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Ή  λ ι γ ο μ ε ν η  τ ώ ν  Τ ο ύ ρ κ ω ν  π ρ ο β -  
χ ' λ η σ ι ?  e i ?  Κ ρ ή τ η ν .  Μελέτη ιστορική 
δπο Β'. ΦΥλάκη.

‘Ο Μ ό ζ α ρ τ. Βίο? καί έργα, δπδ Ά&ηνά? Ν.
Σερεμετη. (Τελο;)

‘Ο Α γ α θ ό  ξ. Ουγγρικόν διήγημα, έκ τώ ν τοδ 
M ik sga t K âlm àn . Μετάφρασ·.? Ά γαθ. Γ. Κων- 
σταντινιδου.

A ί π ρ ω τ ε ύ ο ο β α ι  τ ο ΰ κ ό β μ ο ο ι Π ε -
τ ρ ο ύ π ο λ ι ;  όπόM elchior de V ogué Μετά 
φρασι? I Α. Ζυγομαλά.

Τ ο  Φ ά ν τ α σ μ α  τ ή ?  Α ν α τ ο λ ή ?  μυθι
στορία Πέτρου Λοτή (Συνέχεια).

Σ χ ε δ ί α σ μ α  π ε ρ ί  Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ?
Γ λ α> σ σ η ?. Βιβλιοκρισία όπά Γ. Ν Χατζιδάκη. 

ψ η φ ιδ ω τό ν .
Β ί  δ ή σ ε ι ?, έγχώρια, Ιξωτερικά, φιλολογία, άρ- 

χαιολογία
Έ  φ η  μ ε ρ ί δ ε ?. ’Ανέκδοτα, περίεργα, ποικίλα 
’ Ι δ ι α ί τ ε ρ α  Γ ρ ά μ μ α τ α .
Νέα βιβλία.
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(Μελέτη ιστορική)

Καί μετά τήν παρά τή Ναυπάάτψ ναυ
μαχίαν (1571), καθ’ ήν ό γενικός αρ
χηγός τών συμμαχούντων τότε Γύρω - 
παιων κατά τών όθωμανών Δόν ’Ιωάν
νης τής Αυστρίας κατήναγε νίκην κατ’ 
αυτών περιφανή, συμπραττόντων έκθυμως· 
κ « ί πολλών Ελλήνων άρματωλών καί μ ή .. 
ή Πύλη δεν έπαυσε μελετώσα και μίλημα 
διηνεκές ΐχουσα τήν συμπλήρωσιν τής κατα- ' 
κτήσεως τοϋ Βυζαντινού κράτους Βιά τή; 
άποσπάσεωςκαί τής Κρήτης άπό τών Ένε - 
τών. Τούτου κατοίθωθέντος αετά τερά
στιας άπωλείαςκκί Βαπάνας έζ άμφοτε'ρων 
τών εμπολέμων μερών, μετά πόλεμον εΐ- 
κοσιπενταετή κατά τε γήν καί θάλασσαν 
καί μετά πολιορκίαν, περιβόητον Βιά τήν 
μον.αΒικήν μακροχρονιότητα αυτής κατα- 
στάσαν, τής πρωτευούσης τής νήσου Χάν- 
Βακος (Ηράκλειού), τοϋ έπιφοβωτε'ρου καί 
Βιασημοτέρου κατά τήν ’Ανατολήν φρου . 
ρίου τώ ’Ενετών, έδυνήθη δ πορθητής τή- 
νήσου βεζύρης Άχμετ Κιουπριλης νά καυ 
χηθή καί διαμήνυσή εμπαθώς καί χαιρε- 
κάκως εις τόν τότε Δόγην τή ; Ένετιας 
τήν έξής χομπορρήμονα φράσιν: «πρό Ικα- 
τόν ετών έΒυνήθητε συμμαχοϋντες οϊ Φραγ-' 
χοι νά κόψητε έν Ναυπάκτψ τήν γενειαΒα 
ήμών, ή όποια άνεφύη πάλιν, ένφ ήμεί; 
ήδη άπεκόψαμεν τέλεον τήν ίτεραν τών 
πτερύγων ύμών, ή όποια δεν αναφύεται*

Έν τούτοι;, άν καί οί εγχώριοι τής νήσου 
Χριστιανοί δεν Ιδίστασαν πάραυτα νά τα- 
χθώσι μετά τών Ενετών κατά τόν γ ιγ ά ν

τειον εκείνον Κρητικόν λεγόμενον πόλεμον, 
ένφ επί τέβσαρ’ας καί επέκεινα πράτερον 
εκατονταετηρίδας έπανίσταντο συνεχώς καί 
έπολε'μουν κατ’ αυτών μακροχοονίως, Βιότι 
δ-ο κακών προκειμενων προε.ίλοντο νϋν τό 
μή χείρον, ου μόνον ’Ενετοί συγγραφείς, 
προεξάρχοντος πάντοτε τοϋ θρησκόληπτου 
Φλαμινίου Κορνηλίου έν τή ‘Ιερά Κοήτη 
(Οτβξβ δβΟ Γ Α ), ίσχυρισθησαν ότι οί Κρή- 
τες έκ μίσους καί πάθους πρός τούς ’Ενε
τού; έπεκαλέσθησαν τήν βοήθειαν τών 
Τούρκων, άλλά καί ούτοΓ έπαναλαμβάνουσι 
τό αυτό, Βιότι οί άπομείναντες έν τή νή- 
βφ Ενετοί καί πρός Βιατήρησιν τών θέ
σεων καί τών μεγάλων καί εύρέων κτη
μάτων αΰτών έζισλαμισθέντες μετέδωκαν 
καί παρεδωκαν έκ μνησικακίάς τοϋτο. 
Δέν είχον ανάγκην οί σουλτάνοι, σπεύ- 
Βοντες πρός συμπλήρωσιν τής κάτακτή- 
σεως ίπαντος τοϋ Βυζαντινού κράτους, 
τής προσκλήσεως τών Ελλήνων τής Κρή
της. ουτε ούτοι επί τής τουρκικής εκ
στρατείας καί πολύ πρότερον Βιεκέιντο ώς 
πρότερον τόσψ δυσμενώς πρό'ς τούς 'Ενε
τούς, ώστε νά έπιθυμώσι νά μεταπέσωσιν 
άπό τής Σκύλλης είς τήν πολλφ χείρονα 
Χαρυβδιν, άπό τοϋ κακού εις τό άνυπολο- 
γίστω; χείρον. ΟΰΒέν επίσημον μκρτύριον 
καί αξιωματικήν άπόδειζιν Βύνανται οί 
περι τον Φλαμίνιον Κορνήλιον πρός τοϋτο 
νά προσαγαγωσιν, ούτε οί ’Οθωμανοί επι- 
στολάς καί συμφωνητικά (σενέτία, ώ; λέ- 
γουσι) νά καταθέσωσιν. ’Αφοϋ δέ παρά τού 
μεγάλου πατριώτου καί περιπύστου ήρωο; 
Γεωργίου ΚάνΒανώλου Βέν κατέχουσι τοιοΰ- 
τόν τ ι, ·ώ; διίσχυρίζοντο έκ πάθους άμε
τρου οί εν Ένετιφ άρχοντες, 0τε μάλιστα 
ή. Τουρκία (πρό έκατονταετηρίδος) ήν έτι 
κραταιοτε’ρα καί ή Κρήτη έκέκτητο ετι με
γάλους άνΒρας καί οίκους μεγαλωνύυους, 
πώς καί παρά τίνων ήθελον προσκληθή οί 
έν Κωνσταντινουπόλει αγάδες τφ  1645, 
οτε οί Κρήτες έκοινώνουν έκ τής φοράς 
τοϋ χοόνου μάλλον πρός τούς Ενετούς καί 
επιγαμίας είχον μετ’ αΰτών, πολλών γε- 
νομένων όρθ,δόξων χριστιανών πρό πάντων 
μετά τήν δημοκρατίαν έκείνην τοϋ 'Αγίου 
Τίτου ;

"Οτε τφ  1881 ήγε’ρθη έν τή Γενική Συ- 
νελεύσει τής Κρήτης τό περί βακουφικών 
κτημάτων ζητηαα καί οί φανατικώτεροι 
τών έν αυτή ’Οθωμανών αντιπροσώπων, 
οίοι οί διαβόητοι έν Κρήτη Παπουτσαλής, 
Ιΐρασαν^ς καί Άχαέτ ’Αργυράκης, έν άλ- 
λαις πολλάϊς άμετροεπείαις έτόνιζον πλήν 
τών κατακτητικών αΰτών δικαιωμάτων καί 
τό ότι οί Χριστιανοί μή ύποφέροντες,τούς ’Ε
νετούς προσεκάλεσαν τούς Τούρκους,τά χρι
στιανικά τής Συνελεύσεως με'λη άντεπιξήλ- 
θον ζο·ηρότατα καί σφοδρότατα κατ’ αυ
τών ού ¡¿όνον προφορίκώς :Βι’ αδιάσειστων 
επιχειρημάτων, άλλά καί εγγράφω; Βιά τοϋ

τύπου. Οί Κρητοτοϋρκοι είχον μόνον εξ α 
κοή; παρά τών έξισλαμισθέντων Ένετώ.ν, 
οΐτινες συνήνουν εν τή νέα αυτών κατα- 
στάσει τήν τών νεοφύτων θερμότητα καί 
τόνζήλον μετά τή ; λεπτεπίλεπτου ένετική; 
κακοτεχνίας καί δολοπλοκίας, δτι οί Έ λ 
ληνες τής νήσου είχον προσκαλε'σει τούς 
’Οθωμανούς έκ μίσους καί πείσματος πρός 
τού; ’Ενετούς, οπερ ούτοι έκ καχυπο
ψίας έπανελάμβανον, όσάκις οί Κρήτες 
έπανεστάτουν κατά τών ’Ενετών, καί 
οί ’Οθωμανοί κατέκτων έδαφος έν τή πο
λιτική κατά τήν ’Ανατολήν σκηνή. ’Αλλά 
τά χριστιανικά μέλη τής κρητίχής Συνε- 
λεύσεως δ'εν περιωρίσθησαν τότε εις λό
για τού άέρος. άνεμώλια βάζοντες* πλήν 
τών διά ποαγμάτων μαρτυριών περί τοϋ 
εναντίου, καθ’ ά; έν τώ μεγάλιμ έκείνω επί 
είκοσιπενταετίαν άγώνι οί εγχώριοι τής 
νήσου έπρωταγωνίστουν καί άνά χιλιάδα; 
καί μυριάδας έθυσιάζοντο καί ήχμαλωτί- 
ζοντο, καθ’ £ς έκλάμπρως καί περιφανώς 
ύπερ τοϋ Στχυροϋκατά τής ήμισελήνου με'- 
χρις έσχατης στιγμής άνδραγαθούντε;, ώς 
οί διάσημοι άρχηγοί καί δπλαρχηγοί Καλ- 
λέργης, Σκληρός (υιός), Φηναρόλης, Πα- 
σκής,οί ατρόμητοι Λευκωρεϊται Ζίμπος, Κά
λαμος, Βάλσαμυς καί άλλοι, ό Στυλιανό; 
Κεργίκης καί ό Ιερομόναχος Χριστόφορος, 
οί όποιοι άπεμιμοϋντο, πολιορκουμένων 
στενότατα τών Χανίων καί τοϋ Χάν- 
δακος, καί δή κατ’ έπανάληψιν, τόν Ρω- 
μαΐον Πόντιον Κομίνιον επί τής πολιορ
κίας τής 'Ρώμης ΰπό. τών Γαλατών, έφ’ ώ 
καί έφείλκυσαν ειτα οί εγχώριοι τήν λύσσαν 
τών καταχτητών, άποχωρησάντων τών ’Ε
νετών· πλήν τούτων λε’γομεν,άναμφιλέκτων 
μαρτυρίων τυγχανόντων,προσήγαγον ού μό
νον τά ; μαρτυρία; διάσημων τής 'Εσπερίας 
συγγραφέων, οίοι ό Χάμμερ, 'Ραφενελ, Σα- 
βαρύ καί άλλοι πολλοί, οΰ μόνον επίσημα 
καί άζιωματικά κείμενα, όποιον τό περιερ- 
γότατον έπί ασιατική μεγαλαυχία καί κομ- 
πορρημοσύνη επί τούτιρ φιρμάνιον τοϋ σουλ
τάνου Ίβραίμ (Χιτζοέτ, 1055=1645),
άλλά καί πλήθο; ‘ Ελλήνων ποιητών καί 
συγγραφέων, οίοι οί Κρήτες· ■’Αθανάσ.ος ό 
Σκληρός, ιατρός τοϋ βασιλείου' τής Κρή
της, ό Βιασημότερος δέ τών . έν τφ  τότε 
κατά τήν ’Ανατολήν λογιών, δ έκ 'Ρεθύ- 
μνης Μαρίνος Τζάννες Μπουνιχλής, ό έκ 
Κεφαλληνίας Άνθιμος Διακρούση;, έν με
γάλοι; ποιητικοί; ίργοις έζυμνήσαντες τά 
κατά τόν μέγαν έκεΐνο.ν τή ; χριστιανοσύ
νης κατά του βαρβαρισμου πόλεμον, καί οί 
συγγραφείς Δωρόθεος, Μητροπολίτης' Μο- 
νεμβασίας, ’Αθανάσιος Κομνηνός Ύψη- 
λάντης, ό γράψας «Τά μετά τήν άλωσιν» 
καί άλλοι πολλοί.

Έν τούτοι; πάσιν ούδαμοΰ Βιμφαίνιταί 
τ ι τοιοϋτον, παρέχον, ώς λέγουσιν οί καθ’ 
ήμών βέηδες καί αγάδες, δικαίωμα £*ις αύ·
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τού« νά ξχωνται !τ ι «πρίξ δημευτι
κών Ktel σφετεριστικών αξιώσεων αυτών, 
δποϊαι καί αί περί τών βακουφικών κτημά
των. Δύνανται (λόνον να επικαλώνται τά
κατακτητικά αύτών δικαιώματα,διότι μέ
χρι τέλους τού μαχροχρονίου εκείνου άγώ- 
νο; δεν συνήντησαν μόνον ’ Ενετούς προ 
αύτών·, άλλά καί πάντα; του; εγχωρίου; 
'Ελληνα; Ιν τε τοί; φρουρίοι; καί άνά 
πάσαν την ύπαιθρον χώραν, από τών Λευ- 
κοοειτών, προεξαρχόντων, ώ ; χαί μετά 
ταύτα, μέχρι τών μάλλον πεΒινωτέρων 
άγορτών. Ταύτα μόνον δύνανται νά επι- 
καλώνται συν τή πρό; τούτο συνήθει ύπο- 
στηοίξει τού πεπολιτισμένου τή ; Ευρώπη; 
χριστιανισμού.

Ά λλά καί έν τώ στόματι τού "λαού πε
ριφέρεται και περιάδεται Ιτι πληθύ; δημω- 
δών ασμάτων κατά τό μάλλον ί  ί^τον εκ
τενών, έξ ών τό μέν διαλάμπει τό ΰπερ τή ; 
πίστεω; καί τ ι ;  πατρίδο; αίσθημα τού εγ
χωρίου χριστιανικού πληθυσμού, έφ' ω χ*1 
ή ενετική άρχή έξέδωχέ τότε πολλά ψηφί
σματα αυτού έκγωμιαστικα, ετερωθεν δε 
διαφαίνεται ή απέχθεια καί ή φρίκη κατά 
τών φοικτών επιδρομέων. Έ ν τούτων, 
άξιολογώτατον τυγχάνον, παραθέτοαεν 
ωδε πρό; τε ένίσχυσιν, οσον και ίς  αυτού 
έξαοτάταί, τών αξιώσεων τών Χριστιανών 
έπί τών εν λόγω εισοδημάτων τών έκ τών 
βαχουφιχών εκείνων κτημάτων προερχοαέ- 
νων, καί προς άνκίρεσιν τών υπό τών βέη- 
Βων καί άγάδών προβαλλόμενων περί προσ- 
κλήσεως λόγων, εί καί έδιχαιωθησαν εκτοτε 
δπω; δήποτε οί χριστιανοί ώ; πρό; τήν διά- 
θεσιν τών έκ τών βχχουφιχών τούτων εισο
δημάτων. Έχει δε τό έν λόγω δημώδες 
άσμα ώ; έξή;·

“ Ελάτε, Κρητικοί μου, γτ,ά νά ’δητε.
Μύρον άκύ τήν [Ιολι ρ,υριστήτε.
Δέν ήταν' a'jtii μόρον νά μορίζη,

. Γιανπβαρι,ά σουλτάνου "ν' καί θερίζει.
Μ’ έπιδουλιάν άρμάϊα καταιβάζει.
'Στά θιοδινροΰ καί ’βτή Γων;άν αράζει.
Κ’ ε ί ;  τήν στερεά εθγήκαν. μιά νύχτα 
Νά κάρου«'. νερί», ΐ ΐά  τί δεν είχα.
’Σάν τή μελιτακιά άρίΟμητ' ηβα,
Α νάθεμ α  τήν ώρα πού πατ^σα
'Στήν Κρήτη τήν πανώρηα, τήν πλούσια,
Κι* ό Τούρκο; 'Λ θ ' άρισ# Ικκλησία.
Χωριά πολλά καί χώροι; Θά κοορσέψη 
Κι' άντροϋνα πολλά Θέ νάχηρ ίψη .
Ά χ ι !  κομμένη Κρήτη, 'παινεμένη,

• ’Πού ήβοονε 'βτδν κόσμο ξακουσμένη·
• Ά χ ι !  καύμένη Κρήτη, τά χωριά σου

Π ώ; ήρθεν ό καιρό; 'πού θά ^ημαξοο.
Ν άκάμ-J θ?λεισπήτια καί σοκάκια 
Νά βγάλουνε σοκαί; καί χορταράκια,
Νά βγάλουν άστιβίδαι; κ :' άγροολίδια,
Νά σέρνοονται ξένα θεριά καί φίδια, 
θ ά  κάμ ΐ καί μανάδε; άντρειωμεναι;
Νά σέρνουν τά μαλλιά των ή καύμέναις.
Ά χ ι !, καύμένη Μεσαρά κ ι' Άμάρι,
Καί ποδ V  ή-κοπελιαίς κ ι’ οί κοπελ;άροι ! 
Καί πού 'ν ' ή κοπελιά'.; κ ι' οί κοπελιάροι,
Οί άντρε; τού σπαθιού κχ' οί καβαλάροι!
Ά χ ι ! καδμένο Σέλινο και Λάκκοι,
Σφακχά κι’ Άποκορώνοό πολέμαρχοι!,
'Πού 'σκοτωθήκαν, άντρες ξακουσμένοι,
’Ποδ ήσανε στή Μάλτ' άναθρεμμένοι,
'Που '«κλάδωναν κοπελαι; 'παινεμένοι?,

. 'Ποδ ήσανε στήν Βχένν’ άναθρεμμέναι;.

Καί Ποδ 'ν' οί τόσοι νεχοί οί γραμματισμένοι,»
Τήν Κρήτη ’που 'στόλιζαν οί καϋμένοι. 
’Σκοτώθηκαν γχά τή θρησκεία δλοι 
Καί γχά τή μάνα μα; τήν Κρήτ’ οί δόλιοι I 
Κι* άλλ" έφυγαν καί παν' 'στή Βενετία,
'Στή Ζάκυνθο, Κορφού;, Κεφαλλωνια 1Λ*

Β. ΨΙΛΑΚΗ2

Ο  ¿ν ί

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
(Σονέχεια)

Έπ τών βιβλίων τού Αύτοκροιτοριχοϋ 
θεάτρου άποδειχνυεταί δ τι ό Μόζαοτ ήμεί- 
φθη διά τόν Λόν Γχίοβάννην μέ τό ποσόν 
225 φιορ.έν εποχή μάλιστ« χπθ'ήν χαταγι· 
νόμενο; εΐ; τήν σύνθεσιν. χ*ί τά ; προπα- 
ρασχευά; τή ; ππρκστάσεω;, ήμέλησεν ώ; 
έννοείτπι τά μαθήμπτά του. Δέν πρέπει 
άρα νά φχνή ήμΐν παράδοξον άν τήν επαύ
ριον τή ; τοιαύτη; λαμποά; επιτυχία;, ευ
ρισκόμενο; έν κακίστή οικονομική καταστά- 
σει,άποτεένεται πρό; έντιμον έμπορον, οστι; 
πολλάκις είχε συνδράμει αύτόν, ζητών μ ι
κρόν δάνειον.

Δεινουμένη; τή ; θέσεώ; του άπό ήμέρα; 
ει; ήωέραν άποφχσίζει νά επιχείρηση αχλ 
λιτεχνικήν περιοδείαν καί αναχωρεί κατά 
τάς.πρώτα; ήμερα; τού 1719. Ώ ; ή δια·, 
μονή του έν Δρέσδη οΰτω κχί ή διάοασί; 
του έκ Λειψία; ύπήρ.ξε θριαμβευτική. Μετά 
τινας ήμε'ρα; αναχωρεί εϊ; ΰερολίνον έφ' 
ού βασίζει δλκ; τά ; προσδοκία; αυτού.

Φρειδε'ρϊκο; ό Β. ήτο εί; τών μουσικωτέ- 
ρων μοναρχών. Ό. Γάλλο; ΒαροΓδ, πρό; ον 
ό Μόζαρτ, καλλιτεχνικώ; εκδικούμενο; δ.ά 
τινα προσβολήν είχεν αφιερώσει εν τών 
ώραιοτέρων του μεΜοίζω?, έδιόαξεν . Αυτώ 
δλα τά απόκρυφα τή ; βαρβίτου* οτε δέ ό 
ΙΙρίγκηψ Λιχνόφσκυ τίμ παρουσιάζει τόν 
Μοζαρτ, υποδέχεται αυτόν μετ’ έκδηλώσε-. 
ων ευνο'έχωτάτων.

