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« Δέν σάς είμαι ποσώς ξένος, ειπεν ό συνοδοιπόρος 
’ής Κλημεντίνης, έπειδή, θά περεργάσθητε βεβαίως 
ιήν συμπάθειαν, τήν δποίαν μ’ ένεπνεύσατε. Πλήν i- 
?είλω νά δικαιολογηθώ- δέν δύναμαι νά ήμαι άξιος τής 
εμπιστοσύνης σας, είμή διά τής ύμετέρας, καί έλπιζω 
ν άποκτήσω δικαιώματα εις τήν φιλίαν σας, διά τής 
έλευθεριότητός μου, έάν συναινέσητε νά συνδιαλεχθώ- 
μεν έπί τινας ώρας.»

‘Η Κλημεντϊνα έξέφρασεν αύτω άνευ ύποκρίσεως 
"ήν ευχαρίστησιν, ήν είχε νά τδν έπαναΐδή, καί τήν 
γλυκεΐαν άνάμνησιν, ήν διετήρει τής πρδς αύτήν περί, 
“οιήσεώς του, διαρχούσης τής οδοιπορίας. Δέν έδυσκο- 

λεύθη μάλιστα χανόλου νά δμολίγήση τήν διάθεσίν της 
τοϋ ν’ άνταποχριθή είς τήν έλευθέραν χαί ειλικρινή 
φιλίαν ένδς συμπατριώτου, οίος ήν αυτός. «Ή εύνοιά σας 
προσέθηκεν εκείνη, μοί είναι έτι μάλλον αγαπητή ήδη, 
οτε αί περιστάσεις κατεπείγουσι περισσότερον παρά- 
ποτε νά προστρέξω είς τάς συμβουλάς ένδς φίλου.»

Επομένως, ζητήσασα νά πίωσι τδ τέϊ, ώμίλησεν 
αύτώ κατ’ άρχάς περί αδιαφορών πραγμάτων έπειτα 
τώ απεύθυνε συνεσταλμένως πως έρώτηστν περί άντι- 
κειμένων ούσιωδε&τέρων, άμφιβάλλουΐα, 3τι ήθελεν τή 
άποκαλύψει ταϋτα, καί ιδίως περί τής αιτίας τής λύπης 
του. «Εύχαρίστως θέλω σάς δηλώσει άπαντας ειπεν 
έπίτηδες μάλιστα ^ήλθον προς υμάς έπί σκοπφ νά μή 
σάς κρύψω τίποτε. Ή εμπιστοσύνη μου δέν θέλει φαχή 
ύμΐν πάντη άνωφελής, καθότι ή καρδία μου ζητεί ευαί- 
σθητον καρδίαν, έπιθυμοϋσαν νά συμμερισθή τά βάσα
να, τά δποΐα μόνη δέν δύναται πλέον να υποφερη. Α
μοιβαία εμπιστοσύνη δύναται νά χρηο'μ*υση είς άμφο- 
τέρους- αί συμβουλαί μου ήθελον δννηθή κατά τι νά ώ- 
φελήσωσιν ύμάς, καί τδ συμφέρον σας θέλ^ι βεβαίως 
ανακουφίσει τά βάσανά μου »

β’Εγώ είμί δ Κόμης τοϋ Β.... Σάξεν. Συμβάν τι, τί 
δποΐον διαπαντός θέλει διαταράττει τήν ησυχίαν μου, 
έγένετο ή αιτία τής άγνώσςου έκείνης δδοιποριας, είς
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ήν έλαβον τήν τιμήν νά συναπαντηθώ μεθ’ ύμών, χαί 
νά σας γνωρίσω. ‘Η αξία σας, κυρία, δέν μέ διέφυγε 
τήν προσοχήν έν τή Οδοιπορία. ‘Η άπαίσιος δμοιότης 
τής δέσεως μας, ή αρμονία τδν λυπηρών αισθημάτων 
μας, υπήρξαν δι’ έμέ ισχυρόν έλατήριον τοΰ νά λάβω 
συμπάθειαν πρδς ύμάς, έάν ήναι συγκεχωρημένον έ
νίοτε νά ύπολαμβάνη τις φιλίαν πρόσφατον καί ταχεΐαν, 
ένεκα συμφέροντος τίνος· μή άπατηθήτε όμως ύπδ τοι
αύτης προλήψεως, καί πιστεύσατέ μοι, ότι ή μεγαλη- 
τέρα προθυμία μου είναι νά συνδράμω μίαν άξιοσίβα- 
στον κυρίαν, καί ν’ ανακουφίσω τήν καρδίαν μου διά 
τής φιλίας.»

Κρουνοί'-δακρύων κατέβρευσαν έκ τδν δφθαλμώντοΰ 
κόμητος, λέγοντος ταϋτα. ‘Η δέ Κλημεντίνα, συγκι- 
νηθεΐσα έπίσης διά τήν έγκατάλειψιν καϊ σκληρότητα 
τοϋ θείου της, ήσθάνθη έαυτήν ούχ ήττον άνακουφισθεΐ- 
σαν έκ τής άξίας τοιούτου εύγενοϋς άνδρός.

— ‘Υμείς άπωλέσατε τδν σύζυγον, ειπεν δ Κόμης, 
σύζυγον, όστις σάς κατέστησεν εύτυχή, καί τδν όποιον 
τρυφερώςήγαπάτε. Ές-ερήθην κέγώ συμβίας, τήν δποίαν 
έλάτρευον, παρ’ής ένόμιζον, δτι άντεγαπώμην έπίσης, 
και τήν δποίαν άγαπώ είσέτι τρυφερότατα, θρηνώ τήν 
στέρησίν της καί θέλω θρηνεί έφ’ όρου ζωής μου.

«Πρδ τριών περίπου έτών νεάνις τις, ή κόμησσα τοΰ 
Α..., ώραία ώς άγγελος, έξήλθε τοϋ μοναστηριού, ένθα 
είχεν άνατραφή παρά τινι θεία, μετά τδν θάνατον τής 
μητρδς αύτής. Τήν ίδον πρώτην φοράν είς τήν Μητρό- 
πολιν γονυπετοΰσαν μετ’ ένθερμου εύλαβείας έπί τής 
έδρας παρά τώ βωμώ· τοσοϋτον γλυκεία είκών θέλει 
μοί είσθαι παρούσα διά παντός. Έξ έκείνης τής ή
μέρας κατέβαλα πάσαν προσπάθειαν, καί έδραξα πάσαν 
εύκαιρίαν διά νά συναντηθώ με-τ’ αύτής· διέτρεξα άπά- 
σας τάς δημοσίους συναθροίσεις, άπάσας τάς συνανα- 
στροφάς, έσΰχνασα ιδίως μάλιστα είς τήν συναναστρο
φήν τής κομήσσης ‘Ρ..., ήτις, καθδ συγγενής (εί καί 
μεμακρυσμένη), συνώδευε τήν, Έββικέταν είς τόν μεγά- 
λον κόσμον.

«Καθ’ έκάστην, μ’ήρεσκε καί μ’ έθελγεν έπι μάλ
λον· καθ'έκάστην προσεκτάτο νέαν ίσχύν έν τή καρ- 
δίφ μου. Οϊ μεγάλοι καί μελάνες οφθαλμοί της έξέ- 
φραζον τήν ευαισθησίαν καί τήν τελείαν γλυκύτητα τοϋ 
χαρακτήρός της. Κατά δυστυχίαν, ήτο λίαν έπιδεκτική 
νά δέχεται άπάσας τάς έντυπώσεις μέ μεγίστην εύαι 
σθησίαν. Πλην ώοειλον νά φοβηθώ χαρακτήρα τοιοϋτον, 
όστις συνετέλει τά μέγιστα είς τήν έκπλήρωσιν τών ά- 
κριβεστέρων μου ελπίδων . Τδ εύθύ πνεύμα της, ή ά- 
γαθότης τής ψυχής, τδ πάν έν αύτή ήτον έν μεγίστη 
αρμονία μετά τοΰ έξωτερικοϋ, θελκτικωτάτου ίντος, ώσ
τε ή υ-αρξις μου έξηρτάτο άπ’ αύτής.

«‘Ο τρόπος τοϋ ζήν καί ή συμπεριφορά τής συγγε
νούς της μέ δυσηρέστουν άκρως, πλήν τοιαύτη δυσα
ρέσκεια άντι νά μ’ άπομακρύνη άπδ τήν Έββικέταν, μ' 
έφερεν έξ έναντίας είς τδ νά συχνάζω περισσότερον 
διά νά σώσω τδ άξιέραστον καί άθώον έκεινο πλάσμα 
άπδ τών περί αύτήν σκοπέλων.

«Κατ’ άρχάς έφάνη ευγνώμων διά τάς περιποιήσεις 
μου, παραμελούσα πάν δ,τι περιεστοίχιζεν αύτήν, είχεν 
δλως προσηλωμένα τά αίσθήματά της είς έμέ. ‘Ο έρως 
μου ήτον άγνδς καί ειλικρινής· αΰτη δ’ έπροτίμα τήν 
πρός με άφοσίωσιν, παρά τάς χαμερπεϊς κολακείας, 
τάς όποιας καθ’ έκάστην ήκουεν. Ή έλαφρώς έξημμένη 
φαντασία της έκ τε τής άναγνώσεως καί τών συνανα
στροφών τού μονας-ηρίου, συνήντα είς τδν χαρακτήρα τοζ 

έρωτός μου τήν πραγματοποιησίν τών δνειροπολήσεών 
της. Άνταπεκρίνετο έλευθέρως καί τρυφερώς, έγώ δέ 
βέβαιος ών περί τής πρός με άφοσιώσεώς της, έλαβα 
εύθύς τήν συναίνεσιν τής οικογένειας της, καϊ μετ' ου 
πολύ έγινα δ εύτυχής σύζυγος αύτής.

«Συνεμορφώθη εύθύς εξ άρχής έντελώς μέ τδ σχέ
διον, δπερ είχον συλλάβει πρδ πολλοΰ, ώστε ή συμσώ- 
νία τών ιδεών μας παρέσχε ήμΐν μεγίστην εύαρέστησιν. 
‘Η ζωή μας ήσυχος καί καθεστηκυία παρεΐχεν ήμί» 
τήν εύδαιμονίαν έν τώ μέσφ τής αγάπης, Διήλθον πολ
λοί μήνες είς τοιαύτην εύχαριστον καί γλυκεΐαν μονά- 
ξίαν αί ώραι παρήρχοντο ταχύτατα, αισθήματα εύά- 
ρεστα ένεψΰχονον έκάστην τών στιγμών μΙς· τούτου 
ένεκα δλίγον έφροντιζομεν διά τούς σαρκασμούς τών ά- 
διαφόρων, ή χαμερπών άνθρώπων, όσοι μή δυνάμενοι νά 
μάς έννοήσωσι, μάς άπήλαττον τής δυσαρέσκειας, ήν έ- 
δοκιμάζομεν τοΰ ν’ άποφευγωμεν τήν συναναςφοφήν των.

«’Ανόητος I έχαιρον άπερισκέπτως, παρεδιδόμην είς 
τήν εύδαιμονίαν, χωρίς τοΰ νά φοβώμαι μήπως κουράσω 
αύτήν. Ταχέως κατενόησα, ότι ή Έββικέτα ένεβυθιζετο 
είς μελαγχολικήν ένόχλησιν. Αί έπιθυμίαι της άπή · 
τουν έκτάκτους περισπασμούς, αί τοΰ έρωτος θυσίαι 
δέν έξήρκουν εις τήν ήσυχίαν της· έγώ δ’ έζων μόνον 
διά νά τήν άγαπώ. Μόλις έπεθυμει τι, καί εύθύς έ
σπευδαν νά έκπληρόσω τήν έπιθυμίαν της-δθεν άπεφα- 
σίσαμεν ν’ άφεθώμενείς τήν τύρβην τοϋ κόσμου· άνεζη- 
τήσαμεν άπάσας τάς συναναστροφάς, είς τάς όποιας 
συνηντήθημεν πρδ τοΰ γάμου, καί έκείνας τάς ήδονάς 
καί τέρψεις, αιτινες άφίνουσι κενήν τήν καρδίαν, καί αί 
δποΐαι είσίν άνεπαρκεΐς μάλιστα ν’ άπασχολήσωσι καί 
αύτούς τούς έπιπολαίους κατά τδ πνεύμα. Ταχέως κατε
νόησα, διι ή Έβρικέτα είχε διάθεσίν νά φλέγηται ύπδ 
τής έπιθυμίας τοιούτων ματαιων διασκεδάσεων, έκείνη, 
ήτις κατ’ άρχάς έδείκνυεν δτι ήθελε νά ζήση εύτυχής έκ 
μόνου τοΰ αισθήματος. Πολύ ταχέως έπίσης συνέλαβον 
τήν λυπηράν ιδέαν, δτι αί ύπερβολικαί διασκεδάσεις ει· 
χον μεταβάλλει τδν έρωτά της είς ψυχροτέραν φιλίαν· 
άπασα ή ζωηρότης τών πρώτων μηνών είχεν άποσβεσθή· 
έφαίνετο, είν’ άληθές, δτι είσέτι μ’ έτ·μα έξ δλης καρ
δίας, ήτον είσέτι ή καλητέρα φίλη μου, πλήν τή ήτον 
άδιάφορον, έάν ήθελον μείνει ή άναχωρήσει άπδ πλη
σίον της, έάν εύρισκώμεθα όμοϋ, ή χωριστά. Πώποτε 
δέν συνέλαβον τήν ιδέαννά παραπονεθώ διά τήν τοιαύτην 
μεταβολήν, καθότι έφοβούμην ν’ άπαλλοτριώσω καρ
δίαν, τήν δποίαν ήλπιζον ν’ άνακτήσω διά τής τρυφερό
τητες μου. ‘Η ίδική της έφαίνετο ένίοτε φλεγομένη, αί 
περιποιήσεις ήσαν ζωηρότεραι καί ή φιλία της είλικρι- 
νεστέρα· πλήν εις πάντα ταϋτα δέν ώρμάτο ύπ’ άλ
λου, ή νέας τινδς έπιθυμίας, τήν όποιαν έσπευδον νά έκ- 
πληρώσω, έπειδή εις ταύτην ώφειλον μιαν τουλάχιστον 
στιγμήν άπατης. Μετά έν έτος ό Κύριος Ρ..., συνταγ
ματάρχης ένδς συντάγματος ιππικού, ένοικιασεν τδν 
δεύτερον όροφον τής οικίας, είς τήν δποίαν κάτω· 
κουν, Τδ ζωηρόν καί εύθύ πνεϋμά του ήτο προικισμένο·/ 
διά μορίων άρετών, διά τδν λαμπρόν χαρακτήρά του 
ύπελάμδανέ τις αύτδν Γάλλον, τοΰ οποίου είχε τδ εύ
θυμου καί χαρίεν, μεθ’ ών συνεκερνάτο ή έξοχος κρι- 
σις τοϋ Γερμανού. ‘Η έρασμία συναναστροφή του, ή πρός 
τήν μουσικήν κλίσις. του ύπήρχεν άλλο πλεονέκτημα ύ
πέρ αύτοΰ. ‘Ως έξ δλων τούτων, έν τάχει συνοι- 
κειώθη μεθ’ ήμών, καί έγινε μάλιστα φίλος μας, 
Ζυχνάζων παρ' έμοΐ, μας έσυνείθισεν άνεπαισθήτως είς 
τδν καθεστηαότα βίον, τδν όποιον ήγάπα κατ’ έξοχήν,

καί διά τής συναναστροφής του δεήΧΟομεν πολλάς χει
μερινός έσπέρας εις γλυκείαν τινά καί ήσυχον μονοτο
νίαν, άνευ άηδίας και ένοχλήσεως· Τδν ήγάπησα μέά- 
δελφικήνκαί είλεκρινή φιλίαν, ένόμιζον, ότι έτρεφε πρδς 
έμέ τά αύτά αισθήματα. Έχαιρον νά βλέπω τήν Έβρικέ- 
ταν μου εύτυχή, καί ένόμιζον περιττόν ν’ άναζητήσω τήν 
εύτυχίαν της άλλοθι. Έκολακευόμην, ότι έμελλε ν’ άνα- 
ζωπυρωθή δ πρός με έρως της, ένόμιζον μάλιστα, ότι 
τδν έέλεπον άναγεννώμενον. Διά τήν πρδς τδν ξένον 
φιλίαν της δέν ύπωπτεύθην ποσώς. Δέν έβλεπον άλλα 
αίτια, παρ’ όσα είχον διεγείρει καί τήν ίδικήν μου.

«Καϊ όμως μικρά τις νήξις ζηλοτυπίας, άχωρίστου 
εΰσης υπερβολικού έρωτος, μ’ έκαμεν άκοντα νά πα
ρατηρήσω χαύνωσίν τινα είς τούς οφθαλμούς της, έκ- 
φρασιν τινα τρυφερότητος είς τά δμματάτης, δταν έβ- 
ριπτεν αύτά έπί τού φίλου μας. ’Ανήσυχος καί άοηρη- 
μένη, δταν έκεΐνος έβράδυνεν, έκαλύπτετοάπδ αίφνήδιον 
έρύθημα, δταν παρουσιάζετο καί έδείκνυεν συςολήν με- 
γαλητέραν τής έκτης μετριοφροσύνης προερχόμενης, δ 
σάκις έγκωμίαζε τά φίσματά της, συνοδεύων αύτά μέ 
τδν αύλδν, ή όσάκις τή άπεύθυνε τδν λόγον. Καθ’ έκά
στην μοί παρουσιάζετο περίστασις νά κάμω παρατήρη- 
σίν τινα τοΰ αύτοΰ είδους, ή νά έπαναλάβω δσας είχον 
κάμει πρότερον.

«Διεγέρθησαν τότε είς τήν ψυχήν μου μυρίαι ύποψίαι 
και μεγίστη άνησυχία. Έπροσπάθουν νά καταπολεμήσω 
τούς σκληρούς τούτους έχθρούς τής ήσυχίας μου., πλήν 
είς μάτην. Κατά πασαν στιγμήν άνεκάλυπτον νέας έν- 
δείξεις, καθ’ έκάστην νέον τεκμήριον τής δυστυχίας 
μου.

«Μή θέλων δέ νά λυπήσω τήν Έβικέταν μου, ά- 
πεφάσισα νά διατηρήσω τεθαμμένας τάς θλίψεις μου, 
καώότι ήλπιζον νά τάς άνακουφίσω διά τής σιωπής.

«‘Η άδικος ζηλοτοπία δύναται ν' άναζωπυρήση είς 
άθώαν καρδίαν τδν σπινθήρα, δστις θέλει καταφλέξει 
αύτήν τοσούτω εύκολώτερον, καθόσον τδ αίσθημα τοΰ
το ύπεκκαίει αύτδ τδ πϋρ, τδ δποΐον έπιθυμει τις νά 
σβυση. Ούδέν ίσχυρότερον είς τδ νά διαταράξη τήν οί 
κιακήν ειρήνην, νά καταπικράνη τήν γλυκυτέραν δ 
μόνοιαν, καί νά διαββήξη τούς τρυφεροτέρους δεσμούς, 
παρά τήν ζηλοτυπίαν τοϋ ένδς τών συζύγων, ήτις περιο
ρίζει κατά πασαν στιγμήν τήν έλευθερίαν τοΰ άλλου. 
Όταν ή φυσιογνωμία καί αί πράξεις δέν δεικνύουσιν, εί
μή τήν αυστηρόν έπιτήρησιν ένδς φύλακος, τετυφλωμέ- 
νου έκ τοϋ πάθους, ούτινος ή εύαπάτητος φαντασία νο
μίζει, δτι βλέπει τι, ένθα δ αμερόληπτος δικαστής δέν 
παρατηρεί τίποτε, ή γυνή δσον καί άν ήναι ένάρετος, 
δσον αγνή καί άν ήθελεν είσθαι ή καρδία της, ένδέχε- 
ται τέλος πάντων νά ύποπέση είς τδ άμάρτημα, τδ δ
ποΐον, ώς πάθος κακώς ύπονοουμενον, ήθελε τήν κά
μει νά τ’ άποφύγη δπωσδήποτε.

«Τοιαϋται σκέψεις πηγάζοοσιν έκ τής άθλιας μου 
πείρας’ τάς έκαμα βιαιως καί ή άδυναμία μου μ έ 
πρόδωκεν. Ένόμισε έμαυτδν ικανόν νά κρύψω τδ μυ
στικόν μου, νά καταπνίξω τά βάσανά μου, πλήν ή 
θλίψις, ήτις μέ κατέτρυχε διηνεκώς, κατέστη άκατα
δάμαστος. Τδ δλέθριον μυστικόν μου έξέφυγεν, έλύπη- 
σα, έξηυτέλισα τήν Έββικέταν, καί κατέσ.ην άθλιέστε- 
ρος. “Ιδον πολλάκις νά καταπίπτωσι κρουνηδδν τά δά 
κρύα έκ τών δφθαλμών της, τά δποΐα έπροσπάθει νά 
μοι κρύψη. Δέν άπεκρίνετο είς τάς έρωτήσεις μου, δέν 
ά'πελογεΐτο είς τάς κατηγορίας, άλλά καθ’ έκάστην έ- 
γένετο σιωπηλή «αί μελαγχολική. Παρευρίσκετο σπα

νιότερου είς τήν οίκίαν, όσάκις ήρχετο δ Σύνταγμα 
τάρχης, δστις έπίσης έσύχναζε σπανιώτερον, άν καί ή 
συμπεριφορά του ποσώς δέν ήλλαξεν ούτε κατά τήν I- 
λαρότητα, ούτέ τήν έλευθεριότητα.

«Κατ’ έκείνην τήν έποχήν σπουδαΐαι υποθέσεις άπή- 
τουν διαπραγμάτευσή τινα μετά τοΰ Βασιλέως τής 
Πολωνίας, δ δέ Πρωθυπουργός μ’ έκρινε τοσούτω μάλ
λον κατάλληλον διά τοιαύτην άποστολήν, καθόσφ έ- 
κεΐσε είχον πολλούς συγγενείς καί φίλους. Καί δμως 
τήν άπεδέχθην μετά μεγίστης δυσαρέσκειας. ’Εσωτερι
κόν τι προαίσθημα τής μελλούσης δυστυχίας μ’ *ψύ- 
χρανε διά τήν τοιαύτην άπομάκρυσιν. Ή αμφιβολία 
πλανώσά με, ένέπηξε τδ ξίφος είς τήν καρδίαν μου. 
Άλλ’ δμως δέν ήδυνήθην ν’ άρνηθώ τοιαύτην έπιση- 
μον αποστολήν κατ’ άνάγκην άπεφάσισα, άν κα( μέ 
δυσαρέσκειαν, ν’ άποχωρισθώ τήν Έββικέταν. Έφανη, 
δτι μ’ άγαπά, δτι είναι τεταραγμένη. Τά δάκρυά της 
κατέπιπτον έν σιωπή. Μ’ ύπεσχέθη παν δ,τι ήδύνατο 
νά μ’ άρέση. ‘Ο τελευταίος άποχωρισμός μας ύπήρξε 
τρυφερός καί κατανυκτικδς, αί δέ καρδίαι ήμών έφαί- 
νοντο νά συνεννοώνται.

«Δέν δύναμαι νά σάς έκφράσω πόσον ύπέφερα άφι- 
νων τήν μόνην ήν άγάπων, και τής δποίας έφοβούμην, 
μήπως ς·ερηθώ τήν καρδίαν. 'Αν καί είς τήν Βαρσωβιχν 
ή διατριβή μου δέν έπρεπε νά παραταθή επέκεινα τών 
δύω μηνών, μολοντούτο ήμην περίλυπος, ώς νά άφι- 
να αύτήν διά βίου.

«Τής έγραφον συχνά- αύτή δέ άνταπεκρίνετο τακ" 
τικώς είς τάς έπιστολάς μσυ. Άνεπαισθήτως δμως α' 
έπιστολαί της έγένοντο ψυχρότεραι, ώς εί ώφειλε νά 
εύρίσκί) απανταχού είς τάς ίδικάς μου τήν ζωηράν έκ- 
φρασιν τοΰ αισθήματος, τδ δποΐον ένεψύχωνε τήν καρ
δίαν της. Τρυφεροί έϋϊεγχοι τοϋ συνειδότος, είν’ άληθές, 
μ’ έςέφευγον συνεχώς, ένφ έγραφον. Ή κρίσις μ έδι- 
δασκεν, δ« δ απών σύζυγος δφείλει νά έμψυχώνη, άντί 
νά δργίζηται. Παρεπονούμην άκων καί άπδ καρδίας, 
βαθέως πληγωθείσης. Τής δ’ άπουσίας μου παρατα- 
θείσης, αί ανταποκρίσεις έγένοννο άπδ ήμέρας si? ή" 
μέραν έπί μάλλον άδιάφοροι· καθ’ έκάςην άνεκάλυπτον 
τδ βεβιασμίνον τών επιστολών της, μέχρις ου τέλος 
αύιαι έπαυσαν δλοτελώς.

« Ή στενοχωρία.μου ύπήρξε τότε υπερβολική, ως·ε 
, δέν δύναμαι νά σάς έκφράσω τήν ταραχήν μου. Ημην 

άφωσιωμένος είς τδ είδολον τής καρδίας μου μέ περι
παθή τρυφερότητα. ‘Η απροσδόκητος έκεινη σιωπή 
προέλεγέ μοι άπάσας τάς δυστυχίας μου. Εγραψα είς 
πολλούς φίλους μου, καί τέλος πάντων έπετυχον τής 
σκληράς έκείνης άπαντήσεως.

«’Εξεπλάγην, οτε ιδον, δτι ή σύζυγος μου, καί το: 
πρδ έξ ήδη έβδομάδων πρδς συνάντησίν μου άναχωρή- 
σασα, δέν είχε φθάσει είσέτι.

•Είς τοιαύέήν άπροσδόκητον κεραυνοβολήν, εί κα: 
πως ύπωπτευθεΐσαν, ούδεμία σκέψις ήδυνήθη νά με 
κρατήση. Άνεχώρησα, ώδοιπόρησα νυχθημερόν, χωρίς 
ν’ άναπαυθώ που, καί έφθασα εις τήν Δρέσδην μετά 

μεγίστης ταχύτητος. „ τ , ~ ,
«Φαντ&θηγε τήν λύπην μου, όταν ευρον έν τη ε- 

πανόδω μου τήν οίκίαν κεκλεισμένην, καί απαντας τού; 
γείτονας έκπλαγέντας, διότ( μέ ίδον έπανελθέντα, άνευ 
τής κομήσσης. Αΰτη εΆε λάβει έπιστάλι ς, μ έλεγον, 
ώς έκ τών όποιων ήναγκάζετο νά μ' άν αμώση, οσον 
δυνατόν τάχιον, νομίζουσα, δτι ή άπουο α μου ήθελε 
διαρκέσει επέκεινα τοΰ έτους· επομένως είχεν απολύσει
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τής υπηρεσίας, κατά διαταγήν μου, απαντας τούς ύ- 
πηρέτας, πλήν τοΰ ήνιόχου και τοΰ μαγείρου, οΐτινες 
παρηκολούθουν αύτήν.

