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Δεκαήμερον, ύπό  Καιρο<3κόπο\ι— Εικόνες καί ό κ η ν α ί: Καυ
γάς, ύπό Μιχαήλ Μητσάκη — Ί6άν Τουργενέφ : Ό  Πρώτος “Ε- 
ρως (μυθιστορία συνέχεια) ύπό  Π. I. Φέρμπου.—Ή  Νησιωτο- 
πούλα (ποίημα) ύπό Κ.Λ. Κρυστάλλη.—Έ κδίκηόις οφειλέτου : 
Σκαλάθηρμα. (Μίμησις Arm . Silvestre) ύπό Π. Τ. Φ. — Διάφορα 
Περίεργα·. Τά σχολειακά ταμιείΓτήρια— Εικόνες: Ή  αύτοκρά- 
τειρα Βικτωρία—Σκορδοπώλης—Παρθενών.—Νεώτερα: Ε π ισ τ η 
μονικά καί Καλλιτεχνικά.—Δημοσιεύματα — Εύτράπελα—Γράμ
ματα—Κρίσις τού 1 ποιητ.δ ιάγω νίβμ. πρός σύνθεσιν έξαστίχου.

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Ή  αύτοκράτειρα Αύγούστα Βικτωρία — Σκορδοπώλης — Ε λ 
ληνικοί ’Αρχαιότητες — ΌΠαρθενών.

Κ Α Ρ Δ Ι Α  Γ Τ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α
Ούτως έπιγράφεται τό νέον μυθιστόρημα, ϋπερ θά καταχω- 

ρισθφ έν τώ «Ά ττικφ  Μουσείφ» μετά τόν Π ρ ώ τ ο ν  έ ρ ω τ α ,  
ού τό τέλος έγγίζει. Τό όνομα τού συγγραφέως Παύλου Βουρζέ 
(Paul Bourget) τοϋ γνωστού ποιητού, τεχνοκρίτου καί μυθι- 
στοριογράφου, άρκεϊ αύτό καί μόνον νά  άναφέρ^ τις πρός έκ-

τίμησιν τού έργου τούτου. Ό  βαθύς ψυχολόγος συγγραφεύς 
μ ετ 'άμ ιμ ήτου  χάριτος καί τέχνης καί έπαγω γοτάτης διηγή  -  
όεως έπιδεικνύει ήμ ϊν έν αύτώ μίαν δψιν τής ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 
ΚΑΡΔΙΑΣ καί άποδεικνύει μέγα τ ι, δ π ε ρ  μανθάνει ό ίίνθρωπος 
μόνον άφ' ού άξιωθή νά άναγνώόι> τήν

Γ  Γ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α Ν  Κ Α Ρ Δ Ι Α Ν  
Τό μυθιστόρημα εϊνε νεώτατον. Τήν μετάφρασιν άνέλαδεν 6 

διακεκριμένος λόγιος κ. Π. I. Φ έ ρ μ  π  ο ς , καί τούτο βεβαίως 
εΐνε ή  καλλιτέρα σύστασις περ ί τής τελειότητος αύτής.

ΟΛΩΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ θά εΐνε τό προσε 
χές ήμών φύλλον. Έ κ  τής ύλης δυνάμεθα ν ' άναφέρωμεν άπό 
τοΰδε, τού κ. X. Ά ν ν  ί ν ο υ  τά  ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΙΑΣ ΔΕΚΑΕ 
ΤΙ ΑΣ, άπόσπασμα άνεκδοτικών ιστορικών μελετών τού ή μ ε- 
τέρου γνωστού λογίου περ ί τή ς βασιλείας τού Ό θω νος, τού κ. 
Ά  χ ι λ λ έ ω ς  Π α ρ ά σ χ ο υ  ποίημα ΙΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΣ, 
έκ τών ποιητικώ ν εθνολογικών συγκρίσεων τού έθνικού ήμών 
ποιητού, έξ ων έδημοσίευσεν ή δη  άλλαχού τόν «Γερμανόν καί 
Γάλλον», καί έκ τή ς σειράς τών «Είκόνων καί Σκηνών» τού κ. 
Μι χ  α ή λ Μ η τ  σ ά κ η, ήν ήρχίσαμεν δημοσιβύοντες, τά 
ΘΕΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΥΡΡΗ. Εικόνας δέ θά έχωμεν τόν ΝΕΟΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, τόν έσχάτως στηθέντα έν Κ )πό- 
λει ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΖΑΠΠΑ, τόν άποθανόντα Μ. ΑΝΤΩΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΝ, κλπ.
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άρχαΐος έκεΐνος διάσημος σαρκα- 
^ ^ σ τ ή ς  καί ασχημομούρης Αίσωπος 
-< 2^ 'δ ιη γε ιτ 'ε ϊς  ένα τών γνωστοτέρων καί · 
ώραιοτέροιν μύθων του ότι κάποιος έ- 
τηγάνιζε μίαν φοράν σαλιγκάρια, εκεί
να δέ, μόλις έπετέθησαν έπ ί τής π υ 
ράς κ ’ αί φλόγες περιέβαλον τά  κελύ- 
φη έντός των οποίων ήσαν χωμένα, 
ήρχισεν νά τσιτσιρίζουν, κατά τίιν οΰχ 
ί^ττον γνωστήν φρασεολογίαν ένός βου- 
λευτοϋ, έσύριζαν, ξκριζαν καί παντοιο- 
τρόπως έθορύβουν· τότε δέ ό τηγανιστής 
άγανακτήσας «ΤΩ μωρότατα ζώα, εϊπεν, 
ένω τά  σπήτια  σας καίονται σείς τραγου- 
δεϊτε ;». Και τίιν μέν άπάντησιν των σα- 
λιγκαρίων δέν μετέδωκεν ήμΐν ό μυθογρά- 
φος, θά έλεγεν όμως κανείς ότι ό γέρων 
φρΰξ όταν έκαμνετόν μϋθον του θά εΐχεν 
ύπ ' όψιν τούς μέλλοντας απογόνους του, 
(άφοϋ τότε και αύτίι ή Φρυγία ήχον Ε λ 
λάς, ένω τόρα κοντεύουν νά μην είνε 
ούτε αί Ά θήναι), ο ϊτινες άπόγονοι φέρουν 
μέν κοινώς τό όνομα «έλληνες», τ ίποτε  
όμως δέν θά έμπόδιζεν ίσως νά όνομα- 
σθούν άριστα καί «οι σαλίγκαροι των ε
θνών». Καί ταϋτα μέν έο>ς προμικρού θά 
ήδύναντο νά θεωρηθούν ώςλεγόμενα κατά 
τό ρητορικόν έκεΐνο σχήμα τό καλούμε- 
νον «μεταφορά» καί άφορώντα άορίστως 
τήν έν γένει κατάστασιν τοϋ ήμετέρου έ
θνους, μη διαφέρουσαν προφανώς και 
πάρα πολύ έκείνης κελύφους κοχλίου τε- 
θέντος έπ ί άνθρακιάς. Μετά τήν τελευ- 
ταίαν όμως πυρκαίάν τής Θεσσαλονίκης, 
τυχαίαν Τι σκόπιμον, έπακολουθοϋσαν τάς 
πυρπολήσεις ολοκλήρων χωρίων καί κω
μών τής Κρήτιις κατά τό παρελθόν έτος, 
καί διαδεχομένην εφέτος τούς πανταχοϋ 
τής έλευθέρας ελληνικής γής φρικαλέους 
έμπρησμούς των δασών μας, οϊτινες πα- 
ρίστων τίιν χώραν ήμών κατακαιομένην 
ά π - άκρου εις άκρον, νομίζω ότι ή μετα
φορά χάνει πλέον έντελώς τά δικαιώματά 
της, ό μύθος παύει νά εΐνε μύθος καί νά 
έχμ έπινοηθμ εις τήν Μικρασίαν πρό έκα- 
τοντάδων αιώνων, ύποθέτω δέ ότι άν πα- 
ρετηροϋμεν μέ προσοχήν πρός τά πέρατα 
τού πυριφλέκτου άφ’ όλων τών γωνιών ελ
ληνικού όρίζοντος θά έβλέπαμεν διαγρα- 
φομένην έπ ' αύτοϋ, φανταστικώς κολοσ- 
σαίαν, μέ παμμέγεθες στόμα καί πλατύ- 
τατον μειδίαμα, τίιν · τερατώδη μορφήν 
ταϋ πονηροτάτου Φρυγός λέγουόαν : «Ώ  
μωρότατα ζώα,τών οικιών ύμών έμπ ιπρα- 
μένων, σείς ... έτοιμάζεσθε νά κάμ ετεέ- 
κλογάς

« Έ π ί τοϋ άμαυροϋ ούρανοΰ κυλΐονται 
σκοτεινά νέφη. Ώ ς  άραβικοί Ίππο ι, τ ι-  
νάσσουν θά έλεγες τήν μαύρην χαίτην 
των, κ ινούντα ι μετά τάχους, πηγαινοέρ
χονται, τρέχουν έπ ’ αύτοϋ, φέροντα τήν 
καταιγίδα. Ό  άνεμος σπαράττει τά  π λ ευ 
ρά των καί άπό .τών πληγών έκπηδώσιν 
άστραπαί λευκαί. Έ π ί  τών στεγών στρο
βιλίζουν έκφρονες oi άνεμοδεΐκται, καί τά

πουλάκια, φεύγοντα την θύελλαν, χαμαι- 
π ετή  πάλλουν τίιν πτέρυγα, δέν τολμούν 
νά άρθοΰν υπέρ τό έδαφος. Τών υψηλών 
δένδρων τρέμουν αί κορυφαί. Βρέχει. Τοϋ 
ύετοϋ οί σταλαγμοί τραχείς πλήττουν τά 
φυλλώματα καί περιλούουν τούς κορμούς. 
Έ κτω ν αετωμάτων τών οικιών καταλείβε- 
τα ι εις καταρράκτας τό ύδωρ.Καί είς τάς 
ό3ούς,τά ρυάκια, όγκούμενα είς άπροσδο- 
•αίτους χειμάρρους, παρασύρουν είς τά 
λασπώδη των κύματα τά άνθη τοϋ καλο
καιριού. Τί νά κάμι,ι κανείς όταν βρέχμ 
ούτως, ώς διά νέον κατακλυσμόν, καί σέ 
άναγκάζι,ι νά μένι;ις κλεισμένος είς τό 
σ π ή τ ι; Μερικοί παίρνουν κανέν βιβλίον, 
διά  νά διώξουν γριιγορώτερα τόν ύπ ο σ κ ί- 
ζοντα χρόνον. Ά λλ ο ι όμιλοΰν πολιτικά , 
άλλοι κρίνουν σοβαρώς τά ζητήματα τής 
ήμέρας, τό νέον .έργον τού συγγραφέως 
τού συρμοϋ ή τίιν προχθές παιχθεϊσαν ό
περαν· άλλοι συζητούν περ ί σκύλων καί 
άλόγων ή  περί τών ώραίων γυναικών τής 
έποχής. Ά λλο ι κάμνουν μεταξύ των κα
λαμπούρια καί άλλοι κυττάζουν ζωγρα
φιές. Καί έγώ, άοκοϋμαι ν ' άκούω τόν ή 
χον τοϋ νεροϋ, π ίπ το ντο ς έπάνω είς τό 
νερόν». Τούς στίχ( υς αύτούς τοϋ παλαιοϋ 
έκείνου Γκωτιέ,—δί&τι είνε στίχοι είς ά- 
θλιεστάτην π ε ζ ή ν  όνομα καί πράγμα 
ελληνικήν παράφρασιν—έκρινα καλόν νά 
σάς παρατάξω εδώ, ώς καλλίτερον παντός 
ίδικοΰ μου λόγου καί χαιρετισμόν διά  τό 
άρχίσαν μέ τόν Σεπτέμβριον φθινόπωρον, 
τό «ώχρόν» φθινόπωρον τών ποιητώ ν, μέ 
τάς ραγδαίας καί πληκτικά ς του βροχάς, 
α ΐτινες μάς έπεσκέφθησαν τό πρώτον τήν 
παρελθοϋσαν έβδομάδα. Καί τούς έδιά- 
λεξα κατά προτίμησιν, δ ιότι εΐνε συγχρό
νως καί ή άκριβεστέρα είκών τή ς άνίας 
τής άθηναϊκής ζωής κατά τήν ώραν αύ- 
τήν καί τόν άδελφόν τιις χειμώνα, άν συλ- 
λογισθήτε μάλιστα ϋτι ά π ’ αύτήν λείπουν 
έξ άνάγκης καί αύταίς ή  «ζωγραφιές» καί 
«τι νέαις οπεραις» .καί «τά βιβλία τού 
συρμού» καί μόνον μένουν τά πολιτικά 
καί τό πολύ-πολύ τά  άπαίσια κολαμπού- 
ρια. "Οσον δέ διά νά άρκήται κανείς «ν' 
άκούμ τόν ήχον τοϋ νερού ποϋ πέφτει 
έπάνω στό νερόν» πολύ ολίγοι μοϋ φαί
νετα ι οτι θά εύρίσκοντο είς τάς ’Αθήνας 
εύχαριστούμενοι είς τοιαύτας τόσον λι- 
τάς καλαισθητικάς άπολαύσεις.

• ·
Θά εΐχεν όμως ίσως καί άλλο τ ι ν ' άπο- 

λαύσμ κανείς, άν ήταν ολίγον άπό τό 
σκαρί τοϋ κυρίου Γκωτιέ, κατά τάς ήμέ- 
ρας αύτάς τών βροχών τής τελευταίας έ- 
δδομάδος, καί θά ήσαν αί φανταστικοί ά
στραπαί της περασμένης Τρίτης. "Οποιος 
έμεινεν έξυπνος τήν νύκτα έκείνήν ήμ- 
πορεϊ νά είνε βέβαιος Οτι είδε τήν Α τ τ ι 
κήν ϋπό μίαν τών σπανιοιτίρων καί θαυ- 
μασιωτέρων αύτής όψεων. Καί όποιος 
δέν έμεινεν, άς περιμένμ τήν πρώτην ά- 
νάλογον νυχτιάν τοϋ ερχομένου χειμώ- 
νος διά νά τήν ίδμ . Ε ΐνε άλήθεια ότι τό 
κυριώτερον πράγμα πού θά ίδμ  θά εΐνε 
πρώτον σκοτάδι πίσσα, διά τή ν  πυκνό
τη τα  τοϋ όποίου πρός τήν άξιότιμον κυ
ρίαν Νύκτα θά συνεργάζεται έναμίλλοις 
καί ή έντιμος δέσποινα Ε τα ιρ ία  τοϋ Φω
ταερίου καί οί άλλοι άρμόδιοι, καλύπτον

καί πόλιν καί βουνά καί κάμπον καί γήν 
καί θάλασσαν, δεύτερον δέ ουρανόν ά- 
γριομούτρην καί συννεφιασμένον τόσον 
ώσάν άπέραντον μαϋρον καταπέτασμα νά 
τόν εΐχεν όλον σκεπασμένον. Ά λλ ' όταν 
άπό τοϋ ένός είς τό άλλον άκρον τοϋ τυ 
φλού αύτοϋ όρΐζοντος ώς ενα κολοσσαΐον 
άόρατον χέρι άνασηκόνει νομίζεις δια
μιάς άπό καιροϋ είς καιρόν τό κατα πέ
τασμα αύτό καί χύνει έπ ί τής μαυρίλας 
αύτής κ’ έπ ' αύτοΰ τού ούρανοϋ ώς αί- 
φνίδιον πέλαγος φοίτός κρυπτομένου έξο- 
πίσω του κ ’έξορμώντος διά μίαν στιγμίιν 
διά νά σδυσθμ πάλιν άμέσα>ς, άλλ- όχι χω
ρίς νά καταλάμψμ προτήτερα τίιν πόλιν 
έν άπροσδοκήτο) κύματι φλογος καί ρίύμ  
λευκής αίγλης σινδόνα έ π ί τών βουνών 
καί πυρπολήσμ έ π ί εν λεπτόν τά  κύμα
τα τοϋ Σαρωνικοϋ καί άποκαλύψμ τόν 
Λυκαβηττόν έγειρόμενον έν τή  σκιά ώς 
πανύψηλον ένεδρεύοντα σιωπηλόν κακο
ποιόν καί άναρπάσμ είς τό πέρασμά του 
ώς διά νά  τήν άνεβάσμ πίθερίαν είς ύψη 
άπροσπέλαστα έν άποθεώσει τήν Ά κρό- 
πολιν,ύποθέτω  ότι θά εύρμ πώς τοιαύτην 
τής πρωτευούσιις μας εικόνα δέν τίιν έ- 
φαντάζετο βεβαίως, έστω καί άν είδε τάς 
μεγαλοπρεπείς φωτοχυσίας τών έπισήμων 
έορτών μας, ή  τά πυροτεχνήνατα τών 
θεάτρων καί τών καφφενείων μας, ή  καί 
αύτάς τάς περιοδικάς έκλαμψίας τοϋ ή- 
λεκτρικοϋ, ών μίαν είχαμεν καί προχθές 
δ ιά  τό όνομα τοϋ Τσάρου. Έ ν  έκ τών 
μάλλον ενδιαφερόντων τάς 'Αθήνας ζη τη 
μάτων είνε καί τό τοϋ φωτισμού. Ά π ό  
τίιν περαόμένην όμως Τρίτην, έγώ τού- 
λάχιστον έλυσα τό ζήτημα κ' έπείσθιιν 
ότι τό καλλίτερον σύστημα φωτισμοϋ διά 
τάς Α θήνας εΐνε τό διά τών άστραπών. 

