπληξιν, ή Άραβέλλα έμεινεν άτάραχος καί 
παρεκάλεσε τήν μητέρα της νά έτοιμασθώσι 
ν’ άναχωρήσωσι τήν έπιοΰσαν, διότι έπεθΰμει νά 
μεταβή παρά τή θεία της. Ή Κυρία Σπρίτ 
ούδεμίαν έφερεν άντίρρησιν καί ή οικογένεια 

άνεχώρησεν. ' Η γραία θεία ύπεδέχθη τούς συγ
γενείς τής μετ’ ένδείξεων χαράς. Εύρε τήν μι- 
κράν άνεψιάν της όλίγον ήλλοιωμένην καί τή 
έσύστησε νά περιποιήται τήν ύγείαν της.

— Είς τήν ήλικίαν σου, τή είπε, δέν έπι- 
τρέπεται νά πάσχη τις.

— Είς τήν ήλικίαν μου, θεία μου; 'Η θλΐ- 
ψις άφίνει στίγματα έπί τής καρδίας καί έπί 
τοΰ προσώπου.

— 'Η θλΐψις. τέκνον μου; Καί δέν δύναμαι 
έγώ νά τήν παρηγορήσω αύτήν τήν θλΐψιν;

— “Ισως, θεία μου.
— Τότε σέ άκούω.
Ή γραία θεία καί ή Άραβέλλα έσχον πο- 

λύωρον συνέντευξιν, είς ήν δέν παρευρέθη ή 
Κυρία Σπρίτ. ΊΙ Άραβέλλα έξερχομένη τοΰ 
δωματίου είχε τούς όφθαλμούς πλήρεις δακρύων, 
άλλ’ ήτο τοσοϋτον πεπεισμένη περί τής καλω- 
σύνης τής θείας της, ώστε έφαίνετο σχεδόν 
παρηγορημένη πρός μεγάλην τής μητρός της 
χαράν. Έπί πολλάς ήμέρας ό οικονόμος καί 
ή γραία Κυρία ήσαν ένησχολημένοι· τέλος δέ 
τή έφερον έγγραφον, οπερ αυτή ύπογράψασα 
ένεχείρισεν είς τήν άνεψιάν της έπί παρουσία 
τής μητρός αύτής.

— Έκαμα, είπεν, δ,τι έπεθύμει ή καλή μου 
άνεψιά. Φροντίσατε νά μή μεταμεληθώ.

— Μήτερ μου, προσέθηκεν ή Άραβέλλα· 
θέλεις ν’ άναχωρήσωμεν αέριον είς Βρύγην;

At Άγγλίδες κόραι έχουσιν έλευθερίας τινάς 
άσυνήθεις έν άλλαις χώραις. Τώρα δμως ή 
μήτηρ τής Άραβέλλας τή έζήτησεν εξηγήσεις. 
'Άμα τάς έλαβεν έμεινεν έμβρόντητο; καί είπε'·

— θ’ άναχωρήσωμεν, κόρη μου- ό θεός νά 
σ’ εύλογή. Είσαι κόρη εύγενής!

Μόλις άφίχθησαν είς Βρύγην έκάλεσαν τόν 
έφημέριον Βέζην. Ούτος ήκουσε μετά θαυ
μασμού τήν διήγησιν τοΰ ταξειδίου τής Άρα
βέλλας καί τά άποτελέσματα τής έκδρομής 
ταύτης.

— Εΐναι τοΰτο δυνατόν; άνέκραξε. Σύ, 
κόρη μου, έκαμες τοΰτο; Μάθε λοιπόν δλην τήν 
άλήθειαν.

Καί ό ίερεύς έδιηγήθη τά πάντα, τά όποια 
ό άναγνώστης γνωρίζει ήδη. Καί ή μέν Κυρία 
Σπρίτ συνέστειλεν όλίγον τάς όφρεΐς · άλλ’ ή 
Άραβέλλα ήτο άκράτητος έκ τής χαράς.

— ’Εννοείς τώρα, μήτερ, είπεν, δτι ή καρ
δία μου καλώς μέ είχεν έμπνεύσει, καί δτι ό 
Χριστιανός είναι άξιος νά γείνη υιός σου ;

'0 ίερεύς έλαβε μετά τοΰτο μακράν συνέν- 
τευξιν μετά τοΰ Εμμανουήλ, πρός τόν όποιον 
ένεχείρισε τό ύπό τής γραίας κομήσσης Μόνμηθ 
ύπογραφέν έγγραφον. Ό Εμμανουήλ συνεκινήθη 
μέχρι δακρύων.

