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"Ετος Πρώτον.—’Er ΚωΓστ)πό.Ιετ τη /5 Δεκεμβρίου 1887. —Τεύχος Δέκατου Τρίτον

ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΠΑΡΟΡΑΜΑ

Έν σελίδι281 τοϋ προηγουμένου IB'. τεύ
χους εϊχομεν δημοσιεύσει περί επεισοδίου τινο- 

άοοοωντος την ημετέραν Διεύθυνσιν. Έν τώ 
δημοσιευματι τούτω έγένετο σπουδαιότατου τυ
πογραφικόν λάθος, έν άγνοια των έκδοτων, είς 

το έπώνυμον ΜΑΡΚΟΙΙΟΥΑΟΣ άντι νά στοι
χειοθέτη^ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, δι’δπερ έσπευσα- 

μεν αυθωρεί άμα τΰ) άγγελία τοϋ λάθους και έ- 
ςεδώκαιζεν έκτακτον φύλλον ϊνα προσκολληθΰ) 
εις τό ίδιον τεϋχος, προς ίκανοποίησιν τοϋ φίλου 
ήυ.ων Κ. Ν. Μαρκοπούλου, εις τοϋ οποίου τό δνο- 
υ.ατεπώνυμον συνεφώνει τό δημοσιευθέν (εκτός 
τοϋ έν τω μέσω στοιχείου Ν. και της κατοικίας) 
και δστις αδίκως, ένεκα μιας απροσεξία; τοϋ 
στοιχειοθέτου, κακώς εξήγησε τό πράγμα— Ή 

έναντίον της έπιθυμίας μας αύτη σύμπτωσις 
ρ.χς ήνάγκασεν ού μόνον είς την έπίσπευσιν της 

έκτάκτου εκείνης προσθήκης νά προβώμεν, 
αλλά καί σήμερον έν τή πρώτη στήλη τοϋ άμέ- 
σως παρόντος τεύχους ν*  άναφέρωμεν περί αύτοϋ 
σαφέστερου, ούχί βεβαίως πρός γνωστοποίησιν 
τω κοινω (ουδόλως ένδιαφέροντι αύτώ), άλλά 
πρός διασάφησήν τοΰ παροράματος και ίκανο- 

ποίησιν τοϋ ρηθέντος φίλου ημών κ. Κ. Ν, 
Μαρκοπούλου, όστις ούδεμίαν σχέσιν ’έχει υ,ετά 

τοΰ Κων. Μακροπούλου, τόν όποιον ήδη έκ πε
ριέργειας προσωπικές έγνώρισε, και κατόπιν τής 

δποίζς’γνωριμίας δέν άμφιβάλλομεν οτι εντελώς 

είνε ικανοποιημένος.

Ή Διεύ&νυσις

ΕΠΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

Ο ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΏΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΥΠΞΡΩΚΕΑΝΕΙΟΣ ΚΑΛΩΣ

Συνέχ ϊδε Τεϋχος IB'.

Περί τάς 2 ΙΗλ. τής πρωίας ή άκρατου 
κάλω μεταφέρεται είς ~>y ξηράν καί συνδέε
ται μετά τής εναερίου γραμμής. Κανονοβολι- 
σμοί χαιρετίζουσι τήν επιτυχίαν τής μεγάλης 
ταύτης έπιχειρήσεως.

Αυτή ή ηλεκτρική σύγκοινωνία ειχεν ά- 
ποκαταστή τήν 24ην ’Ιουλίου μεταξύ Εύ- 
ρώπης καί ’Αμερικής. Τήν 6ην Αύγούστου 
άπεστάλη ές ‘Αμερικής είς Εύρώπην τό επό
μενόν τηλεγράφημα.

« Ή Ε ύ ρ ώ π η κ α ί ή Ά μ ε ρ ι κ ή συ
ν ην ώθησαν ο ιά τηλεγρ άφ ου. Δο'ξα 
τω έπουρανίω θεω καί ειρήνη τοϊς. 
έ π ί γ ή ν ά ν θ ρ ώ π ο ι ς.»

37.
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Τό τηλεγράφημα τούτο διεβιβάσθη εντός 
35 λεπτών.

Αύθημερόν δ μέν Κύρος Σεέλ άνεζοίνωσε 
τό μέγα συμβάν τφ προέδρφ τής δημοκρα
τίας, ή αύτή δ' αγγελία άφικνεϊτο έν Γαλλία 
καθ’ ήν στιγμήν 6 Αύτοκράτωρ τών Γάλλων 
καί ή βασίλισσα τής Αγγλίας παρευρίσκοντο 
είς Χερβουργον παριστάμενοι είς τά μεγάλα 
ναυτικά γυμνάσια.

Ό πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών καί 
ή βασίλισσα τής Αγγλίας άντήλλαξαν τά ε
πόμενα τηλεγραφήματα.

ΤΙ βασίλισσα συγχαίρει τω προέδρφ έπί 
τή αίσια αποπερατώσει τής μεγάλης ταύτης 
διεθνούς έπιχειρήσεως, υπέρ ής αυτή μεγάλως 
ένδιεφέρετο.Ππέποιθεν δέ ότι δ πρόεδρος συμμε
ρίζεται τήν πεποίθησιν ταύτην, ότι δ ηλεκτρι
κός κάλως, δ νυν συνδέωντήν Μ. Βρεταννίαν 
μετά τών Ηνωμένων Πολιτειών, έσται ειςέπί 
πλέον δεσμός μεταξύ τών δύο έθνών, ών ή 
φιλία εδράζεται έπί κοινών συμφερόντων κα} 

αμοιβαίας έκτιμήσεως.

Ή βασίλισσα χαίρει μεγάλως συνεννοου- 
μένη αμέσως μετά τού προέδρου, δράττεται 
δέ καί πάλιν τής εύκαιρίας όπως έκφράση αύ- 
τφ τάς διαπύρους αύτής εύχάς ύπέρ τής εύ- 
οαιμονίας τών Ηνωμένων Πολιτειών. (I)

Ό πρόεδρος τη βασιΜσση.

Πόλις Ούασιγκτώνος.

Τη Μ. Βικτωρία, βασιΜσση της Μ.

Βρεταννίας.

Ό πρόεδρος συγχαίρει έξ ίσου άπό καρδίας 

τη Α. Μ. τή βασιλίσση έπί τή έπιτυχία τής

(1) A £ έν τφ άγγλικφ κειμένω εκατόν λέξεις 
του τχλεγραφάματος τούτου διεβιβάσθχσαν έν 
διαστχματι 67 λεπτών.

μεγάλης διεθνούς έπιχειρήσεως, συντελεσθείση 

υπό τής εύφυίας, τής έπιστήμης καί ακατά
βλητου δραστηριότητος τών δύο χωρών. Ού- 
τός έστί θρίαμβος, τοσούτω μάλλον ένδοξος, 
δσω είναι ώφελιμώτερος εκείνων, ος ποτέ κα- 

τακτηταί ήραντο έπί τού πεδίου τής μάχης.