-*-·
Αίωνία ή μνήμη  καί τών θερινών θεά

τρων ! Ιΐρώ ίμα-πρώϊμα τά  έσαβάνωσεν έ- 
φέτος ό καιρός. Καί άν θελήσουν νά έξα- 
κολουθήσουν, θά είνε πλέον βραχνιασμένα 
καίκρυολογημένα, ώς άρρωστα άπό ίμ- 
φλουέντζαν. ΙΙα^ετηρήθη ότι οί ίπ π ό τα ι 
τή ς 'Ο μίχλης δέν αντέχουν τόσον κα ί είς 
τίιν Συννεφιάν, τά  δέ Λαγιαρνιά μέ τά 
πρώτα άμέσως ψύχη σπεύδουν νά κατα- 
φύγουν είς τά χειμαδιά των. Οί Μυλωνά
δες δέν πιστεύω νά έπιμείνουν πολύ ν ’ 
άλέθουν τό χονδρόκοκκον άλάτι τών εύ- 
φυολογιών των κα ί τό Τέλος τή ς Μαρού- 
λας προανήγγελλε φαίνεται κοί τό Τέλος 
τών Εισπράξεων, δράμα άνευ άσμάτων, 
φρικώδες όχι π λ ι ον διά τούς θεατάς,άλλά 
διά τούς θιασάρχας. Έ π ί  τοϋ νεοσκαφοϋς 
τάφου τής έφετεινής θερινής θεατροπε
ριόδου καταθέτομεν εύλαδώς εν έγχειρί- 
διον, μίαν λιαρόκαππαν, μίαν μπασσαβιό- 
λαν καί μίαν ποδιάν άνδριώτισσας.

Έ πιτύμ β ιον  είς ξενο3οχείον.
Ε ις φίλος μου, μεθ’ ού διέβαινα προχθές 

τίιν οδόν Σταδίου, ίδών τίιν παραμένου- 
σαν άκόμη γαλλίκήν έπιγραφήν τού κλει- 
σθέντος Ξενοδοχείου τή ς Α ίγύπτου, εκρι- 
νεν εύλογον νά τοϋ κολλήσμ έκ τού προ
χείρου καί τό έπιτύμβιόν του, καί λαβών 
τήν δέουσαν τραγικήν στάσιν έξεφώνιισε : 

Ci -  yit  
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΑΙ  

Κ Α Υ Γ Α Σ
^ - ' 7-πό τό τρομαλέον φέγγος τοϋ φανοϋ,

γ .  συνεπλάκησαν οχ δύο κουτσαβάκη-
zy δες. Πρό ώρας ήδη , έρίσαντες έμ

προσθεν τη ς τραπέζης του παρακειμένου 
καφφενείου, όπου έκάθηντο μαζί, είχαν 
έγερθμ, καί ήπειλοΰντο. Έ ν  τ ίί άσελήνω 
νυκτί, έ π ί τής σκοτεινής πλατείας, έφ’ 
ιίς τό ράμφος τοΰ άεριόφωτος διέχυνεν 
άμυδράν λάμψιν, ό είς είχεν άνασπάση 
πελωρίαν κάμαν, έξαστράπτουσαν, καί. 
ρεβόλβερ ό έτερος προτείνμ . Κ αΙάπό μα
κράν, ίστάμενος ό πρώτος είς τό πεζο- 
δρόμχον, επάνω, κάτω ό άλλος, έν τφ  
μέσω τής όδοΰ,άπέναντι, προσβλέπονταχ 
άγρίως, έν άνορθώσει μυστάκων καί κο
μών, λοχδοροϋνταχ άμοχβαίως, φαΐνοντ’ έ- 
τοχμοχ νά. έξορμήσουν κατ' άλλήλων.'Από 
τοϋ βραχνοϋ των λάρυγγος, άρτίως προ
φανώς οίνοβραχέν.τος, έξέρχονταχ άναρ- 
θροχ κρωγμοί, έκρήγνυνται βλασφημίαι 
έμπαθεϊς, ϋβρεις πτύοντα ι, βάλλονται 
προκλήσεχς, έν χεχρονομχών παραφορά 
καί βιαιότιιτι κχνήσεων. Με τήν πλατύ- 
γυρον ρεπούμπλικαν άνερρχμμένην έπ ί 
τό ίνίον τον  αύτός, τόν κοΰκκον του ό 
δεύτερος προσπίπτοντα είς τήν όφρύν, 
ώχροί, άνευ γελέκου, τό ύποκάμισον προ- 
βάλλον άνοχκτόν έπ ί τοϋ στήθους, την 
μίαν μόνην χειρίδα τοΰ επανωφοριού πε- 
ραόμένην, μ' εύρϋ ζωνάρι, κατακόκκινον 
κ" οί δύο, περχτυλίσσον τήν όσφύν, λαμ
βάνουν οϋτω  στάσεις παλαιστών, δραμα- 
τχκάς, ώσεί άκατασχέτων έκ θυμοϋ καί 
μένους, λυσσαλέων, παρασκευαζομένων 
νά ροφιίσουν αίμα μεστοΐς χείλεσι, χωρίς 
ΰμως έντούτοις νά μετακχνοΰνται κατά 
βήμα.

— TC σκχάζεσαι ρέ, τή  Μπαναγία σου 
μέσα !. . . Τί κάνεις έτσι σά γυναίκα ; . . . 
Θαρρείς μωρέ ποΰ θά σέ φοβηθώ ποϋ έχεις 
περίστροφο;... Νά μωρέ, έγώ τήν πετάω 
καί την κάμα !... "Ελα στά χέρια σά σοΰ 
3αστάει !...

— Τό σταυρό σου, ρουφιάνε!... Έ γώ  σέ 
φοβάμαι ρέ ;... Π έταχτη ρέ τήν κάμα νάν 
τ ' άφήκω τό περίστροφο . . . Τί τήν έβγα
λες ρ έ ;...

— Τί σκούζεις έτσι, βρέ πεζεβέγκη; ! ... 
Γιά νά μαζωχτφ κόσμος ; . . . ΠοΟ θά μοϋ 
π£ς ρέ, θά στό π ιώ  τό αίματάκχ σου!...

— Έ σύ θά μοϋ τό π ιϊίς  ρέ ; . . . Κείνος 
ποϋ θά μοϋ τό ηι\ι  δέ γεννήθηκε ρέ άκό- 
μ α !... Σοϋ τώφαγα τό μάτι, κακομοίρη!...

Ά παμείβονται κατά τόν τρόπον τοΰ- 
to ν, διηνεκώς, ώς όμιιρικοί ήρωες, έκ- 
σφενδονίζουν φράσεις κομπαστικός καί 
έπιφόβους, προσπαθούν ποιος νά προξε
νήσω διά τοϋ λόγου τρόμον εις τόν άλλον. 
Θά εΐνε ώσεί μία μετά^τά μεσάνυκτα, καί 
τά παράθυρα τών γύρω οικιών εΐνε κλει
στά. Έ ρημος ή  πλατεία, σιγηλή, έκτεί- 
νεται, μέ έλαφρώς θροοΰντα πρός τόν ά
νεμον τά  δένδρα τη ς, προχωρεί, μέχρι 
τή ς λεωφόρου Πειραιώς, φραττομένη ά- 
ποτόμως, άπό τόν βαρύν όγκον τοΰ βρε
φοκομείου. Κ' έν τί]1 σιγή της, αί φωναί 
των άντηχοΰν, τιαράτονοι, προσποιημέ- 
ναι, ώς έγγαστριμύθων, οίδαλέαι, οίονεί

έν άρειμανίω γανριάματι, πλήν ραγισμέ
νο ι ταυτοχρόνως, τρέμουόαι, ώσεί έξ έν- 
δομύχου συνοχής. Τήν άποκρύπτουν ό
μως. δσον δύναντα ι, τήν συνοχήν αυτήν, 
μετά φροντίδος, ύπό  τών άπειλών τόν 
χείμαρρον, καί τή ν  βροχήν τών βωμολο
χιών, καί τών λοιδοριών τήν πλήμμυραν, 
ή τ ις  κ υ λ ίετ 'έκ  τοϋ στόματος αυτών, ά- 
κράτητος. Ε ν ίο τε , έκάτερος ομοίως, φέ
ρει τήν χεϊρα ή τις  μένει έλευθέρα πρός 
τό χείλος, ώσεί πρός ϋποστήριξιν κ ’ έπ ί- 
τασιν, έξωτερίκευσιν άρρενοπρεπεστέραν 
τών προκλήσεων, ά πτετα ι των τριχών, 
καί τάς συστρέφει πρός τά  άνω, λοξώς 
προσδλέπο>ν άμα τόν έχθρόν του, βλοσυ
ρός. Θά έξελάμβανες αύτούς ηθοποιούς, 
αυτόχρημα, έπ ίτηδες έλθόντας, καί συν- 
τυχόντας πρός άλλήλους, ώς δ ιά  νά  πα 
ραστήσουν έν ύπαίθρω, αυτοσχέδιον ει
κόνα θεαματικήν, δρώντα συγχρόνως πρό
σωπα κ' ϋποκρχταί οχ ίδ ιο ι αύτής.

Έ κ  τών έγγΰς ήμιανοίκτω ν ταβερνών, 
άλλων καταγωγίων άναλόγων, άπό τών 
άγόντων ιδίως πρός τό Ψ υρρή πλαγινών 
δρομίσκων, έΓήλθε πρός τόν θόρυβον έ- 
σμός, ποικίλος, ύπηρέτα ι, καταστημα- 
τάρχαι ή  θαμώνες, δύο ή τρεις διαβάτ' έ- 
κοντοστάθησαν. εφάνη δέ μακρόθεν κ 'έ -  
ρυθρόστολος κ λ η τή ρ .Ά λ λ ' άμα είδαν τήν 
α ιτίαν, καί μαχαίρι έξω, καί πιστόλι, έ- 
σπευσαν νά. απομακρυνθούν, άμέσως, έ- 
τρεξαν πρός τάς γωνίας τών πλησίον οι
κιών, άλλοι έκρύβησαν ύπό τάς θύρας, 
διά νά φυλαχθούν, καί έξασφαλισθέντες, 
θεώνται ήδη τήν σκηνήν έκεϊθεν. Ό  έ- 
ρυθρόστολος κλητήρ, κατέλαβεν αύλήν 
τινά , είσήλθεν, ώθησε τήν πόρταν έξο- 
πίσω του, καί μεταστρέψας, παρατηρεί 
πρός τά έκτός, διά τής χαραμίδος.

Οί δύο άθληταί, ίστανται πάντοτε, ά- 
πένα ντι άλλήλων, μέ τά  δπλα των, έξε- 
μοΰντες τήν όργήν -των. Ά λλά τών οπλών 
δάαύτώ ν νά κάμω χρήσιν δέν τό σκέπτε
τα ι κανείς, ό άγών περιορίζεται νά είνε 
μόνον λόγων, κ’ έφ' δσον ταΰτα άπομέ- 
νουσιν άργά, έπ ί τοόοΰτον ούτοι  γ ίνον
τα ι τραχύτεροι. Προδήλως, οί ένδιαφερό- 
μενοι, θά ηύχοντο νά έμεναν τά  πράγμα
τα έως έκεΐ, ή  κάλλιον νά εύρίσκοντο άμ- 
φότεροι μακράν, παντοΰ  άλλοΰ, παρά νά 
διαγωνίζωνται άνδρείας πάλην έ π ί τής 
πλατείας ταύτης. Δυστυχώς, οί θεαταί 
π υκνοΰντα ι έτι μάλλον, προστίθενται καί 
άλλοι διαβάται είς αύτούς, ολοι δμως 
σπουδάζοντες νά φυλαχθούν ώς δύνανται 
καλλίτερα, καί μακρυνόμενοι έν ταραχή 
τών διαπληκτιζομένω ν. Καί αύτοί λοι
πόν, άφοΰ ούδείς εύρίσκεται νά τούς κρα- 
τήσι?, άφοϋ έξήντλησαν καί τό ύδρεολό- 
γιον καί τό φοβερολόγιον αύτών, άφορών- 
τες πρός τή ν  συνάθροισιν, έκτεθειμένοι, 
άναγκαζόμεν' ίσως νά ένθυμηθούν καί ά- 
κοντες τό σύνηθες παρά τα ΐς τάξεσί των 
λόγιον, δι'ού έξηγοΰνται οί καυγάδες, »τό 
φιλότιμο έφαγε τόν Κυβερνήτη», βλέπουν 
μετ' άλγους υποχρεωμένους έαυτούς νά 
συντομεύσουν τήν άπόστασιν, άρχίζουν 
νά πλησιάζουν πρός άλλήλους, μέ άκκι- 
σμούς καί μέ λυγίσματα διάφορα, συχνά- 
κις ώς νά κάμνουν βήμα σιιμειωτόν, ή  ώς 
νά θέλουν μάλλον νά  χορεύσουν τόν καρ- 
σιλαμάν, καταδαίνεχ τέλος άπό τοΰ λιθο

στρώτου του ό είς, ό άλλος προχωρεί, άρ- 
γά-άργά, καί ούτε νά πυροβολήσω 6 κρα- 
δαίνων τό πολύκροτον τολμ ά / άλλ' ούτε 
καί ό λαζοφόρος νά όρμήσμ. Λέν παύουν 
δμως έντοΰούτο) νά έρεύγωνται, τά έξ ά- 
μάξης, ώς διά νά ένθαρρύνουν έαυτούς μέ 
τάς κραυγάς, νά  συνειθίσουν είς τή ν  σκέ- 
ψιν τής τυχόν πραγματοποιήσεως τών ά- 
πειλών έν προσεχεΐ, προφέροντες αύτάς, 
κ" έπιχειροϋντες νά έπχβληθοΰν πλειότε- 
ρον, δσω μάλλον έγγίζουν τόν άντίπαλον. 
Έ κ  τών καταφυγίων τών κρυβέντων, ά- 
κούονται κατά καιρόν κρίσεις τινές, α ϊ- 
τινες φαίνονται ώς νά έξερεθίζουν τούς 
άνθρώπους. Καί ή  άπόστασχς άνεπαχσθή- 
τως συντομεύεται, οί παλαισταί θά προσ
πελάσουν, θέλουν-δέν θέλουν θ ά έπ έλ θ ’ ή 
σύγκρουσις.

Αίφνης, ό είς αύτών, ό αίρων τή ν  κά- 
μαν, ώς συγκεντρώσας τάς δυνάμεις του , 
λαβών άπόφασιν, έσχάτιιν, όρμο, έν άκα- 
ρεΐ, άναπηδζΐ, κάί ρ ίπ τετ’ έ π ί τόν έχθρόν. 
Ε κ είνο ς , ζαλχσμένος πρό τής άποφάσεως, 
βλέπων τόν κίνδυνον ένσκήπτοντα, άφί— 
νει τήν σκανδάλην, καί ό κρότος τοΰ ρε
βόλβερ, άντηχεΐ, ξηρός. Ά λλ ' άπό τή ς  
τρεμούσης του χειρός, έκφεύγει άδεξίαή  
βολή, πλαγίως, άπρακτος, χαμένη, καί 
ένεπάγη είς τόν τοίχον άντικρύ. Ό  άλ
λος, έφθαόεν ήδη, πλησιέστατα, δέν ά πέ- 
χει πλέον παρά ο’πιθαμάς, έπ ίκειτα ι αύ- 
τώ. Οί κουτσαβάκηδες, άσθμαίνοντες, έρ
χονται είς χεχρας, σώμα πρός σώμα, άντ- 
αρπάζονταχ, ένηγκαλίσθησαν σχεδόν.Ά λ
λά, πριν νά έπιτεθη  ό εις τοΰ άλλου, 
σπεύδει τό πρώτον έκαστος νά άσφαλίσω 
έαυτόν, κα ί ό μέν δράττει τήν χεϊρα τή ν  
κρατοΰσαν τό ρεβόλβερ, άπό τοΰ καρποΰ, 
ό δέ τοΰ  πήχεω ς τοΰ τείνοντος τή ν  μα
κράν μάχαιραν. Διά τή ς έτέρας τών χει- 
ρών, κρατεί έκεΐνος άπό τοΰ λαιμοΰ τόν 
δεύτερον, τόν σφίγγει, κα ί οΰτος περ ι
βάλλει τίιν  όσφύν αύτοΰ, ζητεί νά τόν 
κλονίσι,ι, καί τόν σείει συνεχώς. Πλήν 
πασαχ αί προσπάθειαι αύτών, καταφανώς 
δέν συγκεντροϋνται, ή είς τό νά έπ ιτύ - 
χουν, δσον ένεστι, τών δπλων τήν άδρά- 
νειαν, κ 'ένφ  συγχρόνως άγωνίζονται ποιος 
νά Qityrf. καταγής τόν έτερον, τό βλέμμα 
έχει μόνον είς τή ν  χεϊρα τοΰ έχθροΰ προ- 
σηλωμένον, καί πρός τά  έκεΐ τή ν  δύνα- 
μχν αύτοΰ έντεταμένην.

