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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ.

Ο κ. Ά δάμ  Φράγκης, καθηγητής έν τφ άνωτάτφ Παιδευτηρίφ 
τής Γαλλίας (College de France) ’Ιουδαίος δέ τό 'γένος, δμιλών 
κατά τέλη τοδ παρελθόντος Ίανουαρίου έν τη γενική συνεδριάσει 
τής έταιρίας τών Εβραϊκών σπουδών, καί λαβών ώς θέμα αύτοΰ 
τόν ’Ασιατικόν πανθεϊσμόν καί τόν Εβραϊκόν μονοθεϊσμόν έξύψωσεν, 
ώς είκός, τόν τελευταΐον, καί μετά τήν απόλυτον σχεδόν καταδίκην 
τοΰ πρώτου, ούτινος τήν συμβολήν έν τφ παγκοσμίφ πολιτισμφ δέν 
ήδόνατό τις ν’ άναμένη παρά ’Ιουδαίου καί έν τοιαότη δμηγύρει, έ'νθα 
πας λόγος περί Γής έπιδράσεως τοΰ αρχαίου έλληνικοΰ βίου θά  ήν 
ακατάληπτος, καταλήγει είς τάς έξης ιδέας: ,,Ά μ α  τής πνευματικής 
βάσεως τοΰ Εβραϊκού μονοθεϊσμοΰ άπαλλαγείσης τών υλικών γεγο
νότων, τών άντιφασκόντων πρός αυτήν καί άτιμαζόνιων αυτήν, εχομεν 
πρό ήμών ο,τι άγνότερον καί καθολικώτερον ευρηται έν τώ Χριστια
νικό) μονοθεϊσμφ, δ,τι αυτός ό ήρως τών ευαγγελικών αφηγήσεων 
(σημειώσατε τήν δλως έβραϊκήν ταύτην προσωνυμίαν τοΰ Ίησοΰ 
Χριστοδ) συνώψισεν έν ταΐς λέξεσιν „ αγάπα πρό παντός άλλου τόν 
θεόν καί τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν.“ Ό  ’Ιουδαϊσμός δμως καί 
ό Χριστιανισμός, ή ΐνα άποκαλέσωμεν αύτούς διά τών αληθινών 
ονομάτων αύτών, ή θρησκεία τής Βίβλου καί ή θρησκεία τοΰ 
Εύαγγελίου, διαφέρουσι καί θά  διαφέρωσι πάντοτε απ’ άλλήλων κατά
κεφαλαιώδές τι σημεΐον. Ή  πρώτη εχει χαρακτήρα πρακτικόν, πνεΰμα
μέτρου καί μ,ετριοπαθείας, ών ούδέποτε άποστήσεται καί δπερ παρέχει 
αυτη τήν πρωτοτυπίαν καί τήν ίσχύν αύτής. Ή  δευτέρα εχει τάσιν 
πρός τόν μυστικισμόν καί τάς δρμάς τής ψυχής, δρμάς εύγενεΐς μή 
συμφωνούσας πάντοτε πρός τάς απαιτήσεις τοΰ βίου, τής κοινωνίας 
καί τής οίκογενείας. Καί ιδού Ιν περιφανές τούτου παράδειγμα. 
Ή  τής Βίβλου θρησκεία συνιστα, δπερ εύχερώς λησμονοΰσι, τήν 
συγγνώμην τών προσβολών καί απαιτεί τήν πρός τούς έχθρούς 
αρωγήν. Τό Εύαγγέλιον ορίζει δπως τείνη τις τήν άριστεράν είς 
τόν πλήττοντα τήν δεξιάν αύτοΰ παρειάν. Δέν κρίνω τό παράγγελμα 
τοΰτο, ούδ’ έξετάζω αν ήναι δυνατόν ή χρήσιμον τό συμμορφοΰσθαι 
πρός αύτό· περιορίζομαι ε̂ ς τό νά σημειώσω τήν διαφοράν τήν 
χωρίζουσαν αύτό άπό τοΰ νόμου τής Βίβλου. Έτερον τοΰ λόγου
παράγγελμα κεΐται έν τοΐς έξής· ή θρησκεία τής Βίβλου σέβει ύπέρ ί
παν άλλο τήν οικογένειαν έπιτάσσει τό τιμάν τόν πατέρα καί τήν 
μητέρα, ζην έν αρμονία μετά τής συζύγου καί τών τέκνων. Τό 
Εύαγγέλιον συνιστα τό έγκαταλείπειν τά πάντα, γυναίκα, σύζυγον, 
τέκνα, γονείς καί άφοσιοΰσθαι μόνον τφ θεφ. Καί ένταΰθα άπέχω 
παντός σχολίου περιοριζόμενος μόνον είς τήν σημείωσιν τής διαφοράς, 
παραγαγούσης έξ ενός μέν τούς μοναστικούς δεσμούς έξ άλλου δέ 
τήν λατρείαν τής οίκογενείας. “ Ειτα ό ’Ιουδαίος, άποθαυμάζων τήν 
'Αγίαν Θηρεσίαν καί τήν 'Αγίαν Αικατερίνην, τήν έκ Σιέννης, καί 
οίκτείρων τούς έξώσαντας τάς άδελφάς τοΰ έλέους έκ τών φιλαν
θρωπικών καταστημάτων τής Γαλλίας, προστίθησιν δτι καί αί έν τώ 
οΐκφ έξασκούμεναι άρεταί εχουσιν έπίσης τήν ιερότητα αύτών, καί 
δτι είναι είς μείζονα καί γενικωτέραν χρήσιν. Παρεμβάλλουν δέ τά 
έν ταΐς Π α ρ ο ιμ ία ις  λεγάμενα περί τής έναρέτου δεσποίνης έπιφέρει, 
,,τό είς τήν ένάρετον ταύτην γυναίκα, τήν αγίαν ταύτην οικοδέσποιναν, 
άπονεμόμενον πρόσωπον έξηγεΐ ήμ,ΐν διά τί οί πιστοί λάτρεις τής 
Βιβλικής θρησκείας ούχί θερμώς εχουσι πρός τόν οίκτον μεθ’ ού 
ό Ίησοΰς λαλεΐ πρός τήν έκκλίνασαν έγγαμον γυναίκα. Θέλουσι 
δέ συγχωρήσει τήν αύστηρότητα αύτών άναλογιζόμενοι δτι ή έκκλί- 
νασα έγγαμος (άποφεύγομεν έν τή μεταφράσει τήν κυριολεξίαν) 
κατέστη σχεδόν ή μόνη ήρώ'ις τών άκατονομ,άστων μυθιστορημάτων^ 
ατινα μολύνουσι τανΰν τά πνεύματα καί τάς καρδίας καί άτιμά- 
ζουσιν έν τφ έξωτερικφ τήν γαλλικήν φιλολογίαν. Διά τούς άνδρας 
τής Βίβλου, ή γυνή είναι υπεύθυνος έπί ταΐς πράξεσιν αύτής, δσον 
καί δ άνήρ, καί πρέπει, ώς έκεΐνος, νά τιμωρήται διά τά παραπτώ

ματα αύτής. “ Μνημονεύουν έπειτα καί κατακρίνουν δικαίως Ινδικόν 
τι αξίωμα, καθ ’ δ δέν πρέπει νά πλήττη τις ούδέ δι’ άνθους τήν
γυναίκα καί αν είς μυρία σφάλματα ύποπέση, διότι ή γυνή
κατά τόν ’Ινδόν νομοθέτην δέν είναι ύπεύθυνος, δπερ κατά τόν 
Φράγκην αποτελεί θανάσιμον τή γυναικί προσβολήν, περατοΐ τήν
ολην άγόρευσιν αύτοΰ διά τής έξής παραγράφου. „ Είς τάς διαφοράς 
ταύτας ακριβώς, παραγομένας έκ βάσεως αληθειών παρομοίων, άπο- 
δοτέα ή ακατάβλητος επιμονή τοΰ Βιβλικοΰ μονοθεϊσμοΰ έν τφ 
μ.έσφ τοΰ Χριστιανικού κόσμου, έν τφ μέσφ τής Χριστιανικής κοι
νωνίας, άπέναντι τών συνεχώς έπαναλαμβανομένων επαναστάσεων. 
ΊΙ έπιμονή αυτη ούτε έκ φυλετικής άποτυφλώσεως προέρχεται, ουτε 
έκ θείας κατάρας, άλλ’ είναι ιστορικόν γεγονός φέρον έν έαυτφ τήν 
αιτίαν αύτοΰ καί τιμών τήν άνθρωπίνην φύσιν. Ή  έπιμονή καί ή 
άποτύφλωσις ύπάρχουσιν έν τφ πνεύματι έκείνων, οϊτινες οίονδήποτε 
σύμβολον πίστεως καί άν λατρεύωσι άμοιροΰσι δικαιοσύνης καί 
άγάπης.“

Σέ έννοήσαμεν κάλλιστα, ώ πιστέ γόνε τής φυλής τοΰ Σήμ, 
διότι καί έν τοΐς εμπροσθεν μέν ικανούς λίθους έ'ρριψας έν τφ 

κήπφ ήμών, άλλά καί έν ταΐς τελευταίαις μάλιστα λέξεσιν εχεας 
άφθονους σταγόνας ίοΰ. Μά τά παθήματα ήμών τά πολλά, μά
τούς δνειδισμούς τών Ρο^μαίων, οϊτινες είς τήν fidem Punicam 
(τήν πίστιν τών Σημιτών) προσέθηκαν επειτα καί τήν fidem Grae- 
cum (τήν πίστιν τών Ελλήνων), περί ής έ'λεγον δτι δέν είναι πίστις 
(nulla fides), ούδόλως ποθοΰμεν νά άποσοβήσωμ,εν διά πικρών λόγων 
τό δηλητήριον μεθ’ ού ερμηνεύει ή μάλλον παρερμηνεύει τό Εύαγ
γέλιον καθηγητής σοφός μέν άλλά μή ουνάμενος νά λησμονήση, 
δτι ή φυλή αύτοΰ πλείστους υπέστη διωγμούς καί έπί τών Ελλήνων 
ακόμη βασιλέων τής Συρίας, δτι πανωλεθρία εθνική διέσπειρεν 
αύτήν έπί τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων τόν Β ' αιώνα μετά Χριστόν 
έπί τοΰ ’Αδριανοΰ, δτι έκατόμβαι δλαι εβραϊκών σωμάτων έπί μακρούς 
αιώνας προσεφέροντο έπί τών πυρών είς τό σύμβολον έκεΐνο, δπερ 
αίνίσσεται ό κ. Φράγκης. Ά λλά  δέν έξιλέωσεν άρά γε τήν σκιάν τοΰ 
Σήμ, άδελφοΰ τοΰ προπάτορας ήμών Ίάφεθ —  άμφοτέρων κλεισθέντων 
μετά τοΰ τρίτου άδελφοΰ Χάμ καί τοΰ πατρός αύτών Νώε καί μεθ’ 
δλων τών ζώων τής γής έν τή κιβωτφ, καί άπό κοινοΰ συγκινηθέν- 
των έν ταΐς φοβεραΐς έκείναις ήμέραις καί συγκινδυνευσάντων —  
δεν έξιλέωσεν άρά γε τήν σκιάν τοΰ Σήμ τό αίμα τών Χριστιανών, 
δπερ έχύθη έπί τής τό πρώτον παρά τής Ρωμαίοις έπικρατησάσης 
πλάνης, δτι οί τοΰ Χριστοΰ λάτρεις ούδέν άλλο ήσαν ή οί μισητοί 
αύτοΐς ’Ιουδαίοι, ούς άπεκάλει ό Τάκιτος despectissimam partem 
servientium, τούτέστι τήν μάλλον άξιοπεριφρόνητον μερίδα τοΰ έργα- 
τικοΰ λαού; δέν έξιλέωσεν αύτήν ή τοσοΰτον έπιτηδείως ύπό τών 
’Ισραηλιτών είς βάρος τών Χριστιανών έξασκουμένη χρήσις τής 
συναλλαγματικής, ή έπινοηθεΐσα μέν ύπό τών Αθηναίων καί τών 
Βυζαντίων τελειοποιηθεΐσα δέ ύπ’ έκείνων, καί μάλιστα οσάκις πρό
κειται νά έφαρμοσθή πρός διευκόλυνσιν τών μέσων τής άλληλοκτονίας 
τών Χριστιανών; Ήμεΐς διετέθημεν φιλικώς πρός τούς Εβραίους 
ένθ-ύς αμα άναγνόντες ποτέ έν γαλλικφ συγγράμματι δτι τό σύστημα 
τής θρησκευτικής διοικήσεως, δπερ έπέτρεψαν έν ’Ιερουσαλήμ οί 
Πέρσαι μετά τήν ύπ’ αύτών κατάκτησιν τής Παλαιστίνης —  σύστημα 
διατηρήσαν τό έθνικόν φρόνημα τών ’Ιουδαίων —  ώμοίαζε πρός τό 
μετά τήν άλωσιν έλευθέρως κυβερνών τά πράγματα τών Ελλήνων 
Οικουμενικόν έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχεΐον. Ά λ λ ’ οί άδελφοί 
ήμών έν τφ άνθρωπισμφ ούτε λησμονοΰσιν, ώς φαίνεται, λίαν εύχερώς, 
ούτε ικανοποιούνται διά τών συνήθων κερδών. Έν τοΐς πολυκρότοις 
Άπομνημ.ονεύμασι τού άγγλου Γκρεβίλ, γίνεται μνεία έπιστολής τίνος 
πεμφθείσης έκ Φραγκφούρτης ύπό τοΰ έκεΐ Ρόσχιλδ πρός φίλον 
αύτοΰ έν Λονδίνφ τφ 1845, περιεχούσης δέ σύν τοΐς άλλοις καί τό
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έξής. ,,Ό  λόρδος Παλμεστρών είναι φίλος τής οίκογενείας ήμών · 
δειπνεί παρ’ ήμΐν έν Φραγκφούρτη, άλλά διαπράττει τό ατόπημα νά 
προκαλή υποτιμήσεις τών χρηματιστικών άξιών έν άπάση τή Ευρώπη 
πριν είδοποιήση ήμάς.“ Ά ν  ή άξίωσις αυτη, ή κολοσσαία, έπί τής 
διευθύνσεως τών πράξεων τοΰ λόρδου Παλμεστρώνος έμετριάσθη 
δπωσούν μετά τήν ύπό τούτου καί τοΰ λόρδου Ρώσσελ έπιτευχθεΐσαν 
βραδύτερον είσοδον ένός Ρόσχιλδ Λυονέξ εις τήν Βουλήν τής Αγγλίας, 
είναι άγνωστον. Τό βέβαιον είναι δτι οί Ίσραηλΐται δέν πταίουσι 
πολύ έάν διατυπώσιν έκάστοτε τηλικαύτας άξιώσεις, άκόμη καί άν 
τολμ,ώσι νά μέμφωνται τή Ευαγγελική θρησκεία ένθάρρυνσιν πρός 
τάς έκκλίσεις τών υπάνδρων γυναικών. Ό  μέγας έκκλησιαστικός 
ρήτωρ τής Γαλλίας Βοσσουέτος τοσοΰτον έξεθείασε τόν περιούσιον 
λαόν τοΰ Κυρίου, τούς Εβραίους, τοσοΰτον έ'κτακτον θεωρεί τήν πρός 
τούς άνθροίπους εύνοιαν τοΰ Θεοΰ, τήν έμπνεύσασαν αύτφ τήν έπί 
τής γής δημιουργίαν τής φυλής τών Εβραίων, ώστε πάς μή ’Ισραη
λίτης αναγνώστης τής πραγματείας τοΰ δεινοΰ συγγραφέως περί τής 
Γενικής ιστορίας ήθελε βαθύτατα θλιβή, δτι δέν κατετάχθη έν τή 
ύπέρ πάσας έκλεκτη έκείνη φυλή. Τό αύτό δέ αίσθημα ήθελε 
πάθει καί δ διεξερχόμενος τό τελευταΐον πόνημα τοΰ κ. Ρενάν, δστις 
κηρύττει περίπου έν αύτφ καί αγωνίζεται διά τής άπαραμίλλου 
εύφραδείας αύτοΰ νά πιστοποιήση, δτι ό Εβραϊκός νόμος έ'θηκε τάς 
άκραδάντους βάσεις τής κοινωνικής προόδου καί κατέστησε γενικάς 
τάς μεγάλας θρησκευτικάς καί ήθικάς άρχάς. Καί ίσως μέν έν 
τφ πανηγυρικφ τοΰ κ. Ρενάν διορεΐται τάσις τις πρός άνάλειψιν τών 
έντυπώσεων, άς ένεποίησεν ή συγγραφή αύτοΰ περί τοΰ βίου τοΰ 
Ίησοΰ Χριστοΰ, διότι ή διάπυρος έξύμνησις τοΰ Αρχαίου Νόμου 
αντανακλά καί είς τόν Νέον Νόμον, δστις ήλθε πληρώσαι ούχί 
καταλΰσαι τόν πρώτον, καί τοΰ οποίου άλλως τήν ευεργετικήν έπί- 
δρασιν άνεκήρυξεν έν έτέροις προηγουμένοις συγγράμμασιν δ κ. Ρενάν. 
Ά λ λ ’ ήμεΐς, ώς Χριστιανοί, άποδεχόμεθα καθ’ ολοκληρίαν ώς άληθεΐς 
καί όρθάς άπάσας τάς κρίσεις τοΰ Γάλλου περί τής έβραϊκής θρη
σκείας, ήν πρόδρομον άναγκαΐον θεωροΰμεν τής Χριστιανικής κατά 
τάς δοξασίας καί τάς παραδόσεις ήμών.

Ούχ’ ούτως δμως έκριναν περί τοΰ Αρχαίου Νόμου, τοΰ 
έβραϊκοΰ, ούτε έπεβεβαίωσαν τήν έμφαντικήν ύπό τοΰ Κ . Φράγκη 
έξύμνησιν τής έπιμονής τών Ισραηλιτών είς τά πάτρια οί μυριο- 
πληθεΐς έκεΐνοι δμόθρησκοι αύτοΰ, οϊτινες καί άλλοτε πολλάκις άπηρ- 
νήσαντο τόν Ιουδαϊσμόν, δπως μεταβληθώσιν είς Χριστιανούς ή 
Μουσουλμάνους, καί νΰν ετι έξακολουθοΰσι βαπτιζόμενοι είς τόν 
Χριστιανισμόν καί ραντιζόμενοι δι’ αύτοΰ. Ισραηλίτης συγγραφεύς, 
έσχάτως άκόμη γράφων έν τή Ε π ιθ ε ω ρ ή σ ε ι  τών Ε β ρ α ϊκ ώ ν  
σπ ου δώ ν , ίσχυρίζετο δτι υπερβαλλόντως έξώγκωσαν τόν αριθμόν 
τών Ιουδαίων τής έν Ισπανία Γρενάδας καί Καστιλλίας, τών έξω- 
σθέντων ύπό Φερδινάνδου καί Ίσαβέλλης τής καθολικής τφ 1493, 
καί έβεβαίου δτι έκ τών 160.000, δσους μ,όλις υπολογίζει τούς έκεΐ 
τότε έγκατεστημένους ομοθρήσκους αύτοΰ, 50.000 περίπου προύτίμησαν 
τής εξορίας τό βάπτισμα.