“Εύρισχόμην είσέτι έκστατικδς, δτε & οικοδεσπότης, 
δστις κατωκει έν τή ιδία οικία, μοί έστειλε διά τοϋ υιού 
του τάς χλεΐς τοΰ γραφείου μου καί τής βιβλιοθήκης. 
‘Ο παΐς μέ είπεν, οτι ή κόμησσα είχεν έμπιστευθή 
αύτάς τω πατρί αύτοΰ μέχρι τής έπανόδου της. Άνεΰ- 
ρον έν τώ γραφείφ μου άπάσας τάς λοιπάς χλεΐς τής 
οικίας. Ήνο'ξα τδν θάλαμον τής συζύγου μου- αί 
σκευοθήκαι, αί ίματοθήκαι άπασαι ήσαν εδτρεπισμέναι, 
καί τά πάντα έν τάξει· αυτή δέ δέν είχε λάβει μεθ’ έ- 
αυτής, είμή πολλά δλίγα πράγματα, Πλήν τίποτε δέν 
διεσάφιζε τδ αίτιον τής άναχωρήσεώς της καί τδν σζο- 
πδν τοϋ ταξειδίου. Βαθύ σκότος έβασίλευεν έφ* όλων έ- 
κείνων τών αντικειμένων. Ήλπιζον νά ευρώ έξακρίβω 
σίν τινα μεταξύ τών βιβλίων της. ’Ήνοιξα τήν ίματο- 
θήκην της, καί έκ πρώτης άφετερίας προσέβαλε τάς ό
ψεις μου έν γραμμάτιον, διευθυνόμενον πρός με, καί 
έμπεριέχον τά εξής.

“ ‘Ο έρως είναι αίσθημα, τδ όποιον δέν δύναται τις 
,, νά έπιτάξη, καί τδ όποιον είναι παντοδύναμον έφ’ ή- 
,, μών.

“ Η τιμή καί ή φιλία δύναται νά ήναι ζωηρά έλα- 
,, τήρια. καί διηνεκώς νά διαρκώσιν, άν καί μετά βίας 
,, προσκτώμενα. ‘Ο έρως όμως είναι δώρον τής φύσεως· 
,, σπινθήρ ηλεκτρικές τδν ζωογονεί, καί ούδεμία δύνα- 
,, μις δύναται νά τδν κατάσβεση. Συχνάκις άπειρος χαρ 
„ δία δύναται νά έκλαμβάνη ώς έρωτα χαί τδ πλέον 
„ ήσυχου αίσθημα, τδ δέ λάθος τοΰτο έφέλκει τήν συμ- 
,, πάθειαν καί τής γενναιοτέρας φιλίας. Πλήν πρέπει 
,, νά γνωρίζη ν’ άποσπάται καί άκων, όταν ή τύραννος 
,, τύχη οΰτω κελεύη. „

“ Καθώς τδν εις τά σκότη όδεόοντα περιηγητήν 
ό κρότος τοΰ κεραυνού αίφνης έκπλήττει, τδ δέ άμυ- 
δρδν φώς τής αστραπής καταστρέφει, άντε νά τδν δδη 
γήση, ουτω τδ άπαίσιον έκεϊνο γραμμάτιον διέχυσεν εις 
τήν ψυχήν μου φώς μυριάκις δλεθριώτερον τοΰ σκότους, 
τδ όποιον τήν έζάλυπτεν, έκμηδενίσαν με εις μίαν στιγ
μήν.

‘‘ Έμεινα άκίνητος καί ήμιθανής. Πΰρ καταναλίσκον 
κατεφλόγιζε τήν ψυχήν μου. Άπασαι αί σκέψεις μου 
συνεκεντροΰντο εις εκστατικήν τινα λύπην, άντί δέ νά 
ευρώ ιδέαν τινά καθαράν, ήγνόουν τ! ήθελον, καί τί ή- 
δυνάμην να κάμω. ‘Η μόνη άπόφασις ήτο νά κρύψω 
τήν καταισχύνην μου, όσον μοί ήτον έφικτόν.

“ ' Απασαι αί είκασίαι καί υποθέσεις μου δέν ήδυ- 
ναντο νά ένοχοποιήσωσιν, είμή τδν αχάριστου φίλον’μου. 
Δέν διεδήλωσα τδ μυστικόν μου, είμή μόνον εις τδν 
θαλαμηπόλον, διότι ήτο σώφρων καί πιστός άνθρωπος. 
Τόν έπεφόρτισα νά πληροφορηθή, καί ν’ άναζητήση τά 
ίχνη τών φυγάδων. Ε'χον ανάγκην είσέτι αρκετών δια
σαφήσεων, πριν ή Αποφασίσω περί τοΰ πρακτέου. Τδ 
σύνταγμα είχεν αναχωρήσει πρδ έξ καί έπέκεινα μη
νών, ή δέ κόμησσα μόλις πρδ έξ έβδομάδων είχεν άπο- 
μακρυνθή.

“ Ό πρώτος καρπός τών ερευνών μου υπήρξε πλη
ροφορία περί τοΰ τρόπου τοΰ ζήν τής συζύγου μου μετά 
τήν άναχώρησίν μου. Αυτή έζη μεμονωμένη, μ’ έλεγον, 
άφιερόνουσα τδ πλεΐστον μέρος τοΰ καιρού εις τδ γρά- 
φειν καί άναγινώσκειν, καί έξερχομενη μόνον τδ έσπέ- 
οας εις τδ θέατοον, ή τδν περίπατον. ‘Ο συνταγματάρ

χης έπέστρεφεν εις τήν οικίαν ένίστε πρδ, καί πολλά- 
κις μετ’ αύτήν, πολλά δέ σπανίως έπέστρεφον όμοΰ. 
Τήν τελευταίαν εσπέραν όμως είχε μείνει έπί πολύ 
μετ’ αυτής· έπειτα έξήλθεν αυτή πολύ άργά έπί τής 
άμάξης της, καί έπέστρεψε τήν νύκτα πολλά βραδέως 
δι’ άλλης. Τέλος πάντων είχε κοινοποιήσει, οτι δήθεν 
έγώ τήν έβίαζον νά μ’ ένταμώση, υποσχόμενος αυτή ν’ 
άποστειλω τήν αμαξάν μου και τδν θαλαμηπόλον· τοΰτο 
δ’ έλεγε, ινα δικαιολογήση ένώπιον τών άλλων τήν ά- 
ναχώρησιν, καί νά μή συμπαραλάβη ούδένα τών υπηρε
τών μετά δκτώ δέ ήμέρας άνεχώρησε, συνοδευομένη 
μόνον ύπδ τής θαλαμηπόλου της.

“ Τεταραγμένος άλληλοδιαδόχως έκ τε τοΰ φόβου 
καί τής ανησυχίας, δέν ήδυνάμην νά παραινήσω τήν 
ένδόμυχον έλπιδα τοΰ νά τήν ευρώ δλιγώτερον ένοχον 
μή δυνάμενοο νά έξαπατήσω έμαυτδν τοϋ νά τήν εύρω 
άθώαν, έπε· ύμοον καί έφοβούμην συνάμα τδ νά πλη- 
ροφορηθώ.

“ Έμαθον τότε, ότι τδ σύνταγμα εύρίσκετο έπί τών 
όρίων μας. Έπεμψα έκεΐσε τδν θαλαμηπόλον μου διά 
νά φέρη βεδαίας ειδήσεις- τδν περιέμενον έν διαστήμα- 
τι ένδς μηνδς, καί ό μήν αύτδς ΰπήρξεν ό διαρκές-ερος 
τοϋ βίου μου. Τέλος πάντων έπέστρεψε, καί μέ είδοποίη- 
σεν, οτι άπδςφατόπεδον εις ςρατόπεδον παρακολουθήσας 
τδ σύνταγμα, χωρίς πουνάτδ φθάση, έμαθεν,δτι τδ τά
γμα, όπερ έδιοίκει ό συνταγματάρχης, είχεν άποσυρθή εις 
τήν μικράν πόλιν 2. ..μετά τδ δυστύχημα τής Ζούλιχεν. 
’Ενταύθα κοινή έλέγετο, 8τι ό συνταγματάρχης παρη- 
κολουθεΐτο παρά τίνος άγνωστου γυναικδς, ήτις κατ’ 
άρχάς ύπελαμδάνετο ώς συγγενής του, καί ήτις έπί 
τινα καιρόν έξελήφθη πραγματικώς ώς ώραΐός τις νεα
νίας· πλήν μια τών ήμερων φύλαξ τις, αίφνης είσελθών 
εις τδν θάλαμον τοϋ συνταγματάρχου, είχεν ίδεΐ τδν 
ύπδ τδ γυναικεΐον φόρεμα νεανίαν, νά φεύγη εις τδ 
γραφεΐον, καί τδ έκοινολόγησεν.

" Αύταί αί λυπηρά! καί βέβαιαι πληροφορία: αναμ
φίβολον άπεδείκνυον τήν δυστυχίαν μου. Ό σφυγμός 
μου έπαλλεν ίσχυρώς, τδ αιμά μου έκυκλοφόρει ταχέως, 
πϋρ δέ τρομερόν κατέφλεγε τήν καρδίαν μου. Εις τήν 
πρώτην μου ταύτην ταραχήν έγραψα πρδς τδν συνταγ
ματάρχην, προσκαλών αύτδν εις μονομαχίαν· έφλεγό- 
μην άπδ τήν έπιθυμίαν τοϋ νά τδν έκδικηθώ, νά ίδω τδ 
αιμά του νά τρέχη ποταμηδδν, νά χύσω τδ ίδικόν μου, 
και τοιουτοτρόπως νά δώσω τέλος εις τά βάσανά μου.

“ Έπερίμενα μέχρι τής έπιούσης πρωίας, ίνα πέμ- 
ψω τήν επιστολήν καί λάβω θετικάς πληροφορίας πε
ρί τοΰ τόπου, ένθα ήδύνατο άσφαλώς νά τώ άποσταλή, 
καί ή νύξ έκείνη, ένεκα τής βραδύτητας, ήν ή σκληρο- 
τέρα τής ζωής μου. Κατατρυχόμενος διηνεκώς ύπό τβ 
τοΰ έρωτος καί τής δργής, τής γενναιότητος καί τής 
έκδικήσεως, τοΰ πάθους καί τοΰ καθήκοντος, δέν ήδυ
νάμην είσέτι ούτε τδν έρωτα νά νικήσω, τδν όποιον 
μοί είχεν έμπνεύσει ή πλέον άχάριστος γυνή, ουδέ να 
παραιτηθώ καθ’ δλοκληρίαν τής καταφρονήσεως καί τοΰ 
μίσους, τδ όποιον αυτή τόσον δικαίως μ’ ένέπνεεν.

«θά κτυπηθώ διά μίαν γυναίκα, έλεγον, ήτις μέ 
προδίδει ; Θ’ άποκαταστήσω αυτήν δυστυχή άφαιρών τδ 
άντικείμενον τής τρυφερότητός της; Θά μολύνω τάς 
χεΐράς μου εις τδ αίμα ένδς άνθρώπου, οστις ήν φίλος 
μου; Θά γενώ τδ δργανον δικαίας μέν, πλήν σκληρός 
έκδικήσεως; Δέν πρέπει ν’ άφήσω κάλλιον τούς έγκλη- 

| μαςίας εις τήν ςύψιν τοϋ συνειϊίτος, όπερ τάχιον ή
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βράδιαν θέλει-δηλητηριάσει τήν ευτυχίαν των ; ούτω 
πως τδ ίτογικύν μου μέ ύπαγόρευε.

«Πλήν θέλω δυνηθή νά ιδω μέ βλέμμα ήρεμον ά- 
φαιρεθέν μοι τδ πσλυτιμότερον αγαθόν; θ’ άπολέσω 
τήν ευτυχίαν μιυ χωρίς νά έκδικηθώ ; θ’ άφεθώ χα 
μιρπώς εις τήν άνάπαυσιν^ χωρίς νά ικανοποιηθώ καί 
νά τιμωρήσω ;>. Πώς I δ·πλέον άχάριστος άνθρωπος 
θά χαρή χαράν μεγάληφ διότι μ’ άπεχατέστηοε τδν 
πλέον άξιολύπήτον ;... “Οχι, άνεβόα ή έςυβρισθεισα φι
λοτιμία μου ένδομύχως, όχι, ή χειρ αυτή θά χύσει τδ 
αίμά του, ή δ φίπιστος θελει άπολέσει διά μιας καί 
μόνης βολής τήν τε έραστήν, καί τδν όποιον τολμά ν' 
άποκαλή φίλον τηΛ*ν ,·

,· · · * ‘ (’Ακολουθεί).
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Μ ετάφρασις

ΛΛεζάνδρου Ίωαννίδου.

(Συνέχεια ίδ. φύλ. 99).

ΚΕΦΑΛ. ΕΚΤΟΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΓΤΑ1ΟΝ.

Φυσιογνωμία τής Κυριακής ir Aoritra. — 
Λειτουργία xal Temple Bar.— Ό Φίγερος πο- 
Λιτογραφηθεις ’Άγγλος.—ΤεΛευταΐαι στιγμαί τοΰ 
Ροβίρτου Πη.Ι : δημόσιον πόνθοτ· — ιΗ Λόγια 
τής’ΟΕφόρτης ττόΛις, χαΐ τά εΐχοσιδύω αυτής Λι- 
όακτήρια. — "Ότι ή γτάμη η ^ερι τής υπεροχής 
των Βρεττανεχων σιδηροδρόμων εσ^αΛμένη. — 
‘Ο βίος περιήγησις...— ’Ανάμνησις ιού Ζω
γράφου Λουδοβίκου Λγου. — Περιήγησις των 
ερειπίων τής ΚενιΛβόρθη ς. — Φροΰριον μυ
θώδες Warioic. — Τυχαία άνακά.Ιυό-ις άρι- 
στουργήματος έν τω Britisb-inslitution : Σωφρο
νιστή ΆγγούσσοΛα. — Drichlon. Περί τής ’Λγ- 
γ.Ιικής σεμνότητος. — Αστιγγς και Γου.Ιιέ.Ιμος ό 
καταχτητής. — Οί έζόριστοι τοΰ Λγίου Λεονάρ- 
δου : Λουδοβίκος ΦΙΛιπος και ό βασι.Ιεΰς Lear. 
— Π.Ιοϋς καί περί Σουσεζτίας καί Κέντ έν πα- 
ρόδω. ’Επάνοδος εις ΓαΛΛίαν. — 'Γέ.Ιος.

Μετά έβδομαδιαίαν άδιάλειπτον εργασίαν, άϋπνίαν καί
ενέργειαν, τδ Δονδΐνον καταβεβαρυμένον, άντλεΐ νέας 
δυνάμεις δι* άναπαύσεως είκοσιτεσσάρων ωρών. Άπδ 
τής ήμέρας τοΰ σαββάτου, περί τδ μεσονύκτιον μάλι
στα, ή οψις τής πόλεως άλλοιοϋται, ή κίνησις παύει, 
καί τήν έπιοΰοαν δ ήλιος άνατέλλε: χωρίς νά έξυπνη- 
οη τήν πόλιν, ής αί πολυτάραχοι οδοί μένουσιν ήδη 
σιωπηλά! καί έρημοι.

Ή ταραχή τών παρελθουσών ημερών καθιστά άναγ- 
καίαν τοΐς πάσι τήν άνάπαυσιν ταύτην, μόνην παρα- 
χώρησιν γενομένην τή φύσει, εις χώραν, ένθα ή ζωή 
είναι τοσοϋτον έπίπονος. Οί μέν ά^ιεροΰσι τήν κυρια- 
κήν εις τδν ύπνον, οί δέ εις τδ νά διάξωσιν έν ελευθε
ρία τήν μόνην ημέραν καθ’ ήν είναι κύριοι εαυτών.

Τινές όμιλοΰσι μεθ’ύπερβολής περί τής θρησκευτι ·

κής αύστηρότητος τής έπικρατούσης κατά τήν ήμέραν 
ταύτην τής αναγκαστικής άναψυχής. Πολλοί δέ πιστεύ- 
ουσιν ότι τιμωρείται έν Αγγλία διά ζημίας δ διασκεδά- 
ζων τήν ,κυριακήν εις τδν οίκον αΰτοϋ διά κλειδοκύμ
βαλου, πλαγιαύλου ή βούκινού (cornet a piston) 
τοΰτο είναι ψεύδος, διότι cl νόμοι τής χώρας ταΰτης 
δέν είναι τοσοϋτον εΰεργητικοί Πολλοί πάλιν ήκουοαν 
οτι μένει άσιτος τήν κυριακήν δ μή προβλέψας ν’ άγο- 
ράση τροφάς τήν προτεραίαν, διότι είναι αδύνατον νά 
εύρη τις τότε καί άρτον μόνον . Είναι άληθές οτι οί 
άρτοπώλαι, οί άλλαντοπώλαι, οί καπνοπώλαι, οί κα- 
φεπώλαι, άφίνουσι τά έργαστήρια αύτών άνοικτά μέ
χρι τής ένδεκάτης τής πρωίας, δτε έκαστος άποσύρε- 
ται ίνα μεταβή εις τήν έκκλησίαν. Άπδ τής πρώτης 
μέχρι τής τρίτης ώρας πάλιν τά έργαστήρια άνοίγουσιν, 
έπειτα πάλιν κλείονται. Μετά δέ τάς πέντε δύνανται 
ο'ι οΐνοπώλαι και cl ξενοδόχοι νά προμυθεύσωσιν οίνον 
ή τροφήν τεΐς βουλομένοις.

Τά δημόσια καταστήματα, c’ov Μουσεία, Θέατρα, 
στοά! διάφοροι, κλείονται άπαντα τήν κυριακήν, μάλις-α 
δέ αί έκκλησίαι, έκτδς τών ώρών καθ’ ά; αί λειτουρ
γία! τελούνται. Δέν δύναται δέ τις ν’ άποδίδη έπισχέ- 
ψεις κατά τήν εις τδν Θεόν καί τήν οικογένειαν άφιε- 
ρωμένην ταύτην ήμέραν. Ούτω λοιπόν ή δέν έξέρχον- 
ται ποσώς τοΰ οίκου αυτών τήν ήμέραν ταύτην, ή cl 
πλουσιώτεροι πορεύονται άπδ τής εσπέρας τοΰ σαββά
του εις τήν έξοχήν ή εις έπίσκεψιν πόλεως τίνος πα
ραθαλάσσιας, χάριν λουτρών.

Αφορμή δέ τής συνήθειας τούτης φαίνεται ή τής ?· 
σότητος έπιθυμία παρά τοΐς Άγγλοις. Διότι μήπως π. 
χ. οί ύπηρέται, οί φύλακες τών μουσείων, οί ύποκριτα?, 
οί μουσικοί, δέν πρέπη νά έχωσι και αύτοί ήμέραν τι- 
νά καθ’ ήν ν’ άναπαύωνται, ώς οί κύριοι αύτών, οί πε - 
ρίεργοι, οί φιλοθεάμονες καί οί μελομανεΐς ; Παρά τήν 
συνήθειαν τών συμπατριωτών μου, ώφελούμην τά μέ
γιστα έκ τής κυριακής, Καταβεβαρυμένος ύπδ τών έκ- 
δρομών καί τής έργασίας (διότι κατά τδ διάστημα πέντε 
έβδομάδων δέν έκοιμήθην πλέον τών τεσσάρων ώρών 
καθ’ έκάστην), ήτθανόμην ένδόμυχον τινα εΰχαρίστη- 

ι σιν οτι ήδυνάμην νά έξοδεύω τδν καιρόν μου εύσυνειδό- 
τως καί νά προφυλάττω έμαυτδν άπδ παντός καθήκον
τος, πάσης εύχαριστήσεως καί πάσης σπουδής. Μοί έ- 
φάνη δέ οτι ή αεργία έκάστου συνετέλει πρός ιδίαν μου 
ησυχίαν, καί ή σιωπή ύφ’ ή; περιεκυκλούμην, ή θέα 
τοσούτων ανθρώπων σοβαρών καί άέργων, έβύθισε τήν 
ψυχήν μου εις είδος τι δκνηροΰ ρεμβασμού, καί είςή- 
δείαν τινα νευρικήν νάρκωσιν.

’Άλλως τε, μήπως ή θέα πόλεως αίφνης μεταβαλ- 
λομένης δέν είναι αξιοπερίεργος ; καί εύχάριστος δέν 
είναι ή θέα πολυταράχου τινδς κυψέλης, μεταβαλλο - 
μένης εις άποκεκοιμημένον στρατόπεδον;

Διακόσιαι χιλιάδες καπνοδόχων στεροΰσαι τήν ήμέ
ραν ταύτην τήν άτμοσφαΐραν τοΰ δλεθρίου και πνιγηρού 
αύτών καπνού, άφίνουσιν αύτήν καθαρωτέραν καί δει- 
κνύουσιν κάποτε εις τούς δυστυχείς τούτους θνητούς τδ 
στερέωμα τοΰ ούρανού, δπερ ίσως ούδέποτε ήθελον (- 
δεΐν άνευ τής·>καθ^ερώσεως ταυτης τής χυριακής.

Άπήντησα οινοπότας τινάς μελαγχολικούς δυσαρε- 
στουμένους τά μέγιστα έκ τής σχολής τών καπηλειών 
καί πρδς οΰς πρέπει νά όμιλή τις μετά τέροφυλάξεως 
Πρδ δεκαπέντε έτών τά καταστήματα ταΰτα ήσαν Α
νοικτά κατά τδ διάστημα όλης τής ήμέρας· ίκτοτε δέ 
άπεφασίσθη νάκλείωνται δϊς τής ήμέρας άνά δύω ώρας.

L
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Έν τή χώρα τ«ύτη, ένθα ό λαός φύσει ρέπει πρός 
τήν μέθην, συνιόαινεν οτι ό έργά-.ης, συνειθισμένος είς 
έργασίαν αδιάλτιπτον καθ' όλην τήν έβδομάδα, έδλεπεν 
εαυτόν τήν χυριακήν έλεύθερον παντός ζυγού χαί πά- 
οης εργασίας, χαί Αγνοών πού νά μεταχειριοθή τάς ώ 
ρας έχεί·»ας έβριπ-ετο έντός τών οινοπωλείων καταξο- 
8ιύων τόν έόδυμ,αοιαΐον αύτοϋ μισθόν άνευ διακοπής. 
Έπερχομενης 8έ τής εσπέρας ό δυστυχής ούτος εύρί- 
οχετο είς αθλίαν μέθης, Ασθένειας χαί ένδειας κατά 
βτασιν, χαί ή γυνή χαί τά τέκνα αύτοϋ έμενον άσιτα.

Τήν σήμερον δμως ό τεχνίτης ούτος Απάγεται είς 
τόν οίκον ύπό τής συζύγου του, ώφελουμένης έχ μιχρας 
τών καπηλειών σχολής· χαί έάν έπαναχάμψη αυθις, 
θέλει τόν ουρεί είς τάς τ εις μετά μεσημβρίαν, έν ένί 
λό- ω αί ΰτό τοΰ νόμου έπιθαλλόμεναι διαχοπαί αύται 
έμποδίζουσι όπωσοΰν τόν ζυθοπότην χαΐ οίνοπότην άπό 
μεγάλας καταχρήσεις. Μοί φαίνεται 8έ οτι, τέσσαρες 
ώραι σχέψεως ιίσίν ωφέλιμοι ού μόνον είς τήν κεφα 
λήν άλλά χαί είς τον στόμαχον. Ουτω λοιπόν ό περί 
τών καπηλε ων κανονισμός ούτος, περιποιεΐ, ώς οί νό
μοι τοϋ Μωϋσεως, είς τά κοσμικά συμφέροντα τήν ί 
σχϋν τής καθι,ρώσεως τών θρησκευτικών διατάξεων, 
κηρυττοασών, δτι άθεοι νόμοι 8εν δΰνανται ποτέ νά κα 
νονισωσι τά ήθη. ’Από δεκατεσσάρων ήόη έτών, όμολο- 
γοϋσιν απαντες, δτι ό αριθμός τών μεθύσω» ήλαττώθη 
έπαισθητως καί δτι φιλονεικίαι καί γρονθοκοπήματα 
σιίμβαινουσι σπανιώτερον. Ούχ’ ήττον δμως, μ’ δλας 
ταύτας τάς βελτιώσεις παρετήρησα είς τήν συνοικίαν 
τοΰ W hite-chapel παρά τόν ουδόν ενός Giu-housse 
δύω πυγμάχους θέττοντας χαμαί τά έπιχιτώνια αύτών,

εκλέγοντας θέσιν, στηριζομένους έπί τών ισχυρών ai- 
τώ» ιγνύων (jarrets) σταυρόνοντας τοϋ: πυγμοϋς αυ
τών, καί γρονθοκοπουμένους σφοϊρώς καϊ κατά τούς 
κανόνας τής πυγμαχίας "Εκαστος κτύπος έπί τοϋ 
αηδούς τοΰ αντιπάλου προσώπου καταφερόμενος άπε 
τέλει ήχον τινα πλαδαρόν καί Αντιπαθητικόν, κυρτοΰντα 
πηδάλιου δίκην καί είς πολτόν (marmelade) μετα- 
δαλλοντα τήν five, έφ’ ής κατέπιπτε στυδαρά ή εύγε

νής τοΰ Αντιπάλου χειρ}... ’Αλλά δυσϊύχώς δι’ έμέ α
στυνομικός τις ύπάλληλος είσελθώ» έχώ^ισε τούς πυγ- 
μαχοϋντας. “Αλλοτε ή πυγμαχία ήν σφόδρα έν ένερ- 
γεια είς τά καπηλεία* έπειδή δμως πολλοί έφευγον έκ 
τού σταδίου τής μάχης μέ ;ίθραυσμένας τάς κεφαλάς 
καί αίματόφυρτοι, ή άστυνδ^ιία έμπόδισε τήν έκ τής 
πάλης ταύτης ύαχαγωγίαν* καί, οΰτως^ή τέχνη βαίνει 
είς απώλειαν! .. .Φ *

Έξελθώ» τής έκκλησιας κυρ ιαχήν τινα έξέπλάγην 
βλέπων τήν πληθύν τών είς τήν έξο/ην πορευομένων 
δ·.ά τών παντοφορείω·», καί παρασύρεις ύπδ τούτων 
άπεφάσισα νά έξελθω τών τειχών. ·Επορευόμην είς 
έπίσκεψιν Αξιέραστου τινός ^Λς j^pa τδ Watham- 
stow κατοικούσης, καί ήιις διαμε^θυσα κάποτε εις 
Παρισίους, ίσως ήθελε δεχίή τήν ώεοπον έκείνην κατά 
τήν κυριακήν ταύτην έπισκεΦίχ. 'Αλλά πού εύρίσκετο 
τό Wathamstow; τό ”φιρεπε. νά υπάγω
είς αυτό διά ξηρας ή διά’τονποτάϋρΰ; 8ι* άμάξης ή 
διά τοϋ σιδηροδρόμου ; »τα ταΰτα σάς βε-
6αιώ δυσχόλως λύονται δία τδν μο%ς έννοοϋντα τήν 
Αγγλικήν καί μή είδότα ποσώς τάς όδούς τοΰ Λονδί
νου, διότι οί καλώς γιγνώσκοντες τάς Αγυιάς καί τάς 
θέσεις τής πόλεως ταύτης είσι σπάνιοι, σπανιώτεροι δέ 
οι έχοντες μεθ’ εαυτών χάρτην τινά τών ,τοΰ Λονδίνου 
καί τών πέριξ αυτού.