Τρχκλίζουν έπομένως, έ π ί τοϋ εδάφους, 
προπολλοϋ, έν τώ κονιορτφ, πολυειδώς 
κχνοΰνται, διαγράφουν σχήματα, ώς μαι- 
νομένων νευροσπάστων παλαιόντων, καί 
τής καρδίας των ό ήχος, ισχυρός, φαίνε
τα ι ώς νά συνοδεύω τάς φωνάς, καί αί 
σκχαί των πάλλονται, μελαναί έ π ί τοΰ 
χώματος. Θά έχουν πλέον τοΰ τετάρτου 
βέβαια, ϋπου τοιουτοτρόπως κατατρίβον- 
τα ι, καί διατρέχουν τιίν τριγύρω έκτασιν, 
μετατοπίζονται άδιακόπως, βάλλουν ά
γριας ώρυγάς, πνιγόμενοι, ίδρώνοντες έξ 
αγωνίας, έν θρασυδειλί' άπεριγράπτω . Κ’ 
αί βλασφημίαι των τηροΰν τόν αύτόν τύ
πον άπαράλλακτον, καί ούδ' έ π ί στιγμήν 
έγκατελείφθη ή  πολύτιμος τοϋ λόγου συν
δρομή, καί άφοϋ συνεπλάκησαν καλά-κα- 
λά, τόρα, πειρώ νται, ποιος έκ τών δύο, 
νά καταφέρμ τόν έχθρόν—νά τόν άφήσμ.

— Ά σε με ρέ, τό σταυρό σου μέσα !...



ΙΒΑΝ ΤΟΥΡΓΕΝΕΦΆ σ ε με ρέ σοϋ λέω !... Θά σέ βαρέσω μω
ρέ, νά  φάω τά  κόκκαλα της μάννας μου, 
θά (}έ βαρέσω !... Ά σ ε  με !...

— Έ σϋ μωρέ θά βαρέσμς;. . Τί μέ κρα- 
τα ς μωρέ άπό τό λαιμό ;... 'Αμόλα μου τό 
χέρι σά σοϋ βαστάει !...

Καί οφθαλμοί προβάλλουν έξω τών κογ
χώ ν, και γλώσσαι κρέμαντ' έξω έν σιέλοις, 
καί γογγυσμοί ακούονται, και την ώχρό- 
τη τα  έδίωξε προπολλοϋ ή πελ ιδνότης.

’Αλλά, διαμιάς, έξ έντάσεως ώς άκου- 
<3ίας,άποσπασθεΐσα άκαθέκτως,ή χειρ τοϋ 
κρατοϋντος τίιν μάχαιραν τινάσσεται, φέ
ρεται ταχεία χωρίς νά ήξεύρμ και εκείνη 
πώ ς πρός τό άντικρύ στήθος, κ 'ίσχυρο- 
τέρα έτι μάλλον έκ τοϋ άνεπιγνώ του της 
φοράς, έμ π ή γετ’ είς τή ν  σάρκα, κάτωθεν 
τοϋ δεξιοϋ μαδτοϋ.

— "Ωχ !, δκαμεν ό άνθρωπος, βαθέως, 
μετά πόνου, κατακίτρινος ώς τό φλωρί. 
’Ά ιντε  μωρέ, μ ’έφαγες!...

Τό αίμα ήρχισε νά διαβρέχμ τά ενδύ
ματα, διέφυγε τής παλάμης τό ρεβόλβερ, 
έπεσε χαμαί,παρά τόν πρότερον πεσόντα 
ήδη κοΰκκον. "Εντρομος ό άλλος έ π ί τμ  
6έα τοϋ συμβάντος, έσυρε τή ν  μάχαιραν, 
έκυψε κ’ έλαβε τόν κοϋκκον, φαίνεται ώς 
λάφυρον,καί φεύγων είς τά  τέσσερα εύθύς, 
έξηφανίσθη έξοπίσω τής γωνίας, άστρα- 
π ή . Ό  τραυματίας έμεινε μεμονωμένος, 
έκλινε τό γόνυ πρός τό χώμα, έβαλεν έ- 
πώ δυνον οίμωγήν.

— Ε λ ά τε  μωρέ πα ιδιά  !... Μ" έφαγε ό ά
τιμος !...

Οί κεκρυμμένοι, βλέποντες ένα πλέον, 
μόνον και πεσμένον καταγής, κα ί πληγω- 
μένον, ήρχιΟαν συρρέοντες, έξήλθον άπό 
τών θυρών καί άφησαν τά άγκωνάρια, 
προσέδραμόν. τόν περιέβαλον έν κύκλω. 
Δύο έλαβον αύτόν, άπό τών μασχαλών, 
τόν ϋπανήγειραν, τόν έστησαν έπάνω είς 
τούς πόδας του, κ’ έβάδιύαν, διευθυνό- 
μενοι πρός τά εμπρός.

α— Μωρ’ έκαμα γώ νάν τοΰ κρατήσω τό 
χέρι ποϋ  νά πάρ" ό διάολος !..., λέγει οίο- 
νε ί άχθόμενος έ π ί τώ συμβάντι είς τών 
προσδραμόντων.

— Μωρέ τούς είχα πιασμένα καί τούς 
δύο έγώ μά μοϋ ξέφυγαν !..., προσθέτει 
άλλος, πλειοδοτών είς γενναιότητα.

— Βρέ θάν τοϋ τίιν  έπερνα ’γώ τήν κά~ 
μα, μ ά τ ι  νά σοϋ κ ά νω !..., άντικρούει 
τρ ίτος, ολοι ϋπο ;οοϋντες οτι_ προσεπά- 
θησαν πάσμ δυνάμει νά προλάβουν τό 
κακόν, καί άνεμίχθησαν ένεργώς διά νά 
χωρίσουν, άλλ' άδιιλον έκ ποίας άνωτέ- 
ρας τύχη ς, ή  έπέμβασίς των δέν άπέβη 
τελεσφόρος. Καί ένω ό τραυματίας μετα- 
φέρεται ϋποβασταζόμενος είς τό πλησίον 
φαρμακεΐον, συνεχώς άναστενάζων, οί 
θεαταί χειρονομούν βιαίως έν τφ  μέσω 
τή ς  όδοΰ, ϋπό  τό τ^ομαλέον φέγγος τοϋ 
φανοϋ, καί συζητούν έ π ί μακρόν, μέ π α 
ραστατικά κινήματα καί μέ κραυγάς, καί 
μεγαλιιγοροϋν, προσπαθοΰντες νά κατα
πείθουν καί άλλήλους κ’ εαυτούς, ότι καί 
αύτοί έλαβον μέρος είς τόν καυγάν...

Μιχαήλ Μτ,τβίχτ,;

*0 κομπάζων έ π ί τή  κοινωνική αύτοϋ 
τάξει, διαλαλεϊ τρόπον τινά  ϋτι είνε κα
τώτερος.

Ο Π Ρ Ω Τ Ο Σ Ε Ρ Ω Σ
(Lyv£yeia* fit σ. 521.

Ώ ουλάκι μου, έλεγε κλίνουσα τήν κε
φαλήν τη ς έπάνωθέν μου, ή δέ γλυ- 
κυτάτιι φωνή τιις ένέφαινε καί τινα  

τρόμον. Διατί νά μ ' άκούσμς κ α ιν ά  π η 
δήσεις ; . .  . Έ λ α ,  σ' άγαπώ, σήκω !

Τό στήθός της άνέπνεε πλησίον τοϋ 
στήθους μου καί αί χεϊρές της έθώπευον 
τά ν κεφαλήν μου· αίφνης δέ — ώ, Θεέ 
μου !—τΐ συνμσθάνθην τήν στιγμήν έκεί- 
νη ν ;— Τά χείλη της τά  δροσερά καί γλυ
κύτατα έκάλυπτον διά φιλημάτων τό 
πρόσωπόν μου δλον, καί έψαυσαν κ α ίτά  
χείλη μ ο υ . .  ·. Ά λλά παρευθύς νοήσασα έκ 
τή ς έκφράσεως τοϋ προσώπου μου ότι ή 
λιποθυμία μου είχε παρέλθμ, καί το ι εϊ- 
χον τούς οφθαλμούς κλειστούς,ήγέρθη μεθ' 
όρμής λέγουσα·

— Έ λ α  ! σήκω, διαβολάκι,ξεμυαλισμένε! 
Διατί κυλιέσαι είς τήν σκόνην ;

Ή γέρθην.
— Δός μου τό άλεξήλιόν μου· βλέπεις 

ποϋ το έπέταξα καί έπειτα  μή με κυτ- 
τάζμς κατ’ αύτόν τόν τρόπον· τ ί άνοη- 
σίαι ε ϊν ’αύταΐ ; Δέν πονεΐς πουθενά ; Δέν 
σ’ έκέντησαν ή τσικνίδες ; Ιο ϋ  είπα  νά 
μή με κυττάζμς κατ’ αύτόν τόν τρόπον. 
Ά λ λ ’ αύτός δέν καταλαμβάνει τ ίπ ο τ ε ! 
δέν άποκρίνεται τίποτε  ! έλεγεν ώς καθ’ 
έαυτήν . . .  Πήγαινε ’ς τό σ π ίτ ι σας, κ ύ 
ριε Βάλδεμαρ, καθαρίσου καί μή θέλμς 
νά  μ ’ άκολουθφς· εί δε μή θά μου κακο
φαν μ, καί τότε πλέον ποτέ . . .

Καί πριν συμπληρώσει τήν φράσιν άπε- 
μακρύνθιι σπεύδουσα, έγώ δέ έμεινα κα- 
θήμενος έπ ί τής όδοΰ· οί πόδες μου δέν 
ήδύναντο νά με ϋποστηρίζωσν αί χεΐρες 
μου με έκαιον διότι αί κνίδα ι με εΐχον 
κατακεντήσμ, μσθανόμην πόνους είς τίιν 
ράχιν, καί είς τήν κεφαλήν μου ζάλην. 
Ά λλ’ δ τ ι  συνμσθανόμιιν ήτο τοσοϋτον 
εύφρόσυνον καί ήδϋ ώστε ούδέποτε πλέον 
έ π ί ζωής μου έπανελήφθιι. Ήσθανό- 
μην καθ' όλα τά  μέλη μου καχεξίαν τινά 
εύάρεστον ή τ ις  τέλος είχε καταλήξμ είς 
αναφωνήσεις χαρμοσύνους καί άλματα. 
Πράγματι, ώς βλέπετε, ήμιιν έτι παι5ίον.

IΓ'
Ό λ η ν  έκείνιιν τήν ήμέραν ίίμην φαι

δρός καί ύπερήφανος, διετήρουν σαφέ
στατα έπ ί τοϋ προσώπου μου τίιν αίσθη- 
σιν τών φιλημάτων τής Ζηνσ.ΐδος ενθυ
μούμενος μετ' εύφροσύνου φρικιάσεως 
πάσαν λέξιν τη ς καί τόσον ζιιλοτύπως 
έβαυκάλιζον τίιν άπροσδόκητον εύδαιμο- 
νίαν μου, ώστε έφοβούμην μάλιστα νά 
έπανίδω  έκείνην ή τ ις  ήτο ή αίτια τών 
άγνώστων μοι τούτων συγκινήσεων. Μοί 
έφαίνετο δέ ότι ούδέν πλέον ήδύνατο νά 
ζητήσμ άνθρωπος παρά τής εύτυχίας, 
καί . ότι ήδη  ώφειλον νά είσπνεύσω δ ι’ 
δλης τή ς δυνάμεως τών πνευμόνων μου 
τήν ϋστάτην εισπνοήν καί νά έκπνεύσω.

Ά λλά τήν έπιοΰσαν πορευόμενος πρός 
τήν Ζιιναΐδα κατειχόμιιν ϋπό ταραχής 
σφοδράς, ήν μάτην προσεπάθουν νά  συγ- 
καλύψω ϋπό  τό προσωπεϊον άταράχου

άμεριμνησίας άνθρώπου θέλοντος νά δη- 
λώσμ οτι εΐνε διακριτικός καί είξεύρβι νά 
σιγμ.

Ή  Ζηναΐς με εΐδεν άνευ τινός ταραχής 
άλλά μόνον με ήπείλησε διά τοϋ δακτύ
λου της καί με ήρώτησεν έάν εΐχον μ ώ 
λωπας έ π ί τοϋ σώματός μου. Ά μ α  τμ  
έρωτήσει της διελύθη παραχρήμα καί ή 
σοβαρά ήρεμία μου καί τό ήθος μου τό 
μυστηριώδες μετ'αύτώ ν δέ καί ή άπέναντι 
αύτής στενοχώρια μ υ.

Καί να ι μέν δέν προσεδόκων παρά τή ς 
Ζηναΐδος έκτακτόν τ ι, άλλ’ ή  ήρεμία αύ
τή ς ένεποίησεν έν έμοί τό αίσθημα ψυ
χρολουσίας. Έ νόουν ότι μ ’ έβλεπεν ένώ- 
π ιόν της ώς παιδίον καί διά τοϋτο ή 
καρδία μου έσπαράσσετο. Ή  Ζηναΐς έβά- 
διζεν έν τφ  δωματίω καί έμειδία όσάκις 
συνηντώντο τά βλέμματά μας· άλλ'ή διά- 
νοιά της ήτο πολύ μακράν έμοΰ ώς έφαί
νετο φώς φανερόν. . .

«Νά της όμιλήσω περ ί τών χθεσινών ; 
διενοήθιιν· νά τη ν  έρωτήσω ποϋ  έτρεχε  
τόσον σπεύδουσα, διά νά μάθω τέλος . . . ·

Ά λλά άντί νά την έρωτήσω, έποίησα 
διά της χειρός μου κίνημα άποθαρρύν- 
σεως καί έκάθισα άπομεμονωμένος έν τ ιν ι  
γωνία.

Ό  Βελοβζορόδ είσήλΟεν. Έ γώ  δέ ίδών 
αύτόν έχάρην.

— Δέν σας εϋρήκα ίπ π ο ν  ήσυχον,εΐπεν 
άποτόμως. Μοϋ ύπεσχέθησαν ένα, άλλά 
δέν είμαι βέβαιος Φοβούμαι.

— Τί φοβεϊσθε ; Δύναμαι νά σας έρωτή
σω ; ήρώηισεν ή  Ζηνσΐς.

— Τί φοβούμαι; Ά λλά σείς δέν είξεύ- 
ρετε νά ιππεύετε, καί ΰ μή γένοιτο άν 
συνέΟαινε δυστύχημα. Καί δέν μου λέ
γετε πόθεν σας ήλθεν αύτή ή ιδέα τέλος 
πάντω ν ;

— Τοϋτο εΐνε ίδικός μου λογαριασμός. 
Τότε λοιπόν θά παρακαλέσω τόν Πέτρον 
Βασίλιεβιτς . . . (Ό  πατήρ μου ώνομάζετο 
Πέτρος Βασίλιεβιτς καί μ ετ’ άπορίας μου 
ήκουδα προφερόμενον τό δνομά του μετά 
τόσης έλευθερίας καί εύκολίας, ώς έάν 
ή  Ζηναΐς ήτο βέβαια οτι ή αίτιισίς της 
θά είσηκούετο) . . .

— Ά  ! μετ’ αύτοϋ θέλετε νά έξέλθετε 
είς ιππασ ίαν , είπεν ό Βελοβζορόβ.

— Είτε μετ' αύτοϋ είτε μ ετ’ άλλου σάς 
εΐνε άδιάφορον· άλλ’ δπως δήποτε όχι βέ
βαια μαζί σας.

— Ό χ ι μαζί μου ; ήρώτησεν ό Βελοβζο
ρόβ. "Οπως αγαπάτε. Πολύ καλά. Θά σας 
εύρω ενα ίπ π ο ν .

— Μόνον νά προσέξετε νά  μή μου εϋ- 
ρετε κανέν ψοφίμι· σάς λέγω πρός γνώσίν 
σας ϋτι θέλω νά καλπάζω.

— Θά καλπάσετε άφ’ ού το θέλετε . .  . 
Ά λλά μετά τίνος ; . . . μετά τοϋ Μαλεύ- 
σκυ ;

— Καί δ ιατί ύχι μετ' αύτοϋ, σπαθοφόρε 
μου ; 'Ακούσατε λοιπόν, προσέθηκε, μή 
χύνετε φλόγας άπό τά μάτια σας καί θά 
σας 'πάρω καί σάς συνοδείαν μου. Είξεϋ- 
ρετε πολύ καλά τ ί εΐνε είς έμέ ό Μαλεύ- 
σκυ . . . . Ού ! . .  . καί έσεισε τίιν κεφαλήν.

— Μοϋ τα λέγετε αύτά πρός παοηγο- 
ρίαν,έγόγγυσεν ό Βελοβζορόβ.

Ή  δέ Ζηναΐς καμμύουσα τούς οφθαλ
μούς ε ίπε  ·■



— Σας παρηγορούν ; ώ, ώ ! ώ ! Σπαθο- 
φόρε μου, είπε τέλος ώς μη εύρίΣκουΣα 
πρόχειρον Αλλην λέξιν. Καί Σείς, κύριε 
Βαλδεμάρ, δέν θά ήθέλατε νά έλθετε μαζί 
μας ;

— Δέν μ ’ άρέΣει. . .  νά  είμαι μέ πολ
λούς . . . έψιθύρίΣα κάτω νεύων τούς ο
φθαλμούς.

— Προτιμάτε τάς Ιδιαιτέρας Συνομι
λίας. Αί, περ ί όρέξεως ούδείς λόγος, ε ίπε 
ΣτενάζουΣα. Βελοβζορόβ, πήγα ινε  λοιπόν 
νά φροντίΣμς αϋριον τόν θελω τόν ί π 
πον.

— Ό λα καλά ! ε ίπεν ή γηραιά π ρ ιγκ ί- 
πιΣΣα, δλα καλά· άμέ χρήματα ;

Ή  Ζιιναίς ΣυνοφρυωθεΐΣα, ε ίπε  :
— Δέν Σας ζητώ. Ό  Βελοβζορόβ θά μου 

δανείΣτι.
. — θ ά  δανείΣμ, θά δανείΣμ, έγρύλλιΣεν 
ή γηραιά πριγκίπιΣΣα, εύθύς δέ δ ι' όλης 
τής δυνάμεο>ς τοϋ λαιμού της άνεφώ- 
νηΣε ; ΔουνιάΣχκα !