Περί τά τέλη δέ τοΰ παρελθόντος καί κατά τάς άρχάς τοΰ 
ισταμένου αίώνος άνά έκατοστύας μετέβαινον είς τάς τάξεις τών 
Εύαγγελικών Χριστιανών οι έν Γερμάνιο'. Εβραίοι, καί μάλιστα οί 
νοημονέστατοι τούτων καί οί μάλλον ανεπτυγμένοι, πρό πάντων δέ 
περιφανείς γυναίκες, αϊτινες έπεθύμουν νά άναδειχθώσιν, είτε διά 
τής φιλολογίας, είτε διά τής έν τή κοινωνία: καί τή πολιτική άναλάμ- 
ψεως. Διαπρεπείς Γερμανοί συγγραφείς, ώς δ Κάρολος Ίλλεβράνδος 
τφ 1870 καί δ Zeiger πρό δύο περίπου έτών, παρέδωκαν ήμΐν τάς 
περιπετείας πολλών νεοφωτίστων άνδρών τε καί γυναικών, διαπρεψάντων 
διά μεγάλης φιλολογικής καί κοινωνικής πρωτοτυπίας, καί συντελεσάντων 
τήν άπό τών τετριμμένων όδών άπαλλαγήν τοΰ γερμανικού πνεύματος. 
Δέν είναι βεβαίως ένταΰθα ό κατάλληλος χώρος πρός άναδημοσίευσιν 
τών κατορθωμάτων τών περιφανών έκείνων έξ Εβραίων νεοφωτίστων 
χριστιανών, ούδέ άρμ,όζει πρός τόν σκοπόν ήμών ή άφήγησις τών 
μετά γερμανών ποιητών καί λογογράφων καί έπιστημόνων σχέσεων

αύτών αρκεί μόνον νά λάβωμεν ύπ’ οψει δτι, είτε έπίστευσαν άληθώς, 
ε’ίτε προσεποιήθησαν πιστεύσαντες είς τήν νέαν αύτών θρησκείαν, 
ώς δ διάσημος Ερρίκος Χάίνε, δστις ευρεν ίκανάς εύφυολογίας διά 
τά δόγματα πασών τών θρησκειών, οί χριστιανισθέντες Εβραίοι 
ένόμισαν δτι δέν ήδύναντο μόνον διά τής πρώτης αύτών πίστεως νά 
προαγάγωσι τόν πολιτισμόν, νά άνοίξωσι νέας εύρείας οδούς είς τό 
γερμανικόν πνεύμ,α, νά άνυψωθώσιν αύτοί οί ’ίδιοι είς έλευθέρας καί 
αιθέριους πτήσεις τής διανοίας καί τής φαντασίας. Δυστυχώς δέ 
οι πλείους αύτών, μή περιοριζόμενοι είς τήν άπάρνησιν τών πατρίων 
δογμάτων, προσεφέροντο λίαν άσπλάγχνως πρός τούς τέως δμοθρή- 
σκους αύτών. Ά ν  δ περίπυστος πανθεϊστής φιλόσοφος Ιουδαίος 
Σπινόζης περιεφρόνει μόνον καί άπεστρέφετο τούς ομοφύλους δργι- 
ζομένους κατ’ αύτοΰ, διότι άν δέν έρραντίσθη ύπό τοΰ Χριστιανισμού 
έφοίτα είς τούς ναούς αύτοΰ καί άσμένως ήκροάζετο τούς άπό τοΰ 
άμ-βωνος ιεροκήρυκας, άν δ Μορτάρας, δν τφ 1858 ήρπασαν οί έν 
τφ Βατικανφ παιδίον ετι δκταετές καί έχριστιάνισαν αύτόν, προσηνέχθη 
τραχύτατα πρός τούς Ιουδαίους γονείς, κατορθώσαντας μετά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Ρώμης τφ 1870 νά συνεντευχθώσι μετ' αύτοΰ 
καί νά άποπειραθώσι τήν άνάκτησιν τοΰ τέκνου αύτών, ή έκ τοΰ 
Γερμ.ανοΰ Εβραίου Λεβέν θυγάτηρ Ραχήλ, ή έν άρχαΐς τοΰ παρόντος 
αίώνος συγκεντροΰσα είς τάς αίθουσας αύτής τόν Γκαίτην, τήν 
Κυρίαν Στάελ, τούς δύο Ούμβόλδους καί τούς δύο Σλεγέλους, ή 
τιμηθεΐσα διά τής άγνής, ώς λέγεται, καί εύγενοϋς άφοσιώσεως τοΰ 
άνεψιοΰ Φρειδερίκου τού μεγάλου Αουδοβίκου Φερδινάνδου, ίπποτικού 
ήγεμονόπαιδος, πεσόντος έν ταΐς κατά τής Γαλλίας μάχαις, ή περι
ώνυμος έκείνη Ραχήλ, ή βραδύτερον γενομ,ένη δέσποινα Φαρναγγέν, 
αφού πρότερον ήδη ένήλιξ είχεν άσπασθή τόν Χριστιανισμόν, 
εγραφέ ποτε είς φίλον αύτής τάς έξής πικροτάτας λέξεις ,,νομίζω 
δτι καθ’ ήν στιγμήν έρριπτόμην είς τόν κόσμον τούτον υπερ
φυσικόν τι ον έβύθισεν έγχειρίδιον είς τήν καρδίαν μ,ου7 καί ένφ μ.οί 
κατεδαψίλευσεν δλας τάς άρετάς, παρέλυσεν αύτάς δημιουργήσάν 
μ.ε Ίουδαίαν4 · άλλοτε πάλιν ,,έ'χω τήν συνείδησιν δτι ούδέποτε μέν 
έ'πεσον, ούδέποτε έ'πραξά τι έλαφρώς ή χάριν συμφέροντος, δέν δύ- 
να.μ.αι δμως ν’ απαλλαγώ τοΰ δυστυχήματος τής σφαλεράς μου γεν- 
νήσεως, διότι άδιαλείπτως άνανεούμενον τούτο μέ καταβάλλει". Οί 
πισΐοί, ώς δ κ. Φράγκης, Ίσραηλΐται γινώσκουσι κάλλιον ήμών κατά 
πόσον άληθώς έ'βλαψαν τόν Ιουδαϊσμόν οί Γερμανοί έκεΐνοι Εβραίοι 
ιεραπόστολοι, οϊτινες άδρώς άμείβονται ΐνα προσελκύσωσι τούς έν 
Ανατολή καί ίδίςι έν Συρία ομοφύλους αύτών είς τόν χριστιανισμόν · 
άλλ’ δπωςδήποτε ήμεΐς οί χριστιανοί κεκτήμεθα ήδη ικανά μαρτύρια 
τής έργασίας αύτών, έκθέσεις καί συγγράμματα ειδικά, άπαριθμοΰντα 
πλείστας τής θρησκευτικής συνειδήσεως μεταστάσεις, άναιροΰντα δέ 
τούς ύψηλόφρονας ισχυρισμούς τού σοφού καθηγητοδ περί έπιτών 
τών ομοφύλων αύτοΰ έν τοΐς πατρίοις δόγμασι ·— τού μεγάλου 
έκείνου γεγονότος, δπερ δέν είνε θεία άρά άλλ’ έχει τούς λόγους 
αύτοΰ έν τοΐς νόμοις τής ιστορίας.

Ή  Δισραέλη τού πάνυ μνεία πιθανώς δέν ταράττει ύπερ- 
βαλλόντως ούδέ σφόδρα λυπεί τούς πιστούς αύτοΰ δμοεθνεΐς, διότι 
άν ό πατήρ έχριστιανίσθη, καί γεννηθέντα τόν υιόν έμύησεν άκοντα 
είς τήν νέαν τής οίκογενείας θρησκείαν, ί  περίδοξος μυθιστοριο- 

! γράφος καί πολιτικός άνήρ παρέμεινε πάντοτε έβραΐζων τάς τε δια
θέσεις καί τήν φαντασίαν, έπί τή άμφιβόλφ καλαισθησία τών Σημιτών 
διαπρέπων, τά ανοικτά χρώματα έπί τής ενδυμασίας ποικιλοτρόπως 

| συνδυάζουν, είς τήν μεγάλην καί τήν μικράν Άσίαν διανοούμενος, έ'ν 
! τε τφ πολιτικφ βίφ καί τοΐς μυθικοΐς αύτοΰ πλάσμασι, νά μεταστήση 

τό κέντρον τής παγκοσμίου βαρύτητος · ούχ’ ήττον δμως ό Χριστια
νισμός δέν έστερήθη τής Σημιτικής αύτοΰ άφοσιώσεως (καί ένταΰθα 
άναμνηστέον τήν fidem punicam), διότι δτε δ κ. Γλάστων ήγωνί- 
ζετο νά καταργήση τφ 1863 τήν έν Ιρλανδία Άγγλικανικήν θρη
σκείαν ώς έπικρατοΰσαν καί έπίσημον τής νήσου έκείνης θρησκείαν, 
ό Δισραέλης στεντωρεία τή φωνή έκραύγαζεν έν τφ κοινοβουλίφ, 
δτι άσεβοΰσιν ,,οί τολμώντες νά έξασθενίσωσι τήν θρησκείαν τών
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πατέρων ημών (τήν Άγγλικανικήν), ητις έκλεισε τήν Μ. Βρεττανίαν 
καί έκραταίωσε τούς θεσμούς αύτής“ .

Διδακτικώταται καί περίεργοι, ούχί άγνωστοι τφ Κ . Φράγκη, 
ήσαν αι πρός τούς χριστιανούς σχέσεις τών Εβραίων παρά τή Βενετική 
Δημοκρατία · έκαστη περιφανής οικογένεια ειχεν έμπιστους έ'να ιερέα 
χρήσιμον εις πάντα, ενα έβραίον ετι χρησιμώτερον, ενεκα τής έκ 
τοδ φόβου έχεμοθίας ήν έτήροον, καί έ'να έγχειριδιοφόρον · χρονικόν 
τι δημοσιευθέν τφ 1884 έν βιβλίφ περιέχοντι πολυτιμότατα έγγραφα 
περί τής έν Ανατολή πολιτείας τής Βενετικής δημοκρατίας λέγει, 
ότι οί ’Ιουδαίοι τοσοϋτον ειχον προαχθή έν Βενετία, ώστε διέφερον 
τών χριστιανών μόνον κατά τό κάλυμμα, οπερ παρ’ αύτοΐς ήτο 
έρυθρόν ού μόνον δέ δέν ήνωχλοΰντο άλλ1 ενεκα τών πολλών καί 
σπουδαίων λειτουργιών αύτών άπήλαυον μεγάλων πλεονεκτημάτων. 
Ταύτα δμως δεν εχαιρον οί μικροί έμποροι, πάσχοντες συνήθως όσα 
καί οί έν ταίς λοιπαΐς χώραις ομόφυλοι αύτών, οί μή δανεισταί 
καί μή μεσΐται διαφόρων διαπραγματεύσεων. ΙΙώς δέ ένίοτε έχρι- 
στιανίζοντο έν Βενετία μαρτυρεί τό εξής γεγονός: Ό  ’Ιάκωβος είχε 
πολλάκις καταδικασθή διά τάς έρωτικάς αυτού επιχειρήσεις μετά 
καλογραιών καί διά έπανειλημμένας δολιότητας περί τό χρηματί- 
ζεσθαι. Ήμέραν τινα είχε φθάσει είς Βενετίαν απεσταλμένος τού 
βασιλέως τής Πολωνίας μετά έγγραφων έπισήμων πρός τήν Δημο
κρατικήν Κυβέρνησιν. Ό  Πολωνός ειχε πολλά κοσμήματα έν οίς 
καί έ'να άδάμαντα αξίας δέκα χιλιάδων δουκάτων έγνωρίσθη δέ 
μετά τοΰ Εβραίου ’Ιακώβου, δστις ήτο έξοχος άδαμαντογνώστης· 
έ'χων συχνάκις τήν εύκαιρίαν νά κράτη είς τάς χείρας τόν άδάμαντα 
έκεΐνον, ό ’Ιάκωβος κατώρθωσε νά κατασκευάση εντελώς δμοιον 
αύτοΰ ύάλινον όν καί αντικατέστησε αντί τού άληθινοΰ. Μετ’ ολίγας 
ήμέρας ό Πολωνός έπιθυμών νά ποιλήση τόν άδάμαντα αύτοΰ έμαθε 
τότε μόνον δτι ό ’Ιουδαίος τόν έπαιξε. Καταγγελθείς ούτος είς τήν 
Κυβέρνησιν ώμολόγησε τήν απάτην αυτού- κατεδικάσθη δέ είς τήν 
άπόδοσιν τοΰ άδάμαντος καί είς τήν έξόρυξιν τών δύο οφθαλμών, 
έκτός έάν έξηγόραζεν έκαστον οφθαλμόν αντί χιλίων δουκάτων. Ό  
Ιάκωβος έξαγοράσας τούς δύο οφθαλμούς αντί 2000 χιλ. δουκάτων 
έξήλθε τής φυλακής· ειχεν ώραίαν γυναίκα καλουμένην Στέλλαν, 
ητις άγωνισθεΐσα ύπέρ τής έλευθερώσεως τοΰ συζύγου κατώρθωσε 
νά έπιτύχη τοΰ σκοπού αύτής· έκέκτητο τέσσαρας υίούς έξ ών ό 
εις έσπούδαζεν έν Παρισίοις · εύθύς αμα απαλλαγείς ό Ιάκωβος
διενοήθη νά βαπτισθή καί τή συναινέσει τών υιών αύτοΰ έδωρήσατο 
τά υπάρχοντα αύτοΰ είς τό Κράτος. Οί άρχοντες τής Δημοκρατίας 
παρέστησαν είς τήν βάπτισίν του καί ό Δόγης Άνδρέας Γκρίττης 
έχρησίμευσεν ώς άνάδοχος δημιουργή-ας, μάλιστα αύτόν ιππότην 
μετά τήν τελετήν, διότι περιέβαλεν χρυσσήν άλυσιν τόν τράχηλον 
τού νεοφώτιστου· έπιδαψιλεύσας αύτφ πάντα τά προνόμια ώνόμασεν 
αύτόν Μάρκον καί έχορήγησεν αύτφ τά σύμβολα τοΰ οίκου τών 
Παραδείσων, δστις ειχεν έκλίπει πρό τίνος μετά τόν θάνατον τοΰ 
τελευταίου γόνου Ιερωνύμου τοΰ Παραδείσου. 'Ο Δόγης τφ είπεν, 
δτι έξήλθε τής Κολάσεως καί είσήλθεν είς τόν ΙΙαράδεισον, καί ότι 
δέν ήδύνατο νά λάβη καταλληλότερο'/ όνομα · μετ’ ού πολύ έβαπτί- 
σθησαν καί οί υίοί αύτών άναζωογονηθέντος ουτο  ̂ τοΰ ήδη έσβε- 
σμένου οίκου τών Π αραδείσων.

Ό  Χριστιανισμός βεβαίως δέν προσεκτήσατο νέον θησαυρόν
διά τοϋ βαπτιστικοΰ ραντίσματος τοΰ Μάρκου καί τών τέκνων αύτοΰ, 
καί πιθανώς μόνον ό άνάδοχος Δόγης άπήλαυσεν έκ προκαταβολής 
δειγμάτων τινών τής εύγνωμοσύνης τοΰ τέως ’Ιακώβου κατά τάς 
διαπραγματεύσεις τής απαλλαγής αύτοΰ άπό τής ειρκτής. Ά λλά  
καί ό ’Ιουδαϊσμός δέν πιστεύομεν νά καυχάται έπί τή άρνησιθρη- 
σκεία Άγγλου τινός Λόρδου Γόρδωνος, μολονότι, καθ ’ δσον γινώ- 
σκομεν, είναι ή μόνη μνημονευομένη πως έν τή ιστορία καί επομένως 
λίαν ακριβή  καί προσφιλής τή θρησκεία έκείνη, ητις σπανιώτατα 
είδε νά προσέλθωσιν αύτή έξ άλλων δογμάτων.

,,Τό έτος 1789, λέγουσι τά χρονικά τής Αγγλίας, διέπρεψεν
έπί τρομεραΐς στάσεσιν όνομαζομέναις σ τά σ ε σ ι  τών δ ια μ α ρ τυ ρ ο -

μένων (protestant ricts) καί καθαιμαξάσαις τάς όδούς τοΰ Λον
δίνου κατά τόν μήνα ’Ιούνιον προήλθον δέ έκ τής ύπό τοΰ Κοινο
βουλίου άνακλήσεως πιεστικών τινων μέτρων κατά τών καθολικών. 
Εύρύς έσχηματίσθη συνασπισμός τών διαμαρτυρομένων έ'χων σύνθημα 
τάς λέξεις κάτω ό παπισμός." Αρχηγός αύτοΰ ήτο ό λόρδος 
Γόρδων, μέλος τής Κάτω βουλής, σχεδόν φρενοβλαβής, μνημονεύων 
συχνάκις τής Ά γιας Γραφής καί κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ιστορικού 
Ούαλπόλ, αίσχρόβιος· ό φανατικός αύτός Λόρδος, ινα έκφοβίση τούς 
υπουργούς, παρεσκεύασεν απειλητικήν διαδήλωσιν καί διωργάνωσε 
λιτανείαν είκοσακισχιλίων διαμαρτυρομένων είς ούς προσετέθησαν 
παρευθύς δλοι οί κλέπται καί λωποδύται τοΰ Λονδίνου· έξεκίνησαν 
δέ έκ τοΰ μέρους τοΰ καλουμένου άγροΰ  τοΰ Γ εω ρ γ ίου , ένθα 
ϊδρυται νΰν ή μεγίστη εν Αγγλία καθολική έκκλησία. 'Ο ιστορικός 
Γίββων ένόμισεν δτι είδεν έξελθόντας έκ τών τάφων τούς έπί Κρομ- 
βέλλου Καθαριστάς. Περιεκύκλωσαν αμέσως τό Βουλευτήριον πάντες 
δε οί Λόρδοι, οί ψηφίσαντες τό μέτρον δπερ διήγειρε τήν οργήν 
αύτών, έγένοντο δεκτοί διά φοβερών συριγμών, μεθ’ ούς προέβησαν 
καί είς βιαιοπραγίας. Τά οχήματα σταματηθέντα ύπό τών όχλα- 
γωγών, κατασυνετρίβησαν, οί έπίσκοποι έκβληθέντες τών αμαξών 
αύτών, είδον τά ένδύματα αύτών κατασχισθέντα · αί φενάκαι τών 
Λόρδων κατεφθάρησαν καί αί περιχειρΐδες αύτών έβορβορώθησαν 
ύπ:) τοΰ όχλου. Ούδέποτε τό μέγαρον τοΰ Ούεστμίνστερ θέλει ϊοει 
δμοιόν τι πρός τήν τραγικοκωμικήν σκηνήν, ήν παρίστα ή αίθουσα 
εις ήν οί Λόρδοι είσήρχοντο, ό είς μετά τόν άλλον, ώχροί ώς τό 
φάντασμα τοΰ Άμλέτου, τεθορυβημένοι καί δμιλοΰντες δλοι συγ
χρόνως· έν τή κάτω Βουλή ό λόρδος Ριτσμόνδος τήν ήμέραν έκείνην 
ακριβώς ύπεστήριζε τήν θεωρίαν τής καθολικής ψηφοφορίας ■ ό 
λόρδος Γόρδων έπερωτηθείς υπό τοΰ λόρδου Βόρτ άπήντησεν αύτφ: 
„ Σιωπή! παρ’ έμοΰ έξαρτάται νά κατακερματισθήτε ύπό τοΰ λαοΰ·“ 
Μόνον δέ δτε ό στρατηγός Κομβάϋ ήπείλησε τόν λόρδον Γόρδωνα 
ότι θά τόν όιαπεράση διά τοΰ ξίφους του ό τελευταίος άπεμάκρυνε 
τό κυνολόγιόν του. Τή έπαύριον όμως οί νέοι έκείνοι καθαρισταί 
έκίνησαν νά κατερειπώσωσι τά παρεκκλήσια τών πρεσβειών τής 
Σαρδηνίας καί τής Βαυαρίας καί δλας τάς καθ-ολικάς έκκλησίας 
τοΰ Λονδίνου. Ή  οικία τοΰ λόρδου Βήκονσφηλδ έπυρπολήθη μετά 
τής λαμπράς αύτής βιβλιοθήκης · μηχανουργεΐον άνήκον είς πλούσιον 
καθολικόν κατεκάη· είς τά ζυθοπωλεία είσέβαλον έξαφνα όντα μεί- 
ναντα έκεΐ ήμιθανή έκ τής μέθης. Ή Τράπεζα προσεβλήθη. Λί 
φυλακαί παρεβιάσθησαν καί κατεκρημνίσθησαν ινα έλευθερωθώσιν 
οί κακούργοι, έσκέφθησαν μάλιστα νά έξαγάγωσιν έκ τοΰ Πύργου 
τούς έκεΐ κεκλεισμένους λέοντας. Τήν έπομένην νύκτα, 7 T|V ’Ιουνίου, 
ή απαίσια άντανάκλασις τών πυρκαϊών, αΐτινες άνήφθησαν είς τριά
κοντα εξ διάφορα σημεία, έφώτιζε μακράν νόν πυριφλεγή ορίζοντα 
άναμιμνήσκουσα τάς φρικαλεότητας τής μεγάλης έπί Καρόλου ΙΓ 
πυρκαϊάς. Ό  Κάρολος Δίκενο, δστις παρενέβαλεν έπεισοδιακώς τήν 
τραγικήν έκείνην ταραχήν έν τφ μυθιστορήματι αύτοΰ Barnaby 
Rudge, παρέλιπε νά παραστήση τόν ιστορικόν Γίββωνα παραδιδόμενον 
είς φιλοσοφικάς σκέψεις περί τής διαστροφής τών άνθρώπων καί 
κατακλειόμενον έν τφ σπουδαστηρίφ αύτοΰ, ένφ τό αίμα έ'ρρει έν 
ταίς όδοΐς. Διακόσιοι όγδοήκοντα οκτώ έφονεύθησαν, έβδομήκοντα 
πέντε έπληγώθησαν, αί γενόμεναι ζημίαι ύπερέβησαν τά 1 5 — 20 

