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Ή έπανάστασις τής 'Ερζεγοβίνης, καί 

ή την τελευτά ίαν έπενεγκουσα οικονομι

κήν καταστροφήν άένναος χρηματική απο

ρία τής Πύλης, προς δε ή επ' εσχάτων 

υπό τής Α γγλίας γενομένη άγορά του 

ήμίσεος των μετοχών τής διώρυγος τού 

Σουέζ, κατέστησαν ε’ίπερ ποτέ καί νυν 

άκμαϊον τό άνατολικόν ζήτημα.

’Αλλ ή Τουρκία κέκτηται έ'τι ικανήν 

δυναμιν όπως καταβάλη τοπικήν τινα 

επαναστασιν και μή ύποκύψτ] εζ οικο

νομικών δυσχερείων, ζτε  περιέχουσα 

ετι και νυν πολυάριθμον και φιλοπόλε- 

μον πληθυσμόν διεσπαρμένον επί των 

τριών ηπείρων, δυναστείαν σεβαστήν καί 

ίεράν νομιζομένην υπό πολλών εκατομ

μυρίων ανθρώπων καί ένο'τητα θρησκείας 

άπαραδειγμάτιστον. Τεσσαράκοντα δ ’ έκα-

ΚΑΙ ΟΙ ΕΧ ΛΟΙ1Χ Λ ΙΪ ΙΙΟΛΙΊΊΚΟΙ.

τομμύρια Ινδών Μωαμεθανών ό μολογο υ- 

σιν ανώτατον αυτών κυριάρ/ην τον σουλ- 

τάνον, οΰτινος ή πτώσις δύναται νά 

άποβή έπιβλαβεστάτη τοΐς "Αγγλοι; έν 

τή ’Ινδική.

Παραδοξοτάτη όμως καί διδακτικω- 

τάτη φαίνεται ή μετατροπή τής πολιτικής 

τής ’Αγγλίας, ή'τις, άπό θερμοτάτου προ- 

μαχου τής Τουρκίας, υπέρ ής τοσαυτα 

εδαπανησε καί τοσοΰτον έμο'χθησε μέχρι 

τουδε, άναδείκνυται νυν άσπονδος αυτής 

εχθρ°ς, καί ού μόνον άπαονεΐται άνερυθριά- 

στως τό πατροπαράδοτον αυτή δόγμα τής 

άκεραιότητος τής Τουρκίας, άλλα καί 

πειράται νά πρά 'η  ότι ούτε ή Έρζεγοβί- 

νειος έπανάστασις, οΰ'τε ή έπελθοΰσα οι

κονομική καταστροφή έν Τουρκία έπήνεγ- 

κεν έ'τι, ήτοι να επίσπευση τον διαμελι-

σμόν τής Τουρκίας, έτοιμος ιν1 αφή αύτήν 

ερμαιον του τυχόντος κατακτητού. Αι δε 

’Αγγλικαί εφημερίδες ού μόνον εκτραχη

λίζονται νυν κατά τών Τούρκων εις παν- 

τοίας ύβρεις, άπαραλλάκτως ώς έξετραχη- 

λιζοντο προ του κριμαϊκού πολέμου κατά 

τών Ελλήνω ν, ού μόνον προαγγέλλουν 

τον προσεχή θάνατον του ασθενούς, άλλα 

καί εύχονται ΐνα ούτος άποθάνη τάχ ιστΛ, 

οί δέ Ά γγλοι φαίνονται λίαν ανυπόμονοι 

'ίνα δράξωνται τής κληρονομιάς αυτών. 

Εν ώ δέ χθέ; καί πρώην έ'τι οί ’Άγγλοι 

έμαίνοντο προς την 'Ρωσσίαν, κατηγΟ- 

ρούντες αύτής ύπερβάλλουσαν απληστίαν 

καί πολιτικήν ραδιουργίαν προ; διαμε- 

λισμόν τ/,ς όμορου Τουρκίας, σήμερον 

ανελίσσονται έν Λονδίνω αΐ μιαρώταται 

ραδιουργίαι κατατώ ν έν Τουρκία χριστιά-



νών καί του ελληνισμού καθόλου. 'II 

οθωμανική αυτοκρατορία διαμοιράζεται 

άναιδώς μεταξύ των («γάλων δυνάμεων, 

αί δ ’ έπαρχίαι αύτής δίδονται τώ [Λεν 

καί τω δέ μετά γενναιότατος, ήν δει- 

κνύουσιν οί άρχ Λησταί, οϊτινες, μή δυνά- 

μενοι να λάβωσι πάσαν τήν λείαν, ρί- 

πτουσι το ΐς συνεταίροι; {Λερός αύτής, 

αποταμιευόμενοι αύτοί το άριστον. Οδτω 

λ. χ .  ο Χ ρόνος τοΰ Λονδίνου δωρεϊται 

την Έρζεγοβίνην και την Βοσνίαν τη 

Αυστρία, ό δέ Κ ό σ τ ο ς ,  δίδων τη Αυ

στρία και αυτήν την Βουλγαρίαν, προ

τείνει να προσαρτηθώσιν αί λοιπαί έπαρ- 

y ίαι της Τουρκίας εις το Μαυροβουνιον, 

ΐνα μή προσβληθη δήθεν ή Ρωσσία επί 

τω παραγκωνισμώ των Σλάβων, θέλει δέ 

να καταστη'ση τον ηγεμονίσκον του Μαυ- 

ροβουνίου βασιλέα της ’Ηπείρου, της 

Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θρά

κης, ώς εί οί Ηπειρώται, οί Μακεδόνες 

οί Θεσσαλοι καί οί Θράκες ύπη'γοντο εις 

την σλαβικήν των Μαυροβουνιωτών ομο

φυλίαν !

Αντί των δώρων τούτων ή ’Αγγλία 

απα ιτεί την Αίγυπτον. Ποος τούτο ήγό- 

ρασε προκαταβολής δίκην άντίϋ ,0 0 0 ,0 0 0  

λιρών τάς εν τω  ταμείω  τοΰ σατράπου της 

Αίγυπτου άποκειμένας 1 7 7 ,0 0 0 ,0 0 0  

μετοχάς, καί πειράται νά άγοράση καί 

τούς αιγυπτιακούς σιδηροδρόμους.

Οί "Αγγλοι ποδοΐίσι την κτησιν της 

Αίγυπτου, ώς άσφαλίζουσαν αύτοϊς την 

κτησιν τών ’Ινδιών, ών άνευ δεν δύνανται 

νά ύπάρχωσι του λοιποΐί. Τό Γιβραλτάρ 

καί ή Μελίτη ασφαλίζει αύτοϊς την είσο

δον της Μεσογείου. ’Αλλά μόνον το 

Σουέζ ασφαλίζει αύτοϊς την ε’ίσοδον της 

Έρυθράς Θαλάσσης καί την κτησιν τών 

’Ινδιών, τούλάχιστον μέχρις ού οί 'Ρώσ- 

σοι, ύπερβάντες τά  ' Ιμαλάία, παραστώ- 

σιν ενώπιον αύτών ώς εχθροί αξιόμαχοι.

’Αλλά, μή άρκουμενοι εις ταΰτα, οί 

\ γ γ λ ο ι  έποφθαλμιώσι καί την Κρη'την, 

ή τις άλλοτε άνηκεν εις την Αίγυπτον τών 

Πτολεμαίων καί του Μ εχμέτ Αλή, καί 

% ις, ώς η Κύπρος είναι φρουρός τοΰ 

λιβυκοΰ πελάγους. Έ ξ ού γίνεται νΰν 

κατάδηλος ή κατά την τελευταίαν έπα- 

νάστασιν της Κρήτης κουφία άντίδρασις 

τών ’'Αγγλων προς την ΰπ’ αύτής τ^ς 

"Ρωσσίας προταθεΐσαν προσάρτησιν της 

Κρήτης εις την Ελλάδα. 'Ο λόρδος

Στανλέύ ύπέκρυπτε τότε έν τη πολυθρυ- 

λητω αρχή της μή επεμβάσεως εις τά 

πράγματα της Τουρκίας δ, τ ι ό αγγλικός 

τύπος αποκαλύπτει νΰν άσυστόλως, δτι 

δηλαδή ή ’Αγγλία ποθεί την μέν Αίγυ

πτον ώς πρόθυρον τής ’Ινδικής, την δε 

Κρήτην ώς πρόθυρον τής Αίγυπτου.

Προς τάς ακριτομύθους ταύτας απο

καλύψεις τοΰ άγγλικοΰ τύπου έξανέστη 

δριμύς καί απειλητικός ό ρωσσικός τύπος, 

έπικρίνων σφοδρώς τήν αγγλικήν πολιτι

κήν, λέγων ό'τι εάν ή διώουξ τοΰ Σουέζ 

είναι απαραίτητος προς διατήρησιν τής 

κατά τάς ’Ινδίας αγγλικής αρχής, πολύ 

α ν α γκ α ιό τερ ο ς  είναι ό Βόσπορος προς 

τάς συγκοινωνίας τής νοτίου 'Ρωσσίας. 

Λλλ’ ή 'Ρωσσία ουδέν έπεχείρησεν όπως 

άσφαλιση τάς μελλούσας αύτής συγκοι

νωνίας, έν ώ ή Αγγλία προτρέχει τών 

πραγμάτων.

Αλλ’ ή αγγλική κυβέρνησις θέλουσα νά 

:ιατευνάση προς ώραν τον εκ τής απερί

σκεπτου παρρησίας τοΰ άγγλικοΰ τύπου 

έγερθέντα έν Ευρώπη σάλον, έ'σπευσεν ϊνα 

δω τω Σουεζικώ ζητήματι ήπιωτέραν 

οάσιν διά διακηρύξεων ειρηνικών καί 

διαλλακτικωτάτων. 'Ο έπί τών οικονο

μικών υπουργός Νορθκότ, άγορεύων εσχά

τως έν Μαγκεστρία, άπεφήνατο oTt ή 

’Αγγλική κυβέρνησις δεν θηρεύει φιλοκτή- 

μονα πολιτικήν ήγόρασε δέ τάς μετο-/άς, 

ού μόνον υπέρ έαυτής άλλα χάριν δήθεν 

τής Εύρώπης, ητινι συμφέρει ή μεταξύ 

Εύρώπης καί ’Ασίας ελεύθερα συγκοινωνία 

υπό τήν αγγλικήν προστασίαν (!)

’Αλλ’ έν ω ή αγγλική κυβέρνησις πει- 

ράται νά κατευνάση ύπούλως τον έρεθι- 

σμόν τ^ς 'Ρωσσίας καί Γαλλίας, αί άγγλι- 

καί έφημεοίδες διατελοΰσι πληροΰσαι τάς 

στήλας αύτών μακρών διατριβών προς 

άπόδειξιν ό'τι τό οθωμανικόν κράτος είναι 

έν τω  τελειοΰσθαι, καί ό'τι πρέπει νά δια- 

υ.ελισθή. ’Εν ταΐς διατριβαΐς ταύταις 

καταφαίνεται ή πρός τό μέλλον τών Χρι

στιανών, μάλιστα δέ τοΰ έλληνισμοΰ, έκ 

συμφέροντος περιφρόνησις τοΰ άγγλικοΰ 

λαοΰ. Οί Τούρκοι, λέγουσιν, είναι ανεπί

δεκτοι βελτιώσεως · οί δέ χριστιανοί 

είναι μέν δεκτικοί βελτιώσεως, αλλά μό

νον άν ύποβληθώσιν εις τήν κυριαρχίαν 

μεγάλης τινός δυνάμεως.

Μετά τής άκεραιότητος τής Τουρκίας 

απειλείται άρα έν τω  παρόντι καί ή γειο—

γραφική ένότης τοΰ έλληνισμοΰ. Τούτων 

δ ’ ούτως έχόντων Τούρκοι καί χριστιανοί 

τής Τουρκίας όφείλουσιν ΐνα μή. προσ- 

έχωσιν εις τάς φωνασκίας ταύτας καί έξυ— 

πηρετώσι λεληθότως τά  συμφέροντα τών 

εχθρών τής ’Ανατολής, αλλά νά συνασπι- 

σθώσι πρός τον κοινόν κίνδυνον καί υπέρ 

τής σωτηρίας τοΰ καθεστώτος, ούτινος ή 

διάρκεια είναι ό πρώτιστος δρος τής άκε

ραιότητος τής νοτιοανατολικής Εύοώπης.

Ό  διαμελισμός τής Τουρκίας έ'σεται ό 

τάφος τοΰ έλληνισμοΰ καί τής εθνικής 

ύποστάσεως τών έν τή  ανατολή χριστια

νών, Νομίζομεν δέ ό'τι συμφέρει έξ ίσου 

εις άμφοτέρους καί χριστιανούς καί Τούρ

κους ίνα συνασπισθώσι πρός άποσόβησιν 

τοΰ έπαπειλοΰντος άμφοτέρους κινδύνου. 

Αλλά τήν συμμαχίαν ταύτην δύναται νά 

καταστη'ση δυνατήν μόνη ή ϊσοπολιτεία, 

ήτοι ή συμμετοχή τών χριστιανών εις τήν 

διοίκησιν καί τά  στρατιωτικά τής Τουρ

κίας.

Ή  ά κ ε ρ α ιό τ η ς  τής Τουρκίας πρέπει 

αρα τοΰ λοιποΰ νά ήναι τό μόνον μέλημα 

τών κατά τήν ανατολήν χριστιανών καί 

μάλιστα τών Ελλήνων.

’Εν δέ τοιούτοις κοισίμοις καιροϊς τί 

πράττει ή ‘Ελλάς; Ή  Ελλάς έάν έκυ- 

βερνάτο ύπό Ελλήνων «.όνον έχόντων 

μέλημα τό μεγαλεΐον τής πατρίδος, καί 

ούχί ύπό ανθρώπων αγόμενων ύπό προσ

ωπικών συμφερόντων, ή Ε λλάς έ'πρεπε νά 

παράσχη τη Τουρκία πάσαν ηθικήν βοη'- 

θειαν πρός καταστολήν τής Έρζεγοβινείου 

επαναστάσεως, μεσολαβούσα εί δυνατόν 

καί α’ίρουσα παν πρός εϊρήνευσιν τής 

χώρας ταύτης έμπόδιον. ΐ ΐ  δέ Τουρκία, 

τό μέν ευγνωμονούσα τό δέ σεβόμενη τήν 

'Ελλάδα, ήδύνατο νά παραχώρηση αύτνί, 

εύκαιρίας δοθείσης, αμοιβήν εύρύνουσαν τα 

όρια αύτής.

’Αλλ’ οί ύπουργοί τής Ελλάδος δέν 

έ'χουσι καιρόν νά φροντίσωσι περί τούτων. 

Ό  διεξε ρχόμενος τάς έξ Αθηνών αλλη

λογραφίας βλέπει ό'τι αί συζητήσεις τής 

βουλής περιστρέφονται κατά τήν κρισι- 

μωτάτην ταύτην τής Ανατολής κατάστα- 

σιν εις άδιαλείπτουςπροσωπικάς αντεγκλή

σεις καί διαπληκτισμούς. Οί πλεϊστοι αντι

πρόσωποι τοΰ έθνους καί οί ύπουργοί είναι 

έρμαια προσωπικών παθών καί αγρίων αν

τεκδικήσεων, ώς εί δαίμων στυγερός έπέ- 

πεσε πάλιν εις τό νέον βουλεντήριον. Είναι

αληθές ό'τι τήν βουλήν τήν έγκρίνασαν τάς 

παρανομίας τοΰ Βούλγαρη διεδέχθη έτε'ρα. 

Άλλά τό ύπουργεϊον τοΰ Τρικούπη, ό'περ 

έπολιτεύθη τούλάχιστον νομίμως, ήναγ- 

κάσθη νά ύποχωρήση εις τον συνασπισμόν 

τοΰ Κουμουνδούρου, Ζαήμη καί Αελη- 

γιώργη, όστις κινδυνεύει καί ούτος καθ’ 

έκάστην νά διαλυθή. Καί μεταξύ το- 

σούτων πεπαιδευμένων καί εύφυεστάτων 

ανθρώπων δέν αναφαίνεται ούδείς αλη

θώς έ'ξοχος καί φιλόπατρις, όστις, άπο- 

σείων τήν βυζαντινήν ταύτην νάρκην, νά 

έπαναγάγν] τούς λοιπούς εις αισθήματα εύ- 

γενέστερα καί ύψηλότερα, Φεΰ τής π τώ 

σεως! ΙΙρό πεντήκοντα έτών οί μεγάλοι 

άνδρες, οίτινες ήλευθέρωσαν καί έδόξασαν 

τήν 'Ελλάδα, στρατηγοί, ναΰται, πολι

τικοί, λόγιοι, ιερείς καί λαϊκοί άνέθρωσκον 

ώς άφ’ ένός κελεύσματος πανταχόθεν, νΰν 

δέ, προκειμένης τής τύχης σύμπαντος του 

Έλληνισμοΰ, ΟΪΔΕ1Σ ! 'Η πτώσις αύτη 

καί ή ούδένεια τών χαρακτήρων, μάλιστα 

δέ ή παντελής έ'λλειψις, έ'στω ένός καί

μόνου άνδρός νοοΰντος τήν φύσιν τοΰ κοι

νοβουλευτικού πολιτεύματος, ό'τι δηλαδή 

έν τή βουλή παντός ελευθέρου έ'θνους 

πρέπει νά ύπάρχωσι κ ό μ μ α τ α  α ρ χ ώ ν , 

καί ο ύ χ ί  κ ό μ μ α τ α  π ρ ο σ ώ π ω ν , είναι 

σημεϊον άξιοθρήνητον γενικοΰ εκφαυλι

σμού.

Οί διέποντες τά τής Ελλάδος φαί

νονται άγνοοΰντες δτι όπου δέν ύπάρ- 

χει μεσαία πολιτών τάξις έργαζομένη καί 

ευδαιμονούσα, έκεϊ ή τιμ ιότης δέν δυνα- 

ται νά ήναι κανών τοΰ δημοσίου βίου. 

"θπου ακμάζει ή βιομηχανία καί ή γεωρ

γία, έκεΐ ή μέση τάξις, βελτιουμένη καί 

πλουτοΰσα, καθίσταται αρκούντως ισχυρά 

ώστε νά διεισδύηται καί εις τον δημόσιον 

βίον. ’Αλλ’ δπου ή μέν γή χερσεύεται, ή 

δέ έργασία τών χειρών καί ή βιομηχανία 

περιφρονεΐται, πάντες μικροί καί μεγάλοι 

τρέπονται έπί τά  πολιτικά, όπως κερδί- 

σωσιν έκ τού ταμείου τής πατρίδος, δ, τι 

άλλοι κερδαίνουσι διά μακροχρονίου έργα- 

σίας, οί δέ κομματικοί αγώνες άποβλέπου-

σιν ούχί εις τήν έφαρμογήν υψηλών ιδεών, 

άλλ’ εις τήν άνάβασιν καί κατάβασιν αν

θρώπων πειναλέων, έπιζητούντων τά  ίδια 

συμφέροντα, μέχρις ού γενική διαφθορά 

καταστρέψει παν τό κοινωνικόν οικοδό

μημα. Τοιοΰτόν τ ι  πάθος πάσχει ή Ισ π α 

νία, ή 'Ρωμουνία, ή Σερβία καί ή 'Ελλάς. 

Έάν δε άπό της καταστάσεως τοΰ συν

τάγματος έν Έ λλάδι έκαστος ύπουργός 

έ'στρωνεν ίδιοχείρως δέκα μέτρα άμαξητής 

όδοΰ, καί ε'πεμπεν ένα νέον εις τήν Εύ- 

ρώπην σπουδάσοντα κλάδον τινά  βιομη

χανίας, ή 'Ελλάς θά ήτο σήμερον δεκάκις 

εύδαιμονεστέρα. ’Αλλά τίς φροντίζει έμβρι- 

θώς περί όδών καί βιομηχανίας έν Έ λ

λάδι 5 τίς δέ θυσιάζει αληθώς τά  ίδια 

συμφέροντα ύπέρ τοΰ μέλλοντος τοΰ 

ελληνισμού J Τό νέον ύπουργαον Κουμουν

δούρου πολιτεύεται μέχρ·· '  ο . δ ε συνε- 

τώς καί ύπόσχεται πολλά, "ίδωμεν άν 

ούτος είναι ό προσδοκώμενος Ιίαβούρ τής 

' Ελ'λάδος.

Α Ν  Α Σ Κ Α Φ Α Ι  Τ Η Σ  Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Σ .

Αί εφημερίδες τοΰ Βερολίνου άναγγέλλουίΐ 
λίαν εΰίοροσυνως τήν πρώτην γενομένην αρχαιο
λογικήν άνακάλυψιν κατά τάς έν Ό λυμπια  
άνασκαφάς. Εύρέθη δηλαδή αύτόβι προ μικρού 
λαμπρότατον ’έργον τοΰ περιωνύμου άγαλματο- 
ποιοΰ Παιωνίου, άγαλμα Νίκης άνατεθέν παρά 
τών Μεσσηνίων εν ’Ολυμπία μετά τον τρίτον 
μεσσηνιακον πόλεμον. Τοΰ αγάλματος τουτου, 
οπερ είναι σπουδαιότατον μνημεϊον άρχαιολογι- 
κδν καί ιστορικήν, γίνεται μνεία καί παρ’ αύτω 
τώ Παυσανία. Είναι γνοιιτον δ’τι δ Παιώνιος 
ήτο σύγχρονος και συνεργάτης τοΰ Φειδιου, και 
άναφέρεται ιδίως ώς δημιουργος τών άγαλματων 
τοΰ άετώαατος τοΰ έν ’Ολυμπία ναοΰ τοϋΔιος. 
Τ δ σπουδαΐον δέ τής άνακαλύψεοίς εγκειται έν 
τούτω, οτι ε&ρέθη εργον τής λαμπρότατης επο
χής τής ελληνικής τέχνης πεποιημένον υπδ 
γνωστού τεχνίτου καί ιστορικήν εχον αξίαν. 
'Η  αξιόλογος αύτη άνακάλυψις παρεχει ελπίδα 
οτι τδ ίερδν εκείνο της ’Ολυμπίας έδαφος 
έγκρύπτει αληθώς έν έαυτω καί πολλούς άλλους 
πολυτίμους θησαυρούς, οΐτινες, βαθμηδδν άνα- 
καλυπτόμενοι, θά πλουτίσωσι τήν αρχαιολογι
κήν επιστήμην καί θά περιάψωσιν ου μικράν 
δόξαν προς τήν Γερμανίαν, τήν ϊδίοις άναλώ- 
μασιν άναλαβοϋσαν τδ τεράστιον τοϋτο εργον. 
‘Π «· ’Εθνική Έ φημερίς » τοΰ Βερολίνου περιέ
χει έπί τοΰ προκειμένου τά Ιπόμενα.