— Μά, μητέρα, δέν Σας έδωκα κώδοινα ; 
παρετήρηΣεν ή νεαρά πριγκίπιΣΣα πρός 
τήν γηραιόν.

Ά λλ ' ή γηραιά ουδόλως προΣέχουΣα είς 
τήν παρατήρηΣίν τής κόρης της άνεφώ- 
νηΣεν αύθις ;

«ΔουνιάΣχκα !»
Ό  Βελοβζορόβ άποχαιρετίΣας άπήλθε 

καί έγώ μετ’ αύτοΰ Συναπήλθον.
Ή  Ζηναις δέν μ ’ έκράτιιΣε.

ΙΔ-

Τάν έπιοϋΣαν πρωίαν έξηγέρθιιν ένω- 
ρίς, έκο^α ράβδον έκ τοϋ κ ιίπου καί έ- 
πορεύθην πρός τό φρούριον, θέλων νά 
διαΣκεδάΣω τίιν θλϊψίν μου.

Ή  ήμέρα ητο λαμπρά, καθαρά καί ούχί 
πολύ θερμή. "Ανεμος έλαφρός καί δροΣε- 
ρός έπνεε μετά έλαφροϋ καί όμαλοϋ θροϋ, 
δΣτις όμως δέν έΣειεν οΐιδέ φύλλον δέν
δρου. Πολλίιν ώραν περιεπάτουν είς τά 
βουνά καί τά  δάΣη, άλλά δέν μΣθανόμην 
έμαυτόν εύαρεΣτούμενον.

Είχον έξέλθμ τής οικίας διανοούμενος 
νά άφεθώ όλος εις τίιν άθυμίαν μου. Ά λλ ' 
ή  νεότης, ή  λαμπρά ήμέρα, ό δροΣερός 
άήρ, ό ορμητικός δρόμος, ή  άνάπαυΣις 
έπ ί τοϋ χόρτου έν τόπω έρημικώ καί ά- 
ποκέντρω έξενίκηΣαν. Ή  μνήμη τών ά- 
λήΣτων μου δεινών, τών δοθέντων μοι φι
λημάτων, διετέλει διαμένουΣα έγκεχαραγ- 
μένμ έν τμ  ψυχίΤ. μου, άλλ’άνευ τινός 
π ικρίας. Μοί ήτο ήδύ καί εύηρεΣτοί/μην 
διανοούμενος δτι ή Ζηναΐς δέν ήτο δυ
νατόν νά άμφιβάλμ περί τοϋ ήρωϊΣμοϋ 
καί τής γενναιότητός μου.

«Προτιμά τους άλλους, δ ιενο ή θ η ν έ- 
Στω ! άλλά μόνον δ τ ι οί μέν άλλοι λέγουν 
έγώ δέν πράττο). Καί μήπω ς έως έδώ μό
νον περιορίζονται δΣα δύναμαι νά κάμω 
ύπέρ αύτής;»

Καί ή φανταρία ήρχιΣεν αύθις έργαζο- 
μένη. Έ φανταζόμην πώς θά ήδυνάμην νά 
την ΣώΣω άπό τών χειρών έχθροϋ τίνος· 
πώς α^ματόφυρτος θά την άπεφυλάκιζον 
καί πΐι>ς θά άπέθνηΣκον πρό τών ποδών 
της Ά νεπόλουν τήν εικόνα τήν κρεμα- 
μένην έν τμ  αίθούΣμ μας καί είκονίζου- 
Σαν τόν Μαλέκ Ά δέλ άπάγοντα τήν Μα- 
τθίλδην.

Ά λ λ ’ αίφνης τά διανοήματά μου μετέ- 
βαλον δρόμον, δ ιότι παρετήρηΣα δρυοκο
λάπτην ποικιλόΣτικτον καθιίμενον έπ ί 
κλάδου δένδρου καί βλέποντα διά τών 
κλάδων δεξιά kuI άριΣτερά μετά ταραχής, 
ώς μουΣικός δπιΣθεν τοΰ μεγάλου χάλ
κινου όργάνου του.

Έ π ε ιτ α  έπεχείρηΣα νά τραγωδήΣω : 
«Τά κάταΣπρα χιόνια» 

καί κατέληξα δ ι’ άόματίον τή ς  εποχής : 
«Σέ περιμένω δταν 
»ό Ζέφυρος ’ξυπνήΣμ».

Έ π ε ιτ α  απήγγειλα γεγωνυία τη  φωνμ 
τήν άποΣτροφήν τοϋ 'Τερμάκ πρός τους 
άΣτέρας έκ τή ς τραγωδίας τοΰ Χομιακόβ. 
Τέλος προΣεπάθηΣα νά ποιήΣω καί έγώ 
ποιημάτιον μελαγχολικόν. Καί εϋρηκα 
τόν επωδόν έκάΣτης τετραΣτίχου Στρο- 
φ ή ς:

«Ώ , Ζηναίς μου! Ζηναΐς μου !»
άλλά τοϋτο καί μόνον· οΰδέν άλλο κα- 
τώρθωΣα νά έπινοήΣω.

Έ ν  τούτοις προΣήγγιζεν ή ώρα τοϋ γεύ
ματος. Κατέβην είς τόν λειμώνα, καί έ- 
κεΐθεν δ ι’ άτραποΰ Στενής έλικοειδοΰς 
κατηυθύνθην πρός τήν πόλιν. Πορευόμε- 
νος ήκουΣα ύπόκωφον πο5οβολιιτόν ίπ 
πων έρχομένων όπιΣθέν μου.

ΈΣτράφην καί διά μιας έΣτάθην άπο- 
καλυπτόμενος· άνεγνώριΣα τόν πατέρα 
μου καί τή ν  Ζηναί3α. ' Εβάδιζον έφ ιπποι 
παραπλεύρως καί ό μέν πατιίρ  μου Στη- 
ρΐζων τήν χεϊρα έ π ί τοϋ ίπ π ο υ  του ώμί- 
λει πρός τίιν νεάνιδα κλίνων όλος προς 
αύτήν και μ ε ιδ ιώ ν  ή δέ Ζηναίς ήκροάτο 
Σιωπηλή νεύουΣα κατά γής καί έχουΣα 
τά χείλη  ΣυνεΣφιγμένα.

Κατά πρώτον είδον αύτούς μόνονάλλά 
μετά τινα  δευτερόλεπτα έν τή  γωνία, τής 
όδοϋ έπεφάνη ό Βελοβζορόβ έν Στολή, ίπ -  
πεύων ίπ π ο ν  μέλαινα καί άφρίζοντα έκ 
τοΰ καμάτου. Τό γενναϊον ζώον έΣειε τήν 
κεφαλήν, έχρεμέτιζεν, έλάκτιζεν, άλλ’ ό 
άναδάτης Συνεκράτει αύτό Σφιγγών τόν 
χαλινόν.

Έ γώ  άπεχώρηΣα.
Καί ό μέν πατήρ  μου άνεκάθιΣεν έπ ί 

τοΰ έφ ιππίου, ή  δέ Ζηναΐς βραδέως άπέ- 
βλεψε πρός αύτόν καί έξηκολούθηΣαν τόν 
δρόμον των άμφότεροι καλπάζοντες.

Ό  Βελοβζορόβ ώρμηΣε κατόπιν αύτών 
κλαγγάζοντος τοΰ ξίφους του.

«Είνε κόκκινος Σάν άΣτακός, είπον 
κ α τ’ έμαυτόν, έν φ έκείνη δ ια τί τάχα εΐ
νε ώχρά ; Ό λον τό πρωί έτρεχεν έφ ιππος 
καί δμως πάλιν είνε ώχρά !»

ΔιπλαΣιάΣας τό βήμά μου έπανήλθον 
οίκαδε άκριδώς τήν ώραν τοΰ γεύματος.

Ό  πατήρ μου είχεν ήδη  άλλάξη ίματι- 
Σμόν, είχε νιφθμ καί δροΣερός δροΣερός 
έκάθιιτο παρά τήν μητέρα μου καί διά 
τής ήχηρας καί ομαλής φωνής του άνεγί- 
νωΣκε τήν έπιφυλλίδα τής «Έφημερίδος 
τών ΣυζητήΣεων■>. Άλλ" ή  μήτηρ ήκροα- 
το ούδόλως προΣέχουΣα. ΊδοΰΣά με ήρώ- 
τηΣε ποΰ ήμην καί προΣέθιικεν ότι δέν 
εύηρεΣτεΐτο βλέπουΣα τούς άλλους νά  γυ
ρίζουν Κύριος οίδε ποΰ καί μετά τίνος.

«Άλλά ήμην μόνος μου!» ήθέληΣα νά 
είπω , άλλά άποβλέι^ας πρός τόν πατέρα 
μου έΣιώπηΣα ούδ’ έγώ είξεύρω διά τ ί.

J
Τάς έπομένας πέντε ϊι έξ ήμέρας δέν 

είδον Σχεδόν τήν Ζηναιδα. Ε ίπεν δ τ ι ά- 
Σθενεΐ, δπερ δμο)ς δέν έκώλυΣε τούς τα 
κτικούς έπιΣκέπτας νά είνε παρόντες έν 
τ φ  Συνήθει τόπω  των, πλήν τοΰ Μαίδα- 
νόβ, ΰΣτις άπεθαρρύνετο καί έγίνετο π ε 
ρίλυπος εύθύς ώς δέν ε Γ-ριΣε περΐΣταΣιν 
νά έπιδείξμ  τόν ένθοι,'ΣιαΣμόν του.

Ό  Βελοβζορόδ έκάθητο άείποτε Σκυ
θρωπός έν τ ιν ι γωνία, κρυψίνους καί κα- 
τακόκκινος.

Έ π ί  τοϋ πονηρού προΣώπου τοΰ Μα- 
λεΐ/Σκυ διιίρχετο άπαύΣτως μειδίαμα κα
κεντρεχές. Τώ ΰντι είχε περιπέΣμ είς τήν 
δυΣμένειαν τή ς Ζηναΐ5ος, καί μετά φρον
τίδος ιδιαιτέρας προΣεπάθει νά τυγχάνμ  
καλής ύποδεξιώΣεως παρά τή ς γηραιας 
πριγκιπίΣΣης. Η μέραν τινά  μάλιΣτα Συ- 
νώδευΣεν αύτήν εις τοΰ γενικοΰ διοίκη- 
τοΰ· άλλά τό διάβημα τοΰτο είς ούδέν ώ- 
φέληΣε, ό δέ ΜαλεύΣκν μάλλον δυΣηρε- 
Στήθη· δ ιότι άνέμνηΣαν αύτόν ίΣτορίαν 
τ ινά  μετά άξιωματικών τινω ν καί ήναγ- 
κάΣθη νά ε ίπ η  δικαιολογούμενος δ τ ι τήν 
έποχήν περί ής έγινε λόγος ητο τότε ό- 
λίγον πεπειραμένος.

Ό  ΛούΣχιν ήρχετο δίς τής ήμέρας,άλλά 
δέν έμενε πολύ. Έφοβούμην δέ αύτόν ό- 
λίγον άπό τής τελευταίας έξηγήΣεως ή 
μών καί ταυτοχρόνως μΣθανόμιιν πρός 
αύτόν άληθή καί άκραιφνή Συμπάθειαν. 
Έ λθεν  ιίμέραν τινά  νά περιπατήΣμ έν 
τφ  κήπω  ΧεΣκουτΣιχνόε. ΤΗτθ δέ τήν ή- 
μέραν ταύτην εύθυμότατος καί τά  μάλι- 
Στ’ άξιέραΣτος· μοί έδειξε διαφόρους go- 
τάνας καί άνθη καί μ ’ έμαθε τά  ονόματα 
αύτών καί τάς ιδ ιότητας καί αίφνης άνε- 
φώνηΣεν άΣκόπως πλήττω ν τό μέτωπον :

«Καί έγό> ό μωρός ένόμιζον δ τ ι είνε φι- 
λάρεΣκος ! Πιθανώς κάποιος ύπάρχει είς 
τόν όποιον θά θυΣιαΣθμ όχι μετά πολλής 
δυΣκολίας καί χαράς.»

— Τί Σημαίνει τοΰτο ; ιίρώτηΣα.
— Είς Σέ ! τ ίπ ο τε  δέν θέλω νά είπω» ά- 

πεκρίθη ό ΛούΣχιν άποτόμως.
Ε π ε ιδ ή ,ή  Ζηναίς έξηκολούθει άποφεύ- 

γουΣά με, ή  δέ παρουΣία μου, δέν ήτο 
δυνατόν νά μή το παρατηρήΣω,. . . τήν 
δυΣιιρέΣτει. ΆπέΣτρεφεν ά π ’ έμού άκου- 
Σίως· άκουΣίως ! τοΰτο ίΣα ϊΣα με έπε ί- 
ραζε. Ά λλά τ ί νά  κάμω, προΣεπάθουν νά 
μή εύρίΣκωμαι πρό τών οφθαλμών τιις· 
μακρόθεν μόνον τήν παρεφύλαττον, δπερ 
δμως ούδέ π ά ντο τ’ έπετύγχανον.

Συνέδαινεν έν αύτι“ι καί άλλο τ ι  άκα- 
τάληπτον. Ή  δι!;ις τ ις  είχεν δλως έξαλ- 
λοιωθμ. Τήν δέ άλλοίωΣιν αύτής ταύτην 
παρετήρηΣα μάλιΣτα έΣπέραν τινά  ήΣυ- 
χον καί θερμήν καί έξεπλάγην. Έ καθή- 
μην έ π ί μικρού θρανίου χαμηλού ύπό τό 
φύλλωμα άκταίας (κουφοξυλιάς)· μοί ήρε- 
Σκε δέ ή θέΣις αϋτη  δ ιότι έξ αύτης ήδυ
νάμην νά βλέπω τό παράθυρον τοΰ δω
ματίου τής Ζηναί5ος. Ύ περάνω τή ς κε
φαλής μου έν τώ Σκοτεινώ φυλλώματι 
εκινεΐτο μικρόν π τη νόν , κάτω δέ εντός 
τοΰ κήπου γάτος φαιός τανύων τό Σώμα 
του είΣέδυε μετά προΣοχής πολλής, καί 
οί πρώτοι χρυΣοκάνθαροι βαρέως ϊπ τα ντο  
βαρέως βομβοΰντες έν τμ  ΣκοτιΣθείΣμ
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ήδη άλλά διαφανεΐ δτι άτμοσφαίρα. Κα- 
θήμενος άπέβλεπον πρός τό παράθυρον 
άναμένων καί έρωτών έμαυτόν έάν θά 
άνοιχθνί. Καί, όντως Ιδού άνοίγεται τό 
παράθυρον καί έπχφαίνεται Λ Ζηναΐς.

ΤΗτο ένδεδυμένη έσθήτα λευκήν, καί 
αύτίχ δέ, τό πρόόωπον, οχ βραχίονες, αχ 
χεΐρες ιχόαν ώχραί, λευκαί σχεδόν. "Ωραν 
πολλήν έστάθη άκίνητος καχ τό βλέμμα 
της προσιιλ6>μένον κ α τ’ εύθεϊαν έμπρο- 
όθέν της ,  δχέμεχνεν άκίνητον ύπό  τάς 
συνεόπασμένας όφρΰς της. Τοιοϋτον 
βλέμμα της ουδέποτε άλλοτε εΐχον ϊδμ . 
Έ π ε ιτ α  δέ συμπλέξασα ίσχυρώς τάς χεΐ- 
ρας της έφερεν αϋτάς είς τά χείλη της καχ 
είς τό μέτωπόν της, καί διά μιας άποχω- 
ρίζουσα τούς δακτύλους έρρχψεν εις τά 
ύπίσω τήν έ π ί τών ώτων της κατα π ί- 
πτουόαν κόμην της, τήν έόεχσε, καί πως 
μ ετ’ άποφάσεως, κατανεύουσα τή ν  κεφα
λήν τη ς, έκλεισε τό παράθυρον.

Μετά τρεις ήμέρας συνηντήθημεν έν 
τφ κ ή π ω . Καί έγώ μέν ήθέληόα νά την 
άποφύγω, άλλ' αυτή  μ ' έκράτηόε.

— Δός μου τόν βραχίονά σου μ ’ ε ίπε  
μετ’ άγάπης όπως καί άλλοτε. Πολύν 
καιρόν έχομεν νά τα  είποΰμεν.

Τήν παρετιίρουν καί οί όφθαλμοί της 
ύπέλαμπον, τό δέ πρόόωπόν τη ς έμειδία 
ώς διά  μέσου έλαφρας όμίχλης.

— Ή  άδιαθεσία σας εξακολουθεί ; τήν 
ήρώτηΟα.

— Ό χ ι!  τώρα πλέον όλα έπέραόαν, ά- 
πεκρίθη δρέπουσα βιαίως μικρόν ρόδον 
έρυθρόν.—Είμαι όλίγον κουρασμένη άλλά 
κ α ιτο ΰ το  θά περάόμ.

— Καί θά εΐσθε πάλιν όπως καί πρώτα ; 
Λρώτιχσα.

Ή  δέ Ζηναίς έφερε τό ρόδον είς τό 
πρόόωπόν τιις καί μ ’ έφάνη Οτι ή άντα- 
νάκλαόις τών λαμπρών πετάλων έπ ιπ τεν  
έπχ τών παρειών της.