: εκατό μ. λιρών τοιαΰτα ύπήρξαν τά άποτελέσματα τών ένδοξω ν  
έκείνων -ημερών τής τών διαμαρτυρομένων θρησκείας. Έκ τών 
συλληφθέντων 3δ πρωτουργών 29 άπηγχονίσθησαν οί δέ λοιποί έξωρί
σθησαν· ό μέγας ένοχος λόρδος Γόρδων έσώθη ενεκα τής άμφι- 
βολογίας τών δρων τής Αγγλικής νομοθεσίας. Ά λλ ά  μετά τινα έτη 
αύτός ούτος ό λόρδος Γόρδων, δημοσιεύσας άτιμον λίβελλον κατά 
τής βασιλίσσης τών Γάλλων Μαρίας Άντουανέττας καί κατά τοΰ 
έν Λονδίνφ γάλλου πρεσβευτοΰ, έδραπέτευσεν είς Άμστελλόδαμον, 
έ'νθα αί άρχαί τόν έξηνάγκασαν νά έπανέλθη είς Αγγλίαν. Συλλη- 
φθείς έν Λιβερποόλη έφυλακίσθη- δπιος έπιστεγάση δέ έπαξίως τό 
παράδοξον στάδιον αύτοΰ (λέγει ό Γάλλος συγγραφεύς, ον μεταφρά-
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ζομεν) έγένετο Ιουδαίος. Υποβληθείς είς δλας τάς διατυπώσεις τής ! τής νέας αύτοΰ θρησκείας, ή κρίσεις περί εκάστου τών Νόμων, ούς 
μυήσεως δέν ήθελε πλέον νά φέρη ή τήν άρχαίαν τών Εβραίων | έλάτρευσεν άλληλοδιαδόχως, θά  είχομεν παραβολήν τών δύο θρη- 
περιβολήν καί άπέθανεν έξ ανίας έν τή ειρκτή τφ 1793.·' ! σκειών τελειοτέραν πως καί άκριβεστέραν, δέν λέγομεν μάλλον άμε-

Ή  ιστορία δέν λέγει άν τό άξιοσύστατον αύτό υποκείμενον 1 ρόληπτον έκείνης, ήν έποιήσατο ό διαπρεπής έν τφ College de 
άφήκε τάς τών χριστιανών διαμαρτυρομένων τάξεις, διότι αίφνης έν j France καθηγητής εν τή γενική συνεδριάσει τής τών Εβραϊκών

II ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ. Ε ίχών ύπ'ο Ροδόλφον Χαονβλάϊτνερ.

τή φυλακή μελετών κατά βάθος τά διάφορα θρησκεύματα άνεκά- 
λυψεν, οτι ό Χριστιανισμός, έμπνέων μυστικισμοΰ καί άποχωρήσεως 
άπό τοΰ κόσμου ιδέας, δέν χορηγεί αρκούντως στερεά θεμέλια είς 
τήν κοινωνίαν καί τόν οικογενειακόν βίον, οία είσί, κατά τόν 
Κ. Φράγκην, τά τή άνθρωπότητι κληροδοτηθέντα ύπό τοΰ Εβραϊκού 
νόμου. νΙσως άν μακρότερον ζών ό γεννάδας λόρδος κατώρθου νά 
συγγράψη απομνημονεύματα τοΰ σεμνού αύτοΰ βίου, ή έντυπώσεις εκ

σπουδών Εταιρίας, διότι οί μετά πονηρών έπιφυλάξεων ύπαινιγμοί 
περί τών αντικοινωνικών αρχών τοΰ χριστιανισμού καί περί τών λίαν 
έπιεικών κλίσεων περί τής έκκλινάσης ύπάνδρου γυναικός, άς έξ- 
ήνεγκεν ό ήρως τών Ε ύαγγελικώ ν  δ ιη γή σεω ν , δέν άποτελοΰσιν 
ισχυρά μαρτύρια τής ύπεροχής τοϋ Εβραϊσμού ώς θέλομεν ύποδείξει, 
θεού θέλοντος, λίαν προσεχώς διά βραχειών τινων σημειώσεων.

ΟΔ. ΙΑΛΕΜΟΣ.
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ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΡΗΝΟΝ.
( Έ ν τ υ π ώ σ ε ι ς  κ α ί  α ν α μ ν ή σ ε ι ς . )

Παρακαλώ, μοί λέγει είς υπάλληλος, πρέπει νά πληρώσετε. 
Νά πληρώσω διά νά περάσω;
Ναί.

Ουδέποτε έφανταζόμην δτι ό Ρήνος ήθελε μοί ένθυμίση τήν 
Κωνσταντινούπολιν, ούδ’ δτι έν Μάγχαϊμ, ή έκ τοΰ πλωτοΰ ποταμού 
αυρα ήθελε μοί φέρη σφοδράν ριπήν αναμνήσεων τοΰ παρελθόντος, 
αναμνήσεων, αΤτινες ήρχισαν ήδη φεΰ! νά μοί φαίνωνται άπομεμ,α- 
κρυσμέναι. . .

Τό παραρρήνειον Μάγχαϊμ είναι ωραία πόλις άριθμοΰσα περί 
τάς 62 χιλ. κατοίκων · δέν εχει τήν σχολαστικήν δψιν άλλ(«ν πόλεων 
τής Γερμανίας, άλλ’ είναι πόλις εμπορίου, βιομηχανίας, δράσεως· 
δέν είναι βεβυθισμένη εις βαθεΐαν μελέτης σιγήν, διακοπτομένην 
μόνον όπό τοΰ θροΰ στρεφόμενων φόλλων· άνά τό Μάγχαϊμ αντηχεί 
τό βαρύ άσθμα τοΰ άτμοΰ, οί οξείς συρίγμοί τών διασταυρουμένων 
αμαξοστοιχιών καί άτμοπλοίων, ή βοή τής έργασίας.

Ό  έπισκεπτόμενος πόλεις ώς τό Μάγχαϊμ μετά πανεπιστημια- 
κάς τινας πόλεις, γεγηρακυίας, έν αίς ή ζωή οιονεί σταματήσασα 
διαμένει σχεδόν οια καί πρό τριών τεσσάρων έκατονταετηρίδο^ν, καί έν 
αίς τό παρελθόν διατηρείται βαλσαμωμένον, έννοεΐ δτι βαδίζει έν τφ 
ένεστώτι έν μέσω συγχρόνου κοινωνίας, πολιτισμού νέου, νέου ίδα- 
νικοΰ.

Τήν έντόπωσιν δέ ταύτην εμποιεί κατ’ έξοχήν τό Μάγχαϊμ. 
Είναι ή κανονικωτάτη δλων τών πόλεων τής Γερμανίας, δέν εχει δέ 
ουτε ογκώδη τείχη καταρρέοντα, ουτε στενάς καί σκολιάς άγυιάς, 
ουτε βαρέα καί δύσμορφα κτίρια, ώς πάσαι αί παλαιαί πόλεις · ούδέν 
προπατορικόν αμάρτημα, διότι εχουσι τοιαΰτα καί αί πόλεις, βαρύνει 
αύτήν. Πρός στιγμήν πλανώμεθα νομίζοντες δτι διά θαύματος τής 
νεωτερας μηχανικής πόλις τις τών Ηνωμένων Πολιτειών, έξ έκείνων 
άς μόνη ή πυρετώδης μεγαλουργία τοΰ άμερικανικοΰ πνεύματος αυτο
σχεδιάζει σχεδόν »—  άλλά μετά τόσης έντελείας —  μετεφυτεύθη 
παρά τήν συμβολήν τοΰ Ρήνου καί τοΰ Νέκκαρ. Ή  πόλις διαιρείται 
εις 110 τετράγωνα, ών ή κανονικότης καί εύρυθμία ένθυμίζει τήν 
τοΰ άβακος ζατρικίου· έξ οίαςδήποτε δδοΰ, καθ’ οίανδήποτε διεύθυν- 
σιν, τό βλέμμα έκτείνεται άπό τοΰ ένός άκρου τής πόλεως μέχρι 
τοΰ άλλου, χωρίς νά έπιπροσθή τοίχος, στέγη, καπνοδόχος· αί δέ 
οίκίαι καθορίζονται ούχί διά τής όδοΰ (Strasse) ή παρόδου (G-asse), 
ώς πανταχοΰ τής Γερμανίας καί Αύστρίας, άλλά διά τοΰ τετραγώνου 
των, τής ύποδιαιρέσεως αύτοΰ, διά τίνος άλφαβητικοΰ γράμματος καί 
άριθμοΰ τίνος.

*  **

Πέραν τοΰ άπεράντου δουκικοΰ μεγάρου, δπερ ίδρύθη άπό τοΰ 
1720— 1729 καί ούτινος νΰν διάφοροι πτέρυγες χρησιμεύουσιν ώς 
Πινακοθήκη, ώς ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον, ώς Μουσεΐον τής Φυσι
κής Ιστορίας, ώς Παρθεναγωγείον κτλ. έκτείνεται κήπος ανώμαλον 
εχων γραφικότητα γηλόφων καί άντηρίδων έκεΐθεν δ’ άρχεται ή 
ζευγνύουσα τόν Ρήνον καί ένοΰσα τό Μάγχαϊμ μετά τής απέναντι 
πόλεως Λ ιμ έν ος  τοΰ Λ ο υ δ ο β ίκ ο υ  (Ludwigshafen) γέφυρα· ή 
γέφυρα αυτη εκτεινόμενη έπικλινής πως έπί τών δύο οχθών ώσεί 
έρειδομένη έπ1 αύτών εύθύς άπό τοΰ χείλους τοΰ ποταμοΰ όρθοΰται 
τολμηρώς κιγκλιδωτή καί εύθεΐα, κεχωρισμένη είς δύο τμήματα εν 
διά τόν σιδηρόδρομον, καί άλλο διά τόν τροχιόδρομον, τάς άμάξας 
καί τούς πεζούς· στύλοι σίδηροί ύψοΰνται είς ικανών μέτρων υψος, 
ή δε γέφυρα ύπό πυκνού σιδηροΰ πλέγματος περιβαλλομένη καί 
διατεμνομένη κατά μήκος έν τφ μέσφ, ύπό σιδηρών δ’ έλασμάτων 
στεγαζομένη εχει δψιν πελωρίου κλωβοΰ· ή σιδηρά στέγη δέν χρη
σιμεύει ένταΰθα διά τόν σιδηρόδρομον, ώς άλλαχοΰ τής Γερμανίας, 
ενθα ή αμαξοστοιχία διέρχεται διά τοΰ άνω πατώματος τής γεφύρας 
υπέρ τάς κεφαλάς τών διαβατών, άλλά μόνον διά τόν τηλέγραφον, 
ού τά σύρματα έκτείνονται υπό τό φαιόχρουν ικρίωμα ώς κλίμα έπί 
άναδενδράδος.

Πριν ετι προχωρήσω:

— Ό π ω ς είς τήν Κωνσταντινούπολιν, έσκέφθην.
Έπλησίασα είς τό παρακείμενον παράπηγμα ερριψα τρεις 

φοίνικας, υπάλληλός τις άπέκοψεν είσιτήριον τό οποίον άλλος ύπάλ- 
ληλος αυτοστιγμεί έξέσχισε καί έν άκαρεί απέκτησα τό δικαίωμα νά 
διαπεραιωθώ άντίπεραν.

Κατά τό μέσον τής γεφύρας έστάθην παρατηρών έπισταμένως 
τόν ενώπιον μου 'Ρήνον βεβαίως ένταΰθα δέν εχει τήν άρρητον 
γραφικότητα, ητις καθιστά τόσον έξαισίως ποιητικάς τάς δχθας του· 
ένταΰθα συσφίγγεται μεταξύ δύο πόλεων, είναι έμπορος καί δχι καλ
λιτέχνης, έργάζεται καί μοχθεί καί δέν ρεμβάζει- άλλά τοιοΰτος ώς 
εχει άνεκάλεσεν είς τό πνεΰμά μου άλλην γέφυραν καί άλλας δχθας · 
τά τροχοφόρα έκείνα άτμόπλοια τά διαπλέοντα αύτόν άνω καί κάτω, 
αί άτμάκατοι οιτινες γοργώς άσθμαίνουσαι διεπεραιοΰντο άπό τής 
μιας δχθης είς τήν έτέραν, αί καπνοδόχοι άίτινες άντανεκλώντο είς 
τά πράσινα νερά του, αί φορτηγίδες άς εσυρεν έπιπόνως μικρόν 
ρυμουλκόν, αί ξύλιναι άποβάθραι μετά τών έπ1 αύτών άναμενόντων 
έπιβατών, πάντα ταύτα ένεθύμιζον τόν Κεράτιον κόλπον, ίδί^ ένδοθεν 
τής γεφύρας τού Ούν καμπάν· δπως έπιτείνωσι δέ τήν πλάνην δύο 
γοτθικά κωδονοστάσια έξακοντίζοντα υψηλά τό οξύ βέλος τής κορυ
φής των ώρθοΰντο έπί τής μιας ό'χθης μετά τού περιθέοντος αύτά 
έξώστου ώς μιναρέδες . . .

*  **

Οί πρόγονοι ήμών συνενώσαντες έν τφ Έρμη τάς άσυναρμό- 
στους ιδιότητας τοΰ κ ερ δφ ου  καί τοΰ λογίου  προεικόνιζον’ίσως τάς 
νεωτέρας πόλεις, αΤτινες κατάκοποι έκ τοΰ μόχθου τής ημέρας, έκ 
τού πυρετού τοΰ κέρδους, εχουσιν άνάγκην ψυχαγωγίας καί παραδί- 
δονται τάς νύκτας ή τάς έορτάς εις παντοίας θεαματικάς καί άκου- 
στικάς απολαύσεις, εις ας ή άφθονία τών χρηματικών μ,έσων παρέχει 
πολλάκις σπανίαν καλλιτεχνικήν έντέλειαν. Τό Μάγχαϊμ είναι πλού
σιον εν μόνον βλέμμα αν ρίψη τις αρκεί νά βεβαιωθή- αί οίκίαι 
του ύψοΰνται περικαλλέσταται καί πολυώροφοι, ούχί διά βεβιασμένης 
καί έναγωνίου προσπαθείας, ώς βραχύσωμ,οι βαδίζοντες έπί τοΰ προσ
θίου πέλματος δπως ύψωθώσιν ενα δάκτυλον, άλλ’ ώς γίγαντες 
άβιάστως δρθοΰντες τό μεγαλοπρεπές καί ήράκλειον παράστημά των. 
Διά τοΰτο τό Μάγχαϊμ είχε καί εχει ενα τών καλλίστων μελοδρα
ματικών θιάσων τής Νοτίου Γερμανίας. Τό δέ θέατρόν του είναι 
περιώνυμον, διότι έπ1 αύτοΰ τό πρώτον παρεστάθησαν πολλά τών 
έργων τοΰ μεγάλου Σχίλλερ ύπό τήν διεύθυνσιν αύτοΰ τού ποιητοΰ 
καί τού διασήμου ύποκριτοΰ Ίφφλανδ.

Είς άνάμνησιν τής τιμής ταύτης έφ’ η έγκαυχάται τό Μάγχαϊμ 
άνήγειρεν είς τόν Σχίλλερ, έν τή φωνωνύμφ πλατεία, παρά τό 
θέατρον, όρειχάλκινον άνδριάντα. Ό  ποιητής τοΰ Γ ου λ ιέλ μ ου  
Τ έλλου  ΐσταται ορθός, προτεταμένον έ'χων τόν ενα πόδα, άτημελώς 
άναρρίπτων είς τά δπίσω τόν μανδύαν, δστις κρέμαται άπό τοΰ βρα- 
χίονος συρόμενος έν ώραία πτυχώσει. Ή  μορφή εχει ενθεον έ'κ- 
φρασιν τό υψηλόν μέτωπόν φωτίζεται ύπό αίγλης τινός ύπερανθρώ- 
που · αί παρειαί είσίν ίσχναί ώσεί τό πΰρ τής μεγαλοφυίΐας κατέφαγε 
τάς σάρκας· δ ποιητής διά τής άριστερας κρατεί ήμιανεπτυγμένον 
χειρόγραφον, ή δέ δεξιά έκτείνεται είς κίνησιν, πλήρη ζωής καί 
δυνάμεως, ώσεί αισθητοποιούσα, έπισφραγίζουσα τήν φράσιν ητις 
έξέρχεται έκ τού στόμ,ατος, μίαν τών θαυμασίων έκείνων πάντως 
φράσεων τών καμπτομένων έκ τοΰ ύπερπληροΰντος αύτάς αισθήμα
τος, τών εμπνεουσών άλλόφρονας κραυγάς ένθουσιασμοΰ ή φρικιά- 
σεις συγκινήσεως ή ήρεμα άνακουφίσεως δάκρυα, είς έκατομμύρια 
ψυχών, μίαν τών φλογερών, τών έξόχων, τών αιωνίων έκείνων ιδεών 
άς ήρπασεν εκ τοΰ ουρανού καί κατεβίβασεν είς τήν γήν, ώς δ 
ΓΙρομηθεύς τό πΰρ.