α Πρό τινων μόνον εβδομάδων οί ήμέτεροι 
αρχαιολόγοι καί αρχιτέκτονες ήρξαντο των ερευ
νών τών έν τω  ίερω χώρω τής ’Ολυμπίας, καί 
δ τηλέγραοος ανήγγειλε τήν εύρεσιν τιμαλφούς 
κειμηλίου ώς πρώτης αμοιβής των κόπων και 
θυσιών αύτών. Έ ν  τή  παλαια τών Μινυών

αποικία τοΰ Πύργου, μανθάνομεν δτι κατά 
τάς πρώτας άνασκαφάς ευρέθη « Νίκη » μαρ
μάρινος, ήν οί μετά τον τρίτον μεσσηνιακδν 
πόλεμον εις Ναύπακτον μετοικισθέντες Μεσσή- 
νιοι αφιέρωσαν εις τή ν ’Ολυμπίαν, ώς μαρτυρεί 
ή σωζομένη επιγραφή. Έφιλοτέχνησε δέ αύτήν 
δ έκ Μένδης Παιώνιος, σύγχρονος τοΰ Φειδίου, δ 
καί εν ’Ολύμπιοι γλύψας τά αετώματα τοΰ 
αυτόθι ναοΰ. 'Ο  ναός ούτος συνεπληρώθη τω 
435  π . X . καί ήτο εργον τοΰ Αίβωνος. Τ δκ άλ- 
λιστον τών αναθημάτων ήν δ τοΰ Φειδίου Ζευς, 
περί ού εγραψεν δ Παυσανίας δτι δέν ήδύνατο 
νά νοήση πώς έχώρει δ ναδς τηλικοϋτον Θεον. 
’Εν τή  διατεταμέντι δεξιΐ έκράτει δ ’Ολύμπιος 
Νίκην έκ χρυσοΰ καί έλέφαντος, άπεκδεχομένην 
τά  νεύματα τοΰ Θεοϋ. Ή το  δέ ή θεά αδελφή 
τοΰ Ζήλου, τοΰ Κράτους καί τής Βίας, καί είχε 
δικαίωμα νά οική μετά τών άλλων άδελφών της 
παοά τώ Διι εν Ό λ ύμ π ω  · διότι πρώται αύται 
σπεύσασαι εις τήν πρόσκλησίν του συμμετέσχον 
τοΰ προς τούς Τιτανας άγώνος. 'Η  ύπδ τών 
Γερμανών ευρεσις τοΰ άγάλματος τής Νίκης 
εϊναι άριστος οίιονδς περί τη ς επιτυχίας τών 
μετά καρτερίας καί έπιμελείας μοχθούντο>ν υπέρ 
τών έλληνικών αρχαιοτήτων. Μετά τούς θριάμ
βους τοΰ 1871 συνέλαβον οί Γερμανοί τήν ιδέαν 
νά διενεργήσωσιν άνασκαφάς έν τώ  μεγιστιο 
ίερω τής ‘Ελλάδος έπ’ έλπίδι οτι υπδ τοϊς έρει- 
πίοις έκείνοις έσώζοντο αριστουργήματα διαφω- 
τίζοντα τήν ιστορίαν τής παλαιας τέχνης. 'Η  
Γερμανική κυβέρνησις συνοιμολόγησε μετά τής 
ελληνικής συνθήκην, έξασφαλίσασαν εις τούς 
Γερμανούς λογίους τήν έπιστημονικήν έκβασιν 
τοΰ μεγάλου έπιχειρήματος. Η συνθήκη παρε-

νοήθη πολυτρόπως, ιδίως δέ οί έκεϊθεν τών 
Βογησίων γείτονες διέσυραν τήν έπιστημονικήν 
τής Γερμανίας απόπειραν. 'Π  έπιστήμη όμως, 
μάλιστα δέ ή τής αρχαιότητας, έχει χαρακτήρα 
παγκόσμιον · ή παλαίστρα είναι εις πάντας 
ανοικτή. Πρέπει δέ νά δμολογήιωσι τοΰτο καί 
οί Γάλλοι αρχαιολόγοι ών τάς έρευνας άνεπιφθό- 
νως άνεγνωρίσαμεν και έμεγαλύναμεν. »

Τδ υπουργεΐον Κουμουνδούρου φαίνεται δτι 
εργάζεται δραστηρίως προς διευκόλυνσιν συμβι- 
βασμοΰ τίνος μεταξύ τής έλληνικής κυβερνήσεως 
καί τών κατόχων τών χρεωγράφων τοΰ 1824 
καί 1825 . Καθά γράφουσιν έξ ’Αγγλίας τδ έπί 
τών έξωτερικών υπουργεΐον or’ εγγράφου έδή- 
λο)σε τήν πρόθεσιν ταύτην τοΰ υπουργείου καί 
τούς ορούς, ΰφ’ ούς δύναται νά προβν| εις συμβι- 
βασμδν, βάσις τών δποίων εσονται αί κατά 
τδ 1867 συμφωνίαι, δηλ. συμβιβασμδς αντί 
1 Ικατομ. καί 500 χ ιλ . λιρ. στερλινών.

Καθά πολλοί ειδότες λέγουσιν, Ισχηυ,ατίσθη 
ή ευρίσκεται έν τω  σχηματίζεσθαι έταιρία πρδς 
άποξήρανσιν τής Κοιπαιδος. Τ ά  κυριο>τερα τής 
έταιρίας μέλη εϊσίν οί ΚΚ. Σερπιέρης, Σκαρ
λάτος Σοΰτσος, 'Ρικακης κλπ. Έ κ  τών άπο- 
τελούντοιν τήν έταιρίαν ταύτην προσώπων δύνα- 
τα ί τις νά είκάσγι δτι θά τύχή αύτη τοΰ προνομίου* 
καθόσον μάλιστα έκτος άλλων υπεσχέθη οτι θά 
διαθέσγ] υπέρ τοΰ κοινοΰ ίκανδν αριθμόν μετο
χών, ών ή αξία θά άνέρχηται εις δρ. εκατόν.
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'Η  κατά το ένεστός έτος αγγελλόμενη παγ

κόσμιος εκθεσις των 'Ηνωμένων Πολιτειών έν 

Φιλαδελφία κατασταθήσεται έν τω  παρά τη  

πόλει άπαράμιλλω άλσει (Fairmont Park). 
Ή έκτασις τοΰ Park τούτου είναι περίπου 

τριών χιλιάδων στρεμμάτιον. Αί οίκοδομαί της 

Έκθέσεως άνευ τών εξαρτημάτων, θα καταλα- 

βωσιν έπιφάνειαν 450  στρεμμάτων, ήτοι υπέρ 

τά δυο έκατομμύρια τετραγωνικών υίαρδώ/.

II κυριωτέρα οικοδομή (Main Building) 
εχει σχήμα παραλληλογράμμου, μήκους 1880 

ποδών, εύρους 464 καί ύψους 70. Έ ν  τώ 

μεσω τοΰ οικοδομήματος, εγείρονται τέσσαρες 

πύργοι 120 ποδών ύψους, τέσσαρες δ’ άλλοι 

75 ποδών ύψους δπέρκεινται έκάστης γιονίας. 

Έ ν  συνόλω δέ συν ταΤς έςοχαΐς καί τοΐς πύρ- 

γοις ή εκθεσις καλύπτει επιφάνειαν είκοσι δυο 

στρεμμάτων. Αί πρώται υλαι τή ς οικοδομής, 

είναι σίδηρος καί υελος. Έ ν  τω κεντρω υπάρ

χει εΰρυτάτη αίθουσα, έν σχήματι ήμικυκλίου. 

Έσωτερικώς το κτίριον διατε'μνεται 6πό τριών 

εγκαρσίων διόδων, α ΐ τινες άφίνουσιν ελεύθερον 

τόπον 416 τετραγωνικών ποδών. Έ κ ε ΐ θέλουσι 

τοποθετηθη τα διάφορα Ικθε'ματα τοΰ αμερικα

νικού έθνους κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά

άντιπαραβάλλωνται προς τα τοΰ αΰτοΰ είδους 

εκθεματα τών άλλων έθνων. Τοΰ κτιρίου δε 

διαιρουμένου εις τέσσαρα διάφορα τμήματα , 

έκαστον έθνος θέλει καταλάβει τήν Οέσιν, ήν 

καί γεωγραφικώς κατέχει.

Τριακόσια περίπου βήματα προς άρκτον τής 

οικοδομής, εγείρεται έκ γρανίτου κομψόν καί 

ευρύ μέγαρον, οπερ θέλει περιλάβει τήν έκθε- 

σιν των ωραίων τεχνών · μετά τό πέρας τής 

Έκθέσεως τό μέγαρον τοΰτο θέλει έναπολειφθή 

προς μνήμην τοΰ συμβάντος, δ'περ θέλει ανα

γράψει έποχήν εις τά χρονικά τής Αμερικανι

κής 'Ομοσπονδίας. Ό  ^υθμός τοΰ κτιρίου είναι 

δ τής Αναγεννήσεως, τήν δέ ξυλικήν άντικαθι- 

στα δ σίδηρος. Έ ν  τω  κέντρω τοΰ μεγαλοπρε

πούς τούτου τεμένους εγείρονται τρεις κολοσ- 

σαΐαι τοξοειδείς πύλαι, ών έμπροσθεν δεκατρείς 

μαρμάριναι βαθμίδες, φέρουσιν εις τήν κυρίαν 

είσοδον εχουσαν μήκος έβδομήκοντα ποδών. 'Ως 

κορωνις δέ προ τής μεσαίας υπάρχει τό έμβλημα 

τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 'Ο  υπερκείμενος 

θόλος εχει υψος εκατόν πεντήκοντα ποδών, έπί 

δέ τής κορυφής εγείρεται άγαλμα τής Κολοα- 

βίας όρεγουσης δι’ άμφοτέριον τών χειρών στε

φάνους δάφνης. Έ κάστη πτέρυξ είναι λίαν

τεχνιέντως έπεξειργασμένη, φέρουσα έν έκάστή 

γωνία κολοσσιάΐον μαρμάρινον αετόν, πέριξ δέ 

τοΰ αετώματος δεκατρείς αστέρας, ήτοι τον 

αριθμόν τών Πολιτειών, αϊ τινες τό πρώτον 

άπετέλεσαν τήν νΰν 'Ομοσπονδίαν. Συνελόντι 

δ’ είπεΐν, τά πάντα εΤναι μετά μεγίστης καλαι

σθησίας διατεθειμένα, ή δέ καλλιτεχνία καί ή 

κοσμιότης τοΰ δ'λου περιποιοΰσι μεγίστην τιμήν 

τοΤς τε άρχιτέκτοσι καί τω  διευθυντή Κ. A. Τ . 

G o s h o rn . Τ ά  διάφορα αγάλματα, τά παμπληθή 

έκεϊνα κοσμήματα, οί κύκλω κήποι, παν ο, τι 

δύναται τις νά φαντασθή προσφόρως τοποθετη

μένα , θέλουσι περιστοιχίσει τό μέγαρον δπερ 

θέλει άναμιμνήσκει ταΐς έπερχομέναις γενεαΐς 

τό συμβάν.

’Ολίγον τι περαιτέρω τοΰ Memorial buil
ding εγείρεται άλλο οικοδόμημα, δπερ περι

λαμβάνει επιφάνειαν δεκατριών σχεδόν στρεμμά

των· έκεΐ θέλουσιν έκτεθή αί μηχαναί, πάσης 

φύσεως καί παντός σχήματος , Ικεϊ θέλει δΐίξει 

ή ’Αμερική τάς παντοειδείς καί ποικίλας εφευρέ

σεις έφ’ αΤς έπαξίως σεμνύνετάι · αί διά τοΰ ύδα- 

τος και αί διά τοΰ άτμοΰ κινούμεναι μηχαναί 

πρό πάντων θέλουσι κινήσει τήν περιέργειαν καί 

τόν θαυμασμόν τοΰ περιηγητοΰ.

Παρητήθη δ γενικός γραμματευς τοΰ υπουρ

γείου τών ναυτικών Κ. Παλάσκας, όμολογουμέ- 

νως δ ίκανώτατος καί πολυμαθέστατος τών 

άνωτέρων αξιωματικών τοΰ βασιλικού ναυτικοΰ. 

‘Ο Κ . Παλάσκας, περί πολλοΰ ποιούμενος νά 

επανόρθωση τό ναυτικόν, διετύπωσε προτάσεις 

τινάς άξίας λόγου, ών ή μή αποδοχή έγένετο 

παραίτιος της παραιτήσεως τοΰ διακεκριμένου 

τούτου αξιωματικού. ‘Ο Κ . Παλάσκας κατεχώ- 

ρισεν εις τόν α Νεολόγον » διατριβήν έν ειδει 

υπομνήματος προς τόν πρωθυπουργόν, προς δν 

έκτίθησιν είλικρινώς καί πεποιθότοις τάς περί άνα- 

διοργανώσεως τοΰ ναυτικοΰ άρχάς α&τοΰ. Δ ιηγεί

ται δέ προς τοΐς άλλοις οτι, έπί τοΰ 1 8 6 0 , δ τότε 

εξόριστος πρίγκιψ Ζουαμβιλ (υιός τοΰ βασιλεως 

Λουδοβίκου Φιλίππου) επλεξε τό εγκώυιιον τών 

Ιλλήνων θαλασσινών, είπών πρός τοΐς άλλοις· 

« Περιήλθον εσχάτως τήν Ανατολήν 6'λην κα'( 

« έθαύμασα τό εϋσταλές καί ανδρικόν ήθος τών 

« άπαραμίλλων ναυτών σας καί πανταχοΰ τήν 

α δραστηριότητα τής πολυαρμένου ναυτιλίας σας. 

« Έ χ ε τε  λοιπόν στοιχεία σπουδαίας άναντιρρή- 

« τως ναυτικής δυνάμεοις. Είσθε έθνος ι&ύσει τε 

« καί θέσει κατ’ εξοχήν ναυτικόν. Καί ίμ ω ς, 

« παραβλέποντες τό ναυτικόν σας, προσπαθείτε

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α .

« πάνπως νά γίνητε ηπειρωτική δύναμις. 'Ο  

« Βότσαρης μοί είπεν ότι θά συγκροτήσητε στρα- 

« τόν 34 χιλιάδων άνδρών. ’Απορώ τή άληθεία 

« διά τήν άνοίαν σας, καθότι καί ολόκληρον τόν 

<£ ετήσιον προϋπολογισμόν σας, δηλ. 30 έκα- 

« τομμύρια φράγκων, αν έξοδεύσητε εις τόν κατά 

« γην στρατόν, δέν θά κατορθώσητε ά γίνητε 

« εΐμή δύναμις στρατιωτική 14 καί 15 τάξεως 

« έν Ευρώπη, έν ω εάν δαπανήσητε εις τό ναυ- 

« τικόν 8 , τ ι σήμερον δαπανατε υπέρ τοΰ στρα- 

« τιωτικοΰ, 5 ή 6 έκατομμύρια, εΰχερώς γίνεσθε 

« γ '  τάξευις ναυτική δύναμις. Καί μία ναυτική 

ο δύναμις γ ' τάξεο>ς έν τή  Μεσογείω καί εις τά 

« πρόθυρα της Ανατολής, ήθελεν έχει τοσαύτην 

« σπουδαιότητα καί σημασίαν, ώστε οϋδέν άπο- 

« λυτως ήθελε κριθή έν τοΐς άνακτοβουλίοίς τής 

« Ευρώπης άνευ υμών τών 'Ελλήνων, καί περί 

« τής ’Ανατολής μάλιστα. » ΕΤναι λυπηρόν 3τι 

αί μεταρρυθμιστικαί υπαγορεύσεις τοΰ περί τά 

ναυτικά έντριβεστάτου Κ. Παλάσκα δέν έξετι- 

μήθησαν ως έδει, καί ό’τι ή κυβέρνησις προση- 

νέχθη ήκιστα άβρώς πρός άνδρα, οστις άείποτε 

έπετέλεσε τό καθήκον του μετ’ αύταπαρνήσεως 

καί δή καί μεθ1 υπερβολικής ευσυνειδησίας.

Κατά τήν « Μέριμναν » άφίκοντο εις ’Αθήνας 

δυο άμέρικανοί τραπεζΐται όπως δίαπραγματευ- 

θώσι μετά τή ς κυβερνήσεως τά  παλαιά της 

Ελλάδος δάνεια τοΰ 1824 καί 1 8 2 δ. 'Ω ς λέγε

τα ι, προτείνουσιν οΰτοι νά δανείσωσΐ τή  ελλη

νική κυβερνήσει έκατόν εκατομμύρια φράγκων, 

τά μέν 30  έπί συμψηφισμω τών παλαιών χρεών, 

αναγνωριζόμενων εις τό ποσόν τοΰτο, τά  δέ 

λοιπά 70 έπί τόκω μετρίω · άλλ’ ή ειδησις αύτη 

χρήζει έπιβεβαιώσειος. 'Η  αυτή έφημερίς λέγει. 

« Όφειλομεν νά μακαρίσω μεν τους μετόχους 

τής ασφαλιστικής Ιταιρίας « Φοίνικος » διοι- 

κουμένης υπό τοΰ άξιοτίμου Κ . Ν. Νάζου. Οί 

μέτοχοι ταύτης έλαβον διά τό 1875 έπί τής 

μετοχής των ήτοι έπί τοΰ κατατεθέντος κεφα

λαίου 20 τοΐς 0 /0  , κατά μέσον δ’ δρον λαμβά- 

νουσιν άπό τής συστάσεως τής Ε τα ιρ ία ς μέχρι 

τοΰδε, δηλαδή έπί 18 ’έτη , άνά 25 1 /2  τοΐς 

έκατόν. Άνευ φθόνου δύναταί τις νά ειπη Sri 

είναι ή μο’νη έν Έ λλάόι ού μόνον εύδοκιμήσασα, 

αλλά καί κατ6)φελήσασα τους μετόχους αυτής 

έταιρία, έχουσα συνάμα άποθεματικόν 500  χιλιά- 

δων δραχμών καί πληρώσασα εις αποζημιώσεις 

ασφαλειών κατά τής θαλάσσης καί τοΰ πυρός 

δπερ τά πέντε έκατομμύρια. »
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Τή 8η μαρτίου τοΰ 1870ου  έτους ό 
έξ ’Οχίου τής Αμερικής Κ. Ξτέφενσων 
καθυπεβαλεν εις τήν Βουλήν τών αντι
προσώπων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
πρότασιν περί αποστολής τοΰ γνωστού 
πλοιάρχου Χώλλ εις τάς κατά τον βόρειον 
πο'λον θαλασσας προς έπιστημονικάς έρευ
νας, τή δέ 20η του αύτοΰ μηνός επε
τράπη αύτώ ινα έκλέξη έν τοΐς νεωρίοις 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών το καταλλη- 
λοτατον προς τον σκοπόν πλοΐον. 'Ο 
Χώλλ έξελέξατο τό Periwinkle, οπερ 
μετωνόμασεν ’Α ρκτουρον.

Ή το δέ τοΰτο πλοΐον έλικοκίνητον 
επτακοσίων όγδοη κοντά επτά το'ννων, καί 
δυνάμενον, έν περιπτώσει καθ’ ην ό έλιξ 

καθίστατο άχρηστος, η έκινδύνευε νά 
συντριβτί ένεκα τών πάγω ν, ν’ άναλαμ- 
βάνη μέν αύτόν έντός τοϋ σκάφους, με- 
ταχειριζηται δέ άντ’ αύτοΰ τά  ιστία.
Ο πυθμήν έπληρώθη γαιανθράκων, ο ϊτι- 

νες εμέλλον νά χρησιμεύσωσι κατά τον |

Ο  Α Ρ Κ Τ Ο Τ Ρ Ο Σ -
Η Ε Κ  Π Α Γ Ο Υ  S X E A I A

| Έ χ  τοϋ  Ά γγλικοϋ τοϋ πλοιάρχου Τΰξονοζ. |

μακρόν πλοΰν καί τάς διαχειμασίας· πρός 
δέ πλείονα ασφάλειαν ή εστία ένός τών 
λεβήτων μετεσ/ηματίσθη τοιουτοτρόπως, 
ώστε ήόύνατο νά θεομαίνηται διά  τοΰ 
ελαίου τών υπό του πληρώματος κατά 
τούς πόλους θηρευομένων φωκών. Θερμο
γόνος δέ τις μηχανή διεδιοεν έν τώ έ'σω 
τοΰ σκάφους ήδεΐαν θερμότητα καί κατά 
τήν ψυχροτάτην εξωτερικήν θερμοκοα- 
σίαν. 1! δέ πρώρα έπερρώσθη κατά τινα 
παράδοξον τρόπον όπλισθ.ΐσα έμβόλω 
σιδηρώ πελωρίω έπιτρέποντι τώ πλοίω 
ί'να τέμνη τήν όδόν αΰτοΰ έν τώ πάγω .

Ε π ί τοΰ καταστρώματος ήτο μεγάλη 
τις σωστική λέμβος, αείποτε έτοιμος ϊνα 
ριφθή εις τήν θάλασσαν άπό τοΰ πρώτου 
σημείου, δυναμένη δέ νά μεταβληθή διά 
τίνος γαλβανικής συστοιχίας εις φάρον 
ηλεκτρικόν, μή οβεννύμενον υπό τοΰ υδα- 
τος, όστις, λάμπων έπί τών κυμάτων, 
καθίστατο ορατός έξ άπειρου άποστά- 
σεως.

ΓΙλήν δέ τεσσάρων άλλων λέμβων 
έχουσών σχήμα φ α λ α ιν ο θ η ρ ώ ν , ό Άρ- 
κτοΰρος παρέλαβε καί λέμβον σκύτινον 
έ'χουσαν μήκος μέν είκοσι ποδών, πλάτος 
δέ τεσσάρων, συμπτυσσομένην κατά βού- 
λησιν, καί δυναμένην ινα μετακομίζηται 
έπ ί τών ώμων τεσσάρων ναυτών. II 
λέμβος αίίτη ήδυνατο νά φέρη είκοσιν 
ανθρώπους καί τέσσαρας πιθάκνας τρο
φών καί εφοδίων.

Ά λλ’ ού μόνον τά  πρός χρείαν άλλά 
καί τά  πρός ηδονήν εφερεν ό ’Αρκτοΰρος. 
’Επειδή πρός ψυχαγωγίαν τοΰ πληρώ
ματος κατά τάς άπεράντους πολικάς 
νύκτας, είχε καί κλειδοκύμβαλον καί βι
βλιοθήκη, ν ού τήν τυ/οΰσαν.

Επετράπη δέ τώ  πλοιάοχω Χώλλ νά 
συγκροτη'ση κατά βούλησιν τό πλήρωμα 
τοΰ ’λρκτούρου, καί παραλάβνι αρωγούς 
καί συναντιλη'πτορας τούς δοκιμωτάτους 
αξιωματικούς τοΰ ναυτικού τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών. Προύτίμησε δέ μεταξύ

πολλών άλλων πρώτον μέν τόν περίφη- 
μόν πλοίαρχον Γεώργιον Τύξονα, όστις, 
διαδραμών έπί εϊκοσιν όλα έ'τη τάς περί 
τούς πόλους θαλάσσας έπί φαλαινοθηρών 
πλοίων, απέκτησε μεγάλην πείραν τής διά 
τών έλκηθρων έπί πάγου οδοιπορίας. 
Ή το δέ ούτος ό προθυμότατος, τολμη
ρότατος καί έρρωμενέστατος τών συνοδοι
πόρων τοΰ Χώλλ. Δεύτερον δέ παρέλαβε τον

Σιδνέϋν Βούδδιγτων, παλαιόν καί τοΰτον 
φαλαινοθη'ραν, διαδραμόντα μέν ύπέρ τά 
δέκα έτη τάς κατά τούς πόλους θαλάσ
σας, άλλ’ άμοιροΰντα τοΰ ένθουσιασμοΰ 
καί τοΰ παραβόλου θράσους τοΰ Τύξονος, 
οπερ είναι έκ τών αναγκαιότατων πρός 
επιτυχίαν έπιχειρήσεως, καθ’ ήν πολλά- 
κις ή μεγάλη φρόνησις αποβαίνει μεγίστη 
άπρονοήσία.