Είτε, τή θεία σινάρσει, δ ύπερωκεάνειος 
τηλέγραφος εϊη ές οεί δεσμός ειρήνης κα 
φιλίας μεταξύ τών δύο αδελφών έθνών! Είθε! 
Γένοιτο όργανον τής θείας Προνοίας προς διά- 
δοσιν τής θρησκείας, του πολιτισμού, τής δι

καιοσύνης καί τής έλευθερίας! Αρα πρ:ς 
τούτο πάντα τά χριστιανικά έθνη δέν 0’ άνα- 
κηρύξωσιν άπό συμφώνου οτι δ ηλεκτρικός 
τηλέγραφος έσται ές αεί ούδέτερος καί έκ- 
πληοών τον προορισμόν αύτου έν μέσω αυ
τών τών πολέμων δέν θά σέβωνται ώς ίεράν 
παρακαταθήκην;

Τό μέγα τούτο γεγονός έωρτάσθη μετ 
ένθουσιασμου έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις.*  
Ό Κύρος Φιέλ, δ τοσούτω συντελέσας ύπέρ 
τής έπιτελέσεως του γιγαντιαίου έργου, ήχθη 
έν θριάμβω είς Νέαν Ύόρκην, συνοδευόμενος 
ύπό πλειόνων τών είκοσακισχιλίων ανθρώπων, 
όδηγησάντων αύτόν μετά πυρσών καί λαμ
πάδων είς τήν κατοικίαν του. Φωταγωγίαι 
δέ καί λαμπαδηφορίαι καί κανονιοβολισμοί 

έχαιρέτισαν έν πάσαις ταϊς πόλεσι τής Αμε
ρικής το μέγα γεγονός, έξ ού δ νέος κόσμος 
ήλπιζε ν’ άρυσθή απείρους ώφελείας.

’Εν Αγγλία προπαρεσκευάζοντο όπως 
έορτάσωσιν έξ ίσου πομπωδώς τήν έπιτυχίαν 
έπιχειρήσεως,ύπέρ ής τό μέγα έθνος τοσοΰτον 
έπεδείξατο ένδιαφέρον, δτε γεγονός σπουδαίου 
έπήλθεν όπως άναστείλη τήν δρμήν του βρε
τανικού ένθουσιασμου, τούτο δ’ ήν ή διακοπή 
τής διά του ύπερωκεανείου τηλεγράφου συγ
κοινωνίας.

ΤΙ δη άπό τών πρώτων ημερών τής ίδρύ- 

σεως του ύπερωκεανείου τηλεγράφου τά δια

βιβαζόμενα σημεία ήρξαντο παρουσιάζοντα 

ποιάν τινα άνωμαλίαν. Ή κατάστασις αυτή 
ημέρα τή ημέρα έβαινεν έπί τά χείρω, ούτως 
ώστε τή 24 Αύγούστου δ ηλεκτρισμός έπαυ
σε τέλεος διαβιβαζόμενος. Ανεκαλύφθη δτι 

ή τήν άπώλειαν του ηλεκτρικού ρευστού προ
ξενούσα τυχαία του καλώ φθορά ήν είς με- 
μακρυσμένην άποστασιν άπό τών δύο οχθών, 
δπερ κατέστρεφε πάσαν έλπίδα έπανορθώσεως

'II αίτια τής ταχείας ταύτης διαβρώσεως 
άπεδόθη είς τήν έλαττωματικήν του κάλω 
κατασκευήν. Τφ δντι ή άνάθεσις τής έργα- 
σίας ταύτης είς δύο μεμακρυσμένα έργοστά- 

σια, έκτος πλείστων άλλων, πολύ συνετέλε- 
σεν είς τήν έν τή γενομένη κατασκευή έλ- 
λειψιν ένότητος, ήτις έστίν όρος άπαραίτητος 
τής έντελείας, ίνα μελετηθώσι πάντα τά είς 
τον ύπερωκεάνειον κάλων άναφερόμενα ζητή
ματα, συνέστη κατ’Απρίλιον του 4860 ύπό ; 
τής άγγλικής κυβερνήσεως έπιτροπή, άποτε- 
λουμένη έκ τών ειδημονεστέρων έπιστημόνων, 
ήτις μέχρι του 4865 έπηνεγκε σειράν τε
λειοποιήσεων έν τε τή κατασκευή του κάλω 
καί πάντα τά του ηλεκτρισμού όργανα, τε
λειοποιήσεων προοιωνιζομένων βεβαίαν τήν 
έπιτυχίαν νέας τίνος άποπείρας.

Ότε μετά τήν άποτυχίαν του <858 ήρω- 
τήθη άγγλος τις μηχανικός μετασχών τών 
δύο προηγουμένων άποπειρών τί θά έπραττον 
έν περιπτώσει νέας άποτυχίας:

-— Θ' άρξώμεθα καί πάλιν, άπεκρίνατο.

•— Καί άν έκ νέου άποτύχηαε;

— Θ' άρξώμεθα καί πάλιν, προσέθηκε, 

θ’ άρχώμεθα πάντοτε μέχρι τελείας έπιτυχ ίας·

Τά αισθήματα ταυτα συνεμερίζοντο πάν- 
τες οί άγγλοι μηχανικοί, οι οπωσδήποτε με- 
τασχόντες τής έπιχειρήσεως ταύτης. Τήν 
εμπιστοσύνην ταύτην έτρεφεν έπίσηςΤδ πρω- 

τουργός του θαυμάσιου τούτου έργου KOpoc 
Φιέλ.

Τήν φοράν ταύτην άληθώς, μεθ’ δλην 
τήν τού δημοσίου άποθάρρυνσιν, πολλά σινε- 
βάλλοντυ προς νέαν τινά άπόπειραν.Ή βαθμη- 
ow αυςουσα αναγκη προς αποκαταστασιν 
ταχείας μεταξύ τών δύο κόσμων συγκοινω
νίας, αί κατά τήν ολιγοχρόνιον διάρκειαν του 
προγενεστέρου κάλω γενόμεναι άξιόλογοι ει
σπράξεις, τέλος αί έκ τών έπιγενομένων τε
λειοποιήσεων περί μελλούσης έπιτυχίας άνα- 
γεννηθεϊσαι έλπίδ-ς,πάντα ταυτα παρώτρυνον 
πολλούς τών άνδρών του πλούτου καί τής 
έπιστήμης όπως έπιχειρήσωσιν έκ τρίτου τό 
γιγαντιαΐον έργον. Ουτω δέν έβράδυναν νά 

εύρεθώσι καί αύθις τά άπαιτούμενα κεφάλαια 
τής άγγλικής κυβερνήσεως, έγγυωμένης δ’ 

έτησίας έπιχορηγήσεως 500,000 φράγκων 
τάς εισπράξεις του μέλλοντος ύπερωκεανείου 
τηλεγράφου.

Ειχον παρέλθει ήδη έξ έτη άπό τής τε
λευταίας άποπείρας. Τό χρονικόν τούτο διά
στημα είχε τελείως χρησιμοποιηθή. Ίδια 
έπωφελήθησαν άπό τής γενομένης καταθέ- 
σεως άλλων ύποβρυχίων τηλεγράφων, ώς 
του έν τή έρυθρα θαλάσση καί τφ Περσικω 
κολπω καί του μεταξύ Τουλώνος καί Κορσι
κής. Ήδη, ίνα άποφύγωσι τάς έκ τής έν πολ 
λο:ς έργοστασίοις ένδεχομένας περί τήν κα
τασκευήν του κάλω άτελείας, ένεπιστεύσαντο 
τήν κατασκευήν ταύτην είς έν καί μόνον έρ- 
γοστάσιον, οπερ άνέλαβεν αύτήν υπό τον ευ- 
νοϊκώτατον δρον νά λαμβάνη είς πληρωμήν 
μετοχάς τής έταιρίας. 'Επειδή δέ έθεωρεϊτο 

αείποτε έπιβλαβές τό νά άναθέτωσι τήν κα- 
τάθεσιν του κάλω είς δύο ή πλείονα πλοία, 

έξεζητήθη πλοϊον ίκανώς μέγα δπως περιλά- 
βη τον φοβερόν όγκον αύτου· ώς τοιούτον έν 
καί μόνον πλοϊον ήδύνατο νά χρησιμεύση, τό 
greaf^EaHern, τό άριστούργημα τούτο του
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διάσημου Brunel, περί ού διελάβαμεν καί τό 
όποιον μετά τινας πλοϋς είχεν ήδη παραδό- 
ξως τελειοποιηθή.