*  **
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Έν Μάγχαϊμ συνήντησα άπροσδοκήτως τόν δεινόν άσιανολόγον 
Μ* μεθ’ ού ειχον άρκούντως σχετισθή εν τινι πανεπιστημιακή πόλει. 
Πλήν εξ ή επτά εύρωπαϊκών γλωσσών, ας γράφει καί όμ,ιλεΐ μετ’ 
εύχερείας, γινώσκει κατά βάθος επτά ή οκτώ άνατολικάς · συγχρόνως 
δέ είναι καί δεινός μουσουργός (τοΰθ’ δπερ δέν είναι σπάνιον παρά 
τοΐς Γερμανοΐς καθηγηταΐς) μ,ετά σπανίας περιπαθείας καί τέχνης 
κρούων τό κλειδοκύμ,βαλον. Ή  μουσική αύτοΰ θεότης είς ήν θύει 
μ,ετά διαπρυσίου εύλαβείας, άποτελείται έκ μιας Α γίας Τριάδος: 
τού Βάχ, τοΰ Μπέτοβεν καί τοΰ Μοτσάρτ- αί περί τήν έκτέλεσιν 
δυσχέρειαι δέν τόν πτοοΰσιν, διότι αί χεΐρες αύτοΰ δαμάζουσι τά 
πλήκτρα, ύπό δέ τούς μάγους δακτύλους του άναθρώσκουσιν ή 
παραδείσια καί παθητική κατάνυξις τού πρώτου, ή ύψιπέτις μελαγχο 
λία τοΰ δευτέρου, ή έρωτική περιπάθεια τοΰ τρίτου μετά πάθους, 
μετά δυνάμ.εως, μετά κάλλους, θεσπέσιαι, αίθέριαι, μεγαλοπρεπείς, 
ήδυπαθεΐς, μυθιστικαί. Εσπέραν τινά καθ’ ήν έμουσούργει καί με- 
τηρσιούμην είς άγνώστους σφαίρας καί ήκουον πλησίον μου ώσεί 
θρούν άγγελικών πτερύγων, εύθύς ώς επαυσεν, έπλησίασα καί τφ είπα.

—  Έ ξ δλων τών γλωσσών σας αύτήν προτιμώ, καί τού 
έδείκνυον τό κλειδοκύμβαλον.

—  Δ η λ α δ ή ;. .  .
—  Τήν γλώσσαν τής αρμονίας.
Έν Μάγχαϊμ έβαδίζομεν έν τφ κήπφ τοΰ δουκικοΰ μεγάρου, 

ύπό τάς ύψηλάς δρύς.
Κατεχόμενος ύπό τής αιφνίδιας άναμνήσεως τής Κωνσταντι

νουπόλεως, τόν ή ρώτησα αίφνης:
—  Ποίαν ιδέαν έχετε περί τής άνατολικής μουσικής;
—  Μουσική άνευ άρμονίας είναί τι άκατάληπτον είς έμέ, είπε.
—  Πιθανόν νά μή είναι σύμφωνος πρός τούς αισθητικούς 

κανόνας σας, άλλά δέν πιστεύω νά τήν καταδικάζετε διά μιάς λέξεως · | 
είναι έναντίον πρός τάς άρχάς σας. Σείς δ ίδιος μοί είπατε δτι τήν j 
άποκλειστικότητα έν τή άπολαύσει τών φιλολογικών καί καλλιτεχνι
κών έργων θεωρείτε είδος πηρώσεως τοΰ πνεύματος. Καί βέβαια 
διότι θαυμάζετε τόν Όμηρον είσθε καταδεδικασμένος νά μ,ή θαυ
μάζετε καί τόν Σαίκσπηρ; διότι άναγινώσκετε τόν Ίώβ, καί μάλιστα 
είς τό πρωτότυπον, δέν πρέπει νά σάς άρέσκη ό Όράτιος; ή είναι 
άσέβεια πρός τήν φιλοσοφίαν τοΰ Φάουστ άν σάς θέλγωσιν οί έμ.- 
μελεΐς ρυθμοί τοΰ Γ κ ιου λ λ ιστά ν ; αί άνάγκαι τής ψυχής είναι 
πολλαπλαΐ. . .

—■ ”Ω, βεβαίως, ύπέλαβεν ό φίλος μου· μάλιστα μία ανάγκη 
δχι τής ψυχής άλλά τοΰ σώματος είναι νά χορεύη · διά τούτο πολλοί 
μουσικοί μελοποιούν δχι διά τήν καρδίαν ή τό πνεύμ,α, άλλά διά 
τάς κνήμας χαμηλότερα δέν ήμποροΰν νά καταβοΰν άντί νά συγκινοΰν, 
κινούν. Έ γώ θέλω τήν μουσικήν νά μέ αίρη υψηλά, ύψηλά, νά 
λαμβάνη τήν ψυχήν μου έπί τών πτερύγων της, νά τήν άνάγη είς 
άλλους κόσμους, ώστε δταν καταβαίνη νά είναι ραντισμένη μέ τήν 
δρόσον άλλων αιθέρων.

—  Έχετε δίκαιον καί έγώ τοιαύτην τήν θέλω τήν μουσικήν 
άλλ’ ή άνατολική μουσική δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν μουσικήν 
τών ποδώ ν  δέν παρορμ.α είς σκιρτήματα καί άλματα, τούναντίον 
είναι μουσική ήδυπαθείας, τρυφηλή καί ονειρώδης, διά τών μελφ- 
δικών καί έκλελυμένων τόνων της παρακολουθούσα ήδονικάς οπτα
σίας, αΤτινες δμως άποδιδράσκουσι καί τήν άφίνουσι θρηνούσαν, ι 
Ά λ λ ω ς δέ θά  σάς πολεμήσω μέ τά ίδιά σας δπλα . . . Ένδυμείσθε 
μίαν εσπέραν κατά τήν δποίαν άφ’ ου έπαίξατε έξόχως τήν έξαισίαν 
έκείνην Symphonie Pastorale, τό άριστούργημα, τόν άδάμαντα 
τού Μπέτοβεν, καί οί οφθαλμοί σας έ'λαμπον, καί τό πρόσωπον σας

ήκτινοβόλει, ένθυμείσθε πόσον ώραία πράγμ,ατα είπατε περί μουσι
κής; Μεταξύ άλλων είπατε: ..Όταν άκούωμεν έν μουσικόν τεμάχιον 
άκούομεν οιονεί έμπιστευτικήν έξομολόγησιν, δπισθεν τών τόνων φαν- 
ταζόμεθα μίαν ψυχήν ζώσαν κατά τό ήμισυ, φαινομένην κατά τό 
ήμισυ, μυστηριώδη.“ Σείς δ δποίος γνωρίζετε τήν φιλολογίαν τών 
άνατολικών λαών, οφείλετε ν' άκούσετε καί τήν μουσικήν των, οφείλετε 
νά ίδήτε τήν ψυχήν των δπισθεν τών τόνω ν ή άνατολική μουσική 
δέν έχει τούς μεγάλους της, οιτινες έξέφρασαν συλλήβδην τά αισθή
ματα τοΰ έ'θνους των ή τής έποχής τ ω ν  ομοιάζει πρός τήν δημώδη 
ποίησιν τών λαών, ητις είναι έ'ργον δλοκλήρων γενεών νομίζει τις 
δτι έκαστον στόμα στενάξαν προσέθηκεν ενα στόνον, έκαστον δάκρυ 
στάξαν έκ τών βλεφαρίδων έ'βρεξε τάς μελαγχολικάς έκείνας μελφ- 
δίας. Ναί, ν’ άκούσετε τήν άνατολικήν μουσικήν σείς ό τόσον καλ
λιτέχνης θά  ίδήτε άνοιγομένους άλλους κόσμους πρό ήμών, θά  ίδητε 
άλλα μυστήρια καρδιών, άλλα ιδανικά . . .

Ίδέτε τί σύμ.πτωσις! μοί είπεν μειδιών δ κύριος Μ* τόν Μάϊον 
θά μεταβώ είς τήν Κωνσταντινούπολιν διά τήν παραβολήν άραβικών 
τινων χειρογράφων, καί τότε . . .

—  "Ω, τότε μίαν νύκτα τού Μαΐου ν’ άναπλεύσετε τόν Βόσπορον 
έπί ένός κ αϊκιού , καί έν μέσφ τής σιωπής τής νυκτός, έν μέσφ 
τής μαγείας τοΰ Βοσπόρου ν’ άκούσετε ενα χ α ν εν τέ · αυτό άρκεΐ.

ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΓ.

 # ----------

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΕΠ’ ΑΛΛΗΛΑ.

Κατά τούς διάσημους τής Βιέννης φυσιολόγους πάσα αισθη
τική διέγερσις επιτείνει τήν τών λοιπών αισθήσεων οξύτητα. Αί άκου- 
στικαί εντυπώσεις, φερ’ είπεΐν, έντείνουσι τών χρωμάτων τήν άντίληψιν 
κάί τής όράσεως τήν οξύτητα. Ά ν  π. χ. κεχρωτισμένας εικόνας 
τοποθετήση τις είς άπόστασιν, άφ’ ής τά χρώματα άμ.υδρώς δια
γιγνώσκονται, καί δοκιμάση τάς έν τφ ώτί διαφόρων ήχων έντυπώ- 
σεις, παρατηρείται έν γένει δτι τόσφ ζωηρότερον είς τήν δρασιν προσ- 
πίπτουσι τά χρώματα δσφ ύψηλότεροι είσίν οί ήχοι.

Κατά τήν στιγμήν έν ή τό ούς αντιλαμβάνεται ήχου τινός, ό 
δφθαλμός δύναται ν’ άναγινώσκη λέξεις άς πρότερον δέν διέκρινεν. 
Οί κτύποι τοΰ ώρολογίου εύκρινέστερον άκούονται, δταν έ'χη τις 
άνοικτούς τούς οφθαλμούς. Τάς άκουστικάς άντιλήψεις αύξάνουσι τό 
έρυθρόν καί τό πράσινον χρώμα έξασθενίζουσι δέ τό κυανοΰν καί τό 
κίτρινον.

Αί τής γεύσεως, τής όσφρήσεως καί τής άφής αισθήσεις 
ύφίστανται ωσαύτως τών λοιπών αισθήσεων τήν έπιρροήν τό φώς, 
τό έρυθρόν καί τό κυανοΰν χρώμα λεπτοτέραν ποιούσι τήν αίσθησιν 
τής γεύσεως, τής όσφρήσεως καί τής άφής· τό σκότος, τό κυανοΰν 
καί τό κίτρινον έλαττοΰσι τών τριών τούτων αισθήσεων τήν οξύτητα. 
Ύπό τήν έπιρροήν τού έρυθρού χρώματος ή γεΰσις έξαπλοΰται άπό 
τών προσθίων τής γλώσσης άκρων έφ’ δλην τήν έπιφάνειαν τού 
οργάνου τούτου- ή δ’ ένίσχυσις τών αισθήσεων τής δσφ ρήσεως τής 
γεύσεως καί τής άφής έπιτείνουσι τάς λοιπάς αίσθητικάς άντιλήψεις.

Αμοιβαία έστίν ή τής αίσθήσεως τής άφής καί τής θερμο
κρασίας έπ’ άλλήλας έπιρροή · ή επαφή τριχός έπί τού δέρματος δέν 
αποβαίνει αισθητή δταν τήν χεΐρα βυθίση τις έν θερμφ υδατι· δταν 
δέ βυθίσας τις τήν χεΐρα έντός ψυχρού υδατος κνήση μέρος τοΰ 
σώματος, ή χείρ ζωηρότερον αισθάνεται τοΰ υδατος τήν θερμοκρασίαν



ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ.

Κ ατα την ελαιογραφίαν τοϋ  1. Φ. "Εγγελ.
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Η ΟΡΤΪΞ.
(Διήγημα) Ί β ά ν  Τ ουργκ ένεφφ .

Ό ,τι θ ’ αφηγηθώ υμΐν μοί συνέβη έν ηλικ ία  δέκα έτών. Ή ν 
θέρους εποχή. Διέτριβον τότε μετά τοΰ πατρός μου έν έπαύλει της 
μεσημβρινής Ρωσσίας. Εις άπόστασιν πολλών βερστίων περί ήμάς 
έξετείνετο μεγάλη στέππη· ουτε δάσος ουτε ποταμός υπήρχεν έν 
τοΐς πέριξ· άβαθεΐς χαράδραι όπό θάμνων κεκαλυμμέναι ηύλάκιζον 
ένιαχοΰ δμοιαι πρός πρασίνους δφεις, τήν ομαλήν τής στέππης έπι- 
φάνειαν έν τώ βά-θ-ει τών χαραδρών τούτων μικροί ερρεον ρύακες- 
τήδε κακεΐσε σχεδόν έν τή δψει τών κλιτύων μικραί έφαίνοντο υδα
τος πηγαί ως τά δάκρυα διαυγείς, πέραν τών όποιων διεκρίνοντο 
πεπατημέναι ατραποί- εις τό χείλος δέ τοΰ υδατος έπί τοΰ όγροΰ 
πηλοΰ ’ίχνη διεσταυροΰντο ποδών πτηνών καί μικρών άλλων ζώων. 
Τά ζώα άπαράλλακτα ώς οί άνθρωποι, αισθάνονται τήν άνάγκην 
καλού διαυγούς υδατος. Ό  πατήρ μου ήν καθ’ υπερβολήν τοΰ κυν- 
ηγίου φίλος. Ά μ α  ώς άπηλλάσσετο τών έργασιών του δ δέ καιρός 
ήν ευνοϊκός, ήρπαζε τό πυροβόλον, περιεδόετο τόν θηρευτικόν του 
σάκκον άπέτεινε συριγμόν εις τόν γηραιόν Θησαυρόν καί έξήρχετο 
πρός θήραν δρτόγων καί περδίκων. Τούς λαγωούς περιεφρόνει, λέγων 
περιφρονητική τώ τρόπφ, οτι ήσαν καλοί διά τούς έξ έπαγγέλματος 
κυνηγούς. Ούδέν άλλο θήραμα έκτός τών σκολοπά.κο)ν, οιτινες διήρ- 
χοντο έν καιρφ φθινοπώρου, υπήρχεν έν τή χώρα ταύτη. Ά  φθονώ- 
τατοι δμως ήσαν οί δρτυγες καί αί πέρδικες πρό πάντων. Κατά τάς 
κλιτύας τών φαράγκων άπήντα τις άνά παν βήμα λακκίδια έκ ξηράς 
κόνεως, έν οίς τά πτηνά ταύτα περιεστέλλοντο κρυπτόμενα. Ό  
γηραιός Θησαυρός αίφνης ϊστατο καραδοκών καί σείων τήν ουράν, 
συνεπτύσσετο κινούμενον τό δέρμα τοΰ προσώπου του, καί ώχρία ό 
πατήρ μου ένφ μετά προσοχής άνήγειρε τοΰ πυροβόλου του τόν 
λύκον. Ούχί σπανίως πρός άμετρόν μου χαράν μέ παρελάμβανε 
μεθ’ εαυτού, τά άκρα τής περισκελΐδός μου έβάδιζον έντός τών υπο
δημάτων, είς τόν ώμον έ'ρριπτον τό φλασκιόν τοΰ υδατος καί μ.οί 
έφαίνετο οτι μετεμορφούμην είς άληθή κυνηγόν. Μέ περιέρρεεν 
ίδρώς, τά υποδήματά μ.ου έπληροΰντο χαλίκων άλλά δέν ήσθανόμην 
κόπον καί ουδέ σπιθαμήν άπεμακρυνόμην τοΰ πατρός μου- είς έκά
στην έκπυροσκρότησιν καί πτώσιν τοΰ πτηνοΰ έρριπτόμην είς τόν 
τόπον τής πτώσεως ρηγνύων χαράς κραυγήν, τόσον ήμην ευτυχής! 
Έσφάδαζε τό πτηνόν τετρωμένον καί σεΐον τάς πτέρυγας, δτέ μέν 
έπί τής χλόης δτέ δέ έν τώ στόματι τοΰ κυνός- τό ρέον αιμά του 
μέ ηυφραινε, ουδέ τόν έλάχιστον ήσθανόμην οίκτον! τί δέν θά Ιδιδον 
Τνα δυνηθώ έγώ αυτός νά πυροβολώ καί φονεύω ουτω τούς όρτυγας 
καί τάς πέρδικας- άλλά μοί είχε δηλώσει ό πατήρ δτι τοΰ πυρο
βόλου ή χρήσις θά  μοί έπετρέπετο δταν γείνω δωδεκαετής, δτι θά 
μοί έ'διδον τότε μονόκανον πυροβόλον καί μόνον τούς κορυδαλούς 
θά  μοί έπέτρεπον νά σκοπεύω- υπήρχε δέ τούτων πλήθος είς τό 
μέρος τοΰτο- δταν ώραΐος ήστραπτεν ήλιος ίπταντο κατά δεκάδας έν 
τφ λαμπρφ ουρανώ καί άνήρχοντο είς τά ύψη έκπέμποντες κραυγάς 
δμοίας τφ ήχφ τών κωδωνίσκων. Τούς έθεώρουν ώς τήν μέλλουσάν 
μου λείαν καί τούς έσκόπευον διά ράβδου, ήν δίκην πυροβόλου ε'φερον 
έπί τών ώμων. Ουδέν ευκολώτερον ή νά προσβάλη τις αύτούς καθ’ 
ήν στιγμήν μεταιωρίζονται έν τρόμφ τών πτερύγων είς υψος πέντε 
ή εξ ποδών άπό τής γης πριν ή άποτόμως βυθισθώσιν εν τή χλόη. 
Ημέραν τινα συνώδευον τόν πατέρα μου είς τήν θήραν- ήτον ή παρα
μονή τού Αγίου Πέτρου- έν τή έποχή ταύτη αί νέαί πέρδικες είσίν 
ετι μικραί- δ πατήρ μου άπέφευγε νά πυροβολή κατ’ αύτών καί 
είσήλθεν έντός θαμνώνος μικρών δρυών έπί τοΰ τέρματος αγρού 
βρίζης έ'νθα ευρισκέ τις πάντοτε δρτυγας- επειδή τό μέρος ήν άκατ- 
άλληλον είς χορτοκοπίαν ή χλοή ειχεν έλευθέρως άπό πολλοΰ 
άναπτυχθή, μυριάδες δ’ έν αύτφ ηυξανον άνθέων, τριφύλλων, μυσοπτί- 
δων, αγρίων καρυοφύλλων δταν μετά τής αδελφής μου μετέβαινον 
έκεΐ ή μετά τής θαλαμηπόλου έ'δρεπον πλήθος άνθέων τοιούτων |

άλλ’ δταν ήμην μετά τοΰ πατρός μου δέν εκοπτον άνθη θεωρών τό 
πράγμα κυνηγοΰ άνάξιον.