Δύο τών επιστημόνων τών μετασχόν- 
των τής αποστολής ταύτης ήσαν Γερ
μανοί, ώς καί πάντες οί ναΰται άνεξαι- 
ρέτως. Ό  ύποπλοίαρχος ήτο ’Ιρλανδός. 
Ό  όψώνης ήτο ’Άγγλος, οί δέ διερμηνείς 
’Εσκιμώς. ’Αλλ’ ή ποικιλία αύ'τη τών 
διαφόίων έθνικοτήτων, συνετέλεσεν άτυ- 
χώς εύθύς έξ άρχής εις τήν διαίρεσιν τοΰ 
πληρώματος, έξ /ίς έκινδόνευεν ή πρός



έπιτυχίαν το 1.αυτής έντρομης άπαρα.τη- 

τος πειθαρχία, και ητις τέλος έγένετο 
ή κυρία α ιτία  τ ι ς  καταστροφής τοΰ 

Άρκτούρου.
Τή 29η  ίουνίου ό ’λρκτοΰρος ήτο έτοι

μος είς αναγωγήν. Αλλά, πριν έκπλεύση 
τής Νέας Ύόρκης, ό πλοίαρχος Χώλλ 
έξήγησεν εν τινι συμποσίω δοθίντι εις αυ

τόν παρά της Γεωγραφικής Ε τα ιρ ίας, το 
σχέδιον και τάς ελπίδας αύτοΰ, καίελαοε 
πανδήμως έκ τών χειρών τοΰ προέδρου 
της 'Εταιρίας τήν ιστορικήν σημαίαν, ήν 
ό λοχαγός Ούίλκες έστ>;σεν έν έ'τει 1 8 3 8  

κατά τους πόλους είς πλάτος, οπουούδείς

του, άτινα έδέησεν ίνα παραληφθώσιν έπί 
τοΰ πλοίου.'Εκτοτε τό πλήρωμα συνέκειτο 
έξ είκοσιν Ευρωπαίων και οκτώ Έσκιμώς.

Τη 10η αύγούστου τό άτμόπλοιον Con
gress, άποσταλέν παρά της αμερικανικής 
κυβερνήσεως έκ Νέας Ύόρκης, κατέφθασε 
τον ’Αρκτοΰρον και έχορήγησεν αύτώ νέα 
εφόδια, ζωοτροφίας και γαιάνθρακας. 
Ε πειδή  δέ, ώς εΐπομεν, άνεφάνησαν η δη 
έν τώ πληρώματι σημεία απειθαρχίας, ό 
πλοίαρχος Χώλλ η θέλησε νά άπαλλαχθη 
τών φοβερωτέρων συνοδοιπόρων, βιάζων 
αύτούςνά έπιστρέψωσι μετά τοΰ Congress 
εις Κέαν Ύόρκην. Αλλά κακή μοίρα οί 
Γερμανοί ναΰται όμονοη'σαντες άπεκη'ρυξαν 
εαυτούς ετοίμους ΐν’ άπέλθωσι πάντες άν 
εις η τινές αυτών άπεβάλοντο. ’Επειδή δέ 
ή έκτέλεσις τής απειλές ταύτης έ'μελλε νά

των προ αύτοΰ Θαλασσοπόρων έ'φθασε, μετα- 

δοθεΐοαν αύτώ άφ ού διήλθε διά τών χειρών 
τοΰ ιατρού Kane και τών τοΰ ιατρού Hayes, 
οϊτινες ήγαγον αύτήν περαιτέοω ποός 
βορόάν και πλησιέατατα τω πόλω. Λλλκ, 

φεΰ! ό θάνατος έμελλε μετ’ ού πολύ νά 

αφαίρεση τήν ίεράν ταύτην σημαίαν έκ 

τών χειρών έκείνου, όστις έκάλει τούς 

πόλους ε σ τ ία ν  α ύ τ ο ΰ , και ήτο πεπει
σμένος οτι έμελλε νά πατήση τήν γη ν  
τών έσκιμώων παραδόσεων, καί, άφικ,ό— 

μένος ακριβώς έπί τον· ΐΐόλου, νά ΐδη 
λάμποντα ακριβώς ύπέρ τής κεφαλής αύ
τοΰ τον πολικόν αστέρα!

έπενεγκη την διάλυσιν και ματαίωσιν τής 

έκδρομής, ό πλοίαρχος Χώλλ ήναγκάσθη 
νά φυλάξη τά  έλεεινά ταΰτα στοιχεία.

’Έ κτοτε πένθιμα προαισθήματα κατέ- 
λαβον τήν μέχρι τοΰδε θαρσοΰσαν αύτοΰ 
ψυχήν. Διό βλέπομεν αύτόν έμπιστευόμε- 
νον τ ά  χειρόγραφά ’του και παν ό, τι 
είχε πολύτιμον είς τον διοικητήν τοΰ 
Δίσκω, ώς εί προησθάνετο έγγύςήδη ό'ντα 
τον θάνατον.

Περί τά  τέλη τοΰ μηνός Αύγουστου 
τό πλοΐον, πλέον έν πλη'ρει πολική θα
λάσση , ή'ρξατο νά βχδίζη έπιιτόνως. 
ΙΙανταχόθεν άνέθρωσκον πάγοι πελώριοι 
νΰν μέν περικυκλοΰντες τό πλοΐον και 
έπιπροσθοΰντες αύτώ τής όδοΰ, νΰν δέ 
άναρρηγνύμενοι, έκτινασσόμενοι είς μέγι- 
στον ύψος, καταπίπτοντες βαρύγδουποι

Διαμείνας ir.i τινας ήμέρας έν New 
London , όπου τάγμα άναβαπτιστών 
άνέβη είς τό πλοΐον εύλογήσον τήν έκδοο- 
μήν, ό ’Λρκτοΰρος άνη'χθη πελάγιος.

’Αλλά, ά'μ’ άφανισθείσης τής ξηρας, 
κατελήφθη ύπό δεινής τρικυμίας πνευσάσης 
έπί τρία ημερονύκτια, και τό σπουδαιό- 

τερον ή'ρξατο ;ύΟύς μεταξύ τοΰ πλοιάρ
χου Χώλλ καί τών τριών έπιστημόνων 
ζηλοτυπία, νίτις μετεβλήθη μετ’ ολίγον 
εις έ'χθραν.

Εν Δίσκω, ’Εσκιμώς t i c ,  ονομαζόμε
νος Χάνς, παραληφθείς ώς οδηγός, παρε'στη 
μετά τής γυναικός καί τών τριών παίδων

χαλαζηδόν καί κατασυντρίβοντες τά πάντα. 
’Αλλά δυνάμει τού έμβόλου ό ’Αρκτοΰρος 
έ'φθασε μέχρι τής 81° 3 5 ' ,  οτε ό πλοίαρ
χος έπέταξεν ΐν’ άνασπασθη ό έλιξ.

Εί δέ καί έπάλαιε πρός μεγάλα προο- 
κόμματα άδιαλείπτως, τό πλοΐον έβαινεν 
ούδέν ήττόν βραδέως πρός βορόάν. ’'Εφθασε 

δέ μέχρι τής ογδοηκοστής δευτέρας μοί
ρας, δτε αί έναντιώσεις τοΰ Βούδδιγκτων 
καί μέρους τοΰ πληρώματος ήνάγκασαν τόν 
Χώλλ νά έπιστραφη ολίγον είς τούπίσω.

Έκρινε λοιπόν νά διαχειμάση νοτιώ- 
τερον, έπιφυλαττόμενος νά άναλάβν) κατά 
τό προσεχές έαρ τήν πρός τόν βόρειον 
πόλον περείαν, έξελέξατο δέ δρμον τινά 
άναπεπταμένον είςνότον κατά τήν 8 1 ° 3 8 ',  
ον ώνόμασεν δρμον τοΰ T h a n k sg o d . Εν 
ώ δέ οί ναΰται διέθετον τό πλοΐον πρός

Η Κ Α Τ Α Ι Γ Ι Σ .

Ο Ε Ν Τ Α Φ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Π Λ Ο Ι Α Ρ Χ Ο Υ  Χ Ω Λ Α .

ύπ’ άδαμάστου ένεργείας καί ορμής. Αλλ’ 
αίφνης τη 2/|. όκτωβρίου, πιών φιάλ.ιον 
καφέ, κατακλίνεται. Μετ’ ολίγον δέ κατα
λαμβάνει αύτόν παραλογισμός καί πυρετ- 
τός, καί τή  8η νοεμβρίου άποθνη'σκει. 
Ό  απρόοπτος αύτοΰ θάνατος διέαεινε μέχοι 
τοΰδε μυστηριώδης. Τή 11η  τό πλήρωμα 
ένεταφίασεν αύτόν, έξορύξαν τάφον είς γην

διαχειμασίαν, θάπτοντες αύτό υπό όρος 
χιόνος, άιτοτεταγμένης ΐνα προφυλαττη 
αύτό άπό τοΰ ψύχους, ό ακάματος Χώλλ 
άπήλθεν έν έλκήθρω έλκομένω ύπό κυνών, 
κατασκοπήσοιν τήν πέριξ χώραν. Διέδραμε 
δέ αυτήν έπί τρεις δλας εβδομάδας, μέ- 
χρις ού αί νιφάδες καί οί ανεμοστρόβιλοι 
ένεπόδισαν πάσαν πρός τά  πρό'ο/πορείαν·

έπειδή ή τέως νιφοστιβής χώρα κατέστη 
μετ’ ού πολύ άθροισμα ατακτως συσσω- 
οευμένων κρυστάλλων, πρός α προσκο- 
πτοντες οί κύνες άνετρέποντο καί έκυλιοντο 
είς βάραθρα, έξ ών άνείλκοντο σωζόμενοι 

έκάστοτε ώς έκ θαύματος.
Καί τοΰτο μέν δηλοΐ ό'τι ό Χώλλ, 

μή περιπεσών εις άθυμιαν, ήγετο ετι



άτκσκλίήρυκ,μενην ύπό δεινού ψύχους εν τινι 
βραχώδει καί άγρια χαράδρα, άναμιμνη- 

σ/ούση τας υποχθονίους τοΰ Δάντου χώρας.
Τή 24η ϊουνίου ήρξατο ή λύσις τών " ά 

γιον · τί] δέ 1 2 γ, αύγούστου ό Αρκτοΰρος άνα- 
πλέει πελάγιος διευθυνόμενος προς νότον.

Κατ’ εκείνην την ή μεραν ή γυνή ένος 
τών Εσκιμώς έγεννησε τέκνον, δπερ 
βαπτισθέν ώνομάσθη Ινάρρολος ’Αρκτοΰρος. 
Ί ΐ  τεκνοποίησις αύτη ένομίσθη άριστον ση- 

μεϊον επιστροφής. ’Αλλ’ ό οιωνός έξηλέγχθη 
ψευδής · επειδή μετ’ ού πολύ έπήλθεν 
άπρο'οπτος καί φρικώδης καταστροφή'.

Κατά την διάρκειαν τοΰ πλοός καί της 

διαχειμασίας ό ’Αρκτοΰρος ύπέστη πολ- 
λάς βλάβας, έπενεγκσύσας ρωγμούς, δ ι’ 
ών είσήρχετο εις τον άνΐλον νε'ον ύδωο, 
οπερ μεγάλως έπησχόλει τον νοΰν τοΰ 
Βούδδιγτων καί έτάραττε μέρος τοΰ πλη

ρώματος, ζώντος πάντως έν άεννάω φόβω 
καί αγωνία προσεχούς καταβυθισμοΰ. Το 
δέ κατά το μάλλον καί ήττον γενικόν 
τούτο αίσθημα έπήνεγκε τά  παράδοξα και 
φοβερά περιπτώματα, ών τήν διηγησιν 
άναθέτομεν ένί τών κυριωτέρων προσώπων 
τοΰ δράματος, τώ Γεωργίω Τύξονι, δστις 
άνεδείχθη εξ απροόπτου πλοίαρχος κυ- 
ματοπλάγκτου τίνος σχεδίας έκ πάγου.

Ό  ρωγυ,ό;. —  Ό  πανικός φόβος. —- Έκ- 
φορτωσις τών εφοδίων έπί τών πάγων. —  Ό  
’Αρκτοΰρος αφανίζεται. — To πλήρωμα κατα

φεύγει έπί τίνος πλε'οντος πάγου. —  Τελευταία 
εμφανισις τοϋ Άρκτούοου.

Τη 15η όκτωβρίου 1 8 7 2 . —  Σφοδρο- 
τάτη εγείρεται τρικυμία έκ βορρά καί δυ- 
σμών. Είναι ίσως ή εκτη ώρα μετά μεσημ
βρίαν κατά τάς χώρας, καθ’ άς ή νύξ καί ή 
ήμερα διαφέρουσιν άλλήλων. 'Ο ’Αρκτοΰ
ρος ΰπε'στη παντοΐα δεινά άπό 8 ώρών, 
καί τέλος ωθείται μεταξύ δύο πλεουοών 
νήσων έκ πάγου χωριζομένων ύπό στενοΰ 
πορθμοΰ. Τα κύματα προσρήγνυνται πε
λώρια προς το πλοΐον, καί ώθοΰσιν αύτο 
προς τούς πάγους, ές ών δεινάς λαμβάνει 
πληγάς, μέχρις ού εν κύμα άνατοέπει αύτο 
όλοσχερώς. Σούμαν ό μηχανικός κραυγά
ζει δτι « τό ύδωρ εισέρχεται άφθονον είς 
τόν άντλον, καί επειδή αί άντλίαι δέν έπαρ- 
κούσιν είς έξάντλησιν αύτοΰ, θά καταβυθι- 
σθώμεν μετ’ αύτοΰ πάντες εντός ολίγου. »

Τότε άναβάς έπί τοΰ καταστρώματος 
έκραύγασα. « 'Ρίψατε πάντα τά  εφόδια, 
τάς τροφάς καί παν δ , τ ι  δύνασθε νά 
σώσητε έπί τών πάγων ! »

Εν ριπή οφθαλμού τό πλήρωμα πε- 
οιέστη είς φοβεράν σύγχυσιν. Οί ναΰται 
άρπάζουσι καί ρίπτουσιν άπό τοΰ κατα

στρώματος έπι τών πάγων ώς παράφρονες 
εαυτούς καί παν τό προστυγχανΟν, τροφάς, 
σκηνάς, έλκηθρα, δπλα, σκεύη καί λέμβους.

Τότε ό Αρκτοΰρος άνακουφισθείς, εγεί
ρεται πρός στιγμήν έξ ήμισείας, άλλά

πλαγιάζει εύθύς πάλιν κατασυντρίβων 
τούς περί αυτόν πάγους. Ί ΐ  νύξ είναι 
μελαντάτη καί θυελλώδης. Έ κ  δέ του 
καταστρώματος μόλις δύναμαι νά ϊδω άν 
είμεθα έπί τοΰ ύδατος ή έπί τών πάγων.

Τότε, τρεπόμενος πρός τόν Βούδδιγ- 
κτων, ερωτώ αύτόν μέχοις ού έφθασεν 
ήδη τό ύδωρ. ’Εκείνος δέ, καταβάς καί έξε- 
τάσας τόν πυθμένα, άναβαίνει κραυγάζων* 
« Ό  μηχανικός ήπατήθη, τό πλοΐον εί
ναι άνέπαφον, καί ούδέ σταγών ύδατος 
πλέον τοΰ συνήθους έν τώ  άντλω. ’Ε ;έ- 
λαβε φαίνεται τον θόρυβον τοΰ άντλου ώς 
νεαν ύδάτων εισβολήν. »

Τότε καταβαίνω εις τούς πάγους, καί 
κραυγάζω πρό: τό πλήρωμα ινα θαρρή · 
έπειδή δέ τό πλοΐον είναι άνέπαφον, 
έπιτάττω  αύτοΐς ινα συλλέξωοι πάλιν τά 
πάντα ήσύχως καί μετακομίσωσιν εύτά- 
κτως έπί τοΰ Αρκτούοου.

Αλλ’ έν ώ, συναθροίσαντες τά  πάντα, 
ήτοιμαζόμεθα νάάναβώμεν έπί τοΰ πλοίου, 
αίφνης ή έκ πάγου νήσος, έφ’ ης ήμ.θα 
συνηθροισμένοι, κλονεΐται, θιαύεται. Φο
βερά έ'κρηξις γίνεται ύπό τούς πόδας 
ημών, καί χωριζόμεθα άπό τοΰ Άοκτού- 
ρου, δστις απομακρύνεται είς τό σ/.ότος. 
Ψεΰ! δ έν βλέπομεν πλέον αύτόν, καί άγνοοΰ · 
μεν πόσοι διεσώθημεν έπί τών πάγων. 

Τής φρικώδους νυκτός!! !

[Ακολουθεί.]

Ο  Α Μ Λ Ε Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  Σ Α Κ Ε Σ Π Η Ρ Ο Ϊ ·

'Ο Κλαύδιος, φαρμακεύσας τόν άδελ- 
φόν καί βασιλέα τής Δανιμαοκίας Άμλέ- 
τον, σφετερίζεται τήν βασιλείαν καί νυμ
φεύεται τήν συνένοχοί τοΰ κακουργήματος 
βασίλισσαν Γερτρούδην. Ό  δέ υιός τοΰ 
δολοφονηθέντος καί τής Γερτρούδης Ά μ- 
λέτος μανθάνει τά  πεπραγμένα παρά τοΰ 
φαντάσματος αύτοΰ τοΰ πατρός, οπερ καί 
παροτρύνει αύτόν έπί τήν έκδίκησιν. Πρός 
τοΰτο ό νέος Άμλέτος προσποιείται τόν 
παράφρονα καί εισάγει είς τά βασίλεια 
θίασον ύποκριτών, οίτινες, προδιδαχθεντες, 
διαδ ραματίζουσιν έν τώ θεάτρω τών ανα
κτόρων αύτο τό κακούργημα τοΰ τυράννου, 
έγχέοντος φάρμακον είς τό ούς τοΰ κοι- 
μωμένου βασιλέως. Οί δέ διαδραματιζόμε
νοι, ή τε Γερτρούδη καί ό Κλαύδιος, 
τεθορυβημένοι καί καταπεπληγμένοι πρός 
τό θέαμα, προδίδουσιν εαυτούς ούτως, 
ώστε τοΰ λοιποί ούδεμία ύπολείπεται τφ  
Άμλέτω περί τοΰ διαπραχθέντος έπιβου- 
λεύματος αμφιβολία.

Κατά δέ τινα τοΰ Αμλέτου πρός τήν 
μητέρα εντευξιν, φονεύει ούτος τόν αύλάρ-

ΤΠ Ο Θ Ε ΣΙΪ TOT APA3IATOS.

χην Πολώνιον, πατέρα τής νέας ’Ωφε- 
λιας, όν, κεκρυμμένον όπισθεν τών πα- 
ραπετασματων καί άκροαζόμενον, εκλαμ
βάνει άντί τοΰ Κλαυδίου. Ούτος δά, 
φοβηθείς περί τής ζοιής, καί θέλων ϊνα J  

ποιήσηται παντί τρόπω εκποδών τόν Ά μ - 
λετον, αναθέτει δυσί πιστοΐς αύτώ δορυ- 
φοροις τήν εντολήν τοΰ άπαγαγεΐν είς τήν 
Αγγλίαν καί φονεΰσαι αύτόθι τόν ανε

ψιόν. Αλλ ό Άμλέτος, έννοη[σας τά καθ’ 
έαυτοΰ τεκταινόμενα, διεκφεύγ ι και επα
νέρχεται μετά τινα χρόνον είς τήν Λανι- 
μαρκίαν.

Εν τούτοις ή τοΰ αύλάρχου Πολωνίου 
θυγάτηρ Ωφελία, βλέπουσα τόν μέν πατέρα 
πεΦονευμένον ύπό τοΰ Λμ-λέτου, δν πεο ι-* i ( ? \
παθώς άγαπα, εκείνον δέ παραφρονοΰντα 
καί έξόριστον, έαυτήν δέ τής αρετής έκ- 
πλανηθεΐσαν, τρέπεται είς μανίαν καί 
πνίγεται εν τινι παραρρέοντι ποταμώ.

Τις άγνοεΐ τήν παθητικίοτάτην καί σπα- 
ραςικάρδιον σκ/,ν/,ν τής παραφροσύνης καί 
τής ταφής τής άτυχοΰς νεάνιδος; Έ ν  τώ 
μεταξύ ό Κλαύδιος έγκείμενος π.ίθει τόν

Λαέρτην νά φονεύση τόν φονέα τοΰ πατεος 
και διαφθορέα τής άδελφής αύτοΰ ’Ω<&ε- 
λιας. Προς τοΰτο φαρμακεύει τό ξίφος τοΰ 
Λαέοτου καί παρασκευάζει ποτήοιον δηλη
τηρίου πρός όλεθρον τοΰ Άμλέτου. ’Αλλ’ 
οί αντίπαλοι, πεπληγωμένοι ή δ η , άν- 
ταλλάσσουσιν έν τή ορμή τής μάχης τά 
ξίφη. Ο Λαέρτης, έκπνέων, ομολογεί τήν 
προδοσίαν τοΰ βασιλέως, δν ό Αμλέτος 
όιαπερα διαμπάξ διά τοΰ πεοαραακευν.έ- 

■ νου ξίφους · ή δέ βασίλισσα απορροφά 
! τό εις τόν υιόν άποτεταγμένον δηλητή- 

ριον καί τελευτά. Τό αύτο δέ πάσχει 
καί ό πεπληγωμένος 'Αμλέτος. Ούτιο δέ, 
άποθανόντος τοΰ τε βασιλέως καί τοΰ δια
δόχου, Ψορτιμβράς ό νέος τής Νορβεγίας 
άναξ, αναγορεύεται βασιλεύς τής Δανι- 
μαρκίας.

’Αξιολογώτατα τών προσώπων τοΰ δια- 
βοήτου τούτου δράματος είναι ή ’Ωφελία 
καί ό Άμλέτος. 'Η φύσις τής ήρωΐδος 
είναι ούτω λεπτοφυής, ούτως άβρά καί 
εύαίσθητος, ώστε φοβείται τις μή καί 
ακροθιγώς ψαύων μιάνη ή βεβήλωσή αύ-

Ω ρ α τ ιο ς . —  ’Ί ο ε τ ε ,  Δ έ σ π ο τ α ,  ε ρ · /ε τ α ι .