— Λοιπόν έχω μεταβλιιθμ ; μέ ήρώτησε.
— Βεβαίως έχετε μεταδληθμ, εΐπον ή- 

μχανοίγων τά χείλιι.
— Σας έδειξα ψυχρότητα, τό είξεύρω, 

είπεν ή Ζηναίς, άλλά σείς δέν έπρεπε νά 
προόέξετε, δ ιότ ι δέν ήδυνάμην νά φερθώ 
άλλέως . . . Ά λλά πρός τ ί νά γίνετα ι λό
γος περί τούτου ;

— Δέν θέλετε νά Οας άγαπώ ! αυτή εΐνε 
ή άλήθεια άνεφώνιισα περίλυπος καί μεθ' 
ορμής άκαυόίας.

— Ό χ ι  ! νά μ ’ άγαπατε, άλλ' όχι όπο>ς 
πρώ τα.

— Πώς λοιπόν ;
— Πώς ; ώς φίλος.
Καί μοι έδωκε νά όσφρανθώ τό ρόδον.
— Α κούσατε, έξηκολούθιισεν ή  Ζηναΐς, 

έγώ είμαι πολύ μεγαλιιτέρα καί είμπο- 
ροΰσα νά ήμην θεία σας, μά τό ναί· ή  άν 
όχι θεία, άλλά τούλάχιστον άδίλφ ήμεγα - 
λητέρα, έν ω σεΐς είσθε . . .

— Παιδί, άναλόγως τής ήλικ ίας Οας, 
ύπέλαδον έγώ.

— Παιδί, βέβαια, άλλά παχδί θελκτχκόν 
άξχόλογον, έξυπνον καί πολύ άγαπητόν 
μου. Μάθετε ότι θά σας άπονείμω καί 
βαθμόν· άπό σήμερον Οας διορίζω άκόλου- 
θόν μου, μή ληόμονήτε δέ ότι οί άκόλου- 
θοι ουδέποτε πρέπε ι νά άφίνουν μόνην 
τή ν  δέσποινάν των.Λάβετε καί τό όιιμεΐον

τοΰ νέου ύπουργήματός όας, -  προσέθηκε 
θέτουόα τό ρόδον είς τήν κομδιοδόχην τοΰ 
ένδύματός μου, — ώς δείγμα τής πολλής 
μου πρός ϋμάς εϋνοίας.

— Πρώτα όμως έλάμδανον άλλου είδους 
δείγματα τής εύνοιας σας, έψιθύρισα.

— “Α ! ε ίπεν  ή  Ζηναΐς βλέπουόά με 
πλαγίω ς, πόσον καλά ένθυμεΐσθε ! Άλλά 
καί τώρα άκόμη δέν έχω τήν παραμικρόν 
δυσκολίαν . . .

Καί κλίναόα πρός με έπέθιικεν έπχ τοΰ 
μετώπου μου φίλημα άγνόν καί ήρεμον.

Καί πρ ίν προφθάόω νά εγείρω  πρός 
αύτήν τούς οφθαλμούς μου έκείνη έστρέ- 
φετο νά άπέλθμ.

— Άκολούθει μοι, άκόλουθέ μου, είπε 
καί κατηυθύνθη πρός τήν κατοικίαν.

Τήν ήκολούθησα άγνοών καί έγώ τί νά 
σκεφθώ.

Ί1 νεάνις αΰτη ή ήσυχος καί φρονιμω- 
τά τη  είνε τώ όντι αύτή έκείνη ή Ζηναίς 
ή γνωότή μου; διβνοούμην καί τό βάδι
σμά της μοί έφαίνετο εύρυθμότερον.

Ώ  ! Θεέ μου ! μετά πόόης δυνάμεως ό 
έρως μου άνεζωπυρήθη.

ΙΣΤ'

Τήν ήμέραν έκείνην, μετά τό γεϋμα, ή 
νεαρά πριγκίπισσα ένεφανί^θη είς τούς 
Συνήθεις ξένους, οίτινες εΐχον προσέλθμ 
π ά ντες , ώς καί κατά τήν πρώτην έκείνην 
καχ άείμνηότον έσπερίδα, ούδέ τοΰ Νιρ- 
μάτσκυ έξαιρουμένου. Ό δέΜ α ϊδανόδ  εΐ- 
χεν έλθω πρώτος πάντω ν, κομίζων νέα 
ποιήματα.

Τό πα ιγν ίδ ιον τοΰ φ ά ν  ήρχιόέ, άλλ’ 
άνευ άλλοκότων παρακολουθημάτων άνευ 
ζωηροτήτων, άνευ θορύβου, ή  δέ κυνική  
έκείνη περ ί τούς τρόπους άφέλεια είχεν 
έξαφανιόθι^ί. Ή  Ζηναΐς έδωκεν άλλοΐον 
τύπον είς τάς όμηγύρεις ήμών. Έ γώ  δέ 
ώς άκόλουθος έκαθήμην παρ’ αύτμ .

Μεταξύ δέ άλλων είχε προτείνω ότι, όσ- 
τχς ήθελε χάόω> άντί· παντός άλλου προ
στίμου, νά διηγήταχ τ ί όνειρον είχεν ί5ω· 
Ά λλ ' ή πρόταόις αΰτη δέν ηύδοκίμησε, 
δ ιότι τά όνειρα ή  δέν ήόαν άξια λόγου 
(ώς τό τοΰ Βελοδζορόδ, όότις είχεν ΐδω 
δ τ ι ό ίπ π ο ς  του είχε κεφαλήν ξυλίνην 
καί έδχδεν είς αύτόν νά φάγω ίχθΰς), ή 
ιΐόαν πεπλασμένα ώς φέρ 'είπεΐν  τό τοΰ 
Μαϊδανόβ, όστις μας έδιηγήθη άληθές δ ιή 
γημα, έν ω άνέμιξε ταφάς, άγγέλους, λύ
ρας, άνθη λαλοΰντα καί ήχους μακρόθεν 
άκουομένους. Ά λλ’ή Ζηναΐς δέν τον ά- 
φήκε νάτελειώόω·

— "Αν εΐνε νά διηγηθώμεν ίότορίας, 
τότε άς επινοήσω έκαστος ήμών κατά σει- 
ράν μίαν ιστορίαν καί άς την δχηγηθφ...

Πρώτος πάλιν ό Βελοβζορόβ έχασε, καί 
ώς πρόότιμον ήναγκάσθη νά δ ιηγηθη τι.

Ό  νέος Οϋόάρρς έταράχθη.
— Δέν ήξεύρωνά έπχνοήόω τίποτε .
— Τί βλακεία ! ε ίπεν ή Ζηναΐς. Νά, φαν- 

τααθήτε ότε εΐ(}θε νυμφευμένος καί δχη- 
γηθήτέ μας πώ ς θά διήρχεάθε τάς ώρας 
Οας μετά τής γυναικός όας. Θά την έ- 
κ λε ίετε ;

— Θά την έκλεχον.
— Καί θά έμένατε κατάκλειάτος μαζί 

της ;

— Καί θά έμενα κατάκλειότος μαζί της- 
ολημέρα.

— Πολύ καλά ! Ά λλ’ άν όμως αύτή έ- 
Οτενοχωρεΐτο καί όας έκαμνε τ ίποτε  πα
νηγύρια ;

— Θά την έφόνευον !
— Καί αν έφευγε ;
— Θά την Λυνελάμβανον καί θά την έ

φόνευον.
— Πολύ καλά ! Τώρα νά μου είπ ιϊτε , 

έάν έγώ )’ίμην ή όύζυγός όας, τ ί  θά έκά- 
μ ν ε τ ε ;

Ό  Βελοβζορόβ μετά <3τιγμιαίαν όκέψιν 
ά π εκ ρ ίθη : /

— Θά έφονευόμιιν έγώ.
Ή  Ζηναΐς έμείδίαόε καί ε ίπε  ·.
— Ώ ς  βλέπω όεΐς πολύ όύντομα τά  θέ

λετε τά πράγματά όας.
Δευτέρα έχαόεν ή  Ζηναΐς. Ύψώόαόα 

τούς οφθαλμούς πρός τήν οροφήν έγινε 
όύννους.

— Άκούόατε, ε ίπε, τ ί έπενόηΰα. Ψαν- 
ταόθήτε άνάκτορον μεγαλοπρεπές, νύκτα 
θερινήν καί χορόν λαμπρόν, τόν όποιον 
δίδει ή  νεαρά βα<5ίλιόόα. Παντοΰ χρυόός, 
μάρμαρον, κρύσταλλος, μέταξα, φώτα, 
μαργαρΐται, άνθη, άρώματα, όλη ή πολυ
τέλεια τοΰ πλούτου.
• — Σας άρέ(5κει ή  πολυτέλεια ; ύπέλα- 

6εν ό Λούόχιν.
— 'ϊ ΐ  πολυτέλεια είνε κάτι τ ι λαμπρόν, 

κομψόν καί άγαπώ παν ότι εΐνε κομψόν.
— ΓΙεριΟόότερον τοΰ ώραίου ; ήρώτηΰεν 

ό Λούΰχιν.
— Πιθανώς τό ερώτημά όας είνε πολύ 

βαθύ καί δέν όας έννοώ. Μή μ" έμποδί- 
ζετε νά προχωρήΟω. Λοιπόν ό χορός είνε 
ό τ ι λα μπρόν  οί προσκεκλημένοι είνε 
πολλοί, νέοι όλοι, εύμορφοι, γενναίοι, καί 
όλοι άγαποΰν τήν νεαράν βασίλισσαν, 
τρελλαΐνονται δ ι’ αύτήν.

— Δέν ύπάρχουν γυναίκες μεταξύ τών 
προσκεκλημένων ; ήρώτησεν ό Μαλεύσκυ.

— Ό χχ ! ή . ..  όταθήτε ... μάλιστα, ύπάρ- 
χουν.

— Καί εΐνε άσχημοι ;
— Μ εγαλοπρεπείς ! εύμορφότατσι! Ά λλ ' 

οί άνδρες όλοι άγαποΰν τήν νεαράν βα
σίλισσαν, εΐνε μεγαλόσοιμος κα ί κομψή 
καί έ π ί τής μαύρης κόμης τη ς φορεΐ διά
δημα χρυσοΰν.

("Επεται συνέχεια).
I I . I . Ψ ίρ μ π ο ς

ΙΑΕΛΙ ΚΛ Ι Ε Χ Τ ν Π Ω Σ Ε ΙΪ

Ό  νόμος τό κεφάλαιον έξετάζει τών π ε 
πραγμένω ν τά δέ διά  μέσον πά ντα  έςί 
καί ούκέτι πολυπραγμονεί.

Λουκιανό;

Μία θεάρεστη βουλή, μία καλώ μας πράξι 
Ε ΐν ' άπαλό προσκέφαλο, στρωσίδι άπό με-

[τάξι.
Μαρχορας

■ ΓΛ
Τί φυσικώτερον άπό τό νά σκοτώνων- 

τα ι καί νά  άλληλοτρώγωνται οί άνθρω
πο ι ; Δέν ύπάρχει έ π ί τής γής ψωμί δχά 
τόόα στομάχια.

Τ χ Ιν



Η ΝΗΣΙΩ ΤΟ ΠΟΤΛΑ

Νιισιωτοπούλα κάθεται tie. μαρμαρένιον πύργο,
Μέ κέντημα στά χέργια τη ς , μ 'άγάπη  στήν καρδιά της. 
Φοοαϊς φοραϊς τό κέντημα κεντούσε μέ τραγούδια,
Φοραϊς φοραϊς πισώρριχνε τά ξέπλεγα μαλλιά της,
Κι' άγνάντευε τό πέλαγος π ’ άπλώνετο μπροστά της,
Καί γκαρδιακά άναστέναζε κ ’ έχτύπαγε τά, στήθηα,
Γ ιατ’ άγριεμένο τώβλεπε, μαύρο, φουρτουνιασμένο·
Κι' αύτή είχε λόγο, Οτό γιαλό νά κατεΰτί τό βράδυ,
Κι* ά π ' τό νησί τάντικρυνό, ποϋ χάνεται Οτό κύμα,
Ό  άγαπιιμένος τη ς νάρθμ, νά ποϋν τόν έρωτά τους.
Ό  ήλιος έβασίλεψε· Οκοτάδειαόε, νυχτώ νει.
Τό κέντημά τη ς τώμορφο άπαρατάει Λ κόρη,
Καί κατεβαίνει στό γιαλό καί τόν άκαρτεράει. 
Μαυρολογάνε τά βουνά, καί σύγνεφα μεγάλα 
Σκεπάζουνε στόν ούρανό τάότέρ^,α πέρα πέρα,
Φυσομανάει τό πέλαγο, τά  κύματα βογγούνε,
Κι’ δταν τά νέφια άότράφτουνε, δείχνουν κορφαϊς άφράταις, 
Καί δέν γροικέται πουθενά τάγαπημένου ή  βάρκα.
Κάθεται Λ νιιά κ ι' άκαοτερεΐ στ' άκρογιαλιού τά βράχια.

[Έ κ  τ««5ν «Άγφοτιχδΐν»]

J
Τά μακρυά της τά μαλλιά τά  κυματίζει ό άγέρας,
Καί σποϋνε μέσ' στά πόδια  της τά κύματα μέ βόγγο. 
Ώ ρα ις τηράει τό πέλαγο, ώραις τηράει μπροστά της,
Νέφια καί κύματα μαζί Ουχνορωτάει μέ πόνο,
Ά ν  είδαν κάπου νάρχεται τάγαπημένου ή  βάρκα.
Τά σύγνεφα μένουν βουβά, τά  κύματα βογγούνε,
Κι’ άναΟτενάζουνε βαρειά βαρειά τη ς  νηάς τά  στήθηα. 
Φυσομανάει ή  θάλασσα, τά κύματα βογγοϋνε,
Κ' ένα με τ ' άλλο  σπρώχνονται καί σπάνουν στ'άκρογιάλι· 
Κ' έκεΐ ποϋ ή κόρη τά  'ρωτφ, βλέπει ενα θεριωμένο 
Νά ψηλωθμ, νά ψηλωθμ, τά  βράχια νά  περάόμ,
Κ α ινά  τη ν  π ν ίγμ  ϋτόν άφρό. Τραβιέται ή  κόρη 'πίσω,
Καί κλειώντας την άγκάλιι της, ποϋ όλάνοιχτη βαστούσε 
Τόν ακριβό της νά δεχθμ, σφίγγει στά στήθηα άπάνου 
Παραδαρμένο ένα κορμί, καί άψυχο, καί κρύο.
Ταχιά Λ φουρτούνα ήσύχασε, τά  κύματα 'μερέψαν,
Καί οί ψαράδες πώρριχναν 'στό πέλαγο τα ΐς βάρκαις,
*Στ’ άκρογιαλιού τά  χώματα κα ί μέσ’ στά βράχια βρίσκουν 
Παραρριγμένα δυό κορμιά καί σφιχταγκαλιασμένα.

Κ. 4. Κρυβτάλλης

ΕΚΔΙΚΗ ΣΙΣ ΟΦ ΕΙΛΕΤΟΥ
( Σ Κ Α Λ Α Θ Υ Ρ Μ Α )

Λ'
j  j  σκηνίι είνε έν Ούγγαρία. 

ήΓΓΓΐ Ό  πρίγκιψ Λαδίσλαος Καπάδωρ, 
C**-, γόνος επιφανούς οίκογενείας, εΐνε 
έκ τών χαριεστάτων καί κομψοτάτων νέων 
της  ΙΙέϋζης·  τόν δέ παρελθόντα χειμώνα 
ύφειλεν εις τόν Ιουδαίον ρά πτη ν  του 
Ματαθιάν Τυχώρ πέντε  έτών ενδυμασίας, 
ποσόν ούκ εύκαταφρόνητον. Παράξενον 
πράγμα βεβαίως, δ ιότι οί υ ιο ί τοϋ ’Ισραήλ 
δέν άφίνουσι τόσον εύκόλως τά χρήματά 
των νά περ ιπλανώ ντα ι έ π ί της ράχεως 
καί τών ποδών τών συγχρόνων τω ν, προ- 
τιμώντες είτε νά τα έξασφαλίζωσι κρύ- 
πτοντες έν τοΐς ταμείοις των, είτέ διαθέ- 
τοντες αυτά τοκογλυφικώς έ π ί μεγάλοις 
τόκοις.

Λιά τοϋτο δέ καί ό ήμέτερος φίλος Μα- 
ταθίας,έρχόμενος είς τό μέγαρον τοϋ π ρ ίγ - 
κιπος οφειλέτου του, διενοεϊτο καί είχεν 
άπόφασιν άμετάτρεπτον νά μή φύγμ άν 
μή πρώτον λάβμ άπέναντι τού λογαρια
σμού μέγα τ ι ποσόν τοΐς μετρητοϊς.

Ά λλ’ ήλλαι μέν βουλαί ’Ιουδαίων, άλλα 
δ ε ..........

Β'
— Κατά φωνή, Μαστροματαθιά,δ τ ι έτοι- 

μαζόμην νά σου μηνύσω, είπεν ό πρ ίγ- 
κιψ, βλέπων είσερχόμενον τόν Ισραη
λίτην .

— Μεγάλη τιμ ίι μου είνε, έκλαμπρό- 
τατε, δτι συνέπεσε νά έχωμεν καί οί δύο 
μας τό αύτό πράγμα είς τόν νοϋν μας. 
Ήθέλατε νά μου μηνύσετε, καί νά δπου 
καί έγω έτυχε νά έλθω. Καί νά ίδήτε μά
λιστα ένα παράξενο πράγμα, έκλαμπρό- 
τατε· ποτέ μου δέν θά έτολμοΰσα νά σας 
φέρω τόν λογαριασμόν, άλλά καί έγώ δέν 
είξεί'ρω πώς έτυχε νά τον έχω έπάνω 
μου· μά βλέπετε τί σύμπτωσις ! Καί διά 
νά μή θαρρήτε δτι σάς το λέγω έτσι, κυτ- 
τάξετε τ ί σύμπτωσις, έκλαμπρότατε !