Αίφνης ε'στη άποτόμως δ Θησαυρός. ,,Ά ρπ α το“ έφώνησεν δ 
πατήρ μου- υπό τήν ρίνα αυτήν τοΰ θησαυρού δρτυξ έξέφυγε καί 
άνέπτη- άλλ’ ή:ο παράδοξος ό τρόπος τής πτήσεώς της- Τπτατο 
κυβιατουμένη, συστρεφόμενη καί κατά γην έπαναπίπτουσα ώσεί ήτο 
τετρωμένη. Ό  Θησαυρός ώρμησεν ώς βέλος κατ’ αύτής . . . δπερ δέν 
επραττεν δταν τό πτηνόν κατά τόν συνήθη τρόπον επέτετο. Ό  πατήρ 
μου δέν έπυροβόλει έκ φόβου μή πληγώση τόν κύνα. Αίφνης ό 
Θησαυρός τινάσσεται μεθ’ δρμής καί κ ράκ , συλλαμβάνη τήν δρτυγα 
ήν έκόμισεν είς τόν πατέρα μου- δ πατήρ μου τήν έ'λαβε κα! τήν 
Ιθηκεν έπί τής παλάμης υπτίαν- εσπευσα πρός αύτόν. Τί είνε; τφ 
είπον ήτο πληγωμένη; Ό χ ι μοί άπήντησεν δ πατήρ- άλλά φαίνεται 
δτι εχει έδώ πλησίον τήν φωλεάν της μετά τών μ.ικρών καί προσ- 
εποιήθ/j τήν πληγωμένην, ώστε δ κύων μέ τήν ιδέαν δτι θά τήν 
συλλάβη ευκόλως . . .

Καί διατί έ'καμε τοΰτο. Διά νά παρασύρη τόν κύνα μακράν 
τών νεογνών, κατόπιν θά  εξέφευγε καί αύτή έν πάση σπουδή πετώσα · 
άλλ’ άπέτυχε τήν φοράν ταύτην ή κωμφδία της παρετάθη πολύ καί 
δ Θησαυρός τήν συνέλαβε.

Λοιπόν, δέν είνε πληγωμένη; ήρώτησα πάλιν. Ό χι . . . άλλά 
δέν θά ζήση. Ό  Θησαυρός πρέπει νά τήν έδάγκασε καλά. Έπλη
σίασα Τνα έγγύτερον ίδώ τήν δρτυγα· έν τή παλάμη τοΰ πατρός μου 
έ'κειτο ακίνητος· ή κεφαλή της έκρέματο- δ μαύρος οφθαλμός της 
μ’ έ'βλεπε πλαγίως · καί πάραυτα κατελήφθην υπό βαθέος πρός αύτήν 
οίκτου, ένόμιζον δτι τό άτυχες πτηνόν μέ παρετήρει καί διελογίζετο. 
Διατί ν’ άποθάνω; Διατί; δέν έξεπλήρωσα τό καθήκον μ.ου; προσε- 
πάθησα νά σώσω τά μικρά μου, ν’ αποπλανήσω τόν κύνα μακράν, 
καί μέ συνέλαβον! Δυστυχής έγώ ! ταλαίπωρος! τούτο δέν είνε δίκαιον, 
δχι δέν είνε δίκαιον!

Πατέρα! ίσως δέν θ ’ άποθάνη, άνέκραξα, πειρώμενος νά θωπεύσω 
τήν κεφαλήν τοΰ μικροΰ πτηνοΰ. Ά λ λ ’ δ πατήρ μου μοί είπε. Θ’ 
άποθάνη. Νά, ίδέ μετά μίαν στιγμήν θά σκληρυνθοΰν οί πόδες της 
θά συσπασθή ολόκληρον τό σώμα καί θά  κλεισθώσιν οί δφθαλμοί 
της. Ουτω πράγμ.ατι συνέβη. Όταν οί δφθαλμοί τοΰ πτηνοΰ έκλεί- 
σθησαν ήρχισα νά κλαίω.

Τί έ'χεις; μοί είπεν ό πατήρ είς γέλωτα έκραγείς. Τήν λυποΰ-
μ α ι  άπήντησα. Έκαμε τό καθήκον καί τήν έφόνευσαν. Δέν
είνε τοΰτο δίκαιον! Ήθέλησε νά κάμη τήν πονηράν, άλλ’ δ Θησαυρός 
έφάνη πονηρότερος αύτής.

Κακέ Θησαυρέ! είπον κατ’ έμαυτόν, (τήν στιγμ.ήν ταύτην καί 
αυτός δ πατήρ μου μοί έφάνη κακός.) Δέν υπάρχει έν τούτφ 
πονηριά! δέν είνε ή στοργή πρός τά τέκνα καί δχι πονηριά! αν 
ήτον ήναγκασμένη ινα σώση τά μικρά της νά κάμ,η χρήσιν τής 
άπατης δέν έ'πρεπε ό θησαυρός νά δυνηθή νά τήν συλλάβη! Ό  
πατήρ μου ήθελε νά ρίψη τήν δρτυγα είς τόν σάκκον του, άλλά τόν 
παρεκάλεσα νά μοί τήν δώση · τήν Ιθηκα έντός τών δύο μ.ου χειρών, 
τήν έθέρμανα διά τής πνοής μ.ου έλπίζων δτι θ ’ άνηγείρετο ϊσως 
άλλ’ ούδ’ έκινήθη. ,,Χάνεις τόν καιρόν σου, φίλε μου, μ.οί είπεν ό 
πατήρ μου, δέν θά  τήν άναστήσης. Βλέπεις πώς κρέμαται ή κεφαλή 
της; Διά τοΰ ράμφους άνήγειρα έλαφρώς τήν κεφαλήν της· άλλ’ 
έπανέπεσεν άμα ώς άφήκα αύτήν. Εξακολουθείς νά τήν λυπεΐσαι 
άκόμη; μοί είπεν ό πατήρ. Καί τίς θά θρέψη τά νεογνά της; ήρώ
τησα έγώ.

Ό  πατήρ μου μέ προσέβλεψεν έταστικώς. Μή άνησυχής μοί 
άπεκρίθη· ό άρρην, ό πατήρ, θά  τοΐς προμηθεύση τήν τροφήν.
Ά λλά  στάσου  Ιδού δ Θησαυρός έστάθη πάλιν. Μήπως άνε-
κάλυψε τήν φωλεάν; Αληθινά τοΰτο εινε.

Πράγματι.............έν μέσφ τών πρέμνων τής χλόης δύο βήμ,ατα
μακράν τής ρινός τοΰ Θησαυρού, διέκρινα τέσσαρα μικρά δρτύγια 
συσφιγγόμενα πρός άλληλα μέ τεταμένον τόν λαιμόν, τόσφ ταχεία 
ήν ή άναπνοή αυτών ώστ’ ένόμιζέ τις οτι ετρεμον. Έκαλύπτοντο ήδη
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ούχί όπό πτίλων άλλ’ υπό πτερών at ούραί αύτών μόνον ήσαν βρα- 
χύταται. Πατέρα! πατέρα! άνέκραξα. Φώναξε δπίσω τόν Θησαυρόν- 
θά φονεύση καί τά μικρά! δ πατήρ μου άνεκάλεσε τόν Θησαυρόν 
καί υπήγε νά καθεσθή δλίγον άπωτέρω παρά τινα βάτον, Τνα προ- 
γευματίση. Ά λ λ ’ έγώ έ'μεωα παρά τήν φωλεάν άρνούμενος νά 
μετάσχω τού γεύματος- έκ τοΰ κόλπου μου έξήγαγον λευκόν ρινό-
μακτρον έφ’ ου Ιθηκα τήν δρτυγα νΙδετε πτωχά Ορφανά! ιδού
ή μ,ήτηρ σας! έθυσιάσθη διά σάς. Τά μικρά άνέπνεον ταχέως ώς τό 
πριν καί ετρεμον ολόσωμα. Είτα προσήλθον τφ πατρί μου. Μοί
χαρίζεις τήν δρτυγα ταύτην; τόν ήρώτησα. Έάν τό θ έλ η ς ...........
άλλά τί θά  τήν κάμης; Θά τήν θάψω. Θά τήν θάψης; Ναί, έκεΐ, 
κοντά, κοντά είς τήν φωλεάν δός μοι τό μαχαίριόν σου διά νά 
σκάψω τόν μικρόν της λάκκον. Διά νά πηγαίνουν τά τέκνα της νά 
προσεύχωνται έπί τοΰ τάφου της; μοί είπεν δ πατήρ μου έκπληκτος. 
Όχι, άπήντησα- άλλά θά μέ ευχαρίστηση τοΰτο- θά  ήνε καλά έκεΐ 
πλησίον τής φωλεάς της.

Ό  πατήρ μου έζήτησε τό μαχαίριόν του καί μοί τό ε'δωκε 
χωρίς νά προσθέση λέξιν- ήρχισα πάραυτα νά σκάπτω τόν μικρόν 
λάκκον έφίλησα έπί τοΰ στήθους τήν δρτυγα τήν κατέθηκα έν τφ 
βάθει τής οπής καί τήν έκάλυψα διά χώματος- είτα έκοψα δύο 
μικρούς κλάδους καί έγΰμ.νωσα αύτούς τοΰ φλοιοΰ- κατεσκεύασα δι’ 
αυτών σταυρόν προσδέσας αύτούς διά ξηροΰ χόρτου καί ένέπηξα τόν 
σταυρόν έπί τοΰ τάφου. Άπεμακρύνθημεν έντός μικρού μετά τοΰ 
πατρός μου · άνά παν βήμα έστρεφόμην είς τά δπίσω, δ σταυρός ήν 
λευκός καί μακρόθεν έφαίνετο. Τήν έπομένην νύκτα είδον δνειρον- 
μοί έφάνη δτι εόρισκόμην έν τφ ούρανφ καί ιδού βλέπω έπί μικρού 
νέφους τήν δρτυγά μου αύτήν άλλ’ ήτο κατάλευκος ώς ό σταυρός 
έκεΐνος · έπί δέ τής κεφαλής εφερε μικρόν χρυσοΰν άκτινοβόλον 
στέφανον εις άμοιβήν βεβαίως τών δσων υπέστη υπέρ τών τέκνων 
της. Μετά τέσσαρας ή πέντε ήμέρας έπανέκαμψα είς τό αυτό μέρος 
μετά τοΰ πατρός μου. Ό  σταυρός υποκίτρινος ήδη άλλ’ ετι δρθός 
μοι έδειξε τήν θέσιν τοΰ τάφου · άλλ’ ή φωλεά ήν κενή · τών νεογνών 
ουδ’ έλάχιστον ίχνος· ό πατήρ μου μέ διεβεβαίωσε δτι δ άρρην τούς 
ειχεν αλλαχού μετακομίσει- δτε δέ βήματά τινα παρέκει έξέθορεν έκ 
θάμνου δ άρρην άπέσχε νά πυροβολήση δ πατήρ μου κατ’ αύτοΰ · 
καί έγώ διελογίσθην. Ό χι, ό πατέρας δέν είναι κακός. Πράγμα 
περιέργον άπό τής ήμέρας ταύτης τό διά τήν θ^ραν πάθος μου 
απεσβέσθί] εξ ολοκλήρου καί ουτε τό όποσχεθέν μοι τυφέκιον έσυλ- 
λογιζομην πλέον. Βραδύτερον, είνε αληθές, δταν έμεγάλωσα, ήρχισα 
πάλιν νά κυνηγώ · άλλ’ ούδέποτε άπέβην άληθής κυνηγός. Ημέραν 
τινα εθήρευον μετά τίνος συντρόφου- ευρομεν οικογένειαν τετράκων- 
ή μήτηρ έφευγε πετώσα- έπυροβόλησα, έπληγώθη, άλλά δέν έπεσε 
και απεμακρυνετο μετά τών μικρών ήθελον νά τά καταδιώξω.

Α ς μεινωμεν έδα», καλλίτερα, μοί είπεν δ σύντροφός μου, 
θά  μιμηθώμεν τήν φωνήν των καί μετά μ.ικρόν θά  έπανέλθωσιν 
ολα δμοΰ. Ό  σύντροφός μ,ου έμιμ,εΐτο θαυμασίως τήν φωνήν 
τοΰ τέτρακος- έκαθέσθημεν ήρξατο νά τά καλή διά τής φωνής καί 
τφ οντι κατ’ άρχας τέτραξ κίτρινος άπήντησεν είς τήν φωνήν, είτα 
δεύτερος, κατόπιν αυτή ή μήτηρ ητις άπήντα διά κραυγής ήδείας καί
προσεγγιζούσης ήγειρα τήν κεφαλήν καί είδον δτι ήρχετο έν
πάση σπουδή πρός ήμάς- τό στήθος της ήν αίμόφυρτον. Προδήλως 
η μητρική της καρδια οέν ήδύνατο νά ϊδη άδιαφόρως τόν κίνδυνον 
ον διέτρεχον τά τέκνα της, ήθελε ν’ άποσπάση άπ’ αύτών τήν προσ- 
οχήν ημών. Τήν στιγμήν ταύτην ήσθάνθην δτι ήμην τέρας ώμότη- 
τος- ήγέρθην κρούων τάς χείρας ή μήτηρ άνέπτη παρευθύς καί τά 
μικρά έσίγησαν. Ο σύντροφός μου ήν πλήρης άγανακτήσεως μέ 
ητένιζε δε ως παράφρονα. Κατέστρεψες δλον τό κυνήγιόν μας μοί 
ειπεν. Αλλ’ άπό τής ήμ.έρας έκείνης δ φόνος, ή αιματοχυσία πλειο- 
τέραν οσημ.εραι μ’ ένέπνεε βδελυγμίαν.

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΕΘΙΜΟΤΑΞΙΑ.
Ό  έν τφ πανεπιστημίφ τής ’Οξφόρδης καθηγητής καί δια

πρεπής σινολόγος κ. I. Λέγγε έδημοσίευσε περίεργον περί τής φιλολογίας 
τού Ούρανίου κράτους έ'ργον. Τό κατ’ έξοχήν κλασικόν έν Σινική σύγ
γραμμα έστί τό Λί Κί, δ έστί „ Κανόνες έθιμοταξίας“ . Έν αύτφ 
ώς πρός τάς μεταξύ Σινών έπισκέψεις άναγράφονται έν άλλαις καί 
αί έπόμεναι διατάξεις.

Όταν έπισκέπτης προσέλθη δ οικοδεσπότης πορεύεται εις 
όπάντησιν τού ξένου, δστις έπιμόνως άρνεΐται νά είσέλθη πρώτος. 
Ό  οικοδεσπότης ποιεί τότε βαθύν χαιρετισμόν καί εισέρχονται ταύτο
χρόνως άμφότεροι.

Ά φ ’ ου διέλθωσι διά τής θύρας οφείλει ν’ άποστή έκ νέου 
δ έπισκέπτης δπως άναβή τήν κλίμακα- αποφασίζει μετά μικρόν, 
έπακολουθεΐ δέ νέα περί τοΰ τίς πρώτος θ ’ άναβή συζήτησις· μόλις 
δέ μετά μακράν διατυπώσεων ανταλλαγήν κατορθοΐ νά πείση τόν 
ξένον δ οικοδεσπότης δπως δμοΰ άναβώσι τήν κλίμακα · άπαιτεΐται 
δμως, Τνα δ μέν έπισκέπτης προτείνη άρχόμενος τής άναβάσεως τόν 
δεξιόν πρώτον πόδα δ δέ οικοδεσπότης τόν άριστερόν.

,,Μή θορυβείτε τρώγοντες · μή κροτείτε τά δστά διά τών 
δδόντων · μή ροφάτε κατ’ δλίγον τούς ζωμούς ·“ αι διατάξεις αυται 
είσί γεγραμμέναι καί άναγινώσκονται μετά πολλής τής σοβαρότητας. 
Ά ν  ό οικοδεσπότης ήνε πρόσωπον επίσημον καί προσφέρη καρπόν 
ε'χοντα πυρήνα, δφείλει δ κεκλημένος φαγών τόν καρπόν νά θέση 
τόν πυρήνα εις τό θηλάκιον, καθόσον ούδέν τών δώρων τφ επιτρέ
πεται ν’ άπορρίψη.

Ό  τρόπος, δι’ ου κόπτεται δ όδροπέπων ποικίλλει άναλόγως 
τής τάξεως (caste) είς ήν άνήκει δ ξενίζων. Καί τών αισθημάτων 
αύτών τό πρόσχημα καί τών διαφόρων κινημάτων ή τάξις είσίν έν 
τφ Λί Κί μετ’ άκριβείας κεκανονισμένα · ούτως δπόταν έν έπισκέψει 
προσενεχθή άναψυκτικόν ποτόν, τό μέν πρώτον κύπελλον δέον νά 
πίνηται μετά τρόπου σοβαρού καί έπιτετηδευμενου, τό δέ δεύτερον 
δι’ ήθους εύχαρίστησιν δηλοΰντος.

ΙΤεριεργόταται .ιδίως είσίν αί είς τά τοΰ πένθους άφορώσαι 
διατάξεις τοΰ Λί Κί · ή θλίψις δέον νά φαίνηται έν τή όπερτάτη 
αύτής άκμή κατά τήν έκ τοΰ ένταφιασμοΰ έπάνοδον. Παρατίθεμεν 
τήν σχετικήν περικοπήν τών έπιβαλλομένων έθιμοτυπιών τού κώδηκος 
τούτου, δστις ουδέ τής θλίψεως αύτής τήν έλευθέραν έξωτερίκευσιν 
έπιτρέπει.

,,Κατά τόν θάνατον τού πατρός δ υιός οφείλει νά φαίνηται 
ώς παντελώς υπό τής θλίψεως καταβεβλημένος καί ώσεί άλλοφρονών- 
δταν τό νεκρόν σώμα κατατίθηται έν τφ φερέτρφ δφείλει νά ρίπτη 
περί εαυτόν γορ γά  καί π ερίλυπ α  βλέμματα ώσεί έπεζήτει τι δπερ 
άδυνατεΐ νά εύρη. Μετά τόν ένταφιασμόν τό ήθος αύτοΰ δέον νά 
ή τεταραγμένον καί περίφοβον ώσεί άνέμενέ τινα μή άφικνούμενον. 
Κατά τό τέλος τοΰ πρώτου έ'τους τού πένθους πρέπει νά φαίνηται 
ώς όπό άθυμίας καί απελπισίας κατεχόμενος, κατά δέ τό τέλος τού 
δευτέρου έτους άπαιτεΐται νά προσλάβη πεπλανημένον καί άνή- 
συχον ήθος.

Δι’ ιδιαιτέρων κανόνων έπιτάσσονται έ'τι πενθοΰντες νά θρη- 
νώσιν έν ώρισμέναις ώραις τόν θανόντα, νά γυμνώσι τό στήθος καί 
νά έκτελώσιν άλματα- άλλ’ άν δ πενθούμενος ήνε ούχί λίαν στενός 
συγγενής άρκοΰσιν αί τών άλμάτων προσποιήσεις.

Οίαδήποτε θλίψις, άλλως τε, δέον νά έκλίπη έπερχομένης τής 
παρηγορίας κατά τάς υπό τού Λί Κί διαγεγραμμένας προθεσμίας · 
άναφέρεται δέ έν αύτφ, ώς τέλειον εύπρεπείας παράδειγμα, γυνή τις 
δνόματι Κίνκ Κιάνκ, ητις άπολέσασα σύζυγον καί τέκνον, έθρήνει τό 
μέν τέκνον ήμέρας καί νυκτός, τόν δέ σύζυγον έν καιρφ ήμέρας μόνον.
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ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΕΕΤΧΟΒΕΝ.
ο

Προκληθείς οπό τής φίλης ,,Προόδου“ εις επεξεργασίαν μου
σικών έργων διά τό Παράρτημα αυτής, καλόν έθεώρησα νά προς- 
φέρω ένίοτε είς τάς μουσοτραφείς συνδρομητρίας έργα εκ τών δια- 
σημοτέρων κλασικών μουσουργών, άρχίζων σήμερον διά τής προσ
φοράς μικρού, διά τήν εκτασιν καί ευκολίαν τής έκτελέσεως, άδά- 
μαντος έκ τοΰ παγκοσμίου στέμματος, οπερ τήν δόξαν καί τό μέγα 
δνομα τοΰ δαιμονίου έκείνου μουσικοΰ ποιητοΰ Λ ου δ ο β ίκ ο υ  τοΰ 
Β εετχ όβ εν  περιστέφει.