Α μ λ έ τ ο ς .  Ά γ γ ε λ ο ι  κ α ι  δ ιά κ ο ν ο ι τ ή ς  τ ο υ  Θ εοΟ χ ά ρ ιτ ο ς ,  φ υ λ ά τ τ ε τ ε  η μ α

[Π ρ ά ξ ις  π ρ ώ τ η ,ξ Σ κ η ν ή  Τ ε τ ά ρ τ η .]

Τ Ο  Φ Α Ν Τ Α Σ Μ Α  Τ Ο Υ  Π Α Τ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Μ Λ Ε Τ Ο Τ .

ττ)Υ. Διότι ό προς τον "ΑίΛλέτον τ^ς  νεά- 
νιδος εριος, δν ούδέποτε ούδενί ώμολό- 
γησεν, είναι μυστήριον, δπερ, εί καί 
μαντευόμεθα, άποθανεΐται ούχ’ ήττον άνε- 
ζερεύνητον έν τε τή καοδία τής έοώσης 
καί έν τή  ήμετέρα.

Ή  ένάργεια τών δύο τούτων ποοσώπων 
τοΰ δράματος καταπλήττει ήμας ούτως, 
ώ στε, συμπάσχοντες τοΐς πάσχουσι, λη- 
σμονοΰμεν πάντως τήν μεγαλοφυ'ίαν τοΰ 
ποιητοΰ, θαυμασίως έπιτυγχάνοντος τοΰ

ποθουμένου οκοποΰ διά τοιούτων ά-λου- 
στάτων καί άπεοίττων τρόπων.

Η Ωφελία, νεάνις άποσπασθεΐσα τοΰ 
ήσύχου ιδιωτικού βίου, καί μετενεχθεΐσα 
αίφνης, άοχομένου τοΰ μεσαιώνος, εις τήν 
τύρβην τής αύλής τής Δανιμαρκίας, αύλής 
μεγαλοπρεπούς άμα καί αγροίκου, αιμοχα
ρούς άμα καί διεφθαρμένης, εϊσάγεται 
παρά τν-i βασιλίσση, ήτινι καθίσταται κε- 
χαρισμένη σύντροφος. Ούσα δέ ήπια καί 
αθώα, εμπνέει τή άλάστορι ταύτη ήγεμο-

νίδι συμπάθειαν άκουσίαν καί παράδοξον.
Ό  Σακεσπήρος κατέχει είπερ τ ις  καί 

άλλος τών τραγικών τό μυστήριον τών 
σο©ών τούτων άποτόμων καί άντιθέτων 
χρωματισμών τής μαγικής αύτοΰ γραφί
δας, ύποτυπούσης έναργέστατα τά  παρα- 
δοξότατα μυστήρια τής ανθρώπινης καρ- 
δ ία ς ! Ούτω βλέπομεν τήν γυναίκα τοΰ 
πρώην βασιλέως Γερτρούδην, εί καί ένοχον, 
διαφυλάττουσαν έ'τι έν έαυτή σπινθήρά 
τινα αρετής, άγαπώσαν τήν νεάνιδα, ήν



προτίθεται να δώση γυναίκα είς τον υιόν 
αύτής 'Αμλέτον, θρηνούσαν τον άωρον 
θάνατον και ρίπτουσαν άνθτ) έπί τοΰ τάφου 
της μελονύμφου.

Ή ’Ωφελία παρίσταται άγνη, αξιέρα
στος καί σεμνότατη , ώς άγγελος, ό'στις, 
καταβας έξ ούρανοΰ, διασώζει έτι τό θε- 
σπέσιον άρωμα τών θείιον σκηνωμάτων. 
Διό και ό πατήρ Πολώνιος και ό αδελφός 
Λαέρτης, βλέποντες τήν αφέλειαν αύτής 
καί τόν πρός αυτήν έρωτα τοΰ Ά μλέ- 
του, νομίζουσιν άναγκαΐον ΐνα φωτίσωσι 
τήν διάνοιαν τής νεάνιδος καί μυήσωσιν 
αύτήν τους άπό τών εγκοσμίων κινδύ
νους, λαλοΰντες πρός αύτήν τήν γλώσσαν 
τών άνθρώπων, συμβουλεύοντες αυτή ΐνα 
ήκιστα έπιδαψιλεύηται τά  θέλγητρα τ ή ς  
π α ρ θ ε ν ικ ή ς  α υ τ ή ς  π α ρ ο υ σ ία ς .

Αλλ ό αναγνώστης α«θάνεται, φεΰ ! 
δτι τό μάθημα ήλθε λίαν όψέ! ’Επειδή, 
άφο'του ή ’Ωφελία παρίσταται έν τώ  μέσω 
τής καταχθονίου συγκρούσεως τών μυρίων 
ραδιουργιών, επιβουλών, άντεκδικήσεων 
καί κακουργημάτων τοΰ στυγείου τούτου 
δράματος, προαισθανόμεθα πάντες τό πε- 
πρωμένον αύτη καί τεκμαιρο'μεθα δτι ή 
αθώα καί άσπιλος περιστερά βιβαίιος θά 
ύποκύψη, άπαχθεΤσα'ύπό τής εύφλογί- 
στου ταύτηςτώ ν ανθρωπίνων παθών δίνης.

Τάλαινα ’Ωφελία! ’Αγγελο'μορφε,γλαυ- 
κώπις καί ξανθή κόρη τοΰ βορρά, δεν 
τολμάς νά όμολογήσης τόν έ'ρωτά σου, 
καί πιστεύεις μάλλον εις τό έμποιούμενον 
ύπό σου ή αίσθανόμενον πάθος ! Καί οτε 
ό αδελφός σου, θέλων ΐνα σε προφύλαξη 
άπό τών κινδύνων τοΰ έ'ρωτος τοΰ 'Αμλέ- 
του, αοι λέγει· « Ό  έ'ρως ούτος, δν ό άναξ 
άξιοι δτι διατρέφει πρός σέ, αδελφή μου, 
είναι άπλη φαντασ ία ,... ιδιοτροπία. Ε ί
ναι άνθος πρόωρον, άλλ εφήμερον,... εύω- 
δία ήδίστη μεν, άλλ’ εξ ίτη λ ο ς ,...»  απο
κρίνεσαι αύτώ μετά θείας άφελείας « Πώς, 
τούτο μόνον ; »

Μεθ’ οΐας άπαραμίλλου ευφυΐας καί 
άβρότητος διεξάγεται ή σκηνή αυτη, ούσα 
έκ τών παρά τώ  Σακεσπήρω συνηθεστά- 
των παραδειγμάτων, έν οΓς τά  έν τη 
καρδία τοΰ δρώντος προσώπου αποκα
λύπτονται ήμΐν φυσικώτατα ώς έν κατό- 
πτρω.

Τά δέ πρός τόν Ά μλέτον, τίς ποτε 
έγνώρισεν έν τώ βίω άνδρα τοιαύτης φύ- 
σεως; ’Αλλ’ όμως ό χαρακτήρ ούτος, εί 
καί καινοφανέστατος καί παραδοξότατος, 
επιβάλλεται ήμΐν ένεκα τής έναργείας καί 
άληθείας αύτοΰ. Θαυμαστόν δέ μάλιστα 
τούτο, δτι ή ρεμβάζουσα καί φαντασιό
πληκτος αύτοΰ φύσις ούδεμίαν έμποιεΐ 
ήμΐν συμπάθειαν, καθόσον ούδέν έν αύτώ 
άναρπάζει καί δεσμεύει τήν ήμετέοαν διά
νοιαν, ού'τε τό έ'ξοχον αύτοΰ πνεΰμα, ούτε 
ή παθητική αύτοΰ μελαγχολία, ούδέ ή 
ύπερβάλλουσα υίϊκή αύτοΰ στοργή. Αλλά 
σεβόμεθα μόνον αύτόν καθ’ εαυτόν, ήτοι 
ώς ήρωα, ούτινος ύφιστάμεθα άκουσίωςτήν 
ιδίαν ηθικήν δύναμιν.

Μεγεθύνεται δ ’ έ'τι μάλλον ή έ'ξαλλος 
αύτοΰ φύσις έκ τής άντιθέσεως, ήν αύτη 
παρέχεται πρός τόν άβρόν καί άσθενή τής 
Ώφελίας έ'ρωτά. 'Οποίαν ηδονήν αισθά
νεται ό σφοδρός καί άκατάσχετος Λ μλέ
τος , θεωρών τόν εντελή τύπον τής 
συνεσταλμένης ταύτης καλλονής, ήτις 
φαίνεται άγνοοΰσα έαυτήν! ’Ε πειδή , 
ποριζόμενος πάσαν τήν γοητείαν έκ της 
πρός τόν πατέρα αγάπης, άδυνατεΐ νά 
αίσθάνηται υπέρ τής ’Ωφελίας άλλο ή πα
τρικόν τ ι φίλτρον. Καί ένταύθα αποκα
λύπτεται ήμΐν τό ιδιόρρυθμον της μεγα- 
λοφυίας τοΰ Σακεσπήρου, δστις ανάγει 
είς μοναδικόν τι πάθος τόν φοβερόν τοΰ 
'Αμλέτου χαρακτήρα, άποσοβών πάν άλλο 
αίσθημα, δυνάμενον νά άντισταθμίση ή 
έλαττώση τήν πρός τόν γεννήτορα ύπερ- 
βάλλουσαν στοργήν.

Ή δέ άτυχης ’Ωφελία, ιταραδοΰσα τήν

καρδίαν αύτής μετά πασών τών χρυσών 
ελπίδων, τών πόθων καί τών ιμέρων τής 
νεαράς ηλικίας, βλέπει έαυτήν καττ,σχυ- 
μένην καί έγκαταλελειμμένην. Απεστερη- 
μένη δέ τοΰ προσφιλούς αύτή πατρός, δν 
είδε πεφονευμένον ύπ’ εκείνου, δν άγαπα, 
περικεκυκλωμένη δέ ύπό κακουργημάτων 
φρικτών καί πράξεων ακατανόητων αύτή, 
ύποκύπτει καί άποβάλλει τάς φρένας, 
αισθανόμενη τέλος τό μέγεθος τοΰ έρωτος 
καί τών δεινών, ά'τινα ήνέωξαν τοιαύτην 
μεταξύ αύτής καί τοΰ 'Αμλέτου άβυσ
σον.

Προ τής ’Ωφελίας έγινώσκομεν πάντα 
τά  είδη τής παραφροσύνης, τήν φρενιτία- 
σιν πάθους διακαούς καί άδαμάστου, τήν 
πένθιμον παραφροσύνην μονίμου καί άμε- 
ταπτώτου ιδέας, τόν φοβερόν παραλογι- 
σαόν πυρέσσοντος εγκεφάλου. Αλλ’ ή 
παραφροσύνη τής ’Ωφελίας είναι πάντη 
διάφορος, ούδέν παρεχόμενη σύμπτωμα 
έπιτάσεως ή ύφέσεως, άλλά καθολικόν 
άφανισμόν τοΰ λογικού, έπελθόντα κατά 
τινα αϊφνιδίαν καί φοβεράν αισθημάτων 
σύγκρουσιν. Οί μάταιοι καί συγκεχυμένοι 
αύτής λόγοι, ή αιφνίδια μετάβασις άπό 
τοΰ γέλωτος είς τά  δά/.ρυα, άπό τής λύ
πης είς τήν εύθυμίαν καί τάνάπαλιν, 
πρός δέ ή άναίτιος χαρά, τά  παιδικά 
παράπονα, ή ασυνάρτητος ψαλμωδία άρ- 
χαίων ασμάτων, άτινα έπαλαμβάνει, ώς 
ήκουσεν αύτά παρά τής γραίας αύτής τρο
φού, άποκοιμιζούσης αύτήν έτι νήπιον 
ούσαν· ταΰτα πάντα άπαρτίζουσι τά  συμ
πτώματα νέας τίνος αγνώστου μέν τοις 
ίατροΐς μανίας, άλλά διαγραφομενης μετά 
τοιαύτης έναργείας, ώστε έκλαμβάνομεν 
αύτήν ύπάρχουααν. Μόνος δέ ό Σ ακεσ π ΐ- 
ρος ήδύνατο νά συγκίνηση ημάς άνελίσσων 
ούτω τό πένθιμον καί καταπληκτικόν τοΰτο 
θέαμα. Διό δέν θαυμάζομεν, δέν έκπλητ- 
τόμεθα, δέν χειοοκροτοΰμεν, άλλά κλαίο- 
μεν ! . . .  Α . Μ.

Δ Α Ν Ι Σ Ε Φ ·

Εν έ'τει I 851 εζη έν τη ρωσσική 
επαρχεία Νινι-Νοβγορώδ, έν τη αγροτι
κή αύτής έπαόλει, ή κόμησσα Δανισέφ, 
χήρα υπερήφανος, έ'λκουσα τό γένος 
έκ τών έπισημοτάτων ρωσσικών οίκων, 
μετά τοΰ μονογενούς αυτής υιού κό- 
μητος Βλαδημίρου .Δανισέφ, νίου ένα- 
ρέτου καί ωραίου. Ή κόμησσα παρέ- 
λαβεν άπό τίνος χρόνου παρ’ αύτή ώς 
σύντροφον καί οίκονόμον τήν ’Ανναν, 
νέανιοα ταπεινής μέν σερφικής κατα
γωγής, άλλ ώραιοτάτην καί ένάρετον, 
ήν άγαπήσασα παιδιόΟεν άνέθρεψεν ώς 
θυγατέρα.

Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Α  Η Θ Η ·

Ή κόμησσα ώνειροπόλει γάμον 
λαμπρόν υπέρ τοΰ υίοΰ αύτής, τελευ
ταίου γόνου του οϊκου τών Δανισέφ, 
μετά τής έν Μόσχα ήγεμονίοος Λυοίας 
Βαλανώφ. ’Λλλά, πρός τούς πρώτους 
περί τοΰ γ'άμου τούτου λόγ'ους, ή κό
μησσα προσέκρουσε πρός τήν άπάρ- 
νησιν τοΰ Βλαδημ ιρου, όμολογοΰντος 
ό'τι μόνην άγαπα καί μόνην προτίθε- 
ται νά νυμφευΟή τήν δούλην Άνναν. 
Βλέπουσα τήν άκράδαντον επιμονήν 
τοΰ υίοΰ, ή κόμησσα έκρινε νά μετα- 
χειρισΟή δόλον. ’Επειδή,δέ ό Βλαδή- 
μιρος προσεκλήθη νά μεταβή είς τήν

αύτοκρατορικήν φρουράν τής Μόσχας, 
όπου εζη οί οικογένεια τών Βαλανώ®, 
ύπόσχεται αύτώ ίνα συναίνεση τώ 
μετά τής Άννας γάμω, έάν, ίδών τήν 
ήγεμονίδα Λυδίαν, καί Οεραπεύσας 
αύτήν έπί εν έτος, μή έρασΟή ταύτης 
καί μή λησμονήσ/) τήν Άνναν.

Ό  νέος κόμης, /atccov έπί τή 
ύποσχέσει ταύτη τής μητρός, πράττει 
ό, τι αύτή έπιΟυμεΐ καί άπέρχεται είς 
Μόσχαν. Αλλ’ άμ’ άπελΟόντος αύτοΰ, 
ή κόμησσα Δανισέφ προσκαλεϊ' τον 
ιερέα τής κώμης καί έπιτάττει αύτώ 
νά ύπανδρεύσ/; εύΟύς τήν νέαν Άνναν

μετά τοΰ σέρφου ’θσίπ, τοΰ αμαξη
λάτου τοΰ μεγάρου. Ή  αγέρωχος 
κόμησσα, συνειθισμένη έκ γενετής 
ί'να μηδεμίαν ποιήται διάκρισιν με
ταξύ τοΰ σέρφου καί τοΰ κτήνους, 
ούδεμίαν εχει συνείδησιν τοΰ παρ 
αύτής διαπραχΟησομένου έγκλήματος, 
πεπεισμένη δτι ό γάμος ούτος Οά 
έγείρη άπλώς φραγμόν ανυπέρβλητον 
καί αιώνιον μεταξύ του τελευταίου 
απογόνου τών Δανισέφ καί μιας πτω
χής κόρης, καί Οά εξομάλιση τήν 
προς έπίτευςιν τών κενοδοξίαν αύτής 
βουλευμάτων οδόν.

Μάτην ή ταλαίπιυρος Άννα πει- 
ράται νά μαλάξη τήν βάρβαρον έπι- 
μονήν τής δεσποίνης. Μάτην άπελ- 
πίζουσα νά κάμψη τήν κόμησσαν 
αποτείνεται πρός αύτόν τόν Οσίπ, 
έκλιπαροΰσα καί ίκετεύουσα αύτόν 
μετά δακρύων ί'να μή κατανεύση τόν 
γάμον. Χλλά φεΰ! τότε μάλιστα ή τα
λαίπωρος νεάνις εννοεί το μεγεθος τής 
δυστυχίας αύτής. Ό  Όσίπ, ό αμα
ξηλάτης ’θσίπ , άγαπα αύτήν περι- 
παΟώς άπό πολλοΰ, καί διατείνεται 
ό'τι ή γάμος ούτος καταστήσει αύτόν 
εύτυχέστατον τών άνθρώπων.

Ό  θρησκευτικός γάμος έκτελεΐται. 
Ή κόμησσα εύφραίνεται έπί τώ κα- 
τορθώματι, καί νομίζει έαυτήν άρί- 
στην τών γυναικών, έπειοή, άπελευθε- 
ρώσασα τούς νεονύμφους, άπέστειλεν 
αύτούς ζήσοντας είς τι τών αγροκη
πίων αύτής. Μετά ταΰτα αναμένει 
ήσύχως τήν επιστροφήν τοΰ Βλαδη- 
μίρου.

’Εν τούτοις ή Ουγάτηρ τοΰ πρίγκη- 
πος Βαλανώφ, ή ήγεμονίς Λυδία,

ίδοΰσα τόν Βλαδήμιρον, έράται αύτοΰ 
περιπαθώς, καί περιφρονεϊ τον έρωτα 
εύγενοΰς τίνος Γάλλου, γραμματέως 
τής έν Μόσχα γαλλικής πρεσβείας. 
Αλλ’ έν ω ό Βλαδήμιρος έξεπλήρου 
ακριβώς τήν δοθεϊσαν εις τήν μητέρα 
ύπόσχεσιν, φοιτών έπιμελώς είς τον 
οίκον τών Βαλανώφ καί περιποιούμε
νος τ^ν ήγεμονίδα Λυδίαν, μανθάνει 
αίφνης παρά τοΰ Γάλλου αντιζήλου 
τον γάμον τής Άννας, δν ήγνοησε 
μέχρι τοΰδε. Εν τώ μεταξύ φθάνει είς 
Μόσ/αν ή κόυησσα, βουλευομένη νά 
έπισπεύση τόν γάμον τοΰ υίοΰ μετά 
τής ήγεμονίοος. Αλλ’ ούτος, έκτος 
έαυτοΰ ύπό λύπης καί άπελπισιας, 
διακηρύττει ένώπιον πάντων καί αύ
τής τής Λυδίας οτι ουδόλως άγαπα 
αύτήν, οτι ούοέποτε θά νυμφευθή αύ
τήν , καί άπέρχεται μανιώδης είς 
Νοβγορώδ, έτοιμος ΐνα φονεύση ioto- 
■χείρως τήν άπιστον Άνναν καί τον 
’Οσίπ.

Φθάνει μένεα πνέων καί ένοπλος 
είς τό άγροκήπιον τών νε'ων συζύγων, 
καί πριν έπιτελεση το δεινόν βούλευμα 
έπιμέμφεται τή μέν Άννα άπιστίαν 
καί προδοσίαν, τώ οέ σέρφω Οσίπ 
άχαριστίαν πρός τόν δεσπότην, όστις 
έγένετο άείποτε αύτώ θερμός προστά
της καί' σχεδόν φίλος, καί ραπίζει 
αύτόν. —  Κύριε, λέγει αύτώ ό Οσίπ, 
θά μεταμεληθής μεγάλως έπί τούτω. 
—  Καί διά τί; —  Διότι δέν είμαι 
ένοχος. ’Ελαβον τήν Άνναν ώς ίεράν 
παρακαταθήκην, διανοούμενος ί'να σοι 
άποδώσω αύτήν άθικτον, έκπληρών 
πρός σέ χρέος βαθυτάτης εύγνωμο- 
σύνης. Καί όμως ήγάπων καί άγαπώ

έ'τι περιπαθέστατα τήν κόρην, πρός 
ήν, εί καί σύζυγος, προσηνε'χθην μέχρι 
τοΰδε ώς αδελφός, σεβόμενος τον πρός 
αύτήν έ'ρωτά σου.

Ό  Βλαδήμιρος, ταλαντευόμενος με
ταξύ ύπερβαλλούσης χαράς καί έσχα
της απελπισίας, έννοεϊ τότε ότι μόνον 
το διαζύγιον δύναται νά άποδώση 
αύτώ τήν πεφιλημενην Άνναν. Τό 
διαζύγιον τοΰτο μόνος δύναται νά έπι- 
τρέψη δ αύτοκράτωρ. Ό  νέος κόμης 
άποτείνεται εύθύς πρός αύτόν, άλλά, 
τών ραδιουργιών έ'νεκα τής τε μητρός 
καί τής ήγεμονίδος Βαλανώφ, ό αύτο
κράτωρ άρνεΐται αύτό.

Τότε ό Βλαδήμιρος προτείνει τή 
Άννα νά φύγο μετ’ αύτοΰ. Αλλ έκεινη 
άποκρούει τήν πρότασιν ταύτην, σεβό
μενη τό ό'νομα τοΰ τίμιου άνδρός, 
τοΰ νυμφευθέντος αύτήν έπ’ άγαθώ 
άμφοτέρων. Ό  νέος Δανισέφ άπελ- 
πίζει καί άσθενεϊ. 'Ο δέ Οσίπ, θέλων 
νά σώοη αύτόν έκ παντός τρόπου, το 
μέν πρώτον άποφασίξει νά αύτοχει- 
ριασθή, άλλ’ ύστερον, διανοηθέντα ό'τι 
ό θάνατος αύτοΰ Οά έπισκιάση καί Οά 
πικράν/j τήν ευτυχίαν τοΰ Βλαδημιρου 
καί τής Άννας, έπήλΟεν αύτόν ίδε'α 
χριστιανικωτέρα καί εύγενεστέρα.

Κατά τούς ρωσσικούς νόμους δ 
γάμος αποβαίνει άκυρος, δσάκις δ έτε
ρος τών συζύγων λαμβάνει τό ιερα
τικόν σχήμα.