Μήν ύποθέσετε δμως δτι πας έρωτώμενος δέν κα
ταβάλλει τούλάχιστον τδ κατά δύναμιν προσπάθειας 
τινας ΐνα σέ συμδουλεύση. Αγνοώ δέ, διατ! οι Άγγλοι 
γενικώς νομίζονται παρ’ ήμιν μισόςενοι καί άμοιροι- 
παντός υποχρεωτικού πλεονεκτήματος. Πανταχοΰ ά- 
πήντησα τρόπους υποχρεωτικούς, εύπροσηγορίαν καί 
φιλοξενίαν άνευ έξαιρέσεως είς δλας τάς κλάσεις. Οί 
Γάλλοι μας νομίζουσιν έαετούς πανταχοΰ έπιδοκιμα- 
ζομένους, ώς γενειόντας, δπερ όμολογητέον δτι δλί- 
γον ευχαριστεί τούς κατοίκους χώρας, ένθα ό έρως 
τοΰ ξυριζεσθαι κατήντησε παροιμιώδης, καί έκτείνεται 
μέχρι τών λειμόνων καί τών πεδιάδων.

Άλλ’αισθάνομαι δτι τυχαίως καί άμεθόδως πολυ
λογώ* διότι ένταΰθα δέν πρόκειται περί λειμόνων, άλ
λά περί μυστάκων. Τδ κόσμημα τούτο τής ανδρικής 
μορφής έποσύρει τήν βρεττανικήν εύθυμιαν καί τδν 
γέλωτα. Εις τινας "Αγγλους φαινόμεθα Αλλόκοτοι μέ 
τούς μύστακας ήμών καί μάς ύποβλέπουσ: μειδιώντες 
είρωνιας μειδ.αμα· άλλοι θεωροΰσιν ήμάς περιέργως 
μέν, άλλ' ούχί δυσμενώς, έχτδς έάν βαδιζωμεν διά 
τοϋ κομπαστικού καί Αναιδούς εκείνου ύφους, air tran- 
che-montagne, τοΰ τοσοΰτον οικείου τοΐς Γάλλοις. Ό 
"Αγγλος οΰδεποτε παρατηρεί περί εαυτόν καί δυσαρε- 
στεΐται, δταν βλέπει τινά άσυστόλως περιεργαζόμενον 
αύτόν....

Έπρόκειτο λοιπόν νά εΰρω πού έκειτο τό “VVatliaiU— 
Stow. Εϋρισκόμην ήδη είς τό Άσνυ, ουτινος τά ερ
γαστήρια ήσαν κλειστά' άνευ δέ τής πεποιθήσεως ήν 
είχον περί τής υποχρεωτικής τών Αστών Αγαθότητος 
ήθελον άπελπισθή τοΰ νά ευρώ τήν είρημένην δδόν. 
Άλλ’ έπέπρωτο νά διέλθω διά πολλών δοκιμασιών έως 
ού φθάσω είς τδ ποθούμενον τέρμα μου. ’Ιδού δέ ή ’Ο
δύσσειά μου.

Καπνοπώλης τις μ' έσυμβούλευσε τδ ποώτον νά 
ποριυδώ είς Bishop, ’s’ gate Street, άρ. 50, ένθα 
πιθανώς ήθελον εΰρει ώχημά τι. Ή όδδς αύτη έκειτο 
ύπέρ τό δέον μακράν έδέησε λοιπόν νά έρωτώ πολ-

;οσοϋτον καλώς προεμάντευε, καί δειξας μοι 
ή^ωφειλον ν' Ακολουθήσω, άνεχώρησε χωρί,

·»

λάκιςπερί τής ,όίοΰ, είς ήν εύρισκόμην, καί τέτος έ 
φθασα είς πλατείαν τινα άφ’ ής άνοιγοντο τρεις μεγά- 
λαι έδοΐ, ’δ» ήγνόουν τίνα νά έκλεξω, δτε αισθάνομαι 
χειρα τινα έπί τής ωμοπλάτης μου. Στραφείς δε βλε 
πω διαβάτην, δν ήρώτησα τελεοταΐον, καί οστις 
προειδώς Μόν δισταγμόν μου μέ ήκολούθηοεν έν A 
γνοία μου έπί σχεδόν έν τέταρτον τής ώρας. Έμειδιασε 
8έ διότι τ, 
τήν όδόν* 
νά περιμεινη τάς ευχαριστήσεις μου.

Άλλά φαίνεται δτι δ πρώτος μου δδηγδς έλανθάσθη 
ώς πρός τόν Αριθμόν τής' δδοΰ Bishop Sgate street 
ένθα έμ^.λον νά εΰρω άμαξαν διότι ή ύπδ τόν Α
ριθμόν έκεΐνον οικία ήν καπηλεΐόν τι ήμιανεωγμένον, 
ένθ’ είσελθών εύρέθην έν τώ μέσω πλήθους μέθυσων καί 
καπήλιηγ τοΰ λαού, οιιινες, άμα είσελθόντα, παύσαν- 
τες τοΰ «υνδιαλέγεσθαι καί Ατακτεΐν, μέ κατεμέτρων 
διά τών όμμάτων Παρά τδν δκρίβαντα έκάθητο νέος· 
τις πρδς δν άποτανθείς ούτε έννοήθην, ούτε έννόησα 
τήν άπάντησιν του.γ Τότε φοιτηταί τινες τοΰ καπηλειού 
ήρχισαν- νά μεσσ^αόώσιν καί, έκαστος, νομίζων δτι 
μόνος δύναταί νό» μ’ έννοήση, μ’ έσυρε πρός έαυτόν. 
'Επί τέλους μοί έδόθη Αμφίβολός τις πληροφορία, καί 
έξίφυγον τών χειρών τών καταχτητών έκείνων. Πλήν 
δυστυχώς Αφού πέοιεπλανήθην αρκετά καϊ ούδέν ευ- 
ρον ήτιαγκάσθην ούθις νά έπαναχάμψω είς τδ αύτδ καπη
λειού. Και ιδού νέα: πάλιν έξηγήσεις, καθ’ άς έμενον 
ώς εύήθης μεταξ^ τών χυδαίων έκείνων Ανθρώπων, ών 
εις μ^κιστα Ανεμίχθη περισσότερον είς τήν ύπόθεσιν 
ταύτην, καί έπί .τέλους βίψας συμπαθές τι βλέμμα έπΐ 
τοΰ πλήρους αύτού ποτηρίου, καί ήμικενώσας αύτδ, μ’ 
έθεώρηΒ, καί παραιτών μετά στεναγμού τδ καπηλεΐόν 
μοί λέγει, Come here, καί μέ έσυρε άπό της χειρός 
πρδς τήν δδόν .
'‘Κ Απόστασή, ήτον ούχ! μικρά Όδηγήσας με δέ 

μέχρι τής πύλης, έκτύπησεν αύτήν καί μ’ έγκατέλει- 
ψεν. Άθ^λά δυστυχώς ή ώρα τής Αναχωρήσεως τών 
άμφιών είχε π'αρέλθει κα! ώφειλον νά παραιτηθώ τοΰ 
σκοπού μου. Περίεργος δμως ΐνα μάθω πόση ή ύπομο- 
νήφών Ανθήρων τούτων, και μήν έχων άλλην τινα 
σπουδαίαν •αν έπέστρεψα καί είσήλθα τρίτην

φοράν εΐ?*τό καπηλεΐόν, ένθα ή θέα μου κατέπλη- 
ξε’φαίνεται τούς έν αύτφ. Ούδέν ήττον δμως εύρέ- 
θη δεύτερός "τις έτοιμος νά μέ δδηγήση αύθις. Είπον 
λοστόν, οτι ευρον τδ μέρος, και διά νά συμπληρώσω 

; μου, ήοώτων περί τής ώρας τής Α- 
ών αμαξών, καί περί τής έπιστρο- 

λρκδν, οτι εύρο 
ταχπληροφόρίας

ίή,ς, κ. τ. λ. · 
if ‘Η καλοχ^ αθία έν τούτοις καί ή υπομονή αυτών 
ι^ήρξεν Ανεξάντλητος. Σημειωτέου δί δ*ι οι πλεΐς·οι 
ffijv μεθυσμένοι σγεδό».

Προσέφερα ποτήριον ψωμιού είς τόν οδηγόν έχεΐνον 
χαί έπια εις υγείαν δλω», άντιχαιρετησάντω» με Γαλ
λιστί. Είς δέ μοί άπεχρίθη.
. ·— Mossio, vive Louis Philippe ! δι’ δπερ 

'Ιι>'Πρόιρων του.ΏΔέν ήδυνηθ^ν λοιπόν νά πορευθώείς εις Walthan- ειΐφ περί τάς δέκα τής έπιοόσης. Φθάσας είς φτό γραξίιον τών διευθύνσεων νήστις καί δλίγονάρ- ήρώίήσα. μμαξηλάτην τινά έάν είχον καιρόν νά »ίς ξενοδοχειόν τι. Τότε δ αμαξηλάτης

καταδάς τοΰ θρανίου του, μέ ώ^ήγησεν »’ς τ. ξενοδο- 
χείον και μοι εΐπε νά γευματίσω ήσυγως καί μέ τήν 
υπομονήν μου, υποσχόμενος μοι ότι ήθελεν έλθει νά 
μέ ζητήση τήν στιγμήν τής άναχωρήσιως ! ...

Έπειδή δέ ό ήλιος δέν είχε δύσει είσέτ·, οί 
'Άγγλοι έκράτουν υπέρ τάς κεφαλάς αύτώ·» πε- 
τάσσους ή μάλλον σκιάδια τινα Αλλόκοτα, χαί ΐνα 
προφυλαξωσιν εαυτούς έκ τοΰ πολλοϋ χυνιορτοΰ, 
πρ·σήρτω» εις τά σκιάδια αύτών υφάσματα πρά
σινα περιποιούντο αύτοΐς άμαζόνειόν τι ύφος. Παρ’ 
έμοί έκαθητο Άγγος τις ομιλώ» τήν Γαλλική», 3ς- 
τις έννοήσας φαίνεται τούς έπί τοιαύτη θέα λογισμούς 
μου, μοί είπεν,

— Εν Γαλλία έχετε τοσαΰτα πλεονεκτήματα, 
άλλά δυστυχώς δέν ήςεόρετε να τά μεταγειρισθήτι 
Έπομένως μεμψιμοιρεΐτε άδιακόπως. Οί φόροι σας 
είναι τόσον ολίγοι! . . .

— "Ω κύριέ μου* φαίνεται ότι διδάσκετε έκτου. 
Ασφαλούς (vous en parlez tout a votre aise).

— Βλέπετε τήν οικίαν ταύτην; Πληρόνω εις τό 
κράτος πλέον τών 500 φράγγων σας φόρον, μό»ον 
διά τά παραθυρα καί τάς θΰρας. Ό φόρος επίπλων 
αιθούσης τίνος 3000 φράγκων, ανέρχεται μέχρι τοΰ 
τρίτου τής Αξίας αυτών.— Άλλά δέν σας έπιβάλλουν τοσοΰτον βαρείς φόρους έπί τών κρεάτων καί τών ιχθύων. Τά διαπυ- λια τέλη (octroi) είσίν άγνωστα παρ’ όμΐν, καί εί- κοσιοκτώ λίτραι άλατος τιμώνται έν σχεδόν σελινιον.

— ‘Ωςπρός τά διαπύλια τέλη συμφωνώ. ‘Ως 
πρός τά λοιπά δμως τί έπρεπε νά κάμη ή Κυβέρ- 
νησίς σας; ’Επειδή τρομάζετε έκ τής έλαχίστης έπΐ 
τών προϊόν-«,ν έπιδαλλομένης πληρωμής, αναγκά
ζεται αυτή νά διαμοιράζη τόν φόρον μεταξύ χι- 
λίων Αντικειμένων λαμβα.ουσα αύτόν ολ γον κατ’ ο
λίγον, δ·ερ καθιστά δυσκολωτάτην καί πολυδάπανον 
τήν ε’σπραξιν Καταζίνεσθε κατ’ έτος εις τήν έλάτ- 
τωσιν τοϋ προϋπολογισμού, αύςοντος άδιαλείπτως, 
Αντί νά ζητήτε τήν αύξησιν^ τοΰ δηυοσιου πλούτου. 
‘Η β.ομηχανία σας παρακμάζει, ή πενία σας αυξά
νει, καί όσον μάλλον τό βολάντιόν σας εκκενώνεται 
τοσοΰτον ένατενίζετε πρτς τήν έλευθιρΆν, μή λογιζό- 
με»οι δτι ή τών λαών έλευθερία Αναλογεί πρός 
τήν υλικήν αυτών ευδαιμονίαν. Τί λοιπόν συμβαί
νει ; ‘Εκάστη έπανασ·αεις, έ» δνόματι τής δημο
κρατίας γινομε’νη, σας ζημιοΐ κα· σάς επιβάλλει

κυβέρνησιν αείποτε ηετον τής πρώην έλιυθιριά- 
ζουσαν. {

— Οί λόγοι σας δέν είναι παρηγβρητικνί, κατα- 
δειχνύουσιν δμως δτι έ εχύψατε όλίγον *:ς τή’ σπου 
δήν τών τής πατρίδος μου.

— “Ημην έν Γαλλία μετά τά 1848, καί σας έ-
πολέμουν χατα τόσ Αγγλικόν τρόπον, οστις είναι χιν- 
δυνωδέστερος καί μάλλον έπιζήμιβς’ Διευθυνα τήν πο
λιορκίαν τοΰ Λογδούνου. f— Όμιλεΐτε αίνιγματωδώς.— Ή πολιτική ημών δέν θηρεύει Αφ’ εκάστης γώρας είμή πάν δ,τι ωφέλιμον. Γενικώς δε αΰιη ώ- 
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φελιιται ώ; προς την ήπειρον, έπ! τών δυστυχιών ήμών. Ουτω π. χ. έμιμήθη τά πλεΐστα άντικείμενα τής βιομηχανίας υμών, καί δσημέραι άντικαθιστώμεν ύμας ώς προς τάς έμπορικάς έπιχειρήσεις είς τά πλεΐστα τής υφηλίου μέρη.— Πά ! μάς μένουσιν έτι πολλαί έμποριχαί 6ί- σιις.— Σύμφημι* θέσεις δμως κενά! κα! άθλιαι. Παρ’ δμιν ό έμπορος δέν έχει χρείαν είμή συντόνου τίνος εμπορικής πίστεως, διότι κερδοσκοπεί μόνον έπί πέντε ή δέκα έτη, καί δέν έξακολουθεΐ να έξασχή τό επάγγελμα τοϋ πατρός αύτοΰ. Έκ τούτου δ’ έπε- ται δτι δλίγον φροντίζουσιν οί πλεϊστοι πρδς άπό- κτησιν διάσημου έμπορικοΰ όνόματος, κα! διά τοΰτο μεταχειρίζονται πάν θεμιτόν ή αθέμιτον μέσον πρός τήν δσον τάχιον αυξησιν τής περιουσίας αυτών. Ένεκα τούτου τό έμπόριον ήμών είναι πάντοτε ύποπτον, ένω τό ήμέτερον ένεργεΐται διά χρηστότητας κα! τιμιότητας άπαραμ'.λλου, κα! τοΰτο δχι διότι είμεθα τιμιότεροι ήμών, άλλά διότι τοΰτο απαιτεί τδ συμφέρον μας. Λοιπόν τά έθνη μεταχειρίζονται τά προϊόντα ήμών άχουσίως. Καί διά τοΰτο προτιμώσιν αείποτε ήμάς όσάκις έλθωμεν μεθ’ύμών είς συναγωνισμόν έπί τίνος άντικειμένου. Μετά τήν Λα,μπράν 

ύμών Φεβρουριανήν έπανάστασιν, τά τής μεταξουργίας έργοστάσια του Λουγδούνου έπαθον πολύ κα! οί έρ- γάται σας ίστεροΰντο έργασιάς. Βλέπων ύμάς ούδεμίαν ποιοΰντας θυσίαν ύπέρ τοΰ βιομηχανικού τής πόλεως ταύτης κλάδου, άπεφάσισα νά ωφεληθώ, ix τών περιστάσεων. Συμβουλευθείς οθεν τόν πρώτον Λόρδον θησαυροφύλακα χαί τον πρόεδρον τοΰ έμπο- ρικοΰ συνεδρίου, ήλθον είς Γαλλίαν έπ! σκοπώ τοΰ νά παραλάβω μετ’ έμαυτοΰ τούς έργάτας, οΰς όμως εύρον άληθεΐς πατριώτας, κα! δυσκόλως άπατωμέ- νους, τοσοϋτον μάλλον χαθ’ δσον έζήτουν νά παραλάβω τούς εύφυεστέρους κα! έπιτηϊειοτέρους αύτών. Κατά τήν έποχήν ταύτην μοί έστειλαν χρηματικήν επικουρίαν, δι’ής έξέκαυσα στάσεις έπικινδύνους, ή- δυνήθην νά συλλέξω έκ τής Ελβετίας, τοΰ ‘Ρήνου καί τής Βελγικής τριακοσίους τών έντελεστέρων τής μεταξουργίας ε'ργατών, καί έκτοτε, κατά τινα μάλιστα δευτέραν είς Λιών κα! εις Αγιον Στέφανον περιή- γησιν, περί τούς έπτακοσίους άλλους έργάτας. Ήδη τά ήμέτερα έργοστάσια τών έριών «α! τών ταινιών έργάζονται άδιαλείπτως, κα! τά προϊόντα αύτών μετ’ δλίγον θέλουσι γίνει εφάμιλλα τών ήμετέρων, έπι τέλους δέ θέλουσι τά χαταλλάξει. Ίδού τινι τρό- πω ένησχολήθην κα! κατέστρεψα τό βιομηχανικόν σας Λούγδουνον,— ΕΖσθαι λοιπόν ύπέρπλουτος καί έμμανής πατριώτης.— Είμαι πλούσιος, χάρις είς τάς χορηγίας τής κυβερνήσεως, βοηθούσης αείποτε τάς επωφελείς βιομηχανικά; επιχειρήσεις, χαί πατριώτης έχων τόν ζήλον τοΰ νεοφύτου. Έγεννήθην εις Chatellenault, κα! έπολιτογραφήθην 'Αγγλος. Ή έπιμέλεια καί ή δραστηριότης, πλεονεκτήματα άλλως τε σπανίως ά- 

παντώμεναέν Γαλλία, περιφρονοΰνται έν αυτή. Είσήλ- θον είς τήν υπηρεσίαν τής ’Αγγλίας καί ^ν ύπηρέ- τησα είμή μίαν χαί μόνην πατρίδα. Άλλά δέν δύ- νασθε νά φανταοθήτε όπόσαι ένταϋθα αί τής εΰπο- ρειας πηγαί, κα! όποιοι πολιτικοί ά.νδρες.ΐ| Δύναμαι δμως νά σάς δώσω ιδέαν τινά περ! τούτων δι’ ένας άπλοΰ ανεκδότου.
■°— Σάς ακούω. %— Έπί τής συνθηκολογήσεω; τής τετραπλής σύμμαχος, εΰρισκόμην εΖς Μαδρίτην, δτε έσυζητεΐ- το ζήτημά τι δόσκολον καί δυσδιάλυτου, κα» οΰτινος ή λυσις, ώς γενομένη άνευ τής συγκαταθέίιως ύμών, καί χαθ’ ύμών μάλιστα, άπήτει πολλήν ταχύτητα' διότι έπρεπε νά συμφωνήσωμευ πριν ή ή κυβέρνησές σας είδοποιηθή. Κατά τύχην μανθάνω τότε, ότι δ πρέσβυς ύμών ειδοποιηθείς έν καιρώ περ! τούτου έπεμπε ταχυδρόμον εις Παφισιους, καί τό ζήτημα άπώλλετο, έάν δέν έκερδ|ίναμεν ώ^ας τι- νάς. Χωρίς λοιπόν νά χάσω σ&γμήν, λαμβάνω ε<α ίππον καί άπό βυτήρος έλεύνδν φθάνω είς τόν πρώτον σταθμόν, οΰτινος ενοικιάζω κα! αποστέλλω δλους τούς ίππους. Τό αύτό έπραξα κα! είς τόν δεύτερον καί καθεξής μέχρι τών ορίων, ώσ,τε δ Γαλλικός ταχυδρόμος ήργοπόρησεν έπί δεκατέσσαρας ώρας. Έσπευσα λοιπόν τότε νά έπιστρέψω ήσυχος μολονότι δέν μοί έμιινιν ούδ* οβολός π^έον. Επιστρέψαντα δμως ό πρέσβυς ήμώΛ ού μόνον μ’ ευχαρίστησε κα! μέ συνεχάρη, άλλά κα! μ^έμέ- τρησε 40,000 φράγκων. Είπήτε τώρα, παρ»αλώ, τίς έν Γαλλία ήθελεν άποτολμήσει τήν τοιαύτην πο- λυδάπανον έπιχείρησιν ; Παρ’ ήμϊν . δμως μάθετ/ οτι πας Άγγλος είναι πρόθυμος νά πράξη τό αύτό εις παρομοίαν περίπτωσιν, διότι γνωοίζει οτι θ’ άποζημιωθή μέν άν άποτόχη, 6’ άνταμοι’φθή ,δέ έάν επιτυχή. .— Μήπως, ήρώτησα τότε αύτόν μητί ττεριςφ- νήσεως, άποκτήσατε δια παρόμοιας ίΐνος πράξεως κα! τό δίπλωμα τής πολιτογραφήσει·);! **— Όχι, κύριέ μου. Ή «ρώτησες σας όζει ολίγου ίπποτισμοΰ. Επομένως δέν ήξευρετε πώς νά διιυθύ- νητε τάς έρωτήσεις σας. .. ·, ·— ‘Ομολογώ δτι είσθε ύπέρ τό δέ^.διεφΛ^- μένοι.— Ήμεϊς ; άπαγε ! Ούδέποτε μετ&ίλλομεν τά' μέτρα ή τά σταθμά, αί ζωοτροφία: μας ούδέποτ^ πωλώνται νενοθεομέναι ώς παρ’ ύμϊν, 4ίνευ έξϊι< ρέσεως. Ίδού δέ καί ποΐαι αί άρχαί ήμών. Τό παν ύπέρ τής πατρίδος, τό παν ύπέρ τής γηραιας Άγ» γλίας, Rule Britannia! ... Τό κατ’ έμέ βλέπετε ότι έφύλαξα τήν έλευθέριον τής πατρίδος του ι μου φλυαρίαν κα! σάς έξομολογοΰμαι έλε|!θέρω< _ μοσιευσει ίσως τήν συνομιλίαν ήμών, διόφτοιαύτν ή άποστολήσας. Έκ ταύτης όμως ού-.-ί, ’φεληθή, καί μάλιστα ίνα άπαλλαχθή τκϋ κ’ίπου συλλογίζεσθαι έπ’ αύτής θέλει τήν χλίυάσε^
♦ ·
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— Κα: πού διάβολον έννοήσατε, ότι επαγγέλλομαι τόν συγγραφέα;— Ούδέν άπλουστερον. Οί λόγοι μου σάς έκ- πλήττουν μόνον διά τό παράδοξον αύτών* ή κριτική μου, ώς πρός τόν πατριωτισμόν ύμών, σάς ευχαριστεί διά τής ιδίας αύιής όςύτητος. Μολονότι δέ είσθε φύσει λάλος, μέ άκροαζεσθε μετά προσοχής ανεξάντλητου, χαί όποκρίνεσθε τόν ψευδάγαθον. Κάποτε φαίνεσθε σκεπτικός ώς άνθρωπος διαθετών χαί ταχτοποιών τάς εντυπώσεις αύτοΰ, καί τό ζήτημα, τό μετά τάς μικράς διιλείψει; επόμενον, παρίστζται είς τήν λογικήν τών ιδεών σειράν. Σάς βλέπω στα- χυολογοΰντα, σκεπτόμενον, χαί έν τώ νώ ύμών ύλην συγγραφή; άποταμιτύοντα. Τέλος δέ £ πτετε είς τάς πεδιάδάς βλέμματα ψυχρά καί έπανιιλημμένα, κα- ταδεικνύοντα τήν σπουδήν. Ώ είμαι βέβαιος ότι εΐ- σθε φιλολόγος, συγγραφεύς . . τί τό θέλετε ; . .— Ούχ’ήττον όμως είμαι βέβαιος, δτι κα! ύμεις είσθε τοιοΰτός τις συγγραφεύς κα! παρατηρητής, συγγραφεύς δμως έξωκείλας είς τού; σκοπέλους τής πραγματικότητας. Ή δραστηριότης ύμών δέν συνίστα- ται είς τήν φαντασίαν, άλλ’ είς τό πνεύμα καί άποτε- λεΐ τόν άνθρωπον. Ό ήρως ύμών είσθε ύμεις, δν όμως ό πρακτικός κατηνάλωσε βίος. Έν τούτοις κατά τινα έναποληφθεϊσαν ύμϊν συνήθειαν έπιφέρετε κάποτε πρός ιδίαν ευχαρίστησιν παρατηρήσεις τινάς μιχρολό- γους. Πιστεύω τά περί τής πολιορκίας τοΰ Λυών,ώς δέ πρός τό άνέκδοτον τής Μαδρίτης τό έγίνωσκα πρό πολλοΰ. 'Οργάνου εύμεταχείριστον καί κρυπτόν δέν έπιτυγχάνετε είμή τήν κτήσιν χρημάτων, διά τής θυσίας δμως τής φήμης καί τής ύπολήψεως ύμών.—- Σύμφημι. Πλήν βλέπετε δτι τό έπάγγελμά σας τοΰτο ούδέν σάς ώφελεϊ έν Γαλλίφ. Γενεϊτε Άγγλος !Ταύτας άκούσας τάς λέξεις, άνεχώρησα γελών σπαομωδικώς! Έκεΐνος δέ.— Υγιαίνετε, μ’έκραξεν απομακρυνόμενος, βλέπετε δτι έφθάσαμεν εί; τήν γωνίαν τής όδοϋ Was- thamstow.Ή ώρα παρήλθε ταχέως, χάρις είς τό άλλόκο- τον τοΰ τυχαίως συναντηθέντος συνοδοιπόρου τούτου ήθος. Οι λόγοι αύτοΰ παρεϊχον ύλην άξιοπερί- εργον άναγνώσεως· διό κα! έγραψα αύτούς έν συντομία χωρίς δμως νά προσθέσω τι περιπλέόν.Τό όχημα έστάθη έπί τίνος μονήρους όάοΰ πε- ριοριζομένης ύπό μεγάλων πτελεών, ύπό τοΰ ανέμου άεννάως ταλαντευόμενων. Έπί τής όδοϋ ταύτης εύρίσκονται σποραδικά τινα οικήματα, άλλ’ ήγνόουν τήν άκριβή τοϋ οικήματος τής Κ. Γ. . . . θέσιν, διό άπεφάσισα νά χτυπώ τυχαίως τάςθύρας. Πλήν έκ της πρώτης χροόσεως άνεγνώρισα τήν άπο- τυχίαν μου, Ρών έρχόμενον πρός τόν ουδόν τής δοράς σμήνος μικρών κοοασίων. Έκτύπησα περαιτέρω πλήν πάλιν ε*δον άλλο τοιοΰτο πλήθος, καί υπέθεσα δτι α! οίκίαι έκεΐναι ήσαν παιδαγωγεΐα. Ταχυδρομικός ‘τις ύπάλληλος μ’ έσυρε τής αμφιβολίας μου έκείνης, δεικνύων μοι τήν οικίαν ήν έζήτουν.
ΤΟΜ· Ε', (Φυλλάδιον 4 00)