Τήν βιογραφίαν τοΰ μεγάλου τούτου άνδρός είς μέλλοντα 
κατάλληλον χρόνον έπιφυλασσόμενος, άπέφυγον, ώς περιττήν, πάσαν 
περί τού βίου αυτού, μή άφορώσαν τό προκείμενον Μενουέττον, 
λεπτομέρειαν, ητις, τό πολύ ώς συστασις πρός γνωριμίαν τοΰ ήρωος 
τούτου τής Μουσικής είς τόν τυχόν άγνοοΰντα αυτόν αναγνώστην νά 
χρησιμεύση ήδύνατο.

Ά λλά  τις έκ τών όπωςδήποτε μόρφωσίν τινα καί παιδείαν 
τυχόντων αγνοεί τήν ύπαρξιν καί τήν έν τη Καλλιτεχνία σημασίαν 
Λουδοβίκου τοΰ Βεετχόβεν; Τίς, ό όπωςδήποτε μουσικού τίνος 
οργάνου κατέχων, δέν έδοκίμασε τά έργα, έκ περιεργείας τουλάχιστον, 
αν δχι πρός συστηματικήν αυτών μελέτην καί καλλιέργειαν, τοΰ θείου 
τούτου Μουσουργού;

Ούδείς ή όλίγιστοι, μεταξύ τών τελευταίων άγνούσιν ισως αύτά· 
καί τοΰτο βεβαίως, ώς έκ τής έν αύτοΐς άπαντώσης δυςκολίας είς 
τήν έκτέλεσιν καί κατάληψιν αύτών μάλλον παρά έξ απλής πρός τήν 
γερμανικήν μουσικήν άντιπολιτεύσεως, προερχομένης ιδία. έκ 
μέρους ημιμαθών μουσικοδιδάσκαλων, ύπό εθνικού ένδιαφέροντος καί 
φανατισμού ορμωμένών, ών, δυστυχώς, ή γνώμη, ώς έκ τής ιδιό
τητάς των, γίνεται εύκόλως άσπαστη τοίς άνευ πείρας καί μουσικής 
ανατροφής μαθηταις αύτών, προδιαθέτουσα ουτω καί τό Πλήθος 
Εύκόλως δέ τοΰτο εξηγείται, καθόσον τό είδος τοΰτο τής κλασικής 
μουσικής ούδόλως επιδιώκει τήν διά κενών καί λήρων φράσεων 
κολακείαν τοΰ ώτός, ή τήν διέγερσιν σωματικών διαθέσεων γαργαλίζον 
τούς πόδας πρός χορόν ή τι άλλο, άλλά ζητεί νά είςδύση είς τόν 
νούν τού ανθρώπου, νά έγγίση τάς μηχαιτάτας χορδάς τής καρδίας 
αύτοΰ καί νά ύψώση αύτόν άπό τοΰ πεπερασμένου είς τόν άπειρον 
κόσμον.

Υποθέτω δε δτι τοιαΰτα εργα. μεγαλοφυών πνευμάτων, άπώλυσι 
τήν εθνικότητα αύτών, κτήματα συμπάσης τής άνθρωπότητος θεω
ρούμενα. I Ιοία πεπολιτισμένη γλώσσα λ. χ. στερείται σήμερον τών 
μεγάλων ημών Ελλήνων Ποιητών καί Συγγραφέων; Πώς δε δυνά- 
μεθα νά μεταφράσωμεν είς τήν ελληνικήν τά λαμπρά έργα τών 
κλασικών μουσουργών, παρά έκτελοΰντες αύτά διά τών ελληνικών 
ημών χειρών καί έμβαθύνοντες διά τοϋ νοός είς τάς ύψηλάς 
αύτών ιδέας;

Εύτυχώς παρ’ ήμΐν Έλλησιν ή Μουσική έλαβε τοιαύτας δια
στάσεις, ώστε καί τό ό'νομα καί τά έργα τού Βεετχόβεν Ισως ίδ«/. τά διά 
τό Κλειδοκύμβαλο»/ άρχήθεν γεγραμμένα, τυγχάνουσι γνωστά. Πλήν 
τούτων δμως υπάρχει πληθύς καί άλλων αθανάτων έργων, δι’ άλλα 
όργανα, κατά διαφόρους συνδυασμούς γεγραμμένων, ών τήν γνωριμίαν 
όλίγιστοι μεταξύ τών Ελλήνων ισως έκαμον. Ή  δε μεταγραφή αύτών 
ώς τοιούτων έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου, άν δχι δλως αδύνατος, άπαιτει 
κάποτε θυσίαν τινα ή προποποίησιν δευτερευουσών φωνών τοΰ πρωτο
τύπου, ή δπερ καί σύνηθες, προβάλλει δυςκολίας είς τήν έκτέλεσιν.

Τό έν τιΐ> Παραρτήματι Μενουεττον (δνομα Ισπανικού χορού), 
τυγχάνει απόσπασμα τού Μεγάλου Έπταοργάνου (Septett), δπερ ό 
Βεετχόβεν, νέος είκοσιτριετής, έμελοποίησε διά τά εξής επτά όργανα: 
Ύψίχορδον (Violino), Βαθύχορδον (Viola), Βάρβιτον (Violoncello), 
Βαθυβάρβιτον (Contrabasso), Εύθύαυλον (Clarinetto), Βαρύαυλον 
(Fagotto) καί Κέρας (Corno). Έπιτραπήτω έν παρόδιο νά σημειώσω 
δτι, ένταύθα, ώς καί έν πάσι τοΐς κλασικοίς εργοις, ένθα ονόματα 
χορών απαντώσιν, ό μουσουργός ούδόλως είς τόν πεζόν χορόν απο
βλέπει, άλλ’ έπί τοΰ ρυθμού αύτοΰ ζητεί τήν ίδεοποίησιν, ούτως 
είπεΐν, καί άποθέωσιν τών τοιούτων χορών διά τής Μουσικής, πρό 
τής οποίας ό άκροατής μετεωρεΐται είς αιθέριους σφαίρας, ένθα αί 
Μοΰσαι άντ’ αύτοΰ χορεύουσι μετά χάριτος καί φαιδρότητος ή σοβα
ρότητας, άναλόγως τής ιδιοτροπίας τοΰ μουσουργήματος. Καί ταύτα 
έν γένει περί τού χαρακτήρος τοιούτων μουσικών έργων. Ό σον 
αφορά τήν μουσικήν αξίαν τού παρόντος Μενουέττου είς τόν Βεετ
χόβεν ηρεσε τό θέμα τόσον, ώστε καί άργότερον μετεχειρίσθη αύτό, 
απλοποιημένο'/ δμως, είς ευκολον καί διά μικράς χείρας γεγραμμένην 
Σονάταν διά τό κλειδοκύμβαλο'/ (έργ. 49 άρ. 2). Έν τή μεταγραφή 
προσεπάθησα συν τή εύκολία τής έκτελέσεως νά τηρήσω μέχρι 
κεραίας τό πρωτότυπον γράψας αύτό δπως τό ούς, δταν άκούη αύτό 
ύπό τών έπτά οργάνων έκτελουμενον, αντιλαμβάνεται.

Τό Έπταόργανον τοΰτο (έργ. 20), άνήκον είς τήν πρώτην 
περίοδον τής Δημιουργίας τοΰ Βεετχόβεν, καθ’ ήν έπερείδετο μάλλον 
έπί τοΰ ύφους τών θείων Μότσαρτ καί Χάϊδεν, έκέρδισε τοσαύτην 

ί δημοτικότητα καί αγάπην άμέσως κατά τήν πρώτην αύτοΰ έν Βιέννη 
τφ 1800 δημοσίαν έκτέλεσιν, ώστε έδυσηρέστει σχεδόν τοΰτο τφ 

; Βεετχόβεν, διότι ένφ ταύτοχρόνως έν τη Συναυλία, έκείνη ήκούοντο 
| διά πρώτην φοράν μεταξύ άλλων νέων έργων τοΰ ίδιου έπί τού 

κλειδοκύμβαλού καί ή πρώτη αύτοΰ χαριεστάτη Συμφωνία (έργ. 21) 
διά μεγάλην ’Ορχήστραν, έν τούτοις τό Έπταόργανον ταχύτερον τής 
Συμφωνίας διέτρεξε καί κατέλαβεν έντός ολίγου χρόνου πάσαν τήν 
Γερμανίαν! —  Τσως διότι έν αύτφ, ώς έν γένει έν τή πρώτη αύτοΰ 
περιόδφ ό Βεετχόβεν ούχί ύψηλάς φιλοσοφικάς ιδέας διά τής Μου
σικής τφ ακροατή ν’ άποκαλΰψη έζήτει, καθώς έν τή δευτέρα καί 
ιδίως τρίτη περιόδφ, δσον απλώς ινα τήν έκ τής μελφδίας καί 
εύήχου αρμονίας ηδονήν, οποίαν ή θεία έμπνευσις είς τό βάθος τής 

| καρδίας αύτοΰ έγέννα, καί τοΐς πέριξ αύτοΰ μεταδώση. —  Έ κ - 
τοτε μέχρι σήμερον, Οσάκις έν ταίς μουσικάΐς αίθούσαις έκτελεΐται 
τό εργον τούτο, διεγείρει έκάστοτε τόν θαυμασμόν τών ακροατών 
διά τήν αφέλειαν, χάριν, φαιδρότητα καί γλυκύτητα τών ιδεών, τήν 
αείποτε τόν Μουσουργόν τούτον χαρακτηρίζουσαν αριστοτεχνικήν 

; πλοκήν καί έπεξεργασίαν τών θεμάτων καί τό ποικιλόχρουν τής 
I ένοργανώσεως (Instrumentation) αύτοΰ.

Ελπίζω δτι δεν είναι μακράν ό καιρός, δτε καί έν μέσφ 
j Ελλήνων θά  έκτελώνται τοιαΰται τελεταί τού μουσικού Παρνασσού, 

έφ’ ού, ώς δ Ζεύς έν Όλύμπφ, προεδρεύει ό θεός ουτός τής Μου
σικής, Λουδοβίκος ό Βεετχόβεν, έπί πλήθους άλλων αθανάτων 
συναδέλφων του.

Πέποιθα δέ δτι αί πύρινοι ύπό πάθους άλλά καί κ λασικ ή ς 
β α θ υ ν ο ία ς  ούράνιαι αύτοΰ έμπνεύσεις, είς ούδεμίαν άλλην καρδίαν 
θά είσδύσωσι βαθύτερον, οσον είς τήν διά τό πάθος καί τήν βαθύτητα τού 
αισθήματος γεγεννημένην τοϋ Έλληνος καρδίαν, άνατραφεΐσαν δμως 
κάπως σοβαρώτερον, παρά δι’ απλήν καί μόνην διάχυσιν, έν τή 
τέχνη ταύτη τής Μουσικής.

Έν Βιέννη κατά Μάρτιον 1889.

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗ Σ.

ΑΡΙΘ. 5. ΠΡΟΟΔΟΣ. 77

Η ΟΡΕΨΙΣ ΚΑΙ Η ΦΥΤΟΦΑΓΙΑ.
07α  ή τροφ ή  το ιοΰ τος καί ό ά ν θ ρ ω π ο ς · ουτω περίπου 

έξεφράσθη δ μέγας Κάντιος μεγίστην άποδιδούς σημασίαν είς τήν 
καλήν θρέψιν τοΰ ανθρώπου, δπερ άποδεικνύεται καί έκ τοΰ γεγο
νότος δτι δ αθάνατος ούτος φιλόσοφος ήγάπα καθ’ ύπερβολήν τάς 
πλουσιοπάροχους εστιάσεις- αν λοιπόν άληθές είνε δτι έκ τοΰ ποιοΰ 
τής τροφής έξαρτάται καί τοΰ ανθρώπου τό ποιόν, δπερ άναμφισβή- 
τητον έστι, διότι, ώς γνωστόν, δ πολιτισμός έρείδεται έπί τής άνάγκης 
τής ίδιοσυντηρησίας ή δέ εύεξία καί ή καχεξία τών οργάνων έξαρ- 
τάται έκ τής καλής ή έπισφαλοΰς θρέψεως, ο’ίκοθεν εννοείται δτι 
έκαστος άνθρωπος οφείλει νά γνωρίζη τινι τρόπφ ή θρέψις τοΰ 
σώματος κάλλιον καί σκοπιμώτερον έπιτελεΐται.

Ό  άνθρωπος, δπως καί τά λοιπά ζώα, κατασκευάζει τό σώμα 
αύτοϋ έκ τών θρεπτικών υλών, αίτινες έν ειδει λευκώματος, λίπους 
καί υδατανθράκων ένυπάρχουσιν έν τοΐς τροφίμοις. Πρός φυσιολο
γικήν καί σκόπιμον θρέψιν ώρίσθη ή εξής αναλογία: εν μέρος λευ
κώματος δέον ν’ άν αλογη πρός τέσσαρα μέρη λίπους καί ύδαταν- 
θράκων.

Ό σ φ  λοιπόν πλείονας υλας θρεπτικάς έμπεριέχουσι τά τρό- 
φιμα καί ή σχέσις μεταξύ λευκώματος καί υδατανθράκων προσεγγίζει 
μάλλον πρός τήν άνωτέρω αναλογίαν, τοσούτφ θρεπτικώτερα είσί τά 
τρόφιμα καί σκοπιμώτερον άμα συντελοΰσιν είς τήν θρέψιν.

Πρό μικρού έτι άπέδιδον είς τό λεύκωμα μείζονα θρεπτικήν 
αξίαν η είς τούς υδατάνθρακας. Δι’ αντικειμενικών δμως καί ακρι
βών έξετάσεων άπεδείχθη δτι καί οί υδατάνθρακες έμπεριέχουσιν 
ίκανάς θρεπτικάς ούσίας.

ΤΙ Χημεία, ή πρακτική αυτη έπιστήμη, κατορθοΐ διά τής 
άναλύσεως τών φυτικών προϊόντων είς τά αρχικά αύτών συστατικά, 
διά ξηρών μέν άλλ’ ούχ’ ήττον διδακτικών άριθμών, νά καθορίζη τήν 
σχετικήν αύτών αξίαν. Κατά τάς νεωτέρας πειραματικάς έρεύνας 
τών V oit καί Pettenkofcn, τών διασήμων έν ταίς ήμέραις ημών 
ηρώων τής έπιστήμης έν τοΐς ζητήμασι τής θρέψεως, έξάγεται δτι 

α ') ούχί τό κρέας άλλά τά όσπρια είσί τά μάλλον άζωτοϋχα 
τρόφιμα ·

β ') ούχί τό κρέας άλλά τά όσπρια καί οί δημητριακοί καρποί 
τά υ.άλλον άνθρακούχα-

γ') δτι τό κρέας στερείται σχεδόν παντελώς τών υδατανθράκων 
καί κατά συνέπειαν δέν έπαρκεΐ μόνον πρός τελείαν θρέψιν · οί ύδατ- 
άνθρακες (άμυλον, σάκχαρον, κόμμι) είσίν οί κατ’ έξοχήν παραγωγοί 
τής δυνάμεως καί τής θερμότη :ος, ενώ τό λεύκωμα είνε άναγκαΐον 
είς τήν παρασκευήν τού αίματος. Πρό μικρού έ'τι παρεδέχοντο δτι 
ή πέψις τού ζωικού λευκώματος έπιτελεΐται εύκολώτερον καί δτι 
χρησιμώτερον έστιν είς τήν θρέψιν ή τό τών φυτών, άλλ’ αί έπ’ 
έσχάτων έπί τοΰ άντικειμένου τούτου γενόμεναι πρόοδοι τής έπιστήμης 
απέδειξαν τόν ισχυρισμόν τούτον έσφαλμένον, ώς γίνεται δήλον έκ 
τών εξής λόγων τού καθηγητού Voit. , ,Ά φ ’ δτου άπεδείχθη δτι είς 
τά φυτά ώς καί είς τά ζώα άπαντώνται, τό αύτό υδωρ τά αύτά 
μεταλλικά συστατικά, σίδηρος φωσφορικά άλατα, ατινα άναγκαιότατα 
είσί πρός σχηματισμόν τοΰ αίματος, εις τινας μάλιστα σπόρους φυτών 
καί έν μείζονι ή είς τό κρέας ποσότητι, έ'τι δέ καί δτι απαντάται 
ώσαύτως έν αύτοΐς καί τό αύτό λεύκωμα καί λίπος καί δτι οί υδατ
άνθρακες παρασκευάζουσι λίπος, έγένετο καταληπτός καί ό λόγος, 
δι’ ον έ'νια τών ζώων δύνανται νά διατρέφωνται άποκλειστικώς διά 
φυτών ένφ άλλα διά κρέατος, κατεφάνη δέ δτι καί αύτός ό άνθρωπος 
θά ήδύνατο νά τρέφηται δι’ άπλής φυτοφαγίας· τό ούσιώδες έγκειται 
έν τή πρακτική συνθέσει. Έ ξ όλων τών τροφίμων δ σίτος παρέχει 
τήν τελείαν τροφήν έν τη άπαιτουμένη αναλογία · ή δρυζα, ό άρα- 
βόσιτος, δι’ ών πολλοί λαοί άποκλειστικώς σχεδόν διατρέφονται, δέονται, 
ϊν’ άποβώσι τελειοτέρα τροφή, μ.ικράς έπιπροσθήκης λευκωματούχων 
ούσιών, άς άδιάφορον άν τις προσλαμβάνη έκ τού φυτικού ή ζωικού

βασιλείου. “  Τοιαύτη δέ έστιν ή κατά τόν καθηγητήν Voit σημασία 
έν τή θρέψει τών φυτικών ούσιών, ώστε κατ’ αύτόν, ώς βάσιν τής 
τροφής αύτοΰ ώφειλεν ό άνθρωπος νά έκλέξη τά φυτά.

Ώ ς βλέπει ό αναγνώστης, αί χημικαί αναλύσεις συνηγοροΰσιν 
αρκούντως ύπέρ τών φυτοφάγων άνευ τής ύπάρξεως τών φυτών δέν 
θά  ύπήρχον ζώα τής νομής καί άνευ τούτων σαρκοφάγα ζώα καί 
αύτός άρα δ άνθρωπος· ή υπαρξις λοιπόν τών ζώων είνε συνδεδε- 
μένη μετά τής ύπάρξεως τών φυτών, τά δποΐα, ώς γνωστόν, κέκτηνται 
την ιδιότητα τοΰ μεταποιεί'/ τάς άνοργάνους ούσίας είς δργανικάς, 
καταλλήλους πρός διατροφήν τών ζώων.