Τό πλοιον τοΰτο κατασκευασθέν όπως έκ- 
τελή τούς μεταξύ ’Αγγλίας καί Ωκεανίας 
πλο'ας είναι τό μέγιστον έξ όσων ποτέ έναυ- 
πηγήθησαν, έχων μήκος μέν 205 μέτρων, 
πλάτος 25 καίδύναμιν 2,600 ίππων. Κατά 
τήν ναυπήγησιν αύτοϋ δ διάσημος Brunel 
πολλάκις εΐπεν, ώσεί προέβλεπε τό μέλλον, 
ότι είναι τό μόνον πλοιον, δπερ θά ήδύνατο 
νά καταθέση τόν ύπερωκεάνιον κάλων. Καί 
αληθώς θά ίδωμεν αύτό κλειδωνιζόμενον 
θαυμασίως έν μέσω τών δεινοτέρων τρικυμιών 
μηδ’ αισθανόμενου μηδαμώς τό έπ' αύτοϋ πε- 
φορτωμένον απίστευτου βάρος.

Έπιτροπή σχηματισθεΐσα έκ τών διαση- 
μοτέρων φυσικών καί μηχανικών τής ’Αγ
γλίας είχε μελετήσει άπό ένος έτους τον τύ
πον καθ’ δν έδει νά κατασκευάσωσι τον νέον 
κάλων. Ό κάλως ούτος ώμοίαζε προς έκεΐ- 
νον ον ή γαλλική κυβέρνησις είχεν άποδεχ- 
θή διά τήν μεταξύ Μασσαλίας καί 'Αλγεριού 
γραμμήν. Διέφερε δέ τοΰ κατά τό 1858 ύπε- 
ρωκεανείου κάλω κατά τε τάς διαστάσεις, τό 
ειδικόν βάρος καί τόν έξωτερικόν δπλισμόν. 
Ό άγωγός, άποτελούμενος, ώς καί κατά τον 
πρώτον, έξ Ί χαλκών συρμάτων είχε διά
μετρον 0,0036 μ. άντί 0,00 19 μ. τό δέ 
βάρος αύτοϋ ήν 7 χιλιόγ. κατά χιλιόμ. άντί 
26 χιλιόγραμα, άτινα έζύγιζεν δ κάλως τοϋ 
1858. Τό βάρος τής άπομονωτικής ούσίας 
ήν 98 χιλιόμ. άντί 68. Διά τής καθ’ όγκον 
ταύτης αύξήσεως ήλπίζετο νά έπιτευχθή μεί- 
ζων άπομόνωσις, πρός δέ πλείω περί τήν δι
αβίβαση, τών τηλεγραφημάτων ταχύτης (4 
λέξεις κατά λεπτόν.)

Ό δπλισμός έφείλκυσεν ε’ι'περ παν άλλο 
τήν προσοχήν τής επιτροπής. Ένησχολήθη- 
σαν πρό πάντων νά έλαττώσωσι τό ειδικόν 
αύτοϋ βάρος, διατηροϋντες τήν στερεότητα.

Άντί τών 18 σιδηρών ελασμάτων, έξ ών ά· 
πετελείτο δ κατά τό 1857 εξωτερικός δ- 
πλισμός. μετεχειρίσθησαν ήδη 10 σιδηρά 
σύρματα, ώ- έκαστον είχε διάμετρον0,0025μ 
καί άτινα έκαλύπτοντο υπό στρώματος έκ 
καννάβης Μανίλλης προφυλττούσας αυτά 
άπό τής όξειδόσεως καί παρεχούσης μείζονα 
στερεότητα.

Ή ολη διάμετρος τοϋ κάλω ήν 27 χιλιο
στομέτρων. Ίο βάρος αύτοϋ 982 χιλιόγραμ. 
κατά χιλιόμ. έν τφ αέρι ή 390 έν τφ υδατι. 
Ή κατά τής διαρρήξεως άντίστασις 7860 
χεΆιόγρ. Τό δλον μήκος 4760 χιλιόμετρα. 
Πλήν τούτου κατεσκευάσθη έτερος παράκτιος 
κάλως, σύτινος ή διάμετρος ήν 56 χιλιοστ., 
το οέ βάρος 10,700 χιλιόγρ. κατά χιλιόμ. 
Τό μήκος τοϋ τελευταίου τούτου ήν 50 χιλ.

Ή όλη δαπάνη διά τήν κατασκευήν άμ- 
φοτέρων τούτων άνήλθεν είς 17,500,000 
φράγκα, πλήν μεγίστης αμοιβής ύποσχεθεί- 
σης τοΐς έργολάβοις έν περιπτώσει έπιτυχίας.

Ή είκών 2 παρίστησι τον ύπερωκεάνειον 
κάλων έν φυσικφ μεγέθει. Έν τή οριζόντια 
τομή δ άναγνώστης καθορά έν μέν τώ κέν- 
τρω τόν άγωγόν περιβαλλόμενου υπό τεσσά
ρων άναλλασσόντων στρωμάτων χουεαπέρ- 
χα<· καί μαστίχας, ειτα ύπό στρώματος 
ζούτης, νηματώδους φυτικής ούσίας τών ’Ιν
διών, έμπεπασμένης ύπό διαλύσεως τοξικοϋ 
τίνος άλατος, προφυλάττοντος αύτήν τής ορ
γανικής άποσυνθέσεως- έξωθεν δέ τόν έξωτε
ρικόν δπλισμόν, άποτελούμενον έκ δέκα σιδη
ρών συρμάτων καί περιβεβλημενον έκ στρώ
ματος καννάβεως δπωςμή προσβάλληται ύπό 
τής όξειδώσεως.

(Άχολου 9e-t)
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Ψυχολογία: ψευδομαρτυρίαι έν δικαστηρί- 
οις. — Ψεύδη καί άλήθειαι. — Ίδιωτικαί 
ύποβολαί.— ’Αναδρομικοί παραλογισμοί πα
ρά τφ ύγιεϊ.— Έξαιρετ'καί παρατηρήσεις. 
— Καταθέσεις ές ύποβολής.— Όρκος τών 
ύποβαλλομένων.— Δικαστικοί συμπερασμοί. 
—Ιστορία ενός χλαπέντος έξ ύποβολής.

Έάν ύπό ψυχολογικήν έποψιν έξετάσωμεν 
το θνητόν τοΰτο ον, τόν άνθρωπον, θέλομεν 
ίδεϊ ότι δμοιάζει πρός παράδοξον πράγματι 
μηχανισμόν, άεννάως, κατά βούλησιν καί 
καθ' ύποβολήν ένίοτε ζινούμενον. Είς έκ τών 
ιατρών, δ κ. Μοτέ, άρ .ίως έτι, έφείλκυε τήν 
προσοχήν τής ιατρικής ’Ακαδημίας έπί τών 
ψευδομαρτυριών τών παίοων, τών λαμβα- 
νόντων χώρανένώπιον τής δικαιοσύνης.‘Ο παϊς 
τυγχάνει εύπιστος, καθό δέτοιοϋτος, πιστεύει 
καί αύτδς ό,τι διηγείται, άπολύτως ώσεί συ
νέβη, ένώ τούναντίον είναι αποκύημα τής 
φαντασίας του, ή μάλλον ιδιωτική ύποβολή. 
Παρόμοιόν τι είχε συμβεϊ έν τή δίκη τής Τί- 
ζα-Έσχάρ(’)

Έβραϊκαί τινες οΐκογένειαι κατηγοροϋντο 
έπί φόνω νεαρας κόρης, ής λαβόντες τό 
αίμα, άνέμυξαν έν τώ τοϋ Πάσχα αύτών ά- 
ζύμφ άρτφ. Ό υίδς τοϋ σκευοφύλακος τής 
συναγωγής, έξετασθεις ύπό τοϋ άνακριτοϋ, 
άπεκρίνατο όλίγον σκεφθείς ώς εξής.