Κρούω, κα! φαντασθήτε τήν απορίαν μου, βλέποντα πληθυν πάλιν νεαρών τοιούτων προσώπων τρεχόντων πρός έμέ. Νέον πιμδαγωγεϊον !Γνωρίζουσιν ίσως ο! άναγνώσταί ήμών ότι αί Αγγλικοί οίκογενειαι εισίν υπέρ τό δέον πολυάριθμοι. "Αμα λοιπόν ξένος τις έμφανισθή είς τήν θύιαν, τά μέν ά^ενα, δειμαλέα καί σειενά φύσει δντα, φεύγουσε κρυπτόμενα, ένω τά θήλεα παιδία, ήδη έμφυτον έγον- τα το είς τας γυναίκας τής χώαας ταύτης θάρρος αύτών, τρέχουσι πιρ’εργα, Γ·<α ίδωσι τόν έπισχε- πτόμενον. Έν τινι τών κατ’ έμέ παιδαγωγιιων εκείνων παρετήρησα διά τίνος ταπεινεΰ παραθύρου τέσ- σαρα κοράσια, χα’ά μέτωπον είς γραμμήν παρατε- ’ ταγμένα, εύθυβαδ ζοντσ, τάς δέ χεΐρας έπί τοΰ σώματος καί τούς δφθαλμ-.ύς άχινήτους εχοντα. Έγυ- μνάζοντο ύπό τίνος διδασκάλου τοΰ πεζικοΰ τή; βι- σιλίσσης* ίκτοτε έννόησα διατί οι 'Αγγλοι στρατιώται μοί έφάνησαν βαδ ζοντες ώ; αί Άγγλιδες, διότι αυ- ται γυμνάζονται καί τό περιπατιΐ» οίονε! στρατιωτικές ύπό τών διδασκάλων τεΰ πεζικοΰ στρατοΰ.Είς Walthamston εδχαριστήθην τά μέγιστα ά- παντήσας γυναίκα τινα άξιίραστον, ένοΰσαν έν έαυτή τάς χάριτας τής Γαλλικής εύφυιας μετά τής σοβα- ρότητος τών Αγγλικών ήθών. Παρ’ αύτή έπανιϋρον τήν ειλικρινή έχείνην φιλοφροσύνην, ήτις διακρίνει τάς ύποδεξιώσεις τών συμπατριωτών ήμών. Εύθύς εισελθόντας έν τή οίκ'α, δ υίός τής οίκοδεσπίνης ταύτης προσήλθε καί μέ ήσπάσθη μετ’ άγάπης πολλής ώς άργαΐον αύτοΰ φίλον* είς τήν φιλοφροσύνην όμως ταύτην, ίσως εύρε τήν καρδίαν μου δλίγον αδιάφορου, ώς ψυχρανθεϊσαν τή άληθε;α άπό ένός ήδη μηνός διά τής έπαφής αντικειμένων καί τής συναναστροφής άνθρώπων χρυσταλλωθέντων πλέον, ώ; έκ τής Βρεταννικής αύτών ανατροφής.Έπιστρέψας είς Αονδΐνον παρετήρησα πρός τήν γωνίαν τής όδοϋ Fleet, τό κατάστημα τοϋ Sunday- Times, έφημερίδος τής Κυριακής πρός χρήσιν τοΰ λαοϋ, δπερ κλεισθέν τήν προτεραίαν, έσυρε τήνπροσοχήν μου διά τής αύθαδιίας καί άχρειότητος τών σατυρών καί ύβρεων, άφ’ ών τά ένώπια τής οικοδομής έκείνης κατεκαλύπτοντο. Τό παρελθόν σάββατον ό σιρ Ροβέρτος Πήλ ύπέστη κατά τοΰ Παλμεοστώνος έπί τοϋ Ελληνικού ζητήματος τήν τελευταίαν αύτοΰ ήτταν, διό ή έφημερίς Sunday-Times ώνεί?εσε και έξύ- βρίσε τό σεβαστόν αύτοΰ ονομα, δι’ ύβρεων καί διά λόγων, ων άδυνα*|οϋμεν νά δώσωμεν ιδέαν. Γπό τόν τίτλον τοΰ Triumph !!! de Shocking accident at S. Robert Peel, δ εΰγενής ουτος τών ιδεών τής προόδου ύπέρμαχος έσφενδόνισε κατά τοΰ πρώην πρωθυπουργού μύρια δσα, όνομάσας αυτόν άρτηοί- 
θρησχογ, χαχΰνργρ)·, δειΛόν, προδότη?, ώαδχ, χτ.Ι,Αλλά δυστυχώς, τήν στιγμήν καθ’ ήν άνεγίνω- σχσν τάς έπι τοΰ καταστήματος τή« έφημερίδος χυδαίας έκείνας ύβρεις, ό ‘Ροβέρτος Πήλ, έπι- στρέφων έφιππος έκ τοϋ παλατιού τοΰ Βουκιγγαμ, καί διερχόμσνος διά τοΰ Saint James Park έπε- σεν έπ! τής άμαου του Constitution-Hill άπό τοΰ ίπ- -11. 



83 —— 82 —που του, όστίς πεσών καί βυτος έπ’ αύτοΰ χατε- σύντριψε δίς τό σώμα του διαβόητου ρήτορος. Τήν επιούσαν λοιπόν τοΰ συμβάντος, τούτο» ή έφημαρις Sunday-Times ίσπευσε νά σβόση τάς αγγελίας ταύτας καί ν’ άκικαταστήση αύτάς διά προγραμμάτων πανηγυρικών και ύπερβαλλόντων. Τό πλήθος συνεθλίδετο ίνα άναγνώση τό ημερολόγιου τής υγείας τοΰ άσθενοΰς και τό θαμβός ήν είς υπερβολήν παν- ταχοΰ έζωγραφημένον. Τό Λονδινον εύρίσκιτο κατά τό διάστημά τριών ήμερών ύπό τήν επιρροήν άγω- νίας τίνος και ανησυχίας τρομεράς, καί παρετήρησα μάλιστα πολλούς διευθυνομένους πεντάκις ή καί πλει- στάζις τής ημέρας εις τήν πόλην τής κατοικίας τοΰ ρήτορος, ίνα πληροφορηθώσι περί τής υγείας αύτοΰ.· Ο μικρός κήπος τοΰ White-Hall ή< άδιαλείπτως πλήρης ύπό πλήθους σιγώντος καί μελαγχολικοΰ, καί περί τό μεσονύκτιον ίπαναχάμπτων οικαδε, άπήντη- σα ούθις τάς ανήσυχους έχείνας σκιάς. 'Εσπε'ραν τινά διεδόθη ό λόγος ότι ή ασθένεια τοΰ ρήτορος έβαινεν έπί τά χιίρω’ ή βασίλισσα έμελλε νά πορευθή εις Coven-Garden, και άπό τών πέντε ώρών πλήθος άπειρον λαοΰ έπλημμύρει ήδη τά πεζοδρόμια τών οδών, άπό τής Βασιλικής όδοΰ μέχρι τών έσχατιών τοΰ Pall-Mall, περίπομ κατά τό διάστημα ήμισείας λευγης. — Έάν ή βασίλισσα έξέλθη εις περίπατον, έλεγον τινες, οί ιατροί δέν άπελπίσθησαν βεβαίως περί τής ζωής τοΰ άσθενοΰς.Τό πλήθος τοΰτο έστη έν τή ρηθείση θέσει ύπο- μένον καί άκίνητον μέχρι τής έκτης ώρας. Ή βασιλική άμαξα δέν έφάνη καί ό λαός διεσπάρει πένθιμον τηρώ» σιωπήν. 'Επανερχόμενος οίκαδε, καί λυπου- μενςς διά τήν δημοοίαν ταύτην συμφοράν, τήν το- σοΰτον έντιμον διά τό» παριστώντα αυτήν, διηρχό- μην δ ά τών παραθύρων τών μεγάρων τοΰ Κ.. 11ηλ. ‘Η νύξ ήν πένθιμος καί λίαν σκοτεινή, τά δέ πλήθη ίσταντο σιωπηλά, καί έστραμμενα πρός τήν σιδηράν αίμαισιάν, χωριζομένην διά τίνος μικρού κήπου άπό τής οικίας, έφ’ ενός τής όποιας δώματος, τοΰ ίσοι- γαίου έξήρχετο άσθενής λάμψις λύχνου αγρυπνούν τος.— Ή νύξ αυιη ελεγον κατ’ έμαυτόν, είναι πεν- θιμωτέρά τών άλλων. Και χωρίς νά γνωρίζω τόν λόγον, έστην πρό τοΰ φραγμού εκείνου μετά νών άλλων, δτε μετά τινας στιγμάς αστυνομικός τις κλη- τήρ έξελθών τής οικίας, προσήλθε μέχρι τοΰ σιδηρού φραγμοΰ, πρός όν όλοι έπλησίασαν άθορυβως καί μελαγχολικώς. ‘Ο άνθρωπος ουτος ειπεν άγγλιστί πρός τό παρευρισκόμενον μυστηριώδες πλήθος μετά σιγαλής καί πένθιμου φωνής.— ’Απίθανε . . ·Εσυρα τά ώρολόγιόν μου καί ειδον ότι έπήλθεν ή δεκάτη.Αίφνης τό πλήθος διασζορπισθέν, έφυγε» έσπευ- σμίνως, χωρίς ουδέ λέξις νά έξέλθη τοΰ στόματος τοσούτων άνθρώπων. Μίαν ώραν μετά ταΰτα ή πόλις όλη έγνώρεζε τά' συμβάν τοΰτο καί έπένθιι τόν θάνατον ενός τών μεγίστων πολιτικών της άνδρών.

Δυσκόλως δυνα.ταί τις νά φαντασθή τήν δημοσίαν κατάπληξιν καί τό αποτέλεσμα τής γενικής τούτης θλίψεως. Τά πρόσωπα όλων ήσαν καταβεβλημένα, αί οδοί σιωπηλοί, αί υποθέσεις καί τό έμπόριον ένε- κρώθησαν, καί ή ποικιλία τών πολιτικών ιδεών έξέ- λιπεν. Έν’Αγγλία ή άντιπολίτευσις δέν είναι ποσώς απόλυτος ούτε συστηματική, άλλα συμφυής τών έ- κάστοτε ζητημάτων, καί τακτική καί σωτηριώοης καί κυβερνητι κή, δότ’ είπιΐ», ώς τό ανακτοβουλίου αύτό. Οί πάντες δέ είσι σύμφωνοι ώς πρός τάς θεμελιώδεις τής πολιτείας άρχάς. Σήμερον π. χ. ή κατάστασις τών πραγμάτων καθισιά αναγκαίους τούς Τόρεις, αυριόν ή τών πραγμάτων μεταβολή επιζητεί τήν τών Ούίγων διεύθυνσιν· (α) αλλά καί τά δύω ταΰτα. κόμυατα έπίσης ύπό φιλοπατρίας καί άφιλο— κερδείας έλαυνόμενα συμπραττουσιν πρός τό αυτό έργον. ‘Ο Πήλ άποθνήσκων ήν διά τήν πατρίδα αύτοΰ, τήν μίαν καί αδιαίρετον, είς οδηγός καί ποδηγέ- ιης δεδοκιμασμένος άπσθνήσκων, δόξα έκλείπουσα, ή λαμπάς αύτής σβυομένη·.‘Η ισχυρά, μεγάλη καί γενική συναισθησις αυτή, ήτις ήν θέαμα άληθώς παράδοξον δι’ ένα Γάλλον, μοί ένέπνευσε μεγάλην ιδέαν περί τής πολιτικής συν- ειδήσεως καί τής ακραιφνούς καί ειλικρινούς σύμπνοιας τών διαφόρων τής ’Αγγλικής κοινωνίας στοιχείων.Τήν έπιοΰσαν περί τήν ανατολήν τοΰ ήλιου, έπο- ρεύθην ίνα έξυπνήσω τόν γηραών φίλον μου Έβάρι- στον Φ. . . δν άπαντα τις πανταχοΰ έκτος εις τήν οίκείαν αύτοΰ.Είχομέν ποτέ περιηγηθή δμοΰ ύπό άλλον όμως ούρανδν, καί τήν προτεραίαν τόν άπήντησα είς τήν οδόν χωρίς νά ίκπλαγώ, καί πρό δώδεκα' ετών άπήντησα αυτόν ύπό τήν σκεπήν ένός κοο^ικόλου (β).— Που διιυθυνόμεθα λοιπόν ; μέ έρωτα ό άρτι
(α) ‘Η σημασία καί παραγωγή τών δύο τούτων 'Αγγλικών λέξεων IFhig καί Tory, τών σήμερον δη- λούντων τά δύο πολιτικά τής ’Αγγλίας κόμματα δέν είναι ίκανώς γνωστή. Γνωρίζομιν μόνον ότι ή πρώτη είναι χυδαία τής Σκωτίας λέξις τών αμαξηλατών, ή δέ δεύτερα λέξις τών ληστών τής Ιρλανδίας. Άμ- φότιροι δέ οί όροι ούτοι άπώλεσαν τήν άρχικήν αύτών σημασίαν τοσσϋτον, ώστε τήν σήμερον σημαί- νουσι τό μέν Whig, τό κόμμα τό έπιθυμουν τήν έπε'κ.τασιν τής έλευθερίας τοΰ λαοΰ, τό δέ Tory, τό έπιδυμοδν τήν περιστολήν καί καταπίεσιν αυτής. Σημ. τοΰ Μεταφ.(δ) Κο^ρίκολον (corricolo) όνομάζσυσιν είς Νεά- πολιν είδος πενιχρών καί άθλιων διτρόχων αμαξών. ‘Ο Άλέξ. Δουμάς είς ’Ιταλίαν πιριηγηθείς ποτέ μετά τών άλλων μυθιστορημάτων, τών ’Ιταλικήν ύλην έχόντων, συνέγραψε καί μυθιστορίαν εΰφυεστά- την Corricolo έπικαλουμένην, καίπεριγράφουσαν μετά τής ιδίας αύτώ ιύφυίας καί άστειό τητος τά κατά τήν Νεάπολιν. Σ, τ. Μεταφρ.

τής κλίνης έγερθείς φίλος μου τριβών τούς οφθαλμούς.— Ύπάγωμεν διά τήν Όξφόρτην ;— Per Baceho ! άνέκραξεν, ώραία ιδέα τώ ον- τι ! Καί ύπβντονθυρ. ζων ήχον τινα τοΰ μελοδράματος τής ’Αστραπής έπί τοΰ πανεπιστημίου τής Όξοόρτης, έπέρασε τάς κνημίδας (guetres) αύτοΰ μετά ταχύτητος.‘Η (ευθεία οδός, εξήκοντα περ που μιλιών τό μήκος, ή ένοΰσα τό Λονδίνου μετά ιής πόλεως ταύ- της τών μαθητών, διέρχεται τοσοΰτον ταχέως, ώετε ιεετά μίαν καί ήμίσειαν ώραν άνακαλόπτοντες πρός τά δεξιά, όπισθεν σειράς τίνος δενδρυλίων, δόμον τινα, κωδονοστασια καί πύργους ποικίλους, ήρωτώμε» άλ- λήλβυς περί τού ονόματος τ ς άγ ώττου τούτης πόλεως, δτε κύριός τις υψηλός, εύλύγιστος, καί μαύρα ένδεδυμένος, ανέκραξε. — Εφθάσαμεν είς τήν Όξ- φόρτην.Ή» δέ ουιος άνήρ πεντηκοντούτης καί ήθος είχε καθηγητοΰ. Ή μορφή αύτοΰ ήν γωνιώδης, ή ρ ν καμπύλη καί κατάλληλος πρός έκκαθάρισιν τών κήπων άπό τών αχρήστων ριζών, τά χείλη λεπτοφυή τό δέ βμμα παρεμφερές τω τοΰ άλέκτορος. Φαίνεται δέ ότι ή άπομόνωσις ημών καί ή άγνοια τής Αγγλικής γλώσσης τόν συνεκίνησαν.— Οί Γάλλοι είναι τή άληδεία άσυλλόγιστοι! έλεγεν ουτος εις τήν γυναίκα καί τήν θυγατέρα αύτοΰ εις γλώσσαν ’Αγγλικήν, ήν ημείς έπροσποιου- μεθα ότι δέν έννοοΰμεν. Τίποτε δέν τούς ταράττει.Έπειτα, στρεφόμενος πρός ημάς,— Καί τώρα πώς θέλετε κάμει, μας λέγει. Τάσχολεία εχουσι παύσεις καί κατά δυστυχίαν δέν έχω τινά είς οννά σας συστήσω. Οί όδηγοί τής Όξ- φόρτης δέν όμιλοΰσι τήν Γαλλικήν ώς καί οί κάτοικοι τής πόλεως. Βεβαίως δέν έπράξατε φρονίμως, καί έάν κατά δυστυχίαν δέν μέ άπηντατε νά σάς οδηγήσω, ήθέλετε έπανακάμψει είς Λονδΐνον, χωρίς νά παρατηρήσετε τίποτε.Έπειτα δέ, άφοΰ τόν εύχαριστήσαμεν άπό καρδιάς.— Ούτε έγώ όμως, μάς λέγει, είμαι κύριος τών ώρών μου. Πορευόμεθα ένεκα σπουδαίας ύποθέσεως είς Όξφόρτην, καί άναχωροΰμεν τήν εσπέραν ταύτην. Ούχ’ ήττον όμως δέν ήμπορώ νά σάς έγκα- ταλείύω τοιουτοτρόπως, καί θε'λ<>> προσπαθήσει . .. Ή μπορείτε, μοί φαίνεται νά περιπατήτε ταχέως. ’Αλλά πώς έφαντάσθητε ότι ήθέλατε δυνηθή ποτέ ;...— Κύριε, τω άπεκριθην έγώ ουδέποτε απελπίζομαι κατά τάς απροόπτους περιστάσεις, θαρ^οΰ- μεν είς ημάς καί σάς περιμένομεν μετά πεποιθή- σεως καί ησυχίας.— Ή πρός τήν Πρόνοιαν πίστις ει»αι αρετή, όταν αότη δέν καταντά είς πρόληψιν. Τί επιθυμείτε νά ίδετε είς Όξφόρτην;— Τήν διαβόητον ’Ακαδημίαν.— Καταλαμβάνω, £ύπό περιέργειας τεχνίτου κινούμενοι. Τήν Ακαδημίαν . . . ’Αλλά τοιαύτας ’Α

καδημίας αριθμούμε» τήν σήμερον είκοσιδύω, καί αγνοώ ποιαν αύτών θέλετε νά έπισκεφθήτε. ‘Η Όξ- φόρτη ιιναι άθροισμα άκαδημιών καί άλλων ίκπαι- δευτικώ» καταστημάτων.Καί ό γεννάδας έπροσπάθει νά μάςκα απλήξη.— Τότε λοιπό·*! έψοθόρισεν δ φίλος Έβάο-.σιος, έπράξαμεν άρι-α έλθόντες ένταΰθα.— Τό ούσιωδέστερον, διά τους περιηγητάς καί τούς ξένους είναι τό νά έιτισκεφθώσι τάς ώροιοτέοας καί πιριεργοτέρας τώ< Ακαδημιών τούιων. Σκοπεύω λοιπόν νά σάς οδηγήσω εί, έκαστη» αύτών, νά σάς συστήσω εις τού; θυρωρούς των, καί ποραιτούντες μι, θέλετε δυνηύή έπί τέλους νά παραιηρή-ιητε δλας έν άνέσει.Ιδού τή αλήθεια άνθρωπος σπάνιος. "Αμα κατέ- βημεν τής άμάξης, ό καλός ήμών ξεναγός άφήκετή» οικογένειαν αύτοΰ μετά τής άποσκευής του είς τινα οικίαν, καί χωρίς νά ματαιολογή, ή»οιξε πόδας κυ- νός λαγωνικού και διεπέρασε τό μήκος τής όδού ‘Αγίας ’Αλθαδης. ‘Ημείς δέ μόλις κατορθοΰντες »ά τόν άκολουθώμεν, άπεφασίσαμεν νά τρέχωμεν όπισθεν τού κινητού έκείνου διαβήτου, όστις ώς στρουθοκάμηλος δι- ήρχετο έν ροπή οφθαλμού δλας τάς δδούς, καί τοι πο- ριυόμενος διά τοΰ συνήθους αύτοΰ βήματος.Κατά τό διάστημα λοιπόν όλίγων στιγμών, διερ- χόμενοι διά μονών αλλοκότων, ύπό θόλους καί διαδρόμους γοτθικήν έ^οντες τήν βψιν, διαβαίνοντες δι’ αύ^ών, κήπων καί αψίδων πιριήλθομεν τήν πόλιν απασαν κατοικουμένην ύπό είκοσιοκτώ χιλιάδων ψυχών. Είδομεν δέ έκθαμβοι τό μήκος τής φανταστικής έκείνης όδου τής ώραϊζομένης ύπό θαυμάτων τής άρχιτεκτονικής, ύπό ένωπίων κα! αετωμάτων εξαίσιων τήν μεγαλοπρέπειαν καί καλλονήν, ύπό θολών, αγαλμάτων καί ανακτόρων όλων τών αιώνων, άπό Γουλιέλμου τοΰ Κατακτητοΰ μέχρι Καρόλου τοΰ Β'. Περιεργωτέρα, μεγαλοπρεπέστερα καί μάλλον καταπληκτική τής Νουρεμβέργης καί τών Βρούγω», ή Όξφόρτη είναι εν τών θαυμάτων τής άρχιτεκτονικής τέχνης τοΰ Μεσαιώνος.(άκολουθεΐ).
ΑΕΡ0ΙΙ0Ρ0Γ ΣΠ1ΒΜΤΑ. «
(Εχ τοΰ lifUsee des Families J.Έν μηνί Σιπτεμβρίω του 1850 ίφθανον είς Φραγκοφόρτην. Ή διά τών κυριωτέρων πόλεων τής Γερμανίας διάβασίς μου είχε λαμπρυνθή διά τών αεροστατικών Αναβάσεων μου, άλλά μέχρι τοΰδε, ουδείς κάτοικός τις τής Γερμανικής Ομοσπονδίας μ’ έσυνώ- δευσε είς τούς αερίους τούτους περίπατους μου, και τά έν Παρισίοις έπιτυχή πειράματα τών ΚΚ. Γρήν,(1) Ίδε περί άεροστάτων είς τδ προηγούμενου έτος τής Εΰτέρπης.