— Ό υιός μου, είπε, δέν δύναται έπί πλέον 
νά διστάση · διά τοΰ έγγραφου τούτου τελεία 
είναι ή έγκατάστασίς του. Έπρόκειτο ν’ άπέλθη 
είς Αμερικήν, δπως άρχίση νέον βίον καί λη- 
σμονήση τό φρικώδες παρελθόν. Ηδη δμως δέν 
έχει άνάγκην ν’ άπέλθη τόσον μακράν, καί ή 
εύδαιμονία του, ώς καί ή περιουσία του, εΐναι 
έξησφαλισμέναι.

Ό Χριστιανός έκλήθη είς τό δωμάτιον. Ό 
πατήρ του τφ παρέδωκε τό επίσημον έγγραφον, 
δι’ ού ή εύγενής κόμησσα Μαργαρίτα Μόνμηθ 
ένεκαθίστα αύτόν γενικόν της κληρονόμον υπό 
τόν μόνον δρον νά δεχθή τήν άγγλικήν ιθαγέ
νειαν καί τόν τίτλον τοΰ κόμητος Μόνμηθ δι’ 
αύτόν καί διά τούς άπογόνους του. Αλλαι ύπο- 
χρεώσεις δέν συνεδέοντο πρός τήν γενναιοδωρίαν 
ταύτην καί ό Χριστιανός διετέλει κληρονόμος 
καί αν δέν ένυμφεύετο τήν Άραβέλλαν. Ούδέν 
γενναιότερον τής τοιαύτης πράξεως · ή Άραβέλλα 
είχε παραιτηθή τής κληρονομιάς της χάριν αύτοΰ.

Καίτοι βαθέως συναισθανόμενος τήν τοσαύτην 
αύταπάρνησιν ό Χριστιανός δέν ένέδωκεν άμέσως. 
'Ο πατήρ του ήναγκάσθη νά έπέμβη δπως δια
σκέδαση καί τάς τελευταίας άμφιβολίας του.

Τί νά προσθέσωμεν άκόμη; 'Ο Χριστιανός 
καί ή Άραβέλλα συνεδέθησαν διά τοΰ γάμου έν 
τω κομψφ παρεκκλησίφ τοΰ Μόνμηθ. Έζησαν 
δέ εύτυχεΐς, τιμώμενοι καί άγαπώμενοι παρά 
πάντων. Καί τοΰτο ήτο επόμενον. Ό Εμμα
νουήλ έμεινε πλησίον αύτών, άλλ’ ούδέποτε 
έλησμόνησε τά παρελθόντα παθήματά του. Ί’πάρ- 
χουσι πληγαί, αιτινες ούδέποτε έπουλώνται.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΕΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ.

Β
πύκνωσις τοΰ γάλακτος πρός διατήρησιν 
αύτοΰ έχει τόν σκοπόν ν’ άφαιρή άπ' αύ
τοΰ μέγα μέρος τοΰ έμπεριεχομένου 
υδατος. Διά τής προσθήκης ζακχάρεως καί διά 

τής τοποθετήσεως τοΰ γάλακτος έν ερμητικώς 
κεκλεισμέναις πυξίσι, κατώρθωσαν έν Αμερική 
πρό τριάκοντα ήδη έτών νά διατηρώσι τά συ
στατικά αύτοΰ καί νά καθιστώσιν εύκολον τήν 
μεταφοράν αύτοΰ. Αρκεί ή προσθήκη όλίγου 
υδατος κατά τήν στιγμήν τής χρήσεως, δπως 
καταστήση τδ γάλα τοΰτο κατάλληλον εις πόσιν. 
Τό πεπυκνωμένον τοΰτο γάλα μεγάλας προσ- 
ήνεγκε κατά τόν έμφύλιον πόλεμον τής ’Αμερι
κής ύπηρεσίας. Άπό τής εποχής δέ ταύτης, 
δηλ. άπό 25 έτών ή χρήσις αύτοΰ έγενικεύθη 
καί έν τφ στρατφ καί έν τφ ναυτικφ· εσχάτως 
μάλιστα έν Τογκίνφ τό πεπυκνωμένον γάλα 
ύπήρχεν ή μόνη τροφή τών έκ δυσεντερίας 
πασχόντων Γάλλων στρατιωτών, οΐτινες δέν ήδύ- 
ναντο νά δεχθώσιν άλλην τροφήν.