Καί έξήγαγε τό λιπαρόν χαρτοφυλάκιόν

του καί έκ μιας τών πτυχώ ν αύτού άν έ
συρε χαρτίον ρυπαρόν, τό όποιον ό πρ ίγ- 
κιψ ούδέ βλέμματος καν ήξίωσε.

— Ά  ! δ ι’ έκεΐνα τά προκατακλυσμιαία ;
— Αί ! πρίγκιψ  μου, τ ί νά γ ίνμ , έτσι 

τώχομεν ήμεΐς, πιάνομεν τά παλμά μας 
τά κατάστιχα δταν . . .

— Φθάνουν αί μωρολογίαι, Μαστρομα- 
ταθιά.

— 'Ορισμός σας, έκλαμπρότατε . . .
— Ά ν  το ευρμς, Μαστροματαθιά, τί 

σε ήθελα. Ά λλά σέ παρακαλώ βάλε είς τό 
χαρτοφυλάκιόν σου αύτά τά παλμοσιγα- 
ρόχαρτα,έγώ δέν καπνίζω  ποτέ νηστικός. 
Έ π ε ιτ α  καί ή μελλόνυμφός μου δέν ϋπο- 
φέρει τίιν όσμήν τοϋ καπνοϋ.

— Ό  έκλαμπρότατος νυμφεύεται ;
— Κατά τά φαινόμενα. '.Αλήθεια, κϋρ 

Ματαθια, δέν μου λές ; τή ν  κόμισσαν Κε- 
σκιπροϋθ τή ν  γνωρίζεις ;

— Ά μ ’ πώς δέν την γνωρίζω, πού  έχει 
καί έ χ ε ι . . .

— Ιίαμμιά έκατοστύν έκατομμύρια καί 
ελπίδας  κληρονομιάς. Είνε χήρα, άλλά 
νέα άκόμη καί ζωηρά! 'H  ϋπόθεσις έπή- 
γαινεν άξιόλογα. Είνε δμως ύλίγον άλλό- 
κοτη, καί δ ιά  νά τη ν  διασκεδάζω είμαι 
ήναγκασμένος νά έφευρίσκω ολον καί 
νέας διασκεδάσεις.Τό Σάββατον μεθαύριον 
έχει μεγάλην συναναστροφήν καί είνε 
προσκεκλημένη δλη ή  άριστοκρατία· θα 
είνε πράγματι βασιλική έορτή, λοιπόν 
έσκέφθην, καί μου φαίνεται άρκετά πρω
τότυπος ή ιδέα μου, καί μ" αύτό ϋπου 
σχεδιάζω νά κάμω,πιστεύω δτ ι θά κερδίσω 
πλέον τήν άγάπην τη ς καί τίιν προτίμη- 
σίν της. Ά λλά διά νά  έκτελέσω τό σχέ- 
διόν μου έχω χρείαν άπόλυτον τη ς  συν
δρομής σου.

— Είς τούς όρισμούς σας, ϋπερεκλαμ- 
πρότατε.

— Θέλω νά μου έτοιμάσμς δύο ένδυμα- 
σίας· μίαν ένδυμασίαν Α θιγγάνου ώρκου- 
δάρη καί μίαν άλλην άρκούδας. Καταλαμ
βάνεις ;

— Περίφημα! Ά λλά νά τα £χο> έτοιμα

είς τρεις ήμέρας είνε ϋπεράνθρωπον· κ α ί 
έγώ δέν ξεύρω πώ ς θά τα καταφέρω. 
Ά λλά δταν θά σας τα φέρω τό Σάββατον 
δέν θά μού οίκονομήσετε, έκλαμπρότατε, 
κά τι τ ι . . .

— Ά π ό  τά προκατακλυσμιαία, κϋρ Μα- 
τα θ ιά ;

— Μάλιστα, έκλαμπρότατε.
— Έ ννο ια  σου, μή σε μέλμ ,είπεν ό πρ ίγ- 

κιψ, διά μεγαλοπρεπούς χειρονομίας προ- 
πέμπω ν τόν άπερχόμενον εύπιστον π ι 
στωτήν του.

—Ε κ α τό ν  έκατομμύρια ! έψιθύριζεν ά π - 
ερχόμενος ό πονηρός Ιουδα ίος. Δέν μου 
κακοφαίνεται δ τ ι έπήρα πάλιν όπίσω τόν 
λογαριασμόν. Ε κ α τό ν  έκατομμύρια ! αί ! 
κάτι θά τσιμπήσω καί έγώ ! . . Ά νο ιξεν  
ή  τύχη  σου, κατακαϊμένε Ματαθια.

Καί τρίβων τάς χεΐράς του ύπό  χαρας 
καί εύαρεσκείας κατέβη τήν κλίμακα τή ς 
κλίμακος ώς είκοσιν έτών νέος.

Γ'

— ’Ορίστε έκλαμπρότατε ! εϊσθε εύχαρι- 
σ τη μ ένος;

— Δέν είνε άσχημα μά τό να ί, Μαστρο
ματαθιά. Τό δέρμα τής άρκούδας είνε 
στερεόν καί καλά ραμμένον ; Μή τύχμ  
καί σχισθμ πουθενά καί . . .

— Είνε στερεώτατα, έκλαμπρότατε,άπαξ 
έμβήκε μέσα κανείς είς αύτόν τόν σάκκο 
πρέπει νά είνε Σαμψών διά νά κατορ- 
θώσμ νά έβγμ μόνος του.

— Εύγε λοιπόν.
— Λοιπόν, έκλαμπρότατε, τ ίποτα  λιανά 

δπως είπαμε ; . . . Τ ίποτα  άπό έκεΐνα τά 
προκατακλυσμιαία ;...

— Έγώ,Μ αταθια μου,θά ΰου δώσω κάτι 
τ ι άλλο πολύ καλλίτερο. Ιο ύ  έτυχέ ποτε 
νά παρευρεθμς εις χορόν άριστοκρατικόν ;

— Καί ποϋ 'με δέχονται, έκλαμπρότατε ; 
αυτοί οί χοροί δέν εΐνε διά τόν καθένα.

— Λοιπόν, έγώ θέλω νά ίδμς αύτό τό 
λαμπρότατον θιαμα.

— Κοροϊδεύετε, έκλαμπρότατε.
— Θεός φυλάξοι ! Δέν παρετήρησες οτι



άπό τίνος δέν οε μεταχειρίζομαι ώς ρά
π τη ν  μου, άλλά ώς φίλον ;

— Πράγματι, έκλαμπρότατε, χρόνια έ
χετε νά μού τιιν θυμήόετε τήν τέχνην 
μου.

— Ά  ! έγώ, φίλτατέ μου Ματαθια,έκλέγω 
τούς φίλους μου ! Καί έπειτα  κανείς δέν 
θά όε γνωρίόμ μέόα 'ς  αΰτό τό δέρμα τής 
αρκούδας. Μόνον νά ίδοΰν ότι εΐόαι 
μαζί μου καί εύθύς θά ό’ έκτιμήόουν. Ό 
ταν δέ έλθμ ιί ώρα νά φανερωθείς, τότε 
είμπορεΐς νά έγκωμιάόμς τό κατάότημά 
όου, καί νά ίδμς τότε πελατείαν. Ό λη ν 
αύτήν τή ν  εύγενή πελατείαν θά όού την 
παραδώόω είς χεΐράςόου. Τότε όύ νά άπο- 
ταθμς είς ένα έκαότον μέ μεγάλην ελευ
θερίαν καί θάρρος καί νά  ε ίπμς παραδείγ
ματος χάριν ; «Κύριε κόμη, ποΐός όάς το 
έρραψε αύτό τό τ σ ο υ β ά λ ι ;  αύτό εΐνε 
διά άμαξηλάτην·» ή  «Κύριε μαρκήόιε, τ ί 
πανταλόνι εΐνε αύτό; αύτό εΐνε όακ- 
κί, ποϋ το έκάματε ; Λότε μου νά Οας 
κάμνω έγώ τά πανταλόνια όας», κτλ.κτλ. 
κτλ. Θά όου όώόω, βλέπεις, τό δικαίωμα 
νά ί,'υνομιλήόμς μέ οικειότητα μέ ϋλην 
τήν άριότοκρατίαν μας, καί ν ά ίδ ίίς  πλέον 
παραγγελίας, Μαότροματαθιά,δέν θά προ- 
φθάνμς νά κό π τ^ς καί νά ρ ά π τες .

Ό  δύόμοιρος "Ιουδαίος διαβλέπων τά 
πράγματα ρόδινα όυνεκινήθη, καί μ ετ’ 
εύγνωμοόύνης άπέβλε^ε δακρύων πρός 
τόν εύπατρίδιιν οφειλέτην του.

— "Ας ένδυθώμεν ! είπεν ό πρίγκιψ.
Μετά δύο ώρας ό Ματαθιας είχε χωθμ

έντός τοϋ δέρματος τής άρκτου καί χεΐρες 
ρωμαλέαι θεράποντοςέκόμβωόαν αύτό μετά 
προόοχής καί έπιμελείας. Ό  δέ φαιδρός 
πρίγκιι·; ένεδύθη ώς ’Αθίγγανος καί π ερ ι
έβαλε περί τόν τράχηλον τή ς άρκτου τοι; 
άργυροϋν κλοιόν μετά άλύόόεως.

— Καί τώρα νά πάρωμεν κάτι τ ι έπ ί 
ποδός.

Θεράπων έφερεν έπ ί δίόκου δύο π οτή- 
ρια.

— Είς ύγείαν όου, κϋρ Ματαθιά.
— Πώς ! ’Εκλαμπρότατε ! Ή  έκλαμ- 

πρότης όας μοϋ κάμνει τόόον μεγάλην 
τιμήν νά  π ίμ  είς ύγείαν μου ;

— Βέβαια, κϋρ Ματαθιά.
Καί ό μέν πρίγκιψ  όυνέκρουόεν απλώς 

τό ποτήριόν του καί το άπέθηκε πάλιν 
έ π ί τοϋ διάκου· άλλ’ ό άγαθός ’Ιουδαίος 
τό έπιεν έκκενώόας τό ποτήριον μέχρι τε
λευταίας ρανΐ5ος.

Λ'
Τί λαμπρα ή αίθουόα τιΐς κομίοόιις Κε- 

όκιπρούθ. Αύτή δέ ή κόμιόόα ήτο θαύμα 
καλλονής καί κομψότατος καί χάριτος.

Ή  οίκοδέόποινα περιεκυκλοΰτο ύπό ο
μίλου κυριών εύμοοφοτάτων, τών όποιων 
ιί όλιγώτερον ώραία ήξιζε νά γ ίν ij. ά- 
φορμή άλώόεως τής Ίλίου  ώς άλλη Έ -. 
λένη.

Περί τόν γυναικίΐον τοϋτον ΰμιλον πε- 
ριεβόμδει όμήνος άνδρών άμιλλωμένων 
έπ ί εύγενεία καί κομψότητι, νέων άργών 
καί μόνον μέλημα έχόντων πώ ς νά δια- 
Οκεδάόωόι καί έπιδείξωόι τόν πλοϋτον 
καί τάς χάριτάς των.

Ικ α ν ή  δέ άπόδειξις τοϋ πλούτου τής 
κομίόόης καί τής μεγαλοπρεπείας αύτής

ήθαν οί χρυόοότόλιότοι θεράποντες, ών ό 
κατώτατος είχε χρυόά Οειράδια καί άότέ- 
ρας δόους ούδέ δέκα όμοϋ ότρατάρχαι.

Ό  κϋρ Ματαθιας άόφυκτιών έντός τοϋ 
ότενοΰ όάκκου του, ήτο καταμεμαγευμέ- 
νος καί ή  χαρά καί άγαλλίαόίς του ήτο 
άπερίγραπτός. Ό τε  είόήλθεν είς τήν αί- 
θουόαν ό 'Αθίγγανος πρίγκιψ  Ούρων διά, 
τής άλύόεως τήν άρκτον του, γεν ική  θυ
μηδία καί φαι5ρότης διεχύθη έν όλμ τμ  
αίθούόμ. Ή  δέ εύδοκίμηόις τού πρ ίγκ)- 
πος έγένετο θαυμαόία. Τόόον δέ έπ ιτν -  
χώς ύπεκρίθη, ώ ότεοί πάντες έπευφήμη- 
όαν, καί αύτή δέ ή κόμιόόα όριότικώς 
πλέον μοθάνθη δτι τον άγαπα.

Αίφνης άντήχηόεν ή όρχήότρα παίζουόα 
ρέδοβαν. Ό  πρίγκιψ  έόπευόε πρός τίιν 
κόμιόόαν νά όυγχορεύόωόιν, άλλά πρότε- 
ρον έφρόντιόε νά δέόμ τήν άλυόόιν τής 
άρκτου του άπό ένός τών ότύλων οΐτινες 
έβάόταζον τήν χρυόήν οροφήν τή ς άπα- 
ότραπτούόης αίθούόης. Τοϋτο ίδόντες οί 
παριότάμενοι έγέλαόαν, διότι όντως έφάνη 
είς αύτούς άότειοτάτη ή  προφΐιλαξις τοΰ 
'Αθιγγάνου, διά νά μή του φύγμ ή άρκτος 
του.

Τότε δέ δόοι δέν έχόρευον έπλη- 
όίαόαν είς τήν άρκτον καί την έθώπευον, 
έψαυον τή ν  ράχιν της, τά ώτά τιΐς κα ί 
έκαμνον διαφόρους άότειότητας· εννοεί
τα ι δέ δτι ό άρκουδοματαθιάς ήτο κατευη- 
ρεότημένος, δ ιότι εύρίοκετο έν Oxrvava- 
ότροφμ άριότοκρατικμ καί έλάμβανε τόόας 
περιποιήόεις καί τόόα δείγματα φιλίας 
καί εύνοιας.

Ά λλ ' αίφνης ή ψευδάρκτος ίίρχιόε νά 
ταράόόεται, νά άνηόυχμ, νά έλκμ όπα- 
όμωδικώς τήν άλυόιν, ώς έάν ήθελε νά 
τη ν  θρανΊη, καί νά μουγγρίζμ άγρίοις 
άμα καί λυπηρώς· φοβερόν κόψιμον έθέ- 
ριζε τήν κοιλίαν του.

"Εντρομοι δέ οί περί αύτήν άπεμακρύν- 
θηόαν μή είξεύροντες τ ί όυμβαίνει. Καί 
πάντες μεν ήόαν άνήόυχον μόνος δέ ό 
πρίγκίψ Λαδίόλαος Καπάδωρ ήτο ήόυ- 
χος δ ιότι αύτός μόνος είξευρε τ ί  έχει ό 
κϋρ Ματαθιας.

Ά λλά τ ί ε ίχ εν ;
Ούδ' έγώ είξεύρω τί είχεν· άλλά τοΰτο 

μόνον Οας λέγω, δτι τό ποτήριον τό ό
ποιον έπ ιε  πρ ιν ϊι άπέλθωόιν είς τήν 
όυναναοτροφήν, ήτο. . .

Μήπως ήτο δηλητιίριον ; . . .
’Ό χ ι- ήτο δραότήριον καθαρτικόν !
Α νόητος καί 0δελυρά ιΐότειότης!

[Μίμηόις A rm . Silvestre\ Π. I. Φ.

ΔΙΑΦ Ο ΡΑ Π Ε Ρ ΙΕ Ρ Γ Α

ΤΑ 1X0.VEIVKV ΤΑ1Ι1ΕVTIIPIA

κ τών πολλών περ ί Ταμιευτηρίων 
vh-i) παρά τοΰ κ. Κ. X. Βάμβα δημοόιεν- 
^ιΞ^ίθέντων έρανιζόμεθα παράδειγμά τι, 
έξ οΰ καταδεικνύεται ή  μεγίότνι αύτών 
χρηόιμότης.