— 84 — — 85Γοδάρόου xni Ποατιβίνου δέν ήδυνήθητ«ν να χατα- πιίσωσι ιού σοβαρούς Γιρμανου; ιίς τό νά όοχιμάσω- 
βι τά αιθέρια χε'λιυθα.Έν τοΰτιις, μόλις διιδόθη ιίς Φραγκοφόρτην ή »ί- δησι; τής προσιχοΰς άναβάσιώς μου, χαί τρεις πρου- χοντις έζήτησαν τήν χάριν τοΰ νά μέ »υνοδ»υ»ωσι. Μιτά δύο -ημέρας έμέλλομτν νά ΰψωθώμιν έκ τής πλατιίας τοΰ Θιάτρου, χαί έγώ ήρχισα άμέσως τάς προιτοιμασίας μου. 'Η ήμέρα δέ αυτή ήτο ή τής μιγάλης τοΰ Σιπτιμβρίου πανηγύροατς, χαδ’ ήν συρ- ρέουοιν ιίς Φραγχφορτ πλήθος άπιιρον έξ δλων τών πλησιόχωρων πόλιων. Η συσχιυή τής πληρώσιως (remplissage) συνέχιιτο άπό ίιχαέξ τόνους τοποθι- τημένους πέριξ πλατέως τινός κάδου έρμητιχώς κι- χΛΐισμένου. Τό υδρογόνου αέριον, τιθίν ιίς συνάφιιαν μιτά τοΰ ύδατος, τοΰ σίδηρου καί τοΰ θιιϊχοΰ όξέως, πηγαινοήρχιτο ιίς τά δοχιΐα χαί έξ αυτών διιδιδετο ιίς τήν μιγίσιην σφαίραν, ήτις έξωγκοΰιο ολίγον κατ’ δλίγον.Αί μηχαναί αυται ένήργησαν καθ’ ολην τήν πρωίαν, καί περί τήν ένδικάτην ώραν, ή σφαίρα έπληρώθη, άλλά μόνον κατά τρία τέταρτα. Ή προφύλαξις αυτή ιϊναι άπαραίτητος, διότι καθόσον τις ύψοΰται, κατά τοιοϋτον μιιοΰται τών άτμοσφαιρικών σωμάτων ή πυκνότης καί τό άέριον, πιριχικλιισμένον υπό τών διματων τοΰ άιροστάτου, πλειοτέραν λαμβάνον I- λαστικότητα, δύναταί νά δια^δήξη τάς πλιυράς. ‘Υπολόγισα όπως ό κύβος τοΰ άιρίου μέ έξαρκέσιι ινα άναβώ ιίς μιγάλα ύψη, χαί τήν μισημβρίαν άκριβώς άναγωρούσαμιν.Τωόντι θέαμα μιγαλοπριπές ή θιωρία τοΰ άνυ- πομόνου έκιίνου πλήθους, δπιρ έπλημμύριι δλόκλη ρον τήν πλατιίαν, τιύς έξώστας, τά δώματα καί τάς άγυιάς. Οί σφοδροί άνιμοι τών προηγουμένων ήμι- ρών ιιχον κοπάσιι, καύσων πνιγηρός διιχύνιτο έκ τοΰ άνιφάλου ούρανοΰ, καί ούδ’ έλάχιστον φύσημα ένι- ύύγωνε τήν άτμοσφαΐραν.Μιταξύ δέ τών συμπυκνουμένων πιρϊ τον πιρίβο- λον άνθρώπων, παρατήρησα νιανίαν τινά ωχροπρόσωπου, καί μέ φυσιογνωμίαν τιταραγμένην. Ή θία του μ* επληξι!,.. Ούτος ήν έπιμονός τις θιωρός τών ιίς πλιίστας Γερμανικός πόλιις άναβάσιών μου. Τό άνήσυχον ήθος του καί ή έξαλλος προκατάληψίς του δέν τόν έγκατέλιιπον, έθιώριι μετά βλέμματος ά- πλήστου τήν πιρίεργον μηχανήν, άκίνητον ούσαν πόδας τινάς υπέρ τήν γήν, καί έμινι σιωπηλός έν μέσω τοΰ θορυβούντο; πλήθους.Ή μεσημβρία έσήμανιν. 01 συνοδοιπόροι μου δέν έφαίνοντο, έστιιλα ιίς ένα έκαστον νά μυνήσω τήν άναχώρησίν μου, καί ίμαθον δτι δ μέν ώχετο άπιών ιίς Αμβούργου, ό δέ ιίς Βιέννην, καί δ άλλος, διιλώ- τίρος δλων, ιΐς Λονδίνου. ’Απέβαλον τό θάρρος καθ’ ήν στιγμήν έμιλλον νά επιχειρήσουν μίαν τών έκ- δρομών τούτων, αιιινις κατά τά ιύφυή πιιράματα τών σημιρινών άιροναυτών, ι’ναι άπηλαγμέναι παντός κινδύνου. Έπιιδή δέ συμπιριελαμβάνοντο είς τό πρόγραμμα τής εορτής ταύτης, έφοβήθησαν μή τούς ;

ύποχριώσωσιν ιίς τήν έκτέλισίν του, καί έφυγον μακράν τοΰ θιάτρου, καθ’ ή> στιγμήν άνισιίριτο ή σκηνή.Τό.πλήθος άνικραύγαζιν άπό θυμοΰ καί ανυπομονησίας. Δέν έδίστασα δέ ν αναχωρήσω αόνος. Διά νά φέρω δέ ισορροπίαν μιταξύ τής ιίδιχής βαρύτητα; τής σφαίρας και τοΰ βάρους τών πρός πτήσιν άντικιι- μένων, άντιχατέστησα τούς συντρόφου; μου διά νέων σάχχων, πιπληρωμένων χώματος καί άμμου, καί άνέ- βην ιίς τό πλοιαρίου.Οί δώδικα άνθρωποι, οπινις έχράτουν τό άιρό- στατον διά σχοινιών, προσηρτημένων ιίς τόν ίσημι- ptvsv κύκλον, τά άπέλυσαν δλίγον, τό πλοιάριον ά- νυψώθη μικρόν υπιράνω τοΰ εδάφους... Ουδέ πνοή άνεμου ύπήρχι, καί ή άτμοσφαΐρα, βαριια ώς μόλυβδος, έφσίνιτο άδιάσχιστος.Τά παντα ιΐν’ έτοιμα, άνέκραξα, προσοχή !Οί άνθρωποι διιυθετήθησαν, χαί διά τιλιυταίας παρατηρήσιως ιίδον ότι ιιχον τά πάντα χαλ.ώς.—Προσοχή!Ταραχή τις ήκούσθη μιταξύ τοΰ πλήθους, τό όποιον μοί έφάνη ότι ιίσιχώρησιν ιίς τον περίβολον.—Άφήσατι όλα !*Η σφαίρα ήγέρθη ήσύχως- άλλ’ έδοκίμασα συγ- κίνησιν, ήτις μέ άνέτριψιν ιίς τό βάθος τοΰ πλοιαρίου. Οταν άνηγέρθην ειδον ένώπιον μου δδοιπόρον τινά άπροσδόχητον, τόν ωχρόν νιανίαν.——Κύριο, σας προσκυνώ ! μ’ ιΐπι.—Έν ποίω δικαιώματι...—Δέν ιύρίσκομαι ένταΰθα ; διά τοΰ δικαιώματος λοιπόν τούτου, ότι άδυνατιΐτε νά μέ έξιλάσιτι.Ήμην έσχοτισμένος ! τό άπότομον αύτοϋ μέ ά- πιδιιλίασε! ούδ’ ιιχον τί ν’ άποκριθώ Τόν έ- θιώρουν, άλλά δέν προσιϊχιν ιίς τήν έκπληξίν μου1 ,καί έξηκολούθησι.— Βάρος ώς τό ίδικόν μου διασπά τήν ισορροπίαν σας. Κύριι, μέ τήν άδιιάν σας ;...Καί χωρίς νά προσμιίνη τήν συναίνισίν μου,, άφήρισι έκ τής ερμητικής σφαίρας δύσ σάκκους πλή- ριις χώματος καί τούς έσκόρπισιν ιίς τού; άέρας.—Κύριε, έξιφώνησα, έπιιδή δέν έδυνάμην νά πράξω άλλως, ήλθιτι.., έστω? θέλιτι μιίνιι,.., έσω ! πλήν ιίς έμέ μόνον άνήκιι ή δ:ιΰθυ<σις τοΰ άιρο- στάτου.— Κύριι, άπιχριθη, ή ιύγένιια σας ιίναι όλος γαλλική. Κατάγιται άπό τόν αύτόν τόπον, άπό τόν όποιον ιίμαι καί έγώ ! Σας θλίβω νιιρώ; τήν χιϊρα, ήν μοί άποποιιΐσθι..· Λάβιτι τά μέτρα σας. κάμιτε ότι νομίζιτι καλόν θά προσμείνω έως οΰ τιλιιώσιτι.
— Διά ...
—Διά νά δμιλήσω μεθ’ υμών.
Τό βαρόμετρου είχε καταβιβασθή είκοσιν έξ δακτύ

λους, έμείναμεν εις ύψος έξακοσίων περίπου ποδών, 
και ύπέρ τήν πόλιν, δπερ μοί έχρησίμευσεν είς τδ 
νά έπιβιβαιώσω τήν έντελή ακινησίαν μας. έπιιδή δέν 
ή δύναμην νά κρίνω'περί αύτής έκ τών άκινήνων ση
μαιών μας. Ούδέν καθιστά καταφανή τήν δριζόντειον

τής αεροστατικής σφαίρας κίνησιν, καθότι μόνος ο 
όγκος τοΰ περί αύτήν ιερός κινείται. Είδος τι θερμό 
τητος, θολής, ούτως εϊπεϊν, περιβάλλει τά ύπό τούς 
πόδας μας παρουσιαζόμενα άντικείμενα, καί καθιστά 
τήν όψ:ν αύτών άμφίβολον.

Ή βελόνη τής πνξίδος έδείκνυεν έλαφράν τινα ρο
πήν τής πρός μεσημβρίαν κινήσεως τοϋ αεροστάτου.

’Εξέτασα έκ νέου τον σύντροφόν μου... Ήτον άν 
θρωπος τριακοντούτης περίπου, απλά ένδεδυμένος- οί 
τραχείς χαρακτήρες αύτοϋ έδείκνυον άθάμαστον ένέρ 
γειαν- έφαίνιτο λίαν μυώδης. Όλος δέ ύπδ τήν έ- 
πίβροιαν τής έκπλήζεως ήν ένεποίει αύτώ ή σιωπηλή 
αυτή άνάβασίς μας, ί'στατο ακίνητος, ζητώννά διακρί- 
νη τά άντικείμενσ, ατινα έξετείνοντο ύπδ τάς όψεις 
του.

— Δυστυχής δμίχλη I είπεν μετά τινας στιγμάς.
Δεν άπεκρίθην.
— Μ’ έχεις ώργισμένον, δέν ήμποροΰσα νά πλη

ρώσω τδ ταξείδιόν μου, έπρεπεν άρα νά άναβώ έξ έ 
φόδου.

— Ούδείς σάς παρακαλεΐ νά καταβήτε.
— Με προσβάλετι, έπανέλαβε · πά ! τό αύτδ συ

νέβη καί είς τούς Κόμητα; τοΰ Λωρενσίνου καί τής 
Δαμπιέρρης, δτε ύψοΰντο είς Δυδν τήν 1 5 Ίαννουα- 
ρίου <784. Εις νέος έμπορος, όνόματι Φονταΐν, διε- 
σκέλισε τήν στοάν, κινδυνεύσας ν’ άνατρέψη δλον τδ 
πλήρωμα ! ... Έξηκολούθησε τδ ταξείδιόν, καί κα
νείς δέν άπέθανεν.

— Όταν καταβώμιν ιίς τήν γήν, έξηγουμεθα, 
ιίπον, πειραχθεις έκ τοϋ έλαφροΰ ΰφους, μεθ’ ου μοί 
ώμίλει.

— Πά! ούτε νά συλλογώμεθα περί τής έπιστροφής!
—- Πιστεύετε λοιπόν δτι θ’ αργήσω νά, καταβώ ;
— Νά καταβήτε I ιίπε μετ’ έκπλήξεως. Άς άνα- 

βώμεν λοιπόν I
Και πριν δυνηθώ νά τδν έμποδίσω, δύο σάκκοι χώ 

ματος είχον ριφθή άνωθεν τοϋ πλοιαρίου- χωρίς καν 
νά κενωθώσι 1

— Κύριε ! είπον μετά θυμοϋ.
— Γνωρίζω τήν έπιδεξιότητά σας, άπεκρίθη βρα

δέως, αί ώραΐαι άναβάσεις σας είναι πολύκροτοι. Ή 
π«ΐρα είναι αδελφή τής πράξεως, άλλ’ είναι καί κατά 
τι έξαδέλφη τής θεωρείας, καί έγώ έκαμα πολυχρο 
νίους μελετάς έπί τής άιροστατικής τέχνης. Τοΰτο 
έτάραξε τον έγκέφαλόν μου, προσέθηκι μιτά θλίψιως, 
πίπτων ιίς άφωνόν τινα νάρκωσιν.

‘Η σφαίρα, άφοϋ είχεν ύψωθή διε'μεινε στάσιμος. 
Ό άγνυιστος συμβουλιυθείς τδ άερόμετρον, είπε.

— Είμεθα είς ύψος 800 μέτρων! Οί άνθρωποι 
φαίνονται ζωύφια. ’Βετε, πιστεύω ότι έκ τοΰ υψους 
τούτου πρέπει νά τούς παρατηρώμιν, ινα κρίνωμεν όρ- 
θώς περί τής ήθικής αύτών άξίας. ‘Η Πλατεία τοΰ 
θεάτρου ομοιάζει μεγάλην τινά μυρμηκιάν. Ίδέ τδ 
πλήθος σνσσωριυμένον έπί τών κρηπίδων. . . .

•Η άτμοσφαΐρα ε^εν δλίγον ψυχρανθή.
— Τά πάντα δύναμαι ύπέρ ύμών νά πράξω, ξένε 

μτυ, είπεν ό σύντροφός μου. Έάν κρυόνετε, εκβάλω 
τά φορέματά μου, καί σας τά δανείζω

— Ευχαριστώ I
— ‘Η άνάγκη τέχνας κατεργάζεται. Δότε μοι τήν 

χεΐρά σας, είμαι συμπατριώτης σας. θέλετε ώφιληθή 
έκ τής συνδιαλέξεώς μου καί θέλετε άποζημιωθή διά 
ήν θλίψ-.ν ήν σάς έπροξένησα.

Εκάθησα, χωρίς ν’ άποκριθώ, είς τήν απέναντι α- 
*ι3βν της λέμβου. ‘Ο νεανίας έξηγαγεν έκ τοΰ έπα- 
νωφοριου του όγκώδες τετραδίου, ήτο δέ τοΰτο σύγ
γραμμα χειρόγραφον περί αεροστατικής πραγμα
τευόμενου.

— Τοΰτο έμπεριέχει, είπε, τάς περιεργοτέρας εί ■ 
κόυας καί γελοιογραφίας περί τής άεροπορικής ήμών 
μανίας. Τις δέν έθαυμασε, πλήν καί τις συγχρόνως 
δέν έμυκτήρισε τήν περίεργον ταύτην άνακάλυψιν ! 
Ευτυχώς δμως, δέν ήμεθα είς τήν εποχήν, καθ’ ήν οί 
Μογγολφιέρου, έζήτουν νά κατασκευάσωσι νέφη τεχνητά 
διά τοΰ άτμοϋ τοϋ ύδατος- καί καθ’ ήν άπδάέριόν τι, είς 
ο άπέδ.δον ήλεκτρικήν δύναμιν, παρήγαγον διά τής 
καύσεως τοϋ διαβεβρεγμένου άχυρου, καί τοΰ κατα
τετμημένου έρίου.

— Θέλετε λοιπόν νά έλαττώσετε τήν άξίαν τών 
ίφευρετών ; άπεκρίθην. Δεν ήτον ώραΐον τδ οτι διά 
πειράματος άπέδειξεν δυνατήν τήν άνύψωσιν είς τούς 
άέρας ;

— Τις διαμφισβητεΐ τήν δόξαν τών πρώτων άερο- 
ναυτών ; έχρειάζετο μέγιστον θάβρος διά νά υψωθώ- 
σι διά τών εύθραύστων έκείνων σφαιρών, αίτινες δέν 
έμπεριεϊχον είμή άέρα. Άλλως τε, ή αεροστατική 
έπιστήμη προώδευσε τάχα άπδ τής έποχής τών ά- 
ναβάσεων τοΰ Βλανχάρδου ; ’Ιδέτι, Κύριε.

Καί έσειρεν εικόνα τινά έκ τής συλλογής του.
— ’Ιδού τδ πρώτον έναέριον ταξείδιόν τδ ύπδ Πι- 

λάτρου Δεροζιε καί τοΰ Μαρκίωνος Άρλάνδου, τέσ- 
σαρας μήνας γενόμενον μετά τήν άνακάλυψιν τών 
σφαιρών.

Ό Λουδοβίκος ις·' άπεποιήθη νά συνενέση είς τδ 
ταξείδιόν τοΰτο- δύο καταδεδικασμένοι είς θάνατον 
έπεχείρησαν -πρώτοι νά άνοίξωσι τάς έναερίους δδοΰς.

‘Ο Πιλάρης Δεροζιέ ήγανάκτησε διά τήν άχαρι- 
στίαν ταύτην, καί διά τών ραδιουργιών, κατώρθωσε 
νά έπιβιβασθή. Δέν ιίχεν άκόμη έφευρεθή ή λέμβος 
αυτή ήτις καθιστά τάς κινήσεις εύκολους- στοά κυ
κλοτερής ίκειτο είς τδ κατώτιρον καί στενότερου μέ
ρος τής σφαίρας. Οί δύο άεροναΰται ι'σταντο χω- 
ρ!ς νά μιτακινηθώσιν, έκαστος είς τήν μίαν τής στοάς 
ταύτης άκραν. Τδ διαβεβρεγμένον άχυρου, οπιρ έ- 
πλήρου αύτήν τοϊς έμπόδιζε πάσαν κίνησιν- έν πύραυ- 
νον έκρέματο κάτωθεν τής όπής τής σφαίρας- δταν 
οί περιηγηταί ήθελον νά ύψωθώσι, διά μεγάλου δικρά· 
νου έ^ριπτον άχυρου έπί τής πυράς, μέ κίνδυνον νά 
μιταδώσωσι τδ πϋρ καί είς αύτήν τήν μηχανήν, 
καί άήρ θερμότερος καθίστα τήν σφαίραν έλαφροτέ- 
ραν καί τήν άνύψωυε μετά δυνάμεως. Οί δύο θρα
σείς άεροπόροι άνεχώρησαν τήν 21 Νοεμβρίου 1 783. 
άπδ τούς κήπους τής Βωβής, οΰ; ό Διλφΐνος έθε- 
σεν είς τήν διάθ|σιν των. Τδ άερόστατον ΰψώθη 
μιγαλοπρεπώς, διήλθεν ολον τδ μήκος τής νήσου 
τών Κύκνων, τδν Σηκουάνα, καί διευθυνθέν κατά 
τδν θόλον τών άπομάχων καί τής στρατιωτικής 
σχολής, έπροσπέλασαν είς τδν άγιον Σουλπίκιον. 
Τότε οί άεροναϋήαι ι^υξησαν τδ πϋρ, ύψώθησαν καί διε- 
λθόντες τδ βουλεβάριον, κατέβησαν έκεΐθιν τής περιοχής 
τοΰ Άδου (barierre d Enfer). Έχιϊθιν πλησιάσχσα 
είς τήν γήν ή σφαίρα, συνίστάλη καί έκάΧυψε έπί 
τινας στιγμάς ύπδ τάς πτυχάς της τδν Πιλάτρην 
Δεροζιέ I

— Κακός οιωνός, είπ:ν, όλος ένδιαφερόμινος είς 

*



— 86 —τάς λεπτομέρειας ταύτας, αιτινες κατά πάντα μέ άπέβλβπον.— Οιωνός της καταστροφής του, άπεκρίθη ό άγνωστος μετά Ολιώεως. Ποτέ σας ίέν έϊοκιμάσατε τοι- οΰτόν τι;— Ποτέ.— 11α 1 τά δυστυχήματα συμόαίνουσι καί άνευ οιωνών. Καί έμεινεν άναυδος.Προε/ωροϋμεν προς μεσημβρίαν- ή μαγνητική βελόνη μάς ίδείκνυε τήν Φραγκοςόιρτην φεύγουσαν υπό τούς πόδας μας.— Ίσως θά έχωμεν τρικυμίαν, ειπεν δ νεανίας.
— Τότε άς καταδώμεν πριν Επέλθη,— Δούλος τής εύγενείας σας I καλλιον ν’ άνα- δώμεν- ουιω θέλομεν διαφύγει αυτήν άσφαλέστερον- καί δυο σάκκοι χώματος έρριφθησαν είς τό κενόν.•Η σφαίρα υύώθη μετά ταχύτητος και έσταμάτησεν εις υύός <200 μέτρων. Ήοθάνθην δέ Λόχος αρκετά οριμύ, και είς τάς άκοάς μου υπόκωφος αντηχεί βόμ- 6ος. ’·<ν τούτοις αί ακτίνες τοΰ ήλιου έπιπτον διάπυροι έπι τής σφαίρας καί διαστέλλοντες τδ εσωτερικόν αέριον, έδιδαν αΰτώ ίσχυροτέραν δόναμιν άναίάσεως. Ίίμην ώς Εμβρόντητος.— Μή φοδεϊσθε τίποτε, ειπεν ό νεανίας, έχομεν 350θ δργυιάς πνευσιμου άέρος. Τέλος πάντων, μή σάς μελει παντελώς δι δ,τι πράττω έγώ.’ϋδέλησα νά έγερθώ, άλλ’ ισχυρά χειρ μέ προσήλιο- σεν εις τδ θρανιον μου.—— Πώς δνομάζεοΟε ; ήρώιησα.— Πώς δνομαζομαι ; τί σάς μέλλει 1—■ Σάς ερωτώ τ’ όνομά σας.— ’Ονομάζομαι Έρόστρατος ή ’Εμπεδοκλής, όπως αγαπάτε. Ύμεις ένησχολήθητε εις τήν πρόοδον τής αεροστατικής τέχνης ;Όμιλε: δέ μετά φρικώδους άταραξίας, καί έσκέφθην έπ’ δλίγον τίς νά ήν ευτός.— Κύριε, ίξηκολούθησεν αύτδς, τίποτε περισσότερον δέν έρευρέθη άφ’ 3,τι έφεϋρεν ό φυσικός Κάρολος. Τέσσαρες μήνες μετά τήν άνακάλυψιν τών αεροστάτων, έδήμιουργήθη ή γλωσσίς, ήκς συγχωρεΐ ν’ άφίνω · μεν τδ αέριον όταν ή σφαίρα ήναι λίαν πλήρης, ή δταν θέλωμεν νά καταβώμεν, ή λέμβος δι’ής δυνάμεθα νά διευθυνωμεν επωφελώς τήν μηχανήν, τδ σχοινίον τδ όποιον κρατεί τδ ύφασμα τής σφαίρας, καϊ προλαμβάνει τδ νάμή φορτωθή διά πολλοΰ βάρους, τδ έρμα οπερ χρησιμεύει είς τήν άνάβασιν καί τήν Εκλογήν τής καταβά- σεως’τδ έκ καουτσουκου έπ'χρισμα,βπερκαθις-άτουφασμα άδιαβροχον τδ βαρόμετρον, δπερ δείκνυσι τδ ύψος τής άναβάοεως, καϊ τέλος τδ ύδρογόνον, δπερ, δεκατέσσα- ρας φοράς έλαφρότερον τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος, μάς αφίνε: ν’ άναβαινωμεν κα! είς τά πλέον ύψηλά άτμο- σφαιρ·κά στρώματα και δέν Εκθέτει είς τούς κινδύνους τής μετεώρου έμπρήσεώς. Τήν Ιην Δεκεμβρίου 1783, 300,0C0 θεαταί συνεθλίβοντο πέριξ τών Τουϊλεριών. ‘Ο Κάρολος άνυψώθη, παρουσία- ζόντων όπλα τών στρατιωτών, εις ίννέα λευγών ύψος, δδηγών δ ίδιος τήν μηχα.ήν μετ’ έπιδεξιοτητος οχ: χατωτέρας τών νυν αεροναυτών, ‘Ο Βασιλεύς έπροικοδότησε* αύτόν διά συντάξεως 2,000 λίτρων, διότι τό’ε ένεθαρύνοντο αί Εφευρέσεις ! Μετά τενας ήμέοας έγεινεν έρανος, επειδή εκαστας ένδιεφέοετο εις τάς προόδους τής έπιστήμης !

Ό άγνωστος χαιελήφθη ύπό βιαίας ταραχής,— Έγώ κύριε, έμελέτησα, και Επείσθην ότι οί πρώτοι άεροναΰται Εγνώριζεν τήν διεύ-δυνσιν τής σφαίρας. Αποσιωπώ τόν Βλαγχάρδον, ουτινος αί διαβεβαιώσεις δύνανται νά ή/αι αμφίβολοι, άλλ’ είς Διζόν, ό Γουϋτόν-Μορβώ, διά τής βοήθειας τών κοπών καί τοϋ πηδαλίου, κατώρθωσε νά δώση εις τήν μηχανήν του αναμφίβολον διεύθυνσιν. ’Εσχάτως ιΐς Παρισιού;, ώρολογοποιός τις, ό Κ. ’Γουλιανός, έκαμε αναμφισβήτητα πειράματα, καθότι, διά τής βοήθειας ϊδιαπέρου τίνος μηχανισμού, σφαίρα τις, σχήματος έπιμήκους, διευθύνθη έναντίον τοΰ ανέμου Ό Κ. Πετινος ίθεσεν τήν μίαν πλησίον τής άλλης τέσσαρας σφαίρας μέ ύδρογόνον, καί διά τών όριζοντ'ως διατεθειμένων καί έν μέρει συνεσταλμένων ίστίων Ελπίζει νά διάρρηξη τήν ισορροπίαν, ή · τις θέλει τώ παρέξει διιύθυνσιν κεκλιμένην, άλλ’ ή μηχανή ήτις θέλει όπερνιχα τήν άντιδρασιν τών τοΰ άέρος ρευμάτων, ό έλιξ κινούμενος εντός χενοΰ ασταθούς θέλει μένει άχρηστος. Έγώ, άνεκάλυψκ τό μόνον μέσον τοΰ διευθυνιιν τά αερόστατα, καί ούδεμία ακαδημία μέ συνέδραμε ! ούδεμία πόλις έπλή- ρωσε καταλόγους συνδρομών ! ούδεμία κυβέρνησις ή- θέλησε νά μέ άχοΰση ! Αίσχος !Λέγων ταϋτα ό άγνωστος έταράσσετο τοσοϋτον, ώστε ή λε'μβος έπνάσσενο βιαίως, καί μόλις ήδυνήθην νά τόν καθησυχάσω- έν τούτοις τό άερός-ατον άπήντησε ρεΰμα όρμητικώτερον. Έχωροϋμεν δέ πρός μεσημβρίαν, εις υ{ιος 1200 μέτρων, έξο’.κειωθέντες σχεδόν πρός τήν νέαν ταύτην θερμοκρασίαν.— Ίδού ή Δαρμστάτη, μοί ειπεν δ σύντροφός μου’ παρατηρήσατε τό μεγαλοπρεπές φρουρών της. ‘Ο προμηνύων τρικυμίας καυτών ουτος παρουσιάζει τά άντικείμενΛ υπόσαλα, χαί χρειάζεται έφθαλμός επιτήδειος, ώστε νά γνωρίζη τάς θέσεις.— Είσθε βέβαιος ότι είναι ή Δαρμστάτη;— Άναμφιβόλως, είμεθα έξ λεύγας μακράν τής Φ^αγκοφόρτης.— Λοιπόν πρέπει νά καταβώμεν !— Νά καταβώμεν! Δέν θέλετε βεβαίως νά κα- ταβήτε έπί τών κωδοναστασίων, ειπεν ό άγνωστος, γελών καί τρίζων τούς βδόντας του.— "Όχι· άλλ’ είς τά πέριξ τής πόλεως.— Εστω ! άλλ’ είναι πολύ ζέστη- άς άναβώ- μεν ολίγον.Καί ταϋτα λίγων, έδραξε τούς σάκκους τοΰ έρματος. Έτρεξα πρός αύτόν- άλλα χειρ νευρώδης μ’ έρριψε καί τό αερόστατου άνευ έρματος εύρεθέν, ΰ- ψώθη 1 500 μέτρα.— Καθίσατε, ειπεν, κα! μή λησμονείτε ότι ό Βριόϊτης, δ Βιότιο’ς καί ί Γαί-Λουσά'κ ύψώθησαν εις 7,000 μέτρων ύψος ίνα συστήσωσι νέους επιστημονικούς νόμους.— Πρέπει νά καταβώμιν, είπα αποτεφρωμένος τής ήπιότητος, ή καταιγίς κορυφοΰται υπό τούς πόδας μας καί πέριξ ημών δέν είναι φρόνιμον.