'Η κατασκευή τοΰ τοιούτου γάλακτος λαμ
βάνει κατ’ έτος μείζονας διαστάσεις · άπο τής 
Αμερικής ή βιομηχανία αΰτη μετεδόθη είς τήν 
Εύρώπην καί σήμερον τό μικρόν ελβετικόν χω- 
ρίον Χάμ παρά τήν Ζύγην έγένετο τό κέντρον 
βιομηχανικών καταστημάτων πυκνούντων καθ’ έ
κάστην τό γάλα 8 χιλιάδων άγελάδων, ήτοι 60 
περίπου χιλιάδων λιτρών έξαγομένων έν 15—18 
έκατομμυρίοις πυξίδων πεπυκνωμένου γάλακτος 
έτησίως. Τό έργοστάσιον τοΰτο ήρξατο τών έρ- 
γασιών του πρό 20 έτών, καί τότε έπύκνου τό 
γάλα μόνον 263 άγελάδων καθ’ έκάστην. Τό 
γάλα πληρόνεται είς τούς κτηνοτρόφους πρός 
12 λεπτά τοΰ φράγκου κατά λίτραν, και παρα- 
λαμβάνεται παρά τοΰ έργοστασίου έν τοΐς δια- 
φόροις σταύλοις. Έν τώ έργοστασίφ τό γάλα 
τίθεται άμέσως έντός δεξαμενής έχούσης μεγάλα 
μεταξωτά κόσκινα, δι’ ών καθαρίζεται έπιμελώς. 
Άπό τής δεξαμενής ταύτης τό γάλα καθαρισθέν 
ήδη χύνεται έντδς μεγάλων λεβήτων, θερμαινο- 
μένων μέχρι 35° διά τοΰ άτμοΰ. Έκεΐ δέ 
προστίθεται έν αύτφ ζάκχαρις κατ’ αναλογίαν 
ενός όγδοου τοΰ δλου βάρους αύτοΰ. "Αμα δέ 
ή ζάκχαρις άναλύση, τό ρευστόν χύνεται έντός 
έτέρων λεβήτων ένθα πυκνοΰται έν 520 θερμό- 
τητος, βράζον βραδέως δπως μή άπολέση τά 
συστατικά του. Έντδς τριών ώρών έκαστος 
λέβης παρέχει άπό 70 — 80 στατήρων ήμιπε- 
πυκνωμένου καί γλυκέος γάλακτος, τό όποιον 
χύνεται έντός μεγάλων κυλίνδρων τοποθετημένων 
έν ψυχρφ ΰδατι άνά πάσαν στιγμήν άνανεωμένφ. 
Έν τοΐς κυλίνδροις τούτοις πυκνοΰται δεόντως 
τό γάλα, τό όποιον ψυχρανθέν τίθεται έντδς

μεταλλικών πυξίδων καί παρασκευάζεται πρός 
έξαγωγήν.

Αί πληροφορία1, ταΰται έλήφθησαν έκ τών 
άρχείων τής βελγικής ιατρικής Έταιρίας καί 
έκ τής Έφημερίδος τής Φαρμακολογίας καί τής 
Χημείας.