— Τί φρονείτε περί τή ; όοχήστρα; μου; 
τόν έρωτά ;

  Μεναλειότατε, άπεκρίνατο άδεξίω; δ
Μόζαρτ, φρονώ οτι άποτελεϊται έκ τών άρι
στων δεξιοτεχνών, έάν δε οί κύριοι ούτοι 
οοπφώγον»' κατά τήν Ικτέλεσιν,τά πάντα 
θά ήσαν θαυμάσια....

Ό  Αΰτοχράτωρ προτείνει αΰτφ τήν θέ- 
σίν τού διευθυντού τή ; ορχήστρα; του, επί 
αμοιβή 3,000 ταλλήρων. Διά. τήν έποχήν 
έκείνην ήτο τούτο λαμπρά τύχη. Ά λλ ' ό 
Μόζαρτ άπαντά, οτι δέν δύναται νά έγχα- 
ταλειψη τόν καλόν του Αΰτοχράτορα 
Ιωσήφ.

— Σχέφθητε πάλιν είπεν ό Φρειδερίκος 
πριν ή άποφχσίσητε'σά; παραχωρώ εν ετο;. 
Ένεθουσιάσθη δε τοσούτον τό βασιλικόν 
ζεύγο; άκούσαν τήν μουσικήν του,ώστε τφ  
έπεμψεν έκατόν χρυσά φρειδερίχια. Ταύτα

1 ) ‘Η Κρήτη έ ν τ φ  τότε ώ ; καί άπό χρόνου *ολ· 
λοδ έξιέχιν υπέρ πάσαν άλλην έλληνικήν χώραν el; 
πεπαιδευμένο»; καί έπιστήμβνα; καί' μάλιστα ή πόλι; 
τ ή ; ‘Ρεθόμνη;.

*) Τό φ»μα έκ τ ή ; πλούσια; άνεκδότ»» συλλογή; 
του κ. Παύλο» Γ. Βλαστού.

δέ υπήρξαν ή μόνη σχεδόν ύφελεια εκ τή ; 
μακρά; του περιοδεία;.

ΙΓ
‘Εν Βιέννη,έν τούτοι;, ή πλήρη; επιτυ

χία; έπανάληψι; τών Γάμων τον Φέγ*αρ>ω 
πείθει τόν Αΰτοχράτορα νά παραγγείλή 
τφ  Μόζαρτ νέον ίργον διά τό θέατρον τή ; 
Βιέννη;, τούτο δέ είνε τό Gosi feu tutfce.
Ή μελωδική μουσική τού μελοδράματος 
τούτου ϊπταται καί άνυψούτχι εΐ; τά ; 
σφαίρα; τού Ιδανικού συντρίβουσα εν τφ  
ένθουσιασμφ τη ; τά νήματα δε’ ών ή τέ
χνη συνδέει αυτήν πρό; τήν γήν. Δυνάμεθα. 
νά εί'πωμεν πλειότερον ?τι : Ό διδάσκαλο; 
ουδέποτε ύπήρξεν εΰστοχώτερο.;· ή τέχνη 
του ουδέποτε τελειο'έρα· τό ΰφο; του μάλ
λον εκλεκτόν. Ά λλ ’ υπό Ιποψιν γενικήν 
καί μάλλον απόλυτον, βεβαίω'; το Ιργον 
τούτο δέν σημειοί βήμα προόδου εν τφ  στα- 
δίφ του.

‘Ο υίό; τή ; Μαρία; Θηρεσία; μετά βίον 
■ πολυάσχολου καί άκαρπον* άπεβίωσε τή 
20 Φεβσ. 1790. Έν τή διαθήκη του έξω- 
μολογείτο τούτο παραχαλών εκείνου; πρό; 
υΰ; ύπήρξεν άδικος νά τόν συγχωρήσωσιν* 
ό. πρώτο; τούτων βεβχίω; ύπήρξεν δ ήμέ- 
τεοο; ήρω;.

Έν τούτοι; δ διάδοχό; του Λεοπόλδο; 
δ Β' καίτοι έβασίλευεν ήδη άπό εξαμήνου 
οΰδε άπαξ είχεν έμφανισθή εΐ; τό θέατρον.
Λι’ αύτόν ήοκει οτι δ Μόζαρτ ύπήρξεν έπε 
τή ; βασιλεία; τού Ιωσήφ συνθέτη; τή ; 
λύλή; δπω; αντιπαθεί αύτόν. Διό καί άπό 
τή ; έποχή; εκείνη; άρχεται έν τφ  σταδίφ 
τού καλλιτέχνου ή μάλλον οδυνηρά περίο
δο; τή ; ιστορία; του. Έκτοτε ή άχοημα- 
τία του λαμβάνει διαστάσεις άληθού; πε
νία ;, ή τι; είνε τό θλιβερόν προανάκρουσμα 
τού αξιοθρήνητου τέλους του.

Ή  έπί οκτώ μήνα; διαρχέσασα ασθέ
νεια τή ; συζύγου του περιπλέκει ετι μάλ
λον τήν δεινήν θέσίν του. Μή δυνάμενο; δέ 
νά άχοταθή πλέον πρό; τόν αύτόν εύεργε- 
τιχόν έμπορονίΤοϋχμχερ,πρό; δν οφείλει ήδη 
1000 φιορ. στρέφεται πρό; τινα εκδότην 
Χοφμάϊστερ,δστι; Ιν τυχαί? στιγμή γεναιο- 
δωρία; τφ  διδεί 2-3 φλωρία λέγων αύτφ:

  Γράφε εΐ; ϋφο; μάλλον καταληπτόν
καί δημωδέστευον! Ά λλως ούδέ φθόγγον 
έκτυπώ πλέον, ούδέ κράϊτσεο δίδω.

Ει; τό όποιον, δ Μόζαρτ άποκρίνεται α
φελέστατα.

 Τότε καλέ μου κύριε, δέν μένει άλ
λο ή ν* αποθάνω τή ; πείνη;.

Άπελπισθεί; ζητεί ν’ άντικαταστήσ.η 
τόν Σαλιέοην έν τή θέσει τού άρχιμουσικού 
τή ; καπέλα; Bono, ζητών συνάμα τήν τ ι-  . 
αήν νά διευθύνη τήν μουσικήν παίδευσιν 
τών τέκνων τού αύτοχράτορο;. ’Αλλά ουδέ 
τφ  άπαντΦσι κάν. Μετά τοιαύτην καταδί- 
«οξιν τής μοίρα; ό δυστυχή; μέγα; άνήρ 
καταφεύγει πάλιν εί; τά ; συναυλία; ελπί- 
ζων συρροήν ξένων έν Φραγχφούρτη έπί τή 
στέψει τού αύτοχράτορο;. .

’Αναχωρεί λοιπόν έκε\οε-έ·«εχειριάζων 5,τι 
τφ  άπέμενεν Ιτι εΐ; πολύτιμα αντικείμενα, 
άλλ’ αί μεγάλαι δαπάναι . άπορροφώσι τό 
σπουδαιότερον μέρος τών κερδών καί άνα-
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■γκάζεται νά δανεισθή ϊνα έπανέλθη οΓκαδε. 
Επανακάμπτει δε εί; Βιέννην ετι πτωχό
τερος χαΐ ώ ; έκ περισσού., έπιβεβαρυμένο; 
διά χρέου;, οϋτινο; άνέλαβε νά εξόφληση 
ταχέω; χαί τό κεφάλαιον χαί τού; τόκου;.

Ό  Μόζαρτ έν τή άπιλπισία του ζητεί 
άπό τήν δημοτικήν άρχήν άμισθόν τινα 
θέσιν, ή Βέ άρχή επωφελούμενη τή ; αίτή- 
σεω; ταύτη; διορίζει αύτόν αναπληρωτήν 
τού γηραιού Λεοπόλδου Χόφμαν, Β'.ευθυν- 
τού τή ; καπέλα; τού 'Αγίου Στέφανου. 
Δ ιά τού έγγράφου δέ τούτου τφ  εξασφα
λίζει τήν ισόβιον διαδοχήν αύτού. Εΐ; 
τούτο μόνον έπέπρωτο νά βασίζει ήδη ό 
.Μόζαρτ τά ; προσδοκία; του, άλλά φεύ ! 
κα ί ή έλπί; αϋτη εματαιωθη· δ γέρων έπέ' 
πρώτο νά παρακολούθηση τήν κηδείαν 
τού νε'ου . . .

ΙΔ'.

Κατά'Μάρτιον τού 1791 εν μέσιφ τών 
δυστυχιών του τούτων άοιδό; τ ι ; καί συγ- 
γραφεύ; καί θεατρώνη; ó ¡?chifeaneder ρι- 
πτεται' εί; τά ; άγκάλα; του επικαλούμενο, 
τήν φιλίαν του, δπω; σωθή έκ τή ; χρεωχο- 
■πία; καί τή ; καταστροφή;.

Ό  Μόζαρτ πρόθυμο; πάντοτε· νά υπό
χρεοι, υπόσχεται νά μελοποίηση ,τόν ΰπότού 
fíchibanederxpoi κθέντα Ι/αγε^ ί.ον Αν- 
Mr. Ιίερί τά μέσα τού Ιουλίου ΰπελει- 
ποντο μόνον έκ τού νέου τούτου ίΓγου ή 
ενοργάνωσι;, ή εισαγωγή χαί τό έπιχήδειον 
Ιμβατήριον.

Αί δοχιμαί άοχίζουσιν, άλλ’ δ Μόζαρτ 
κωλύεται νά επίβλεψη αύτά; ύπό συντυ
χ ία ; άπροσδοχήτού:

’ Ενώ σκοτεινήν τινα νύκτα ήτο βιβ.θι- 
βμένος εΐ; αλγεινούς ρεμβασμού;, τ ί ; οίδεν, 
άπαριθμών Γσω; τά ; τόσα; άποπτάσα; ελ
π ίδα;, τά τόσα συντριβέντα όνειρά του, μυι 
πτηριώδε; συμβάν έρχεται νά ταράξη τήν 
κεκμηκυΐαν διάνοιάν του καί τήν νευρικήν 
καί εύαίσθητον αύτού φύσιν. ·!

Κρούουσι τήν θύραν του.
’Εγείρεται έν ταραχή καί βλέπει, ενώ

πιον του άνθρωπον μέ ίίφο; λυπηρόν, φε- 
ροντα δέ άπό κεφαλή; μέχρι ποδών πενθι- 
ιεον περιβολήν. Ό  ξένο; ιινε παράδοξο; ή 
δέ ίσχνότη; του τοιαύτη, ώστε παρουσιάζει 
αύτόν μυθωδώ; υψηλόν.

Χωρί; ούτε λεξιν νά προφέρη δ άγνω- 
βτο; εγχειρίζει τφ  διδασκάλω φάκελλον με- 
*τά πένθιμου σφραγίδο;, περιε'χονταέπιστο- 
λήν άνυπόγρκφον, δι’ ή ; έρωτάται ούτος δ- 
ποίαι θά ήσαν αί απαιτήσει; του διά τήν 
βύνθεσιν μιά; ί  ex¡ ωοίμνν á/toUov0iaí 
(Eeqniem.)

— Ποιον είνε τό’πρόσωπον, οπερ μ’ επι
φορτίζει διά τή ; εργασία; ταύτη; ;

—  Τό όνομά του δέον νά μείνη άγνω- 
«τον.

— Ά λλ ’ εΐ; ποιον θά παραδώσω τό 
Ιργον μου ;

— θά  ϊλθω νά τό λάβω.
— Ή  έργασία είνε δύσκολο;. Α παιτώ  

6 0  δουκάτα.
—  ’Ιδού αύτά.
—  Πληρώνετε προκαταβολικώ; ;
—  Μάλιστα. Είμαι προσέτι έπιφορτιβ-

μενο; νά ,οά; δώσω καί εν φιλοδώρημα κατά 
τήν ήμέραν τή ; παραδόσιω; τού έργου.

— θ ά  ασχοληθώ άμε'σως εΐ; τήν σύνθε- 
σίν του, άλλ’ αδυνατώ νά όρίσω άκριβώ; 
πότε Οά τελειώση.

— Άρχει τούτο* θά έπανέλθω ότε θά 
είνε χαιρός.

Καί ό ξένο; ύποκλιθεί; βαθέω; έξήλθεν.
*υ Μόζαρτ ώχριά καί κλονίζεται- τήν 

έμφάνισιν ταύτην έθεώρησεν υπερφυσικήν. 
Έν τούτοι; τό πράγμα ήτο άπλούστατον, 
"Ο θεωρηθεί; ώ ; φοβερό; Βιαγγελεύ; τού 
ι^ ίμ ήτο επιστάτη; τού κόμήτος Φραγ
κίσκου YOn.Walsegg μεγάλου άρχοντα; έκ 
8ΐυρρ&βΠ,δστι; βαρβιτιζων έπιδεξίω;, έπε- 
θύμει νά θεωρηθή καί ώ ; συνθέτη; πρώτη; 
δυνάμεως, υίοθετών τά έργα διακεκριμένων 
μουσικών,οΰ; δμω; δαψιλώ; διά ταύτα άν- 
τημειβεν. Ή ανώνυμο; επιστολή παρήγ- 
γεΛε ι ά μ)) 040*1 ζί/κ ίιπογμαψήτ ζον ό σνν- 
04ι*ΐζ.

Ά τυχώ ; δ Μόζαρτ δέν ήδύνάτο νά. ύπο- 
πτεύση τήν ΰποκρυπτομένην πανουργίαν, 
δπω; καί δ μελανείμων έπιστάτη; δεν ήδύ- 
νατο νά φαντασθή τόν τρόμον δν ένέπνεεν.

Ή  ασθενή; όμω; φαντασία τού Μόζαρτ 
ταραχθεΐσα καί μή δυναμένη νά λύση τό 
πρόβλημα τούτο έθεώρησεν αύτό ώ; θειον 
προμηνυμα,προσκαλούν αύτόν νά σπεύση νά 
συμπλήρωσή τό ένδοξον στάδιόν του δι’ έρ
γου άξιου τή ; μεγ'αλοφυία; αύτού.

Έν τοιαύτη ψυχική καταστάσει ήρξατο 
. τή ; «συνθέσεω; ταύτη;, λέγων πρό; τήν σύ
ζυγόν του :

—Το Β ^ ιϋίθ ΐη  τούτο θάπεριλάβη δλην 
τήν τέχνην και τήν έπιστήμην μου, διότι 
θελω μετά τόν θάνατόν μου, τόσον οί εχ
θροί όσον χαί οί φίλοι μ~ου νά θεωρώσιν 
αύτό 4 ; υπόδειγμα καί μάθημα.

Νεωτέρα δμω; παραγγελία διακόπτει- 
αύτονέκ τή ; σπουδαίας ταύτη; εργασίας.Οί 
κάτοικοι τή ; Ιΐράγα;, προπαρασχευάζοντε; 
έπι Τή στέψει τού βασιλέω; των μεγάλα; 
πανηγύρει;, παραγγέλλουσιν αύτώ δίπρα
κτο» μελόδραμα έπί κειμένου τού Μεταστα- 
σιου, έπιγραφόμενον ή ’βπιιίχεια τον Τίτον.

,Ή ήμέρα τής εορτή; ήτο ώρισμε'νη δ δέ 
χρόνο; έπεΐγεν. Ό  Μόζαρτ σπεύδει ν’ άνα- 
^ωρήση, άλ 'ά  καθ' ήν στιγμήν ήνέρχεται 
έπί τή ; ταχυδρομική; άμάξη;, αισθάνεται 
Ιαυτόν συρομενυν άπο τή ; άκρα; τού ενδύ
ματος. Στραφεί; βλέπει πάλιν τόν άγγελον 
εκείνον τή ; συμφορά;...Κάτωχρο; καί τιτα- 
ραγμένο; ούδε λεξιν δύναται νά άρθρώση, 
δ δέ άπαθης επιστάτη;, πριν ή έτι ό Μό
ζαρτ συνέλθη εκ τή ; ταραχή; του τφ  λέγει:

—  Καί ή λειτουργία ;
— Ζητώ συγγνώμην άλλά δέν ήδυνήθην 

ν’ άποφυγω. τήν τιμήν, ή τις μοί άπονέμε- 
ται. 'Αλλως καί πώ; θά σά; ειδοποιούν, 
άφού δέν έχώ τήν Βιεύθυνσίν σα; ;

— Πότε θά είσθε έτοιμο; ;
— Σά; όρκιζοααι οτι θά έργασθώ μόλις 

έπιστρέψω.
— Καλώ;, βάσίζομαι εί; τόν λόγον σας.
‘Ο Μοζαρτ συγκινηθεί; καθ’ υπερβολήν

ΐλειποθύμησεν έν τή άμάξη. ‘Ότε δέ συν- 
ήλθεν έταξείδευε παρά τό πλευρόν τή ; 
συζύγου του.

Αίσχυνόμενο; Βιά τού; παιδαριώδεις φό
βου; του, έζήτησε τό κείμενον τού Μάγει·- 
¡HiVoxi ΑύΛον καί είργάοθη καθ’ δλην τήν- 
δδοιπορίαν.

Άπίστευτον δέ πράγμα 1 άπασα ή ογκώ
δη; εκείνη μελοποιΐα συνετέθη έν διαστή- 
ματι 18 ήμερων. Είπομεν ήδη οτι τό !ρ- 
γον τούτο δέν είνε αντάξιον τού Μόζαρτ. 
Ι.Ιαρασταθέν μάλιστα, έτυχε ψυχροτάτ·η; 
υποδοχή;.

ΙΕ'.

Έπανελθών εΐ; Βιε'ννην κατέχεται έπί 
μάλλον υπό άπαισίων προαισθημάτων, ήτο 
δέ πεπεισμένο; δτι τό Requiem θά ήτο 
ή μουσική του διαθήκη. Εύρε δέ τά ; δό
κιμά; τού Μαγενμίνον Αύ.ίοΰ λίαν προ- 
κεχωρημένας. Ό  εργολάβο; πεπεισμε'νο; 
περί τή ; επιτυχία; επισπεύδει τήν παρά- 
στασιν.

Τήν εισαγωγήν κατά τό σύστημά του δ 
Μόζαρτ γράφει τήν παραμονήν ώ; επίσης 
καί τό έκκλησιαστικόν εμβατήριον. Τή δέ 
30 Σεπτεμβρίου 1791 έκτελείται τό πρώ
τον δ Μαγενμέη»: Αν Abc, τήν ορχήστραν 
διευθύνοντο; αύτοπροσώπω; τού Μόζαρτ.

Ά μα τή εισαγωγή,συνάδελφός τις, ό νε'ο; 
Schenk,συγκεκινημένος μέχρι δακρύων, δρ- 
μή,άσπαζεται τήν χείρα τού περιφανούς άν- 
δρόςκαί έναγκαλίζεται αύτόν.Έν τούτοι; τό 
κοινόν μένει ψυχρόν, άδιάφορον. Ή  πρώτη 
πράξι; εκτελεΐται υπό χατεψυγμένην ατμό
σφαιραν. Ό Μόζαρτ μόλι; ευρίσκει λόγου; 
τινα ; παρηγορου; έν τή σκηνή, δπου σπεύ
δει κάτωχρο;. Ά λλ ’ ή β'. πράξις άνέλυσε 
τόν πάγον. Ήδη άπό τών πρώτων μερών 
εκδηλούται εν τοϊ; άκροατηρίοι; συμπάθεια 
καί βαθμηδόν τό θερμόμετρον ύψούται. Έν 
τέλει δε δ συνθέτη; προσκαλείται ένθουσιω- 
δώ; έπί τή ; σκηνής.

Ό Βετοβεν είπεν, δτι έξ όλων τών δρα
ματικών έργων τού ενδόξου συναδέλφου του 
προετίμα τόν Αίχγενμ4νογ AvAbr, καθότι 
έν τούτψ μόνον εφάνη γνήσιος γερμανός.

Καί πράγματι. "Αν εν τοϊς Γάμοις τοΰ - 
Φίγχαρω καί τφ  Jbr TxioSdrry παρουσιά
ζει τό ’Ιταλικόν ΰφος έν τή ύψίστη βαθ- 
μίδι τή ; τελειότητος, έν τούτφ θέτει τά ; 
βάσει; εθνικής δραματική; μουσικής, δι’ ήν 
είχεν ήδη λαξεύσει λίθου; τινα ; έν τή V x « . 
γνγή εκ τού Σεραίον.

Ή  πρωτοτυπία τή ; Ιδέας καί δ άνα- 
καινισμό; τών μορφών ήσαν κατάλληλα 
άληθώ; δπω; έκπλήξωσι., τού; Γερμανού;. 
Μεθ’ δλην δέ τήν αμφίβολον επιτυχίαν δ 
θεατρώνη; έπέμεινε νά· παριστά αύτό, μέ
χρι; οτου τό κοινόν έπείσθη οτι τό έργον 
περιεΐχεν έξοχου; καλλονάς, μή- παρουσια- 
ζομίνα; έκ πρώτη; άκροάσεω; ή διαφυγού- 
σα; αύτό.

Ούτω ιίδε καθισιαμένα; περιζήτητους 
τά ; θέσει; τού θέατρου. Κατά τόν Νοέμ
βριον τού ίπομένρυ έτου; έδίδετο ή 10Ö 
παράστασι; τό.δέ 1795συνεπληρώθη ή δεύ
τερα Ικατοντάς. ;

Ό  Μαγινμένοο AiiA.bc τάχιστα έκυκλο- 
φόρησεν έν άπάση τή Γερμανία, μεθ’ δλον 
δέ τό γερμανικόν αύτού ΰφο; χατέκτησε 

ύτερον δλην τήν οικουμένην, μεταφρασ-
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θέντο; τού κειμένου εί; πλείστα; γλώσσας.
‘Η Ικταχτο; αύτη επιτυχία κατέστησε' 

ταχέως δημοτικώτατον τού Μόζαρτ τό όνο 
μ*. Ά λλά καίτοι τά κέρδη τά ΰλιχά έμε- 
vöv πάλιν ασήμαντα, 4] φήμη επέδρασεν 
όριστικώς επί τού σταδίου του. Μετά μι
κρόν όμιλο; ερασιτεχνών εΰγενών έκ τού 
βάθους τής Ουγγαρίας, τφ  προτείνει ισόβιον 
σύνταξιν αντί ώρισμένου αριθμού συνθέ
σεων. Έξ ’Ολλανδία; επέστη; καλοΰσιν αυ
τόν, έξ Α γγλία ; δέ δ συνεργάτης του Da 
Ponte τφ  υπόσχεται στάδιον επικερδές 
καί μάλλον έξησφαλισμένον.