Είς τόν ισχυρισμόν τών αντιπάλων τής φυτοφαγίας, δτι τά 
φυτά στερούνται έπαρκούς φωσφόρου διά τόν έγκέφαλον καί τήν 
ενέργειαν αύτοΰ, προβάλλουσιν οί φυτοφάγοι τό άποδεδειγμένον, δτι 
τά μήλα ικανόν έμπεριέχουσι πρός θρέψιν τού εγκεφάλου φώσφορον. 
Ά ληθές δέ εινε δτι οί καρποί έν γένει, ιδίως δέ τά μήλα, τά άπια, 
αί σταφυλαί, τά πορτοκάλια καί τά χαμαικέρασα είσίν υγιεινή, δρο
σιστική καί αίμα σχηματίζουσα τροφή θερμώς δέ συνιστωμένη εις 
γέροντας καί ιδίως είς παιδία. Καί αύτός τοΰ κρέατος ό ζωμός δέν 
θεωρείται πλέον ώς άπαραίτητος πάσης διαίτης δρος. Κατά τάς 
τοΰ δόκτορος Beaumont περί θρέψεως καί πέψεως αποκαλύψεις, 
αίτινες μεγάλην καί δικαίαν παρήγαγον αϊσθησιν, άπεδείχθη διά. τών 
έπί πολλά έτη γενομένων έπανειλημμένως παρατηρήσεων αύτοΰ έπί 
τοϋ ίδιου ύπηρέτου Marton, δστις ειχεν οπήν έν τφ στομάχφ ύπό 
σφαίρας ποτέ διατρωθέντι, δτι δ ζωμός τοϋ βοΐου κρέατος απαιτεί 
τέσσαρας ώρας πρός πέψιν, ένφ ό εκ κριθής ζωμός μίαν μόνον. 
Είς τήν έρώτησιν άν δ ζωμός τοΰ κρέατος είνε τόσον θρεπτικός, 
ώστε νά έπιτρέπηται νά έπιβαρύνωμεν τόν έξησθενημένον στόμαχον 
τού ύπό πυρετού κατατηκομένου άσθενοϋς διά τής επιπόνου έπί 
τετράωρον έργασίας τής πέψειος, έδόθη πρό τίνος χρόνου ή προσ
ήκουσα άπάντησις, δτι δηλ. καί ό ισχυρότατος ζωμός ούδεμίαν μέν 
σχεδόν θρεπτικήν έχει αξίαν, ούχ’ ήττον έμπεριέχει τήν ύπό τών 
χημικών καλουμένην κρεατίνη ν , δι’ ής δπως τό τέϊον καί ό καφές 
έπενεργεί διερεθιστικώς έπί τοϋ νευρικού συστήματος · ή έπενέργεια 
άρα τοΰ ζωμού δύναται νά θεωρηθη μάλλον ώς τονωτική.

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ.
Ή  χαρά και ή έργαβίκ είβ'ι δυο  υγιεινά πράγματα άμοι- 

ftatcog προχαλονμενα.
Έ ρνέβτοξ Ρενάν.

Υπάρχει, εν ταίς νποίϊε'σεσι το ν  β ίον βραόντης ώριμα  ) 
ποιούσα και βραδντης ΰήπονβα τα  πράγματα.

Βεββιέ.
*  «

*

Ο kccbg ομοιάζει τα  παιδία· θαυμάζει δ ,τι δεν εννοεί. )
Βίκτωρ Ούγώ.

*  #
*

Τα οδυνηρότερα πέν&η δεν είνε τα  έπι τώ ν  πίλων ημών.
Βάλτερ Σκώ τ.

βιβλία.
ΊΙψελιμώτερον το άναγινώ ΰκειν ενα άν&ρωπον ή δέκα

Ξαινβέβ.

Κ ρατείτε το  λογικόν όπιβ&εν της όρ έξεως ινα  περιβτέλλητε
αυτήν.

Σαιζπήρος.
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Η ΑΡΧΙΔΟΥΚΙΣΣΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ.
Η Άρχιδοόκισσα Στεφανία, εικόνα τής όποιας παρατιθέμεθα 

τοΐς άναγνώσταις ήμών έν Παραρτήματι, εινε δευτερότοκος θυγάτηρ 
τοΰ Βασιλέως τών Βέλγων Λεοπόλδοο Β ' καί τής Βασιλίσσης Μαρίας 
Ένριέττης γεννηθεΐσα τή 21 Μαΐου 1864 έν τοΐς Άνακτόροις τοΰ 
Λέκεν, ένθα καί διήλθε τό πλεΐστον τής παιδικής αυτής ήλικίας. 
Δεκαεξαέτις μόλις έμνηστεύθη τή 9 Μαρτίου 1880 μετά τοΰ Ά ρχι- 
δουκός Ροδόλφου καί τη 10 Μαΐου 1881 έτελέσθησαν μετά μεγάλης 
πομπής οί γάμοι των. Ή  χαριτόβριτος πριγκίπισσα κατά τήν έν 
Ιίιέννη άφιξιν της ετυχε ενθουσιώδους υποδοχής διότι οί πάντες 
άπεκδέχοντο έκ τοΰ συνοικεσίου τούτου τήν εδραίωσιν τής δυναστείας 
τών Άψβούργων. Ή  μή πραγμάτωσις τής προοδοκίας ταύτης μέχρι 
τοΰδε ύπήρξεν, ώς φαίνεται, ή πρώτη αφετηρία τής μεταξύ τοΰ 
υψηλού ζεύγους έπελθούσης ψυχρότητος, ήτις έπιτεινομένη σύν τφ 
χρόνφ προύκάλεσεν άναμφιβόλως τό τραγικόν έπεισόδιον τοΰ Μαίερλιγκ.

Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ.
Τό φιλανθές είνε εύγενής κλίσις καί τερπνή ένασχόλησις λεπτήν 

μαρτυρούσα καλαισθησίαν καί πρός τά θαυμάσια τοΰ φυτικοΰ κόσμου 
ευλαβή θαυμασμόν. Τό νά βοηθή τις διά τρυφεράς μερίμνης, νά 
παρακολουθή τήν θαυμασίαν έκτύλιξιν τής ζωής καί τής άναπτύξεως 
τοΰ φυτού η τού άνθους, εινε βεβαίως άληθής ηδονή, ήν έννοοΰσι 
κάλλιον οί έν τοΐς έ'ργοις τούτοις διαβλέποντες, ώς έν κατόπτρφ, 
τοΰ Δημιουργού τήν άπειρον σοφίαν καί άγαθότητα. Ά λλά  καί 
πόσον εύγνωμόνως άμείβουσι τάς υπέρ αύτών φροντίδας ήμών τά 
καλά άνθη ! Ό  ποικιλόχρους αύτών κόσμος τό εύφραΐνον άρωμα καί 
ή θελκτική δροσερότης είσί τόσαι διά τούς φιλανθεΐς άπολαύσεις καί 
τόσα ένθουσιώδους πρός τά μυστήρια τής φύσεως θαυμασμού αντι
κείμενα.

Ή  είκών αυτη παριστα φιλανθη γραίαν έκτιθεΐσαν τήν άνθο- 
φόρον γάστραν εις τάς εύεργετικάς σταγόνας τής καταπιπτούσης 
βροχής' τό εργον έκτελεΐ μετά μητρικής δντως στοργής καί τρυφε
ρότητας καί αληθή αισθάνεται χαράν έπιτυχώς έπί τής μορφής 
αύτής είκονιζομένην, διότι τά πεφιλημένα αυτη άνθή δ’ άνακύψωσι 
πλήρη νέας ζωής, δροσερότητος καί ευωδίας υπό τήν δαψιλή άρδευσιν 
τής ζωογόνου βροχής.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ.
Τίς αγνοεί ή δέν ελαβέ ποτε πείραν τής παροιμιώδους τοΰ 

κυνός πρός τόν κύριον αύτοΰ άφοσιώσεως; Ή  ένστικτος τού ζιόου 
τούτου πρός τόν άνθρωπον στοργή εινε τόσφ βαθεΐα καί πολλάκις 
συνοδεύεται υπό δειγμάτων τόσφ συγκινητικών καί τόσφ λεπτήν 
έλεγχουσών νοημοσύνην, ώστε εκπληξιν άληθή καί μεστήν ζωηράς 
πρός τόν ειλικρινή τοΰτον φίλον καί σύντροφον συμπαθείας διεγείρουσι 
τά καθ’ έκάστην παρατηρούμενα παραδείγματα τής πρός τόν άνθρωπον 
άφοσιώσεως αύτοΰ. Ίδιάζουσαν ό κύων έπιφυλάσσει τρυφερότητα πρός 
τά τέκνα τοΰ κυρίου· σύντροφος τών παιγνίων καί τών έκδρομών 
αύτών, ανεχόμενος μετά στωϊκής καρτερίας τάς ίδιοτρόπους ενίοτε 
καί τυραννικάς αύτών παιδιάς, συμμερίζεται, ούτως είπεΐν, μετά τών 
γονέων τήν πρός αύτά στοργήν καί θεωρεί αύτά ώς δντα ύπό τήν 
προστασίαν του διατελοΰντα. Είς τό έν τη είκόνι ταύτη συμπαθές 
σύμπλεγμα, μετά πολλής τής έπιτυχίας καί τέχνης είκονίζεται ή 
ένοΰσα τούς δύο συντρόφους φιλία καί συμπάθεια. Ό  κύων φαίνεται 
ευτυχής ύπό τάς θωπείας τοΰ μικροΰ κυρίου του, δστις έρχεται νά 
τόν παραλάβη καί έν άφελει άγκαλισμφ νά διαμοιρασθή τό άνά 
χεΐρας τεμάχιον τού άρτου μετά τοΰ πιστού τής οικίας φύλακος.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
Δ ρ α μ α τ ι κ α ί  ά ε ρ ο π ο ρ ία ι .  Α ί άρτίως, καθ ’ S έκ Ν έος Ύ όρκης αγγέλ

λεται, γενόμεναι έν Μ αασαχοοσέη) καί Ραδιολάνδ δύο αιθέριοι αναβάσεις εσχον 
δραματικωτατα επεισόδια. Ί ο  αεροστατον Βολούντερ, έν τφ  σκάβει τοΰ όποιου 
εόρίσκοντο ό αεροναύτης Ρόζερ καί τρεις τών συντρόφων αύτοδ, άνήλθεν είς τά 
δψη περί τήν έκτην μ. μ. ώραν έκ πλατείας τινός τής Βοστώνης άπειρου θεα 
τών πλήθους χεφοκροτοδντος· μετά ήμίσειαν ώραν τό άερόστατον παρεσύρθη 
υπο τοϋ άνέμου πρός τήν θάλασσαν. "Ο άεροπόρος άφήκε τότε διέξοδον είς τήν 
άντλίαν καί δ Βολούντερ κατήλθε παραχρήμα έν φοβερά ταχύτητι είς τό δδωρ 
έν T fj άκρα Σίρλεϊ. Οί έν τώ  σκάφει ήσαν σχεδόν έξ ολοκλήρου έν τώ δδατι 
βεβυθισμένοι έν φ  άνεμος σφοδρός παρέσυρε τό άερόστατον πρός τό πέλαγος, 
κατώρθ-ουν δμω ς νά κρατώσι τάς κεφαλάς όπέρ τήν έπιφάνειαν τοΰ δδατος, τότε 
οε ο πλοίαρχος τοδ άτμοπλοιου Rose διακρίνας αύτούς έν τν̂  έπικινδύνω έκείνη 
θέσει διηυθύνθη πρός σωτηρίαν των· πλήρης συγκινήσεων έπηκολούθησε τότε 
έν θαλάσσγ) διωξις, μετά πολλούς δέ μόχθους καί είς άπόστασιν πλέον τών τριών 
μιλιών κατωρθ-ώθ-η νά προσεγγίσωσι τούς υπό τοΰ άνέμου έλαυνομένους άερο- 
ναύτας καί νά σώσουν αύτούς οί έν τώ άτμοπλοίω. Αύθημερόν έτερος άερο- 
ναΰτης, δνόματι Έ β ζ α  ’'Αλλεν, έποιήσατο άνάβασιν έν Παβτουκέτ· μετά ώριαίαν 
έν τφ αίθέρι πορείαν ήθέλησε νά κατέλθ·{] έν Ρεχοβόθ-, άλλά τά σχοινιά τής 
άγκυρας προσέκρουσαν έν τοιαύτη δρμγ| έπί τών τηλεγραφικών συρμάτων ώστε 
έκ τής συγκρούσεως έξετινάχθη τό σκαφίδιον τοδ αεροστάτου, ό δέ άεροπόρος 
έξηκοντίσθη έπί ύψώματος πεντήκοντα περίπου ποδών· έκ τής φοβέρας ταύτης 
πτωσεως ο Αλλεν ελαφρούς μόνον έλαβε μωλοπισμούς, τό δέ άερόστατον έξηφα- 
νίσθη έν τφ  αίθέρι καί άγνωστον τί άπέγεινε.

*  *
*

Έ ν  έ π ίζ η λ ο ν  ον. 'Ο Βενιαμίν Φραγκλΐνος κατά τήν έν ’Αγγλία τελευ- 
ταίαν αύτοΰ διατριβήν συνωδευετο ύπό αίθίοπος, πρός ον έπεδείκνυε τά έν rfi 
νήσι;) άξιοθέατα. Ό  αίθ'ίοψ κατ’ άρχάς ούδόλως άποκρύπτων τήν εκπληξιν αύτοΰ 
διετέλει έν άμηχανία. Μ ετά τινα χρονόν ό Φραγκλΐνος ήρώτησε τόν μαΰρον 
αύτοδ συνοδοιπόρον όποια ήν ή περί τής χώρας γνώμη αύτοδ. νΩ! άπήντησεν 
δ Κύρ Τ όμ χλευαστικώς ένταΰθα τά πάντα έργάζονται· τό δδωρ εργάζεται, ό 
άήρ έργάζεται, τό πδρ έργάζεται, ό άτμός εργάζεται, οί κύνες εργάζονται, οί 
βόες έργαζονται, ό ίππος καί ό ονος εργάζονται, δ άνήρ καί ή  γυνή έργάζονται, 
δλοι έργάζονται· μόνον οί χοίροι δέν εργάζονται, οί χοίροι τρώγουσι, πίνουσι, 
•κοιμώνται καί ούδέν ποιοδσι καθ ’ δλην τήν ήμέραν, δ χοίρος εινε δ μόνος 
Gentleman έν ’Αγγλίοι.

*  *
*

Α ί  δ α π ά ν α ι  γ ά μ ω ν  έν Σ ιν ικ ή . Τ ά  έξοδα τών γάμων τοδ αύτοκρά
τορος τής Σινικής άνέρχονται είς 50 εκατομμύρια φράγκων, δτινα είσπράττονται 
έκάστοτε έν ταΐς διαφόροις έπαρχίαις δι’ έκτάκτων φόρων.

*  *
*

Π α μ μ έ γ ε θ ε ς  ά μ π ε λ ό κ λ η μ α .  νΑ ξιον μεγάλης περιεργείας έν 'Αγία 
Β αρβάρα τής μεσημβρινής Καλλιφορνίας είνε τό έν τφ κήπω τοδ γαιοκτήμονος 
P . S. Martin ευρισκόμενον παμμέγεθες άμπελόκλημα, τό όποιον καταλαμβάνει 
χώρον 8 τετραγωνικών μέτρων καί φέρει βότρυς ζυγίζοντας 4000 χιλιόγραμμα. 
Οί κλαοοι αύτοδ εισιν οδτω διασκευασμένοι, ώστε δ υπ’ αύτούς χώρος χρησιμεύει 
είς οιαφορους διασκεδάσεις καί συμπόσια παρέχων τήν ωραιοτέραν αίθουσαν 
εστιατορίου, έν ή 50 άτομα δύνανται άνέτως νά παρακαθήσωσιν είς τράπεζαν, 
ύπό τό ά μ π ε λ ό κ λ η μ α  τ ο δ  M a r t in .

Ν Α ΤΑ Σ ΙΑ
(Συνέχεια· ΐδε προηγ. φύλλον.)

Συνήλθε κατά μικρόν καί εις τά δμματα αύτής έπανήλθεν ή 
ζωή. Γονυπετής παρ’ αυτη, ένφ ή κεφαλή της έστηρίζετο έπί τών 
ώμων μου, ή δέ κόμη της προσέψαυε τήν παρειάν μου, ήρχισα νά 
τη ομιλώ. Οί λόγοι μοί έπήρχοντο ώς έν όρμή χειμάρρου. Ή  
καρδία μου, ήν ‘ δι’ δλου μου τού βίου είχον περιστείλει, συμπνίξει 
καί καταπιέσει αίφνης έξηγείρετο · άζητήτως ευρισκον τάς λέξεις δσαι 
έξέφραζον ολόκληρον τήν άπειρον τρυφερότητα καί τήν λατρείαν, ής 
ένεφορούμην. Έμαθον έν μιά. στιγμή ώς έξ άποκαλύψεως τήν θείαν 
έκείνην τού πάθους γλώσσαν, ήν απαξ μόνον έν τφ βίφ όμιλεΐ τις 
μετά γοργότητος καί ήν μόλις δύναται νά ψελλίση πάσαν άλλην 
φοράν άδιοράτως μειδιώσα με ήκροάτο ώς έν δνείρφ εκείνη· τάς 
δύο της μ.ικράς χεΐρας έκράτει ήνοιμένας έν τή έμή καί έγείρων 
έ'θλιβον έπί τών χειλέων μου. Τόσφ βαθεΐα ήν δι’ έμέ μακαριότης
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νά αίσθάνωμαι αύτήν ούτως έγκαταλελειμμένην ώστε δέν έτόλμων 
νά ταράξιο διά ζωηροτέρας θωπείας τήν γοητευτικήν τής στιγμής 
ταύτης ηρεμίαν. Έλαφρόν ρίγος διέτρεχεν ένίοτε τό σώμά της, ή 
κίνησις τής κεφαλής έ'ρριπτε κατά τοΰ προσώπου μου τό άρωματώδες 
κύμα τής άτάκτου κόμης της καί τότε θανάσιμ,ος μαλθακότης διε- 
χέετο εις τάς φλέβας μου· έψιθόριζον τό δνομά της καί τήν διακε- 
χυμένην έπί τής μορφής μου κόμην της ώς παράφρων άσπαζόμενος 
έ'μενον έπί πολύ αδυνατών ούδέ λέξιν νά προφέρω. Έν τούτοις ή 
βραχεία θερινή νύξ ήγγιζεν είς τό τέρμα της· ή σελήνη άπεκρύβη 
δπισθεν τών μεγάλων όρέων καί τήν λάμψιν αύτής διεδέχετο σχετική 
τις σκοτία είς τό άκρον τοΰ όρίζοντος άμυδρά λευκή λάμψις άνήγ- 
γελλε τοΰ ήλιου τήν ανατολήν άδύνατον ήτο νά μένωμεν έκεΐ έπί 
πλέον. “Έθλιψα αύτήν στενώτερον καί ταπεινή τή φωνή τή είπον 
δτι έ'πρεπε ν’ άποχωρισθώμεν · έφάνη δτι δέν άντελήφθη εύκρινώς 
τών λόγων μ,ου τήν έννοιαν, άλλ’ ύπήκουσεν είς μόνην, ούτως είπεΐν, 
τής θελήσεώς μ,ου τήν παρόρμησιν. Ήγέρθη καί μηχανικώς ήρξατο 
νά διορθοΐ τήν κόμην ύποστηρίζων, σχεδόν φέρων αύτήν κατήλθο- 
μεν τήν μεγάλην κλίμακα κατάφωτον έβάδιζεν ώς άλλοφρονοΰσα. 
Όταν έν τφ τραχεΐ τών λαμ,πτήρων φωτί παρετήρησα τό πρόσωπον 
της θάμβος καί φρίκη μέ κατέλαβε· είχε τοΰ μαρμάρου τήν ώχρό- 
τητα- δύο κηλΐδες φλογέράς έρυθρότητος έχρωμάτιζον τό άν&> τών 
παρειών αυτής- οί οφθαλμοί της ξηροί καί διεσταλμένοι ελαμπον 
ώς έν πυρετφ· ύπήρχεν είδος υπερφυσικής τίνος λάμψεως έν τή 
καλλονή της· τήν ψυχήν αύτής ησθάνετό τις έν τή έπιφανεία. τοΰ 
δέρματος. Έφρικίασα άκων. Τ^Ισθάνθην δτι μοί ήτο άδύνατον νά 
τήν έγκαταλείψω· παράφρων ιδέα διήλθε διά τοΰ πνεύματός μου 
ήθελον νά τήν άρπάσω ώς ήτο καί τήν άπαγάγω που μακράν, ει 
τήν άκραν τοΰ κόσμου —  Θέλετε; τή είπον ίστάμ,ενος καί προσ
βλέπουν αύτήν είς τούς οφθαλμούς- νομίζω δτι είχον άπολέσει τό 
λογικόν. Ευτυχώς δέν μ’ έννόησε. Είς τήν θύραν τοΰ οικήματος 
της άνέμενεν ή θαλαμηπόλος κοιμ.ωμένη έπί καθέκλας· άφυπνίσθη 
έγερθεΐσα έν σπουδή αμα τή προσεγγίσει ή μ ώ ν  έ'δει ν’ άποχωρι- 
σθώμεν υπό τά δμματα τής κόρης ταύτης· ήσθανόμ,ην έπί τοΰ βρα- 
χίονός μου τρέμουσαν τήν χεΐρα τής κ. Β . . . τά πάντα ήδυνάμην 
νά φοβώμαι· ήμεθα έν τή είσόδφ τοΰ διαδρόμου. Ένώ ή θαλαμη
πόλος νυσταλέα έζήτει τά πυρεία καί δι’ ασταθούς χειρός προσ- 
επάθει νά άνάψη τό κηρίον, έβράδυνα τό βήμα και ταπεινώσας τήν 
φωνήν διά βραχέων καί έν τάχει προσεπάθησα νά πραΰνω τήν 
ταραχήν αύτής. —  Έστέ γενναία, σάς ικετεύω, τή είπον. Δέν 
ήξεύρετε τό κακόν δπερ μοί προξενείτε. Θέλετε καί έγώ, έντός 
ολίγου, συλλογιζόμενος υμάς, ν’ άπολέσω τό υπολειπόμενόν μοι όλίγον 
θάρρος. Θαρρείτε καί πραΰνθητε· δύνασθε καί δφείλετε νά πράξητε 
τούτο έξ ο’ίκτου πρός έμέ. Έμειδίασε μειδίαμα έντός δακρύων πεπνιγ- 
μένον καί άλγεινότερον όλολυγμοΰ, άφήκε δέ νά καταπέση έπί τοΰ 
βραχίονός μου ή κεφαλή της. Έδέησε νά τήν ώθήσω σχεδόν απο
τόμους· τήν στιγμήν ταύτην ή θαλαμηπόλος έπέστρεφεν έφθάσαμεν 
έπί τής ούδού τοΰ οικήματος της ου άνοικτή ήτο ή θύρα· καί έμέ 
αύτόν άπέλειπε τό θάρρος.