Γενναία δωρεά. ΊΙ φιλογενής έν Λονδίνφ 
δέσποινα Ευφροσύνη Δ η μ. Κασσαβέτη έδω- 
ρήσατο το ένΆλμυρφ τής Θεσσαλίας ιδιόκτητον 
κτήμα Άϊδίν μεθ’ δλων τών έν αύτώ είς τό 
Ελληνικόν δημόσιον, ύπό τόν ρητόν δρον νά 
χρησιμευση πρός ιδρυσιν καί διατήρησιν έν αύτφ 
Σχολής γεωργικής ύπό τό όνομα Κασσα- 
βέτειος. Τό κτήμα τούτο είναι έκτάσεως 27 
χιλιάδων στρεμμάτων, περιέχει δέ οικήματα διά 
τόν διευθυντήν, διά τούς ύπαλλήλους, διά τά 
γραφεία, καί διά τούς χωρικούς- πρός τούτοις 
δέ καί εύρείας άποθήκας, σταύλους, παραπήγματα 
δια τά διάφορα έργαλεΐα, καί τάς μηχανάς. Τό 
κτήμα περιέχει καί άμπελον έξ 20 στρεμμάτων, 
οίκίσκους βοσκών καί μικράν Έκκλησίαν. Έν 
τφ κτήματι ύπάρχουσι τέλος διάφοροι γεωργικοί 
μηχαναί, ατμομηχανή, άλωνιστική μηχανή, πιε
στική χόρτου, θεριστικοί καί σπαρτικαί, ατμο
κίνητος άντλία καί πάντα τά χρειώδη πρός οινο
ποιίαν. 'Η άξια τοΰ δωρηθέντος τούτου κτή
ματος άνέρχεται είς εν έκατομμύριον δραχμών 
περίπου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.
- ■ - .. ,

Διατήρησις τοΰ κρέατος διά τής ζακ
χάρεως. Κατά ειδικήν έκθεσίν ύποβληθεΐσαν 
πρό μικρού είς τό Υπουργείου τής Γεωργίας έν 
Γαλλία, ή ζάκχαρις είναι στοιχεΐον πολύ καταλ- 
ληλότερον τοΰ μέχρι τοΰδε έν χρήσει αλατος 
πρός διατήρησιν τοΰ κρέατος. Καί πράγματι τό 
,αλας άφαιρεΐ άπό τοΰ κρέατος μέρος τής θρε
πτικής αύτοΰ ούσίας καί τήν καλήν αύτοΰ γεΰσιν- 
άναλύων τις τό διά τοΰ έν τφ κρέατι ύπάρχον- 
τος υδατος διαλυθέν αλας εύρίσκει πότασαν καί 
φωσφορικόν όξύ, διότι τό αλας είσδύον είς τάς 
ϊνας τοΰ κρέατος' άφαιρεΐ άπ’ αύτοΰ τά θρε
πτικά στοιχεία καί τοΰτο δσον πλείονα χρόνον 
μένει έπ αύτοΰ. Τούναντίον ή ζάκχαρις έν 
χύνει είναι ήττον ευδιάλυτος καί σχηματίζει ώς 
έκ τούτου έπί τοΰ κρέατος είδος στερεός έπι- 
στρώσεως, μή έπηρεαζούσης ούδόλως τήν γεΰσιν 
αύτοΰ. Ιό κρέας, οΰτω διατηρηθέν, βυθίζεται 
απλώς έν τφ ΰδατι καί χρησιμοποιείται. Ναί 
μέν ή διά τής ζακχάρεως διατήρησις τοΰ κρέα
τος είναι κατά τι πολυδαπανωτέρα τής διά τοΰ 
αλατος, άλλ’ ή διατήρησις εΐναι άσφαλεστέρα 
και παρεχει άποτελέσματα κατά πολύ άνώτερα.

θεραπεία τών καυμάτων. Νά έπιθέση 
τις έπί τοΰ καύματος μίγμα 64 γραμμαρίων 
τερεβενθίνης καί 64 γραμμαρίων έλαίου, είς δ 
προστίθεται εν μικρόν κοχλιάριον άσβέστου καί 
ήμισυ ποτήριον ’υδατος. Εις το ρευστόν τοΰτο 
χύνονται καί σταγόνες τινές λαβδάνου.

Διατήρησις τών άνθέων. Έμβαψον τά 
στελέχη τών άνθέων κατά τά 2/ϊ έντός'ζέοντος 
υδατος, μεθ’ δ άπόκοψον τό ύπό τοΰ ζέοντος 
υδατος βεβρεγμένον μέρος τού στελέχους. Τά 
άνθη άναλαβόντα τήν ζωηρότητά των τίθενται 
έντός ψυχρού υδατος καί διατηρούνται έπί πολύ.

Αίνιγμα 582.

Στον ούρανον εύρίσκομαι,
Πλανώμ’ είς τούς αιθέρας,
Στήν δροφήν σου κατοικώ,
Μ’ ευρίσκεις ’στούς αστέρας·
Τόν πλούσιον καί τόν πτωχόν
Πολύ τούς άποφεύγω,
Πλήν τόν παράν τόν άγαπώ
Καί τάς δραχμάς τάς θέλω.