—«Ναι, δ πατήρ μου είναι δ ένοχος· έλα
βε τήν κόρην έν τή συναγωγή καί τήν έσ
φαξε» είδεν, είπε, διά τής δπής τοϋ κλείθρου 
καί παρέστη εις τήν σκηνήν τοΰ φόνου.» 
«Ό πατήρ μου είναι δ ένοχος.νΤο παιδίον δι- 
αβεβαιοϊ καί πάλιν έν άλλη άνακοίσει ό,τ· (*) 

(*) Νά τό πιστεύσωριεν;

καί προηγουμένως είπε. Ματαίως δ πατήρ του 
έξορκίζει αύτό έν δνόματι τοϋ Θεοϋ όπως εί- 
πη τήν αλήθειαν.

Πλεϊσθ' όσα ύπάρχουσι τοιαΰτα παραδείγ
ματα, ένεκεν τών οποίων πόσοι καταδικάζον
ται μόνον καί μόνον διά μίαν ψευδομαρτυρίαν 
παιδός!

Άλλ’ ύπάρχουσιν έτι σπουδαιότερα. Καθά 
δ καθηγητής κ. Βερνάϊμ μαρτυρεί, ούχί μό
νον οί παϊδες δύνανται έκ καλής πίστεως καί 
μιτ’ ειλικρίνειας νά ψευδομαρτυρήσωσιν, άλ
λά καί έφηβοι τινες, ών άνευ αμφιβολίας φαί- 
ρεταί τις πιστεΰσαι τούς λόγους. Καθό δέ λί
αν ειλικρινείς, δύνανται άνακρινόμενοι ύπό τοϋ 
δικαστοϋ νά ύποπέσωσι ή μάλλον νά πλά- 

σωσιν έξ όπισθενεργοϋ παραλογισμοϋ, ύποθέ- 
σεις άλλοίας έν τφ ύποβλητικφ αύτών έγκε- 
φάλφ, καί νά διαπιστώσωσιν αύτάς ώσεί 
πράγματι ύπήρξαν. Σχηματιζομένης τοιουτο
τρόπως έν τφ έγκεφάλφ αύτών τής εικονι
κής είκόνος, λέγουσιν ότι πράγματι είδον αύ
τήν ΐδίοις δμμασι, άούνατον δέ μετατρέψαι 
ταύτην. Παρουσιάζουσι λεπτομέρειας, ή φαν
τασία εων ύποβάλλει αύτοΐς πάσας τάς περι
πέτειας τοϋ ύποτιθεμένου δράματος,έπαναλαμ- 

βάνουσι δέ τά αύτά πάντονε. Ύπομιμνήσκον- 
τες τοΐς κατά τό φαινόμενον τούτοις παράφροσι 
ότι συκοφαντοϋσι τόν κατηγορούμενον καί ό
τι καταστρέφουσιν αύτούς μεταχειριζόμενοι 
ψεύδη, έπαναλαμβάνουσιν έν πάση ειλικρί
νεια τά προηγούμενα καί ώς έπί τό πλεΐστον 
τάς λεπτομέρειας. Τοιουτοτρόπως πλειστάκις 
πιστεύουσιν εις τήν άνθρωπίνην κακίαν, ένώ 
πράγματι έχουσι πρό αύτών ψευδομάρτυρα 
έξ ύ.ι οβολής. «Όπως άποφεύγητις τάς συνέ
πειας τών ψευδομαρτυριών τούτων, λέγει δ 
κ. Βερνάϊμ, δύναται δ ανακριτής νά ύποβάλ- 
λη αύτοΐς άλλ' άντ’ άλλων καί έάν πιστο

ί ποιώνται καί αύτά, τότε δέν ύπάρχει άμφι- 
' βολία οτι έχει πρό αύτοϋ ψευδομάρτυρα άν-
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Ορωπον πάσχοντα έξ υποβολής.» Ό αύ.τός κ. 
Βερνάίμ πολλούς τοιούτους έδοκίμασε· τών δέ 
δοκιμασιών τούτων, παραθέτομεν τήν έπομέ- 

νην ώς έχουσαν πολλήν σπουδαιο'τητα.(*)
«Ό Σ.., ηλικίας έτών, εισέρχεται 

έν τώ καταστήματι τού κ. Βερνάίμ, ένεκα ίσ- 
χιάδος. Έχει γονείς εύπορούντχς· ούδεμία δέ 

νευρική ασθένεια ύπάρχει έν τή οικογένεια. 
Έχει κάλλιστα τήνύγείαν, ποτέ δέ, δέν ήσ- 
θένισε· άλλ’ έν τούτοις είναι λίαν ύπνωτικός 
καί είς ύποβολήν υποκείμενος έν καιρψ τής 
έγρηγόρσεώς του. Τή 24 παρελθόντος μαρ 
τίου, δ ιατρός Σμίθ, καθηγητής έκ τών έγκρι

των έν τφ Πανεπιστημίω τής Νανσύ, εισέρ
χεται έν τή αιθούση τού νοσοκομείου.

Ό κ. Βερναίμ αποτεινόμενος ήσύχως τώ 
Σ ... δεικνύων δ’ αύτφ τδν νεοελθοντα, λέ
γει.

«— Αναγνωρίζεις τδν κύριον τούτον οστις 
σοι έξυλίσε χθές διά τής ράβδου του καί σοί 
άφήρεσεν έκ τοΟ θυλακίου τά χρήματά 
σου; Διηγήθητί μοι λοιπόν τί συνέβη;

Ό Σ .. < άπήντησεν εύθύς.
Ναζ τόν αναγνωρίζω*  αύτός χθές περί τήν 

τρίτην ώραν, καθ ην διηρχόμην τήν πλατείαν 
τής Ακαδημίας, έπετέθη αίφνης κατ’ έμού, 
και κτυπήσας με, άφήρεσεν έκ του θυλακίου 
τά χρήματά μου.

— ΤΩ ! Είσαι πολύ βέβαιος; είπεν δ κ. 
Βερνάίμ.

— Είπον τήν αλήθειαν.
— Λοιπόν έξακολούθει, είπεν δ κ. Βεο- 

νάίμ· ήξεύρεις οτι έπαναλαμβάνεις δ,τι σοί 
είπον;

— Ούόαμώς, Κύριε· είπον απολύτως τήν 
αλήθειαν.

— ’Αλλ' δ Κύριος ούτος, είναι δ ιατρός

(*)  Περί δπισθενεργού παραλογισμού άνευ υ
πνωτισμού, καί περί ψευδομαρτυριών ίδε Έπιθε- 
ώρησιν τού ύπνωτισμού ύπδ τού ιατρού Βεριλλόν.

Σμίθ· πώς είναι δυνατόν νά πράξη αύτά περί 
ών λέγεις ;

— Αγνοώ· καί δμως τά έπραξε.
— Αλλά δέν πρέπει νά λέγη τις πρά

γματα διά τά όποια δέν είναι βέβαιος: έάν 
ήρχετο δ αστυνόμος τί θά έλεγες; Είσαι τι
μιότατος- δέν θά κατηγορήτης, πιστεύω, ένα 
άθώον.

— Θά είπώ δ,τι συνέβη. Μ’ έςύλισε διά 
τής ράβδου του καί μοί άφήρεσε τα χρήμα
τά μου.

— Πρόσεξον καλώς, πιθανόν τά λεγόμενά 
σου νά ήναι άπλή τις ιδέα, παράλογος.

— Θά δρκισθώ.
— Αλλ’ ίσως άπατάσαι περί τής άτο- 

μικότητος τού κυρίου; ίσως παρομοιάζεις αύ
τόν μέ τινα άλλον;

— Ούδαμώς· πρόκειται περί τού κυρίου 
τούτου, δρκίζομαι.

Παρ’ αύτοϊς ένφ συνδιελέγοντο, εύρίσκοντο 
τρία παιδία ών τό μέν, δεκατετραετές, είναι 
φυματώδες, ουδέποτε δ’ υπέφερε νευρικάς πα
θήσεις4 ευφυές, έχον μνημονικόν κάλλιστον, 
καί καλλίστης συμπεριφοράς. Ό κ. Βερνάίμ 
αποτεινόμενος πρός το παιδίον τούτο, λέγει.