— Θέλομεν ά<αβή υψηλότερον εκείνου, καί δέν ε- χουεν φόβον. 'Γι άλλο ώραιώτερον ή τό νά ήμεθα κύριοι τοϋ ουρανού καί νά έξουσιάζωμεν τά νέφη άιι>α καταθλίβουσι τήν γήν ! Δέν εί«αι έντιμον, τό νά ταξειδεύωμεν τά εναέρια κύματα ! Τά Επισημότερα άτομα έταξείδιυσαν ώς ημείς. Ή Μαρ- χεσα καί ή κόμησσα τοΰ Ποδάνε, ή νεάνις Λεγάρ— δη, δ Μαρκέσιος Μονταλεμβέρτης, άναχωρήσαντες έκ τοΰ προαστείου τοΰ 'Αγ ’Αντωνίου. Ό Δούξ τής Σάρτης ανέπτυξε πολλήν έπιδεξιότητα καί παρουσίαν πνεύματος έν τή άναβάσει αύτοΰ, γενομέ/η τήν 23 ΊουΜου 1784; είς Λυόν οί κομήτες Λαυρέντιος καί Δαμπιέρρης’ είς Νάνεήν, ό Κ. de Luynes; είς Βορδώ, δ Κ. Άρβελέτος Δεγράνζης, έν. Ιταλία, δ ίππότης Άνδρεάνηο, είς δέ τάς ήμέρας μας δ Δούξ Βρουνσβίκιος, άφίσαντες ιΐς τούς αέρας τά ίχνη τής εαυτών δόξης; Όπως δ’ έξισοθώμεν τοΐς μεγάλοις τούτοις άνδρασιν, όφείλωμεν νά φθάσωμεν υψηλότερα, μέχρι τών ουρανίων βυθών, διότι πλησιαζον- τες είς τό άπειρον κατανοοΰμεν αύτό!Έκ τής άρεώσεω; τής άτμοσφαίρας τό ύδρογόνον Εσκορπιζετο έπαισθητώς έν αύτή- έθεώμην δέ τό ευθυτενές τής αεροστατικής μηχανής, κενουμένης, τήν δέ σφαίραν έξογκουμίνην ολίγον κατ’ δλίγον καί κα- θιστώσαν τδ τής γλωσσίδας άωιγμα απαραίτητον άλλ’ δ φριχτός σύντροφός μου έφαίνετο ότι δέν συγκατάνευε κατ’ ούδένα τρόπον νά μ’ άφήση. Άπε φάσισα νά σύοω τήν γλωσσίδα κρυφίως διά τοΰ θώ μιγκος, έν ώ δμίλει μετ’ Ενθουσιασμού, άλλ’ έφοβού μην μήπως μαντεύσει καί τούς στοχασμούς μου ! καί τότε έσται ή έσχατη πλάνη χείρων τής πρώτης ! Ήτον ηδη ή πρώτη παρά τέταρτον μετά μεσημβρίαν, *αί είχον παρέλθει τεσσαράκοντα λεπτά, άφ’ δτου ά- ναχωρήσαμεν άπό Φραγκοφόρτην, οτε άπό μεσημβρίας ήρχοντο, καί έναντίον τοΰ άνεμου, νέφη πιχνά εωιμα νά συγκρουσθώσιν καθ’ ήμών.— Έχασες πλέον πασαν Ελπίδα εις τό νά θρι- αμβεύσωσιν οί συνδιασμοι” σου ;— Πασαν ελπίδα ! άπήντηοεν δ άγνωστος σω' βσρώς. Αί, Κύριε, ήξευρεις ότι έγώ δέν άγαπώ τά κλωθογυρίσματα,. δέν υποφέρω νά γελοιογραφηθώ! «» κάμνω τι, τό κάμνω τέλειον, είδε μή. . Ενθυμούμαι τινάς γελοιογραφίας τής Εποχής καθ’ ήν Εφευρέθη τό άερόστατον. . . εις σκύλος Ενδεδυμένος τόν πίλον *»ι τήν στολήν τοΰ Ναπολέοντος έξιφούλχε: κατά τών ϊχύλων καί χαττών... χαί.. ,Έγώ Εντούτοις έδραξα τήν γλωσσίδα, ένω έ' κείνος έφαίνετο διά κεκλεισμένων δφθαλμών συλλο- /ιζόμενος τάς γελοιογραφίας έφοβούμην όμως μή- ίως δ θόρυβος έκεΐνος, δ δμοιάζων τό πίπτον ύδωρ, διά τής συνάφειας τοΰ άιριου μετά τής άτμοσφαίρας, παρατηρηθή ύπ’ αύτοΰ.— Α ’ έχω εϊς τό χαρτοφυλάχιόν μου, άνέχρα- ξεν έγερθείς.Εγώ ήμην έτοιμος νά παρακαλέσω αύτόν όπως μέ συγχωρήση διά τήν πραξίν μου· πλήν αύτός έ- 

ξηκολούθησεν έξάγων ίχ τοΰ χόλπ-.υ του -/αρτσου- λάχιον.— Ιδέ αύτάς τάς γελοιογραφίας, είπε, χωρ’ς νά υποπτέυθη τήν πραξίν μου, τόν δυσιυγή Μιολάν ω-όμασαν Μιαουλό-ο», ΐδε καί Εδώ, αύτή είναι μεγίστη σφαίρα, σηνώ-ουσα ολόκληρον ναΰν, δγυρά φρούρια, οικίας χτλ. Οί γελοιογράφοι δέν ήλπιζον ότι οί φλυαρία: αύτών έαελλόν ποτέ νά πραγματοποιηθώ- σιν! ϊοού μεγάλη τις ναΰς, έχουσα πρός δεξιάν τό πηδάλιον μετά τοΰ δωαατίου τών ναύκληρων ιΐς τήν πρώραν, οργανον γιγάντειον καί τηλεβόλον όπως είδοποιώσι τού; κατοίκου; τής γής ή τής σελήνης - υπέρ τήν πρύμνην δέ χιΐται ή μεγάλη λέμβος τής αεροστατικής καί εις τόν ήσημερινόν κύκλον δ στρα'ών, δεξώθεν δ φακός, έπειτα αί άνώτεραι ς-οαί διά τούς περιπάτους, τά ιστία, τά πττρύγια- ύποκά-τωθιν δέ τά καφενεία καί ή γενική άποθήκη τών· Εδωδίμων. Θαύμασαν τήν αγγελίαν ταύτην.·« ‘Η πρός όφελος τής ·ά<θρωπδτητος έπινοηθιΐσα αΰτη σφαίρα,διευθυνθήσιται πρός τάς παραλίους πόλεις τής ’Ανατολής- έπιστρεφουοα δέ θέλε: λάβει διεύθυν- σιν πρός τού; πόλους., ‘Ο επιβάτης δέν έγει ανάγκην ούδει-ός, τά πάντα προητοιμάσθησαν έν καλή τάξει καί καταστάσει. ‘Υπάρχιι διατίμησις ακριβής διά τόν πρός ώρισμένην πόλιν ό'ιιυθυνόμενον- άλλ’ αί τι- μαί θέλουαιν είσθαι αι αύταΐ. κα' διά τάς πλέον άπο- μεμακρυσμένας πόλεις τοϋ ήμετέρου ημισφαιρίου’ τούτές-ί 100Q λουδοβίκια, διά την μετάβαίιν εις δποι- ανδήποτε πόλιν. Καί ευκόλως τις έννοιΐ ότι η ποσότης αΰιη είναι μικρά, διότι χαί ταχύτατα φθάνει εις τόν όποιον σκοπεύει τόπον χαί μετ’ άνέσεως καί πολλάς ευχαριστήσεις άπολαμβάνει Εκ τών άεροστάτων τούτων, ευχαριστήσεις, α; δέν ήξιώθη ούδεις έτι τών περιηγητών, Επειδή έν τή. σφαίρα ταύτη έκαστος εύρήσει όσα άρέσκουαιν αϋτω. Όθεν, ή εύχαρίστησις έσεται ψυχή τών αερίων περιηγητών "Απατα: αί Εφευρέσεις Εκίνηταν τόν γέλωτα . . . Άλλά μετ’ ού πολύ έάν οί ήμέραι μου δέν ήσαν μιμετρημέναι, ήθελε τις ίδεΐ, ότι τά σχέδια ταϋτα πραγματοποιηθήσονται.Κατεβαίνομεν έν τούτοις καί αύτός δέν Εννόει άκόμη τΐ είχον πράξει.— Ιδέ προσέτι τό είδος τοΰτο τοΰ παιγνιδιού τών σφαιρών- περιέχει δλην τήν ίς-οριαν τής αεροστατικής τέχνη;. Τό παιγνι’διον τοΰτο, οπερ άρμοζε·. εις τά μεγάλα πνεύματα, παίζεται ώς τό τοΰ 
‘IwSalov, καί Εκτελεϊται διά τών κύβων καί τών ψήφων. *— Άλλ’ Επανέλαβον έγώ, φαίνεσθε δτι γνωρ!ζετε Εντελώς τά τής άεροστατικής τέχνης.— Είμαι ολιγ ώτερον σοφός τοϋ θεοΰ ? ιδού τό παν! γνωρίζω δ*ον ήνδέχεται Εντελέστερον τήν επιστήμην έν τώ κοσμώ. Από τοΰ Φαέθωνος, άπό τσΰ Ικάρου, άπό τοΰ Άρχήτα τά πάντα άνεζήσησσ, τά πάντα άνιδίφησα, καί τά πάντα Εννόησα ί Παρ’ έμοϋ ή άεροστατική θέλει προσφέρει μεγίστας Εκδουλεύσεις είς τήν ανθρωπότητα, έάν ό θεός δέν μοί άφαιρέσε: τήν ζωήν! πλήν 6’ άποθάνω !



— 88 — — 89— Διατί;— Δ.ότι ό<ομάζομαι Έρώστρατοζ ή Εμπεδοκλής!(Ακολουθεί).
ΜθΖΑΡΉ

Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΗΔΕΙΩΝ ΑΣΜΑ.

‘Ο Μοζάρ, περιώνυμος μουσουργός, έζησε τριά- κοντα πέντε έτη, άπέθανε δέ ποιών τό έπεκήδειον έκεΐ-ο αίμα, το όποιον ή αγνωμοσύνη χαί δ έγωϊ- σμός τών ανθρώπων δέν ήθέλησε >ά ψιλή έπ! τοΰ τάφου του ... Ούτω λοιπόν ή μεγαλεφυΐα ποπρωμένον νά εχη σύντροφόν της παντοτεινόν την ίλεημοσύνη» κα! την δυστυχίαν ;‘Ο ’Αρχιεπίσκοπος τοΰ Σαλσβούργου προσεχάλεσέ πετεπαρ’ αύτώ τόν Μοζαρ. Ήξεύρετε οποία υπήρξε» ή φιλοξενία τήν οποίαν τώ προσέφερεν;... Ό Μοζάρ προσεκλήθη είς την τράπεζαν τών θεραπόντων χαί παραμάγειρων τοΰ Αρχιεπισκόπου τούτου ? ‘Ο έκ- λέκτωρ τής Βαβαρίας πρεσέφερέν είς τόν Μοζάρ διά τέσσαρα μιλοδράματα, δι’ ατινα δ συγγραφεύς έ- ζήτει χίλια φράγκα, τριακόσια φιορίνια, χαί έφρόνει πάλιν οτι οί καλλιτέχναι είναι πολύ Απαιτητικοί. — Μετά πολλά λοιπόν τοιαΰτα συμβεβηχότα, θαυμάζετε διότι άπέθανε πόντο χαί τριακονταετής! Τό χατ’ έμέ, θαυμάζω μάλλον πώς, τοσούτων θλίψεων ποτισμένος, παραγνωριζόμονος χαί περιφρονούμενος υπό τών έγωϊστών, δέν έρριψεν είς τόν άνομον τό δαιμόνιον τόξον του, τπιλέγω».— Άς σιωπήσω, ή σιωπή προτιμότερα τοΰ δνοί' δους.*0 Βολφγκάγγιος Άμαδαΐος Μοζάρ έγεννήθη τήν 27 Ίανουαρίου τοΰ 1756 έτους είς Σαλσβοΰργον, πόλιν της μεσημβρινής Γορμανίας. Εξαετή, τόν ή- κουον ευχαρίστως κυμβαλίζοντα μιχράς τινας συνθέσεις του- οκταετής, έπαιξεν είς τήν αύλήν τής Βορ- σαλίας· έννοατής, έσύνθεσε δύο μελωδήματα (sona- tes) ών τό μέν άφιίρωσον είς τήν Κ. Βικτωρίαν, θυγατέρα Λουδοβίκου τοΰ ις·’. τό δέ είς τήν κόμησαν τοΰ Ρεσέ’ δεκαετής, μετέβη οΐς ’Αγγλίαν, οπού έσύνθε- σον έξνέα μελωδήματα ατινα άφιέρωσεν εις τήν Βασίλισσαν Καρλότταν δωδεκαετής, έποιησεν κωμικόν μελόδραμα, έπιδοχιμασθέν ύπό τών περιφημότερων τότεέν ’Αγγλία μουσουργών. Ή Finta Sempliceeivo λοιπόν τό πρώτον μελόδραμά του, τό πρώτον άνθος τοΰ στεφάνου, τό όποιον ή ευγνωμοσύνη έθεσε πολύ βραδέως έπί τοΰ τάφου του. Τδ άπό τήν ήλιχίαν τών δώδεκα ετών μέχρι τοΰ τέλους τοΰ σταδίου του διάστημα ύπήρξεν έξαίσιος σειρά συνθέσεων, αιτινες πα- ρεχίνησαν τόν Άΰδηννά ειπη: « Ό Μοζάρ εινε δ με- γαλει’τερος τών υπαρχόντων μουσουργών, ι χαί τόν 

Μαρτίνον: « Μετά τόσα αριστουργήματα τής άρτογε- νοΰς ταύτης μεγαλοφυιας, δεν διακινδυνεύει τις >ά προείπη, ότι είς τήν άκμήν τοΰ σταδίου του, δέν θέλει άοήση ούδένα ύπεράνω αύτοΰ ανταγωνιστήν. ·Καί όμως ύπέφερε πολλά δ Μοζάρ· ίδστε τόν Don Juan του... τι δέν ύπέστη μέχρις orou έννοή- σωσι τήν αξίαν του ! Μόλις είκοσιν έτη μετά τον θάνατον τοΰ συγγραφέως τό έργον του έχειροκροτήθη. Αί! θά φωνάζουν οί δυσοίωνοι, δ άνθρωπος μετά θάνατον τιμάται!... ’Αλλά τότε ποΰ ή ανταμοιβή του ;
‘Ημέραν τινά δ Μοζάρ, εργαζόμενος εντός τοΰ σπουδαστηρίου του, είχεν απαγορεύσει ρητώς τήν είσοδον είς τήν γυναίκα του’ παίζων έλεγε», ότι αί γυναίκες έγίνοντο αιτία νά σφάλη. Καί όμως, ιδού ακούονται απαλοί κτύποι έπί τής θύρας του.Τ, *ις εινο ;Ή σύζυγός του έφάνη έπί τοΰ ούδοΰ.— Έγώ, ’Αμαδαΐε, σου. ...— Σοΰ είχα απαγορεύσει.. ..Έσιώπησεν, ίίών έπιστολήν είς τάς χειρας τής γυναικός του, τήν έλαβε καί διευθύνθη νά χαθήση έπί τής χαθέδρας, τήν όποιαν Γεώργιος δ Γ’. τώ είχε δω- ρήσει- ή γυνή του τόν άφησε μόνον.— Ί8ού, έπιστολή άνευ σφραγιδοσήμου, σφραγίς μελανή, χαρακτήρ άγνωστος· πάλιν άνώνυμός τις ά- ναμφιβόλως, πάλιν, φθονερός τις ζητών έπιβεύλως νά μοΰ ειπη ότι ή μουσική μου δέν οίνε άνταξία ουδέ κάν τοΰ Δρούμμερ ή τοΰ Γκάρτ. Έ ! ψ’ψωμεν ταύτην είς τό πυρ ! Καί πραγματικώς έκινήδη ίνα τήν £ίψη, ότε άλλη τις ιδέα τόν έκράτησεν.— ’Ας ίίω, είπε», ίσως μοΰ παρουσιάζεται περί- στασίς τις νά πράξω καλόν καί τήν ήνσιξεν.‘Η έκιστολή ήν άνώνυμός, άλλά ποσώς υβριστική· έζήτουν άπό τόν περίφημον μουσουργόν τήν σύνθεσιν ένός έπικηδείου μέλους, τοΰ οποίου μόνος έμελλε νά προσδιορίση τό Αντίτιμο». Τω παρεχώρουν όλον τόν άναγκαΐον πρός τοΰτο καιρόν, καί κατά μήνα έμελλε νά παρουσιασθή τις εις αύτόν διά νά λά- βη τό επικήδειο» τοΰτο μέλος, άν ήθελεν εισθαι τε- λειωμένον.Τοσοΰτον επικερδή παραγγελίαν ποτέ δ Μοζάρ δέν εΐχε λάβει, έκραξε λοιπόν τήν σύζυγόν του καί δούς ούτή τήν έπιστολήν.—- Άνάγνωσον, είπε.Πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι κατά τήν εποχήν ταύτην ό Μοζάρ ήν πτωχός. Τά τριακόσια φιορίνια, τά όποια δ έκλέκτωρ τής Βαβαρίας μετά τοσαύ- της μεγαλοδωρίας ήδυνήθη νά έχβάλη έκ τοΰ βαλαντίου του, είχο» έξαντληθή, καί δέν ίμ,ι- 

νεν είς τόν χαλλιτέχην παρ’ ή όνειροπόλησις μέλλοντος ωραίου. Καί τοΰτο μέν είς τάς άνάγχας του ού?έ» συνεισέφερεν, άλλ’ ευτυχώς ή Ανώνυμος έπιστολή ένεψύχωσε τους νέους μας συζύγους, καί άμ- φότεροι, άφοΰ συ»εγάρησαν άλλήλους διά τήν τόσον άπροσδόκητον ευτυχίαν, έσκέφθησαν:— Ποιος ειν’ αυτός ό μεγαλόδωρος καλοθελητής μας ;

Μήν παρειλθεν άπό τής παραλαβής τής Ανωνύμου έπιστολής. Ό Μοζάρ ίπέστρεφεν άπό πάς δοχιμάς ένός τών μελοδραμάτων του, ότε, είς τήν καμπήν ό- δοΰ τίνος, άνθρωπο; περιβεβλημένος μέλανα μανδύαν τόν ήρώτησεν, ά» αυτός ήνε ό Μοζάρ καί πριν ουτος τελείωση τήν σύντομόν του άπάντησιν, δ άγνωστος τόν ώδήγησεν έντός οινοπωλείου, όπου ράπ,της, σκυτοτόμος καί ποιλοποιός περιέμενον.— Έκτελέσατε τάς διαταγάς τοΰ Άρχοντός μου ; είπε συντόνως δ άγνωστος.Πάραυτα ό ράπτη: έπλησίασε τόν Μοζάρ κα! τόν παρετήρησε άπό κεφαλής μέχρι πο!ώ». Ό σκυτοτόμος έβλεπε μετ’ έκπλήξεως τήν κακήν ύπόδυσιν τοΰ μουσουργού. *0 πιλοποιός, λαμβάνω» τό μέ·ρον τής κεφαλής του, ίφώναξ»;— Τερτάϊφλ ! τΐ αϋτίον !Πραγματικώς, τό δεξιόν του ώτίον ήν παραδόξως μεγάλο»!Τί ήτθάνετο άρά γε δ δύστηνος Άμεδαΐος, τί διε»οεΐτο κοτά τήν σκηνήν ταύτην ή; ήν δ ή.ως ; ‘Η καλλιτεχνική του Αξιοπρέπεια δέν ίξετίθετο παντελώς διά τόν οίκτον τόν όποιον ένέπνεε' έξεναντίας, δ Μοζάρ, ήν άπλοΰς καί ανεκτικός, έως κα! είς αύτάς τάς όχληράς παιδιάς τών μικρών του άνεψιώ», είς ας ά- φίνετο άγογγίστως.‘Ο άγνωστος και δ μουσουργός εμεηαν μόνοι· δ πρώτος έλαβε τόν λόγον.— Κύριε Μοζάρ, σκοπεύετε νά έργασθήτε έπ! τοΰ έπικηδείου μέλους, τό όποιον σας έζητήθη ;— Ναί, κύριε, άπεκρίθη δ καλλιτέχνης· τελειώνει έντός τριών μηνών.— Καί τό άντίτιμον του ;— Εκατό» φιορίνια, κύριε.— Είνε όλίγα· ιδού τριακόσια.— Τ ’Αποποιούμαι · τό έργον δέν αξίζει πλέον εκατόν.— Δότε τό έπίλοιπον δότε εις του; πτωχούς, κα! δ πρώτος πτωχός, έξηκολούθησεν δ άγνωστος κύπτων πρός τό ους τοΰ μουσουργού, δέν είοθε σείς κύριε Μοζάρ ;Τά όμματα τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου ένεπλήσθη- σαν δακρύων· δ^όμιζεν δ δυστυχής ότι τήν πτωχίαν το» μόνος δ θεός έγνώριζεν ! ’Ηρυθρίασε, να!, δ μέ- γας άνήρ κατένευσε τομς οφθαλμούς, καί μή δυνάμε- νος νά ύποστή τά βλέμματα θνητοΰ γινώσκοντος τήν πενίαν του, έφυγε δρομαίως έκ τοΰ οινοπωλείου και ετρεξε νά παρηγορηθή είς τάς άγκάλας τής νέας συζύγου του.— Άμεδαιε! είπε» αυτή βλέπουσα τόν σύζυγό» της ήλλοιωμένον, τι έχεις, φίλε μου ;— Κλείσε, καλή μου, τήν θύραν, καί άς παρα- καλέσωμεν τόν θεόν νά μας χαρίση ζωήν ειρηνικήν.Οκτώ ήμέρας υς-ιρον έφερον είς τόν μουσουργόν έν- τελή καί λαμπρόν ένδυμασίαν, δι’ ήν άπεποιήθησαν πάσαν πλ.ηρωμήν, θεωροϋνσες ώς τήν καλητέραν τών Αμοιβών τήν τιμήν, δτε υπηρέτησαν τόν Καν. Μοζάρ. Μολαταύτα δ καλλιτέχνης, θέλων νά τούς δώ- ’η εν δείγμα τής ευγνωμοσύνης του, τούς ώδήγησεν ΤΟΜ. Ε’. (ΦΑλάϊιον 100) 

εις το γραφείο» του, καί λαβών αντίτυπά τινα μικρών του συνθέσεων, έγραψεν έπ’ αύτών τό όνομά του κα: τοΐς τά έδώρησεν. Ήλπιζεν δέ δ Μοζάρ νά μαθη παρ αυτών ποιος εινε ό αγρυπνών τοσοΰτον είς την υπαρςίν του· αλλά ματαιως, διότι ό ράπτης είς τας έπανειλημμένας έρωτήσεις του άπεκρίνετο:‘Ο θεός μάλλον νά σέ κουφάνη, παρά νά άκού- σης τό βιολίον τοΰ Δροΰμερ· Μοζάρ δεν εινε όλος δ κόσμος!—— Πήγαινε είς τόν διάβολον, έμουρμούρισεν ό ·4/οζαρ· επειτα στρεφόμενος πρός τόν σκυτοτόμον,— Είπέ με, έξηκολούθησε, ποιος σ’ έπεφόρτισε νά μέ ύποδύσης;Καί δ σκυτοτόμος άπήντησεν,— Ό Γκάρτ είναι ακόμη μαθητής είς τό κύμβαλο»· ποΰ Μοζάρ !Ηλθε καί ή σειρά τοΰ πιλοποιοί.— ‘Ο Δροΰμερ κα! δ Γκάρτ δέν άξ ζτυν τό έσω- πάνι τοΰ χειροτέρου πίλου τής Γερμανίας !‘Ο Μοζάρ, χάσας τήν υπομονήν του, τούς εοειξε τήν θύραν χαί έκραξε τήν σύζυγόν του.— Τ: έκαμες, καλή μου, τά 300 φιορίνια, τά όποια δ άγνωστος είχε θέσει είς τόν κόλπον τοΰ ενδύματος μου ;— Σοΰ ήγόρασα τραπεζομάνδηλα καί πανίον, φίλε μου.— Καί δέν εΐχομεν λοιπόν ;·— Μικρά πράγματα.— Ώ θεέ μου ! έκραξεν δ καλλιτέχνης μετά συγ- κινήσεως, διατί νά μήν ήμαι ράπτης ή σκυτοτόμος ! τούλάχιστον τόν χρυσόν τόν όποιον μεΰ ρίπτουν θά ήδυνάμην νά δώσω εις τούς πτωχούς, ώς τόν Μοζάρ, καί είς τόν Μοζάρ δέν ει»ε συγχωρημένον ουδέ ν’ άποποιήται τήν ελεημοσύνην.... Γΰναι! συγχώρησέ με, σ’ έκαμα δυστυχή· άλλ’ ίδέ, είχα τόσην εμπιστοσύνην είς τό μέλλον ! . ..Καί ή κεφαλή του έπεσε μελαγχολικώς έπ! τοΰ στήθους του, οί όφθαλμοί του έκλείσθησαν άπαλώς’ ή σύζυγός του έπέθεσε φίλημα έπί τής ώχρας παρειάς του κα! άπεμακρύνθη, γνωρίζουσα ότι τοιαΰται στίγμα! τω ήσαν αί καταλληλότερα! διά τήν μουσικήν σύνθεσιν.’Ολίγον χατ’ όλίγσν ή μορφή τοΰ Μοζάρ φαιδρύνεται, μειδίαμα έμψυχόνει τά χείλη τού, αί παρειαί του χρωματίζονται, οί πόδες του καί αί χεΐρές του κινούνται, ώς νά διευθυνη συμφωνίαν τινά Αγγέλων. Αίφνης εγείρεται Περιχαρής, μέ διαλάμποντας τούς οφθαλμούς, λαμβάνει κάλαμον, γράφει ταχέως τήν έμπνευσίν του, ^ίπτεται έπί τοΰ κυμβάλευ τευ, καί εδώ ό ευδαίμων καλλιτέχνης κλαίει ενώπιον μιας τών έκλεκτοτέρων περικοπών τοϋ έπικηδείου του.’Ω σείς, οίιινες κα! άν ήσθε, ζητήσατε νά ακούσετε τό κύκνειον τοΰτο άσμά του, x®i ή ψϋχή σας συγκε- κινημένη, θέλει δεηθή υπέρ τοΰ Μοζάρ!‘Η έποχή καθ’ ήν όπεσχέθη νά τελείωση τήν σύν- θεσιν έπλησίαζε. Λεοπόλδος δ Β’. έμελλε νά στεφθή αύτοχοάτωο, χαί δ Μοζάρ, θαυμάζων Αείποτε τήν 42



— 90 —
— 91 —καλή» πολιτικήν τοΰ άνδρός τούτου, άπεφάσισε νά ου/θέση διά την στέψιν του ύμνον, άξιου της αγάπης την οποίαν τοΰ ένέπνεεν. Άρχισε λοιπόν νά έργάζεται, χαί μετά τρεις ημέρας τόν έπεραίωσεν. ‘Η σύζυγός του ήτοίμασε τά αναγκαία διά τήν οδοιπορίαν, καί αμφότεροι διευθύνθησαν εις τήν άμαξαν, ήτις έμελλε νά τούς φέρη άπό Βιέννης είς Πράγαν.‘Ο Μοζάρ όιετίθετο ν’ ά»αβή, Στε ό αυτός άγνωστος, δ όβηγήσας αυτόν εις ιό καπηλείαν, τόν έστα- ματησε, κρατήσας αυτόν άπό τήν άκρα/ τοΰ ενδύματος του. ‘Ο καλλιτέχνης άνετρυχίασεν, άναγνωρί- σας τόν μελανόν μανδύαν,— Τι με θέλετε; είπεν άποτόμως.— Κύριε, τό επικήδειου έτελείωτεν ;— Έντός έ<ός μηνός θελιι εινε τελειωμένον.— Ιίολυ καλά' έχω δύο λόγους νά σας ειπω, Κ. θελήσατε νά μέ άκοΰσετε.Καί δ άγνωστος έσυρε παράμερα τόν καλλιτέχνην, καί έξηκολοΰθησε.— Τί έκιρδήσατε άπό τό μελόδραμά σας ό Άλ- χηστος;— Τίποτε.— Και άπό τό τοΰ γάμου τοΰ Φίγαρο.— Μικρά πράγματα.— Καί ό Don Juan τί σάς προσέφερεν;— Δάκρυα καί πόνους !