Ή  τύχη λοιπόν αποφασίζει τέλος να 
μειδιάσή εί; τόν άτυχή διδάσκαλον.

Ά λλ ’ ήτο σκωπτικόν τό μειδίαμά της. 
ΤΗιο πλέον άργά.

IST'

Ό ζήλο; μεθ’ ου συνέθετε τήν Νιχρώοι· 
μον ’ 4 χο-Ιονθίαν ή διηνεκή; Ιντασι; τού 
άπηυδημένου πνεύματό; του, δ κάματος 
τής νυκτερινής εργασία; εϊχον εξαντλήσει 
αυτόν. Έν διαστήματι ολίγων ήμερων έγέ· 
νετο κάτωχρος, ή λάμψις τών οφθαλμών 
του έσβίσθ/ι καί τοσαύτη ήτο ή. αδυναμία 
του, ώστε συνεχώς έλειποθύμει.

Αί περιποιήσεις τ^ς άφωσιωμένης συζύ
γου του, τό ζωηρόν πνεύμα της, ή ευθυμία 
ήν είχε την δύναμιν νά ύποκρίνηται, κα- 
τώρθουν ενίοτε νά προκαλώσιν άκτϊνα φω 
τός,έπί τών ήμιεσβεσμένων οφθαλμών του 
άλλά Β'εν ήδύνατο ν’ άπαλλάξη αυτόν τής 
άπαισίας Ιδέας ΰφ’ ής κατε τήκιτο,

'Ημέραν τινά καθ’ ήν μετέβησαν εί; πε
ρίπατον προς τό Πράτερ, έστησαν άμφότε- 
ροι υπό τάς μεγάλα; καστανεας, όπως θερ- 
μανθώσεν εκ τών φθινοπωρινών άκνίνων τού 
ήλίου τοΰ Νοεμβρίου. Με τό πένθος έν τή 
ψυχή καί τό μειδίαμα επί τών χειλέων ή 
Κωνστάντσα άφηγεϊται τφ  φίλιρ τη ; ενα 
εκ τών μύθων εκείνων ού; τόσον ήγάπα. 
Ό  Μόζαρτ ήκροάτο άφηρημένος. -

Αίφνης όμως Αρπάζει τάς χείρας της καί 
άτενιζων αύτήν θλιβερώς.
. — Τό πάν τετέλεσται δι1 έμέ, λέγει. Αι

σθάνομαι δτιμετάμικρόν αποθνήσκω.Άκου- 
σόν με Κωνστάντσα’ είμαι πεπεισμένος δτι 
σήμερον δολία χειρ μ’ έπότισε δηλητήριον. 
ΙΙίστευσόν με’ τήν Νιχρώσιμοτ αυτήν ά*ο- 
JovMar τήν γράφω δι’ έμέ· θά είνε τό έξο- 
χώτερον τών έργων μου καί τό κύκνειον 
άσμα μου.

Ό  ιατρός προσκληθείς διαβεβαιοΐ δτι 
ουδέ ίχνος υπάρχει δηλητηριάσεώς· δ θόρυ
βος έν τούτοι; .τής υποτιθέμενης άποπείρα; 
διαδιδεταν ψιθυρίζεται χαμηλόφωνος δτι 
δ Μόζαρτ αποθνήσκει θύμα τών αντιζήλων 
του, καί τέλος υποδεικνύεται ό Σαλιέρη; 
ώς ένοχος.

Ό  Ρώσος ποιητής Πούσκιν έγραψεν 
ώραΐον ποίημα, ΰπόθεσιν Ιχον τήν ύποτιθε- 
μένην ταύτην δηλητηρίασιν. Τούτου μετά- 
φρασιν ίδημοσίευσεν ελληνιστί δ ρωσομα
θής λόγιος κ. Κωνσταντινίδης.*

Τέλος μετά μικρόν δ Μόζαρτ καταλαμβά
νεται υπό τίνος παραλυσίας, ήτις τόν ανκγ-

* Σημ. Έ6δ Ίδε ‘Εβδομάδα 1 -1890 .

κάζει νά κατακλιθή. Έν μέσιρ τών πόνων 
του διατηρεί τήν ηρεμίαν τοΰ πνεύματος 
καί τήν άγαθότητα τής ψυχής Είνε πάν
τοτε τρυφερός πρός τήν σύζυνον καί φιλό- 
φρων πρός τήν γυναικαδέλφην του, ήτις τόν 
περιποιείται κατά τήν ασθένειαν του.

Ι Ζ '

Μέχρι τής τελευταίας στιγμής τής ζωής 
του είργάζετο διά τό Requiem. "Αμα συνέ
θετε μέλος τ ι συνεκάλει τούς φίλους περί 
τήν κλίνην καί άνεγίνωσκεν αΰτοΐς τά υγρά 
έτι χειρόγραφά του.

Καθ’ έκάστην έσπέραν καθ’ ήν εδίδετο 
παοάστασις τού Μαγβυμίχον ΛύΛοΰ, δ Μό
ζαρτ παρατηρών τό ώρολόγιόν του παρηκο- 
λούθη μακοόθεν αυτήν.

— ’Ιδού, έλεγε, τό τέλος τής 1η? πρά- 
ξεως. ’Ιδού τό άσμα «ή Βασίλισσα τής νυ- 
κτός. . . · .»

Τή παραμονή έτι τού θανάτου του εκ
φράζει πρός τήν σύζυγόν του τήν επιθυμίαν 
ν’ άκούση, άπαξ ετι, τό τελευτάϊόν του με- 
λό^ραμ«, καί διά φωνής, εν ή ουδέ ίχνος 
πνΟήςύπήρχε.ψιθυρίζειέν τών φσμάτων του.

Είς τών συναδέλφων του λαμβάνει Οέσιν 
παρά τό κλειδοκύμβαλον καί έκτελεΐ εν τε- 
μάχίον, δπιρ ό Μόζαρτ παρακολουθεί με 
πρόσωπον λάμπον ίκ χαράς. ’Αναζωογονη
θείς μικρόν έκ τής άναμνήσεως ταύτης, 
ζητεί τό Requiem καί θέλει ν’ άκούση εν 
εκ τών τελευταίων μερών του. Αιανέμει ιί ι  
τού; παρακαθημένους . τά μέρη καί κρατεί 
δι’ έαυτόν τό τής μεσοφώνου.

Έξηκολούθησεν ουτω ή θλιβερά συναυ
λία περί τήν κλίνην τοΰ άγωνιώντος, δτε 
αίφνης είς τούς πρώτους φθόγγους τού La- 
crymosa, δάκρυα άναβλύζουσιν έκ τών 
οφθαλμών του, τό στήθός του ύπεγείρεται 
έκ τών λυγμών καί ό χάρτης διαφεύγει έκ 
τών χειρών του. Πράγματι έκαστο; φθόγ
γος τοΰ Laorymosa εινε κραυγή θλίψεως, 
είνε λυγμός.

ΠίβΙ τήν Ισπέραν, οτε επανήλθεν ή γυ
ναικαδέλφη του, ήτις άπουσίχζε:

— Πόσον είμαι ευχαριστημένος,τή είπεν, 
δτι επανήλθες. Μή φύγης δμως απόψε. 
Θέλω νά είσαι πλησίον μου όταν άποθάνω.

Καί επειδή εκείνη τόν έπαρηγόρει·
—— Αισθάνομαι, άπεκρίθη, επί τοΰ προ

σώπου μου τήν πνοήν τού θανάτου. "Εχω 
τήν ουσίαν του επί τής γλώσσης καί τών 
χειλέων μου. Τίς άλλος θά παρηγόρηση 
τήν πτωχήν μου Κωνστάντσαν εάν σύ 
λείπης;

Έξήλθεν ϊνα προσκαλέση ίιρέα, δτε δε 
επανήλθεν, είδε τόν Μόζαρτ κρατούντα τό 
Requiem καί δίδοντα δδηγίας είς ενα τών 
μαθητών.του.

Ή  κατάπτωσις προύχώρει’ -μετά βραχύ 
παραλήρημα κατελήφθη υπό τής αγωνίας 
τού θανάτου, καί τό Requiem τόν άπη- 
σχόλει έτι. Ψυχορραγώχ προσιπάθει. διά 
τών χειλέων νά μιμηθή τόν ήχον τών ορ
γάνων ...........

Περί τήν 1 ώραν μ. μ. τής δ Αεκιμβρίου 
1791 άπεκοιμήθη τόν αιώνιον ύπνον, δ εν
δοξότερος τών συγχρόνων διδασκάλων καί

δ μάλλον γόνιμος, έν ήλιχία 35 ετών, 10 
μηνώ«, 7  ήμερών καί 5  ώρών.

Τή έπομένη τού θλιβερού συμβάντος, ένφ 
οί φίλοι καί οί περίεργοι είσέδυον εν τώ 
νεκοικφθχλάμφτου,δπως θαυμάσωσιν άπαξ 
ετι τό συμπαθές εκείνο πρόσωπον, ή άτυ
χή; Κωνστάντσα προσβληθεϊσα αίφνης υπό 
τού συνήθους παθήματος της καί παρά
φορος έκ τής θλίψεως, εξηπλώθή έπί τής 
κλίνης τού μακαρίτου,πεοιβάλλουσα έαυτήν 
διά τών νεκοιχών σινδόνων ώς διά σαβάνου 
καί προσδοχώσα μετάδοσιν τής νόσου του.

ΙΗ'.

ΦεύΙ Ή  απελπισία τη ; ήτο δικαιολογη
μένη. Δι’ αύτήν τό κακόν ήτο διπλούν έ
μενε χήοα νεαρωτάτη. άνεϋ τή ; έλαχίστη; 
περιουσίας καί υπεύθυνο; διά τά δύο αυτής 
τέκνα. Κατ’ εκείνην τήν ήμέραν τό ταμείόν 
τη ; περιείχε φιορ. 60 ’ τά καλλίτερά των 
έπιπλα ήσαν ήδη άπό πολλού πωλημένά ή 
ένεχειριασμένα’ επίσης καί ή βιβλιοθήκη 
του.ΤΙφειλον δέ πρός διαφόρους φιορ.3000.

'Γοιαύτη δεινή κατάστασις θά έτάρασσε 
καί ίσχυοότερον τού χαρακτήρός της. Ό  
von Sw ieten ειδοποιηθείς, έτρεξεν έσπευ- 
σμένως πλησίον της xxl κατώρθωσε νά 
μεταφέρη αύτήν είς οίκον φίλου τινός, 6πως 
τή παράσχωσι τάς άπαιτουμένας ύπό τή ; 
καταστάσεως της περιποιήσεις, ύπισχνού- 
μενος αυτή νά φροντίση αυτοπροσώπως 
περί δλων τών λεπτομερειών τής κηδείας.

θ ά  νομίζητε δτι δ πλούσιος von Sw ie
ten θ,ά ε'ετέλει μεγαλόπρεπά; τά πράγ
ματα καί δτι ή κηδεία τού Μόζαρτ υπήρξε 
πάνδημος. Ά λλ ’ ό κύριο; ούτος ήτο φιλάρ
γυρος. Πρός αποφυγήν δαπανών δ Μόζαρτ 
έτάφη εν τφ  τοίτης. τάξεως κοιμητηρίων 
Saint Mark. Ό  τάφο; του έπληοώθη 8 
φιορίνια καί ή νεκροφόρας, ήτις τόν έφερεν 
εκεί 3 φιορίνιχ . . . .
, Ώτεί καί ή φύσι; εθρήνει τό παιδίον, 
όπερ ήτο ή δόξα της, · ό Καιρός ήτο ελεει
νός κατά τήν ήμίρχν εκείνην. Ή  βροχή 
κατέπιπτε μεθ’ όρμή; παρασύρουσα τάς νι- 
φκδας τής χιόνος. Μετά βραχείαν δέησιν ή 
πτωχή καί ταπεινή συνοδεία έξήλθε τής 
εκκλησίας καί έπορεύθη πρός τό κοιμη'ή- 
ριον, άλλ’ ή χαταιγίς έδιπλασίασε τήν δο
μήν της· άπό καιρού εί; καιρόν, δ είς μετά 
τόν άλλον άποσύρονται. Έκ τών όλιγίστων 
συνοδευσάντων αύτόν μέχρι τής εκκλησία'; 
ήτο καί' δ Σαλιέρης, θέλων οϋτω νά Βια- 
μαρτυρηθή κατά τή ; χατηγορίας, ήν τφ  
άπέδιδον.

Πρό τής εισόδου τού κοιμητηρίου οί νε- 
χροφόροι εύρε'θησαν μόνοι. Ούτε εν δάκρυ, 
ούτε !ν  βλέμμα συμπάθειας, ούτε μία λέξις 
αποχαιρετισμού, συνώδευσε τόν πτωχόν ή- 
μών Μόζαρτ εί; τόν τάφον του.

‘Ο βαθύπλουτο; von Sw ieten δέν είχε 
δώσει διαταγήν νά προετοιμάσωσι τάφον ό 
Μόζαρτ. συνεπώς έρρίφθη έντφ κοινώ λάχχφ* 
τό ένδοξον εκείνο λείψανου, ή εΰγενη; ε
κείνη καρδία άνεμίχθη μετά τή ; κόνεω; 
τού πρώτου τυχόντος.

Ιθ '.
Μετά τινα ; ήμέρας, ή άπαρηγόρητο;
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Κωνστάντσα πριν ή ήδη έπανέλθγ εις τόν 
οΐκόν τη ;, μετέβη εί; τόν τάφον τού συ
ζύγου της. Κλονιζόμενη καί ϊρειδομένη έπί 
τού βραχίονο; τή ; αδελφή; τη ;,' ίίσήλθεν 
ε ί ; τό κοιμητήριον. Δέν έζήτησε πληροφο
ρίας περί τής θέσεως, νομίζουσα δτι ή 
καρδία θά τήν ώδήγει άδιστάχτως πρόςτό 
μέρος ένθα άνεπαύετο δ φίλτατός της.Ά λλ’ , 
επί μακρόν ήρεύνησε, μεταξύ τών νεοσκα- 
φών τάφων, ζητούσα- ένα σταυρόν, ?ν ση- 
μείον οίονδήποτε,ύποδεικνύον αύτή τήν θέ- 
σιν έν ή δ Μόζαρτ άνεπαύετο διά παντός.

Άπελπισθεϊσα, άπεφάσισε νά 1 έρωτήση 
’  νεχροθάπτην τινά καί διηυθύνθη πρός τόν 

οίχίσκον του.
— Μοί κάμεις τήν χάριν, φίλε μου, νά 

μέ δδήγήσης είι τό μέρος, είς τό δποϊον I- 
4αψαν τόν σύζυγόν μου; "Ισως τόν έγνωρι- 
ζες· εκαλείτο Μόζαρτ.

—  Κυρία, άπήντησεν ούτος, είμαι νεο- 
φερμένος* ό προκάτοχός μου άπέθανε προ
χθές· εάν 'δ σύζυγός σας δέν έτάφη εί; Ιδι
αίτερον μέρος, ούδείς θά Βυνηθή νά σάς ύπο- 
δείςγ τόν τάφον του.

Καί είχε δίκαιον. Μάταιαι ύπήρξαν πά- 
βαι αϊ έρευναι. -

Μόνον δέ εκεί,οπού ύπετίθετο δτι έτάφη, 
— μετά 70 σχεδόν έτη— δ δήμος τής Βιέν
νης ήγειρεν αύτφ μνημεΐον μεγαλοπρεπές, 
εφ’ού παρίσταται μούσα πενθούσα καί κρα
τούσα διά τής δεξιάς τό Réquiem διά δέ 
τ ή ς ‘αριστερά; στέφανον δάφνης δι’ ού στέ
φει τά  £ργα τού διδασκάλου.

Τό σύνολον τών χειρογράφων τού Μόζαρτ 
εξ 789 έργων ήγόρασεν δ Άνδρέας Όφεμ- 
παχ παρά τής χήρα; αυτού άντί 1,000 
δουκάτων ήσαν δέ ταϋτα ή μόνη κληρο
νομιά, ήν ό Μόζαρτ άφήκεν είς τά  δύο του 
τε'κνα.

Ά λλά  καί πόσην δόξαν !
Τίς άλλη μεγαλοφυία παρουσιάζει τοι-. 

αύτην καταπληκτικήν γονιμότητα καί το- 
σχύτας μυθιστορικά; περιπετείας; "Ανθρω
πος δστις έζησεν 36 μόνον έτη, ών τά ή- 
μίση περιοδεύων, είνε αληθώς θαύμα πώς 
ήδυνήθη νά παραγάγγ τοσαύτα έργα,ών τό 
τρίτον τουλάχιστον είνε αριστουργήματα.

«Η σύζυγός του, έλεγεν, δτι έγραφε , τάς 
μελοποιίας του δπως ήμιίς γράφομεν,μίαν 
επιστολήν· ή γονιμότης δέ αΰτη καθιστά 
αυτόν ΰπερτερον παντός άλλου έν τή τέχνη 
τού αύτοσχεδιάζειν. Είς φθόγγος, μία Αρ
μονία επί τού κλειδοκυμβάλόυ τφ  ήνοιγε 
τάς χρυσάς Ούρα; τού βασιλείου τή ; ποιή- 
σεως.

*0 Αμβρόσιο; R ider έγραφεν οτι ουδέ
ποτε θά δοκιμάσή συγκίνησιν.οιαν ήσθάνθη 
δτε το πρώτον ήκουσι τόν Μόζαρτ αύτο- 
βχεδάζοντα. Καί δ γηραιό; Nimetsék έζή
τησε παρά τού Θεού ώ; τελευταίαν χάριν 
ν’άκούση, άπαξ έτι, πριν ή άποθάνη, τόν 
Μόζαρτ φερόμενον επί τών πτερύγων τή ; 
άπεράντου αυτού φαντασίας.

’Ημείς,ώ; κατακλείδα αξίαν τή ; συντό
μου ταύτη; βιογραφίας, προκρίνομεν τήν 
ίξ ή ; ευγλωττον τού Rubinstein έπιφώ- 
τησινί

«’Οποία θαυμασία μουσική ή. ίδική 
του! Τό πάν πλήρες φωτός! Δύναμαι y’ ανα
κράζω πάντοτε περί αυτού: Αιώνιε ήλιε 
τής μουσ·κή;, τό όνομά σου εινε Μόζαρτ! 

(Τέλος)
ΑΘ ΗΝΑ Ν. ΣΕ ΡΕ Μ Ε ΤΗ
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Ο Υ Γ Γ Ρ Ι Κ Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ο  Α Γ Α Θ Ο Σ
(Διήγημα)

Μάλιστα, μάλιστα, ύπάρχουσ-.ν άκόμη 
είς τόν κόσμον, άγαθοί. Κυρίως είπεΐν, ό 
τίτλος τού άγαθού έξέπεσς μάλιστα κατά 
τ ι: είνε σχεδόν ισοδύναμος μέ τόν '•τίτλον 
τού ευήθους. Είνε τούτο δ χείριστο; τών 
τίτλων. Ό  τίτλο; τού έζοχωζάτον̂  λόγου 
χάριν, στοιχίζει συνήθως ακριβά, άλλά δι’ 
αυτό καί δέν έχει άξίκν τινά’δ δέ τίτλο; τού 
αγαθού, στοιχίζει πολύ άκριβώτερα, καί έν 
τούτοι; δεν έχει άξίαν οΰτε κελύφου; ώού.

Οί κακοί άνθρωποι άποθνήσκοντε; πη
γαίνουν εί; τήν κόλασιν, διότι ήσαν κακοί 
(καί εί; τούτο, άλλως τε οί μή πιστεύοντε; 
άμφιβάλλουσι). Οί δέ άγαθοί, χωρίς πλέον 
αμφιβολίαν, χαί εί; τόν άλλον κόσμον 
άκόμη ψήνονται εί; τήν χόλασιν, χαρι; 
εί; τήν ΰπέρμετρον αγαθότητά των.

"Αν ό άγαθό; καθέξη υψηλήν τινα κοι
νωνικήν θέσιν (αν είνε δυατόν νά ύποθέ* 
σωμεν δτι τούτο είμποοεΐ νά συμβή), δ 
καθεί; προσπαθεί νά τύχ_η ώφελεία; τινό;· 
έχει άγαθήν καρδίαν, μαλάκήν, ώ; τό 
βούτυρον, καί πάντε; σπεύδουσι νά άλεί- 
ψωσιν εξ αυτού τόν άρτον των.'Ο προθά
λαμος αυτών είνε πάντοτε πλήρης, τό βα· 

•λάντιόν των αιωνίως κενόν. Πάν δ,τι έχει, 
καί αί σκέψεις του αύταί μάλιστα, άνήκου- 
σιν ούχί είς αυτόν, άλλά είς άλλους* άεέ- 
ποτε τόν επιβαρύνουν, πάντοτε τόν βασα
νίζουν. Εκτός τούτου καί ή συνείδησις αυ
τού μάλιστα δέν είνε καθαρά, διότι συνή
θως τοσαύτας δίδει υποσχέσεις ώστε δέν 
είνε είς κατάστασιν ουτε τό ήμισυ αΰτών 
νά έκπληρώση. Ά λλά δι’ αυτό δά Ϊσα-Γσα 
είνε καί αγαθός, επειδή κανένα δέν άφίνει 
χωρίς ελπίδα. Διά τούτο καί είνε αγαθός, 
επειδή, υποσχόμενος, καί μή δυνάμενος νά 
έκπληρώση ολα; τά ; υποσχέσεις του, βασά
νιζε ?at at(uvtu>;.