(’Ακολουθεί).
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«Ό Έλέφα; είναι εύμέγεθε; ζώον έσθίον δια 

τή; ούρα; αύτού» κατα τδν δρισμδν, δν έποίει 
πρδς τδν νεαρδν αύτού υίδν δ κ. Κάρολο; Μον- 
σελέ. Τω οντι ο Έλέφα; είναι ζώον παράδοξον 
ύπδ πολλά; έπόψει; καί ούχί μόνον «τρώγει δια 

τή; ούοα; του» άλλα και ευφυΐαν ύπερμέτρω; 
άνεπτυγμενην περιέχει έν τώ ύπερβολικώ αύτού 
δγκω, έπί πλέον δέ, καίτοι τδ είδος αύτών ζη 

έν άγρια καταστάσε·, κέκτηται μεγάλην πρδ; 

έξοικίωσιν ροπήν εί; ούδέν άλλο είδο; ζώων κα
τά τδν αύτδν βαθμόν άπαντώσαν. Μολονότι κέ
κτηται μενίστην δύναμιν καί μέσα πρδ; ύπε- 

ράσπισιν, ύπακούει εί; τά; δ αταγά; τού άν- 
θρώπου, τέλο; δέ, οπερ και άπέστευτον ένεκα 
τού μεγέθου; αύτού, είναι πεπροικισμένο; ύπδ 

αληθών σχοινοβατικών διαθέσεων.
'Ω; πρδ; την άνάπτυξιν τη; εύφυία; και την 

έπιθυμίαν εί; τδ νά έκτελη διαφόρου; ασκήσει; 

εύστροφία; καί εύθύτητο;, ο έλέφα; είναι προ
διατεθειμένο; νά καταστγ ζώον σοφόν.

Πρέπει έν τοσούτω νά ποιώμεθα διάκρισιν 

τών δύω τών ελεφάντων γενών : τού Αφρικανι
κού και τού ασιατικού, διαφερόντων άλληλων 
ώ; πρδ; χαρακτ·/ϊριζικά λίαν διεστώτα, άλλω; τε 
άπλη έπίσκεψι; εί; το Μουσεΐον τη; φυσική; Ι
στορία; (1) έτπτρέπει εύκολον την παραβολήν, 

αμφοτέρων τών γενών άντιπρόσωπευομ,ένων.
Και τδ μέν ’Αφρικανικόν γένο; Αντιπροσωπεύε

ται ύπδ νέου έλέφαντο; μή κτησαμένου εΐσέτι 
μέτριον Ανάστημα, τδ δ’ έτερον, τδ Ασιατικόν, ’ 

ύπδ ύπερηφάνου ένήλικο; έλέφαντο;.
Ό Αφμκαν.κδ; έλέφα; διακρίνεται έκ τού 

σχήματο; τή; κεφαλή;, ητι; είναι μάλλον κυ
κλοτερή;, έχει τδ μέτωπον έξωγκωμένον, ένώ 
τδ τοΰ ετέρου είναι σχεδόν εύθύ, τά δέ ώτα εί

ναι κατά πολύ μεγαλήτερα. Ταύτα Αρκούσιν, 
ινα έκ πρώτη; δψεω; διακριθώσι τά δύο γένη. 
,Εκτδ; τούτου εΐ; έκαστον τών οπισθίων ποδών 

έχει μόνον τρεΐ; όνυχα;· ένώ δ ετερο; έχει τέσ- 
σαρα;, τδ δέ τρίχωμά του έπίση; είναι μ.Χλλον 
φαίόχρουν, μάλλον βαθύ. 'Η οδοντοφυΐα δέν είναι 
ή αύτή*  ό αφρικανικό; έχει μόνον άνά ένα τρα
πεζίτην εί; έκάστην σιαγόνα, ένώ δ Ασιατικό; 
έχει δύο, πρδ; δέ τδ αφρικανικόν γένο; έχει τού; 
χαυλιόδοντα; Ανεπτυγμένου; τού ετέρου. Σχεδόν 

πάντε; οί έν ττί βιομηχανία έν χρήσει έλεφαν- 
τόδοντε; προέρχονται έξ 'Αφρική;. Οί έν Κόγκω 

j εμπορευόμενοι τδν έλεφαντόδοντα, έπί παρα- 

Πρόκειται τ^ρί τού έν Ρουμάνι^ Μουσείου έν- 
ταύθα, διότι δ γράφων τών έκεΐσε ελεφάντων 

*ήν διάκρισιν ποιεί.

δείγματι, Αγοράζουσιν ένίοτε παρά τών ιθαγε

νών τραπεζικά; ελεφάντων 2 μέτρων πολλάκι; 

δέ καί 2, 50 μέτρων μήκο; καί 50 ή 60 χιλιο- 
γράμμων βάρου;, ένω οί τραπεζίται τού ινδικού 
έλέφαντο;, ούδέποτε λαμβάνουσι τοιαύτα; δια- 

στ' σει;.
Ύ)τε Αφρικανικό; καί δ Ασιατικό; έλέφα; έ- 

χουσιν ύπδ χαρακτηριστικήν έποψιν κοινά; ιδιό
τητα; θάρρου; καί Αφοσιώσεω; τών μέν πρδ; 

τού; δέ μεταξύ ζώων τή; αύτή; Αγέλη;.
Άναφέρουσιν ώ; πρδ; τούτο π / εΐσθ’ όσα συγκι

νητικά παραδείγματα : νέου; μή θέλοντα; νά 
έγκαταλείψωσι τό πτώμα τή; μητρό; των, γέ
ροντα; άρρενα; έκτιθεμ.ίνου; εί; τά; προσβολα; 

τών κυνηγών, οπω; ύπερασπίσωσι σύντροφον 
πληγωμένον, κ.αί προσπαθούντα; νά ύποστηρί- 
ξωσι καί παρασύρωσιν αύτδν μεθ’ εαυτών έν τω 
δάσει, τήν μανιώδη δρμήν, μεθ’ ή; καταδιώ- 

κουσι κοινόν τινα έχθρόν, τήν έπιθυμίαν τή; έκ- 

δικήσεω; δι’ έπίθεσιν ή πληγήν τινα κτλ.
Άλλ’ δ Ασιατικό; έπιπροστίθησι τούτοι; έτέ- 

ρα; ιδιότητα;, ά; δέν κέκτηται δ συνάδελφό; 

του αφρικανικό;· μόνον δ τή; ’Ασία; είναι οικι
ακό; καί τούτου μόνον τά; υπηρεσία; δύναται 

τι; νά χρησιμοποίηση πρακτικώ; καί συνεχώς 
ένώ δ τή; ’Αφρική; δύναται μέν νά δαμασθή, 

Αλλ’ ούδέποτε Αποκτά ιδιότητα; εύπειθεία; καί 

ύποταγή;, ώ; δ πρώτο;, καί πρέπει πάντοτε 
νά φοβήται τι; άπδ μέρϋυ; των έπανάστασιν ή 

φυγήν.