Αίκ. II. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 583.

Παρά άρχαίοις έλατρευόμην
Ιών ούρανίων θεά χρωμάτων.

Ώς νΰν δέ πάντοτε έφαινόμην
Κατ’ άντανάκλασιν έφ’ ύδάτων.

Αν δ' είς τήν γήν μας τώρα θέλεις 
Άπό τοΰ ύψους νά καταβώ,

Τήν κεφαλήν μου ευθύς καθαίρεις
Και είς το πρόσωπον θά εύρεθώ.

‘Ελένη Ν. Τζηροϋ έν Καίρψ.

Αίνιγμα 584.

Περίεργον φαινόμενου 
σ εμένα άπαντώ.

Εχω σώμα, έχω χείρας 
νεύρα, γλώσσαν ·

Έχω πόδας, αίμα, κρίσιν, 
λογικήν ώς καί ζωήν, 

πολυμάθειαν μεγάλην 
κ’ εύγλωττίαν περισσήν ■

Λέγω καί άνοησίας, 
φλυαρώ καί όνειδίζω·

Πλήν άλλ’ δμως δέν κινούμαι, 
δέν βαδίζω,

Είς τήν γήν προσδεδεμένον 
σιωπώ κι άναιαθητώ.

"Ηδη, φίλε, μέ ποθεΐς
Άχεοάλως νά μ’ ίδής;
Ζή τησόν με μετά μάχην 

κρατεράν πολύν καιρόν,
Είς τα σώματα μ’ ευρίσκεις 

δπλιτών καί στρατηγών.
X. 1. Σ. έν Πειραιεϊ.

Πρόβλημα 585.

«· Η Λ Ο Σ
« ΑΓΡΑ 
·» ΟΡΑΤΟΣ 
«■ΟΝΟΣ 
«ΟΝ
« ΑΜΑ

Έν άρχή έκάστης λέξεως 
νά προστεθή έν γράμμα συμ- 
πληρουμένων δέ τών έξ λέ
ξεων, καί έκ τών άρχικών τού
των γραμμάτων νά σχηματισθή 
τό όνομα μεγάλου φιλοσόφου.

ΙΙρόβλημα 586.

μ*****  τ** μ«****«*_

Ν’ άναπληρωθώσιν οί άστερίσκοι διά γραμ
μάτων καί νά σχηματισθή άρχαϊον ρητόν.

ΛΥΣΕΙΣ.
Αινίγματος 577.

Άκάτιον — “Ακτιον.

Αινίγματος 578.

Δέκατον == Δέκα — Έκατόν.

Αινίγματος 579.

Χειρ — ΐς = χειρίς.
Προβλήματος 580. 

Κ λυταιμνήστρα.

Προβλήματος 581.

Χρόνου φείδου.

ΕλυΟαί'. Τά 572, 573, 575 ή Κυρία Σμαρώ 
Βαλεντή έν Πόρτ-Σαίδ· τά 573, 574, 576 ή Κυρία 
'Ιφιγένεια Α. Πασσαλίδου έν Άλεςανδρείφ- τά 
574, 575 ή δεσποινίς ’Εριφύλη Ζέρρου έν Προύση- τά 
574, 575 ό κ. 'Ιωακείμ Χαρανίάς έν Κωνσταντινου- 
πόλει· τό 575 ή δεσποινίς ‘Ελένη Ν. Τζηροΰ έν 
Καίρψ· τά 573, 574 ή Κυρία Κ. Γ. Πέππα έν 
Άσμούν (Αίγυπτου)· τά 573, 574 ό κ. Άλέξ. Ά κα
βάλος έν Καίρψ- τά 578, 580, 581 ή δεσποινίς Αίκ. 
Σ. Χατζοπούλου έν Μαγκεστρία· τό 575 ή Κ’ Κ. 
Σ. Άστεριάδου έν Θεσσαλονίκη· τά 578 — 581 ή 
δεσποινίς Αίκ. Π. Βασίλειά δ ου έν Τεργέστη· τά 
572 καί 574 ’Ανώνυμος έν-μέτρως, οδτω·

Λύσις αινίγματος 572.