Είρήσθω έν παρόδφ, πρό\ πεντήκοντα 
ετών, ή τύχη τού άγαθού έν τή πατρίδι 
μας, ήτο άσυγκρίτως καλλίτερα. Τόν ήγά- 
πων καί δέν. τον έβασάνιζον. "Ολοι αυτοί 
οί φορτικοί άνθρωποι, οί προπηλακίζ.οντε; 
καί τυραννούντε; αυτόν σήμερον, τότε έπρο- 
θυμοποιούντο τίς πρώτο; ’ νά τφ  παρέξη 
έστω καί »ικράν τινα ιύχαρίστησιν. Τόν 
προσεκάλουν εί; γάμου;, εί; βαπτίσιις,’ εί; 
συμπόσια, π*ί τούτο ήτο ή αμοιβή διά τήν 
Αγαθότητά του* ούδέν πκρ’αύτοϋ άπήτουν, 
τον παρίκάλουν μόνον, νά λαμβάνη μέρος; 
νά τρωγη κ«ί νά πίνη. Τό,τε καί δ καχός 
ήναγκάζετο νά προσποιήται τόν αγαθόν, 
διά νά ζή χαλά* τώρα δέ, τουναντίον, ό

αγαθό; προσποιείται τόν κακόν, διά νά είμ- 
πορέση δπως-δπως νά ζήση.

Διά τούτο, παρακαλώ νά εκτιμηθή κατ’" 
άξίαν δτι εΰρον τό υπόδειγμα πραγματι
κού αγαθού, καί άνέλαβον νά τόν ζωγρα
φίσω.

Τό όνομά του είνε Νιέκη Γχιώργκι (*) 
δ τίτλο; του—βουλευτής* άλλ’ έκτό; τού
του, είνε καί μέλος τού συμβουλίου τοΰ βα
σιλικού επιτρόπου, έπί τή ανακαινίσει τή ; 
πόλεως Σεγεδίνη; παθούση; έκ πλημμύρας.

Άληθώ; τό έν τή πόλει Σεγεδίνη περι
στατικών τούτο συνέβη προ ολίγων χρόνων* 
πλεϊστοι δέ,ένεργον εί; αύτό σχόντε; μέρος, 
ζώσι καί σήμερον* εν τοσούτω πάντα ταϋ
τα ήδη μετέβησαν εί; τό παοελθόν καί διά 
τούτο δ συγγραφεύ; νομίζει δτι έχει τό δι
καίωμα νά θίξη αυτά.

Είνε ήμερα Τετάρτη καί δ κ. Νιεκη εινε 
εί; τήν έν Βουδαπέστη οικίαν του. Μόλις 
έξύπνησεν, Ό προθάλαμο; του είνε υπερ- 
πληρωμε’νο; ύπό επισκεπτών. 'Τπάρχουσιν 
εδώ παντοειδείς φυσιργνωμίαι. Κομψευόμε- 
νο; divfio συρίζων äpcar μελοδράματος, 
ήλθε νά τόν προσκαλέση μάρτυρα εί; μο
νομαχίαν εύσωμο; νεανίας, χρόύων τού; 
δακτύλου; έπί τού ερεισίνωτου τή ; καθέ- 
κλα;,—είνε φοιτητής, άποτυχύν εί; τάς 
εξετάσει; χαί έλθών νά παρακαλέση τόν. 
Γχιούρη-μπάτση* νά έξασκήση τήν επιρ
ροήν του, δπω; έξομαλυνθή ή πρό; τό δί
πλωμα άγουσα. Ή  κυρία αύτη μέ τήν πε- 
παλαίωμένην parzrfJtar Ισχυράν άποδί- 
δουσα όσμήν πατσανΜ, περνέστρεφεν εί; 
τά ; χεϊρά; της ελαιογραφίαν τινά. (λείψα- 
νον παρελθόντος μεγαλείου) καί ελπίζει, 
οτι «δ άςιότιμο; κύριος ανεψιός» δ.έν θά 
άρνηθή νά λάβη δύο άριθμούς. (Ή έκκύ- 
βευσι; γενήσεται προσεχώς). Κακοενδεδυ- 
μένος τις νεανίας, μέ ώχρόν καί χαταβε* 
βλημένον πρόσωπον, κρατεί 'έτοιμος βιβλίον 
κεχρυσωμένον εί; τήν κοπήν. Εινε δ μόνος 
οστι; φέρει κάτι τ ι : οί λοιποί προσήλθον
μέ σκοπόν νά άποκομίσωσί τ ι. Έφεβε τού; 
πρώτου; στίχου; του, άφιερώσας τό βιβλίον 
τφ  κυρίψ Νιέκη. Ό  νεαρό; ποιητή; επι
διώκει τήν θέσιν δικαστικού υπαλλήλου 
καί διά τούτο καταθέτει τήν λύραν εί; *ού; 
πόδα; τού κυρίου βουλευτοϋ. Τούτο είνε 
λίαν φυσικόν: δ άγαθό; εί; ούδένα άρνεΐται! 
Αν ό νεανία; έλεγε μάλιστα δτι επιθυμεί 

νά γείνη γενικό; γραμματεύ;, δ Νιέκη καί 
τότε θά τφ  άπεκρίνετο διά τή ; στερεοτύ
που φράσεώ; του: «καλά, θά ομιλήσω μέ 
τόν υπουργόν».

(*) Γχιώργκι (Γεώργιος), κύριον ονομα. Νιέκη 
iitiôètov E l; τή ν ούγγρικήν γλώββαν, πάντοτε tà 
έπίθετον προηγείται τού ονο’ματος.

* ) ‘ΐποκοριβτικόν του Γκιώργκε Έ ν τ α ΐ ;  ίπαρχί- 
αις τη ; Οδγγαρία; αί σχίσει; καί ν.δν ετι διατηροον- 
tjxi Ινθερμοι καί πατριαρχικαι. ‘Ο πρεσδύτερο; άπο- 
καλείται Γ κ ι ο ό ρ η-Μ π ά τ β η (μπάρμπα-Γιώρ- 
γη ;)  Ί  ώ  ο ζ η - Μ π ά.τ β η (Μπάρμπα· Ίωοήιρ), 
'Ε  ρ ο ζ η-κ έ ν η (Θειά-Δίζα) Tob; νειοτίροο; άπο- 
καλοον “ανεψ ιού;, -  Ôczèm. Ε ί; τού; πρεοόότα;, λε- 
γοοσι : Σ ζ ά ν δ ω ρ - μ π ά κ ι α  Sàndo r-baçya, 
αδελφέ Άλέκο, Ικείνο;. άπαντδ M ariska-hygôm , 
κτ-λ. άδελφοδλα Μαριχίτσα κ.τ.λ. Οδτω άποκαλοδν- 
ται σχεδύν όλοι Έκεινοο; ών σπάνιο»; είνε γνωστόν 
τό ονομα tob; άποκαλοόβι, π.χ. Ν à  c a  i-b  à  ο'β i. 
Μπάρμπα Ιγνάτιε. Ε ί; τά ; κατώτερα; τάξει; τοδ 
λαβδ, έκτό; τούτοι», ή σύζυγο; άποκαλεΐ τον σύζυγον. 
τη ; «az δα u ràm », κύριε μου.



Κύριό; τ ι ; με δασεία; όφρύ;, φέρων ύπό 
μάλη; όγχώδη φάχελλον, άνεσχίρτα νευρι- 
χώς, όψε'ποτε άντήχει.κρότο; τ ι ; έκ του 
μέρους του κοιτώνο;. Γΐροσείλχυεν αύτόν 
ενταύθα ϋπόθεσι; εκτάκτου σπουδχιότητο;. 
Είχεν εφεύρει νέαν μέθοδον άνορθώσεω; τοΰ 
Ισοζυγίου ι ί ;  τά οικονομικά τ?5; Ουγγα
ρία;. Είνε βι'βχιο; περί τή ; όρθότητο; τών 
λογαριασμών τούτων (τού; ίδικού; του τού; 
ειχε χάβει ήύη) άλλά τώρα, κουρασμένο; 
πλέον, τεθοαυσμένος. μη έχων φιλοδόξου; 
βλέψεις, καί μη χαίρων την εμπιστοσύνην 
εΐ; τά ; υψηλά; σφαίρας, αναγκάζεται άντί 
γενναίου χρηιχατικού ποσού νά παραχώρηση 
την άνακάλυψίν του εί; τον Νιέκη Γκιώρ* 
γκι, όπως δυνηθή αύτό; νά απόκτηση τό 
ΰπουργικόν χαρτοφυλάκιον. ‘Ο Βαρόκαη 
Γιάνοσζ — ιΐνε άνθρωπο; αφιλοκερδή;: είνε 
ευχαριστημένο; καί με 50 γούλδεν. . ,Ά λ- 
λω ; τε. ... βέβαια εχει κάποιαν άξίαν (6 
Βαρόκαη έχει αγαθήν, πατριωτικήν καρ 
δίαν) τό νά φέρη τ ι; εΐ; την άπαιτουμένην 
τάξιν την ακριβήν του πατρίδα !

Έ ν  το ύτο ι; άν θελήβωμεν νά περιγρά- 
ψωμεν λεπτομερώς ολου; το ύ ; έπ ισ κ επ τα ;,

’ τούτο θά μά; άπησχόλει έπί πολύν χρόνον: 
ιδού έν πάραδείγματι, παχύ;, ΐβχυρό; κύ
ριο; φορών τό εθνικόν ένδυμα καί με πρό- 
βωπον ηύλακωμενον ΰπό γενειάδο;."Ηγειρε 
προ κολλού δίκην κατά τών βασιλικών δι- 
καατηρίων, καί παρακαλεϊ νά τφ  δοθή 
«μικρά συστατική σημείωσι;» πρό; τόν εισ
ηγητήν τή ; ΰποθε'σεω;,πρό; έπίσπευσιν τή ; 
δ(κη;, καί έωσότου γείνει τούτο, βεβαίω; 
δεν θά άρνηθ·/5 άν τφ  δοθώσι μερικά γοϋΛ- 
des. (Μή γε'νοιτο ομω; νά λάβη πε'ρα; ή 
ύπόθεσί; του: θά βτερηθί} τή ; προθέσιω; νά 
ζϊΐτή χρήματα).

"Οχι, όχι, άλλον δεν θά περιγράψω πλε'ον! 
Άφίνω κατά μέρος τήν χήραν βουλευτού, 
Ιπιθυμούσαν νά έκδώση λαχεϊον. Τον ίίοτ- 
κάσση Γασπάρ, ζητούντα τήν άδειαν καλ
λιέργεια; καπνού, άφίνω καί τού; διαφόρου; 
γΛνφοτσανάχιδΐς τών επαρχιωτών εκλο
γέων, τών προσπαθούντων εΐ; Ικχστην άφι- 
ςίν των εΐ; τήν πρωτεύουσαν νά ξεκολλή
σουν κάτι τ ι παρά τού βουλευτού των 
(χαίτοι τά ; ψήφου; των εδωκαν εί; τόν 
ύποψήφιον τή ; αντιπάλου μερίδος). Έρχο
μαι κατ’ εύθεΤαν πρό; αυτό τό έξε'χον πρό- 
σωπον, όπερ πρώτον κατορθοΐ νά είσέλθη 
παρά τφ  άγαθφ.

, — Είμαι ό Ι.Ιερ^ώσζη Κάρολ-δέ Μήασκε
καί Μπλανίτσα, αξιωματικό; άπόστρατο; 
τού Μαξιμιλιανού τού Μεξικανού.

— Καθήσατε παρακαλώ. Καπνίσατε.
— ”¿3, σά; ευχαριστώ πολύ. Άλλά, 

προσθετει οΰτο; διά τρεμούση; εξ άπογοη- 
τ.ίύσεω; φωνή;, — νομίζω, οτι άπατώμαι. 
(Άρχεταί όπισθοχωρών πρό; τήν θύραν).

— [Ιώ; τούτο ;
—■ Έπερίμενα νά ίδω τόν παλαιόν φίλον 

μου Νιε'κην μεθ’ .οΰ συνυπηρε'τησα έν Με- 
ξικφ... Είδον τόν κατάλογον τών βουλευτών 
χ,αί,έχαιρον προκαταβολικώ;, ευρών τό ό
νομα τούτο.·.

— Ά ,  ναι. Είνε άλλο; Νιέκη, έκ τή ; 
οικογένεια; τών Νιε'κη τού κομητάτου 
Τολνάου.

—  Δεν δύναμαι νά σά; έκφράσω πόσον 
τούτο μέ κάμνει δυστυχή!

—  Αί, είπιν εΰθύμω; δ άγαθό;, ά ; ΰπο- 
θέσωμεν, ότι έγώ είμαι ό ίδιο; Νιε'κη( ομι
λήσατε είλικρινώ;, κύοιε λοχαγέ'.

Ό λοχαγό; ήρξατο όμιλών μετά πάθου; 
'καί ταραχή; :

— Στέκομαι έμπρό;. σα;, tekmtentes 
ùram*, γυμνό; ώ; ίε'ραξ. Τώρα τίποτε 
πλέο* δεν έχω. έκτό; τού παρελθόντο; μου 
καί άποδείξεων τού ενεχυροδανειστηρίου !

Καί -συγχρόνως έξήγαγε τού θυλακίου 
του δε'μα άποδείξεων, τών διαβατηρίων 
τούτων τή ; δυστυχία;.

— ’Ιδού ή τελευταία, ειπεν ό λοχαγό; 
μέ πικράν εΐρωνίαν, δεικνύων νωπότερον 
χρωματιστόν χαρτίον.— Είνε ή τελευταία, 
διότι τίποτε πλε'ον δεν έμεινε νά υπο
θηκεύσω.

Ό  βουλευτή; προφανώ; συνεκινήθη.
— Καί διατί δεν ζητείτε καμμίαν θέσιν;
— Πρό πολλού ήδη ζητώ, άλλά δεν 

ευρίσκω.
— Αί, έγώ θά φροντίσω περί τή ; τύχη; 

σου· θά διαμεινω έδώ ολίγα; ήμε'ρα;, αλλά 
θά σά; συστήσω ή εΐ; τό ύπουργεΐον ή εΐ; 
τόν σιδηρόδρομον. Καί πού θέλετε νά σά; 
γράψω τό άποτίλεσμα ;

— Νά μένη εί; τό ταχυδρομείου..........
Αλλά. . . . όχι, καλλίτερα έρχομαι ό ίδιο;

καί μοί δίδετε τήν άπάντησιν.
Ό  Νιε'κη αύτό κυρίω; προσιπάθει νά 

άποφύγη.
—  Είνε όλω; 'διόλου περιττόν, έσπευσε 

νά δηλώση. — θ ά  εύρω όπω; δήποτε τόν 
τρόπον νά σά; ειδοποιήσω.

— Καί άν λησμονήσητε ; ’Επιτρέψατε 
μοι καλλίτερου νά έλθω νά σά; εϋρω. Σά; 
ικετεύω μή μού άρνηθήτεί

«Ό  λοχαγό; τά  Ιχει τετρακόσα βλέπω» 
σκέπτεται δ Νιε'κη, άλλά δεν δύναται νά 
αντιταχθή εί; τήν παράκλησίν του.

— ώευρετε τ ί, κύριε λοχαγέ ; Ά ν  μέχρι 
τέλου;. τή ; προσεχού; έβδοαάδο; δεν σα; 
ειδοποιήσω, τότε έλθετε άπ’ ευθεία; νά μέ 
ευρητε εΐ; Σεγεδίνην, καί έκεϊ θά προσπα
θήσω νά τοποθετηθήτε εΐ; τό γραφεϊον τού 
επιτρόπου.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην δ άγαθό; έ
καμε τήν έξή; σκέψιν : «Ν ά τόν τοποθε
τήσω βέβαια δεν θά είμπορέσω, διότι ολα.ι 
αί θέσει; είνε κατειλημμέναι. Αυτήν δετήν 
Ιβδομάδα, θά ειδοποιήσω τόν δυστυχή οτι 
δεν είμπορώ νά τού κάμω τίποτε και ά; 
«ποταθφ άλλού».

Αλλα νά μη κάμγι τίποτε διά τόν άν
θρωπον τούτον, ήτο άνώτερον τών δυ
νάμεων τού Νιέκη* έξήγαγε λοιπόν έκ τού 
χαρτοφυλακείου του καί τώ προσέφερε χαρ
τονόμισμα πέντε γούλδεν.

— Μή άρνηθήτε επί τού παρόντος νά 
δεχ^ήτε παρ' εμού τήν έλαχίστην ταύτην 
συνδρομήν.

— Α, τ ί κάμνετε ; έψιθύρισε προσβλη
θεί; δ λοχαγό;.

•— Ά λλ ’ έγώ «ά ; τό δίδω τούτο ώ ; δά
νειον, συγκεχυμένω; έδ'ικαιολογήθη δ βου
λευτή;.

* Σεβαστέ κύριε.

Τότε δ λοχαγό; συγκατίθεται νά δεχθ^ 
τό χαρτονόμισμα, χαιρέτησα; στρατιωτικώς 
καί άπεμακρύνθη. Ό  Νιέκη; μεγαλοψύχω; 
λέγει κατόπιν του :

—  Καλήν έντάμωσιν, λοχαγέ !

Ι ί  Ί
Ό  Νιέκη δεν έπίστευεν δτι ή συνέντευ- 

ξ ι; αυτή θά έλάμβανε χώραν, έντοσούτιρ 
ηπατάτο. Εννοείται οΓκοθεν. ότι ό άγαθό; 
ώφειλε νά είνε και άφηίηιιένο;* διά τούτο 
δεν είνε ποσώ; παράδοξον.οτι ουτε κανέσκέ- 
φθη νά ειδοποίηση τόν λοχαγόν: άλλω; τε 
δέν είνε δά καί μόνο; αύτό;, είνε έκατοντά; 
τοιούτων Περιώσζοδων, καί άνά πάσαν ώ
ραν αυξανει δ αριθμό; αυτών· αυξάνει καί 
καθ’ όδόν, καί εΐ; τό κυιλκεϊον ,τή ; Βου
λή ;, καί εί; τό θέατρον, καί εΐ; τόν σιδη
ρόδρομον, καί πανταχού. όπου καί άν φανίΐ* 
αυξάνει μετ’ άμυθήτου ταχύτητο;, έλατ- 
τούται δέ με βήμα χελώνη;, διότι μέχον 
τοιούτου βαθμού κατελήφθη δ άγαθό; ύπό 
τών περιστοιχούντών, ώ ιτε ουτε καιρόν 
έχει κάν νά.... άοχιση. Μολι; είνε εί; κατά- 
στασιν νά έργασθή· ααί έν τούτοι;, αΐωνία 
τ*?αχή, κ·αι άόιάκοπο; άφιξι; επισκεπτών 

. προσ.διύουσιν εί; τήν άεργιαν του όψιν πυ- 
ρετωδοο; ένεργητικότητο;.

Έ ν Σεγεδινη ζ·£ ακριβώς, οπω; καί έν 
Βουδαπέστη. Ένταύθχ, οπω; καί έκεΐ, 
διάφοροι ζστηταί και ίκέται ποί.ιορκόϋσιν 
αυτόν, εί; του; διαδρόμου; τού ξενοδο/είου, 
μολι; εξελθή τοΰ δωματίου του. ‘Ο μεν 
ελαβε παρά τή ; κυβεονήσεω; άγονον τμήμα 
γή ;, ό δε προσπαθεί ΰπέρ αύξήσεω; τή ; μι
σθοδοσία; του, ό τρίτο; έπιθυαεΐ νά άνα— 
λάβη τήν κατασκευήν οίκοδοαή; τινο;. Ό  
σύμβουλο; τού βασιλικού επιτρόπου τά 
πάντα υπόσχεται, τού; παντα; δέχεται φ - 
λοφρόνως, καί οΰδέν ΰπόπτιύων, τείνει τήν 
χεϊρα προ; τήν μάλλον έξέχουσαν έκ τοΰ 
ομίλου τών πολιτών και γεωργών μορφήν, 
μη προαισθανόμενο; ότι αΰτη δεν είνε ή ή 
μορφή τού Ιίεριωσζη.

—  Βλέπετε ότι ήλθόν.
Ο Νιεκη άμεσω; έμάντευσεν, οτι ούτο; 

δεν είνε σεγεδίνο;, άλλά πιθανώς ξένο; έλ- 
θών έκ Σενταίςζ ή Γχδμεζιυ-Βχσζαργέλ, 
άλλά δέν ήτο φυσικόν του. νά προσβάλη 
οΕονδήποτε, άμολογών ότι δεν τόν άνεγνώ- 
ρισεν ή τόν έλησμόνησε, καί ιδού προτείνει 
εί; τόν άγνωστον γενικχ; ερωτήσεις.

— Ναί; Λαμπρά! Καί πότε ήλθατε;
— Χθέ; τό εσπέρας.
— Καί πώ; πηγαίνουν τά γεννήματα- 

σα; ;
Ό  Περιώσζη έντελώ; χατεπλάγη . έχ 

τή ; τελευταία; έρωτήσεως. Τά γεννήματα; 
Πού; Εί; τήν Σελήνην ; Εί·ε πλέον είκοσι 
χρόνια πού ούτε κάν έσκέφθη περί τών 
κυματιζόντων γεννημάτων.

—  Καί πώ ; έχει ή ο’ικογένειά σας;
Οικογένεια·; Ή  καπνίζουσα καπνοδόχο;,

τά άτακτούντα παιδία εί; τήν αύλήν, ή 
παρά τήν εστίαν ανθούσα οικοδέσποινα.. . .  
άν ώνειροπόλησέ ποτε τοιαϋτά τινα, τούτο 
συνέβη πρό πολλού.... πρό πολλού....

—  Φαίνεΐαΐ'ότι μέ πέρνετε διά κανένα 
άλλον. Έγώ είμαι ό Περιώσζη Κάρολ;...
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Ά χτΙ; φωτό; κα·ϊ*υγ*ζ«ι ~όν Νιέκην.
— ’ A, ά, δ μεξικανός λοχαγό; ; · Καλά 

εκάματε νά ελθητε,'άγα"!**1τε φίλε. F.i; Βου
δαπέστην τίποτε δέν είμπόρεσα νά σά; 
χάμω" έδώ 0μω;, άμέσω; σήμερον θά δμι- 
"λήσω μέ τόν βασιλικόν επίτροπον.