Ή έξοικίωσι; τού ινδικού έλέφαντο; είναι 
τούναντίον σχετικώ; εύκολο;· όταν άγριό; τι; 
έλέφα; ένεκα τή; προδοσία; τών έξοικιωθέντων 
δμογενών του συλληφθή έν τη παγίδι καί τά 

μέλη του δεθώσι δι’ ισχυρών σχοινιών, δταν κα- 
ταβληθή ύπδ τών κτυπημάτων καί διέλθη 

πολλά; ήαέσα; έν Απολύτω διαΐτη, τότε τδ τα- 

λαέπώρον ζώον, θνήσκον τή; πείνη; καί απηλ- 
τπσμένον έκ τή; έπιδρομή; ταύτη; τών δυστυ
χιών, μετά τινα; έξάψει; καταλαμβάνεται ύπδ 

βαθεία; απελπισία;, έάν δέ κατά τήν στιγ

μήν ταύτην τώ προσφέρει τι; τροφήν, τώ δμιλη 
μετά γλυκύτητο;, φαίνηται παρηγορών αύτδν, ό
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^χ; Ιχ« αρκετόν πνεΰρζ ώστε νζ Ιδη έν ζΰ- 

τφ φίλον, χ«Ητε αίτος άφοΰ ^-^θ- χχ1 
™ αύτόν έπί εβδομάδα, λύτ) τέλος τούς ζί- 
Zy-άλωτον ζατακρατουνταί δεσμού;, ό

ΒΛΒΦΑΣ ΠΕΡΙΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚΘΕΤΟΝ

7αύτ'/1ν τρέφει εύγνωο.ο-

συνην, ώστε τώ ύπόσχετζι άφοσι'ωσιν καί 
™ν άνευ ορίων, Αναγνωρίζει αύτόν κύριον 
καί =πιμελζτ·/,ν.

Τότε άρχεται «ή έκπαίδευσις ταυ έλέφαντος» 
τίθησιν αύτδν μεταξύ δύο ετέρων συντοόφων, 
οιτ.νες θζ γραι έκπαιδευτζί καί όφείλουσιν ούχι 

μόνον νά τώ δείξωσι τι οφείλει νζ πράττη άλλ*  

άκόμη καί νζ τιμωρησωσι καί συγκρχτησωσιν 
αυτόν εν περιπτώσει απείθειας, τό τελευτάιον 
δέ τούτο έκτελούσι μετά τίνος εύχαριστησεως, 

έάν κρίν/) τις εκ της ένεργείας μεθ’ -Γ,ς έπιβάλ- 
λουσι τώ ταλαιπωρώ αύτών συντρόφω διά της 
προβοσκίδας έπι τ^ς κεφαλής και κυρίως έπί της 

ρινός και τών ώτων πλήθος κτυπημάτων, ών 
ϊκαστον δύναται νά φονεύσιρ βουν όταν δε έπί 
τέλους δ θηριοκόμος παρατηρεί την διόρθωσιν 
ην ύφίσταται δ προστατευόμενος αύτού καί δί
δει πέρας είς την βάσανον, ούτος δέν παρατη
ρεί έν αύτώ συνένοχον, άλλ’ έλευθερωτην, ή δέ 
εύγνωμοσυνη του βαίνει αύξάνουσα.

Εντός εβδομάδων τινων δ έλέφας ούτος ζών 
άπδ πολλού έν μέσω τών έξοικειωθέντων αύτού 

συντρόφων φαίρεται πρός τό άλλοτε καταφυγών 
του, τά δάση, καί τόν άρχαίαν άγρίανζωην του, 
ύπακούει τώ θηριοκόμω, εργάζεται, φέρει καί 
σύρει φόρτε ία καί έκτελεΐ τέλος διάφορα πρά

γματα κατά τό μάλλον ηττον ύπερφυσικά ά- 
ναλόγως της ιδίας εύφυΐας η της δοθείσης αύ

τώ άνα τροφής.
Τώ 1881 είδομεν έν τώ κηπω της έγκλιμα- 

τίσεως την εύθύτητα καί την αγχίνοιαν μεθ’ 
‘/;ς οί έλέφαντες έξετέλουν τάς διαταγάς τών 

επιμελητών (Θηριοκομων) αύτών. Οί έγκατα- 
στάντες έν τώ καθιδρύμα τι τούτω έπιτάσσον 

είς τούς έλέφαντας, ούς είχον φέρει μεθ’ εαυτών, 
νά έκτελώσι πολλά έργα καί γυμνάσια λίαν 
περίεργα : έπί παραδείγματι διέτασσον αύτούς 
νά σύρωσι τεμάχια ξύλων, νά μετακινώσι λί
θους, νά διασκορπίσωσι καί είτα πάλιν ν’ άνά- 

σχηματίσωσι στοιβάδας ξύλων καί άλλας ά- 

σκησεις άναλόγους.
Ύπό έτέραν έπούιν, η έκπαίδευσις έλέφαντος 

δυνατόν νά διευθύνηται κατά τοιούτον τρόπον 
ώστε νά καταστγί άξιος τού τίτλου σ ο φ ό ς ·η 
τούλάχιστόν τού σχοινοβάτης.

Οί άρχαίοι συγγράφεις άφηκαν ήμ/Γν πολλά 
ανέκδοτα άφορώντα τούς σοφούς έλέφαντας.
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Ούτω κατά Πλίνιον «δ έλέφας είναι τό μάλ
λον πρός την άνθρωπίνην εύφυίαν πλησιάζον 
ζώον. Παρατηρεί, κατακρίνει κζί ένθυμ,εϊται· 
έννοεΐ την διάλεκτον τού ανθρώπου, συνεννοείται 
μετά τών όμοιων του καί δεικνύει ιδιαιτέραν 
κλίσιν διά τάς ωραίας τέχνας καί τά γράα- 

ματα.ϊ
Ό Άδριανός άναοέοει οτι είδεν έλέοαντα έ- 

χοντα δυο κύμβζλα είς τούς έμπροσθίους αύτού 
πόδας κζί τ ίτον είς την προβοσκίδα μεθ’ ού 
έκρουε ευγ,ετζως καί άλληλοδιαδόχως τά δύο 
πρώτα, ούτω δέ έχόρευεν άγέλη δλόκληρος νέων 

έλεφάντων. ’Επί πλέον, κατά Βυφόν, «δ έλέφας 
είναι περιπαθείς λάτρης της μουσικής κζί μαν
θάνει εύκόλως νά κινηται εύρύθμως καί μάλιστα 
νά συνενοΐ φθόγγους τινας είς τόν ήχον τών 
τυμπάνων καί σαλπίγγων^.» i i

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΝΤΑΝΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 
♦

Λ/ίνννΐ

ΧάρΐΓ Γώι- άναγνωστωκ ή^ιων μετα- 
^ιέρωρεκ ώ<ϊε τδ Ιστορι,κδν τοντο έ.τεισό- 
(hor έκός τών σπουΰαωτέρων αρχιτεκτό
νων της εν Ρώμη εκκλησίας τοϋ Άγ. 
Πέτρον, τοϋ Ίωάννου Φοντάνα, άκμά- 
ααντος περί τά IbkO—ΙβΙδι.

I.
Εσπέραν τινα τής άνάξεως τοΰ 1586, 

τον Πάπαν Σίξτον τόν Ε'. εργαζόμενον έν τώ 
ιδιαιτέρα) αύτοΰ σπουδαστήρια), διετάραζε 
θόρυβος φωνών απειλητικών, και κλαγγής 
όπλων.

Υπηρέτης εισελθών πάοαυτα τεταραγμέ- 
νως.

38.
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ΕΡΜΗΣ 299— "Α^ίί Πάτερ, είπεν ό κόμης Σάλεμ- 
πίνης καί ό άρχιτέκτων Φοντάνας, συναντη- 
θέντες έν τη στοά, μετά ζωηεάν σοζήτησιν, 
εσυρσν τά ξίφη των*  πρός αναστολήν δέ τής

πάλης τούτης, έοέησε νά έπεμβώσι οί θύ
λακες.

— Πώς! έκραύγασεν δ Σίξτος· τολμώσιν 
έπί τής βασιλείας p.cj να ρυπαίνωσι το πον_

ΦΟΝΤΑΝΑΣ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΚΑΙ Η ΜΧΗΣΊΗΤΟΤ ΑΝΤΩΝΙΑ

τιοικδν παλάτιον δια μονομαχιών καί δολο
φονίας ! ... Τιμωρηθήσονται οί ένοχοι- εϊ- 
σαξον αύτούς.