Διαρκώς φεΰ! χρησιμεύεις
στούς πλουσίους καί πτωχούς,

ΐνα δμως σ’ απαντήσουν 
στούς σημερινούς καιρούς 

δίδεις κόπους φοβερούς·
Εΐν’ ό Σίτος, κι’ άν τό πρώτον 

γράμμα του τψ άνταλλάξης,
Εΐν' ό Τίτος, ποΰ γυρεύεις·
Άν δέ τόν καρατόμησης

κι' άλλην κεφαλήν κολλήσης,
τόν δέ τόνον μετατρέψης, 

καί όλίγον τι προσέςη:,
Τότε Μίτον θέ νά πλέξης, 

δν νά εΰρης, είς τήν νήσον 
Κρήτην θ' άχης νά προστρέξης.

Λύσις αινίγματος 574.

Τό πρώτον, ώ άνώνυμε, 
προσφέρεται ώς γράμμα* 

'Επίρρημα δ' άρνητικόν 
θα τ' εΰρης έν τψ αμα.

Τώρα ζητείς τό δεύτερον; 
άφ’ οΰ σημαίνει τρόπον, 

Νομίζω δτι απαιτεί 
ούχί πολύν τόν κόπον.

Οθεν τό πρώτον πρόσδεσαν 
ώς κεφαλήν τοΰ Π ώ ς;

Κι’ ή λύσις τοΰ αινίγματος 
θά έλθη είς τό φώς.

Δέν θά εύρής προσκόμματα, 
δέν θενά εδρης τείχος-

Τοΰ δισταγμού επίρρημα 
θενά εύρής τό Μήπως.

ΔΙ0ΡΘ2ΣΙΣ.

Ή είκών ή παριστώσα τόν πρόδομον τής αιθούσης 
τών πρέσβεων τής έν Γρενάδη Άλχάμβρας έτέθη 
κατά λάθος έν τψ προηγουμένψ τεύχει ώς είκών τής 
αύλής τών πρέσβεων τοΰ έν Σεβίλλη Άλκάζαρ.

Σ. τ. Δ.
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ΕΥΘΥΜΙΟΥ* ΤΟΥ ΖΙΓΑΒΗΝΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΕΙΣ ΤΑΣ

ΙΔ' ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΣ ΤΑΣ Ζ' ΚΑΘΟΛΙΚΑΣ

ΝΥΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

rnn

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑ
’Αρχιεπισκόπου πρώην Πατρΰυ, Διδασκάλου rijs A. Τ. τοϋ ίπιδόξου Διαδόχου τοΰ ' Ελληνικοί) 

θρόνου ΚΟΧΣΤΑΧΤΙΧΟΤ καί ΙτιτΙμον Καβτ,γττοΰ τίμ θιολογίατ ίν τι£ ’λθήνησι 
1 Ιανκιτιοτημάρ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Π ψύχων την Ιρμηνάαν τής προς Έφΐσίους Επιστολής, τής πρίις Φιλι—πησιους, τής 
προς Κολασσαας, της Α' και U' πρδ$ θισσαλονοσΐς, τής Α' καϊ Β' προς Ί'ιμό'ίιον, 

τής προς Τίτον, της προς Φιλήμονα, τής προς Εβραίους καϊ τών Ζ' Καθολικών.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΡΗ

iSS;

EUTHYMH ZIGABENI

COMMENTARIES
ΙΝ

XIV EPISTOLAS SANCTI PAULI
ΕΤ VII CATHOLICAS

NUNC PRIMUM AD FIDEM CODICIS ANTIQUI

CUM PROLOGO ET AN IM AD V E RS IO N IB US
EDIDIT

NIC EPHOR US CALOGERAS 
olim Archiepiscopus Patrensis, Magister Serenissimi 

Prmcipts Hellenics CONSTANTIN! et Unwersisatis At/ienarum 
Professor honorarius Theologiac

TOMUSSECUNDUS
Complectens interpretationem Epistolae ad Ephesios, ad Philippenses, ad Co- 

/ossenses, I et I I ad Thessalonicenses, I et 11 Timotheum, ad Titum, 
ad Philemonem, ad Hebraeos, ct ad VII Catholicas.

ATHENIS
TYPIS FRATRUM PERRI

1887

ΑΓΓΕΛΙΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.

ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ 
(είς μέγα ογδοον).

Ή έκδοσις ήρξατο τδ 1874.

Τόμ. Α. Σελ. 500.(
Λΐ’ριζή ΤΓοίησις· “Υμνοι· ωδαί · πατριωτικά· 

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

Τόμ. Β. Σελ. 485.
Δίη^ψατική ποίησες. Δήμος καί'Ελένη. Λαο

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

‘ Τόμ. Γ. Σελ. 437. ,
Δραματική ποίησες. Τραγωδίαι· Δούκας. 

Φροσύνη. — Κωμωδία· Μνηστήρ τής Άρ- 
χοντούλας.

Τόμ. Δ. Σελ. 410.
Δραματική ποίησες. Τραγωδία· Παραμονή. — 

Κωμιρόίαι· Τοΰ Κουτρούλη ό γάμος. Διδς 
έπίσκεψις.

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

μετροι άρχαίων δραμάτων· ’Αντιγόνης 
Σοφοκλέους· Νεφελών, Ειρήνης, ’Ορνέων 
Άριστοφάνους.

τής 'Ιερουσαλήμ τοΰ

Σελ. 442.

Εμμετρος μετάφρασις
Ί άσσου. 

Τόμ. Η.
ΙΠ£« διηγήματα* Αύθέντης τοΰ Μωρέως. Λέϊλα 

’Εκδρομή είς Πόρον.
Τόμ. θ'. Σελ. 418.

Έμμετροί μ «τα^Ρράσειε νέων δραμάτων· Να- 
θάν, τοΰ Λέσσιγγος. Τέλλος, τοΰ Σχιλλέρου. 

Τόμ. I. Σελ. 444.
διηγήματα· Συμβολαιογράφος Τάπας. 'Υ

φαντοί τής "Ανσης, Φυλακαί. Χρυσοΰν μα- 
στίγιον. Γλουμμιμάουθ. Είς τάς κορυφάς. 
Άμαζών. Έμάη.

Τόμ. ΙΑ. Σελ. 493. _
Πεζά δεη^ήματα· Κακουργειοδικεΐον Έλισαβετ- 

τώνος. Καμινάπτης. Καλμίνα. Δύω άδελφαί. 
Βρούτος Κουρτέρρος. Δύω υιοί. ’Αδάμας. 

Εύδαίμων οικογένεια. 'Οδοιπορικοί άναμνήσεις 
έξ ’Αγγλίας. Δύω πόλεις τής ’Αδριατικής. 
Βιογραφία ’Ερεχθείου. Συνέντευξις. Δρέσδη. 
Έπιστολαί έκ Βερολίνου.

r Τόμ. IB. Σελ. 589.
’Έμμετροι μεταφράσεις· Δάντου Κόλασις. Αι

σχύλου ΙΙέρσαι. Γαίτου Ιφιγένεια. Σαιξπή- 
ρου Ιούλιος Καΐσαρ.

Τόμ. 1Γ. Σελ. 576.
Τόμ. ΙΔ. Σελ. 422.

Ιστορία τής άρχαίας καλλιτεχνίας (μετά 33 
Πινάκων).

ΠΙΟ ΤΪΠΩΣΙΝ.
Τόμ. ΙΕ.
Τόμ- 1ΣΤ.

Πολιτικοί άρχαιότητες.
Τόμ. ΙΖ.

’Επιγραφική (μετά πινάκων). — Τοπογραφία 
τών άρχαίων ’Αθηνών (μετά τοπογραφικοδ 
πίνακος).

y ’Εν τω ΕΣΠΕΡΩι έκδίδοται.
“Εμμετρος μετάφρασις τοΰ Φαύστου τοΰ Γαίτου.

Πωλοΰνται, καί έκαστος τόμος ιδίως πρδς 
Δρ. 6, έν Άθήναις, παρά τφ Βιβλιοπώλη Κψ 
Κωνσταντινίδη καί άλλοις· προσέτι καί παρά 
τώ Κ. Άλες. 'Ρ. ’Ραγκαβή (υίώ).

ΒΙΕΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΓΓΟΛΙΣ

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

ύποκατάσιημα έν Κωνσταντινουπόλει, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άριθ. 1, καί άποστέλλει 
ΔΙΑ 9 ΦΡΑΓΚΑ ΜΟΝΟΝ

Sv εκκρεμές ώρολόγιον κροϋον τάς ώρας καί τάς ήμισείας, οΰτινος ό έφευρετής έτυχεν 
αύτοκρατορικοΰ καί βασιλικού διπλώματος. Τό ώρολόγιον τούτο περιστεφανούται διά 
έστιλβωμένου καρυίνου ξύλου, τό δέ κινητήρων αύτού σύγκειται έξ ορείχαλκου.

'Εκτός τών ρηθέντων πλεονεκτημάτων τό έκκρεμές τούτο ώρολόγιον κατέχει 
άνεκτίμητον τινά ιδιότητα, τούτέστιν ή π/.άξ αύτού λάμπει έν τψ οκότει δι' ώραί'ου 
κυανοΰ χρώματος, διά θαυμαστή; λάμφεως, μαγικής οδτως είπεΐν. II τακτική πορεία τοΰ 
ώρολογίόυ τούτου ώς καί ή δύναμις τού φωτός τή; πλακός του ε·σίν έξησφαλισμέναι.

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

δ*’ άτπστεότου ελάχιστης τιμήί·
Νομίζομεν δτι άφότου τά ώρολόγια ταΰτα ανεκαλύφθησαν, ούδείς εΐδεν ούτε 

θά ιδη Ισως παρόμοιόν τι έργον τής βιομηχανίας διά τοιαύτη; έςαιρετικής καί εύτε
λοΰς τιμής άγοραζόμενον.

Άποστέλλομεν τά ώρολόγια διά ταχυδρομικού εντάλματος ή διά χρηματικής 
προκαταβολής,

“Απασαι αί παραγγελίαι δέον ν' άπευθύνωνται εί;
Waarenhaus ,,ZL’R MONARCHIE"

Κωναταντινοΰπολις, Γιουσούφ Ίζζεδίν χάν άρ. 5. Γαλατά, έναντι τοΰ γαλλικού 
ταχυδρομείου καί παραπ- εόρως τού γερμανικού.

Σημ. Αί έκ τοΰ εξωτερικού προερχόμενα; παραγγελίαι δύνανται έπίσης ν' άπευ
θύνωνται κατ' εύθεΐαν πρός τήν Waarenliaus „Z»r Monarchie" III Hintere Zollamts- 
straese άρ. 9 έν Βιέΐ'ΐη.

Έν τή περιστάσει ταύτη ό έπιστέλλων κερδίζει 1 φρ. καθ' έκαστον ώρολόγιον, 
ούτως ώστε θ' άγοράση τούτο διά 8 φρ. μόνον.

Έξεδόθη πρδ μικροΰ έκ τών 
Καταστημάτων Carl Gerold'e Sohn 
έν ΒεέΐΊ'η Αύστρίας·

ΙΤΗΑΚΑ
von

Alexander Freiherr von Warsberg.

Βιβλίον κομψότατον είς σχήμα 
4ου μετά πολλών είχόνων, έν αϊς 
5 κεχρωματισμέναι χαί χάρτης τής 
Ιθάκης. Τδ βιβλίον τοΰτο τιμάται 
φρ. 25 πολυτελώς δεδεμένον. Άπευ- 
θυντέον πρδς τδ Κατάστημα Carl 
Gerold’s Sohn είς Βίήτηι·.

’Εν τώ γραφείο» τοΰ ΕΣΠΕΡΟΥ 

έν Λειψία (Elster-StrasseNo. 41) 
ευρηνται και τά εξής βιβλία-

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

Longfellow. Τδ άσμα τοΰ Χίαβάθα, 
έμμετρος μετάφρασις. Χρυσό
δετου μέ εικόνας φρ. 6.

Άρ-ής Σμίθ. Βλέμματα έπί τής 
'Ελλάδος, μετάφρ. Ί. Π. Δεδεμ. 
μέ είχόν. φρ. 7.

Μίχαήλ Παλαίολόχος. Διήγημα έκ 
τής Βυζαντινής 'Ιστορίας, ύπδ 
Ί. Π. Δεδεμ. φρ. 2 */2.

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

Τυποις- Γ. ΔΡΟΥΓΟΥΛΙΝΟΥ έν ΛΕΙΨΙΑι.