—  Καλήν νύκτα, κυρία, είπον ύποκλινόμένος. Δέν έτόλμων, 
τοσοΰτον έφοβούμην μή στερηθώ τής αναγκαίας εύψυχίας, νά έγγίσω 
τήν χεΐρα της ούδέ νά προσβλέψω αύτήν.

Ή  θύρα έπανεκλείσθη δπισθεν αύτής. Έπί τινας στιγμάς 
ήσθανόμ,ην τι προσόμοιον τοΰ ψυχρού κενού, δπερ αύθις μέ κατε- 
λάμβανεν, ή έξαφάνισις αύτής καθίστη γυμ,νά καί έ'ρημα τά περί 
έμέ· κατίσχυσα διά βιαίας προσπαθείας τής άδυναμίας ταύτης καί 
τό έπί στγμήν έκλεΐψαν αίσθημα τής εύδαιμονίας μου κατεπλημύρ- 
ρησε πάλιν ώς φλογερόν κύμα τήν καρδίαν μου. Έπανήλθον είς τό 
ο’ίκημ-ά μου. Ίδών τήν μορφήν μου έν κατόπτρφ δέν άνεγνώρισα 
έμαυτόν. Ενθυμείσαι παλαιάν τινα εικόνα έν τφ τής έξοχικής οικίας 
σπουδαστηρίφ μ,ου, παριστώσαν χασισοφάγον έν έκστάσει; Τοιαύτη 
ήν ή μορφή μου. Οί οφθαλμοί μ,ου, διεσταλμένοι έθεώρουν τά 
πρό έμοΰ άλλά δέν εβλεπον τά πράγματα καί έφαίνοντο έντρυ-
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φώντες πέραν τοΰ ορατού τούτου κόσμου έν τή θέα οπτασίας ιδεώ
δους ευδαιμονίας · άλόκληρον με κατεΐχεν ή μέθη αυτη, τήν καρδίαν 
μου, τήν κεφαλήν μου, πάσαν ρανίδα τού αίματός μου δπερ ορμη- 
τικώς έκυκλοφόρει έν ταΐς φλεψί μ,ου. Έν μέσφ τής φλογέράς καί 
νέας δι’ έμέ ταύτης άτμοσφαίρας τού ευτυχούς πάθους διετέλουν 
παντελώς άλλοφρονών · αί ίδέαι μου συνεταράσσοντο καί έπλανώμην 
έντός χάους δπερ μ,άτην θά ήγωνιζόμην ά̂ διευκρινήσω· ούτε επε- 
χείρουν μάλιστα τοΰτο· άπώθουν μετά τρόμου τήν σκέψιν μ,όλις 
γεννωμένην υπό τής εξεως τοΰ έγκεφάλου συγκεχυμένως ήσθανόμ,ην 
δτι μόνον διά τής θυσίας ταύτης ήδυνάμην νά διατηρήσω τήν ευδαι
μονίαν μου. Έλησμόνοον τά πάντα καί κλείων τά δμματα έγκατε- 
λειπόμην εις τήν πλήρη φρίκης σκοτοδίνην πέραν τής όποιας ούτε 
ήδυνάμην ούτε ήθελον τίποτε νά διακρίνω. Έπί στιγμήν ώσεί φλόξ 
τις διέτρεχε τό σώμ,ά μου καί διέσειεν αυτό βιαίως. Λειποψυχιαι 
καί κλονισμοί αιφνίδιοι μέ κατελάμβανον, καθ’ ούς έπλημύρρουν δα
κρύων οί οφθαλμοί μου· τά αισθήματα διεδέχοντο άλληλα.· δέν 
ήμην κύριος τής ευτυχίας μου άλλ’ αυτη έδέσποζε τοΰ άτόμου μου.

Ουτω διήνοσα τό ύπολειπόμενον τής νυκτός διάστημα· περί 
τήν πρωίαν τοιαύτη ήν ή Ιντασις τοΰ νευρικού μου συστήμ,ατος ώστε, 
τή άληθεία., ήγνόουν αν έγρηγόρουν ή ώνείρωττον · έν τή άλληλλουχί'Χ 
τών συγκεχυμένων ήδη ιδεών μ,ου υπήρχον χάσματα· έπί τινα λεπτά 
μοί έφαίνετο δτι είχον άπολέσει τής ύπάρξεώς μ,ου τήν α’ίσθησιν. 
Ή  άκριβής άνάμνησις τών γενομένων άπεσβέννυτο έν ταΐς λεπτο- 
μερείαις, άπελείπετο δέ μόνον ή έντύπωσις λαμ,πράς τίνος οπτασίας, 
ής μάτην προσεπάθουν νά αναπολήσω τό σύνολον. Ή  εκλυσις τού 
σώμ,ατος κατίσχυεν ήδη τής άντιστάσεως τοΰ πνεύματος· κατέπεσον 
βαρέως έπί άνακλίντρου καί έπί ώρας πολλάς έκοιμήθην ύπνον 
βαθύτατον.

Τήν έπιοΰσαν έσκεπτόμην ούχί πλέον ώς παράφρων, άλλ’ ώς 
άνθρωπος όρθοφρονών ή σχεδόν τοιούτος, καί βλέπων τήν έαυτοΰ 
κατάστασιν ύπό μεγίστων περιστοιχιζομένην δοσχερειών. Έλλειψις 
θελήσεως, άκουσία τις συγκίνησις, ή έλαχίστη έκ μέρους μου απρο
νοησία ήδύναντο διά παντός νά καταστρέψωσι τήν ευδαιμονίαν καί 
τήν ήσυχίαν ύπάρξεώς, ήτις μοί ήτο τοΰ λοιπού πολλφ τής έμ,ής 
προσφιλεστέρα. Ήννόουν δτι ώφειλον νΰν νά μή στερώμαι γαλήνης 
καί έτοιμότητος πνεύμ,ατος ούχί δι’ έμέ μόνον άλλ’ έν άνάγνη καί 
δι’ άμφοτέρους. Έν σπουδή διεχάραττον σχέδιον συμπεριφοράς, δπερ 
ώφειλον ν’ άκολουθήσω έ'ως ου έπανίδω τήν κυρίαν Β . . . ΊΙ είκών 
τοΰ στρατηγού άπειλητική ώρθοΰτο πρό έμοΰ, απειλητική κατά τής 
ευτυχίας μου. ΊΙσθανόμην δτι θά  ήγείρετο κατ’ έμοΰ έν δλη τή 
ίσχύϊ τών δικαιωμάτων αύτοΰ, άν μή ίερωτέρων άλλά νομιμωτέρων 
τών έμών. —  θ ά  άναγκασθώ ίσως νά τόν φονεύσο:»; Ή  ιδέα αυτη 
μοί ένεποίει φρίκην · τί μοί επταισεν ό άνθρωπος ουτος; τόσφ μικρόν, 
τόσφ άσήμαντον, τόσφ ξένον πρός αύτήν τόν έθεώρουν, ώστε ουδέ 
νά ζηλοτυπώ έμαυτόν ήδυνάμην. —  Νά φονευθώ ύπ’ αύτοΰ; Έστο) 
. . . άλλ’ έκείνη; Έν τούτοις ή άπόφασις, ήν έν έμαυτφ έσχημάτισα, 
ΐνα μή υπερασπίσω έν ένδεχομένη περιπτώσει τήν ζα>ήν μου κατ’ 
αύτοΰ, άνεκούφισε τήν συνείδησίν μου.

ΙΙερί τήν μίαν μ. μ. κατήλθον. Έν τφ ίσογαίφ, δπερ βλέπει 
πρός τόν κήπον, υπάρχουσι δύο ή τρεις αιθουσαι έν αίς συναθροί
ζονται χάριν συναναστροφής, άναγινώσκουσι τάς έφημερίδας καί
άσχολούνται είς τήν μουσικήν. Είσελθών εύρον έκεΐ πολλούς · 
ήσθάνθην μ,άλλον ή είδον δτι παρήν έκεΐ καί δ στρατηγός Β . . . 
Προύχώρησεν εύθύς πρός έμ,έ μειδιών καί τείνων τήν χεΐρα, ένφ τό 
πρόσωπον του έξέφραζε τήν έγκάρδιον έκείνην συμπάθειαν, ήν κατ’ 
όλεθρίαν τής μ,οίρας ιδιοτροπίαν φαίνεται ζωηρώς πρός έμέ αισθανό
μενος.—  Καλήν ήμέραν, είπε φαιδρώς· πώς έχετε; δέν σάς έ'βλαψεν 
ή διαμονή οκτώ δλοκλήρων ωρών ύπό τήν σελήνην μέ τόσφ ίππο- 

j τικήν άφοσίωσιν; Σάς χρεωστεΐ εύγνωμοσύνην ή σύζυγός μου. Τό
| έπ’ έμ,οί έκοιμήθην βαθύτατα· καί δέν δύναμαι νά ε’ιπο̂  δτι παρα-

πονοΰμαι διά τοΰτο· δ,τι δήποτε καί άν έθαυμάσατε δεν πιστεύω δτι
[ ε’ίδετέ τι προτιμώτερον ενός καλού ύπνου.

ΠΡΟΟΔΟΣ.
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Μοί είνε αδύνατον νά ε’ίπω δ,τι ήσθανόμην βλέπουν γελώντα 
καί έν τοιαότη λαλοΰντα άμεριμνησία τόν άνθρωπον εις τάς χείρας 
τοΰ οποίου ήσαν ήδη ή ζωή καί ή ευδαιμονία μου. Έβλεπον αύτόν 
ύπό διάφορον δψιν · ειχεν αίφνης άποβή δι’ εμέ ον ίδιάζον έν τώ 
κόσμφ, ου οί λόγοι, αί κινήσεις, αί ίδέαι ειχον φοβέραν δι’ έμέ 
σημασίαν έτοιμος ήμην νά τόν μισήσω διά τήν φαιδρότητα καί τήν 
παράλογον ήν έπεδείκνυεν έμπιστοσόνην. Ή  πεποίθησίς του μ’ έςηυ- 
τέλιζεν · έβδελυσσόμην 
έμαυτόν διότι ώφειλον 
νά υφίσταμαι αύτήν καί 
ήγανάκτουν κατ’ αύτοΰ 
διότι μοί τήν έπέβαλλεν.
—  Ή  κυρία Β . . . 
πώς έχει; είπον κατα- 
νοών τήν άνάγκην ν’ 
άρθρώσω οπωσδήποτε 
καί άν ήμην τήν τετριμ- 
μένην της έθιμοταξίας 
φράσιν.

—  Ευχαριστώ, 
καλά νομίζω · δέν τήν 
είδον τό πρωί. Ά λλά  
δέν μοί λέγετε μήπως 
κρατείτε φίλτρον σείς ή 
μαγεύετε τόν κόσμον;

—  Τί εννοείτε 
στρατηγέ;

”Ω, ναί κάμετε 
τόν μετριόφρονα · βέ
βαιον δμως είνε δτι δλαι 
αυται αι κυρίαι τρελ- 
λαίνονται μέ σάς, ύπο- 
ί>έτοι δέ δτι δέν είσθε 
τόσον αχάριστος ώστε 
νά μή παρατηρήσατε 
τούτο · τήν στιγμήν καθ’ 
ήν εισήρχεσθε δλοι ώμί- 
λουν περί υμών, ώς έν 
συναυλία. · δέν θά σάς 
έπαναλάβω δ,τι έλέχθη · 
φοβούμαι, αγαπητέ μοι 
φίλε, μήπως σάς κατα
στήσω πολύ ύπερήφανον.
'II κυρία Διλοάρ προέβη 
μάλιστα μέχρι τοΰ νά 
διισχυρισθη δτι . . .
Ά λ λ ’ ιδού αυτη ακριβώς 
θεωρούσα υμάς κρυφίως 
υπεράνω τών σελίδων 

τού μυθιστορήματος 
δπερ προσποιείται δτι 
άναγινώσκει.

Έντός εύρέος θρονιού βεβυθ-ισμένη ή Κ. Διλοάρ έκράτει τφ 
οντι δσον ένδέχεται νωχελώς βιβλίον ανοικτόν ενώ τά βλέμματα 
αύτής έπλανώντο τήδε κακείσε μ.ή άποκρύπτοντα τήν κατέχουσεν 
αύτήν ανυπομονησίαν καί πλήςιν · τό πλανώμενον βλέμμα της συνήν- 
τησε τό έμόν ύπεχρεώθην νά μεταβώ καί καθίσω παρ αυτη.

-  Τί είνε τό βιβλίον τούτο δπερ δέν άναγινώσκετε;
—  Τό βιβλίον τούτο; . . . είνε κάλλιστον βιβλίον υποθέτω· 

άλλά μέ πλήττει. Πρόκειται περί δύο έραστών, οιτινες ήδύναντο νά 
ήνε λίαν ηύχαριστημένοι· άλλ’ αντί τούτου ό συγγραφεύς άρέσκεται
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ν’ αναμίςη τήν ηθικήν, τούτο δέ καθιστά τούς πάντας δυστυχείς. 
Προτιμώ ν’ άναγινώσκω τά πράγματα δπως τά πλάττοι έν τη καρδία 
μου. Έμειδίασε καί έστέναξε.

Αί διά τόν καλλωπισμόν δαπάναι της είσίν άκατάπαυστοι. 
Τήν πρωίαν έκείνην ήν ένδεδυμένη μετά πλείονος ή τό σύνηθες 
φιλαρεσκείας · κατά σύμπτωσιν εξαιρετικήν, ούτε ό κ. Διλοάρ ούτε 
ό τακτικός αύτής δορυφόρος ήσαν παρ’ αύτη υπό τήν άμεσον τών

θελγήτρων της ακτίνα.· 
ή περίπτωσις αύτη συνε- 
τέλει είς τό νά έπιτείνη 
τήν φιλόνεικον διάθεσιν 
ύφ’ ή ς έφαίνετο έμφο- 
ρουμένη. Έν τή περι- 
βαλλούση αύτήν ατμό
σφαιρα οσμή πολέμου 
καί πυρίτιδος διεχέετο, 
ήν έγώ λίαν προθύμως 
θά. άπέφευγον, άλλά τήν 
ατμόσφαιραν ταύτην άνέ- 
πνεεν έκείνη μεθ’ ηδο
νής καί έτέρπετο, ώς 
άν»)·ος, ύπό τόν ήλιον, 
ύπό τήν διεγερτικήν τής 
ιδίας αύτής έρωτοτρο- 
πίας τήν έπιρροήν · ή 
ψυχρότης μου, ήν άορί- 
στως έκ τών συντόμων 
άπαντήσεών μου διεγί- 
νωσκε ήρέθιζον αύτήν 
πλειότερον. Τήν γυναίκα 
καί τό κύμα παροργίζει 
ή άντίστασις· καί αυτη 
καί έκείνο μαίνονται 
κατά τοΰ προσκόμματος 
καί συντρίβονται κατ’ 
αύτοΰ. Ή  κ. Διλοάρ 
ώμοίαζε τφ κύματι · 
συνετρίβετο διαρρηγνυο- 
μένη είς μικρά σπινθη
ροβολούντο κύματα, ύπό 
τήν μορφήν μειδιαμάτων, 
δειλών δέ καί προκλη
τικών, ώς οί τής γαλής, 
άκκισμών καί τών εύφυο- 
λογιών έκείνων, ών άνε- 
ξάντλητον εινε τών παρι
σινών γυναικών το λεςι- 
λόγιον. Άφθονον τού
των έποιήσατο χρήσιν 
κατά τό διάστημα τού 
τετάρτου τής ώρας καθ’ 
δ εμεινα παρ’ αύτη. 

Ήγέρθην. —  Μέ άφίνετε, τόσφ ταχέως · ποΰ λοιπόν πηγαίνετε; 
άλλ’ είμαι πολύ άδίακριτος τή άληθεία.. Συγγνώμην, καί δότε μοι
τούλάχιστον τήν ύπόσχεσιν δτι θά μάς συνοδεύσητε άπόψε · θά
κάμωμεν έκδρομήν μέχρι, δεν ένθυμοΰμαι τίνος, παλαιού πύργου. 
Θά έ'λθετε μαζύ μας · δέν έ'χει ουτω ; σάς παρακαλώ.

—  Ά λλά  βεβαίως κυρία· θά προσπαθήσω, άν δυνηθώ.
—  Ά ν  δυνηθήτε! τούτο δέν μέ κολακεύει πολύ · δύνασθε δ,τι 

θέλετε.
("Έπεται συνέχεια.)