— Οί δύο αντίπαλοι είσήλθον, τή συνοδέ α 
ένός αξιωματικού- δ Φοντάνας έφερε τόν βρα
χίονα έγκαρσίως.

— Άφρονες ! είπεν δ πάπας σοβαρα τή 
φωνή' έβεβηλώσατε το παλατίον μου, καί 

ώς έκ τούτου αξίζετε τόν θάνατον . . . Τις ή 
αιτία τής φίλο ικείας σας; "Ίδωμεν, κόμη 
Σαλεμπίνη.

— Διηρχόμην τήν στοάν, άπήντησεν δ 
κόμης άταράχως, οτε του αθλίου τούτου έπι- 
τεΟέντος κατ’ εμού οι’ ύβρεων και προπηλα- 
κισμών ένεκα μηδαμινού πράγματος, ήνα- 
γκάσθην νά σύρω τό ξίφος.

— Ένεκεν μηδαμινού πράγματος ! έκραύ- 
γασεν δ νεαρός άρχιτέκτων*  καί κατά ποιους 
καιρούς άναφέρεται οτι ή απαγωγή καί δ 
φόνος είσι πράγματα μηδαμινά;

— Εξακολουθήσατε, κύριε Φοντάνα, ύ- 
πέλαβεν δ άγ. Πατήρ μετά προσπεποιημένου 
γαληνιαίου ύφους.

— Περιδιαβάζων χθες εσπέρας μετά τής 
μνηστής μου παρά τήν πλατείαν τής πυρα
μίδας, προσεβλήθην ύπδ τριών άγνωστων ζη- 
τησάντων τήν άταγωγήν τής συντρόφου μου· 
άντεστάθην φυσικώ τώ λόγω καί έδεξάμην 
έν τραύμα διά ξίφους έπί τού 3ραχίονος· παρά 
τών διαβατών προσελθόντων έπί τώ θορύβω, 
συνελήφθη δ έτερος τών αθλίων έν τώ προ- 
σώπω τού δποίου άνεγνώρισα τον ύπηρετην 
τού κόμητος Σαλεμπίνη. Έλθών σήμερον 
όπως ζητήσω παρ’ Ύμών Ικανοποίησήν, συ- 
νήντησα αύτόν τούτον τόν κόμητα δς περι- 
φρονητικώς μοί προσέβλεψε. Τά επίλοιπα είσι 
γνωστά τή ύμετέρα Άγιότητι.

— Προσβαλόντες, ούτωσίν άναξίως, τήν 
δημοσίαν ηθικήν, κόμη, πρέπει νά καταδι- 
κασθήτε είς θάνατον. Εισθε ύπό κράτησιν έ- 
ξέλθετε αύτοστιγμεί.

Ό κόμης, κεκλιμμένην τήν κεφαλήν έ- 
χων, καί συνοδευόμενος ύπό δύο στρατιωτών, 
έξήλθεν. Είτα δέ δ Άγ. Πατήρ στραφείς 
ποός τόν Φοντάνα ίστάμενον καί προσμένοντα, 
είπεν αύτφ. ,

— Νεανία, έπταισας σπουδαίως προ τής 
ποντιφικής οικαιοσύνης- άπονεμηθήσεταί σοι 
χάρις έπί μια μόνον συμφωνία. Δέον νά έκτε- 
λέσης έργον αντάξιον τής τέχνης σου, πρός 
λήθην τού πταίσματος τούτου καί άποθανά- 
τησιν τού ονόματος σου ...

— Είπατε μοι, Άγιε Πάτ·ρ, τί δέον νά 
πράξω ! άπήντησεν δ καλλιτέχνης μετ’ έν- 
θουσ-κομού- πέποιθα οτι δυνηθήσομαι νά διε- 
κπερα··ό ω παν έργον άποβλέπον τήν άρχι- 
τεκτο /Γ. ήν.

— Είσαι λίαν τολμηρός νεανία· ύπέλαβεν 
δ Σίξτος. Γνωρίζεις τον οβελίσκον τόν κο- 
σμούντα πάλαι ποτέ τό ίπποδοόυ,ιον Νέρω- 
νος, καί άνακομισθέντα έξ Αίγυπτου ύπό 
τού Καλιγούλα;

— Ναι. Πρό μικρού έτι, ένω ήτο κεχω- 
σμένος έν βορβόρω, ισοπέδωσα αύτόν, όπως 
τδν καταμετρήσω. Ζυγίζει κατά τδ μάλλον 
καί ήττον δεκακισχιλίους στατήρας.

— Πιστεύεις ότ δύναται τις άνεγείρων 
αύτόν νά τδν μετατόπιση ;

— Ίσως, άπήντησεν δ νεανίας επ’ ολίγον 
σκεφθείς.

— Λοιπόν, ύπέλαβεν ο Σίξτος- ύπαγε καί 
σκέψου καλώς- άνέγειρον τδν οβελίσκον καί 
μετακόμισον αύτόν έπί τής μεγάλης πλατείας 
πρό τής έκκλησίας τού Άγ. Πέτρου, στήνων 
αύτόν έπί κρηπίδος 24 ποοών ύψους. Έάν 
μέν δυνηθείς νά έκτελέσης τούτο, συγχωρήσω 
σοι τδ έγκλημά σου, έπί πλέον δέ. θέλω σέ 
αμείψει διά τρόπου άνταξίου τής ίκανότητός 
σου*  έν εναντία όμως περιπτώσει, άπωλεσο.

— ΤΙ Ύμετέρα Άγιότης, θέλει * μοί 
παραχωρήσει τά διά τήν έπιχείρησιν ταύτην 
άναγκαιούντα μέσα ; ήρώτησεν δ Φοντάνας.

— Ούδέν σοί άπολείψει.
— Άπολεσθήσομαι, ή άνεγερώ τδν οβε

λίσκον ! άνέκοαξεν υ,ετ’ ενθουσιασμού δ άρ- 
χιτέκτων. Σάς έννοώ, Άγιε Πάτερ- δέν ού- 
νασθε μέν νά μοί άπονέμητε χάριν, ένεκα τής 
δικαίας οργής Σας, άλλά μέ τιμωρείτε διά 
τρόπου άνταξίου τλ. καλοκάγάθου καί μεγα- 
λοβούλου Ύμών ψυχής, έπιτρέποντές μοι, 
τούθ’ οπερ ελπίζω, ν’ άποθανατήσω τ ονου,ά 
UOJ. 4

Ό άρχιτέκτων έκυψεν όπως άσπασθή τδ 
σάνδαλον τού κύ.ηρονόμου τού Άγιου Πέτρου- 
καί άπεμακρύνθη.

11.

Ημέρας τινάς άργότερον το άρχαιον ίπ-
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ποόρόμιον Νέρωνος κατείχετο ύπό ευαρίθμων 
εργατών. Ό πελώριος οβελίσκος έκειτο έτι 
έν τή αύτη και άλλοτε θέσει, περιβεβλημ- 
μένος ήδη σιδηραΐς στεφάναις, βάρους τεσσα
ράκοντα σχεδόνχιλιάδων. Ή έν τή πλατεία 
τού ’Αγίου Πέτρου άγουσα οδός ήτο πεπλη- 
ρωμένη ογκωδών κιλίνδρων έκ δέ τών δια- 
φραττόντων αυτήν πηγμάτων, ή πλατεία 
αύτη έλάμβανεν όψιν δάσους*  έν ένί λόγω 
πανταχού δέν ύπήρχεν άλλο τι είμή αντη
ρίδες, δοκοί τετράπλευροι, συνοχεΐς, βαρύουλ- 
κοι μηχαναι καί τά τοιαύτα*  απειράριθμοι 

*0 οβε.ΙΙσκος er τώ ΙττποδρομΙω Νέρωνος.

κείνη, όπως άγάγωσι τούτον παρά τήν κρη
πίδα του.