« Έ ν  τ ιν ι τών έν Ούγγαρίςι Παρθενα
γωγείων διευθυνομένω παρά τής όπου- 
δαίας παιδαγωγού Carina Schroter, πα - 
ρετηρήθη δ τ ι κοράοιόν τ ι έκ τών π τω 
χότερων, ολίγον μετά τήν ΐδρυόιν παρ’ 

——? 90 I-----

αύτώ τοΰ Σχολειακοΰ Ταμιευτηρίου, έφε
ρεν ημέραν τινά  20 έκατοοτά· τοϋτο έξέ- 
πληξε τήν διευθύνουόαν, δ ιότι ή  μήτηρ 
τοΰ κοραόίου πρό τινων ήμερων είχε ζη- 
τήόει παρ ' αύτής ζεύγος παλαιόν ύποδη- 
μάτων δπως δύναται τό τέκνον της νά 
έρχηται εις τό Σχολεΐον, καί τό όποιον 
τμ ήρνήθη, εϊποϋβα  αύτμ δτι έγνώριζεν 
δτι είχε όύζυγον έργάτην είς έργοότάόιον 
κερδίζοντα δύο φράγκα καθ' έκάότην· κα ί 
τοϋτο μέν ή μήτηρ δέν ήρνήθη, άλλά προ- 
όέθιικεν δτι ό όύζυγός της κατεόπατάλει 
είς τό οίνοπωλεϊον όλα του τά χρήματα, 
αύτή  δέ μόλις έζη  έκ τών ολίγων όολ- 
δίονν, τά  όποια έκέρδιζε πλύνουόα άόπρό 
ρούχα. Ή ρώτηόε λοιπόν τήν μικράν κό
ρην ποΰ αΰτη  εΰριόκε, πόθεν έπρομη- 
θεύετο τα χρήματα, άπερ είς τό Ταμιε··- 
τήριον κατέθετε· τό κοράόιον άφελώς τή  
άπήντηόεν δτι τής τά  έδιδεν ό π α τή ρ  
της. Έ π ί  τμ  άπορία της, προάεκάλεόε 
καί πάλιν ή  διευθύνουόα τήν μητέρα, ή- 
τις μετά δακρύων τμ  έδιηγήθη δ τ ι ό Ού- 
ζυγός τη ς ήμέραν τινά  καθ’ ήν ήτο εύ- 
διάθετος έδωκεν είς τήν μικράν κόρην 
του έν όολδίον ν* άγοράόμ έν μ η λο ν .Ό χ ι, 
τώ ε ίπε  τό πα ιδίον, θά καταθέόω τό όολ
δίον τοΰτο είς τό Ταμιευτήριον δπω ς καί 
άλλα κοράόια, καί έπ ί τμ  άπορία τοϋ πα- 
τρός, έξήγηόεν αύτώ ή μικρά κόρη ώς ή -  
δύνατο καλλίτερον τόν θεόμόν τών Σχο- 
λιακών Τ αμ ιευτηρίω ν παραδόξως τό 
πράγμα ήρεόεν είς τόν πατέρα καί ε ίπεν 
είς τήν κόρην του νά πη γα ίνμ  καθ' έκά
ότην έόπέραν είς τό έργοότάόιον νά τμ  
οι3μ 20 έκατοότά άμα έλάμδανε τό ιίμερο- 
μίόθΐι,ν του, έκτοτε όέ, έξηκολούθηόεν ιί 
γυνή , φροντίζω ν ' άποάτέλλω καθ' έκά
ότην έοπέραν είς τό έργοότάόιον τήν κό
ρην μου καί τακτικώ τατα λαμβάνει τά  20 
έκατοΟτά. Ε ν ίο τε  δταν είναι άργά φέρει 
μόνος του αύτήν είς τόν οίκον, Ουχνάκις 
τήν έόπέραν δέν εξέρχεται πλέον τής οι
κίας καί μοι δίδει τά  χρήματα δόα έκέρ- 
διόεν έκ τής έργαόίας του διά νά φρον- 
τίόω περ ί τοϋ δείπνου. Χθές μάλιότα μοί 
ε ίπεν , δ τ ι τοϋτο ήτο πολύ καλλίτερον τοΰ 
καπηλειού όπου έτρωγε τεμάχιον μόνον 
χοιρείου κρέατος, δ ιότι τό πλεΐοτον τοΰ 
χρήματός του έκ τοΰ ήμερομιόθίου τό έ- 
δαπάνα είς τό ποτόν. Ε νν ο ε ίτα ι δέ δτι 
καταβάλλω πάόάν μου τήν επιμέλειαν ό
πω ς τό δεΐπνον είναι ναλόν, καί ιί κόρη 
μου τώ παρέχει τόόας περιποιήόεις, ώότε 
ήρχιόε νά εύχαριότήται έν τώ οϊκω μ ά λ 
λον ή  έν τώ καπηλειό)· μοί ε ίπε  μάλιότα 
δ τι άργότερα δταν αί ύποθέόεις μας θά 
είναι έν καλλιτέρα τάξει, πρέπει νά Οκε- 
φθώμεν νά οίκονομιίόοιμεν καί ήμεΐς κάτι 
τι, δ ιότι είναι έντρι π ή  ή μικρά μας νά 
ότερηθμ δν μήλον, αύτός δέ νά καταόπα- 
ταλα τό χρήμά του π ίν ε ι είς τό καπη
λείαν.»

Ε ίναι λοιπόν θαυμάόιος ό θεομός τών 
Σχολειακών Ταμιευτηρίων καί άξία πολ
λής άναγνώόεως ή π ε ρ ί  ι δ ρ υ μ ά τ ω ν  
τ ή ς  π ρ ο β λ ε π τ ι κ ό τ η τ ο ς  μελέτη 
τοΰ κ. Κ. X. Βάμδα, δ ιότι ό θεΟμός τώ ν 
Σχολειακών Ταμιευτηρίων άποτελεΐ άνα- 
πόσπαότον μέρος τής άνατροφής τών 
παίδω ν.



Δ Ι Α Γ Ω Ν Μ Α

(-.«οΐά τό προκηρυχΟέν ύπό τοϋ  ·Ά τ-  
ί /  \  τικοΰ Moudeiou» διαγώνισμα πρός 

σύνθεσιν έξαστίχου έ π ί τη ς διιμο- 
σιευθείσιις πρό τίνος έν αύτφ ώραίας εί- 
κόνος «Πομφόλυγες» έστάλνισαν είς τό 
γραφεϊον της διευθύνσεως αύτοϋ έπτά  έν 
δλω ποιημάτια. Δυστυχώς όμως, μεταξύ 
αύτών δέν κατωρθώσαμεν ν ’ άγρεύσωμεν 
παρά δύο ή  τρία μόνον, άτινα προσήρ- 
χοντο νά λάβωσι μέρος ε ί ς τ ό  διαγώνισμα 
μέ κάποιον οπωσδήποτε σεβασμόν πρός 
τά γνωστά μέχρι τούδε καί παραδεδεγ
μένα έν τμ συνθέσει έστω καί κοινοτήτων 
στίχων έθιμα, τά όρθογραφικά νόμιμα καί 
τούς στοιχειώδεις άκόμιι κανόνας τούς 
διέποντας συνήθως παρά τοΐς άνθρώποις 
τήν χρηόιν τοΰ  παρά Θεού χαρισθέντος 
αύτοΐς δ πως διαφέρωσι τών λοιπών ύντων 
δωρήματος τού λόγου. Μεταξύ δέ και 
τών δύο ή τριών αύτών μόνον έν πάλιν 
ήδυνήθημεν νά εύρωμεν άληθώς άξιον νά 
θεώρηθμ ώς έπιτυχόν τοΰ σκοποϋ, σχε- 
τικώς πάντοτε έννοεΐται. Ούχ ήττον άπε- 
φασίσαμεν νά δημοσιεύσωμεν καί τά λοι
πά , καθιστώντες ούτω κριτάς κα'ι το ύ ςή - 
μετέρους άναγνώστας, οί όποιοι πιστεύο- 
μεν ότι καθόλου δέν θά δυσθυμήσουν διά 
τήν άνάγνωσιν αύτών.

Τό πρώτον προσπίπτον είς τά βλέμ
ματα ήμών εΐνε έξάστιχον άποστελλόμε- 
νον «Τμ Συντάξει του Λ. Μουσείου ! εις 
Αθήνας», χρονολογούμενον «Εν Μυτιλή- 
νμ  τι> 4)7)90», έν τ.μ αύτμ δέ φειδωλία 
τόνων και πνευμάτω ν, δπως βλέπετε, δια- 
λαμβάνον τά έξης :

Ε Ξ Α Σ Τ ΙΧ Ο Ν

Τα πάντα  νέμεται ψθόρου πνοή,
S.V αποθνήσκουσιν, αΛΛα βραδέως,

Μόνον το χάΛΛος δε κ 'ή  ζωη, 
ως ή πομφόΛυξ, σβύνει ταχέω ς.

γρήγορα  φ εύ γε ι, φ θ ίνει, μα ρα ίνετα ι- 
θ ν η το ί! ΑκοΛανοατε κα ι μ η  περιμένετε.

ΘΕ5Ι. ΓΕΗΝΩΡ
Πράχτω̂  τζί ‘Εταιρία; «Σίγγι̂ ιι.

V. Γ . fit ξαχαλω ;j.r, αιτ&,οάλητι τον τονισ;Αον.
θ . Γ.

Γιιν έπιθυμίαν τού άξιοτίμου κ. Γείινο- 
ρος καί πράκτορος σεβόμεθα πιστώς, έρ- 
χόμεθα δέ έπ ί τό δεύτερον.

Τούτο άποστέλλεται ήμΐν έκ Πύργου 
ΰπό τού κ. Γεωργίου Σ. Γεωργακοπού- 
^°ύ, έχει δέ ώς έξης κατά π ιστήν τήρη- 
σιν και τών περί μέτρων καί ορθογραφίας 
ιδεών τού ποιητού του, άπαραλλάκτοίς 
οπως τών περ'ι τονισμού τού προηγουμέ
νου.

nOIHMATJON ίΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΣΕΛ. 21 ΚΑΛΛΙΤ. ΕΙΚΟΝΑ
• Ιδέιε πόσον ώραΓα τό μ ιχρό  άγγεΛ ουδάκι, 
χάθηται ε-c τό πάΛχο, στό δροσερό ά ερά χ ι.
Και μ  άπΛότητα χα ι χ ά ρ ι  της πομφόΛ υγες φ ο υ -

[χώ νει
άμέριμνον χαι χ α ιρ ον στόν αιθέρα τάς υψ ώ νει. 
II ό'ί χα.Ιή τον ή μ α μ ά , χαίρονσΛ  τάς άτενίζει 

ένω ταύτας ό Λεπτός άήρ, μ ετ ' όΛίγον α φ α ν ίζε ι.

Έν Π ν?ν„ .  Γ . Σ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΓΛΟΕ.

Τ σ ά τ! Προσοχή ! 'Ιδού καί τό τρίτον:
Αντά τά χα.1.1 η τόρα που κ υ ιτά ζεις , 
χα ι χαίρεσαι 'που είναι μ ιά  γαρά , 
ωραία κόρη, ϊσως δ ιν  Λ ογιηζιις, 
πώς t h a i  ώρισμένα γ ,ά  φθορά, 

xa i υα.ν αντά που β Λ ίπ ε ις χ ι ’ΰ.ιου αΰόνονζαι, 
καί σαν της φυσχαΛίδες « Τσάτ» που γίνονται

A. II.

Τσάτ ! τσάτ ! τσάτ ! Πανε και φυσκα- 
λίδές τών στίχων τού κ. Λ. 13. Καί π α 
ρουσιάζεται πρό ήμών ό κ. Μιχαήλ Λ. 
Μυλωνάς έκ Πατρών, λίαν ύποκειμενικώ ς 
έπιλαμβανόμενος τοΰ θέματος και εύχό- 
μενος νά γ ίνμ  άπό Μυλωνά φ ο ύ σ κ 'ά π  ό 
σ α π ο υ ν ά δ α ,  ή όποία νά μή σπάζμ 
δμως, δπως δλαι αί ϋλλαι, άλλά νά δια- 
πράττμ  διάφορα πραξικοπήματα, ώς έμ- 
φαίνεται κατωτέρω ;

Ε  Γ  χ  Η

Κ’ έγώ  νά ήμουν ηθεΛα φ ούσκ ' άπό σαποννάδα, 
Νά χΛειονσα είς τά στήθη μου άπ'τι) δική σ'αχνάδα  
Ν  όρχόμοννα πΛηαίον σ ιν  νάπέσω στά μα λΛ ιά  σου, 
Ν άμπερδευθώ ,νά μι) μπορωνά φ ύ γ 'ά π α  κοντά σου, 
"Εως κ 'έμ έ  ή ποθητή νά πΛηρωθη ε ίχ ή  :
'•Εχεΐάπάν’, ά γά π η  μου, ν ’ άφήσω  τη ψ υ χ ή .

lU tfc i i .  M IX. Δ. ΜΓΛΩΝΑΣ.

Ό  κ. Κ. Γιολδάσιις δμως δέν εύχεται 
τοιαύτα τινά  παράδοξα όντως καί άήθη. 
Ε ΐνε πολύ λογικώτερος, σέβεται δέ καί τά 
μέτρα καί τούς τόνους καί τά πνεύματα 
καί τήν ορθογραφίαν. Λιά τού καλλιγρα- 
φιιμένου έξαστίχου του, φιλοσοφεί βαθέως 
έπ ί τών άνθρωπίνων καί άπολοφύρεται 
τίιν ματαιότητα καί τό έφήμερον τών γή ι
νων ώς ό ’Εκκλησιαστής, έν ποιιιματίψ  
όντως άξίφ είκόνος φερούσης τήν επιγρα
φήν «Πομφόλυγες». Δυστυχώς ή φιλοσο
φία τοΰ κ. Γιολδάση εΐνε ολίγον πάρα 
πολύ macabre καί διά τοΰτο, μ ' δλον δτι 
πολύ τό έπεθυμούμεν, δέν δυνάμεθα ν 'ά- 
πονείμωμεν, μ 'ό λ α  τά  δλλα προσόντα 
του, αύτφ τό γέρας. Ιδο ύ  τό ποίημα τοΰ 
κ . Γιολδάση :
Είς χάτοπζρον τά κάΛΛη τη; ta  θεία έΟεώρει 
Κι' tic  Παραδείσων εχτασιν εύρίσχετο ή κόρη·
"Οτε μ ικρός έρωτιδε'υς πομφόΛ υγας σκορπίζων  
έπέρχετα ι τά όνειρα της χ"ρης ά φ ανίζω ν. 
ΠομφόΛυζ είν ' ή καΛΛονή χ ι ό  βίος μα ς πομφόΛ υζ  
ίω ς ον χάΛΛος και ζωήν τά κ α τα φ ά γη  σχώΛηζ. 
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Ό  έκ Βόλου κ. Δ. I. Σϋράτόης εΐνε ού- 
μοριστής. Ά π ό  εύθύμου άπόψεως θεωρεί 
τά πράγματα καί χαιρεκάκως πω ς άπο- 
βλέπει πρός τά  τοϋ θνητού αύτοΰ βίου, 
καλλονήν ή  άσχημίαν, άκμήν ή παρακ- 
μήν, νεότητα ή γήρας, ειρωνευόμενος τήν 
κατοπτριζομένην ώραίαν νεάνιδα ώς έπ ί 
ματαίω αύταρεσκευομένην εις τά  προσόν
τα τη ς , άποδίδων δέ τούς αυτούς σκο
πούς κα ί είς τό όπισθεν αύτής ά γ γ ε- 
λ ά κ ι, ϋπερ μετ’ όλίγον αύθαιρέτως κά
πω ς μεταβαπτίζει είς δ ι α β ο λ ά κ ι .

Ε Ξ Α Σ Τ ΙΧ Ο Ν  
Δέν θά γυαΛίζουσαν ποτέ, πιστεύω , μ έ  καμήρι 
"Αν ήζερες πω ς πίσω σου ενα μ ιχρό  ά γγεΛ ά χ ι  
Σου χάνει χοροϊδεντικως φ ο ύ σ χ α ι ς  ποΛΛα'ις

[W χ άΡι
Σάν f i  'θεΛε νά π η , θαρρώ, κ ι ’αντό τό διαΰοΛακι 
Πως μ έ  μεγάΛ ο φ χιάσιμο και κάΛΛη δΛ' ά γρ ά τα  
’Αέρα, τά χ α , χ,οπανΐίς, γΧυκειά μου μανρομμάτα\ 

(ΒΟλο;) ΔΗΜ. I . SA PA TL U S

 ---% 91 S——

Οΰτως έρχόμεθα ε ίςτό  ιελευτα ΐον, στα- 
λέν έκ Κεφαλληνίας ύπό  τοΰ κ. I. Λ., δ- 
περ εΐνε τό καλλίτερον, κρίνεται δέ ώς 
δικαιούμενον νά λάβμ τό βραβεΐον. Ό  κ. 
I. Λ. άπέστειλε καί άλλο άντίγρα^ον τοΰ 
έξαστίχου του μέ διαφορετικόν τόν τε- 
λευταϊον στίχον, ά λ λ 'ή  διόρθωσίς του αύ- 
τιι Λ κατόπ ιν έκρίθιι λίαν άτΐ'χής. Ά ν τ ’ 
αύτής καλά θά έκαμνεν έάν έδιόρθωνεν έ- 
κεΐνο τό «Μή φεϋ !», τό άηδέστατον καί 
άμαΐ'ρούν τό άλλως καλόν έξάστιχον του, 
καί τό όποιον τ ίπ ο τε  δέν τόν ήμπόδιζεν 
άπλούστατα καί εύκολώτατα νά κάμμ 
« Ά χ , μή» ή άλλο τ ι  άνάλογον.

ΤΟ  Β Ρ Α Β Ε Γ Θ Ε Ν  Ε Ξ Α Σ Τ ΙΧ Ο Ν

Έ νω  τά μάτια  τά γΛ υχά  στό κάτοπτρο χαρφόνει 
Και ϊ*/ή τά τόσα χάΛΛη της ή χόριι καμαρόνει,
Σΐ χαΛ αμάκι όπίσωθε έρωτ.δι 'ος φυσάει 
Κ' έμπρός του χρυσοπράσινα ις πομφ όΛ υγες σκορ-

[π ά ε ι.
Μή φεΰ ! αάν ταϊς π ο μ φ ό Λ υ γες , που σβιω νται

[στόν άέρα,
Της εϋμορφιας της  τά ΐΐνειρα αβυοθουν κ ι αντά

[μιά 'μέρα  ;
Ksjai.Ar.vlcc. I . Λ.

Ό  κ. I. Λ. παρακαλεΐται νά  δηλώσμ ή 
μΐν τό δνομά του ΐνα λαμβάνμ τό « Α τ
τικόν Μουσεΐον» δωρεάν έ π ί εν έτος.