■ Αί ήμέραι τών αγαθών πολύ όαοιάζουσι 
-πρό; άλλήλα;. Τήν επαύριον δ διάδρομο; 
•πάλιν είνε πεπληρωμενο; από είκοσι, είχο- 
-σιχέντε ανθρώπου; χχί δ εικοστό; εκτο; 
«Ινε ό Περιώσζη.Άμα είδε τούτον ό Νιέκη, 
«χτύπησε μέ άθυμίχν τό μέτωπόν του.

_ ΤΑ, έλησχόνησα όλω; διόλου! Ά λλά 
-σήιιεοαν, χωρί; άλλο, θά ομιλήσω μετά τοΰ 
επιτρόπου. Λάβετε τόν . κόπον νά Ιλ.θητε 

« δ ώ  αύιιον τό πρωί.
Τήν επιούσαν, περί τά χαράγματα, δ 

ΤΙεοιώσζη εινε ήδη παρών. Τό εκφραστικόν 
-ποόσωπον τού συμβούλου έμόρφασεν έλα- 
•φρώ;, συνεκρατήθη δμω; άμέσω; καί άπε- 
•φάσισε.

 Τέλο’;  πάντων ώμίλησα μέ τόν β ζ-
•βιλικόν επίτροπον!

Έκ τού δυσαρέστου τόνου, δι’ ού έλέ- 
-χθησαν αί λέξει; αύται, ό άπόστρατο; λο
χαγό; έξήγχγεν οτι ή ΛοοΙ βιΑ ôér πηγαί- 
ψβι χαΜ. Ή  ογκώδη; κεφαλή του Ιβυθί- 
■σθη εί; τού; ώμου; του, καθίσταται ώχοό; 
4>; σουδάοιον, καί μόνον ή μύτη του1 δέν 
άπώλεσε τό ζωηρώ; πορφυροϋν αύτή; χρώ
μια* είτα τό αίμα έχτινάσσεται-εί; τήν xs- 
πρχλήν του καί εί; τού; οφθαλμού; του 
άναβλύζουσι δάκουα.

‘ Η άγαθήκαρδία τού Νιέκη συγκινεϊται- 
¡περιφέρει αναποφάσιστον τό βλέμαα του 
πίριξ, δχκιει τά χείλη, ώ; νά είνε Ετοιμο; 
ή λέξι,; νά ¿ποσπασθή τή ; γλώσση; του, 
καί έπί τέλου; λέγει : j

— ‘Ωαίλησα μαζύ του καί σά; έδίχθ/ι.
— Σά; είμαι πολύ ευγνώμων,— «στέ

ναξε σχεδόν δ ΓΙεριώσζη, δλοπόρφυρο; έκ 
-χαράς.

.— Σά; προσέλαβεν ει; το γραφεϊον, το 
δπ.οϊον είνε ΰπό τήν διεύθυνσίν μου. Άπό 
τήν ποώτην τοΰ μηνό; άναλαμβάνετε τήν 
υπηρεσίαν σα;.

— Καί κατήλθε δρομαίω; τήν κλίμακα' 
μή άκούσα; εξ δλοκλήρου τά ; ευχαριστία; 
τού λοχαγού.

—Τώρα όμως,—έψιθύρισε διά μέσου τών. 
όδόντων του ό Νιέκη:— είνε άνάγκή πράγ
ματι νά δ'ΐιλήσω μέ τόν επίτροπον.

Ά λλ ’ είνε ακόμη -καιρό;· σήμερον είνε 
μόλι; ή δεκάτη τού μηνό;. Έντό; εϊκοσιν 
ήμερών πολύ νερόν έίμποοεϊ νά τρίςη! Εΐμ· 
πορεϊ νά καταργηθ?| τό γραφεϊον, είμπορεϊ 
ν' άποθάνη κανείς, ή αύτό; δ ίδιο;, ή δ 
βασιλικό; έπίτροπο;, ή, έπί τέλου;, δ Πε
ριώσζη, καί τότε ή ΰπόθεσι; αύτή διαλύε
ται αύτή καθ’ Ιαυτήν, άνευ τή ; ελάχιστη; 
βία; έκ μέροο; τού Νιέκη.

Καί τό άποτέλεσμα έν τούτοε; ήτο, οτι 
δ Νιέάη;, έντό; τών είκοσι τούτων ήαερών, 
δλοτελώ; ελησκόνησε τόν λοχαγόν, ώ ; νά 
*ή τόν είχεν "δει ποτέ, καί ουίόλω; έξε- 
πλάγη μάλιστχ,· όταν εκείνο; άκριβώ; τήν

ποώτην τού μηνό: ένεφανίσθη εί; τό γρχ - 
. φεϊόν του. Μόνον δτχν ό Περιώσζη εστη έν 
ιεέσω τών τοαπ-ζών έν στάσει προσδοκία;, 
μή ά'χηιχθεί; εΐ; τό πλήθος τών αίτητών, 
δ Νιέκη βαθμηδόν ένθομήθη τά πάντα.

— "Ετσι λοιπόν ! "Οστε ήλθατε πλέο» 
εί; τήν ΰπηοεσίχν ; Αξιόλογα.

-Τί άλλο ώφειλε νά πράξη; Ποοσεπχθησε 
νά κρύψη τήν ταοχχην του* |ν δέ μόνου 
πράγαα τόν ίστενοχώοει : ποίαν εργασίαν 
νά δύση εί; τόν νέον «ΰπάΧληλον» ;

— Κχί λοιπόν, φίλτατε... έν ποώτοι; ά ;  
σού φέρη δ ΰπηοέτη; τράπεζαν... χ> ύπάρχ·^ 
τοι-αύτη... καί ά: τήν τοποθέτηση πουθενά, 
άν ΰπάρχη θίσι;· όσον δ’ άφορά τά καθή- 
αοντά σα; πεοί τούτων ύστερον πλέον βλέ- 
πομεν... δηλαδή... θίΧουιεν τά δρίσει. Ηοός 
τό παρόν δέ... (εί; ταύτα ήοχισε νά βχδιζη 
σύννου; έμπρός-οπίσω έν τώ γραφείω). Ν αίί 
Πρό; τό παρόν θά σφραγίζητι φακίλλονς.

Κ«ί μέδοο; ά»θνύτου άταλλαγέντος 
άπό ύπέρμετοον βάρος, δ Νιέκη, συρίζων., 
διηυθ όνθο εί; τό σπουδάστήριόν του, λαοώ * 
ά'Λίτάτοεπτον άπόφασιν :

—  Γώοα·π\ευν, (ω ιί; άλλο ποέπε·. νά 
δμιλήσω μετά τού βχσιλικοΰ επιτρόπου.

(Έα.ται τ4 τέλο;)
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MELCHIOR DE VOGUÉ
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*0 Θεόφιλο; Γκωτιέ διετείνετο ότι πρέ- 

■πει νά έπισκε'πτεταί τ ι; έκάστην χώραν 
•κατά τήν άκροτάτην τού κλίματος αυτή; 
μκφανσιν: τήν ’Ισπανίαν ΰπό.τό πύρ τού 
χχυστιχωτέρου αύτή; ήλίου,τήνΡωσίαν ύπό 
τών χιόνων αύτή; τό σάββανον.Καί ώ ; πρό; 
-μέν τά ; όωσικά; επαρχίας, τά ; παλλεύαου; 
εκείνα; τών χειμερίων νυκτών έρημους, αΐ- 
τινε; άπό τή ; Βορείου θαλάσση; μέχρι τού 
Εΰξείνου Πόντου τήν αυτήν μονότονον 
-παρέχουσιν όψιν, δ ορισμό; ούτο; τυγχάνει 
άαφισβητήσιμος· άλλά περί Πετρουπόλεω; 

‘ -προκειμένου, ούδεμίαν ή γνώμη τού Γκω- 
τιέ επιδέχεται άντίρρησιν* ή πάλι; αύτη 
«ίνέ αδάμα;, δπασχν αυτού προσλαμβάνων 
τήν στιλβηδόνα, μόνον όταν τό άργυρούν 
«ύτού περιβληθή πλαίσιον. -Έρημο; καί 
-νεκρά διαρκούντο; τού θέρους, επανέρχεται 
«I ; τήν ζωήν άμα τ·9) πρώτη χιόνι, ότε αί 
•όριστικώ; έγκαθιδρυόμεναι έλκηθροδρομίαι, 
διευκολύνουσι τήν συγκοινωνίαν, οί δέ πά
γοι στερεοποιόύντες, έπί !ξ  δλο-κλ-ήρου; μή
να ; τόν Νε'βαν καί τά ;. διώρυγα; αυτού, 
χαθιστώ<;ι περιττά; τά ; γέφυρα;.

Κατά τήν ω?αν άκριβώ; ταύτην, καθ’ ήν 
■ή τού χιιμώνο; δριμύτη; ώφειλε ν’ απα- 
ναρκώνη τόν άνθρωπον, βλέπει τ ι ;  εν τα ϊ;

όδοϊ;, τ α ϊ ;  α ίθούσχις, τ ο ϊ ; αχτα στήα ά σ ι 
τ ή ;  Π ετρουπόλεω;, άνχγεννω μ ίνην ΰφ ’ όλα ; 
α ύ τή ; τ ά ;  μορφα; τή ν  άνθρωπίνην δράσιν· 
ή τ ή ;  ζ ώ ή ; εντα σ ι; αυξάνει ένταύθχ  κ α τ  
εύθύν τ ή ;  τρ α γύτη το ; τοΰ κλ ίμ ατος λόγον.

Άπό τών γερμανικών συνόρων τήν αυτήν 
ομοιόμορφον σειράν λοφωδών πεδιάδων δια
τρέχει ό ταξειδιώτης, έν μέσιρ τελμάτων, 
δασών ελατών, πενιχοών χωρίων συνεπτυγ
μένων ύπό τά ; χαλαμοσκεπιΐς αυτών στε- 
γα ;. Υψωμάτων τινων μόνον αί μελάναι 
αποχρώσεις παρέχουσιν άνάπαυσίν τινα ει; 
τά κεκμηκότα έκ τή ; συνεχούς θέα; τών 
Λαλλεύκων έκείνων καί άτελευτήτων εκτά
σεων όμματα τού περιηγητού* νοαίζει τ ι ; 
ότι εϋρίσκεται εί; χώραν τινα τή ; Σελήνης, 
•έστερημένην ζωή; καί φωτός, άνευ ούδεμνά; 
εναλλαγή; σχημάτων ή χρωμάτων, υπο 
τόν καταπίέζοντα τήν καρ,δίαν χθαμαλόν 
ουρανόν. Οΰδέν, με'χοι τή ; τελευταία; στιγ
μής, προαναγγέλλει τήν γειτνίάσιν πρωτιυ- 
ούση; έπί τών αχανών καί σιγηλών εκείνων 
χέρσων. Αίφνης, ένώπιον τού άπωθούντο; 
τά ; χιόνα; σιδηροδρομικού συρμού, ή «Παλ- 
μύρα τού Βορρά» προκύπτει, ΰπό τών χρυ- 
σοκυΧνων θόλων τών έκκλησιών αυτή; 
προδιδομένη. .

Έ 'ώ  ασθενή;, ωχρό; καί μολυβδόχρου; 
ήλιο; λά 'ίπ ιι επί :ι-»α; ικόνον ώ ια ; εί; τήν 
άκοχν τού δρίζοντος, είσέλθωμεν έντό;. γ -.a» 
γώ ; όλισθαίνοντο; έπί τού λευκού τών δδών 
τάπητο;, Ιλκήθρου. Φέοβι ήμά; κατά π-.ϋ— 
τον διά μέσου τών βιομηχανικών συνοικιών, 
μεταξύ ΰψηλών οικιών, τών παοαθύρων τών 
δποίων αί διπλχϊ δαλοι εΐσίν έυμητικώς 
κεκλεισμέναι. Τά μεγάλα ταότα προάστεια 
οΰδεμίαν εχουσιν ιδιαιτέραν όψιν, έά» δ{ 
δέν ύπήρχεν ό περίεργο; τύπο; τών εργατών 
τών φερόντων τήν έκ ποοβείου δερματο; μη
λωτήν αυτών, ήδύνατο τ ι; νά νομίση ό-ι 
εύρισκεται έτι έντό: προαστείου τινό; τοδ 
Βερολίνου. Τό όχημα ήμών διασχίζει τάς 
τρεϊ; δμοκε'ντρου; γραμαά; τών έκ τού 
Νε'βε παροχετευομένων διωρύγων. "Οτε δ 
Μέγα; Πέτρο; κατεσκεύαζε τά ; διώρυγα; 
ταύτα;, κατεχόμενο; Ιτι ΰπό τών άναμνή- 
σεων τή;'Ολλανδίας, έπεθύαει νά κατα - 
στήση τήν νέαν αϋτού πρωτεύοισαν εφά- 
μιλλον τού Άμστελοδάμου. Κατά τό π :ό - · 
τύπον αυτού, Ιθετο τά θευέλια τή ; Ηε- 
τοουπόλεω; έπί άπείρχρίθμων πασσάλων, 
έντό; τών φιλανδικών εκείνων τελμάτων 
εις ά έσχόπει νά συγχεντρώση συμπα— 
σαν τού Βορρά τήν εμπορίαν. Έφθάσαμεν
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-S$H εις το κέντρον τής πόλεως έπί τή ; 
λεωφόρου Νεβσκυ. τή ; εΰρεία; καί μεγα
λοπρεπέστατη; όδού ήτις έλαβε το όνομα 
«ΰτή ; εκ τού έξ οΰ άρχεται μοναστηριού, 
τ ή ; Λαύρας τού Άγίου ’Αλεξάνδρου Νέβ- 
βκυ, ή τ ι; διά τών λειψάνων τού εθνικού η
ρώο; καθιερωθεΐσα, χρησιμεύει νυν ώ; τόπο; 
ταφής τών έπισημοτάτων οικογενειών. Άπό 
τού σημείου τούτου ή λεωφόρο; Νέβσκυ. 
εκτείνεται εί; τριών χιλιομε'τρων μήκος. 
ρέχ;ι τών άποκλε,ιοντων τήν θέαν τοΰ πο
ταμού οικοδομημάτων, του Ναοαρχείου. 
Καθ’ δλην ταύτην την Ιχτασιν ό πετοου- 
πολιτικό; βίο; παρουσιάζει ήμϊν τά ; ζωη
ρότερα; αυτού είχόνας.

Οί Από ρυτήρος έλαύνοντες, σφςιγώντε; 
μέλανε; ίπποι, Βιασταυρούνται ώς άστρα- 
σταί, εχτινάσσοντε; την συντριβομένην ΰπό 
τά  χαλύβδινα αυτών παγοπε'ταλα χιόνα 
πέριξ τών.ελαφρών ipoiTar&y διότι οδτω 
Αποκαλούσι τά μικρά έχεΐνα άνευ ερεισίνω
του έλκηθρα, εφ’ ών αξιωματικός τ ι ;  ή 
νεαρά χυρία, κάθηνται εν ισορροπία, τό 
στήθος Ιχοντες προτεταμμένον, τα γόνατα 
αεκρυμμε'να υπό τό έ* δε'ρματο; άρκτου 
περικάλυμμα. "Οταν οί έπ’ αυτού εποχού
μενοι άποτελούσι ζεύγος. ό άνήρ κρατεί τήν 
κυρίαν δι’ επιχαρίτον χειρονομία;, περι- 
βάλλων τήν όσφΰν αΰτή; διά τοΰ δεξιού 
Ρραχίονο;. Έ π ί τή ; ,μικροσκοπική; έδρας, 
πελώριο;, μακρόν τροφών πώγωνα, άμαξη · 
λάτη ;, εντός τού επενδύτου αυτού έγκικορ- 
δυλημε'νο;, φέρων έπί κεφαλή; τετράγω
νον εξ ερυθρού ί  κυανού βελούδου πηλίκιον, 
δδηγεί τόν Ιππον μετά πατριαρχική; αυ
τόχρημα σοβαρότητο; καί μεγαλοπρεπείας* 
τού; βραχίονα; έχων ήνεωγμενους, τοΰ; 
αγκώνα; πρό; τά εκτός, τά ; χείρα; τεταμ- 
με'νας, διευθύνει τόν ίππον διά δύο λεπτών 
&ζ νήματα ήνίων, Μόλις δύναταί τ ι ; νά 
8ιακρίνγ τήν ίπποσκευήν, άποτελουμε'νην 
άπασαν εκ τινων μόνον δερμάτινων ίμάντων· 
•ή Απλότη; αδτη τών φαλάρων έκτακτον 
προσδίδει εί; τοΰ; οΰτωσι έζευγμένου; 
ίππου; κομψότητα, οίτινε; νομίζει τ ι ;  ότι 
ελεύθεροι καλπάζουσιν υπό την d v ü y a r ,  τό 
με'γα ξόλινον τόξον, τό άνωθεν τού αύχέ- 
νο; αυτών κυρτούμενον. ’Ενίοτε παρά τόν 
*να τούτον ίππον ζευγνύουσι καί δεύτερον, 
tpe.iJdr όνομαζόμενον,πρόσθετον δήλον δτι 
ίππον, δι" ένός μόνον συγκρατούμενον ρυτή- 
φο;, καλπάζοντα δε χαί περί ίαυτόν. στρε
φόμενο» 6 ; μανιώδη. Προστιθέμενου καί 
τρίτου σχηματίζεται ή τρόικα, τό κλασι
κόν όχημα, εί; τό όποιον δ εί; τών ίπ 
πων τριποδίζει εν μεσ<ρ τών καλπαζόν- 
των αυτού συντρόφων. Παρά τά δύο τών 
πεζοδρομίων. άκρα, πενιχρότερα οχήματα, 
εν γραμμή παρατεταγμε’να, τοΰ; διαβαίνον
τας εχλιπαρούσι άστού;· αγοραία έλκηθρα 
δπό ταπεινών συρόμενα ίππων, οδηγούμενα 
δπό χωρικών συνεπτυγμένων έντό; τών βα· 
φντάτων αυτών μηλωτών* διαρκούντο; τού 
χειμώνος οί άγρόται τών περιχώρων κατερ- 
χόμενοι εί; την πρωτεύουσαν συγκομίζουσε 
καί τά  Αροτριώντα αυτών κτήνη, κερδαί- 
νοντε; τοιουτοτρόπως τόν επιούσιον αυτών 
Αρτον.

Έ π ί τών πεζοδρομίων, τό πλήθος τών

πεζών συρρε'ει πρό; τό Γχοστίννγ-ι Δβόρ, την 
κατά τόν ανατολικόν τρόπον θολωτήν αγο
ράν εν ή βλε'πει τ ι ; υπό τά ; στοά; τά μι
αρά καταστήματα τών χρυσοχόων καί τών 
πωλητών Αγίων εικόνων. "Ομιλο; μονζί- 
*ων 1 ίσταται ενώπιον καταυγαζομένου 
ΰπό φώτων παρακκλησίου’ποιούσιν εΰλχξ^ 
τό σημεϊον τού σταυρού,«ροσπίπτουσιν εδα- 
φιαίω ;, μεθ’ δ άνάπτοντε; τά κηρία τοπο
θετούσα αυτά κάτωθεν -ή ; επίχρυσου τή ; 
Παναγία; είκόνος,ήν διακρίνει τ ι ; λάμπου- 
σαν έν μέσφ τού εκ τών κηρίων σχηματι- 
ζομενου φωτεινού κύκλου. Ό  Βιατρίχων 
τήν λεωφόρον ταύτην άπό τής Λαύρα; τού 
Νέβσκυ μέχρι τού Νέβα, συναντά πρό; τ ’ 
αριστερά, τό.μικεόν άνάκτορον Άνιτσκόφφ, 
έν φ κατφκει άλλοτε ό διάδοχο; τού θρό
νου καί εν τφ  όποίω εξακολουθεί διαμε'νων 
0 αΰτοκοάτωρ Αλέξανδρο; !ν  έφ’οσον επί
σημό; τις τελετή δέν απαιτεί τήν εί; τό 
Χειμερινόν Άνάκτορον παρουσίαν αυτού* 
τήν άδραΐ; δαπάναι; υπό τής Αικατερίνη; 
ιδρυθεΐσαν Αύτοκρατορ-κήν Βιβλιοθήκην, 
τήν μεθ’ υπερηφάνεια; επιδείχνύουσαν τφ  
γάλλω έπισκε’πτη τού Διδερώ τά χειρό
γραφα, τή ; Βαστιλλη; τά άρχεΐα, τήν βι- 
βλιοθήκην καί τόν ανδριάντα τού Βολταί- 
ρου, τόν δ ί; ΰπό τού ίΤοα<3οη ποιηθέντα 
διά τήν αίθουσαν τή< Γαλλική; Κω- 
μφδίας. Έ πί ολίγον άπωτέρω κείμενη; 
πλατείας ή Παναγία τού Καζάν εξε
λίσσει το κατά μίμησίν τού ’Αγίου Πε'- 
τρου περίστυλον αΰτή;· είνε μετά τήν Μη- 
τρόπολιν τού ’Αγίου Ισαάκ ή μεγίστη καί 
πλουσιωτάτη τών εκκλησιών τής Πετρου- 
πόλεως* επί τών. πιρικαλυπτόντ.ων τού; τοί
χου; αυτή; πολυτίμων.μαρμάρων ιίσίνάνηρ- 
τημένα συμπλέγματα σημαιών, τή ; Μεγά
λη; τού Ναπολε’οντο; στρατιά; λάφυρα- ή 
στραταρχική τού Davoufc ^αβδος εινε έντε- 
τειχισμένη επ ί στύλου κειμένου άπέναντι 
τού ιερού.