Ό  Οσίπ -χειροτονείται ίερεύς καί 
εισέρχεται είς τό μοναστήριον. Ή οέ 
Άννα, άπαλλαχΟείσα τών δεσμών τοΰ 
πρώτου γ'άμου, καθίσταται κόμησσα 
Δανισέφ · δ δέ ’θσίπ στεφανόνει καί 
εύλογεϊ τούς νεονύμφους.
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Ού/ι προ πολλοΰ συνεζητήΟη έν τώ  δη[λαρ- 
/ε ίω  Λονδίνου σπουοαιότατον σχέδιον, δί’ ου Οα 
άνοιχθη είς τον εύροιπαϊκόν πολιτισ^ον ή ευφο- 
ρο3τάτη καί λίαν πολυάνθρωπος [/.εαόγαια της 
βορειοδυτικής ’Αφρικής. Το σχέδιον έπενόησεν 
δ τήν βόρειον Αφρικήν πολλ3ί ετη περιηγηΟεις 
καί ερεύνησα; Ιιχπειρότατος μηχανικός M axlv- 
ζης , καταλήςας έπί τέλους είς τδ συαπε'ρασαα 
οτι τδ μέρος εκείνο τής ερήμου Σαχάρας, τδ 
καλούμενον Έλζούφ και εχον εκτασιν 126 ,000  
αγγλικών τετραγωνικών μιλιών, δύναται ευκό
λως να μεταποιηθ/; είς θάλασσαν μεσόγειον, δι’ 
ής θα ήνοίγετο αξιόλογος Οαλασσία δδδς άγουσα 
είς τδ κέντρον τή ς βορειοδυτικής Αφρικής. Α πέ
ναντι τών Καναρίων νήσων, μεταξύ τών ακρω
τηρίων Γουβή καί Βογιαοώρ, ενθα άλλοτε έξέ- 
βαλλεν είς θάλασσαν δ νΰν καθημμισμενος 
ποταμος Βε'λτα, εκτείνεται παροι τήν ακτήν 
μακροτάτη λόφιον άμμου σειρά. Μεταςυ τής 
ακτής ταύτης καί τής μεγάλης εμπορικής πό- 
λεως Ταμπουκτοίι, ή τις κεΐται παρά τήν βορειο-

τάτην τοΰ Νίγερ άνακαμπήν; εκτείνεται έπι 
8 0 0  αγγλικά μίλια τδ δυτικόν μέρος τής έρη
μου Σαχάρας. Τδ με'ρος τή ς έρημου τδ καλού- 
μενον Έλζούφ κεΐται παραπολύ κατώτερον τής 
έπιφανείας τών δδάτων τοΰ ατλαντικού ώκεανοΰ, 
καλύπτεται δέ καί υπδ άδράς ποσοτητος άλα
τος, υποδηλούσης δτι έν τοΐς παλαιοΤς χρόνοις 
τδ Έλζούφ άπετε'λει μερίδα του Ατλαντικοΰ, 
άχρις ού άπλετος άμμου σιορδς διεκοψε τον 
σύνδεσμον, έφ’ ώ έξητμίσθη μεν βαθμηοον το 
ύδωρ, μετεποιήθη δέ ή θαλασσια λεκάνη εις έρη
μον αμμώδη. 11 ύποθεσις αυτη εμπεδουται 
δπδ μαρτυριών τή ς πολιας άρχαιότητος. Ο 
προειρημένος άπλετος τής άμμου σωρδς δύναται 
νΰν ραδίως νά διαρρηχθη, οΰτω δέ άποκαθίστα- 
τα ι ό μετά τής θαλάσσης συνοεσμος και η έρη
μος μεταβάλλεται πάλιν είς θαλασσαν. Κατορ- 
θουμένου τοΰ σχεδίου τοΰ Κ . Μακενζη, ανοίγεται 
εν τώ  βορείω με'ρει τής μέσης Αφρικής ευρυ- 
τατον στάδιον είς τδ εμπόριον, την βιομηχανίαν 
και τον καθόλου πολιτισμον τής Ευρώπης. Και

σήμερον ετι άγγλοι έμποροι πωλοΰσι κατ ετος 
διάφορα τής πατρίδος αύτών προϊόντα αντί 
τριών εκατομμυρίων λιριον στερλινών η δι’ εμπο
ρικών συνοδιών μετακομίζοντες αύτά άπδ Ί υ ν ι-  
δος άνά μέσον τής ερήμου άχρι Τομπουκτου, ή 
άπδ τής Χρυσής Ακτής άναπλέοντες τον ποτα
μόν Νίγερ. Αμφότεραι αί πο^εϊαι είναι έπ ι- 
κίνδυνοι καί τοσοΰτον πολυδάπανοι ώστε και 
τών έμπορευμάτων ή τ ιμή  τετραπλασιαζεται. 
ΙΙαρά τάς ύλικάς όμως ώφελείας ταυτας, προσ- 
δοκαται καί έτερον μέγα άγαθδν, δτι δηλαοη 
θά κατενεχθή καιρία πληγή κατά τής σωμα
τεμπορίας, ή  τις, μεθ’ δλας τάς προσπαθείας, 
τά χρήματα καί τούς πολέμους τούς αγγλικούς, 
τών αδυνάτων είναι τελεον να εκριζωθή. 1ης 
έκθέσεως τοΰ Μακενζη ήκροάσαντο μετ’ επευ
φημιών οί περί τον λόρδον δήμαρχον, άμέσοις 
δέ διενήργησαν έρανον προς αποστολήν ειδικής 
επιτροπής, μελλούσης νά έρευνήση τους τόπους 
καί υποβάλη ύστερον τάς σκέψεις αύτής είς την 
βρεττανικήν κυβέρνησιν.
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'0 άναβαίνων το Καπιτ<υλιον ό'οος,I - 7 ι
επόμενος τή όδώ, ήν έ^ώρουν το 
πάλαι οί θριαμβεύοντες 'Ρωμαίοι στρα
τηγοί καί αύτοκράτορες, κατεχόμενος : 
ύπό τών κλασικών αναμνήσεων τής 
ιστορίας καί τής μυθολογίας, φαντά
ζεται αυτό ύπερμέγεθες, έμπλεον 
μεγίστων μνημείων, ουλαττόμενον 
υπό τειχών καί προμαχώνων, περι- 
κεκαχαρακωμένον Οπό τάφρων βαθυ- 
τάτων καί κρημνών, καί πτΰεϊται, 
ούτως είπεΐν, έκ τών προτέρων περί 
το έϊαίσιον τοΰ παρασταθησομένου 
αύτώ θέαματος. Καί όμως το διαβόη- 
τον Καπιτώλιον, ή εστία καί τό 
κέντρον τής τών 'Ρωμαίων ηγεμονίας, 
τό όρος, οπερ κατωκησεν ό Κρόνος, ό 
πατήρ τών Θεών, καί έφ’ οΰ έκάθισεν 
ύστερον κεραυνοκράτωρ 6 Jupiter 
Optimus Maximus, ούτινος ο θαυ

μαστός ναός, μετε(οριζόμενος εις ύψος 
εκατόν βαθμίο<ον, ήτο έστεγασμένος 
διά πλίνθων χαλκών κε/ρυσωμένων · 
το ιερόν τοΰτο όρος, οπερ ύπέσ/ετο 
τή Ρώμη τήν βασιλείαν τής ύφηλίου, 
άφότου εύρέθη έπ’ αύτοΰ, ώς λέγου- 
σιν, έπί Ταρκουϊνίου τοΰ ’Αρχαίου, ή 
κεφαλή τοΰ T olns, τό δή λεγόμενον 
τοΰτο όρος δέν είναι άλλο ή λόφος, 
έςαιρόμενος τεσσαράκοντα μόνον μέτρα 
ύπέρ τής έπιφανείας τής θαλάσσης, ό 
δέ άνερχόμενος αύτόν το πρώτον δέν 
δύναται νά πεισθή ό'τι βλέπει τήν άνά- 
λωτον άκρόπολιν τών δυναστών τοΰ 
κόσμου.

Το Καπιτώλιον έχει δύο κορυφάς 
τήν μέν πρός άνατολάς, έφ ής ώκο- 
δόμηται ή εκκλησία A ra-C oeli, έκεϊ 
όπου ί'στατο τό πάλαι ό ναός τοΰ 
Διός, τήν δέ πρός τόν Τι'βεριν έστραμ-

μένην, έφ ής ϊδρυται ή Λρκία άκρό- 
πολις, ήστινος σώζονται έ'τι αξιόλογα 
τινα έρείπια έκ λίθου ηφαιστείου ύπό 
το μέγαρον τοΰ Caffarolli.

Τό Καπιτώλιον ήτο τό πάλαι το 
τέρμα καί ό προμάχων τής πόλεως 
πρός δυσμάς καί προς βορραν, μίαν 
μόνην είσοδον παρεχόμενον έξ άνατο- 
λών, ήτοι έκ τής Αγοράς (Forum) 
διά τών τριών άνο'δων, καί ιδίως διά 
τών έκατον βαθμιδών τής Ταρπηίας 
πέτρας. Λλλ’ έν τώ παρόντι τό Καπι- 
τώλιον είναι προσιτόν καί έκ δυσμών 
καί έξ ανατολών, έκ δέ τής περιω
πής ταύτης βλέπει τις πρηνή προ 
τών ποοών αύτοΰ ολόκληρον τήν 
'Ρώμην.

Μεταξύ τών δύο κορυφών τοΰ Κα
πιτωλίου ήτο τό διάστημα τό όνοαα- 
ζομενον lu term ou liu m , έν ω ό.-λυκι-
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τυτάτης μεγαλοπρεπώς κεκοσμημένης 
κάτωθι μέν διά δύο έκ μέλανος βα
σάλτου έξειργασμένων λεόντων, άνωθι 
δέ διά τών δύο περίφημων αγαλμά
των τοΰ Κάστορος καί Πολυδεύ- 
κους.

Εν τώ μέσω τής πλατείας ταύτης 
έστάθη το έφιππον χαλκοΰν άγαλμα

τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, Οαυμάσιον τήν 
αφέλειαν καί τήν μεγαλοπρέπειαν, δια- 
φυλάττον έ'τι καί μετά δεκαοκτώ 
αιώνας τήν άρχαίαν έπιχρύσωσιν, 
πρός δ λέγεται ό'τι ό Μιχαήλ Άγγελος 
άπέτεινε τούς εξής λόγους · « Μέμνησο 
οτι ζής καί βάδιζε! » Το άγαλμα 
τοΰτο περιεσώθη μετά πολλάς περι-

δεύς ύπεδέξατο, ώς λέγεται, τούς 
φοβερούς ληστάς, οϊτινες ά-ετέλεσαν 
τον πρώτον πυρήνα τοΰ τών 'Ρωμαίων 
δήμου. ’Εν αύτώ ό Μιχαήλ Άγγελος, 
έπί τής ιεραρχίας ένός τών Φαρνέζων, 
Παύλου τοΰ τρίτου, διέγραψε τήν 
περίφημον τετράγωνον πλατείαν, είς 
ήν άναβαίνομεν νΰν διά κλίμακος πλα-



πετείας άνέπαφον · διότι ένομίζετο δ'τι 
ήτο το τοϋ Κωνσταντίνου.

Αί τρεις πλευρά! τής πλατείας 
τοΰ Καπιτωλίου άφορίζονται ύπό μνη
μείων άξιολόγων μέν, άλλ’ άχαδόν- 
των προς τό εργον τοϋ μεγάλου άρχι- 
τέκτονος, όστις διέγραψε μεγαλοπρε- 
πεστάτην τήν πλατείαν ταύτην.

Τω άνερχομένω τήν άτελεύτητον 
ταύτην κλίμακα παρίσταται αντίκρυ 
το βασίλειον τών Γερουσιαστών, οΰτι-

νος ό Μιχαήλ Άγγελος έπηνώρθωσε 
τήν πρόσοψιν, προσθείς μεγάλους ιω
νικούς κίονας, Οέλων ινα μεθαρμώση 
αύτο προς τά δύο πλάγια μνημεία, 
άτινά είσι πρός μέν τά άριστερά τό 
Κ απιτώ λιον Μ ουσεΐον, πρός δέ τά 
δεξιά τό μ έγαρον τών Επιτηρητών, 
ώ τινι προσήρτηται καί ή στοά τών 
εικόνων τοϋ Καπιτωλίου, ήν παρα- 
τρέχομεν ένταΰθα, όπως είσέλΟωμεν 
εύΟύς είς το αρχαιολογικόν μουσεϊον,

ώς μεΐζον παρέχον ήμιν τοΐς "Ελλησι 
τό ένδιαφέρον.

Διερχόμενοι διά της πλατείας τοϋ 
Καπιτωλίου καί χαιρετίζοντες τόν 
χαλκοϋν έφιππον ανδριάντα τοϋ Μάρ
κου Αύρηλίου, όστις διαφυλάττει, ώς 
ειπομεν, και μετά παρέλευσιν δεκαο
κτώ αιώνων λαμπράν τήν άρχαίαν έπι- 
χρύσωσιν, είσερχόμεΟα είς τό Κ απι-
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τώ λιον  Μ ουσεϊον τών α ρ χα ίω ν  
γλυ φ ώ ν. Τήν λαμπράν ταύτην συλ
λογήν κατέστησε πρώτος ό πάππας 
Κλήμης ό δωδέκατος · ηύξησαν δέ 
μετ’ αύτόν καί έβελτίωσαν αύτήν δια— 
φερόντως ό' τε Βενέδικτος ό δέκατος 
τέταρτος, καί Κλήμης ό όγδοος, καί οί 
Πϊοι έκτος καί έβδομος, οίτινες άνή- 
γαγον αύτήν βαθμηδόν είς τήν παρού
σαν εντέλειαν.

’Αλλά τό Καπιτώλιον μουσεϊον 
τών αγαλμάτων μετά τής μικρας αύ
τοΰ κλίμακος καί τών στενών καί 
απέριττο.» ν στοών παρέχεται μεγίστην 
άντίθεσιν ού μόνον πρός τήν μεγα
λοπρέπειαν καί τον αρχιτεκτονικόν 
καί καλλιτεχνικόν κόσμον τοΰ Ούατι- 
κανοΰ, αλλά καί πρός τήν λαμπρότητα

καί τήν αξίαν τών έν αύτώ Φυλαττο- 
μένων άρχαίων έργων.

λλλά, πριν άνέλβωμεν τήν κλίμακα 
τήν άγουσαν είς τάς άξιολογωτέρας 
τοΰ μουσείου τούτου αίθουσας, στώμεν 
προς ώραν έν μέν τή είσόδω έμπρο
σθεν τής δεξαμενής, ής υπερΟεν ί'στα- 
ται τό άγαλμα τοΰ Ωκεανού (κολοσ- 
σοϋ όνομαζομένου M a rfo rio , άτε 
διαμείναντος έπί μακρόν έν τή ’Αγορά 
τοΰ νΑρεος) · έν δέ τω προαυλίω έμ
προσθεν τοϋ μεγάλου καί ώραίου αγάλ
ματος τής ’Αθήνας, οπερ εύρε'Οη (τις 
πιστεύσει τοΰτο;)έκτισμένον ώς ό'γκος 
κοινοΰ λίθου έν τοΐς τείχεσι τής 'Ρώ
μης μεταξύ τών άλλων ύλών τοΰ 
τειχίσματος. Στώμεν δέ καί έμπρο
σθεν άγάλματός τίνος τοϋ αύτοκρά-

τορος Αδριανοϋ, τοΰ άλλως κολοσ- 
σοϋ λεγομένου τοΰ Πύρρου, καί τίνος 
σαρκοφάγου έκ πεντελικοϋ μαοαάοου1 * 1  Γ ΓI 1
κεκοσμημένου παντοίαις γλυφαΐς,παρι- 
στώσαις χορόν Φαύνων καί Βακχίδων 
τέλος δέ πρός τό βάθος τοϋ προαυ
λίου άξιοθέατον είναι τό άγαλυ,α τοϋi *
Ήρακλέους φονεύοντος τήν Αερναίαν 
’Ύδραν.

Επόμενοι κατόπιν τοΰ όδηγοΰ, έπι· 
σκοπήσωμεν έπιτροχάδην τάς τρεις 
αίθουσας τοϋ δαπέδου, ήτοι τήν τών 
Κ ανω πώ ν, τήν τών ’Ε πιγραφώ ν  
καί τήν τής Α άρνακος. Ή  πρώτη 
περιέχει πλήθος αιγυπτιακών άγαλ- 
μάτων, θεούς καί θεάς, ιερείς καί 
ιερείας καί παντοίων ιερών τοΐς Αίγυ- 
πτίοις ζώων ’εξάλλους μορφάς έκ βα

_  ' ' '

ο
<
α
ε-
Ξ
<!

ί
ο
Ε-

W
<
Ρ-

S
w
<
u
<
Μ

Ε-

W
<

<!
«

<
C
U
ω
S
κ

σάλτου, πυρροποικίλλου καί γρανίτου,7 I I Μ 7
άποπνεούσας αιγυπτιακής άφελείας καί 
παραδοξίας. Οί τοίχοι τής αιθούσης 
τών έπιγραφών είναι πάντως κεκαλυμ- 
μένοι ύπό έκατόν δύο έπιγραφών άνα- 
φερομένων είς τούς αύτοκράτορας καί 
τούς οικους αύτών, άπό τοϋ Τιβερίου 
μέχρι τοΰ Θεοδοσίου. Πλήν δέ τού

των βλέπει τις /.αί βωμόν έκ πεντε- 
λικοϋ μαρμάρου άρχαιοτάτης ελληνι
κής ή παλαιάς έρ γα σία ς, κεκοσμημέ- 
νον ταϊς καλλίσταις γλυφαΐς φιλοτίμως 
δεδημιουργημέναις,άπεικαζούσαιςτούς 
άθλους τοϋ Ήρακλέους. ’Αλλά περι
φημότατος τών σαρκοφάγων τοΰ Κα
πιτωλίου μουσείου είναι ό ευρισκό

μενος έν τή αιθούση τής Αάρνακος. 
Πάντες δέ οί αρχαιολόγοι διέγραψαν 
μετ’ ένθουσιασμοϋ τό έκ πεντελικοϋ 
μαρμάρου έξαίρετον τοΰτο εργον, ούτι- 
νος τά ανάγλυφα είκονίζουσι τήν περί 
τής Βρισηίδος οργήν τοΰ ’Αχιλλέως 
πρός τον Αγαμέμνονα.

Μετά ταϋτα δυνάμεθα νά άναβώ-



μεν τάς βαθμίδας της μεγάλης κλί
μακας οτ.ω; έπισκοπήσωμεν τά έπτακό- 
cta καί τριάκοντα τέσσαρα αντικεί
μενα, αγάλματα καί ΰαντοίαςγλυοάς, 
άτινα, άποτελοϋντα τον θησαυρόν τοΰ

Καπιτωλίου μουσείου, τυγνάνουσι κα
τατεθειμένα έν τοϊς έξης τμήμασιν  
ήτοι έν

ΤΗ Α Ιθ Ο Τ Σ Η  ΤΟΤ ΑΓΓΕΙΟ Υ,
ΤΗ ΣΤΟΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ,

ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ,
ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ,
ΤΗ ΑΙΘΟΤΣΗ ΤΟΥ ΦΑΥΝΟΥ,
ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΛΗΓΩΜΕΝΟΥ 

ΓΑΛΑΤΟΤ.

[’Ακολουθεί.!

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α .

Η  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ω Δ Η Σ  Δ Ο Λ Ο Φ Ο Ν Ι Α

Μεταξύ τών όχθών- του Σερ και τοΰ 

Λεινήρου ποταμού, εί; άπόστασιν ολίγων 

λευγών άπό τής έν Τουρραίνη πόλεω; Και- 

σαροδούνου ( T o u rs ) , έ'ζη κατά τό έ'τος 

1825  εν τινι αγροτική έπαύλει καλού-* I i
fj-evvi Σαβοννιέρα παρα την κώμην Βερέτζ 

ό περίφημος φιλέλλην, άριστος ελληνιστής 

καί σατυριστής Παΰλος Λουδοβίκος Κου- 

ριε'ρ- (Paul-Louis Courier).
Ό  Παΰλος Ιίουριέρ έπέβαινε τότε τοΰ 

πεντηκοστού δευτέρου έ'τουρ. 'Οπότε μή 

διέτριβεν έν Παρισίοις, ένασχολούμενος 

ττερί τήν έκτύποισιν σατύρας τίνος, ή έν 

τα ϊς φυλακαϊ; της 'Αγίας Πελαγίας, άπο- 

τίων τ ά ; πολλά; και βαρείας ποινά;, άς 

έπέβαλλον αύτώ άσμενοι οί τότε δικασταί 

ένεκα τών δηκτικωτάτων αύτοΰ βελών, 

κατεφευγεν εις τήν Σαβοννιέραν, ό'που εζη 

μετά τής γυναικος αύτοΰ Έρμινίας, τών

1. 'Ο  ΙΙχΟ λο; Λ ουί; Κουριερ (P au l L ou is  C o u rie r) 

εγεννήθη εν ΙΙαρισίοις τω  1772ω έτει. 'Γ πη ρέτη σ ε  

το πρώτον εν τω  πυροβολικό), κα'ι συμμετέσχε 

πολλών εις την Ιτ α λ ία ν  εκστρατειώ ν, ύστερον οέ 

άφε'ις τον στρατιωτικόν βίον, έτράπη  ετά τήν δημο

σιογραφίαν και τήν φιλολογίαν.

Λ ιέπρεύε δέ ώς ελληνιστής κ α ι ώς σατυριστής· 

Λνακαλύψας εν τή Λαυρεντινή βιβλιοθήκη τής Φ λω 

ρεντίας χειρόγραφόν τι τέλειον τών κ α τ ά  Δ ά φ ν η ν  

κα'ι Χ λ ό η ν , μυθιστορήματος του Λόνγου, οπερ διέ- 

μεινε μ έχρ ι τότε ατελές, συνεπλήρωσε το έ'ργον κα'ι 

έξέδοτο το ολον μετά  τής μεταφράσεως του Άμυότου 

1810). Τούτω οφείλομεν ομοίως τήν  έ'κδοσιν του 

’Ό  ν ο υ, η του έκ Γί α τ  ρ ώ ν Λ ο υ κ ί ο υ μετά μεταφρά

σεως γαλλικής κα'ι σημειώσεων ( 1818). Μ ετά ταυτα  

εξέδοτο τήν π ε ρ 'ι  τ ώ ν  ι π π ι κ ώ ν  πραγμ ατείαν  του 

Ξενοφώντος (1813), κ α ί τινα αλλα εμβριθή π ο ν ή 

μ ατα , κ α ι συνειργάσθη μετά του πενθεροΰ Κλαβιέ 

κα'ι του ήμετέρου Κοραή εις τήν  έλληνικήν κα'ι 

γαλλικήν εκδοσιν τής περιηγήσεως του Παυσανίου 

εις την Ε λ λ ά δ α . Ά λ λ ά  μάλιστα  ευδοκίμησεν ό Κου- 

ριέρ ώς πολίτικος συγγραφευς κ α ι σατυριστής, π ο -  

λεμήσας διά δηκτικω τάτω ν σατυρών (p a m p h le ts )  

πάσας τάς πράξεις τής παλινορθωθ?<σης γαλλικής 

αοναρχίας.

τυγ
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δύο άρρένων τέκνων καί τών υπηρετών 

της έπαύλεως. Πλ/,ν τ ί ς  ρ,αγειρίσσης, 

της θαλαμηπόλου, μ.ιας μικρας Οεραπαί- 

νης καί τοΰ δασοφύλακας, όνο|/.αζθΆένου 

Λουδοβίκου Φρε.ΐλών, όστις έ^ρησίαευε 

καί ώς άριαξηλατης καί υπηρέτης, έ'ζων 

έν τη έπαύλει και τέσσαρες άλλοι γεωργοί. 