Μ ΐ ^ Τ 1 ϊ > Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
Πιστεύεται δ τ ι ό Π άπας προτίθεται νά 

έπιτρέιξτμ αύθις τήν είσοδον είς τό διαμέ
ρισμα τών Β ο ρ γ ι ώ ν ,  τό όποιον εΐνα ι 
έκ τών πλουσιωτέρων τοϋ Βατικανού, καί 
τό όποιον έκοσμήθη διά γραφών τοΰΠ ιν- 
ι-ορίκιο. Ε ίς τάς εξ αύτοΰ αίθούσας ό π ά 
πας Πίος V II  κατέθηκε πλείστας εικόνας 
καί άγάλματα.

— Τό άμερικανικόν περιοδικόν Ilarper' 
s nen m onth ly  Magazine δημοσιεύει νέον 
μυθιστόρημα τού Άλφόνσου Δωδέ έπιγρα- 
φόμενον «Τά τελενταΐα συμβάντα τοϋ έν- 
δόξου Ταρταρέν». Ή  μετάφρασις έγένετο 
ύπό  τού κ. Τζαίίμς. Ή  πρω τότυπος γαλ
λική έκδοσις τοΰ έργου τούτου γενήσεται 
τόν προσεχή Νοέμβριον.

— Έ ν  Α γγλία  ίδρυθιίσεται μ ετ’ όλίγον 
μέγα Ώ δεϊον ή έκπαιδευτήριον μουσικής. 
Ό  κ. Συμεών Φωξ πρός ΐδρυσιν τοΰ έκ- 
παιδευτηρίου τούτου έδωρήσατο έν έκα- 
τομμΐ'ριον λιρών, έτέθη δέ ήδη ό θεμέ
λιος λίθος δι" επισήμου τελετής ύπό  τού 
πρίγκιιπος τής Ούαλλίας έν Κένιγκτων 
Γκώρ.

— Τό τετράχορδον τό καλούμενον. «Μισ- 
σία» έν τών περιφημοτέρων έργων τοΰ 
διασήμου Στραδιβαρίου,τό όποιον άνήκεν 
είς τόν καλλιτέχνην Άλάρ ήγοράσθη έ- 
σχάτως ύπό τοΰ οίκου Χίλλ καί υιού έν 
Λονδίνω άντί δύο χιλιάδων λιρών στερ
λινών.

— Ή  άύτοκράτειρα Φρεδερίκου άσχολεΐ- 
τα ι είς άκριδή βιογραφίαν τού συζύγου 
αύτής. 'Ημερολόγια, έπιστολαί, σημειώ
σεις τής αύτοκρατείρας Αύγούστας καί 
άλλα πολυάριθμα έγγραφα άποτελοΰσι τό 
ύλικόν τής βιογραφίας, είς τή ν  οποίαν 
θά συνεργασθώσιν έπίσης ό νύν αύτοκρά-



τωρ τή ς Γερμανίας καί. οί κόμητες Μόλ- 
κε καί. Βλούμενταλ.

— Ή  βαΣιλική βιβλιοθήκη τοϋ Βερολί
νου έκτήΣατο τό άρχαιότατον έκ πάντων 
των έν Γερμανία ύπαρχόντων εντύπω ν 
βιβλίων. Ε ίναι τυπω μένον διά χαρακτή
ρων έκ ξύλου κατά τό 1300.

— Παρά τό όρος "Ορκα έν Βοημία άνε- 
καλύφθηΣαν τάφοι, έν οΐς εύρέθηΣαν Σκε
λετοί, όΣτά και διάφορα εργαλεία, έκ τών 
όποιων ό έν τώ ΠανεπιΣτημίω τή ς  Πρά
γας καθηγητής Πίκ,ό διευθύνων τάς άνα- 
Σκαφάς, Συμπεραίνει ϋτι τά  έργα ταΰτα 
άνάγονται είς 2300 έτη  π . X.

—Ή  ρωΣΣική κυβέρνηΣις έπέτρεψεν είς 
τέ(Μαρας έπιΣτημονινούς όμίλους έκ γάλ- 
λων νά  μελετήΣωΣι τήν ΡωΣΣίαν ϋπό γε
ωργικήν κα ι βιομηχανικήν δ'πο^ιν. Μετά 
το>ν γάλλων έπιΣτημόνων θά ΣυνεργαΣθώ- 
Σι καί, έπιΣτήμονες ρώΣΣοι.

— Έ νθυμοϋντα ι οί ήμέτεροι άναγνώ- 
Σται τό Σατυρικόν εκείνο άρθρον τή ς Έ -  
φ η μ ε ρ ί δ ο ς ,  καθ' δ μηχανικός χις Σό- 
λομοΣκ θά κατεΣκεύαζε μιιχάνημα, δ ι 'ο ύ  
θά μετεφέρετο νέος καί ύγιής άήρ έκ τών 
κορυφών τής Πάρνηθος είς ’Αθήνας. Ή  
Σατυρική έμπνευΣίς τής «Έφημερίδος» 
έπήλθε καί είς τόν νοϋν τών Σοβαρών μ η 
χανικών τοϋ Λονδίνου, οί όποιοι, προ- 
κειμένου νά ίδρύΣωΣιν έν τή  άγγλική πρω- 
τενούΣμ πύργον ϋπερέχοντα κατά πολύ 
τόν έν ΠαριΣίοις πύργον Ά ϊφφελ, Σκέ
πτο ντα ι νά  χρηΣιμοποιήΣωΣι τό τερά- 
Στιον αύτοΰ ϋψος όπως μεταφέρωΣιν έ- 
κεϊθεν καί διανέμωΣι διά Σωλήνων είς τάς 
πνιγηράς τρώγλας τοΰ άκαθάρτου Λον
δίνου νέον καί καθαρόν άέρα.

— Έ ν  Πετρουπόλει πρόκειται νά ίδρυ- 
θμ νέον ΊνΣτιτοΰτον πειραματικής ιατρι
κής, έν φ θά έξετάζωνται ιδίως αί έπ ιδη - 
μ ικαί νόΣοι καί τά  προφυλακτικά καί, θε
ραπευτικά κατ'αύτώ ν μέΣα.

— Τό έπιόν έτος θά ΣυμπέΣωΣιν αί έκα· 
τονταετηρίδες τεΣΣάρων μεγάλοιν Συνθε
τών; τοϋ Έρώλ,γεννηθέντος έν ΠαριΣίοις 
τήν 28 Ίανουαρίου 1791, τοΰ Κτοέρνυ, 
γεννηθέντι έν Βιέννμ τήν 21 Φεβρουάριου 
1791, τοϋ Μεγερβέερ, γεννηθέντος τή ν  5 
Σεπτεμβρίου τοϋ 1791 καί, τοΰ Μόζαρτ ά- 
ποθανόντος έν Βιέννμ τή ν  5 Δεκεμβρίου 
τοΰ αύτοΰ έτους.

Ί Ι  «ύτοκράτεερ* Ιϊικτωρεα,
ΔημοΣιεύΣαντες έν τώ προηγουμένφ 

φύλλω έπί. τμ  εύκαιρία ηΊς Συν·:ντεύξεως 
τής Νάρβας τήν εικόνα τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Γουλιέλμου, δέν νομίζομεν άκαιρον 
νά δημοΣιεύΣωμεν Σήμερον πιΣτήν και 
ώραίαν εικόνα καί τής αύτοκρατείρας Βι- 
κτωρίσς, ίνα οΰτως οί άναγνώΣται ήμών 
έχουν πρό οφθαλμών πλήρες τό ίθύνον 
Σήμερον τίιν κραταιάν αυτοκρατορίαν έ- 
Στεμμένον ζεΰγος.

προΣελκνει άγοραΣτάς, άλλά καί τά  Σκόρ
δα του είνε καί. φαίνονται άρίΣτης ποιό- 
τητος· θά είνε βεβαίως έξ έκείνων τά  ό
ποια φυτεύονται άραιά, άλλως δέν έξη- 
γεΐτα ι δ ιατί εΐνε καί τόΣον χονδρά. Είκών 
φυΣικωτάτη, ώΣτε ό θεατίις άκουΣίως κιν
δυνεύει νά άνακράξ>,ι: «ΠόΣον τά Σκόρδα, 
πατριώ τη ;»

Ό  Π α ρ θ έ ν ω ν

Έξακολουθοΰντες τήν Σειράν τών καλ
λιτεχνικώ ν εικόνων, δ ι' ϊί,ς Σκοπόν προε- 
θέμεθα νά καταΣτήΣωμεν γνωΣτά εις τε 
τούς έν Έ λλά δι καί τμ  άλλοδαπμ άνα- 
γνώΣτας ήμών τά Σπουδαιότερα καί ω
ραιότερα τών τοπείων ή μνιιμείων αύ
τής, δημοΣιεύομεν έν τφ  Σημερινφ φύλλω 
λαμπράν εΙκόνα τοΰ Παρθενώνος.

Δ η η ο ζ ι χ τ ι ι α τ α
'Τ π ό  τοΰ κ. Μιλτιάδου Φωτιάδου,γραμ- 

ματέως τής Συναδέλφου «Έφημερίδος», 
άγγέλλετα ιή  έκδοΣις ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕ
ΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ* ΤΟΤ 1891. Τό ή- 
μερολόγιον τοϋτο έΣται πρωτοφανές και 
μοναδικόν διά τίιν Ελλάδα  διά τε τήν φι
λοκαλίαν, τήν ποικιλίαν καί τήν εύθη- 
νίαν του. Θ’ άποτελήται έκ 12 τυπογραφι
κών φύλλων είς μέγα Σχήμα, θά περιέχμ 
δέ πλείΣτας καλλιτεχνικωτάτας εικόνας 
έκτυπουμένας έν Λειψία, δν Συγχρόνως 
καί φιλολογικόν άνάγνωΣμα κάλλίΣτον 
καί λεύκωμα καταλληλότατον δ ι' αίθού- 
Σας καί γραφεία. Θά τιμαται δρ. 2. Πλεϊ- 
Στοι τών μάλλον διακρινομένων λογίων 
ύπεΣχέθηΣαν τήν ΣυνεργαΣίαν των. Τό 
ΣυνιΣτώμεν θερμώς είς πά ντα ς.

Ύ πό  τής έν Ζακύνθω διευθύνΣεως τοΰ 
περιοδικού «’Ανθώνος» άγγέλλεται ή προ- 
Σεχής δκδοΣις τής φιλοΣοφικοεπιΣτημο- 
ν ική ς μελέτης τοΰ ’Αρθούρου Γράφ Ό  
ΔΙΑΒΟΛΟΣ κατά γλαφυράν μετάφραΣιν 
τοΰ κ. Λ. Ζώη.

Ύ πό  τοϋ εκδότου κ . Γ. Δ. Φέξη άγγέλ- 
λεται ή κατά φυλλάδια δκδοΣις τή ς  ΙΣΤΟ
ΡΙΑΣ ΤΙΙΣ ΕΛΛ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τοΰ 
Πουκεβίλ κατά μετάφραΣιν Παναγιώτου 
Ματαράγκα, μετά διακοΣίων έν όλω εικό
νων, τών όποίων δε ίγ \α τα  παρατίθενται 
έν τμ  άγγελία.

Ύ πό  τοΰ κ. ΚωνΣταντίνου ’Αντιγόνου 
Λυκόρτα δικηγόρου ’Αθηνών άγγέλλεται 
ή  δκδοΣις έπιΣτημονικοΰ άΣτρονομικοΰ 
να ί φυΣικομαθηματικοϋ Συγγράμματος 
ΠΕΡΙ ΙίΙΝΗΣΕΩΣ, μέλλοντος ν ’ άνατρέψμ 
πάΣας τάς γνωΣτάς καί δεκτάς μέχρι Σή
μερον δοξαΣίας περ ί τή ς κινήΣεως τών 
ούρανίων Σωμάτων, κινήΣεως τής Όλης έν 
γένει, δλξεως τής γής, κλπ . Τό βιδλίον 
τυπ οϋτα ι έν Λειψία, θά τιμα τα ι δέ δραχ
μών 5.

Χ χ ο ρ δ ο π ώ λ η ς
Καί ό πω λητής καλός καί τό έμπόρευ- 

μά του έτι καλλίτερον. Τό πρόΣωπόν του 
έκφράζει άφέλειαν καί ειλικρίνειαν καί

Στήριον έκΣτομίζων μυρίους δΣους βαρ- 
βαριΣμούς καί ΣολοικιΣμούς.

'Ο πρόεδρος τοϋ δικαΣτηρίου, όΣτιςκαί 
αύτός δέν είνε πολύ καλλίτερος τοΰ δ ι
κηγόρου, άγανακτών λέγει πρός αύτόν.

— Μά, δ ι’ όνομα Θεοϋ ! δέν προΣέχετε 
όλίγον είς τάς έκφράΣεις Σας ; Έ γώ  π ε 
ριμένετε νά Σας διδάξω ;

— Ό χ ι, βέβαια, κύριε πρόεδρε, ά π ο κ ρ ί- 
νετα ι ό δικηγόρος, ό χ ι !

Β
Ή  μικρά Μαρίκα Σήμερον τό πρω ί έ - 

κλειΣε τά  6ξ καί είΣήλθεν ε ί;  τό έβδομον 
δτος τή ς ήλικ ίας της. Ε ίπε  δέ πρός τόν 
πατέρα τη ς δτι τώρα πλέον θά εΐνε φρο- 
νιμωτέρα καί ήΣυχωτέρα.

— ’Αλλά Σήμερον τό πρωί νομίζω δτι 
δκλαιες δταν Σέ έπλυναν.

— ΜάλιΣτα, άλλά τότε ήτο έπτά  ή  ώρα 
καί δέν ήμουν άκόμη ΣωΣτά 7 έτών. Τάς 
έννέα κα ίμ ιΣ ή  έΣφάλιΣα τά δξ καί έμβήκα 
είς τά  έπτά .

Κ η λ ϊ δ ε ς  λ ί π ο υ ς  άφαιροΰνται εύ 
κόλως άπό ύφαΣμάτων μεταξίνων ή μα λ- 
λίνων, χρώματος βαθέος καί άπό ΰφαΣμ'ι- 
των βαμβακίνων χωρίς νά πέΣμ ή  κόλλα 
τω ν, οϋτω :

Κ αλύπτομεν τήν κηλίδα διά λεπτής κό- 
νεως γύψου ή  κιμωλίας, ώΣαύτως καί τσ  
άντίθετον μέρος τοΰ ύφάΣματος. Θέτομεν 
δέ αύτό μεταξύ φύλλων τινω ν χάρτου ά- 
πορροφητικοΰ (Στουποχάρτου) καί τό Σι- 
δηρώνομεν πολλάκιςδ ιά  θερμοΰ Σιδήρου.

Έ ά ν  δέ ή κιΐλίς εΐνε έ π ί όλοΣηρικοΰ 
(Σατέν) λευκοΰ ή  άλλου χρώματος άνοι- 
κτοϋ, άφαιρεϊται έάν ρίψωμεν έ π ’ αύτής 
τό λεγόμενον τάλκον ή  κοινότερον τουρ- 
κιΣτί μ  α ρ κ  ά Σ ι  κα ί τό τρίψωμεν διά 
τοΰ δακτύλου.

Έ ά ν δέ τό λίπος ήτο άναμεμιγμένον- 
μετά οξέος καί έξηλλοιώθη τό χρώμα τοΰ 
ύφάΣματος, έπαναφέρομεν τό χρώμα εις 
τήν πρώ την του όψιν, έάν έπιΟτάξωμεν 
όλίγον τ ι άλκαλι π τη τικ ό ν  καθαρόν.

Ι ϊΤ Ρ Α Ι Ι ΙΔ Α
Ό  δικηγόρος κ. Ω. παΣίγνωΣτος διά  τό 

άξεΣτην τών τρόπων του καί διά τά γλωΣ- 
Σικά Σφάλματά του άγορεύει είς τό δικα- 

- —I 92 :— -

Γ. Μ. Κέρκυραν.Συνδρομή Σας έλήφθη, 
άπόδειξιν θά λάβητε προΣεχώς. Α. Μ. 
ΌδηΣΣόν. ΕύχαριΣτοΰμεν διά τάς φιλικάς 
ένεργείας Σας, α ίτινες πάντοτε  δ ια τη- 
ροΰνται αί αύταί. Θά πράξωμεν κατά τάς 
Συμβουλάς Σας,ταχυδρομικώς Σάς άπεΣτά- 
ληΣαν τά  έκδοθέντα τεύχη τοϋ Α. Μ. 
Γ. Ζ. Φ ιλιππούπολιν. Αί άποδείξεις ά 
ηεΣτάληΣαν ταχυδρομικώς, διά  τά  π ε 
ραιτέρω φροντίΣατε. Σ. Is. Μ. Σόφιαν. 
Φύλλα νέου Συνδρομητοϋ άπεΣτάληΣαν 
ταχυδρομικώς· Σας έγράψαμεν. Δδι Κ. Σ. 
Πάτρας. 'Αγγελία έλήφθη τά φύλλα, τώ / 
4 Συνδρομητών άπεΣτάληΣαν λίαν θερ 
μώς Σάς εύχαριΣτοΰμεν διά τάς πρός τή  
Α. Μ. ένεργείας Σας. Δ. I. Κ ω ^πολ ις. Δ έ/ 
άρκεΐ ό άριθμός τών 10 Συνδρομητώ ν 
ένεργήΣατε πρός έγγραφήν νέων. Ν . Κ. 
Pofesci. Έ νεγράφητε καί, Σας άπεΣτάλη
Σαν τά  έκδοθέντα φύλλα μετά τής άπο- 
δείξεως. Δ. Σ. Μ ιτυλήνη. Τά φύλλα έΣτά- 
ληΣαν πρό πολλοΰ, ταχυδρομικώς Σας 
έγράψαμεν.