Έξακολουθήσωμεν τήν πορείαν ήμών μέ
χρι τού άκρου τή ; ΰπό τού Ναυαρχείου 
άποφραττομένη; λεωφόρου Νεβσκυ. Τό ελ- 
κήθρον ήμών ορθήν διαγράφον γωνίαν στρέ
φει πρό; τήν ΜίγάΛηΐ Μόροχαγια' εινε 
τό συνεντευκτήριον τών κομψευομε'νων πε
ριπατητών, ή αντίστοιχο; τή ; παρισινή; 
όδού τή ; Ειρήνη; λεωφόρος, έν ή εΰρίσκον- 
τα ι τά καταστήματα τή ; πολυτελείας, τά 
έστιατόρια τού'συρμού,τά Ιδιωτικά μέγαρα. 
Τήν όδόν ταύτην πορευόμενοι, φθάνομεν 
πρό τή ; μητροπόλεω; τού άγιου Ισαάκ. 
Ο εκ γρανίτου πελώριο; κυβικού σχήματος 
όγκος βυθίζεται άνεπαιοθήτως εντός τού 
εδάφους* έθεώρησαν φαίνεται ζήτημα φιλο
τιμίας, νά οίκοδομήσωσιν συν τοίς άλλοι; 
καί τόν βχρΰτατον τούτον όγκον επί βάσεω; 
πασσάλων. Εί; τό εσωτερικόν, ΰπό τους θό- 
λου; αυτού, σκότο; αιώνιον βασιλεύει, με- 
τριαζόμενον μόνον ΰπό τή ; ώχρδς λάμψεω; 
τών μικρών κηρίων τά όποϊα άδιακόπω; 
άνάπτουσιν οί πιστοί πρό τών άγίων εικό- 
νω ν 'α ί φλόγες Ανέρχονται, καταυγάζουσαι 
Ιν τή  σκοτίρι τά επίχρυσα μουσειακά, τοΰ; 
διά πολυτίμων λίθων κεκοσμημένου; άγίου;

(1) Καλούνται οδτω έν Ρωοίιι οί χωρικοί.

τοΰ; έγγεγλυμένου; έπί τών τοίχων τού ει
κονοστασίου. Τό φώ; τού ήλίου εισδύει έκεΓ 
μόνον διά τού πρό;' Βοροάν ΰαλωτού παρα
θύρου, νομίζει δέ τ ι ; δτι αΐ ήλιακαί εκεΐ- 
ναι άκτίνε; εκπορεύονται έκ τών περίλυ
πων οφθαλμών τή ; έπί τών ύάλων έζωγρά- 
φημένη; είκόνο; τού ’Ιησού. Ώ ; ή Πανα
γία τού Καζάν, δ άγιο; ’Ισαάκ εκπλήττει 
τόν επισκέπτην διά τό με'γεθος, τήν ασια
τικήν δλως πολυτέλειαν, τών χρ-,σών καί- 
αργυρών αϋτού σκευών τόν πλούτον. Άλλ" 
οί ναοί τή ; Πετρουπόλεο*; στερούνται τού 
θελγήτρου εκείνου τών εκκλησιών τού Κρεμ- 
λίνου, τού άποτελούντο; τό. αληθές κάλλος 
τών τόπων τούτων τή ; ποοσευχής: τής άρ— 
χαιότητο; λέγω, τή ; ψυχής τών παρωχη
μένων γενεών, τή ; άποθησαυριζομένη; έν- 
αΰταϊ; διά τή ; παρόδου τού χρόνου.

Τόν Μητροπολιτικόν τούτον ναόν παρα- 
κάμπτοντες φθάνομεν εί; τόν Νέβαν- χαιρε— 
τίσωμεν, διαβαίνοντε; έκείθεν, τόν θαυμά- 
σιον τού Μεγάλου Πέτρου ανδριάντα, τόν- 
ΰπότού γλύπτου Falconet εγερθέντα παρά 
τήν όχθην τού ποταμού. Ό εξ όρειχάλκου- 
τβάρο; απεικονίζεται έφιππος, εν περιβολή. 
^ωμαίου αυτοκράτορο;- διά σχήματος ήγε— 
μονικού διατάσσει ν’ άνακύψη ή πόλις τών- 
όνείρων του έπί τού έρημου ελου; έφ’ ού ε ι
δεχθή άμφιβια ζώα άλλοτε περιιπλανώντο, 
Έ πί τών παοοχθίων δδών έξερχόμενοι, 
Ιχομεν πρό ήμών τό θαύμα τή ; Πετρου- 
πόλεως, τήν έκ ροδοχρόου τή ; Φιλανδίας 
γρανίτου προκυμαίαν, τήν περιβάλλουσαν 
εί; τριών καί πλέον χιλιομέτρων μήκος, τή ν  
κοίτην τού Νεβα, εΰρε?αν .κατά τό με'ρος. 
εκείνο ώ ; πέλαγος. ’<) ποταμό; κατέρχεται 
ΰπό παχέο; στρώματος πάγου : πεζοί, παν
τοίων ειδών οχήματα, έλκηθρα, διατρέχου— 
σιν αυτόν καθ’ δλας τάς διευθύνσεις· εντφ- 
μέσψ, παρά τόν χαραχθέντα διά τά ; ί*”

. ποδρομία; περίβολον, οί εί; αυτά; λαμ^άπ 
νοντε; μέρος κομψοί κύριοι συνδιαλέγονται- 
καθ’ όμίλους· ολίγον άπωτέρω, οίκογένείαι- 
Λαπώνων Ιχουσι πήξει τά ; έκ δερμάτων 
ζώων σκηνΛ; των, πρό τών όποιων τά  
τέκνα αΰτών περιάγονται έπί τών νώτων 
ταράνδων.1

Κατέναντι, επί τή ; αρκτικής όχθης,ό ναός: 
τού άγίου Πέτρου καί ΙΙαύλου δεσπόζει τώ ν 
επάλξεων τού δμωνύμου φρουρίου· λάμψις 
φωτός,διασχίζουσα αίφνης τόν κελενεφή ου
ρανόν,μένει έκεΐ άκίνητο; έπί μακρόν, άπο- 
θαμβούσα ώς άκτί; ήλίου μεσημβρινή: Αό
ρατο; πράγματι άκτί; τού ΰπό τόν δρίζον— 
τα κεκρυμμενου . ήλίου,.κάτωθεν,τή; δμί- 
χλη; καί όπισθεν τών νεφών έκτοξευθεϊσα 
πρό; τήν ύψηλήν καί λεπτεπίλεπτον, τή ν  
χρυσήν τού κωδωνοστασίου βελόνην,, ώς. 
φωτεινόν δεικνύει σύμβολον τόν τάφον τώ ν 
Ρωμανώφ, τό μέρο; εί; δ θ’Αναπαυθώσιν, ό· 
εί; μετα τόν άλλον οί τσάροι πάντε;, παρά- 
τού Αρχηγού αΰτών τήν «ορόν.

Έ πί τή ; Αρκτικής ταύτη; όχθη; δ πο
ταμό; εί; πολυαρίθμους υποδιαιρείται δια
κλαδώσεις,αΐτινε; προς τήν θάλασσαν δ ιεν- 
θυνόμεναί, σχηματίζουσι' τά ; Νήσους. *Η;

(1) Ζώον χιρασφορον τών βορείων χλιρΛτων», 
έλάφψ παραπλήσιον οο τή ν δοράν άντί χιτώνο^ 
χρώντοι οί Σχυθαι. (Σ. Μ.)
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-πρώτη τών νήσων τούτων εινε τό φρούριον 
τού Αγίου Πέτρου καί Παύλου. Έ π ί τή ; 

Δευτέρας, τή ; τού Βασίλη Όστρώφ καλου- 
•μένης,εγείρεται τό Πανεπιστήμιον καί άλλα 
-σχολικά οικοδομήματα* έν αΰτή έπίση; 
εΰρίσκονται τά πολυπληθή τών γερμανών 
«μπόρων γραφεία καί ή λιμενική ύπηρεσία.

"Ανωθεν τής νήσου Βασίλη Όστρώφ, 
-πλανάται τό βλέμμα μεταξύ τών ίστών 
τών πολυπληθών πλοίων, τά οποία επί 
μακροΰ; θέλουσι παραμείνει μή^ας, άσά- 
■λευτα, έφ’ή; θέσεω; κχτέκλιισαν αΰτά τού 
^ςειμώνο; οί πάγοι.

(Ιπ ε ΐα ι)
iq .  Α. 2ΥΓΟΜ ΑΛΑ2

ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΕΤΡΟΥ ΛΟΤΗ
(Συνέχεια)

Εί; γωνίαν ρύμης, παρουσιάζεται τέλος 
-πρό έμού ή μεγάλη έρημο; πλατεία Μεχ- 
φιίτ-Φετίχ, περιβαλλόμενη διά σειρά; θό- 
~λων πένθιμων, έχόντων τήν λευκότητα νε- 
-κρικοϋ σαβάνου. Προσεγγίζω εί; τόν σκο
πόν μου* ίδοΰ φθάνω σχεδόν. Διέρχομαι 
λοξώ.ς τήν πλατείαν, άκούων ήχούντά 
πλειότερον ετι τά πέταλα έπί τοΰ λιθο
στρώτου καί έξεγείροντ.α πανταχού έπικη- 
δείου; Αντηχήσεις. Είτα βυθίζομαι έκ νέου 
άίς τό σκότος στενωπού τίνος, έκεϊθεν δέ, 
πολΰ πλησίον, θά μοί έμφκνισθή ό παλαιό; 
ξύλινο; οίκος,δ ύψ ολό; καί τεθΧιμαένος,καϊ 
^ ιά  βαθέο; ερυθρού χρώματος βεβαμμένος, 
-με τάς εξεχούσας παραστάδας- τών παρα
θύρων του επί τών δποίων ήσαν έζωγραφη- 
μέναι χρυσαλίδες κίτριναι καί λείρια κυανά.

Ουδέποτε βλέπει τις έν τή συνοικίμ 
ταύτνι ενα καν διαβάτην, οΰδ'ε θυραν ανοι
χτήν* ουδέποτε ή έλαχίστη κίνησις, οΰδέ 
τό μάλλον Αμυδρόν φώς. Έβράδυνα τό 
ίβήμα τού ϊππου καί διά τού ’φανού τού 
προπορευομένου δρομέω; φωτίζονται οί πε
παλαιωμένοι τοίχοι, τά κάτω μέρη τών μέ 
•τάς Αδιαπεράστου; κιγκλίΒας παλαιών εξω
στών, ϊνα μή πλανηθώ κατά τήν επάνοδον. 
Ά λ λ ’ αίφνης, μηδέν πλέον πρό έμού! Άό- 
φιστόν τι κενόν έσπαρμένον διά λίθων πε- 
πτωκό’-ων, μέ μαυρύσμένας δοκούς καί δ 
Ίππος μου προσκρούει εί; ερείπια . . .

*Η πυρκαϊά έφερε τό άποτέλεσμά τη;· 
μ ία  έα τών μεγάλων πυρκα’ίών, αιτινες ααί- 
•ουσιν δλοκλήρους συνοικία; κατέστρεψε τά 
-πάντα. «Τούτο συνέβη κατά” τόν παρελθόν- 
τα  χειμώνα, μοί λέγει δ. δρομεΰ; μου, κι- 
νφν δεξιά καί αριστερά τόν φανόν αυτού, 
Ίνα διακρίνω κάλλιον τήν έρήμωσιν έκείνην. 
Δέν Ανευρίσκει τ ι ;  οΰδ’ ίχνος όδού* έπί 
■άποστάσεω; τριακοσίων ή τετρακοσίων μέ- 

.-τρων βλέπει τ ι ;  μόνον ερείπια. Λοιπόν 
τετέλεσται! ό οίκο; έν ώ ή Άζιαδέ έκλεισε 
τοΰ; οφθαλμού; τη ; άπετέφρώθη ΰπό τών 
•φλογών . . .  ‘Αναγκαζόμεθα ένεκα τών ερεί-1 
ττίων τούτων νά επιστρέψωμεν . . .

Καί επανέρχομαι διά τυχαία; ;δδού έν 
πλήρει νυκτί...

‘Ο μέγας εκείνο; σωρό; ερειπίων . , όχι, 
δέν εΐχον βεβαίως προίδει τούτο* ή κατα
στροφή ΰπερβαίνει ό,τι ήδυνάμην νά φαν- 
τασθώ. Δ'ιν ΰπέθετον ότι διετήρουν έν τή 
καρδία μου,τόσην συμπάθειαν πρός τήν σκο
τεινήν εκείνην συνοικίαν, άλλ’έ-ρανταζόμην 
Αναμφιβόλως, άφού ΰπήρχεν ήδη πρό αιώ
νων. 0·ι θά έσώζετο Ακόμη, τουλάχιστον 
έφ’ όσον χρόνον θά εζων καί εγώ* καί ίδοΰ 
ότι σήμερον αισθάνομαι νέαν θλίψιν,διαλο- 
γιζόμενος ότι ουδέποτε πλέον θά δυνηθ& νά 
πιριπλανηθώ άνά τήν δδόν ταύτην, ήτις 
ήτο ίδική της όδός, ΰπό τους ύψηλοΰς κιν- 
κλιδωτοΰ; έξώστας τού οίκου, έν ώ διήλθε 
τό ήμισυ μέρος τού βίου αυτής.

’Απομακρυνόμενος δεν παρατηρώ πλέον, 
καί πάσχω ένδομύχως εξ αποκλειστικού 
τίνος καί βαθυτάτου άπελπισυού, άπελπι- 
σμού άνευ ίπανορθώσεως, άνευ θελγήτρου 
αλγεινού δέ μόνον. Ή άνάμνησι; αυτής, ή 
ΰπ’ αυτής προξενηθεΐια θλίψις καί ή με
γίστη τύψις τού συνειδότος, μέ πιέζουσιν 
ώς βαρύτατος πένθιμος μανδύας* τήν στιγ
μήν ταύτην κυριεύομαι εντελώς ΰπό τή; 
θλιβερά; ταύτης εντυπώσεως. Άλλ.’ οΰχί 
όλιγώτερον με Απελπίζει ή παγετώδης α υ 
τή έρώτησι:: Εΐς τ ί θά χοησιμεύσή ο,τι θά 
πράξω αΰπον ; ’Οποίον παιδικόν δελέασμα 
ή πρός τόν τάφον τη ; επίσκεψίς μου! Μά 
θά γνωοίστι εκείνη οτι έπανήλθον ; Μο θά 
αίσθανθή τόν Ασπασμόν,δν θά θέσω έπί τού 
χώματος, τού καλύπτοντος λείψκνον οπερ 
ήτο τό σώμα της ; Ώ  ' πικρά καί Ανεπα
νόρθωτο; θλίψις ! ουδέποτε, ουδέποτε πλέ
ον νά δυνηθώ ν’ ανταλλάξω μετ’ αΰτή; 
οΰδέ μίαν σκέψιν! Προσφιλή; μου Άζιαδέ, 
τόσα πράγματα,Ατινα ουδέποτε κατώρθωσα 
νά τή είπω, Ατινα μέ κκτακαίουσι σή λεοον 
κα^άτινα θά ελεγον αΰτή εκεί έάν μοί ά- 
πεδίδετο, εστω καί διά τινας στιγμάς μό
νον, διά μίαν ΰστάτην συνδιάλεξιν: νά τή 
εϊπω ότι τήν ήγάπησα μετά πλειοτέρας 
τρυφερότητο; αφ’ υοην θά ίφαντάζιτο καί 
άφ’οσην έγύι αυτός έφανταζόμην νά τή 
είπω ότι ουδέποτε θά έξκλειφθή έκ τής 
καρδία; μου ή έκ τής άπωλείκ; της θλίψις* 
νά τή ζητήσω ουγχώρησιν διότι ζώ καί 
διότι είμαι νέος έτι, καί διότι Αγαπώ α
κόμη* νά.τή είπω πάντα ταύτα καινά τήν 
άφήσω ν’ Αποκοιμήθή πάλιν εντός τού χώ
ματος, μετά τόν πλήρη αγάπη; αποχαιρε
τισμόν ! Ά λλ ’ όχι! θά μείνωμεν αιωνίως 
μέ τήν παρεξήγησιν, ε ί; ήν τοσαύτην πι- 
στιν απέδοικαν εντός μικρού θά εγγίση καί 
ή ώρα τού θανάτου μου, καθιστώσα βαρύ- 
τερον τό Ανεπανόρθωτον τής παρεξηγήσεω; 
ταύτη; καί όριστικωτέραν τήν μεταζΰ ήμών 
σιγήν, διότι όλα τά πράγματα ταύτα, ά- 
τινα δέν ήδυνήθην νά τή είπω, Αλλ’ Ατινα 
διατηρούνται έν τή καρδίρι μου, θ’ άπο- 
θάνωσι μετ’ έμού.

Καί ό χρόνο; θά έξακολουθή τήν πορείαν 
του καί τά δύο ονόματα ήμών, ϊκαστον 
χωριστά, θά λησμονηθώσιν.

Έξακολουθών τόν περίπατον, πάντοτε 
τυχαιω ;, έν τφ  λαβυρίνθψ τών όδών — I 
•τή βαθεία νυκτί, κατορθώ νά-**'"'"'3 I

εν τφ  κέντριρ τή; Αμεταβλήτου ταύτη; πό- 
λεω;, εν τινε ξίρωτάτη συνοικία, πλησίον 
τού τεμένους τού Σουλτάν-Σελίμ : παντα- 
χοϋ μνήματα, κυπάρισσοι, κιόσκια επιτά
φια,εντός τών οποίων άγρυπνούσι λυχνΐσκο» 
φωτίζοντες φέρετρα. Ίδοΰ όδός λίαν παρά
δοξος καί ώραιοτάτη εί; τό είδος αΰτή;, 
εΰθυτάτη,καί έν τούτοι; άπόψεω; αραβικής, 
κατάλευκο; καί περιβεβλημμένη μετά πολ
λή; συμμετρίας διά σειρών θολοειδών προαυ- 
λίων*αί Ικατοντούτιδε; αΰται οίκίαι είνείσό- 
γαΐοι,λίαν χαμηλαί,άφίνουσι δέ νά φαίνων- 
τα ι διζιόθεν καί αριστερόθεν εκτάσεις τού ου
ρανού- εΰρίσκεταί τ ι ; εκεί επί τού κεντρικού 
ΰψου; τής Κωνσταντινουπόλεως, δεσπόζων 
πάντων τών πέριξ-Μόνοε οί πρόσθετοι θόλοι 
τού γειτνιάζοντο; τεμένους εγείρονται έν τώ  
ΰποκυάνω σκότει τής Ατμόσφαιρας, ωχροί 
ώς αί χιόνες, Αόριστοι ώ ; οί τήν σελήνην 
περιβάλλοντες κύκλοι. Ή όδός, μακρά σει
ρά τεθλιμμένων Αψίδων, εξαφανίζεται έν τή 
Αορίστω σκιά, Αλλ* ολίγον Απωτέρω, έκεΓ 
πέραν, θύρα τις Ανοικτή διαχέει λάμψεν 
τ ινά έπί τού λευκού λιθοστρώτου „ . ' .

Ώ ! είνε Ακοιβώς τό παλαιόν μικρόν κα- 
φενείον,πρό τού όποιου έσυνήθιζον νά στα
ματώ μετά τού Ά χαέτ, κατά τάς προκε- 
χωρημένα; ώοας τή ; έσπερκς, δπότε διηο- 
χόμεθα πεζοί τήν Απέραντον . πολιν. Πώ; 
εινε Ανοικτόν μέχρι τής ώ:ας ταύτης ; θά  
ένόμιζέ τις οτι τούτο συμβκίνει χάριν μου* 
ότι μέ αναμένει, μέ προσκαλεΐ. Θά κατέλθο» 
τού ίππου μου οτω; καθήσω ολίγον, έξω 
θεν, ΰπό τά ; Αψάδας, εί; τήν- δρόσον τή ; 
νυκτός.

Τά πάντα Απέμαναν εδώ τά αυτά* Ανα
γνωρίζω τά ; Ανηοτημέ'α; έπί τού τοίχου 
παλαιά; εικόνα; τή ; Μέκκας. Α πέναντι, 
εί; τό κέντοον τή ; όδ,ύ, ΰ-ά^χει πάντοτε 
ή Αρχαία έκ μαρμάρου δεξαμενή, κεκαλυμ-' 
μένη κατά τήν κορυφήν διά πράγματος 
όαοιάζοντο; πρό; μέλαιναν κόμην καί τό 
όποϊον είξεύρω οτι είνε πλόκαμο; φυτών. 
Καί βεβαίως, επί τού καθίσματος εκείνου, 
τό όποιον μοι φέρει ό ΰπηοέτης, έκάθισ* 
πλειότερον ή άπαξ έν άλλοι; χρόνοι;.'

"Αλλοτε, ένθυαούμαι κάλλιστα 0τε εκά- 
θητο τ ι; εκεί. έβλεπε διαβαίνοντας άπό 
καιρού εί; καιρόν ευσεβείς τινας δερβίσας, 
όΐτινες μετέβκ'νον εί; τό τέμενος.— Καί 
σήμερον ακριβώς, καθ’ ήν στιγμήν διαλογί
ζομαι τούτο, όμιλος δερβισών εμφανίζε
τα ι. Βαδιζουσι βραδέως καί στρέφουσιν 
όπως παρατηρήσωσι αυτόν τόν άνθρωπον, 
τόν βραδύναντα κατά τήν Ασυνήθη ταύτη» 
ώραν, πεό τού καφενείύυ τούτου, οπερ έ» 
.τή έρήμιμ όδφ είνε τό μόνον Ανοικτόν ετι_

Ενθυμούμαι, έπίση; ότι άλλο-τε εΰρί,-Χ 
σκέτο έκεΐ μουσικός τ ι ;  γηραλέος, δσ^ίν 
καθ’ δλην τήν έσπέοαν, εί; τό βάθ* 
παραδόξου μικρά; αιθούσης, 7· 
τού βιολιού του ά 
βερά μέχρι συγκ 
έξαίφνης, όπισ 
Αρχίζει νά γο~ 
ή έντυπη 
βαθυτελ 
καί τ' 
έκε*’



ιτεριξ έμοϋ τα  αντικείμενα άπε’μεινάν τα 
αυτά· άλλά έν Έ γιου« ό λατρευμενος οί- : 
κίσκος ήμών δεν σώζεται «λέον καί, δ οίκο; , 
*ί>·τκατηδαφίσθη* και δ Ά)τρ.ίτ άκεθανε 
καί «ρό ίπταεσίας ετάφη υπό τό χώμα, 
jiat τα πάντα εθε^ίσθησαν, έξηφανίσθησαν' 
κοεε διά παντός... Έκείνη ή φράσις τή ς ; 
αδελφής τοϋ Άχμ'ετ μοι εττανερχεται αΐ- 
φνιδίως, αλγεινοτερα Ιτε, ύοεί ττ,ν έξετε- 
-“λα. ξπιβθεν μοο τό βιολιον έτΰ τών άδηλων 
φθόγγων άπιριγραπτου θλιψεω; : «Ή το  
ττερί τό τέλος ττ,ς άνοιξεως... Τήν «πήραν 1 
■τήννίκτα...»