Πρός δε κατανυησιν της έπου-ένης πραγ- 

(λατικωτατης ιστορίας σηαειωτέα ιδίως τά 

ονόματα δύο ές αύτών, τών άδελοών 

Πέτρου κα'ι Συμφοριανοΰ Δουβουά· έπειδή 

ό δασοφύλαξ Λουίς Φρεμών, οί δυο αδελ

φοί Δουβουά, ’ίσως δέ και ή κυρία Κου- 

ριέρ εφάνησαν μηχανορραφήσαντε; τόν 

θάνατον τοΰ Κουριερ έν τα ΐς δύο περιφή- 

μαις δίκαις, ταΐς διεξαχθείσαις κατά τά 

έτη 1 8 5 5  καί 1 8 3 0 ,  άς προτιθέμεθα νά 

διηγηθώμεν ενταύθα.

Έν έτει 1 8 2 5  ό περιβόητος σατυρι- 

στ/,ς τών υπουργών καί τών //ιών τής 

Γαλλίας ήτο κεκμηκώ;, τετρυμένο;, δύσ

τροπο;, μελαγχολικός. ’Απειρηκώς δ ’ έκ 

παντοίων ματαίων αγώνων, παρωξυσμε- 

νο; πρός τους ανθρώπους καί τά  πράγματα, 

δυσμενώ; ε/ω ν πρός τήν σύζυγον αύ- 

τοΰ, ή τ ις , δοΰσα σπουδαιοτάτας υποψίας 

απιστίας, καταλιποΰσα τήν επαυλιν, κατέ- 

φυγεν εις Παρισιού; παρά τη μητοί 

αύτής· βασανιζόμενος ύπό τών αγροτών, 

οϊτινες εκλεπτον τά  ξύλα τοΰ δάσους, καί 

ύπό τών ξυλεμπόρων, οϊτινες δέν έπλή- 

ρωνον τά  πρός αύτόν χρεη · έννοών ότι, 

εϊ καί τοσαύτην κεκτημένος εύφυίαν καί 

φνίμην, δέν κατώρθωσεν ήδ/ι γέρων ΐν’ 

άπολαύση μήτε τοΰ ποθουμένου πλούτου, 

μήτε τής οικιακής εύδαιμονίας, κατείχετο 

ύπό πένθιμων λογισμών, καί η ρώτα εαυ

τόν άν μή ήτο προτιμότερον νά πώληση 

τήν· επαυλιν, καί άπέλΟη διαζη'σων ήσύχω;

το λοιπόν τοΰ βίου έν Παρισίοις, όπου 

είχεν έ'τι τινάς φίλους.

Τή 1 Οη άπριλίου ό δασοφύλαξ ό καί 

οικονόμος αύτοΰ Λουίς Φρεμών εϊσήλθεν είς 

το γραφεΐον αύτοΰ. Ή το δέ ό Φρεμών 

ύψηλός τό ανάστημα, πανούργος καί ύπο- 

κριτής τήν δψιν. Προσποιούμενος δέ άκραν 

πρός αύτόν άφοσίωσιν, διηγείτο αύτώ ό', 

τ ι  ήκουε λεγόμενον περί αύτοΰ έν το ΐ; 

περιξ. Ο δέ Κουριερ, άνταποδίδων τά 

ίσα, συνόιελεγετο ήδέως και άνειμένιο; 

πρός αύτόν, άποκαλύπτων τά  ίδ ια  βου- 

λευματα. Ο Φρεμών ήτο άποτεταγμένος 

ΐν’ έπ',τηρ?, τήν ύλοταμίαν τοΰ δάσους καί 

τήν έκποίησιν αύτής.

—  Λοιπόν, τ ί  νειδτερον, Φρεμών ; 

έρωτα ό Κουριερ τύν δασοφύλακα.

—  Μά τήν 7. ί στ ιν υ. ου, ούδέν σπου- 

δαϊον, κύριε, πλήν ότι οί χωρικοί τοΰ 

Λαρσέύ κραυγάζουσι καί μεμψιμοιροΰσιν 

ό’τ ι εμποδίζεις αύτούς τοΰ κόπτειν τχς 

μυρικας.

—  Και όμως πρέπει νά έννοήσωσιν 

επι τέλους ό'τι έφ’ ό'σον είμαι κύριο; τής 

Σαβοννιέρας, θέλω νά ήμαι κύριος καί 

τοΰ δάσους αύτής.

—  Νομίζω, κύριε, ό'τι ό Κουπώ ερε

θίζει αύτούς κατά σοΰ. Διαδίδει δέ ότι 

απεβαλες τής έπαύλεως, μή άποδούς αύτώ 

τόν οφειλόμενον ετήσιον μισθόν. ’Αλλά καί 

ό Πέτοος Δουβουζ...

Προς τό όνομα τοΰτο ό Κουριερ συνω- 

φρυώθη καί δριμεΐα οδύνη διεπέρασεν ώς 

δίστομος μάχαιρα τήν καρδίαν του. ’Αλλά, 

συνελθών, καί προσποιούμενος άκραν ψυ·/_ής 

γαλήνην,

—  Καί τ ί  λέγει ό Παΰλος Δουβουά; 

έρωτα τόν ύπουλον δασοφύλακα, ό'στις 

καθηδύνετο περιστρέφων τήν ράχαιρκν τής

ζηλοτυπίας έν τί) καρδιά τοΰ κυρίου ’του, 

ον ένδομύχως έμίσει.

—  Διηγείται παντα^οΰ, λέγει ύπούλως 

ό μοχθηρός αγρότης, ό'τι έξεδίιοξα; αύτόν 

τή ; έπαύλεω;, επί προφάσει οτι ήτο 

π α ν τ ο δ ύ ν α μ ο ς  εδώ ...

—  Καί ύστερον ; . . .

—  Ύ στερον.. .  λέγει ό δασοφύλαξ,... 

ύστερον, κύριε, δέν πιστεύω νά λέγη 

τίποτε άλλο ...

'Ο Παΰλος Κουριερ έλαβε διά  τής 

χειρος τό μέτωπον, ώς εί κατέβαλεν όδυ- 

νηράν τινα προσπάθειαν, όπως καταστείλη 

τήν έξεγειρομένην αύτοΰ οργήν. ’Έ πειτα  

παρετήρησεν άσκαρδαμυκτεί τόν δασοφύ

λακα, όστις έταπείνωσεν ΐύθύς τά  βλέ

φαρα. Καί έπήλθε βραβεία τ ις  σιωπή.

—  Φρεμών, λέγει ό Κουριερ, μικρόν

διαλιπών, καί τρέπων αϊφνιδίως έτέοωσε 7 \ «  ̂ \
τόν λόγον, ανάγκη νά ύπάγης πρός τό 

έ'-,πέρας άφεύκτως εϊ; τό δάσος τοΰ Μοντ- 

βαζών, πρός σημείωσιν τίον δένδρων, 

ό'σα έπωλήθησαν προ τινο^ν ήαεοών. '"Αλ- 

λως τε μετά τό δεΐπνον προτίθεμαι νά 

ελθω καί εγώ είς άντάμωσίν σου, ό'πως 

μισθώσωμεν τούς αναγκαίους δενδροτό

μους άγρότας.

Μετά τόν μικρόν τοΰτον διάλογον ό 

Φρεμών έξήλθε τοΰ γραφείου.

Περί δέ τήν έ'κτην τής έσπερας, όλίγω 

προ τής δύσε ως τνΰ ήλιου, ό Κουριέϊ 

έξή)νθε μετά τό δεΓπνον, πορευόμενος ε!; 

συνζντητιν τοΰ δασοφύλακος Φοευ.ών έν 

τώ δάσει Μοντβαζών. Οί ύπηρέται παρε- 

τήρησαν ό'τι έ'σπευδεν. ’Αλλ’ όμως εφαί- 

νετο ή'συχος καί ούδέν ε’ν αύτώ πρού'^ιδεν 

έκτακτόν τ ι πάθος. Ε ’-δον δέ αύτόν διεισ- 

δυόμενον εις τούς θαμνώνας. ΤΙ έσπίρα 

ήτο λαμπρότάτη. 'Ες;ο ήκούοντο μακ:ό- 

θ:ν τα  άσματα τών γωρικών, οϊτινες 

έπανη'ρχοντο ήδη έ'κ τίνος αγροτικής πα - 

νηγύρεως. 'Ροδόχροα δέ τινα νέφη έκυ- 

λινδοΰ'ντο έπιχαρίτως έν τώ στερεώματι 

καταυγαζόμενα καί χρυσούι/,ενα ύπό τών 

τ  λευταίων τοΰ δύοντο; ήλιου ακτινών. 

Μια τών γυναικών τή ; έπαύλεω; άνέκραξεν 

ότι ό κύριος αύτής δέν έ'ποαττε coovii/.ως* I ι k i ’
πορευόμενος μόνος εις τό δάσος ά'νευ 

τυφεκίου ή ράβδου, έν τοιαύτη ώρα καί έν 

χώρα, έν ·5) ούδείς ήγάπα αύτόν.

Ακριβώς κατά τήν έβδόμην ώραν ήκού- 

σθη φοβερά έκπυρσοκοότησις τυφεκίου, 

ήτις άντήχησεν εις τό δάσος, καί έκρά-

δανε τούς περ ί τόν Λείγηοον λόφους, καί 

τάς ύάλους το ΰ  αγροκηπίου· « U n  b e a u  

CO’j p  d ’a lT u t ,  » είπον καθ’ έαυτοΰς οί 

κάτο ικο ι τ ή ς  έπαύλεως καί τ ή ;  παρακεί

μενη ;  κ ώ μ η ;  Β ερ έτζ .  συνειθισμένοι ά.πό 

πολλοΰ είς τ ά ς  νυκτερινάς ε’κδρ ο μ άς  τών 

παρανόμων θηρευτών ( b r a c o n n i e r s ) .

Μετά ταΰτα σιγή βαθεΐα έγένετο πάλιν 

κατά τό δάσος.

Μετ’ ολίγον έπήλθεν ή νύ ' ταχεία  καί 

πολλή. Παχεΐα ομίχλη άνέθρωσκεν έκ τής 

κοιλάδος τοΰ Λείγ/;ρος κατα/έουσα άχλύν 

τών πάντων καί έπισκιάζουσα τήν χώοαν, 

πλήν σπανίων τινών φώτων ύπολαυ.πόν- 

των έπί τοΰ λόφου τοΰ Βερέτζ. ’Εν τή 

έπαύλει οί ύπηρέται έδείπνουν ήσύ·/ως έν 

τώ μαγειρείω, έρωτώντες άλλήλους τ ί ποτε 

παθών ό κύριος δέν έπανήλθεν είσετι. 

Αίφνης, άκμάζοντος τοΰ δείπνου, Λουίς 

Φρεμών, ό δασοφύλαξ εισέρχεται εις τό 

μαγειρεΓον. Οί δέ ύπηοεται, ήξεύοοντες 

ότι ούτος επορεύθη πρός τήν έσπε'ραν μετά 

τοΰ οϊκοδισπότου είς τό δάσος τοΰ Μοντβα

ζών, viρώτησαν αύτόν άν είδε τόν κύριον 

Κουριερ.

—  Βεβαίως, λέγει αύτοϊς ό Φρεμών, 

ήλθεν προ; συνάντησιν μου εί; τό δάσο; 

περί τήν έ'κτην ώραν και ήμίσειαν · άλλά, 

σημειώσα; αύτό; καί ύποδείξα; τά πωλη- 

θησόμενα δένδρα, άπήλθε μόνος πορευό

μενος, έλεγε, πρός ώραν εί; τό Βεοέτζ. 

Αλλ’ έ'πρεπε νά ήναι εδώ άπό πολλοΰ!

Καί προ; έπιβεβαίωσιν τών λόγων αύ

τοΰ ό δασοφύλαξ έξερχ εται εί; τήν αύλήν 

καί άρχεται νά κραυγάζη · « Κύριε Κου-

ριέρ, κύριε Kouotis! ’Αλλ’ ούδείς άπεκοίθη.
1 1 1 1 ‘  '  \ *

Είσελθο>ν δέ εί; τόν οίκον διε'δραμε πάν

τα ; τούς θαλάμου;, καλών τόν κύριον 

αύτοΰ. Αλλ’ ό θάλαμο; τοΰ Κουριερ είναι 

έ'ρημος καί σιγή θανάτου έπιπνεΐ πάσης 

ττς  κατοικίας. Τότε ό Φρεμών, καταβάς, 

εισήλθεν είς τό μαγειοεΐον καί έκάθισεν 

εϊς δεΐπνον, ψ ιθυρίζων « Έάν μή ηλδεν 

ακόμη, θά έλθη μετ’ ολίγον. »

Περί τήν δεκάτην τή ; νυκτό; ώραν 

έ'φθασεν εί; τήν έ'παυλιν καί ό Συμφορια- 

νό; Δουβουά κεκμηκώ; καί άσθυ.αίνων. 

Ηρώτησαν αύτόν άν είδε τον Κουριερ. 

Αλλ’ ϊκ:ΐνος, άντί νά φανή έκπεπληγμέ- 

νος τήν απουσίαν τοΰ κυρίου, διηγήθη ότι 

διήλθε τήν ημέραν εις άτ.όστασιν δύο 

λευγών άπό τή ; έπαύλεως μετά τοΰ πατρός 

καί τών αδελφών αύτοΰ, Ό  Φρεμών καί

ό Συμφοριανός έδείπνησαν άμφότεροι μετά 

μεγίττης όρέξεο ς.

Μετά τό δεΐττνον ό Φρεμών άνέστη καί 

έλαβε τό τυφεκιόν ’του, όπεο άφήκεν 

εισερχόμενος είς τό μαγειρεΐον πλησίον 

τής εστίας. Τό τυφέχιον τοΰτο ε:χεν ώς 

πάντα τά τυφέκια τοΰ καιροΰ έκείνου 

ράβδον σιδηράν. 'θ  δασοφύλαξ είσήγαγε 

τήν ράβδον ταύτην είς ένα τών σωλήνων 

τοΰ δικρότου όπλου καί έπειράτο νά εξελ- 

κυσν; τα ρακη, άτινα, έ'λεγε, ο’σνίγαγε 

προς έκκαθαρσιν τοΰ όπλου. 'Ο Συμφο- 

ριανός ήκολούθει δ ιά  τών οφθαλμών μετά 

προσοχής τήν κατά τά φαινόι/ενα άσή- 

μαντον ταύτην πραξιν. Πλήν ό Φρεμών, 

μή δυνηθείς νά άνασπάση διά τής ράβδου 

τά  έν τώ σωλήνι στυπεΐα, έκρινε νά θερ— 

μάνη τό όπλον έν τή εστία τοιουτοτρο/- 

πως, ώστε νά καύση αύτά. Αλλά, μόλις 

τοΰ ό'πλου έκτεθεντος είς τό πΰρ, έξερράγη 

δεινή έκπυρσοκρότησις έκ τοΰ ετέρου πε- 

πληρωμένου σωλήνας, πρός μέγαν τρόμον 

πάντων τών έν τώ μαγειρείω ουνηθροισμέ- 

νων υπηρετών, 'θ  Φρεμών έπληγώθη ελα

φρώς κατά τήν χεΐρα. Έ ν ω δε αί ύπη- 

ρετριαι έθεράπευον αύτόν, ό Συμφοριανός, 

όστις έφαίνετο μάλλον τών άλλων συγκε- 

κινημενος, εδραμεν είς τόν θάλαμον τοΰ 

Κουριερ, έ'φερεν εν. άπόβυστρον (lil’e- 

bourre) καί έφρόντισεν όπως αφαίρεση 

αύτός τά  τόν σωλήνα φράσσοντα ράκη. 

ΤΗτο δέ τοΰτο μέγα γνάφαλον έκ χάρτου, 

όπεο έ'ρριψεν εΐ; τό πΰρ μετά παραδόξου 

σπουδής. Πάντα ταΰτα, εί καί ασήμαντα 

έκ πρώτης ό’ψεως, κατέστησαν ύστερον 

σπουδαιότατα καί πολύτιι/,α τεκαήεια* t ι

κατά τήν δίκην τών δο7.οοόνων τοΰ δυστυ

χούς Κουριερ.

"Οτε οί ύπηρέται άνέλαβον εαυτούς έκ 

τοΰ τρόμου τή ; έκπυρσοκροτήσεω;, ό Φρε

μών, εί καί ήτο πεπεληγωμένος, έξήλθε 

μετά τίνος ϋπ/ιρέτου όνομαζομενου 2αγί-τ, 

πορευόμενος εις τήν κώμην Βερέτζ, ζητή- 

σων τόν κύριόν του. Οί κάτοικοι τής 

κώμης έκοιμώντο ήδη άπό πολλοΰ. Οί δύο 

ύπηρέται έπορεύθησαν πρώτον εί; τόν
«S,» -« ( ρ  \ Λ « ί* »/οικον του ιατρού Λρπεν, ον ηςευρον οντα 

φίλον τοΰ Κουριερ. ’Αλλ’ ό ιατρό; είπεν 

ό'τι δέν ειδεν έκεΐνον άπό πολλοΰ. Μετά 

ταΰτα έποο:ύθησαν είς τον οίκον τοΰ r/.αρ-Γ ’  ί Γ

κεσίου Σιβλάς, όστις έρωτηθείς άν είδε 

τόν Κουριερ, άπεκρίνατο ότι δέν είδεν αύ

τόν άπό χθες. Τά αύτά είπεν αύτοϊς καί



ό δήμαρχος του Βερέτζ. Τότε ό δασοφυλας 

καί ό υπηρέτης έπανήλθον είς τήν επαυ- 

λιν καν κατεκλίθησαν. Ή το δέ ήδη μεσο

νύκτιον.

Τη επαύριον οί κάτοικοι του Βερέτζ 

συνδιελέγοντο άπό πρωίας περί τοΰ άφα- 

νιβμοΰ του Κουριέρ.

—  ’Α. 1 έλεγον αί γραΐαι της κώμης, 

μετακομίζουσαι το βούτυρον αύτών εις 

Καισαρόδουνον. Λιά τ ί εμπόδιζε τους π τω 

χούς να κόπτωσι τάς έρύκας έν τω δασει 

’του;

—  Atx τ ί άπέπεμψε τον Κουπώ;

—  Καί τον Αουβουά;

—  Καί δ ια  τ ί θέλε; να πώληση την 

Σαβοννιέραν καί κατοίκηση έν Παρισιοις 5 

προσέθηκεν ή παρευρίσκουν/) έκεΐ γυνή 

τοΰ δασοφύλακος Λου'ίς Φρεμών.

Ή  γυνή αΰτη είχε πολλήν ίσχύν παρα 

τοΐς άγρόταις τοΰ Βερέτζ, οίτινες περι- 

εκύκλωσαν αύτήν, διηγουμένην δτι άπό 

τίνος χ  ρόνου ό Κουριερ κατέστη ανυποφο- 

ρος πρός πάντκς όσοι έπλησίαζον αύτώ, 

δτι ό σύζυγος αύτής Φρεμών δεν ήξευρε 

ποΰ νά τραπη I/. τής δυστροπίας τοΰ κυρίου.

Έν ω δέ ούτω συνδιελέγοντο πρός

άλλήλους οί άγρόται, ό Κ. δέ Βώνε, δή- 

p.apyος τοΰ Βερέτζ, έ'πεμψεν εις Καισαρό- 

δουνον ιούς είδοποιήσοντας τον εισαγγε

λέα, δστις ε'φθασεν ευθύς καί έπέταξε 

γενικήν τοΰ δάσους Λαρσάύ έπισκόπησιν.

Μετά δέ τριών ώρών έρεύνας έν τω 

δάσει, οί χωροφύλακες έξεΰρον παρά τινι 

ξενοδοχείω, εν τινι άθλία π  λα γ ια  όδω, 

ττοηνές τό π τώ μ α  τοΰ Παύλου Κουριερ. 

Εκατέρωθεν αύτοΰ κατήρχοντο δύο εύρέα 

τενάγη αίματος, ( 'θ  τόπος ήτο άποτρό- 

παιος. Ή οδός άφωρίζετο ύπό σειράς 

θάμνων μικρών, ών όπισθεν δέν ήδύνατο 

να χρυβή άνθρωπος πρός ένέδραν. 'Η γή 

ήτο κάθυγρος καί καθημάξευμένη.

'Ο νεκρός μετεκομίσθη έπί τίνος φορείου 

εις Βερέτζ, δπου δύο ιατροί προσεκλήθησαν 

πρός νεκροσκοπίαν. 'Ο Κουριέρ έφερε κατα 

τούς νεφρούς πληγήν έ'χουσαν διάμετρον 

ενός δακτύλου γενομένην έκ τριών βολών, ών 

δύο έξήλθον διατρυπώσαι τό στήθος κατά 

δύο διάφορα μέρη. Ή τρίτη βολή, ή'τις ήτο 

βώλος μολύβδου, εύρέθη έν τ·?ί πληγή 

μετά τοΰ στυπείου τοΰ πυροβόλου δπλου, 

δ ι’ ού άπετελέσθη ό φόνος. Το στυπείυν 

τοΰτο έλήφθη εκ τίνος σελίδος τοΰ πε

ριοδικού συγγράμματος Feuilleton lit- 
teraire, ούτινος ό Κουριέρ ήτο συνδρομη

τής. Τά ένδύματα ήσαν κεκαυμένα. Ήτο 

δέ καταφανές δτι ή βολή άφέθη ύπό τίνος 

κατοίκου τής έπαύλεωςΣαβοννιέρας, έπειδή 

μόνος έκ πάντων τών κατοίκων τοΰ δήμου 

ό Κουριέρ ήτο συνδρομητής τοΰ περι ού ό 

λόγος συγγράμματος · καί δτι ό φόνος 

έζετελέσθη έξόπισθεν ύπό ανθρώπου, πρός 

ον δέν έδυσπίστει ό φονευθείς.

’Αλλ’ οΐ ιατροί παρετήρησαν ότι αί 

βολαί διεπέρασαν τό σώμα κάτωθεν πρός 

τά  άνω. 'Υπέθεσαν άρα έξ ανάγκης ή δτι 

ό δολοφόνος έ'κυψε όπως πυροβολήση, ή 

δτι ό Κουριέρ έφονεύθη, άφοΰ πρώτον άνε- 

τράπη χα μα ί. ’Αλλ’ οί άνακριταί έννόησαν 

εύθύς δτι έάν ό Κουριερ, δστις ήτο ρω

μαλέος, άνετράπη, έπαθε τοΰτο συνε· 

πεία πάλης. Πάλης πρός τίνα καί διά 

τ ί ;  ’Ενταύθα ή άνάκρισις περιήλθεν εις 

άπορίαν.

Μετά τρεις ημέρας διεδοθη η φημϊί οτι 

ή κυρία Έρμινία Κουριερ, μαθοΰσα τά 

συμβάντα, έφθασεν εκ Παρισιων εις τ/,ν 

επαυλιν τής Σαβοννιέρας.

[ Ακολουθεί. 1

Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Α  Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α ·

Ο ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΣ Τ Π Ε Ρ Ο Σ .