— Κ. Μοζάρ, ό αιών εινε άδικος, οί μεταγενέστεροι θα σας ικανοποιήσουν. Καί όμως υπάρξουν άνθρωποι έκτιμώντες τό τάλαντου σας. ’Ακούσατε, έν- θυμηθήτε τόν μελανοενδεδυμένον άγνωστον, άλλά μή θελήσετι ποτέ νά γνωρίσετε τόν ευεργέτην τοΰτο δύ- ναται ίσως νά σάς εΐνο θαυασίμως επιζήμιου.Καί χρηματοφυλάκιον έπεσε μετά κρότου πρό τών ποδών τοΰ Μοζάρ. Ούτος άπορων καί έκπληκτος επιστρέφει ταχέως παρά τή συζύγω του, καταπατώ» τό μυστηριώδες χρηματοφυλάκιον.Φθάσας εις Πράγαν προσεβλήθη άπό κακοήθη πυρετόν, καί χάρις είς τας προσπάθειας έμπειρων ιατρών καί τής γυναικός του, ήδυνήθη νά έπιστρέψη είς τήν Βιέννην.— Καλή μου, είπεν ήμέραν τινά είς τήν σύζυγόν του, το έπικήδειον αύτό μέλος θά μέ φέρη είς τόν τάφον!Ύψώσας δέ μηχανικώς πρός τον ουρανόν τό βλέμμα, είδε νέαν περιστεράν, τήν δποίαν μόνος του έπε- j μελεΐτο, άνιπταμένην πρός τόν αιθέριου θόλου τοΰ j ουρανού, καί τάς πτέρυγάς της χαριέντως κινούσαν είς τόν γλυκύν ζέφυρον τής έλευθερίας.— Φτϋ ! έμορμόρισεν, ή πτήσις τής περιστεράς ταύτης δέν μοΰ αποκαλύπτει τό τέλος μου !Από τής εποχής ταύτης δ Μοζάρ ήτον έρμαιον πένθιμων προαισθήσεων" δδυνηρά μελαγχολία έχυ- ρίενσο τήν ψυχήν του, καί δέν έσκέπτετο τό έπική- δειόν του, "χωρίς νά ένθυμηθή τήν πιρ·ς-εράν, ήιις τοΰ ώμιλοΰσι περί θανάτου.Όλί γβν έτι άπελείπετο διά νά συμπλήρωσή τό έργου του ςοΰιο, καί μίαν πρωία/ ήγέρθη μέ τήν στε

ρεόν άπόφασιν νά τό περαιώση" άλλά μόλις έτέθη ενώπιον τοΰ κυμβάλου του χαί σκοτοδινιών, παρακαλεΐ νά τόν άπομακρύνουν, δμιλιΐ μετά τρόμου περί τοΰ μελανοενδυμένου αγνώστου, κλαίει, φωνάζει, ολολύζει. .. . Μετά δυο ώρας ή σύζυγός του δακρύ- ουσα ζητεί ιερέα. Ευτυχώς δέν άπέθανεν έκ τής χρί- σεως ταύτης, άλλ’ οί ιατροί δέν τόν έγκατέλιπον ού- δέ μίαν στιγμήν" άπεμάκρυνον τήν διασκευήν (partition) τοΰ επικήδειου του, καί έκτοτε είς τήν Γερμανίαν ήρχισαν νά τόν κλαίουν καί νά τόν εκτιμούν.Ταχέως οί ιατροί έπίστευσαν ότι ίάθη, καί τοΰ έ- συγχώρησαν νά ένασχοληθή είς τάς συνθέσεις του, είς τό έπίκηδειόν του.Τήν 7ην Σεπτεμβρίου 1791, είπεν είς τήνσύζυ- γόν του. α ’Αποθνήσκω τήν στιγμήν καθ’ ήν θά ήδυ- νάμην τέλος νά χαρώ τήν υπαρξιν ! β έζήτησε γραφίδα, καί ήργάσθη είς τήν συμπλήρωσή τοΰ Agnus Dei. Είς τό τεμάχιον τοΰτο ή μεγαλοφυΐα αποχαιρετά τήν γήν. Έζήτησε συγχώρησιν άπό τήν νέαν του σύντροφον, δι’ όσον κακόν τής έπροξένησεν, έθεσεν έπί τοΰ στήθους τό έπικήδειον του, καί μέ τούς βραχίονας τεταμένους πρός τόν ουρανόν, άφήκε τήν τελευταία·/ του πνοήν. Μεταφοάσις Γ. I.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ.
—ο —Ό Β κτωρ Ούγκώ (Victor Hugo) ίγεννήθη τήν 26 Φεβρουάριου 1802 εις Βεζανσόυην. 'Ο πατήρ αύ- τοΰ, κόμης ’Ιωσήφ Λεοπόλδος Σιγισβίρτος Ουγκιό, ήτο συνταγματάρχης τοΰ έν τή πόλει ταύτη σταθμεύ- οντος τάγματος. Μόλις δέ μετά παρέλευσιν έξ έβδο- μάδων άπό τής γενήσεως αυτού, οί γονείς άναχω- ρήσαντις έκεϊθεν, ήλθον ιίς τήν νήσον Έλβαν, άφ’ής ή μήτηρ έφερε τό τέκνου της είς Παρισίους καί άκο- λούθως εις Ιταλίαν, έν τή έπαρχία τοΰ Avellino (βασιλείου τής Νεαπόλεως), τής οποίας διοικητής έ- στάλη δ σύζυγος αυτής. Κατά τήν διυτέραν έν Παρι- σίοις αύτών διαμονήν άπό τοΰ 1809 έως 1811 έτους, ή Κ. Ούγκώ κατώκει μετά τών νεαρών τέκνων ! της, τοΰ Ευγενίου καί του Βίκτωρος, είς μονήρη τινά έν τώ προαστείω τοΰ Αγίου Ιακώβου κειμένην οίχίαν, όπου άρχαϊός τις ίερεύς τόν παρίδωκε τήν ‘Ελληνικήν χαί Λατινικήν.Έν τω μοναστικω τουτω βίω, ύπό τήν αύστηράν άμα δέ καί τρυφερόν έκπαίδευσιν μητρός μή δισταζού- σης παντελώς καί νά χωρισθή άπό τόν κόσμον, όπως καλλιάερον έκπαιδεύση τά τέκνα της, ή νοημοσύνη αύτών άνεπτύχβη ταχέως, καί περίστασίς τις άπροσ- δόκητις δ^ήγειρε τήν συμπάθειαν καί τήν άφοσίωσιν

δ Εύγένιος. Μετά τ«να χρόνον, ή Κ. Ούγκώ έπανε- φερεν άποτόμως τούς νέους αυτής υιούς είς Γαλλίαν δ μεγαλήτερος αύτών δ Άβιλ, ύπολοχαγοΰ βαθμόν έχων, έμεινε μετά τοΰ πατρός των. ‘Η κυρία αίτιά δέ τής είς Παρισίους άναχωρήσεως αύτών ύπήρ- Ιξαν ίσως αί διαφωνία;, αίτινις ήρχιζον νά ύποκινώσι τήν άμοιβαίαν δυσαρέσκειαν τών γονέων τοΰ Βικτω- ρος, άλλ’ επίσης δυνατόν νά προήλθεν άπό τήν παρα- λελυμένην τών τέκνων άνατροφήν, άπάδουσαν πρός τούς σκοπούς τοΰ στρατηγού, οστις έσκόπει μεγαλα ύπέρ τών υίών αύτοϋ.‘Η καταστροφή έν τούτοις, τήν δποίαν πάντες προη- σθάνοντο πρό πολλοϋ, έξεπληρώθη. ‘Ο Ναπολέων έ- πεσεν έπανελθόνΑον τών Βουρόόνω» είς τόν θρόνον τών προγόνων των. Ό Βίκτωρ δέ εύπειθέστερος ά ναμφιβόλως είς τάς εντυπώσεις τής Βκνδεάνης μητοός του, τήν δποίαν έβλιπεν άκαταπαύστως περιποιούμενη» αύτόν, f π^ός τόν πατέρα του , τόν όποιον σπανιώιατα έβλιπεν, εύχαριστήθη άπό τήν μεταβολήν ταύτην, μ’ όλον ότι είς τάς περί μεγαλείου κα: δόξης ιδέας του, ένόμισε χαμερπες διά τήν Γοίλλία» να ύ- ποκυύη εις βασιλέα άφοΰ έκυβιρνήθη ύπό αΰτοχρά- τορος.Έπανελθοΰσα είς Παρισίους ή Κ Ούγκώ, έ/ησχο-

είς τήν ψυχήν αύτών, έν ή έχαράχθη χαί άνεξάλει- λειπιό; τις άνάμνησις.. Ό στρατηγός Λαχορίας, καταδιωκόμενος ύπό τής χυβερνήσεως τής Νεαπόλεως, έξητήσατο παρά τήςΚ. Ούγκώ καταφυγών έν τή οικία της, ένθα ζήσας δύο έτη κικρυμμένος είς τό πλέον άπόκρυφον μέρος αυτής, έβλιπεν άκαταπαύστως τά παιδία, καί ένασμενίζιτο νά συνομιλή μετ’ αύτών ιδίως μάλιστα μετά τοΰ Βίκτωρος, ον έλάμβανεν έπί τών γονάτων του ένα τώ έξηγήση τόν Τάκιτον* καί τόν Πολύβιον, δτε τέλος ά- νακαλυφθείς άπήχθη ιίς ιίρχτήν. Τό αύτό έτος ή Κ. Ούγκώ άνεχώρησε μετά τών υίών της είς ’Ισπανίαν. Ο δέ σύζυγος αύτής, τόν βαθμόν έχων άπό του 1809 τοΰ στρατηγού, προεβιβάσθη ήδη αύλάρχης τών ’Ανακτόρων καί διοικητής τών δύο επαρχιών. ’Έταξε δέ καί τόν Βίκτωρα ιίς τό αξίωμα τών ακολούθων (pages) τοΰ βασιλέως’Ιωσήφ. Έκ τοϋ Μαχερανοΰ | παλατιού, εί: δ δ παις κατ’ άρχάς κατώκει, μετέβη ιίς τό ιεροσπουδαστηρίου τών εύγενών, είς δ συνε- κρότει ένίοτε μετά τοΰ άδελφοΰ μάχας διά τόν με- 
γαν χΐύτοχράτορα, μάχας παιδικός, είς άς έν τούτοις, κατά τό ισπανικόν έθος, τά ξίφη δέν έ^οράτευοζ καί πολλούς έπροξένουν φόνους" είς μίαν λοιπόν τούτων τών μαχών έπληγώθη κα! δ άδελφός τοΰ Β κτωοος,



— 92 — — 93 —.λήθη πρό πάντων πιρι τήν .άγωγήν τώ» τεχνών της, ότι, έπελθόντος τοϋ Έχατονθημέρου, δπερ (προξένησε διχόνοιαν μεταξύ τών δύο συζύγων, ό πατήρ έπα- νέλαβι τούς υιούς αύτοΰ καϊ τούς έθεσεν είς εκπαιδευτικόν τι κατάστημα, δπως σπουδάσωσι τά προπα- ρασκεοαστικά μαδήματα, τ’ άπαιτούμενα είς τόν θέ- Λ0»τα να γίνη δεκτός είς τό πολυτεχνικόν σχολιΐσν της Γαλλίας. Άμφότεροι'δέ (πρόκοψαν άρχετά είς τάς μαθηματιχάς ίπιστήμας, ώστε ήδύναντο νά γίνωσι φοιτηταί τοϋ Πατεπιστημίευ, Άλλ’ ή είς τό κατάστημα τοΰτο διαμονή υπήρξε» άξιοσημείωτος διά τόν Βίκτωρα, όστις άπήλαυσε θρίαμβον δλως διάφορον. Κατά τό 1817, ή ακαδημία τών Παρισίων προέθισε βραβεΐον τής καλλητέρας πραγματείας περί τών ώ- 
γεΛειών τής σπουδής. ‘Ο νέος σπουδαστής, όστις πρό δύο ετών ένησχολιΐτο εις τό στιχουργιΐ», και τό •παρελθόν έτος συ»έταξι τραγωδίαν, έν ή τά συμβάντα τής Παλινορδώσεως ΰπεδειχνύοντο υπό αιγυπτιακά πρόσωπα, καί όςις τό αυτό έτος ήρξατο έτέρας τίνος, ίπιγραφομένης, Άθη.Ιία ή οί Σχαδιναθοϊ, έπροσ- πάδησε νά επίδειξη τάς δυνάμεις του, έν τω άκαδτ- μαί'κω περιβόλω, πέμψας έ» δράμα, τό δποΐον ή Ακαδημία ευροΰσα έξαίρετον, ήθελε νά τό βράβευση χαί- τοι πιστιΰουσα ότι υπεχρυπτετα δόλος, εις τούς δυο ' τούτους στίχους:Moi qui, toujours luyant les cit6s et les cours De trois lustres a peine ai vu finir le cours.Οί δικαστα! δεν ίδυνήδησαν νά πισιυσωσιν δτε δράμα τόσο» άξιόλογον ήτον έργον ποιητοΰ τόσον νέου, και, ίνα τιμωρήσωσιν αύτόν διά τήν κατ’ αύτούς φαντασιώδη πανουργία» του, (ψήφισαν νά τόν (παινέσωσι μόνον άντι νά τόν άνταμιίψωσιν. Ό Βίκτωρ ευρισκιτο παί- ζων, ότε τώ ανήγγειλαν τήν έπιτυχίαν του και τόν λόγον, όστις τόν απέκλειε τοΰ νά άριστεύση έντελώς. Έφερεν άντίγραφον τοϋ ποιήματος είς τόν διηνεκή •γραμματέα τής ακαδημίας, παραπονοΰμενος' καί μ' δλον ότι δέν ήτο πλέον καιρός να μεταβάλλη ή Ακαδημία, τήν άπαξ άπαγγιλθεισαν άπέοοσιν αυτής, τουλάχιστον χατώρδωσεν. ώστε άκαντες άνεγνώρισα» τήν πρώιμον αύτοΰ ευφυΐαν.Τοΰ Βίκτωρος οί θρίαμβοι ήσαν αλλεπάλληλοι και συνεχείς- διό ό πατήρ αύτοΰ έστερξεν αυτός τε κα! δ άδελοος του, νά μήν είσέλδωσιν είς τό πολυτεχνικόν σχολιΐον. Έστεοανώθη δέ δίς είς τούς ποιητικούς αγώνας (Jeux Floraux). Ό δ’ Εύγένειος έτυχεν έπίσης ανταμοιβής τίνος. Τά δράματα του Βίκτωρος ήσαν, Το&γαίιια τοϋ Εφρΐχον Π'. καί αί Παρθένοι 
τοΰ Βερδέν.Ή ώδήτου πρός τόν δίωϋσέα τον σωθέν- 
τα, τών ΰδάτων τω παρήξε τρίτη» τινά άνταμοιβήν τό 1820. Ταύτοχρόνως δέ ίγραψι τόν Han d Islande. Εκ δέ τών είς τόν Ά.έο.ίιγιζό»- Παρατηρητήν γε- γραμμένων άρθρων του, τό περιορ γότερον είναι αί 
ΙΙοιητίχα'ι με.Ιέται, άξιαι δντος θαυμασμού, τάς όποιας μετά δύο ειη άναγνούς δ ποιητής των ΜεΛε- 
των Λαμαρτινος, μετά τοΰ Άβοά δέ Ροάν, καί έκ τών δποίων δ Κ Σπτοβσιάν (μάντιυ’ε τήν έξοχου

φύσιν τοΰ νέου Βίκτωρος, έγραψε άρθρον είς τόν Πα
ρατηρητήν (τόν Πολιτικόν).Άποθανουσης τής μητρός αύτοΰ τό 1821, (προσπάθησε παντϊ σθένει νά μή ζή έκ τής χορηγείας τσΰ πατρός του άλλ’ άνεξάρτητος διά τών έργων του. Μετά τήν δημοσίευσιν δέ τοΰ πρώτου τόμου τών ωδών του, έσχε ώρισμένον τινά μισθόν παρά τοΰ I Η'. Λουδοβίκου.Εικοσαετής γενόμενος ήγάπησε νεάνιδά τινα, ήν (νυμφευθή, καί ήρχισεν ουτω είς τόσο» νεαράν ηλικίαν νά ήναι και οικογενειάρχης καί φιλολόγος. ·Ώς οικογενειάρχης, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι υπήρξε» εύτυχής, διότι ή τήν δποΐα» ήγάπησε νεάνις τό» άν- τηγάπησε μέ έρωτα ειλικρινή καί αγνό», καί ουδέποτε (τάραξε τήν ειρήνη» τής ωραίας τω» ευτυχίας. Απέκτησε δέ καί τέκνα ώραια καί προσφιλή, ατινα έ- πηύξανον τόν διακαή (κείνον έρωτά των.‘Ο δέ φιλολογικός βίος αύτοΰ ύπήρξιν, ώς είπεΐν, άπασα αύτοΰ ή ζωή. Μετά τά άναφερθέντα αύτοΰ ποιήματα, (δημοσίευσε τόν Bug Jargal τόν δεύτερον καί ακολούθως τό» τρίτο» τών ωδών του τόμον. Δε» είχε» δμως γίνει είσέτι κλασσικός. Τό 1827, έγραψε τό» μετά μακροΰ προοιμίου. Ακολούθως,δέ τό 1828 τάς ΆνατοΛιχάς ώδάς τον, λαμπρας I ιδιοτροπίας, είς τάς οποίας ήλιαχη τις άκτίς φαίνεται όντως διαλάμπουσα έντός ποιήσεως, άκτινοβολούσης τά ζωηρότερα χρώματα. Μετά δέ τήν τεΛευταίαν ή αέ
ραν τοΰ χαταδίχου, (δημοσίευσε τό πρώτον αύτοΰ δράμα, τό» Έρνάνην, δ παρέστησαν κατά πρώτο» εις εό γαλλικόν θέατρο» τήν 26 Φεβρουάριου 1830.Έντεΰθε» άρχεται ή περιφανεστέρα δόξα τοΰ Κ. Βίκτωρος Ουγκώ. Τά μετά τό» Έρνάνην δράματά του, ή Λονχρετία Βοργία και δ 'ΛγγεΛος δέ» (φιίλκυσαν μέν ίσον θρίαμβον, άλλ’ (προξένησαν τόν αύτόν παλμόν τών καρδιών, τόν αύτόν (νθονσιασμσν. Μετάτόν Marion Delorme (Ιούνιον 1829), τήν 
Παναγιωτών Παρισίων (1831),τά φνΛΛα τον φθι
νοπώρου (1835) δ Βίκτωρ φαίνεται πάντοτε κατώτερος. .. Μετά τό Marion Derlome τά έργα του ού- δέ καν ίξισοΰνται πρός τά πρώτα καί είς άπόδειξιν τούτου μνημονεύομεν (κ τών πολυαρίθμων μετά ταϋτα ποιημάτων τά εξής. ‘Ο Βασι.Ιευς διασκεδάζει. 
Μαρία Τουδώρ, Άγγελος, 'Ρούν Β.Ιας, οί' Ανατο
λικοί, τά Φύλλα τοϋ Φθινοπώρου, αί ενδόμυχοι 
φωναί, αί αχτίνες χαϊ αί σχιαί.Καί διατί τοΰτο ; διότι ί> ρίψωμεν έν βλέμμα είς άπαντα αύτοΰ τά ποιήματα, θέλομεν ανακαλύψει μετά τών προτερημάτων του καϊ πολλά ελαττώματα.‘Ο Κ. Βίκτωρ Ουγκώ κατεγινεν είς τό λυρικό» είδος τής ποιήσεως, είς τό δραματικόν, καί σχεδόν είς τό έπικόν, διότι καί ή μυθιστορία είναι είδος ποιήσεως καί πλησιάζει είς τήν εποποιίαν. ‘Ο Ουγκώ πρό πάντων διακρίνεται διά τήν ευροιαν τής ίκφρά- σεως χαί τό ύψος τοΰ λόγου. Κατά δυστυχίαν όμως ή φυσις δέ» (προίκισε» αύτόν μέ πνεύμα γενικόν, ώστε προσπαθώ» νά γράψη δράμα ή μυθιστόρημα, πολλάκις άποπλανάται τής αληθούς όδοϋ. Τουλάχιστον αι λυρικοί αύτοΰ πσ ήσεις είναι φυσική έκ- 

φρασις τών εντυπώσεων τοΰ πνεύματός του, μ’ δλο- νότι καί αύτα! δέν είναι όλος διόλου άμεμπτοι.Σήμερον ό Ούγχώ, είνε εις τώ» μάλλον δημοκρατικών, καί τελευταΐαι τινές Αγορεύσεις αύτοΰ έν τή (θνοσυνελεύσει ίθαυμάσδησαν. Παράδοξος σύμπτωσις!
Εις ποιητής ήν δ πρωτουργος σχεδόν τής (νεσιώ- σης Γαλλικής δημοκρατίας, δ Λαμαρτ’ι», καϊ έτερος ποιητής, όμοιος σχεδόν αύτοΰ, έγένετο δ πρόμαχος αύτής. Άλλοτε όμως άμφότεροι ήσαν ύπέρ τής βασιλείας ! .. . Άστατο» το ποιητικόν πνεύμα.

οίκων καί τών απείρων Οόλων, αιινακαλύπτουσιν αύτούς, 
(γείρεται θόλος τις μέλας δΠΓΒβοΐβββ,εύρύτερος δέ τών 
άλλων, καί έπί τοΰ όποιου έτερος λευκός θόλος ύψοΰται, 
είναι δέ οδτος ό Άγιος Τάφος καί δ τόπος τοΰ Κρανίου...

« Τοιουτοτρόπως παρισταμένη έπί τοϋ πλατέως 
καϊ υψηλού όροπεδίου της, ή 'Ιερουσαλήμ φαίνετα 
λάμπουσα είσέτι 3ι’ όλης τής άρχαίας δόξης τών 
προφητειών της καί περιμένουσα μιαν μόνην λέξιν, 
ινα έξέλθη έκ τών έπτακαίδεκα άλλεπαλλήλων κα
ταστροφών της . . . »

θελοντες νά δώσωμεν ιδέαν είς τούς άναγνώστας 
τινών τών οικοδομών τής άγιας ταύτης πόλεως, δη- 
μοσιεύομεν ήδη τόν Τάφοντοϋ Ά β ε σ άλ ώ μ, 
άρχαΐον καί κομψόν κτήριον, άλλ έρειπομένον 
ώς (κ τών άνρσκαφών τών Αράβων, (λπιζόντων νά 
ευρωσι» ίντός αύτΛ θησαυρόν.

Προσεχώς θέλομεν δημοσιεύσει τόν Τ ά φ ο ν τ ή ς 
Θεοτόκου άνηκοντα σήμερον είς τούς» Ά ρμε νίους 
καί τόν τών Αποστόλων.

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

■ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΑΒΕΣΑΛΩΜ.

«Πέραν των δύο τεμενών, (τσαμίων), λέγει δ Δα- 
μαρτΐνος, είς τήν θα.μασιαν αύτοΰ περιήγησιν κατά 
τήν Άνατολήν. εκτείνεται ή 'Ιερουσαλήμ καί αναφαί
νεται εις τόν οδοιπόρον, ώς (πιπεδόν τι καί όλοσχε- 
ρές σχέδιον πόλεως τίνος. Ή πόλις αΰτη παρίστη- 
σιν εύγενώς είς τά δμματα τοϋ θεωρού τά άβλαβή 
τείχη της μετά τών έπάλξεών των, τό κυανόχρουν 
τέμενος της μετά τοΰ λευκού περιστυλίου του (α)· τούς 
χιλίους αύτής θόλους, λάμποντας είς τάς άκτινας τοΰ 
ήλιου. . . Τέλος, (ν μέσω τού ώκεανοΰ (κείνου τών

(α) Τό τέμενος τοΰτο καλούμενο» τού Όμάρ, καί 
Ελσαχαρά, κεΐται ίπί τοΰ Ϊπιπέϊου, ένθα ύψούτο δ 

τάφος τοϋ Σολομόντος. Είναι δέ κτίριον παμμέγεθες έκ 
λίθου και μαρμάρου, δηλ. τής θαυμάσιος αραβικής άρ- 
χιτεκτονικής, καί παρουσιάζει ίποψίν ποιητικωτάτην 
περτχυκλοΰμενον υπό πυκνών καί υψηλών κυπαρίσίων.
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II ΚΓΛΙΞ
ΤΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ

Το οκεΰος τό όνομαοθεν Κ ύ λ t ς η κύπελλον 
τοΰ Πτολεμαίου, σκεΰος τοϋ Μιθρι- 
δάτου, άγγεΐον τοΰ ’Αγίου Διονυ
σίου, είναι κάνθαρος συνιστάμενος έκ μονολί- 
θου τοΰ άνατολικοΰ λεγομένου σ α ρ δ ό ν υ χ ο ς, δσ- 
τις είναι μίγμα τί αχάτου. Είναι δέ το μάλλον αξιό
λογο·* τών τοιούτου είδους μνημείων, δσα περιεσώθη- 
σαν μέχρι τών ή μερών μας. Ή ώραιότης τής 3 
λης, καϊ τδ σπάνιον τοιούτου λίθου, αί ποικίλαι 
και περίεργοι πέριξ αύτοΰ γλυφαί έλκυουσι τά βλέμ
ματα τοϋ εισερχομένου είς τήν έθνικήν τών Παρ'.σίων 
βιβλιοθήκην, ένθα διατηρείται έν τώ σπουδαστηρίφ τών 
νομισματοσήμων.

Τδ άγγεΐον ύδόθη εις τδ μοναστήριον τοϋ 'Αγίου 
Διονυσίου ύπδ Καρόλου Γ'., λέγει δ Σίμπλιος, του
λάχιστον ώς φαίνεται έκ τίνος έπιγραφής, ήτις ύπήρ- 
χεν είς τήν βάσιν, τήν έκ χρυσοϋ κατεσκευασμένην 
καί προστεθεΐσαν είς τήν κύλικα δπως λάβη τδ σχήμα 
άγγείου. Ή βάσις, ή ό πούς ούτος έφερεν έγκεκο- 
λαμμένους μαργαρίτας, σαπφείρους, σμαράγδους καί 
άνθρακας. Ή έπομένη δέ επιγραφή έχαράχθη βαθέως 
έπί τοϋ χρυσοϋ· έκαστον γράμμα ήτο πλήρες μίλτου, 
χρώματος μελανού χάλυβος :

HOC VAS CHR1STE TIBI ΜΕΝΤΕ DICAV1T 
TERTIVS IN FRANCOS REGMINE KARLVS.

« Ω Χριστέ! τδ άγγος τοΰτο άφιέρωταί σοι παρά 
Καρόλου τρίτου τω όνόματι τούτω τών Φράγκων 
βασιλέως ».

Ει και Κάρολος δ Φαλακρός, καί Κάρολος δ Παχύς 
έκλήθησάν ποτέ Κάρολοι Γ'., είναι όμως πιθανώτερον 
οτι Κάρολος δ 'Απλούς, τρί.τος βασιλεύς τής Γαλλίας 
τοϋ ό-όματος τούτου, έδωρήσατο τδ δώρον τή μονή 

τοΰ Άγιου Διονυσίου. Έμεινε δέ τδ σκεύος έν τώ 
πλουσίω αύιής θησαυρυφυλακείω μέχρι τής Γαλλικής 
επαναστάσεως. Έκ τής έπιγραφής δέ τήν όποιαν φέ
ρει δεν είναι μέν προφανής ή καταγωγή αΰτοϋ- λέγεται 
σμως οτι ήτον ώρισμένον διά πανήγυρίν τινα. Α ί ,3α- 
σιλισσαι τής Γαλλίας επινον έν αύτώ τδν οίνον, μετά 
τήν μετάληψιν, δτε έστέφοντο- καί ή τελετή αυτή έγί- 
νετο είς τήν έκκλησίαν τοΰ βασιλικού μοναστηριού τοϋ 
Αγίου Διονυσίου.

Τώ 1790 έναπετέθη είς τδ δωμάτιον τών νομι- 
σματοσημων. Τήν δέ 16 Φεβρουάριου 4 804 έκλάπη 
μετά πολλών άλλων πολυτίμων αντικειμένων ώς τδ 
μέγα άνάγλυφβν (camee) τής Saint-Chapelle,τήν 
κύλικα τοΰ Ά66α Σουγέρου κλ. κλ.

At στολιζουσαι τάς δυο τοϋ σκεύους δύεις άνα- 
γλυφαί παριστάνουσιν άντικείμενα τής λατρείας τοΰ 
Βάκχου· διδ άπεδώθη έκπαλαι είς Πτολεμαίον, έπονο- 
μασθέντα Διόνυσον, ήδέ δνομασία σκεύους τοΰ 
Μιθριδάτου, ώφείλεται είς τήν δόξαν ήνείχε παρά 
τοΐς αρχαίοις ή περίφημος συλλογή τών πολυτίμων 
αγγείων καί άναγλόφων τοΰ βασιλέως τούτου, συλλο
γή τήν όποιαν άφιέρωσεν είς τδ Καπιτώλιο-?.

Επι τής δψεως, ήν παριστα ή ανωτέρω εικονογρα
φία, παρατηρεΐται κατά μέσον έν τραπεζοφό- 
ρ ο ν, δ ύποφέρουσι σφιγκών ανάγλυφα δύο. Έπ’ αύ
τοΰ δε κεΐνται πυξίδες δύο, ών ή μέν κεκόσμηται 
ανθινω στεφάνω καί δύο αμφορείς· πρδς δέ, τρί
τον τι άγγεΐον υψηλοΰ σχήματος, ύπδ τών 'Ρωμαίων 
proefericolum όνομαζόμενον, και έπί τέλει, άγαλ- 
μάτιόν τι έν είδει ύποβάθρου. Δεξιόθεν δέ προς τδν 
πόδα τοΰ τραπεζοφόρου ύπάρχει κίστη (κουτί) ύπονεωγ- 
μένη, άφ’ ής έξίρχεται δ βακχικός βφις. Ή κίστη 
άφ’ ής έξέρχεται ή όφις είναι αλληγορία τών μυ
στηρίων τοΰ Βάκχου είς άκρον γνωστής έν τή 
άρχαίότητι. καί εύρίσκεται έπί πολυαρίθμων μνη
μείων. Καί νομίσματα δέ τινα τής Περγάμου, τών 
Σάρδεων, τής Εφέσου κτλ., ώνομάσθησαν κιστοφόρα 
έκ τής αλληγορίας ταύτης. Παρά δέ τήν κίστην εί
ναι πάνθηρ τις, ζώον άφιερωμένον τώ Βάκχω, πίνον 

τδν οίνον τόν έν τώ πυθμένι ύπολειφθέντα. Οι άρχαΐοι 
έπίστευον οτι δ πάνθηρ ήγάπα υπερβολή τδ ποτδν 
τούτο καί οί κυνηγοί ίνα άγρεύσωσιν αύτδν, έθετον δι’ 
άγγεΐον πλήρες οίνου δι’ ού σχεδόν πάντοτε έμέ- 
θυε. Τδ τραπεζοφόρον έπικαλύπτεται διά μεγάλου 
πέπλου, αίωρουμένου ύπδ δύο δένδρων, άμφοτέρωθεν 
άνυύουμένων, περί τά όποια περιελίσσεται άμπελοι, 
ής τδ άνθος είναι κωδο.νοειοές· έπί τών κλάδων τών 
δένδρων τούτων υπάρχουσι πτηνά καί, προσωπεία 
ίλαστήρια,. ύπό τών ‘Ρωμαίων oscilla, Ονομαζόμενα 
(τούτέστι αίωραι ώς έκ τής ταλαντώσεώς των, ύπδ 
τοΰ άνεμου προξενουμένης). Είς τδ πρδς άριστεράν 
δένδρον κρέμαται έπί πλέον δ αύλδς τοϋ Πανδς, καί 
μία πήρα.

Η έτέρα όψις τή αύτή κεκόσμηται άναλογία, διά 
δένδρων .στεγάσματα ύποβασταζόντων ύπέρ τι τραπε
ζοφόρον τριποδικδν, έφ’ ου ΐσταται άνδρείκελον δάφνη 
φόρον, μακράν αίσθήτα περιβεβλημένον, καί δαδα 
κρατούν, παριστών δέ ιερέα τινά τοϋ Βάκχου1 κα! άγ 
γεια έξ ών τά μέν είναι έκ τοΰ είδους τών κερατο- 
ειδών έκείνων ποτηρίων, στενόν έχόντων στόμα, πρδς 
χρήσιν τοΰ οίνου, δπερ οί αρχαίοι ώνόμαζον Ρυτά. 
Έπί τίνος γεγλυμμένης είκόνος έπί τοΰ άβακος τοϋ 
τραπεζοφόρου κεΐνται δύο άγγεΐα, άνευ χειριδών, ών 
τδ μέν εύρίσκεται μετεξύ δύο γρυπών. Στεφάνη δέ 
τις έξ άνθέων κατέρχεται έκ τοϋ δένδρου έπ! τοϋ τρα
πεζοφόρου, έγκειται παρ' αύτή προσωπείου τοΰ Σιλη- 
νοΰ καί παράκειται κύμβη έν σχήματι προσωπείου μετά 
πώματος. Καί είς μέν τδ πρδς άριστεράν δενδρύλλιον 
κρέμαται αίωρημένον προσωπείου, εις δέ τδ πρδς δε
ξιάν, πρδς ο διευθύνεται έριφος, κρέμαται τύμπα- 
νον, κωδονίσκος και προσωπείου τοϋ Πανός. Επί τοϋ 
άβακος ήν δεδεμένη πήρα τις είς καλαύροπα (μαγ
κούραν)· άπδ δέ τδν πέπλον έξήρτηντο δύο oscilla. 
Εύρίσκονται δέ αί αύται άναλογίαι τοϋ σκεύους τού
του είς έτερον άργυροΰν σκεύος τοϋ σπουδαστηρίου 
τών νομισματοσήμων, προερχόμενου έκ τών ωραίων 
άνασκαφών τών γινομένων είς Βερθουβίλλην.

Τδ πολύτιμον τοΰτο σκεύος φαίνεται κατασκευα- 
σθέν έν τή ’Ανατολή κατά τήν έποχήν τοϋ Αύγού- 
στου. Ή έντέλεια αύτοΰ είναι κατά τοσοΰτον άξιολο- 
γωτέρα, καθόσον καί ή ΰλη, ώς σκληρή, ήτον δύσ
κολος καί άπήτει πολύν χρόνον πρός έπεξεργασίαν. 
Καιά τινα παράδοσιν, ής δέν δυνάμεθα νά έγγυηθώ- 
μιν τήν βεβαιότητα, .είχε δοθή ένέχειρον είς τούς 
’Ιουδαίους τοΰ Νέτου, ύπδ Έβρίκου Γ'. διά ποσότητα 
ένδς έκατομυρίου.

(Alagasin Pittoresque).

Β1ΒΛ1ΟΓΡΦΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.

Πραγματεία περί παραγωγής καί διανομής τοϋ 
πλούτου, συνταχθεϊσα, ύπό I. Α. Σούτσου 

καθηγητοΰ κτλ. έν Άθήναις 1851.

Π epi πρώτων ίύεων χαί αρχών δοκίμιον ύπδ Π. 
Βράϊ.ία Αρμέη, Κερκυραίου, έν Κέρκυρα 1851.L Η πτωχή και άρτηγενής ημών φιλολογία ήρ- 

χισεν άπό τίνος νά πλουτίζεται έκ πρωτοτύπων συγγραμμάτων, σπουδαίαν πραγματευόμενων ύλην.Παραλείποντες τά κατά τά δύο τελευταία έτη έκδοθέντα, ώς τήν ιστορίαν τών Έ.Ι.Ιήνων ποιητών 
καί συγγραφέων ύπό τοϋ σοφοΰ καθηγητοΰ Άσω- πίου, καί τήν πέρυσι* έχδοθεϊσαν πραγματείαν περί 
Συνταγματικού δικαίου, ύπό τοΰ καθηγητοΰ Κ. Ν. Σαριπόλου, λέγομεν περί μόνων τών δυο νεωστΐ φανέντων συγγραμμα'των, τής πραγματείας τοΰ Κ . Σούτσου καί τοΰ δοκιμίου τοϋ Κ. βραΐλα.Κα! τό μέν δοκίμιον τοϋ Κ. Βραΐλα θεωροΰμεν μέγα τής νεωτέρας ημών φιλολογίας απόχτημα, διότι είναι καρπός ιδίας τοΰ συγγραφε'ως μελέτης, κα! άποδεικνύει τήν παρ’ ήμΐν άναγέννηστυ τοΰ φιλοσοφικού πνεύματος. Ό Κύριος Βραΐλας γνωστός ήδη παρ’ήμϊν ώς δόκιμος καί εύσυνείδητος δημοσιογράφος, παρουσιάζεται ήδη διά τοΰ δοκιμίου του χαί ώς έγχρατής περί τήν φιλοσοφίαν ής τά υψηλότερα άνερευνα καί έξηγεϊ ζητήματα. Άνήκων είς τήν έκλεχτικήν σχολήν, ώς ομολογεί ό ίδιος έν τοΐς προλεγομένοις αύτοΰ, αλλά τάς ιδίας αύτοΰ μελέτης θεμέλιοί έπί τής μεθόδου τοΰ Καρτεσίου, αμφιβάλλει, εξετάζει, έρευνα, χαί είς πολλάς ίδιας αύτοΰ προτείνει γνώμας χαί ζητημάτων τινων λύσεις ούκ αφυείς.Δέν προτιθέμεθα ένταΰθα ν’ άναλυσωμεν τό αξιόλογο* τοΰτο δοκίμιον τοϋ Κ. Βραΐλα· ενδεχόμενον νά έπανέλθωμεν είς τοΰτο ακολούθως. Ήδη δέ ση- μειοΰμεν εύχαρίστως τό έξης έκ τών προλεγομένων του τεμάχιον, δι’ ου δ άναγνώστης θέλει γνωρίσει οποία ή ίμβρίθεια τών σκέψεων τοΰ συγγραφέως, καί όποΐαι μεγάλαι έν τώ δοκιμείω τούτω περιέχονται άλήθειαι. »Όταν ή δέν γνωρίζει τόν νόμον του, ή δέν δύναται »νά τόν πραγματοποίηση, δ άνθρωπος έξ ανάγκης πά- »σχει καί κακοδαιμονεΐ.· Είς τήν νόθευσιν δέ καί παραμόρφωσιν τής θρησκευτικής αλήθειας, καί τήν άγνοιαν ή τήν παραμόρφωσιν τής φιλοσοφικής, αποδίδει ό Κ. Βραΐλας τήν ένεστώσαν τών λαών ά- ναρχίαν, τάς καταστροφάς, τούς πολέμους, τάς έ- παναστάσεις, άτινα κατέθλιψα τήν ανθρωπότητα.Σπουδαία* έπίσης θεωροΰμεν καί τή* πραγματείαν τοΰ Κ. Σούτσου, καθόσον διδάσκει αύτήν τήν έπιστήμην εκείνην, ήν δικαίως δυνάμεθα ν’ άποκα- λέσωμεν τήν έπιστήμην τών έπιστημών. Τοσαύτην έχει σήμερον σημασίαν εις τήν εύημερίαν καί τήν πρόοδον τών έθνών ^Πολιτική Οικονομία, έπιστήαη, ώςγνωστόν, όλως νεα. Πείραθώμεν νά δώσωμεν βραχεία* τοΰ συγγράμματος τούτου άνάλυσιν.Μετά τόν πρόλογον, παριστώντα μέν έν αρχή άνωμαλίαν τινα, ανάγκη νά τ’ όμολογήσωμεν, καί περιπλοκήν φρασεως» καί έννοιών, άλλ’ ακολούθως λαμδάνοντα σαφήνεια* καί ύψος λόγου, ό συγγρα- φευς έν εισαγωγή, έξετάζει κατά πρώτον, φίς ή πο- πολιτιχή οικονομία, πώς κατατάττει καί πώς συνά- πτεται μέ τάς λοιπάς έπιστήμας, άποδεικνύει τήν ά- νάγχην τοΰ νά διδάσκεται αύτή εις πάντας τούς έ- λευθέρως παιδευομένους πολίςας. Πραγματεύεται



— 96άχολούδως πιρί τής αμέσου χαί ιμμίσου τώ» πραγμάτων γρησι μότητος, πιρί πλούτου, πιρί παραγωγής, χαί έπί τέλους πιρί χατατάξιως της ύλης τής πολιτικής οικονομίας.Τό Α' μέρος τοΰ συγγράμματος πραγματιύιται πιρί παραγωγής τοΰ π.Ιούζου, δηλαδή πιρί χαλλιερ- γιιας έν γένει, πιρί εργασίας, χαί καταμερισμού τών έργων, πιρί κεφαλαίων χαί ένιργητικότητβς αυτών, πιρί τής γής, πιρί μικρας χαί μεγάλιχ; καλλιέργειας, χαί δπότερο» τών δύο συστημάτων tin παρα- γωγικώτερο», πιρί άνταλλα ρών, πιρί έσωτερικής χαί έξωτερικής έμπορίας, πιρί διαμετακομιστικής, τή; διαμιταχομίσιως τουτέστι ξένων έμποριυμάτων, διά του ημιτέρου κράτους ιίς τήν αλλοδαπήν. Έν- ταΰβα ό συγγραφεύς πολύ εύστόχως παρατηρεί «ότι »τό είδος τοΰτο τής έμπορίας, διατηρεί τό έμπο- νριζόν τής Ελλάδος ναυτικόν, τό όποιον ενικά τής• ευφυΐας, τής ολιγαρχίας χαί καρτεροψυχίας τών Έλ- >ληνών, κατέστη σήμιρον ή άφδονωτέρα πηγή τοΰ έ- «δνικοΰ πλούτου, ώς κατέστη άλλοτε ή εύκλεια καί »ή σωτηρία τής ‘Ελλάδος». Άλλ’ άναγνωρίζων πα- ρακατιών, ότι καθ’ έκάστην έκπίπτ» τοΰτο, έριυια διά ποιων δεσμών καί διατάξεων δύνανται νά Θιραπιυ- δώσι αί ούσιωδές-ιροι άνάγχαι τοΰ εμπορικού ναυτιχού μας καί ν’ άναλαβη τοΰτο τήν προτέραν αύτοϋ άκμήν.Τό ζήτημα τοΰτο, ώ; παρατηρεί έκαστος, είναι έχ τών ζωτιχωτέρων διά τήν έβνιχήν ήμών προαγωγήν καί ιΰημιρίαν, χαί αί όρδαί σκέψεις τοΰ συγγραφέων προιλήφδησαν έν μέριι ύπό τής κυβιρνήσιως, τής είσαγαγούσης τό πιρί βιβλιαρίου (libretto) πολ λοΰ λόγου άξιον νομοσγίδιον, όπιρ, άναγγέλομιν ευχαρίστως έπεψηφίσδη πρό καιρού ύπό τής Βουλής. Τό περί Καλλιιργιίας κιφάλαιον έπίσης πραγματεύεται πιρί διαφερόντων τήν Ελλάδα άντιχει- μένων, διικνύον τις δ τρόπος τής καλλιιργιίας έν Ευρώπη, πώς δέ χαί ποΰ τό σύστημα τής αυτεπιστασίας, (τουτέστι τής καλλιέργειας τών κτημάτων ύπ' αύτοϋ τοϋ ιδιοκτήτου, ύπηρετουμένου ύπό μισδιων έργατών) ήτο δυνατόν νά έφαρμοσδή παρ’ ή- μΐν και ποια προσκόμματα άπαντα ιίς τήν ενέργειαν του.Παραλιέποντες τήν άνάλυσιν τών άλλων τοΰ πρώτου τούτου μέρους κεφαλαίων, έν’ οις έξετάζονται τά τών συναλλαγών καί τραπεζών, περιοριζόμεδα νά πα- ραδέσωμεν τους έμβριδιϊς τωόντι λόγους δΓ ώ< ό συγγραφεύς συμπεραίνω», λέγει έν τή άνακιφτλαιώ- σιι τοΰ Α'. μέρους.«‘Ο πλούτος λοιπόν δέ» είναι σκοπούμενον, είναι• δργανον τής άνδρωπότητο:, οχοπούμενον αυτής ιί- »ναι, ή κατ’ άνθρωπον ΰπαρξις καί έχπλήρωσις τοΰ• πεπρωμένου αύτής προορισμού* πρός τόν σκοπόν »δέ τούτον τά έδνη άγονται χαί διά τής βιομηχανίας χαί διά τής ιύρυδμοτέρα; αυτών διοργανώσεως, »δηλαδή δσάχις δ πλούτος πηγάζει μέν έχ τής φι- «λοπονίας, διανέμεται δέ είς κοινωνία» τής όποιας »ή βάσις χαί ή δεμελιώδης άρχή δέ, είναι ή βία »καί ή χατάχτησις, άλλ’ ή έλευβιρία, ή δικαιοσύνη •καί ή ίσότης ».

Τό Β'. μέρος άφιιρτΐ ό συγγραφιύς ιι; τήν έξέτα- σι» τοΰ τίνι τρόπω διανέμεται δ πλούτος χαί ποια ή κοινωνική κατάστασις, έξ η; προκύπται ή λυσιτελε- στιρα διανομή τοΰ ίθπ,χοϋ π.Ιοντόυ.ΙΙιραίνωμιν τή» σύντομον ταύτην άνάλυσιν έξ ή πρόδηλον γίνεται πόσον ή πραγματεία αΰτη είναι χρήσιμος ε'ς πάντα πολίτην, ιιτε γεωπόνον, είτε βιο- μήχανο», είτε χρηματιστήν καί έμπορον, παρατηροΰν- τες ότι δ Κ. Σοΰτσος, μαθητής τού Κ. Ρόσση και τό σύστημα τούτου άκολουθών, έδραψιν ούδέν η στον χαί παν δ,τι ύγιιές καί σύμφωνον μέ τήν ένεστώταν πρόοδον τής έπιστήμης έδίδαξεν δ Σμίδ, δ Σαίνς δ Σισμόνδη; καί άλλοι περιώνυμοι οικονομολόγοι, εις ού; άφεύκτως δφιίλει νά προστρέχη, δ πιρί τής έπιστήμης ταύτης βέλων νά πραγματοποιηδή.‘Η γλώσσα τοΰ Κ. Σούτσου, άν δέν είναι πάντοτε ή έλληνιχωτέρα, άλλ’ είναι εύληπτος καί πολλάκις εύφραδής καί εικονική, καί ώς έκ τούτου κα- διστώσα ευάρεστο» τήν άνάγνωσιν πραγματείας έ- χούσης πολύ μέν το διάφορον, πολύ δέ χαί τό σοβαρόν.Έτ τ-ύιοις μετά λύπης άναγκαζόμεδα νά ποιήσω- μεν ένταΰδα λόγον πιρί τής δυσάρεστου χαί άνοικιίας όλως πάλης, ήν προύκάλεσι» ή έκδοσις τής τοΰ Κ. Σούτσου πραγματείας ταύτης. Παρ’ ήμΐ», δυστυχώς, τό φιλέρι εισχωρεί και ιίς αύτά τά ειρηνικά τών γραμμάτων έργα! Συνάδελφός τις τοΰ Κ. Σούτσου, χαβηγητής δηλ. τοΰ Πανεπιστημίου, έπλήρωσιν δλας εφημερίδας δι’έπικρίσεων, έμφαινουσών μάλλον τό πάθος ή τήν κρίσιν καί τήν πολυμάβειαν τού γράφοντος. Ό Κ. Σαρίπολος, οστις έπίση; καθ’ ήμας, ήδιχήδη ώς έπίκριδιίς λίαν αύστηρώς διά τήν εαυτού πραγματεία», συντάκτη» τών έπικρίσεων τούτων ύπολαβών τόν Κ.. Σοΰτσον, έζήτησε »’ άντεχδιχηδή! Δυο ήδη μήνας έλειινόν παρισταται δέαμα είς τούς λογίουτ, οί διαπληκτισμοί τού καδηγητοΰ τούτου καδ έ»ός τών συνάδελφων του. Χριωστούμιν έν τοσούτω νά όμολο- γήσωμεν ότι δ Κ. Σοΰτσος καλώς έπραξιν άποσυρ- δείς τής άναξίας ταύτης πάλης.Όποιον παράδειγμα δίδεται εις τή» διψώσαν μα- δήσεως νεολαίαν έκείνην, ήτις πανταχόδιν τής Ελληνικής γής συρριουσα ί»α άχροασδή λόγω», βλέπιι τούς καδηγητάς αύτής διαπληκτιζομένους ώς μαδη- τάς τών σχολείων. Άλλ’ έν τουλάχιστον καλόν προέ- κυψεν έκ τής γελοίας ταύτης πάλης. Είδον απόντες εύχαρίστως νέον τινά εύφυή, πρό μικρού δέ μαβητήν χρηματίσαντα τού τε Κ. Σούτσου καί τού Κ. Σαρι- πόλου, άριστεύσαντα δέ κατά τάς ύπ’ αύτού δοδεί- σας έξετάσιις, τόν Κ. Τιμολέοντα Φιλίμωνα άναλα- δόντα την ύπεράσπισιν τής έπιστήμης καί τής άλη- βιίας. Άξιον λόγου καί ευστοχότατο» τό μΛημα!Ει’ς τό προσεχές φυλλάδιο» βέλομεν δημοσιεύσει φιλολογικά; τινας άξια; λόγου ειδήσεις.
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