«Έ  έκφοροί της... Ιγεινε...» Φαντάζομαι . 
■ήδη-τό λυκόφως εκείνο του Μκίου ή τού 
'Ιουνίου, τό τόσον γαλήνιον καί διαυγές, 
δπερ.ώσει ε’ιρωνενόμενον,φωτίζει διά ρόδινης 
χροιάς *ον ζοφερόν οικον- βραδύτερου, τήν 
βύραν άνοίγομένην άθορόβως,όπως ιξελθωσι 
φβ.εϊς κρατούντες βαρύτατου αντικείμενου.. 
*ίϊ ! τό σώμα εκείνο, όπερ ούτως ιξεφε- 
ρον καί δπερ ήτο τό ’ιΒικόν της!— ' χι,ουδέ
ποτε ήσθάνθην δι’ άΰτήν άλγος παρομοίου 
•προς εκείνο, δχερ αισθάνομαι σήμερον...

Ά λλω ς, μοί φαίνεται, ότι απο τής αρ
χής τού εις Κωνσταντινούπολή ταξειόιου 
μου, μεθ’ δλας τάς διεοπαρμενας. ώς επί 
τούτερ, εν τγι πορεία μου δοσχερειας, μεθ’ 
ίλ α ς  τάς μετατροπάς, τάς χαταοτροφας, 
•τούς θανάτους.— καί μεθ’ δλην ττ,ν δια- 
"λείπουσαν άφαίρεοιν, ήτις με καταταρασσει 
— μοι φαίνεται, δτι προσεγγίζω έπί μάλλον 
βές τό προσφιλές διωκόμενου μικρόν φάν

τ α σ μ α  καί δτι a l ψυχαι ν,μών εντός μικρού 
θά ΙνωΘώσιν,..

Έ σ τ ρ ε ψ α  τ ή ν  κ ε φ α λ ή ν  μ ου  πρός τό  με'- 
ρο ς τ ή ς  δδού κ α ί  το ύ  σ κ ό το υς , δ ιό τ ι  ο ί οφ
θ α λ μ ο ί μ ο υ  α ίφ ν ιδ ιω ς  Θ ολοόνται κ α ί  οΰδέν 
δ ια κ ρ ίν ο υ σ ι π λ έ ο ν . Κ α ί δ ύο  δακουα  ά π ε -  
ρ ιγ ρ ά π τ ο ο  π ικ ρ ία ς ,  δύο  δα κρυα  Ι γ κ α τα λ ε *  
λ ε ιμ μ ίν ο υ ,  ώ ς  Θά ή σ α ν  τ ά . ίδ ικ ά  τ η ς  δ ά 
κ ρ υ α , Ιρρευοαν ε π ί  τ ώ ν  π α ρ ε ιώ ν  μ ο υ .

Ό  μ ικρ ό ς ΰπηρε’τ·ης, δ σ τ ις  μ ο ί έφερε τόν 
χ α φ έ  κ α ί  τ ό ν  ν α ρ γ ιλ έ  εννο ε ί δ τ ι  έ κ λ α υ σ α , 
μ ε  π α ρ α τ η ρ ε ί εν  άπορ ίς ι, ε ί τ α  Sé σ κ έ π τ ε 
τ α ι  α να μ φ ιβ ό λο υς δ τ ι  α ΐ  υ π ο θ έσ ε ις  α υ το ύ  
τ ο ύ  ξε'νου τ φ  ε ίν ε  α δ ιά φο ρ ο ι κ α ί  άποσόρε- 
■ται χ ω ρ ίς  ν ά  όμ ιλήσ-ρ . Μ όνος ό γ η ρ α ιό ; 
μ ο ιιο ικ ό ς  ε υρ ίβ κ ε τα ι « κ ό μ η  ε κ ε ί κ α ί  π α ίζ ε ι  
έ ν  τ φ  ο κ ό τε ι σχεδόν, ώ ς  εν όνείρ ΐρ . Μ ένώ  
π α ρ α τε ίνο υ ν  δβον ε ίν ε  δ υ να τό ν  π λε ιό τερο ν 
τ ή ν  α λ γ ε ιν ή ν  τ ο ύ τ η ν  κ α τ ά σ τ α σ ιν , δ ιό τ ι 
ο υ δ έπ ο τε  α π ό  δ ε κ α ε τ ία ς , ή β θ ά νθ η ν  ίμ α υ -  
τ ό ν  τό β ο ν  π λ η σ ίο ν  τ η ί ,  έν ·τγ5 μ ο νώ σ ει τή ς  
β χ ο τεε νή ς  εκ ε ίνη ς  όδοϋ , έ ν φ  ό π ισ θ εν  .μ ο υ , . 
έ ν  τ φ  μ έ β φ  τ ή ς  σ ιγ ή ;  κ α ί  τ ή ς  νά ρ κη ς τ ώ ν  
■πέριζ, έκπ νε 'ε ι ή  τρ έμ ο υσ α  κ α ί  ά β θενή ς 
φ ο υσ ικ τ) τ ο ύ  β ιο λ ιο ύ .

Μετά μίαν ώραν, φθάσας έπί τής άλλ-ής 
• καί έπανελθών εις ΙΙέραν, άποπόμ-,:

' τ?|ς ε*«'·δσυ τού ξενοδοχείου, τόν.
Καί μεταβαλών 

’ πεζή μόνο;, ϊνα 
ίχρι τής. πρωίας· 
'•σω εις ύπνον 

ο ενταύθα. 
·οΓ|ϊύ·*ι̂

' ς  κ α ί ;  
τ δ ο -

Ι Ο

κήτου μεθςς. Ή  υύξ εξακολουθεί νά είνε 
γλυκεία ώς νύξ Ιουνίου καί έν τϊΐ άτμο- 
σφαίρα εισπνέει τις δλας τάς ευωδίας τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ών βασιλεύει, άνά 
τάς συνοικίας ταύτας, τό βαλσαμώδες 
άρωμα τών χυπαρίσσων.

Έ πί τρεις μήνας τού θε'ρους, πριν ή με
ταβώ εις Κατή-κιοϊ καί Έγιουπ, κατω- 
κ-Λσα έδω, έπί τού ΰψωματυς τού Πέραν, 
άτενιζων έκ τού παράθυρου μου τό θεσπε'- 
σιον πανόραμα τής Κωνσταντινουπόλεως : 
τούτο 0έ ουνεβαινε καθ’ ήν ώραν άνέμενον 
Τκ,ν άφιξιν.τής Άζιάδε, χωρίς να είμαι βέ
βαιος άν θά ελθνΓ αναμένων δε αυτήν, διε· 
σκεδαζον μετ’ άΛΛων. Ή το ή εφήμερος πε
ρίοδος τού βίου μου, καθ’ ήν μτ, έχων πι- 
στιν·και ελπίδα, άφιερούμην μεθ' οκης τής 
όρμής μου εις τον ¿¡.ωτα. Και τό νεον θέλ- 
γ/,τρον .τής Άνατο/ής και ή λαμπροτης 
εκειννι του θέρους, και τό προκλητικόν τό
σων μελανών Οφθαλμών, παντα ταύτα ά- 
πιδωκαν εις τούς εν προσδοκιεε παρερχομέ- 
νους εκείνους τρείς μΥινας ήδονήν τινα πα
ράδοξον, ύπυρρυπτουσαν μελαγχολίαν βαρά
θρου. ’Π ! τής έποχή; εκείνος αί νυκτ*ί, 
&ς δικ,ρχομην περιπλανωμενος άνά τά'ς »- 
δους, ώς πράττω σήμερον,άλλά διώκων άε- 
ναως νεον τ ι ερωτικόν σομβεβν,κός· έκεΐναι 
αι νύκτες, ¿,ν άνευρισκο» τάς αναμνήσεις εις 
έκαστον βήμα, είς πάν αντικείμενου άν*- 
γνωρισθέν έν τώ σκότει ! Και αυτά τά α
ρώματα, άτινα δέν ήλλοιώθϊΐσανί Καί πάν- 
τες ουτοι οί θόρυβοι οΐτίνες τόσον ταχέως 
μοί καθίστανται πάλιν οικείοι- μεμακρυ- 
σμένοι ύλακτισμοί κυνών περιπλανωμενων, 
π .ρσοί τών νυκτοφυλάκων, ών ακούεται 
ϊΐχών έπί τού λιθοστρωματος ό κτύπος τών 
σιδ.τιροτεύκτων ^αβδων των καί κραυγή 
συγκεχυμένη, προερχόμενη κάτωθεν έκ τών 
μερών τής κραιπάλης τού Γαλατά.

Κατέρχομαι ήδη τάς κλίμακας όδού τί
νος ήτις είνε κεκοσμημένη δ·.' οικιών μόνον 
επί τής μιάς πλευράς ένώ έπί τής έτέρας, 
βαθύτατου έΰρίσκεται χάσμα; είνε τά Μνη* 
ματακια, πέραν δέ μια γραμμή άμυδρά ή- 
τις είνε ή θάλασσα καί φαντασιώδης σκια
γραφία, ή τής ίίόλεως.

Μοί φαίνεται δτι γνωρίζω ίδία τό λιθό
στρωτου τούτο τάς βαθμίδας ταύτας !

Πράγματι, πώς δέν είΒον πρότιρον δτι ή 
όδός αυτη είνε ακριβώς έκείνη τήν όποιαν 
κατφκουν καί δτι βλε'πω τόν εις Πέραν οί
κον μου καί εκεί άνω τά παράθυρα τού δω
ματίου μου.; Ποσάκις έπανήλθον είς τήν 
κατοικίαν μου ταύτην καθ’ ώρας ποοκεχω- 
φημένας, δπότε ήδ-η αί δροτερ.αί ροδόχροες 
λάμψεις τής αυγής ήρχιζον νά χρωματίζω- 
σι τό με'ρος τής ασιατικής πλευράς! ’.Ολί
γον κατ’ ολίγον αναμνήσεις μάλλον ώρισ- 
μέναι, αναμνήσεις παρελθούσης μέίης,άκου- . 
σίως μοί επανέρχονται έν τΐΐ μνήμη, καί μέ, 
συγκινούσι πλειότερον έτι . . .
■ Είτα φθάνω είς τά Μνηματάκια· μικρόν 
δάσος έκ κυπαρίσσων δπερ ευωδιάζει καί 
έν τφ  όποίψ αναπαύονται τουρκικοί νεκροί 
τοσούτον παλαιοί, ώστε νά μή προξενώσι 

•πλέον τρόμον. Άλλοτε, πολλάκις μόι συ- 
'^ ί^ ϋ _ ν ά  είσέλθω έν μέση νυκτί καί νάκαθησωεπ» . .  ε 1 < ,. νιβάς χλοτ,ς τής εσπαρμέ-
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νης δι’ ευωδών άνθε'ων, άτινα Ιπιπτο.ν έκ· 
τών δένδρων- ήτο τό ασφαλές καταφύγιου, 
εν φ αί συνεντεύξεις δεν είχον μάρτυρας^ 
Ή εΕσοδος εύρίσκεται έκεϊ πέραν, διά τού- 
κιγκλιδωτού έκείνου πυλώνος, δν διακρίνω»., 
ήδη. Αιωνίως κλειστός h πυλών οΰτος- 
άλλ’ δτε ήτο τις έξωκειωμένος ώς εγώ πρός. 
τά μέρη, είσάγων τήν χεϊρα διά τίνος οπής. 
τού τοίχου, ευρισκε τόν μοχλόν καί τόν 
ώθει : καί ή χειρ μου ώς άφ’ Ιαυτής βυθί
ζεται έν τ$  οπίί εκείνη καί τότε ό πυλών 
ανοίγει παλιν, γογγύζει ελαφρώς έπί τον 
έσχωριασμένου στρύφιγκος, καί ό γνωστός 
ούτος κρότος, νέον τ ι έπιπροσθέτει είς τή ν  
ταραχήν μου . . .

Θεέ μου, μή αγνοώ πλέον διά ποίον λό
γον ήλθον είς Κωνσταντινούπολή ; Μή έλη— 
σμόνησα; Πρό μικρού μόλις έπεσκέφθην τόν 
τάφον της, κ*ί έν τούτοις ήδυνήθην νά α ι
σθανθώ τήν στιγμήν ταύτήν συγκίνηβεν 
καί άκηδείαν ! ’ Q ! η έπικήδειος φράσις ί- 
«Τήν έπήραν τό ίσπέρας. . .» Πώς έξήλθεν 
αύτη έκ τής καρδίας μου, έστω καί πρός. 
στιγμήν ; Πώς κατέστην είς τοιούτον βαθ
μόν τό άθυρμα τών έντυπωσεών μου, ώστε· 
ν’ άσχολώμαι είς άλλα πράγματα ; . . , 
Επανερχόμενος κύπτω τήν κεφαλήν- μοί 
φαίνεται οτι προσέβαλλον τήν προσφιλεστά— 
την μνήμην της καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τού νυκτερινού παραδόξου περιπάτου, δτν 
άπεμάκρυνον άπ’ εμού τό αγαπητόν φάν
τασμα,δπερ βαθμηδόν μέ προσήγγιζε παλιν..

"Οτε δέ τέλος μένω μόνος, έν τφ  θλιβε- 
ρφ τούτφ θαλάμ.φ τού ξενοδοχείου, ό ύ
πνος δέν έρχεται, άλλά άντ’ αύτού έρχον
τα ι δάκρυα, άτινα μέ έξαγνίζουσι καί tôt 
όποια ευλογώ...

' (' Euetcm συνέχεια)

Ψ Η Φ Ι Δ Ω Τ Ο Ν  '

Πιστεύετε όσα γράφονται κατά τών φιλάργυρων. Τ ά  
γράφουσιν άνθρωποι γνωρίζοντες αύτούς καλώς. Οί- 
άνεψιοι τω ν. Μς

■̂ ·

‘Η φιλάρεσκος σκέπτεται πάντοτε πώς νά  άποκτήσφ 
θαυμαστός, ή  ί ί  ένάρετος πώς νά  αποκτήσω φίλους- 
‘Η πρώτη ούδέποτε άποκτά, δ,τι ποθεί ή δεύτερα· ένφ- 
αυτη Ιχπ  πάντοτε δ,τι ποθεί ή  πρώτη. „ , .

-**-
’Ακριβώς είπεΐν, πλειο'τερον πόνον πρόξενε! αιχμήν 

καρφιδος έπί τοΰ βραχίονός μου ή  αιχμή σπάθης, 
έπί της κεφαλής τού γείτονος. ' „

·*■

Έ άν αί καρδίαι ήσαν έκ διαφανούς δάλου, α ίγυ-· 
ναίκες θά άνηρτων έντδς αύτών παραπετάσματα.

Μς "

Οί νέοι άγαπώσι συνήθως μέ την καρδίαν. Οί αν— 
δρες μέ τή ν καρδίαν καί τύν νουν. Οί ηλικιωμένοι- 
μόνον μέ τόν νοϋν. Καί οί ποιηταί μέ τήν καρδία ι 
καί χωρίς νοϋν.
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Σ Χ Ε 4 Ι Α Σ Μ 4  Π Ε Ρ Ι  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  ΓΛΩΣΣΗΣ

D ie  neugriechische Spmche, eine Skiz
ze von D r. Albert Thumb, P r iv a td o · 
centander Universität F re iburg  LB.

Σκοπόν τής πραγματείας τούτη; προέθετο έ φίλος 
•%. Δ . Thum b, “νά παραστήση τήν έν τφ  παρόντι 
-κατάστασιν τών περί τήν νεωτεραν ‘Ελληνικήν, με
λετώ ν κατά τρόπον συνοπτικόν καί τοΐς πεπαιδευμέ
ν ο ς  καθόλου προσιτόν, ινα διεγείρη τό διαφέρον τών 
αναγνωστών του ύπέρ τής γλώσσης καί ιστορίας τής 
νεωτέρας Έλλαδος καί όδηγήση αϊτούς εί« δρθήν 
-κατανόησιν τούτων*.

‘0  κ. συγγραφε'υς δέν ανήκει ούτε ε ί; του; καλούς 
■μέν κάγοθούς, άν θέλετε, φιλέλληνας έκείνους, οΐτινες 

"■προκατειλημμένοι ύπέρ τών καθ' ήμάς πραγμάτων, 
ττάντ' άνεξαιρέτως έπαινοόσι καί έκθειάζουσιν, άλλ 
-οΐτινες ακριβώς διά τοδτο καί παρ’ήμίν κα>. παρά τοϊς 
Αλλοδαποί; θεωρούνται ήκιστα σοβαροί καί μ ικρά .' 

■Ρβίξ',οΰνται πίστεω;, ούτε πάλιν, πολλοΰ γ ι καί δει, είς 
τ ή ν  τάξιν έκείνω ν,ο ί'ΐνε ; ήξεύοοντες, όπως δρθοτατα 
παρατηρεί ύ κ. Thum b, δτι αί κακολογίαι κατ' άλ
λ ω ν  έθνών περισσότερον θελγουσ: του; πολλου; ή ή 
3ρ9ή περί αύτών κρίσις. καί θέλοντε; νά  καταστώσιν 
δνομαστοί καί προς τούτοι; κερδισωσι και χρήματα, 
πλεϊστα κακά μετ' ευφυολογιών πολυειδώς ήοτομένα 
Ιγραψαν καί διέδωκαν περί τών ‘Ελλήνων, . πολλά; 
κ α ί βαρύτατα; βλάύα; δι' αύτδ κατά καιρού; ύπο- 
στάντων. Ό x.Thuirlb διαμείνα; έπί μακρόν έν Έλ- 
λάδι καί πολλά; χώρα; καί νήσου; α ίτής περιελθών 
καί έπί τόπου σπούδασα; τού; τε Ανθρώπου; καί τήν 
γλώσσαν, όσον σφοδρά ολίγοι τών άλλογενών, πρύ; 
ί έ  τούτοι; καί φύσει καί μελέτη ίκανδ; νά  βλέπη καί 
•μανθάνη τά Ανθρώπινα εξ ιδία; άντιλήψσω; καί κρι- 
•βεω;, καλώ ; έπίσταται,τά καθ' ήμ ά ; καί Απαθώ; καί 
•δικαίω; κρίνει αύ,τϊ , έντεϋθεν καί έπραγματεόθη τό 
'θέμα του μετΑ πολλή; έπιτυχία;.

Καίά πρώτον διαλαμβάνει περί τή ; λαλουμένη; 
“Ελληνική;, δεικνύων δ ιάτίνω ν καί πόσων πλανών 

^  φ ιό τοΰ Ιβου αίώνσ;, δτε ήρξατο ν ίγ ίν η τ α ι περί 
•¿¿τής λόγο; τις, μέχρι σήμερον ϊο η  ή Ιξέτασι; κα ί 
μελέτη α ϋ ιή ; ε ις  τήν παρούσαν κατάστασιν. Ή  ιστο
ρική Αναδρομή καί επιθεώρ ησι; αδτη γίνεται άπαΟώ; 
•καί Ιπιστημονίκώ; έπί τή βάσει τών περί το5 ζητή
ματος τούτου έκδοθέντων βιβλίων, ä  μετά δεξιότητο; 
« ύ  τ ή ; τοχούτη; κρίνει καθ' έκαστον ό κ. συγγραφέας. 
Οδτω δέ καταντά είς τό άληθέστατον συμπέρασμα, δτι 
ή  καθ' ήμάς ‘Ελληνική δέν είναι Ανάμικτος τις 
γλώσσα, άλλά νεωτάτη καί γνησία φάσις τή ; καθ’ 
"βλου έλ/.ηνική; δσαι δέ παρατηρούνται έν τοίς φθόγ
γ ο ς ,  έν τή κλίσει, έν τή συντάξει κ.τ.τ. αυτής έμοιό- 
τη τες πρό; τήν Ιταλικήν ή Γαλλικήν, προέρχονται 
άκ τούτου, δτι πάσαι αί γλώσσαι ύμοιοτρόπως καθόλου 
μεταβάλλονται, ήτοι πάσαι ε'ι; Ανάλογα καταλήγουσι 
φαινόμενα έν t a i ;  μεταβολαΐς αύτών, δπως ευκόλως 
ττείθεταί τ ι ;  παρατηρών, δτι όμοιας Αναλογίας καί έν 
τ α ί ;  μεταβολαίς τής Ινδική; γλώσση; δύναται ν'ά - 
•νεύρη. Μόνον λ ίξ ε ι; καί ολίγα; παραγωγικά; κατα
λήξεις, ούδέν δ' έτερον, παρέλαβεν ή ‘Ελληνική έκ 
«ώ ν άλλων γλωσσών, μεθ’ων έν τή φορά τών αιώνων 
δΓ ίστορικάς. άνάγκα; ήλθεν ε ί; έποιφήν.