’Ονομάζομεν μ η χ α ν ικ ά  έρ γα λ ε ΐα  

(machines-outils) τάς μηχανάς, δ ι’ ών 
δυνάμεθα νά δίδωμεν εις άκατέργαστόν 
τινα όγκον ξύλου η μετάλλου, ώρισμένον 
τ ι  γεωμετρικόν σχήμα. Αί ατμοκίνητοι 
μηχαναί αύται άντικαθιστώσι τήν σφΰραν 
καί τήν ρίνην τοΰ σιδηρουργού, καί τόν 
πρίονα καί τήν ρυκάνην τοΰ ξυλουργοΰ.

Διά τών νεωτέρων τούτων μηχανημά

των κατασκευάζονται έν τώ παρόντι έργα 
γιγανταΐα, οΐ σκελετοί τών ξυλίνων και

Η Ε Κ Κ Ε Ν Τ ΡΟ Σ  ΣΦΥΡΑ.

όλοσιδήρων πλοίων, οί έλικες τών ατμο
κίνητων, οί θώρακες καί τά  έμβολα τών 
Οωρηκτών πλοίων. Ούσαι δέ άποτεταγμέ- 

ναι εις παντοιας βιομ/ιχανικάς χρείας, 
πολλαπλασιάζονται όσημέραι θαυμασίως, 
κατασκευαζόμεναι έν ίδίοις έπ ί τουτω 
ίδρυομένοις καταστήμασιν. Είναι όέ και
ρός νά εισαχθώσιν αί ώφελιμώταται και 
απαραίτητοι αύται μηχαναί καί εις την 
'Ε λ λ ά δ α , ής αί τέχναι περιορίζονται 
μέχρι τοΰ νΰν σχεδόν εις άπλήν βαναυ-

ΑΙ Ψ Α Λ ΙΔ Ε Σ.

σουργίαν, ής οί κάτοικοι άπογυμνοΰνται 
τών μικρών αύτών πόρων, πληρώνοντες 
αντί τών έξ Ευρώπης άποστελλομένων 
αύτοΐς έξειργασμένων ύλών έκατονταπλα- 
σίονα τών όσα έπώλησαν αύτάς άκατεργα- 
στους είς τήν Εύρώπην. Ή  ωφέλεια αυ
τών είναι ανεκτίμητος πρός τήν βιομη
χανίαν. Ούιω λ . χ .  έν τών τοιούτων μη
χανικών εργαλείων παράγει τ ρ υ π η τ ή ρ ι  
(estampes) ή οβελίσκους (poincons), 
έτερον δέ έλαοματα (lames), και έτερον

κ ο χ λ ία ς  ή ήλους κοχλιοειδείς (vis) έκπαν- 

τοίιον μετάλλων.Βιομήχανός τις π .χ . ,  άγο- 
ράζων τά  τρυπητή- 
ρια, τούς οβελίσκους, 
τάς πλάκας καί τούς 
κοχλίας κατασκευά

ζει δ ι’ ιδίων μηχα
νικών εργαλείων έξ 

αύτών πυξία , και 
παντοΐα σκεύη σι

δηρά. ’Εκ τών ποι
κίλων τούτων μηχα
νών, ή τάς πλάκας 
καί τά  τρυπητήρια 

κατασκευάζουσα μη
χα νή , ήτοι ή πρε
σβυτέρα άδελφή πρέ

πει νά vivas, έντελε- 

στάτη · διότι άλ
λως τά  δευτερεύοντα 

προϊόντα τών νεωτε- 
ρων αδελφών έ'σονται 
άτελώς έξειργασμένα. ’Εν τη βιομηχανία 
τά πάντα συνδέονται αδιασπαστως,

’Αλλ’ ή έντέλεια 

τής έργασίας είναι 
μόνον έν τών πολυα
ρίθμων πλεονεκτημά
των τών μηχανικών 
έργαλείων. Τό μ εγι- 

στον αύτών πλεονέ
κτημα είναι ή άντικα- 

τάστασις τής δυνα- 
μεως τοΰ έργάτου διά 
δυνάμεως μεγαλειτέ- 
ρας καί ήττον δαπα- 
νηοάς,ττςτοΰ άτμοΰ.

Τά κυριώτερα τών 

έργαλείων τούτων εί

ναι τά  έξης.

’Ε ργα λε ία  μ η χα ν ι
κά προς κατεργα
σίαν τών μετάλ
λων.

Αϊ μηχαναί αύται 
διαιροΰνται, ώς πάντα 
τά  μηχανικά έργα
λεΐα, είς γενικάς καί 
είδικάς. Αί πρώται 
χρηοιμεύουσιν είς τό 
σφυρηλατεΐν, τέμνειν, 
ρινίζειν, τρύπαν καί 
τορνεύειν τά  μέταλ
λα, οία έξέρχονται έκ 
τών μεταλλουργικών 
έργαστηρίων. Αί δεύ- 
τεραι προτίθενται τήν 

κατασκευήν πραγμάτων τινών ειδικών, οίον 
κοχλιών ( v is ) , έλικοειδών τουπάνων κ. λ . ,  
καί ονομάζονται μ η χ α ν α ί  χ_ ε ι ρ ο τ  ε χ  ν ι -

κυλίνδρω κινείται έ'μβολον άνελκόμενον 
καί καθελκόαενον άλλεπαλλήλως ύπό τής 

δυνάμεως του άτμοΰ. 
"Οταν ή σφύρα 

• φθάση είς τό άπαι- 
τούμενον ύψος, άφαι- 
ρεΐται ό ύπό τό έ'μ

βολον άτμός, ή δέ 
σφΰρα, ή'τις αποτελεί 
έν καί το αύτο μετά 
τοΰ έμβόλου σώμα, 
καταπίπτει έπ ί τοΰ 
σφυρηλατέου όγκου. 

Τό βάρος αύτής ποι
κίλλει μεταξύ 1 0 0  

καί 4 ,0 0 0  χ ιλ ιο - 
γράμμων, ίσοδυνα- 

μούντων πρός τήν δύ- 

ναμιν 3 0 0  άνθρώ- 
πων.

Ό  ατμοκίνητος 
ύπερος έπη'νεγκε διά 

καί τής ταχύτητος τών 
αύτοΰ τελείαν άναστά- 

τωσιν έν τη κατερ
γασία τοΰ σιδήρου. 

Έξευρέθη δέ τώ  1 8 /ΐ0  
ύπό τοΰ Γάλλου μη- 
χανικοΰ Κ . Bour
don.

Ή  έ 'κ κ ε ν τ ρ ο ς  
σφΰρα ( marteau 
excentrique) είναι 
άπλώς ύπερος ατμο
κίνητος , ούτινος ό 

μηχανισμός άντί νά 
χρησιμεύη άπλώς είς 

άνύψωσιν καί κατά- 
πτωσιν τή ς σφυράς, 
περιστρέφει αύτήν ώς 

σφΰραν κινουμένηνύπό 
τής χειρός τοΰ σιδη
ρουργού.

Αί ψ α λ ί δ ες  (les 
cisailles). —  'Ως 
αί συνήθεις ψαλίδες 
τών γυναικών κό- 
πτουσι τά  ύφάσματα, 
ούτοι τά  έργαλεΐα 
ταΰτα χρησιμεύουσιν 
είς έντομήν καί δ ια ί- 
ρεσιν μεταλλικών ελα
σμάτων καί μοχλών. 
Είναι δέ αύται δύο 
ειδών, εύ θ ε ΐα  t και 
κ υ κ λ ο ε ιδ ε ις .  Καί 
αί μέν πρώται απο
τελούνται έκ δύο εύ- 
σ πα θώ ν (lam es), 
ψαλίδι. Καί ή μέν 

ή δέ έτέρα

κ α ί, (machinesmanufacturieres). Πολ- 

λαί τούτων χρησιμεύουσι καί είς τήν κα-

Π Ρ Ι Ω Ν  Δ Ι Σ Κ Ο Ε Ι Δ Η Σ .

τερ γασίαν τοΰ ξύλου. τής οικονομίας
'Ο  α τ μ ο κ ίν η τ ο ς  ύ π ερ ο ς  ή σφΰρα άποτελεσμάτων

Π Ρ  ΙΩ Ν  Ο Ρ Θ Ι Ο Σ .

του(m arteau pilon). —  "ϊπερ1 
άκμονος είναι κύλινδρος έπιστηριζόμενος 
έκατέρωθεν έπί δύο βραχιόνων. Έ ν τώ

θειών σιαγόνων ή 
ώς έν τή  συνήθει 
μία σπάθη είναι πεπηγυΐα,



κινείται μετά τοΰ μοχλού. Δ «  τών 
κολοσσαίων τούτων ύπο τοΰ άτμοΰ κ ι- 

νουμε'νων ψαλίδων δυνάμεθα νά κόπτω- 

μεν ώς χάρτην καί τα σκληρότατα μεταλ
λικά ελάσματα.

Αί δέ δεύτεραι σύγκεινται έκ δύο δί
σκων σιδηρών, οί; εφαρμόζονται κυκλοει- 
δεΐ; χαλύβδιναι σιαγόνε; η σπάθαι, περι- 
στρεφόμεναι κατά τάναντία ,κα ί τεΟειμέναι 

οίίτω; ώστε να ψαύωσιν άλλη'λα; ελαφρώς.

Τό ρ ιν ίζ ο ν  μ ά γ γ α ν ο ν  (l’etau li- 
meur ou la limeuse). — Ή μηχανή 
αυτη ρινίζει καί χαράσσει τάς μεταλλικά; 

πλάκας.

Ό  ρ υ κ α ν ισ τ ή ς  ή πλανιστή; ( ra b o -  

teuse pour m etaux), είναι άπλώ ; με
γάλη ρίνη, χρησιμεύουσα εις όμαλισμόν 
μεγάλων όγκων μετάλλου. Ύπάρχουσι 

δύο ειδών ρυκανισταί. Έν τώ  πρώτοι τό 

έργαλεϊον είναι ακίνητον, τό δέ όμαλιστε'ον 
έλασμα η ή πλάς διέρχεται άνωθεν· έν δέ 

τώ δευτέοω κινείται μέν τό έργαλεϊον, τό 
δέ έ'λασμα μένει ακίνητον.

Ε ρ γ α λ ε ία  μ η χ α ν ικ ά  π ρ ό ς  π ρ ίσ ιν  
το ΰ  ξύλου.

Τούτων τά  μέν είναι ευθέα, καί πριο- 

νίζουσι κινούμενα άνωθεν πρός τά  κάτω

καί τάνάπαλιν, τά, δέ είναι κυκλοειδη 
καί πριονίζουσι τό ξύλον διά δίσκου πριο- 

νίζοντος σιδηροΰ, εχοντος ένός μέτρου 

διάμετρον, καί περιστρεφόμενου πεοί
ν£
αςονα.

Ή  μηχανή αϋτη είναι μάλιστα έν 
χρησει πρός κατασκευήν τών ξυλίνων έγκαρ- 

σίων δοκών τών σιδηροδρόμων. Δι’ αυ
τής 3 ,0 0 0  δοκοί εςομαλίζ'νται έντό; 
μια; ημέρας, ήτοι ή μηχανή αυτη έκτε- 
λε ΐ μόνη έντό; 12 ώρών τήν εργασίαν 
100 άνθρώπων!

[Ακολουθεί.]

ΠΡΙΩΝ ΠΛ Α ΓΙΟ Σ.

Τ ή  επαύριον τοΰ Θανάτου τοΰ καρδιναλίου 

Φλερΰ, τελευταίου κρίκου της άλύσεως τών 

εκκλησιαστικών έκείνοιν υπουργών, (οΐτινες 

διετέλεσαν κυβερνώντες τήν Γαλλίαν, αντί τών 

βασιλέων αυτής, άπό Λουδοβίκου τοΰ δέκατου 

τρίτου μέχρι Λουδοβίκου τοΰ δέκατου πέμπτου), 

ητοι τοΰ ‘Ι'ιχελιέως, τοΰ Μαζαρίνου, τοΰ Δου- 

βουα καί Φλερΰ, ή άμαξα μου, διηγείται ή 

κόμησσα δέ Βιλλεβέλ, πορευομένης εις έπίσκε- 

ψιν της κομήσσης Σουαζέϊλ, διήρχετο δια της 

δδοΰ Μοντμάρτρης, ήν εύρον βρίθουσαν άνθρώ

πων. "Ο αμαξηλάτης μου ήναγκάσθη πρώτον 

μέν να βαδίση βραδύτερον, ύστερον δέ νάσταθή. 

νΗμην λίαν πολυάσχολος /α ! άνυπόμονος. Έ ξέ- 

βαλον τήν κεφαλήν τής θυρίδος καί ήρώτησα 

τον τυχόντα μ υ ιο χ ά φ τ η ν  τ ί  άρα έδήλου ή 

συρροή τοσούτου πλήθους, καί δποΐον συνέβη 

δυστύχημα;

—  Κυρία μου, μοί λεγει δ μ υ ιο χ ά φ τ η ς  

εκείνος, μ.έγα συνέβη θαΰμ-α. Άνεφάνη Β ρου

κόλα ξ εν τη  δδώ Μοντμάρτρη καί άναμένομεν 

να ίδωμεν αύτόν ένταφιαζόμενον.

—  Ένταφιαζόμενον τίνα ; τόν βρουκόλ-ακα;

—  Άναμφιβόλως, κυρία μου. Ό  νεκρός 

ένεταφιάσθη μέν πρό τινων ήμερων εις τό νε- 

κροταφεϊον τών Α θ ώ ω ν , άλλα σήμερον κατά 

τήν επιθυμίαν τών συγγενών τό σώμα του με- 

τακομιζεται είς τον Α γ ιο ν  Γ ε ρ μ α ν ό ν .

Ο  Β Ρ Ο Υ Κ Ο Λ Α Ξ -

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ρ Α Γ Ι Κ Ο Κ Ω Μ Ι Κ Η .

—  Το πραγμα δέν είναι εύκατάληπτον, φίλε 

μου. ΊΙξεύρειςτό όνομα τοΰ βρουκόλακος;

—  Ναι, κυρία μου, τό ήξεύρω. Πάντες 

εχουσιν αύτό, διά στόματος, πωλοΰσι αάλιστα 

καί τήν εικόνα "του.

—  ’Α γαπητέ μοι κύριε, είπον τότε πρός τόν 

μ υ ιο χ ά φ τ η ν ,  ίδοό εν νόμισμα τριάκοντα 

σολδίων, καί σε παρακαλώ νά μοι άγοράσης 

τήν εικόνα ταύτην, επειδή οι έιπηρέται μου, 

οντες ηλίθιοι, είναι ικανοί νά μοι φέρωσιν άντ’ 

αύτής την εικόνα τοΰ Περιπλανωμενου ’Ιου

δαίου ή τοΰ ληστοΰ Καρτούσου.

'Ο  μ υ ιο χ ά φ τ η ς  ελαβε το νόμισμα, έδωκε 

τοσαΰτα γρονθοκοπήματα καί τοσούτους λακτι- 

σμούς πρός τά δεξιά καί άριττερά, ώστε κατώρ- 

θωσε νά φθάση μέχρι τοΰ είκονοπώλου, καί νά 

ι/οι φέρη εν θριάμβω λαμπρόν τι μ ,ο υντζο ύ - 

ρ ω μ α , έξεικονίζον τρία πρόσωπα. Νέον τινα 

δηλαδή ούτως ώχρόν, ώστε εφαίνετο πράσινος, 

καί πρεσβύτην μετά τήςθυγατρός αύτοΰ. 'Υ πέ

θεσα ότι δ πράσινος ούτος νε’ος ήτο δ βρουκόλαξ, 

εί καί μή εφερε μήτε τήν νενομισμένην τών 

βρουκολάκων στολήν μήτε τά άλλα σηιιεΐα, «λύ

σεις δηλαδή, φλόγας, νεκροσάβανα, κ. λ. π . 

Τουναντίον δέ έφόρει βρακίον καί επενδυτήν, ώς 

πας βρωτός. Ίδοό δέ τ ί άνέγνων 6πό τήν ει

κόνα ■

« 'Η  είκών αυτη παριστάνει τό δμοίωμα

τοΰ άτυχοΰς Βωδρή, παρουσίαζομένου τό πρώ

τον είς τήν μελλουσαν αύτοΰ σύζυγον, σάρκα 

τε και όστα, εί καί ήτο ήδη τεθνηκώς άπό πολ

λών ώρών. Παρατηρήσατε τήν πελιδνήν αύτοΰ 

οψιν, τόν τρόμον τής νεάνιδος καί τοΰ πατρος, 

ήτοι τής μνηστής καί τοΰ πενθεροΰ, οτε δ με- 

λόνυμφος είπεν αύτοϊς μετά φωνής Ιγγαστρι- 

μύθου·

« —  Πρέπει νά υπάγω νά ένταφιασθώ. »

Δέν ήδυνάμην νά εννοήσω τήν ΰπόθεσιν, 

λέγει ή κόμησσα, άλλ’ επειδή είμαι φύσει δει— 

σιδαίμων, έκρινα νά κάμω καί έγώ ώς οί λοι

ποί καί νά άναμένω τήν διάβασιν τοΰ βρουκό

λακος, κ’άν εμελλον νά στερηθώ τοΰ δείπνου, 

είς 3 ή  μην προσκεκλημένη. Ε πειδή  δεΐπνον 

μέν ευρίσκει τις οσάκις θέλει, άλλ’ ούχί καί 

βρουκόλακας. Άλλως τε εφθασα είς καλήν 

ώραν. ’Επειδή ή ταραχή καί ή φριχίασις τοΰ 

πλήθους μοί ήγγειλεν δτι συνέβαινεν ήδη έκ

τακτόν τ ι ,  καί μ ετ’ ολίγον είδον άληθώς προ- 

βάλλουσαν τήν κεφαλήν τή ς νεκροπομπής, ήτις 

ήτο άξιοπρεπεστάτη, άποτελουμένη υπό πολλών 

εμπόρων και δικηγόριον. Έ ν  αύτοϊς άνεγνώρισα 

καί τον δικηγόρον μου Κύριον Νοβιών, παρα- 

πεμποντα αύτόν τόν νεκοόν μετά τίνος άγνωστου 

μοι γέροντος.

—  Προσοχή, κυρία, κραυγάζει πρός εμέ 

κάτωχρος καί φρικιών μέχρι τοΰ μυελοΰ των

όστέων δ παριστάμενος μ υ ιο χ ά φ τ η ς .  Προ

σοχή ! Βλέπετε τόν μακρομύτην κύριον τοΰτον, 

όστις φορεΐ ποδήρη μέλανα μανδύαν; Είναι ό 

δικηγόρος Νοβιών, δ πατήρ τής νεάνιδος, αύτός 

δ άπεικασμένος έν τή είκόνι. 'Η  όμοώτης δέν 

είναι τώ  οντι καταπληκτική;

Π ώ ς; δ Κύριος Νοβιών, δ δικηγόρος μου, 

είναι λοιπόν δ πενθερός τοΰ βρουκόλακος; —  

Ή  περιέργεια με κατέλαβε τοιουτοτρόπιος, ώστε 

έκρινα ΐνα μετά τό γεΰμα πορευθώ πρός αύτόν, 

όπως μάθο) παρ’ αύτοΰ τά καθ’ έκαστα τής 

μυστηριώδους καί άληθώς άκατανοήτου ταύτης 

ιστορίας.

Φθάσασα είς τόν οίκον τής Κυρίας Σουαζέϊλ 

παρ’ ή , ώς είπον, ήμην προσκεκλημένη εις 

δεΐπνον, διηγήθην αύτή τήν ιστορίαν τοΰ βρου

κόλακος. Κατατρυχόμεναι δέ άμφότεραι υπό 

τής επιθυμίας τοΰ νά λύσώμεν τό αίνιγμα 

τοΰτο, έξήλθομεν εύθός μετά τό γεΰμα και 

έπορεύθημεν κατ’ εύθεΐαν εί; τόν οίκον τοΰ δι

κηγόρου μου Νοβιών. Εύρομεν τήν οικίαν αυ- 

τοΰ πενθοΰσαν άπό θεμελίων μέχρι τής στέγης, 

τους υπηρέτας μελανείμονας, ώχρους, στενά

ζοντας και περίτρομους, καί τέλος αύτόν τον 

Νοβιών, όστις μοι έφάνη τότε πρώτον ομοιος 

πρός τήν έν τοΐς τριόδοις πωλουμενην εικόνα 

του. Τοσοΰτον μετεβλήθη ή όψις αύτοΰ εντός 

ολίγων ήμερών!

—  Κύριε Νοβιών, λέγω αύτώ άμ’ είσελ- 

θόντι, είπε μοι, σε παρακαλώ τέλος παντοιν τι 

συμβαίνει έν τώ οΐκωσου. Τ ί σημαίνει, αδελφέ, 

ή είκών αυτη [δεικνύουσα τήν εικόνα], —  και 

πώς τό όνομ.ά σου τυγχάνει άναμεμιγμενον έν 

τή  παραδόξω ταύτη υποθέσει.

—  Κατά κακήν συγκυρίαν καί κατά τι μέγα 

καί άξιομνημόνευτον γεγονός, κυρία κόμησσα. 

Παν ό, τ ι βλέπετε εν τή  είκόνι ταύτϊ), παν ό, τι 

ήκούσατε είναι άληθές,.,. άληθέστατον!

—  Π ώ ς; άπέθανεν άληθώς δ Κ . Βωδρής, 

δ μέλλων γαμβρός σου;

—  Ναι, κυρία.

—  Καί άφ’ ού άπέθανεν, ήλθεν δ ΐδιος νά 

σε προσκαλέση είς τήν τα®ήν του;

—  Ναι, κυρία. Καί άφ’ ού έδείπνησε μεθ’ 

ήυ,ών.

—  Έδείπνησε μεθ’ υμών ! Α , καί οί νεκεοί 

οειπνοΰσι λοιπόν τώ ρα ; καί άπό π ότε;

—  Ού μόνον δειπνοΰσιν άλλά καί χαριεντί

ζονται πρός τάς κυρίας. Τούλάχιστον δ ταλαί

πωρος ήμών μελόγαμβρος Βιοδρής έκαμε ταΰτα 

πάντα. Η θυγάτηρ μ.ου ουδέποτε άπαλγήσει 

τόν θάνατόν ’του!

—  Διηγήθητι, Νοβιών, διηγήθητι σέ παρα

καλώ ταχέω ς. Έ κτηκομαι υπό τής άνυποαο- 

νησίας...

Καί τότε δ Κ . Νοβιών μοί διηγήθη ιστορίαν 

άν/κουστον, πρόςής τήν άνάμνησιν ’έφριττε μετά 

βρυγμοΰ δδόντιυν.

Α λλ’ ένταΰθα, λέγει ή κόμησσα, δέν προτί

θεμαι νά διηγηθώ τήν ιστορίαν τή ς νεκραναστά- 

σεως ταύτης, ώς ήκουσα αύτήν έκ στόΐλατος

τοΰ πλανωμένου Νοβιών, άλλά νά παραθέσω 

τήν άληθή ιστορίαν, τήν πραγματικήν, τήν 

εξηγούσαν τά πάντα, οΐάν εμ.αθον αύτήν μ.ετά 

ταΰτα παρ’ αύτοΰ τοΰ ήρωος βρουκόλακος, καί 

τήν δποίαν δ Νοβιών καί ή θυγάτηρ ’του δέν 

ήθέλησαν ποτέ νά πιστεύσωσιν, εί καί ήκουσαν 

αύτήν παρ’ αύτοΰ τοΰ βρουκόλακος, έπανελθόν- 

τος πρός αύτοός καί πειραθέντος μάτην ΐνα 

έκβάλη αύτούς τής πλάνης.

Ο Βρουκόλαξ ώνομάζετο —αιντ Άνδρε. 

Ερχόμενος είς ΙΙαρισίους έκ Αουγδούνου, έγνώ- 

ρισε τυχαίως έν τή  δδοιπορική άμάξγι νέον τινά 

Γάλλον, όστις ήρεσεν αύτώ πολύ. 'Ο  νέος ού

τος, ονομαζόμενος Βωδρής, υιός πλουσίου έμ

πορου τοΰ Λουγδουνου, ήρχετο είς Παρισίουςΐνα 

νυμφευΟή τήν θυγατέρα τοΰ δικηγόρου Νοβιών, 

τήν όποιαν δέν έγνώριζεν έτι. Καθ’ δδόν έδιη- 

γήθη τά καθ’ α&τόν καί τά περί τοΰ σκοποΰ 

τής οδοιπορίας του είς τόν Κ. — αίντ Άνδρε· 

και, υποσχόμενος φιλίαν άένναον, έδωκεν αύτώ 

οίίτοις είπεΐν, τήν κλείδα τοΰ βίου του. 'Ο  

Κ. —αίντ Άνδρε, υψηλός, ψιλός, ωχρός καί 

ωραίος, εφαίνετο μέν μελαγχολικός καί εμβρι

θής άλλ’ άληθώς ήτο επιπόλαιος, φιλοσκώμμων 

καί γελοτοποιός.

Φθάσαντες είς Παρισίους οί δύο νέοι φίλοι 

κατοίκησαν άμφότεροι είς τό ξ εν ο δ ο χ ε ΐο ν  

τ ή ς  Α γ γ λ ί α ς ,  κείμενον εν τή  δδώ 'Ρ ιχε -  

λιέως.

Άλλά κατ’ αύτήν εκείνην τήν ημέραν δ 

άτυχής Βωδρής, καταληφθείς αίφνης δπό δεινοΰ 

κιολικοΰ πάθους, άποθνήσκει εντός ολίγων ώρών, 

μή προφθάσας νά ιδη τήν μνηστήν αύτοΰ.

'Ο  Κ . —αίντ Άνδρέ έλυπήθη μεγάλως τόν 

άποθανόντα συνοδοιπόρον, καί Ινομισε καθήκον 

έαυτοΰ νά πράξνι τά δέοντα. Γνωρίζων δέ ότι 

δ άποθανών άνεμένετο αυθημερόν παρά τώ 

μέλλοντι αυτοΰ πενθερώ, παρέλαβε τό ώρολό- 

γιον, τά  χρήματα, τό χαρτοφυλάκων, τά έγ

γραφα καί παν 8, τι δ άποθανών εφερε μεθ’ 

έαυτοΰ πολύτιμον καί αύθεντικόν, κα'ι μετέβη 

είς τήν οικίαν τοΰ Νοβιών όπως άγγείλη τόν 

Οανατον τοΰ άτυχοΰς νέου καί παραδώση αύτώ 

ταΰτα.

Έ ν  τώ οικω τοΰ Κ . Νοβιών τά πάντα ησαν 

έτοιμα εις τόν γάμον, καί δέν ελειπεν άλλο 

εί μή δ γαμβρός. Ά μ α  δ Κ. —αίντ Άνδοέ 

παρεστη, οί ύπηρέται, βλέποντες άγνωστόν τινα 

αύτοϊς νέον, καί,' μή άμφιβάλλοντες οτι ούτος 

ήτο ό αναμενόμενος μελόνυμοος, έσπευσαν νά 

υποδεχθώσιν αύτόν, καί έκραύγαζον Ίπε '.χα ί- 

ροντες· « ό γαμβρός! δ γαμβρός!... » Πρός 

τάς κραυγάς ταύτας ϋθάνει δ Νοβιών, έναγκα- 

λίζεται, καί, άποκαλών γαμβρόν καί υίον, οδηγεί 

πρός τήν γυναίκα καί τήν θυγατέρα, καί 

παρουσιάζει αύταΐς τόν άγαπητόν Βωδρήν, τόν 

υιόν τοΰ άρχαιοτάτου αυτοΰ φίλου, πίός 3ν ελε- 

γεν, ώμοίαζεν, ώς δύο σταγόνες ΰδατος. Πάντα 

ταΰτα έπήλΟον ουτιο ταχέως καί άπροόπτως 

ώστε δ Κ . —αιντ Άνδρέ δέν έλαβε καιρόν ούδέ 

καν νά άποκριθή. 'Ο  διάβολος ένέβαλε τότε

αύτώ ίδέαν τινα, ήτις ήρμοζε πρός τόν χαρα

κτήρα αύτοΰ.

—  Α ! λέγει καθ’ έαυτον, Βωδρήν με θέ

λετε; Έ στιο  λοιπόν. Έσομ-αι Βωδρής.

Καί ή'ρξατο νά δποκρίνηται θαυμασιως. Έ ξ ή -  

γαγε τάς συστατικάς έπιστολας, τά έγγραφα, 

τάς εικόνας τών συγγενών ’του, καί παν ό, τι 

ήδύνατο νά πείση αύτοός περί τή ς ταυτότητάς 

’του, καί καθήδυνε τον Νοβιών, τήν πενθεράν, 

τήν νύμφην καί πάντας τους υπηρέτας. Έ ν  τώ 

μεταξύ άγγέλλεται δ'τι τό δεΐπνον είναι έτοιμον. 

'Ο  Σα ίντ Άνδρέ παρακάθηται και διατελεΐ 

διαλεγόμενος πρός πάντας φιλοφρόνως καί ευ- 

φυώς, παρενείρων έπαρχιακάς τινας καί εμπο

ρικά? λέξεις. 'Ο  θρίαμβος αύτοΰ ήτο εντελής.

Μετά τό δεΐπνον συνδιελέχθησαν περί σπου

δαίων πραγμάτων, περί τής προικός, καί περί 

τής μελλου-ης ευδαιμονίας τοΰ νέου άνδρογύνου. 

Άλλ’ άκμαζούσης ετι τής συνδιαλέξειυς ό Σαίντ 

Άνδρέ εγείρεται αίφνης καί λαμβάνει τον πίλον.

—  Που πορεύεσθε; έρωτα αύτόν δ Νοβιών 

άνήσυχος.

—  Πρόκειται περί πράγματός τίνος λίαν 

κατεπείγοντος, κύριε. Ε ίμ α ι ήναγκασμένος νά 

σας άφήσω.

—  Περί πράγματος κατεπείγοντος; Καί περί 

τίνος; ,Μή έ'χετε χρείαν χρημάτω ν; Έ χ ω  

έδώ όσα θέλετε. Μή πρόκειται περί έπισκέ- 

ψεώς τίνος; Δύνασθε νά άναβάλητε αύτήν είς 

αΰρίον. Πρόκειται περί παραγγελίας; Έ χ ω  

δπηρετας ο'ίτινες δύνανται νά έκτελέσωσιν αύτήν 

αυθωρεί.

—  Δέν πρόκειται περί ούδενός τούτων, λέγει 

περίλυπος δ Σα ίντ Άνδρέ· άλλά περί υποΟέ- 

σεως, είς ήν ή παρουσία μου εΤναι αναπόφευ

κτος.

Καί ταΰτα λέγων, χαιρετίζει τήν καταπε- 

πληγμένην μητέρα καί τήν θυγατέρα μεθ’ υφους 

πανδήμου, καί εξέρχεται είς τον άντιθάλαμον, 

άκολουθοΰντος αύτώ κατόπιν τοΰ Νοβιών.

-— Άλλά τέλος πάντων έπιθυυ-ώ νά υ,άθω 

τίς ή υπόΟεσις α ΰ ΐη ; λέγει δ πενθερός. Μή σε 

έπαπειλεΐ δυστύχημά τ ι ;

—  Τό μέγιστοι πάντων, Άκουσον!,.. Ά πέ- 

θανον σήμερον άμ’ άοιχθείς Ιν τώ  ξενοδο- 

χείω τής Αγγλίας. Έ δω κα  τόν λόγον μου, δ'τι 

Οά ένταφιασθώ περί τήν εσπέραν, καί εν

νοείτε οτι δέν δύναμαι μήτε νά λεί’Ι/ω μήτε νά 

άφήσω νά με πεοιμένωσιν. *Ων άγνωστος έν τή 

χώρα, όπου μεταβαίνω ήδη, δέν επιθυμώ νίι 

πράξο) τ ι άτοπον εύθυς έξ αρχής.

Ο Νοβιών τό μέν πρώτον εκπλήττεται καί 

νομίζει αύτόν πίράφρονα, άλλά, σκεφθείς ολί

γον, ευρίσκει τήν ίδέαν ουτιο κωμικήν, ώστε 

Ιπανέρχεται είς τήν αίθουσαν, καγχάζων καί 

διατεινόμενος ότι δ γαμβρός ’του ήτο δ εύουέ- 

στατος χαριεντιστής.

Ή  δεσποινίς εΰρε τον χαριεντισμόν εύ'ρυέστα- 

τον καί αύτή, καί έγέλα μέχρι τής έννάτης. 

Πάντες δέ ήλπιζον νά ίοωσιν αύτόν εοχόιιενον 

τή  έπαύριον.



μ ή  β λέπ ο ντες  αυτόν, 

ώ ν , ά π επ λ α ν η θ η  κ α τα

Άλλα τγ| επαύριον, 

έφοβήθησαν μή , ξένος 

τήν πόλιν, και επεμψαν εϊς το ξενο ό ο χεϊο ν  

τ η ς  Α γ γ λ ία ς  υπηρέτην τινα ζητήσοντα τον 

Κ . Βωδρήν.

—  Θέλετε τον Κ. Β ω δρήν; αποκρίνεται 

προς τον δπηρέτην τοΰ Νοβιών δ ξενοδόχος. 

Φ εΰΐ 6 ταλαίπιορος νέος άπέθανε. Έ νεταφιά- 

σαμεν αύτόν χθές.

Ταϋτα άκοΰσας ό δπηρέτης επανέρχεται 

ωχρότερος σινδόνης, κραυγάζουν και δλοφυρόμε- 

νος εις τον οΤκον τοΰ κυρίου του, 

διηγούμενος το πραγμα πασι 

τοΐς Ιντυγχάνουσι καθ’ δδον, 

συναθροίζων τ Ον κ ό σ μ ο ν , 

καί άναλογιζόμενος ότι υπηρέ

τησε χθές εν φάντασμα.

’4λλ’ ή μεγάλη σκηνή έγέ- 

ΐετο έν τή  οικία τοϋ Νοβιών.

Ή  νεανις έλειποθΰμησε, ή 

δέ μήτηρ κατελήφθη υπό 

σπασμών, και πασα ή συνοι

κία εόραμε πρός τον θόρυ

βον... Γνωρίζετε τα Ιπό- 

μενα...

Καλοκάγαθος τις άλλ’ ουχι 
πλούσιος κύριος πορεύεται εις 
τήν άγοραν, κα ι βλεπων ιχθυν 
τινα πρόσφατον κα'ι μεγάλον. 
αισθάνεται τον σίελον τής επ ι
θυμίας πλημμυρουντα αύτοϋ τάς 
γνάθους.

— Πόσου ο άττακεύς; έρωτα 
τον ιχθυοπώ λην.

—  Τριών φράγκων, αποκρί
νεται ούτος.

'Ο  κύριος επιθυμεί μεν τον 
ίχθύν, άλλ* ευρίσκει αυτόν βα
ρύτιμον. Έ ν  ω  δέ ταλαντεύε
ται μεταξύ τής λα ιμ αργίας κα'ι 
τής φείδους, βλέπει βραδέως 
παρερχόμενον κα ι χω λαίνοντα 
πειναλέον τινα επα ίτην.

— Φ ευ, λέγει, πόσον είμαι 
απάνθρωπος. Έ ν  ω ό άνθρωπος 
ούτος αποθνήσκει εκ τής πείνης, 
εγώ  διανοούμαι νά  δαπανήσω

— Έ ά ν  ή κυρία, ήτις φαίνεται τόσον αγαθή, 
ηδύνατο νά μοι οώση κ α ι ολίγα  χρ ή μ α τα , πρός 
πληρο>μήν του ιατρού και του φ αρμακοποιού...

— ΤΑ , κυρά μ ο υ ,... λέγ»Ί τότε προς τήν έπα ι- 
τοΟσαν ή κυρία, κατα χρα σ α ι αληθώς τήν καλοκα- 
γαθίαν μου.

— Π ώ ς; αποκρίνεται τότε αύθαδώς ή γραΐα 
π τω χή  "Οταν άπαντήση τις κατά  τύχην  ένα γεν- 
ναιόδωρον πρέπει νά άρπάση οσα δυνηθή. Εννοείτε 
δτι δέν δύνατα ί τις νά λάβη δεύτερον πραγμ α, π α ρ ’ 
εκείνου δστις άρνεΐται το πρώτον. B etlam e!

Κ ατά τινα θεατρικήν παράστασιν, κύριός τις 
άνίσταται άποτόμω ς κα'ι αποτεινόμενος προς τον εξ 
εύωνύμων τής συζύγου του καθήμενον κύριον,

ΝΕ Κ Ρ Ο Σ ΕΥΡΕΘΕΙΣ ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙΣ 
ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΙΑΣ.

ςηκοντα σολδία είς ενα ίχθύν .

Ό  διερχόμενος τήν νύκτα τάς οδούς τών ΙΙαρι 
σίων βλέπει ενίοτε κοράσιόν τι λαμβάνον το κράσ- 
πεδον του επενδύτου κα'ι άπομάσσον επιμελώ ς τό 
επ ’ αύτοϋ πτύσ μ α  διά μανδυλίου. *0 δέ διαβάτης, 
άγνοών δτι ο πτύσας είς το  φόρεμά του δέν είναι 
άλλος ή αύτο το κοράσιον, κα'ι εύγνωμονών, δίδει 
αύτώ  εν ή δύο σολδία.

Ά λ λ ’ όμως ή ευφυΐα τών κορασίων τούτων, άτινα 
ζώσι εκ του σιέλου αυτών —  ώς οι δικηγόροι, — 
είναι μηδέν προς τήν ευφυΐαν άλλης τίνος νέας 
έπαίτιδος, ήτις έξασκεΐ το εξής επιτήδευμα.

Τ ρέχει όπισθεν παντός κοσμίω ς ενδεδυμένου κυ
ρίου, κα'ι, δειχνύουσα ήνοιγμένον τι παλαιόν βαλάν- 
τιον (porte-m onnaie), έν ω  λάμπουσι πέντε χρυσά  
λουδοβίκια,

—  Κύριε, κύριε! κραυγάζει 
προς αύτόν, έχάσα τε  τό βαλάν- 
τιόν σας.

*0 κύριος αποκρίνεται φυσικω 
τω  λόγω,

—  Τό βαλάντιον τούτο δέν 
ε ίνα ι ιδικόν μ ου ,

χετα ι.
— Λ υπουμαι πολυ, κύριε * 

επειδή αν ήτο ιδικόν σας, θά 
μοι εδίδετε βεβαίως ανταμοι
βήν τινα , έν ώ τώ ρα είμαι 
ήναγκασμένη νά φέρω τό εύ
ρημά μου εις τόν αστυνόμον, 
δστις δέν θά μοι δώση τ ί
π ο τε ...

Ε ννοε ίτα ι οτι ο πλουσίως 
ένοεδυμένος ούτος κύριος, θαυ- 
μάζων τήν τιμ ιότητα του κορα · 
σίου, ανταμείβει αύτήν γεν- 
ναίως, δίδων άργυρουν τι νό
μ ισμα .

Ε νίοτε  τό κοράσιον α ποτεί
νεται πρός τινα κοσμίως ένδε- 
δυυ,ένον παρερχόμενον κ λ έ 
π την, οστις, σαγηνευόμενος ύπό 
τής ο'ψεως τών π έντε  λουδοβι- 
κίων, λαμβάνει τό βαλάντιον, 
κα'ι δίδει αύτω  δύο φράγκα, 
)έ γ ω ν ,

—  Φευ τής ευτυχίας! Παν 
δ , τι ε ίχ ο ν ! Ε υχαριστώ  μικρά 
μου κόρη, κ α ι α π έρ χετα ι ρί- 
π τω ν εις τό θυλάκιον τό βαλάν- 
τιον.

’Αλλά, φθάσας εις την οι
κίαν του, ό καλός μ ας κλέπτης 
παρατηρεί οτι τά  πέντε λουδο- 
βίκια είναι άπλώς πέντε τεμάχια  
χαλκού επ ίχρυσα, οΓα συνει- 
θίζουσι νά διανέμωσιν εις τάς 
οδούς οί άγύρται.

*0 κλέπτης, άντ'ι νά κλέψγ), 
άπέβαλε δύο φράγκα.

Κα'ι αγόμενος υπό  γενναίου τινός αισθήματος, 
πορεύεται ευθύ πρός τόν επα ίτη ν, κα'ι δίδει αύτω  
τά  εξήκοντα σολδία. ’Έ π ε ιτα  δέ κρύπτετα ι ό'πισθεν 
παραπήγμα τος τίνος, θέλων νά ί'δη είς τί ό επαίτης 
θά μεταχειρισθή αύτά.

Φευ τής έκπλήξεω ς!
*0 επα ίτης διευθύνεται κ ατ’ εύθεΐαν πρός τόν 

ιχθυοπώ λην κα\ αγοράζει τόν άττακέα .

Χωρική τις πλησιάζει πρός τινα κυρίαν έν Τρου- 
βίλλη κα ι παρακαλεΐ αύτήν νά άγοράσν; αυτή ολί
γον κρέας διά τόν άσθενουντα άνδρα της.

Ή  κυρία εισέρχεται προθύμως εις τι κρεωπωλεΐον 
κα'ι δίδει είς τήν π τω χή ν  τέσσαρας λίτρας κρέατος.

—  Έ ά ν  ή κυρία εύηρεστεΐτο νά μοι άγοράση κα\ 
ολίγον άρτον...

'Η  κυρία εισέρχεται εις τι αρτοπωλείο ν κα'ι δίδει 
αυτή άρτον εξ λιτρών.

—  Έ ά ν  ή κυρία μοι ’έδιδε κα\ ολίγον οίνον...
Κα\ ή  κυρία αγοράζει κα'ι δίδει αυτή δύο φιάλας

οίνου, έπειτα  δέ διευθύνεται είς τήν παραλίαν.
— Σας ζητώ συγγνώ μην, κυρία , λέγει αυτή άκο- 

λουθοΟσα ή έπαιτουσα, δέν δύνασθε άρα γε νά μοι 
δώσητε καί τινα π α λα ιά  φορέματα;

Κα'ι ή  κυρία επανέρχεται είς τό ξενοδοχεΐον, δπου 
κατοικεί, και δίδει είς τήν έπαιτουσαν δσα έ'χει 
περιττά ενδύματα.

— Κύριε, σοι απαγορεύω  νά ενοχλής τήν σύζυγόν 
μου διά του βραχίονος, λέγει πρός αύτόν αύστηρώς.

*0 κύριος, πρός όν αποτείνεται ό σύζυγος τής 
ύβρισθείσης, αποκρίνετα ι μόνον διά βλέμματος 
έταστικου, ώς μή έννοών περ'ι τίνος πρόκειται.

Μετά πέντε  λεπτά  ο σύζυγος εγείρεται πάλιν και,
— Έ ά ν  εξακολούθησές, λέγει πρός τόν γείτονα, 

θά μετανοήσης.
‘Ο γείτων θεωρεί αύτόν πάλιν έκπεπληγμένος, 

αλλά σ ιω πά.
Τέλος ό σύζυγος τής κυρίας άνίστατα ι κα'ι τρίτον 

κα ι κάμνει τοσουτον θόρυβον ώ στε ο\ χωροφύλακες 
εξάγουσι τόν γείτονα του θεάτρου.

'Ο  αστυνόμο·' έρωτα τόν κατηγορούμενον τί ’έχει 
νά είπη πρός απολογίαν του. Άλλ’ ούτος μένει 
άφωνος ώς στήλη άλατος, κ α ι πάντες άναγνωρίζου- 
σ ΐ;  δτι είναι κωφάλαλος.

— Ε ίτε  είναι κο>φός, είτε μή, κραυγάζει τότε ό 
ύβρισθε'ις σύζυγος, βέβαιον είναι δτι ν.ατεπλήγωσε 
τήν σύζυγόν μου διά του βραχίονός του.

Κα'ι πρός έξήγησιν τής ύποθέσεως αρπάζει αύτόν 
έκ του βραχίονος, δστις μένει είς τάς χεΐράς του.

— "Ω, τότε δά δέν εκπλήττομαι! κραυγάζει ο 
ένάγω ν, άνακαγχάζο>ν μετά του ακροατηρίου, — 
πλην του κωφαλάλου, δστις καταγίνεται νά εφαρ- 
μώ ση πάλιν τόν ξύλινον αύτοΰ βραχίονα, κα'ι εξέρ
χετα ι, μή έννοών μήτε τήν δίκην, μήτε τήν αίτίαν 
τής ευθυμίας του ακροατηρίου.

*Η περίφημος πρός τήν Πύλην διακοίνωσις του 
’Ά νδρασσυ, ή άφορώσα είς τό ανατολικόν ζήτημα, 
ένέπνευσεν είς τήν σατυρικήν εφημερίδα του Λον
δίνου P u n ch , εικόνα τινά διαγράφουσαν άριστα την 
αδημονίαν του αγγλικού λαου, βλέποντος εαυτόν 

άπαλλοτριούμενον τής είς τά  π ρ ά γμ α τα  τής Τουρ

κίας έπεμβάσεως.
Ο ΐ αύτοκράτορες τής Γερμανίας, τής Αυστρίας και 

τής 'Ρ ω σ σ ία ς Α.·:άθηνται ’έν τινι c ab in e t p a rticu lie i 

πεο'ι τράπεζαν, έφ* ής είναι παρατεθειμένος κ ο ύ ρ 
κ ο ς  (ινδική όρνις). — 'Ως γνωστόν έν τή αγγλική 
γλώσσγ) ή αυτή λέξις T u rk ey , σημαίνει Τ ο υ ρ κ ία ν  

κα ι Κ ο Ο ρ κ ο ν .
*0 αύτοκ.ράτωρ τής Αυστρίας έγείρετάι κα ι προ<7* 

φέρει μίαν θέσιν εί'ς τινα είσερχομένην κυρίαν, πα- 

ριστάνουσαν τήν ’Αγγλίαν.
*Η Βρεταννία κάθηται δυστροπουσα, λεγουσα 

χαμ ηλή  τή φωνή.
— Τ ί θά έλεγεν ό μ ακαρίτης μου Πά*μερ-
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