Μετά ταύτα ερχεται ε ί ;  tß έθνολογικόν τή ; ‘Ελλά
δος ζήτημα, τό Από τού φοβερού FalLmerftgör άνα- 
κινηθέν καί τοσαύτας τροπά; λαβόν, ούδέ καταλήξαν 
Ακόμη είς Ακριβή πορίσματα. Όρθόταϊα δέ λέγει ό 
».συγγραφεύς, δτι ή άνθρωπολογική εξέτασες .μέλλει 
Ακόμη νά έρμηνεύση ίκανά έν ‘Ελλάδι- Αλλ’ δμως είς 
Αποίαδήποιε.αδτη καί άνήθελεκαταλήξεισυμπεράσμα
τα , πό ντο « Απέναντι τήςάνθρωπολογικής έξετάσεως, 
Ανάγκη νά  τονισθή καί έξαρθη ή έ θ ν ι κ ή  ά π ο -

Β1Β ΛΙ 0ΚΡΙ 3ΙΑ

ψ ι ς. Ού μόνον, διότι ούδέν ισως τώ ν ιστορικών 
εθνών είναι αμιγές, άλλά καί' διότι ούχί του σώματος 
ή κατασκευή ή  τό χρώμα τής κόμης καί τών όφθαλ- 
μών, άλλ' ή  κοινότη; τή ; γλώσσης, τού βίου1 
τών ήθών καί έθίμων καί συντόμω; ή κοινότης παν
τός τού πνευματικού βίου, άποτελεϊ. τό έθνος, καί Αν 
σήμερον οί Γερμανοί δέν άρνώνται τήν Γερμανικήν 
έθνικοτητα τών κατοίκων τή ; Σλαυικής Πρωσσία;, εί 
καί άναμφισβητήτω; είναι Ανάμικτοι ξένων, πολύ όλι- 
γώτερον δύναταί τ ι; ν ' άρνηθή τήν ‘Ελ'.ηνικήν έθνι- 
κότητα τών νύν ‘Ελλήνων. Διότι τό ν ύ ν ‘Ελληνικόν 
ΐθ νο ; είναι καθ’ · ολοκληρίαν τέκυον τή ; Αρχαία; 
μητρός.

Τελευτών β κ σογγραφευ; συνιστ^ καί εξαιρεί τήν 
πολλαπλήν σπουδαιότητα τών περί τά ‘Ελληνικά 
πράγματα καί ιή ν  καθήμά; έλληνικήν γλώσσαν μελε- 
τών,άποδεικνύων,δτι αΰται καί ε ί; τήν γλωσσικήν έπι-. 
στήμην δύνανται νά παράσχωσι σπουδαιότατα διδάγ
ματα διά τήν τρισχιλιετή συνεχή γλωσσικήν παράδοσιν 
καί ταύτην τή ; πλου,σιωτάτη; καί συντηρητικωτάτη; 
‘Ελληνική; γλώσση;, κ α ίε ι;  τήν καθ’ αύτό φιλολο
γίαν δύνανται νά καταστώσι χρ ησιμώταται καί του το 
ούχί μόνον ε ί; τήν έρευναν τών μεταγενεστέρων, οϊον 
λεξικογράφων, σχολιαστών κττ., άλλ' ε ί; γνώσιν καί 
αύτόΰ τού Αρχαίου βίου καί ςολιτισμοϋ, καί ε ί; πάντα 
πεπαιδευαένον άπαραίτ ήτοι,i Αν μόνον θ ίλη  νά  εχη 
εικόνα τινά  τού έν τή Ανατολική Ευρώπη πολιτι
σμού, ουτινο; όμολογυυμένόι; καί πρώτοι καί σπου
δαιότατοι παοάγοντε; είναι οί Ελληνε;.

Τοιαύτα; τ ινά ; γνώμα; ·κά άληθεία; περιέχει έν 
συνόψει ή πολλού λόγου άξίς βραχεία πραγματεία 
τού κ. Thum b. Είθε δέ .καί ίμύτό; νά δυνηθη νά 
έξακολουθ ήση τόν καλόν Αγώνα καί άλλοι νά συναντι- 
λάβωνται αύτού πρό; εύρυτέραήγνώσιν τ ή ; περί ‘Βλ- 
λάδο; Αλήθεια;, ή τ ι; καί μόνη,^ κατά τινα  άξιομνη- 
μόνευτον έκφρασιν τού σεβαστοί μοι διδασκάλου κ. 
Στεφάνου Κουμανούδου, δύναται^ιά σώση ήμά;.

Γ ·  Ν · \ Χ Α Τ Ζ Ι Δ Α Κ Ι Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΐίΕΜΑΔΟΣ

Ε Γ Χ Ω Ρ Ι Α

‘0  Βασιλεύ; άφικνείται τήν ίσπέραν\αϋτην μετά τού 
διαδόχου. ‘Η βασίλιεσα συνοδευομένη διό τού Τσάρου 
μετέβη ε ί; [Ιετροόπολιν. — ‘Η βουλή έίακολουθεί τά ; 
προεξελεγξει; τών εκλογών, ών αί π\εί\ται έπεκυρώ- 
θησαν μέχρι τούδε. θεωρείται βέοαιο'1 δτι ούδεμία 
σχεδόν θά άκυρωθή. — Διά Β .‘Δ ιατΐγμίτο; τό τορ- 
πιλλοβόλον “Κανάρη;„ προσεκολλήθη εί^τήν ύπηοε- 
σίαν τής ύποδρυχίου άμύνη;, διωρίσθη δέλυδερνήτη; 

,τού πλοίου τούτου ό βασιλόπαι; Γεώργιος, ξλωΐάρχη; 
καί διευθυντή; τ ή ; σχολή; των τορπιλληίμιν. — Έ ν 
τφ.ύπουργείψ τών 'Εσωτερικών καταρτίζέ^αι στατι
στική τών ελληνικών φιλανθρωπικών καταάημάτων, 
νοσοκομείων, πτωχοκομείων, όρφανοτροφειιή, βρεφο
κομείων καί έν γενει παντό; εΐδου; άαύλιψ πενία ; 
έν ‘Ελλάδι. ^

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Α  ^

Έ νφ  εν Κιέλω έγίνεΐο ή συνέντευξι; τών αύτο- 
κρατόρων Ρωσία; καί Γερμανία;, 4 Μέγας δοίιξΐίων,- 
σταντίνο; παροοσιάσθη Ιξαίφνης ε ίς  τάς έν ϊανβύ 
τελουμένας έορτάς υπό τών Γάλλων γυμναστώ^ καί 
έξήγειρε γενικόν ένθουσιασμόν. Λέγεται ·δτ: ή Πολι
τική σημασία τού ταξειδίου του ήν ή  έξουδετέρίσις 
τής έκ τ ή ; συνεντεύξεω; εντυπώσεως. -  ‘0  ΆντΕά- 
σιλεύ; τής Σερβίας ΙΙρώτιτς άπεβίωσεν. \

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  Ί

‘Τπό τής ’Αρχαιολογικής 'εταιρείας διετάχθησαί, 
δπως ένεργηθώσι καί ποίλιν Ανασκαφαί έν Πειραιε) 
είς τό μέρος ε ί; δ εύρέθη ή ώραία έκείνη κεφαλή τή| 
Μεδοόση;. ‘Γποτίθεται, ότι τό μέρος είς δ εύρέθησαή

τΑ δύο ψηφιδωτά είνε τοποθεσία έν ή ύπήρχεν Αφ* 
χοκον ρωμαϊκόν κτίριον.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Έ ν Ζακύνθφ τήν παρελθούοαν Κυριακήν έγένοντ· 
τά αποκαλυπτήρια τ ή ; έπί τής οίκία; τού Φωσκόλο» 
ττθείσης έπιγραφής ‘Ο δήμαρχος κ. Λ όύνίζη; έξύ- 
μνησε τόν Φώσκολον, Αποχαλυφθεισης διά τής έπε- 
γραφής αί μουσικοί άνέκρουσαν έμβατήριον, 4 δέ 
λαός επευφήμησε. Μετά τούτο 4 κ. Π. Χ ιώτης έξό- 
μνησεν επίσης τόν άνδρα, 4 δέ κ. Α. Μαρτζώκης 
Απήγγειλε ποίημα. — ‘Τπό τόν τίτλον : En V o y a g e  

-F ra n ce  e t B e lg iq ue  έδημοσιεύθησαν είς Ινα  τόμον 
έπιστολαί χρονολογούμενα·. Από τού 1834—1839 τοδ 
Βίκτωρος Ουγν.ώ πρός τήν σύζυγόν του. Αί έπιστολαί 
αυται έδημοσιεύθησαν δπως ίγράφησαν, άνευ ούδε- 
μ ιά ; προσθήκης ούτε Αποκοπής — Έ ν  το ί; κατω- 
βτήμασι B reitbopf ùnd H ärte l έν Λειψία, έξεδόθη 
έν τή οειρδ τών Indogerm anische G ram m atik ea  
» ;  πέμπτος τόμο; E in le itu n g  in  d ie  n eu g r ie ch i
sche G ram m atik  ύπό Γεωργίου N. Χατζιδάκι.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Α Ι

‘Η εν Βερολίνψ γερμανική χημική έταιρεία, ή ς 
Ιδρυτή; καί ίσόόιο; πρόεδρο; ύπήρξεν ό άρτι άποθα- 
νυ>ν χημικός Οφμαν, Απεφάσισε νά ίδρυση έν Βερα- 
λίνιρ είς τιμήν τής μνήμης τού μεγάλου χημικοί» 
ιορυμα, δπερ θά χρησιμεύη ώς κεντρον τών διάφορο*·» 
έρευνών έν τή χημική βιομηχανίφ καί έπιστήμη. Τα 
ιορυμα τούτο θά φέρ g τό όνομα H ofm aua-H aua . — 
Τόν προσεχή Σεπτέμβριον συγκροτείται έν Γενοση 
τή ; ‘Ιταλία; διεθνέ; Συνέδριον περί τού Ναυτικό» 
ύπό τήν προεδρείαν τού υπουργού τών Ναυτικών τή ς 
Ιταλίας, τά δέ συζητηθησόμενα έν αύτώ ζητήματα 
εινε ύπό πάσαν εποψιν σπουδαία διά τήν Ανακαινιζό
μενων ναυτικήν νομοθεσίαν. Ε ί; τό συνέδριον τοστ® 
προσεκλήθη έπισήμως νά λάδη μέρος καί ή ελληνική 
ΚυβΙρνησις. ·

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ
ΔΗΕΚΔΟΤΆ -  ΠΕΡΙΕΡΓΑ—ΧΙΟΙΚΙΛΑ

Έ ξ Αφορμή; Αναφορά; χήρας τινό ; ζητούση; ν 4  
τή επιτροπή, βπως τηρήση παρ’ έαυτή εντός υδριβς 
τήν τέφραν τού συζύγου της, τού όποιου τό σώασι 
είχε χαή εν εή Αλλοδαπή, τό όπουργείον τών Ε σωτε
ρικών τή ; Αυστρίας έκ συμφώνου μετά τού υπουργείο» 
τών Εκκλησιαστικών, έξεφράσθη κατ' Αρχήν ενάν
τιον τήτ χορηγία; τοιούτων Αδειών, καθ' δσον 4 εν 
ταφιασμός τών νεκρών, ε 'νε πράξις δημοσίου χαροε- 
κτήρρς, έπί τού προκειμενοο 3έ αί διατάξεις τών νό
μων, βασίζονται ου μόνον έπί λόγων δημοσίου υγιει
νής, Αλλά καί έπί θρησκευτικών τοιούτων

Αγγέλλεται εκ Λονδίνου, δτι τόν προσεχή Σεπτέμ
βριον θά τελεσθή αύτόθι περίεργος εκθεσις κήπων, Ê» 
τή όποια θέλουαιν άναπαρασταθή παντός χρόνου καί· 
τόπου οί κήποι. •

Τόν φιλολογικόν κόσμον τής ΙΙετρουπόλεως καθ’ ά 
γράφουσιν είς τήν Ε φ η μ ε ρ ί δ α ,  σογκινεϊ ή  δια- 
δοθεισα εϊδησις, δτι άνεκαλύφθησαν αρκετά Ανέκδοτα 
ποιήματα τού Λέρμοντωφ. Τά ποιήματα ταύτα εύρί- 
θησαν ε ί; ιή ν  τραπεζυθήκην έξαδέλφη; τινός τού 
Λέρμοντωφ έν Μόσχα κατοικούση; καί έσχάτως μετά
σταση; ε ί; τήν άλλην ζωήν Τήν γραίαν ^τε ο πσιη- 
τή ; ήτο παιδίον Ακόμη, τήν είχεν ερωτευθή παραφί- 
ρως. Ε ί; αυτήν δέ Αφιέρωσε πλείστα αυτού ποιήματα. 
Φαίνεται δέ δτι τά Ανακαλυφθεντα, είνε έξ έκείνα»·* · 
άτινα τή άπέστειλε κατά τά ; πρώτα; ήμέρας τρ» 
ερ'ωτό; των Είνε 4Χ»κληρον τετράδιον, έκ τώ ν έν  
ΐύτΐ(· δί σΐίχων, ούδεί; ποτε έξεδόθη, ΐσω ; διότι »  
ιέϊιητής τού; είχε λησμονήσει, ή  διότι δέν είχε δ ιατη-



Ε Β Δ Ο Μ Α  Σ

»ρήσει άντίγραφα. Ή  γραία tob? Ιφΰλαττεν ώς γλυ- 
« ί α ν  άνάμνησιν τού πρώτοι» αυτή ; έρωτος χαί Ιδού 
δτι μετά πάροδον τοσούτου χρόνου, αποδίδονται sc; 
τή ν  φιλολογίαν, οί φλογεροί Ιχείνο; στίχοι, ο"»; ένέ- 
«νε,υσαν οί πρώτοι παλμοί τής διατρυθείσης υπό β>αί- 
ρΟς μεγάλης έχειιτης χαρδίας-

- · ,— ► e a ^ s —

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κ o'£i qt Ν. Π ά τ ρ α ς . Άπλούστατα. θώραξ φο- 
. ϊιδβ το ς. — Κ. Α ρ  Μ α σ σ α λ ί α ν .  Άχατάλληλον.

Φ ί λ ψ  Π. ‘Ο Απόστολος Παύλο; διερχομενος ίξ  
. άλλω ν πόλεων sops τουλάχιστον άντίδρασιν, ήτις πολ- 

λάχις εινε έπίσης έπωφελής όσον ή όποστήριξις. Έ ν  
"Ά θήνα ις δμ tuç, oôêè ύποστήριξιν, ουδέ άντίδρασιν. 
'Ό λ ίγ η ν  περιέργειαν χαί τίποτε άλλο — Έ ρ α σ ι -  
* * 1. ν Ή· Πέμψατε νά ιδυ>μεν πρώτον. — Π. Π. 'Ρ  ό- 
ê  β >. Διά τδν άπλούστατον λόγον, δτι αί μέν γυναί

κες, δπως ελεγε 81ν ένθυμούμιθά τι«, κρίνοοσι διά τη ; 
χαροίχ;, ,οί δ ί άνδρες όιά τού νους — Μ à  ρ σ ύ α. 
T i έξής δίβτιχον τού ποιητού πρδς tàv θάνατον, δέν 
045 φαίνεται περιεχτιχώτερον τού Ιχατονταστίχοο σας; 

'E v a ; καί μόνος, ό θεός, τή δόναμίοοο πνιγεί 
Γιατί δβους χώρισες έσύ' Εχεινος ξανασμίγει.

Κ. Σ. Μ. Τ ε ρ γ ε σ η ν .  Στ Αρ.Π. Μ α γ ν η σ ί α ν  
Έ  β. Τ . Ψ a  ρ ά. Έ λήφθησαν. — 1. Μ. Π a  ρ ι-
σ ί ο ο T i νά εΐβθε δίχαιος είνε χαθήχο'ν σας. T i νά 
εισθε όμως τόσον χαλός εινε άρετή οι" ήν πρέπει νά 
Όεμνόνησθβ Ευχαριστοϋμεν. — Φ ι λ ω  Μ. Δεν πι* 
στεύομεν νά ύπογράφηται άπλώς Τ  ο / ά ρ η  ;  λυγψ 
μεγαλοπρεπείας, όπως Ναπολέων λ. χ. Πράττει 
οδτω, διότι δ ίν  δύναται νά θέση 1. Ψ  ι> χ ά ρ η ς, to i 
Ί .  όντος άρχιχοΰ τού δνοματος ’Ιωάννης, δπερ είνε 

.διαγωγής ασυμβιβάστου προς τά χαθήχοντα τής δη- 
μ ώ δ ο ο « 1 Νά θέση Γ ; θά έχληφθή Γεώργιος. Νά 
θέσή τδ Γιάννης όλοχληρον ; Δέν τολμά. Καί Ιχ τής 
μιχράς τούτης παρατηρήβεως χαρακτηρίζεται θαυμα-

σίως, τδ φιλολογικόν τών νεωτεριστών τούτων παρά-’ 
πήγμα.— Π. Ε. Ρ. Λ η ξ ο ύ ρ ι.ο ν Τοδλάχιστον χο- 
λάχεύεται ό έγωίσμδς ήμών έπί τή δξοδερχεί χαί ά - 
χριβεί γνώσεί τώ ν ανθρωπίνων πραγμάτων. ' Οπως. 
προιιδομεν. έγράψαμεν χαί ειπομεν,οδτω χαί έγένετο : 

Ή πατήθημεν μόνον είς τδ δτι πρόςστιγμή4|άλάβομε,ι* 
τά συνήθεο συνήθη αντί διαφορετικών χαί^^ερόχιμν.

-»--λ-« ·}■■-

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
’Εξδδόβησαν

Τ ά  χ  ρ ο σ *  ϊ π η  τ ή ς  τ ρ υ φ ι ρ ά ς  ήλ'τί· 
χ ί α ς  Ποιήματα Κωνσταντίνου Α. Διαλεισμά.

Α γγέλλο ντα ι. 

Δ ε χ α ν ί χ ι α ,  στίχοι Μ. Ίωάννου.

Γ Σ δ Ρ Π Ο Τ  Σ Ο Ϊ Ρ Η

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΟΜΟΙ 5

( ' Ο λ ό κ λ η ρ ο «  ή  c s t p à  α δ τ ώ ν )

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Δραχμάς 1 2 . — Έξωτβρίκόν φρ. χρ. 10

ΡΩΜΗΟΣ
ΠΛΗΡΗΣ

( Ά * ό  τή ς  ήμέρα« τή ς ένάρζεως)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Δραχμάς 50. —  Εξωτερικόν φρ. χρ. 40

ΤιμαΙ έξαιρετικαί διά τούς κκ; σονδρομητάς τ·ής «Έβδομάδος» τούς προαποοτέλλοντας τό άντίτιμον. 

Άποατολαί ¿λίόθεραι ταχυδρομικών τελών.

Ιχ

- Σ ΙΔ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ι  ^ Τ Τ Ι Κ Η Σ
Δρομολογιον ίσχύον άπδ 1 Μαΐου 1892

ΓΡΔΜΜΞ ΕΞΦΙΠΔΓ
Έ ξ  ’Αθηνών Έ κ Κηφισιάς
5.45 π. μ. 5.45 π . μ.

7.30 π. μ 8-25 ■ μ
9.05 π. μ. 10.30 Π. μ.·

1 0 . - π . μ. ^ 11 40 π . μ.

11.30 π . μ . ‘ •

3 - μ- μ- 2.30 μ. μ.

4— μ. μ- 4.10 μ. μ.
5 . - μ. μ. 510 μ. μ.
6 . - μ ·  μ · 6.10 μ. μ.
Ί .~ μ -  μ -  . Τ.10 μ μ.
8 - μ. μ. 8.10 μ. μ.

10.40 μ  μ -

π .-μ .' 11.40 μ. μ.

ί  m asT H . μτρςογ ■
Αθηνών . Έ χ Λαυρίου

' 7.40 ?τ· >·.. · , 7.40 π . μ.
, - . Μ Ο ν'μ'. μ 5.1,0 μ. μ.

REYÏÏE
POLITIQUE ET LITIERAIBE

BEVUE BLEUE
P a ra is sa n t le  j'ameài 

5 iz  mois 20 ür. Un an 35

P A F I S  

111. Bâ. St Sermain 111

> L· ΚδΙΤΣΤΑΙΪΤΙΒΉΕ
I  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
^ 13 — Όδδς Καπνιχαρέας — 13 
β Τοποθετήιεις ήλεχτριχών χωδώ- 
f  νω ν, τηλεφώνων, τηλεγράφων, ά-

^λεξιχεραύνων χλπ. *
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

y  έπιστημονιχών χαί ίατριχών έργα- 
?  λείων.
I  Π0ΛΗΣ1Σ
?  διαφόρων ύλιχών τών έργολάβων.

— ~  ■ ■ ■ — :— ---------------------- ijjjj T i  νέον πλήρες χομψοτάτων-είδών 3>
Μ ΑΘ Η Μ ΑΤά Α Γ Γ Λ ΙΚ Η Σ  || ΠΙΛΟΠΑΛΕΙΟΝ 0 “ ΑΕΤΟΣ „ Ρ

Κβθηγτιτής « χ .ν  διαθεσίμους ώρας Α ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΡΑΦΤΟΠΟΤΛΟΓ1  
t  tv ere. άναλ«μ.οανβ τήν «οαφίύλιαν τής >* ,.λ*χ ^ »»» « ä
"Αγγλικής δια,τήματι χαί μ* *  < 0oû« lT ah oo> *
αυγχαταθατιχά δί/αχτρα ‘Η “Έβδομάς, 
συνΚτ^ι αδΐόν δά την χαλήν χαί πρα- 
χτιχήν οώτύΰίμέώδον.

ΔιεύθυνΑς ιίδς Πινακωτών 39

Συνιστάτοιι τοίς πάσι ως μονβδι- ! 
χδν διά την κομψότητα, στερεό’- φ
τητα, εύθηνίαν.

Χ Α Ρ Υ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν  
HAAÄH ά Κ0ΤΖ1Α

A T M Û K 1 N H T 0 N  Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο «
ΦΑΗΒΔΔ2Ν

καντος tTèooç, «»ç χβ\ yàptoy 
π£ν6:μ.οα χαί φοΓχελίων,

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ ΙΟ Ν  K A P T 0 N 1 Ö K  .
δΓ δλα τά μεγέθη μ* γωνίας 

έπιχρύσους (B iseau tés b o ré i).

. Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α !  Π Λ Α Κ Ε Σ
τών Οίκων L u m ière , Monkho- 

w en , âpo llo . 
Έφθασών τά άναμενόμενα 

αυτόματα 
ΑΝΑΠΤΗΡΙΑ ΣΙΓΑΡΟΝ

ΙΓΓΙΜΙΙ
0 ΓΠ20Σ ΔΕΙΠΔ 

3 0

"Έ* τού τυπογραφείου Γ. ΣΤΑΪΡΙΔΗΟΪ