Έπί τέλους ή μεγάλη ημέρα ήγγικε 
*Αμα τή ανατολή τού ήλιου αί στέγαι καί 
τά παράθυρα τών πέριξ τής πλατείας οικο
δομών, έπληρώθησαν θεατών τριακόσιοι δέ 
μόνον ήδυνήθησαν νά εύρωσι θέσιν έν τοΐς 
οιά τούς εύγενεΐς κατασκευασθεΐσι παραπήγ- 
μασιν. Οί έργάται περιέμενον τό σύνθημα, οί 
ίπποι έζεύχθησαν, απειράριθμοι δέ κάλοι έκύ- 
κλουν τον οβελίσκον.

δ ώσαύτως ήσαν καί αί έκ ξύλων, σιδήοου, 
κάλων, ά λύσεων, πεφορ τωμέναι άμαξαι.

Μέσω όλου τού πατάγου τούτου, εις αόνος 
άνήρ, ον τινα μετά σεβασμού οί έργάται έ- 
χαιρέτων, κρατών χαρτοφυλάκων, ήκολούθει 
έν σιω.τή καί προσεκτικώτατα τήν πρόοδον 
τών έργασιών*  ό άνήρ ούτος ήν ό Φοντάνας.

Ιίολλαί είχον καταρρεύσει εβδομάδες*  ή 
δέ οιά τήν μετακόμισιν τού οβελίσκου ποοσ- 
Ο’.ορισθεϊσα ήαέρα προσήγγιζε. Μόνον άνδοες 
ούχί έλάσσω τών οκτακόσιων καί έβδομη- 
κοντάς ίππων άπητούντο έν τή στιγμή έ-

Βαθυτάτη σιγή έπεκράτει έν τώ πλήθει, 
ούτινος τά βλέμματα λυπηρώς έστρέφοντο 
είς γωνίαν τινα τής πλατείας έν ή ύψούτο 
έν ικρίωμα, πλησίον τού όποιου ίστατο δ δή
μιος, κρατών πέλεκυν άπαστράπτοντα.

Ό αρχηγός τών έκεϊ παρατεταγμένων 
στρατιωτών, διεδήλωσεν ότι ή Αύτού Άγι- 
οτης διατάσσει είς πάντας όπως τηρήσωσι 
Ορησκευτικωτάτην σιγήν, άμα τή αντηχή
σει τού κώδωνος τού Καπιτωλίου.

(Ακολουθεί).

ΜΗ ΥΐΤΕΡΒΑΑΛΟΝΤΑ ΖΗΛΟΝ
Φίλος μού τις, είχε τάς ιδιοτροπίας του καί 

αύτος, καθώς πλεΐστοι κατά πολλά άλλα 
εξαίρετο’ άνθρωποι. Ή συνήθης αύτοϋ μονο
μανία—ποάγιχα άλλως τό όποιον ήδύνατο νά 
Οεωρηθή καί ώς αρετή—ήν νά μετέρχηται, ό- 
σάκις (όμίλει λακωνισμόν τινα σωκρατικω- 
τατον*  νά έκφράζη τάς ιδέας του διά λόγων 
όσον το δυνατόν βραχύτερων. Ούτως επρατ- 
τεν ό Τάκιτος, ούτως ήθελε νά ποάττη καί δ 
□ίλος μου, τόν όποιον δότε νά ονομάσω 3.

Είχεν άποβάλει πιστότατόν τινα καί κάλ- 

λιστον υπηρέτην χωρικόν, διότι δ ταλαίπω
ρος παϊς έν τή άφελεία του, καί όπως εύχα- 
ριστή κατά πάντα τόν κύριόν του, τόν ήρώτα 
περί πάντων λεπτομερώς, πριν ή προβή είς 
έκτέλεσιν τών προσταγμάτων του. ।

Παραδείγματος χάριν*  δ 3. τόν έλεγε* — 
Φέρε μου, Μανώλη τό φόρεμά μου.

— Τό καινούργιο σου φόρεμα, αφέντη, ή 
τό παλαιό; ή τό άλλο, όπου τό εχεις μ>

Τήν βοδινή μπριζόλα οπού είπες νά σού 
ψήσω, είς τήν σχάρα τήν θέλεις, ή τιγα- 
νιτή ; Θέλεις νά τής βάλω καί παξιμαδάκι, 
ή μέ τάκρεμμυδάκια τήν άγαπας καλλίτερα;

Καί δ φίλος μου ήγανάκτει, έφθειρε τήν 
χολήν του, ότι ήναγκάζετο είς όλας τάς λε
πτομερείς ταύτας έρωτήσεις ν’ άποκρίνηφαι. 
Έν συντόμω βαρυνθείς, άπέβαλε τόν Μανώ- 
λην.

Ό Κώστας παρουσιάσθη τήν ιδίαν ημέραν 
έφωδιασμένος ύπό πολλών καί μεγάλων συ
στάσεων.

— ’Ακούσε νά σέ είπώ.—πώς σέ λέν;— 
Κώστα τόν είπε. Ό λόγος εινε άσήμι, ή σιω
πή όμως είναι μάλαγμα. Προτιμώ τό μά

λαγμα παρά τό άσήμι, καί τήν σιωπήν παρά 
τόν λόγον.

Ό Κώστας ήκουσε τό προοίμιον τούτο, 
άλλ’ ούδέν έννοήσας, ίστατο σιωπών έν τή 
άπορία του.

— Μ' έκατάλαβες; τόν ειπεν δ 3.

— Επάνω, κάτω, κατάλαβα, άπεκρίθη 
δ Κώστας*  άλλά νά μ’ έκαμνε τήν χάριν δ 
άφέντης νά μοΰ έξηγούσε τήν ιδέαν του καί 
μέ κάνένα παράδειγμα, θά ήταν καλλίτερα.

— Τδού τί είναι, ύπέλαβεν δ 3. θέλω τόν 
υπηρέτην νά μέ έννοή μόλις προφέροντα μι
σόν τόν λόγον. 11. χ. όταν σέ είπώ τό πρωϊ 
«Κώστα, θά ξυρισθώ» άμέσως πρέπει νά κα- 
ταλαμβάνης, ότι διά νά ξυρισθή ένας άνθρω
πος, χρειάζεται νά έχη νερόν ζεστόν, τό σα
πούνι, τά ξυράφια άκονισμένα καί καθαρά, τό 
δερμάτι τού ξυραφιού, ένα προσόψι, καί ολίγη 
πούδρα, διότι αύτή δροσίζει τό πρόσωπον δ
πως δήποτε.

-— Είς τούς δρισμούς σας*  θά κυττάζω νά 
τό προβλέπω, ότι καί άν ήνε.

— Ήθέλησα νά σέ είπώ τό ξύρισμα, τά
χα διά νά σέ δώσω νά καταλάβης άπ’ αύτό 
καί διά παν άλλο τής ύπηρεσίας μου. Ό 
μισθός σου θά ήνε καλός, άλλά θέλω νά μέ 
μαντεύης. 3εύρεις τί θά πή νά μέ μαντεύης;

— Μάλιστα.

— Αύτό λοιπόν.
Ό Κώστας, φύσει οξυνούστατος, τρεις ήδη 

μήνας έφάνη μαντεύων θαυμασίως πάσαν έ- 
πιθυμίαν τού κυρίου του, ότε έσπεραν τινα, ό 
3. άσθενήσας, έκάλεσεν είς τον κοιτώνα του 
τόν ύπηρέτην καί τόν ειπεν:

— Αισθάνομαι ότι πολύ πάσχω. 'Ύπαγε 
νά φέρης ένα ιατρόν τόν ιατρόν Α . . .

Καίτοι δ ιατρός έκατοίκει είς άπόστασιν 
ολίγων μόνον βημάτων άπό τής οικίας τού 
3. δ Κώστας, παρά πάσαν αύτού συνήθειαν
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ε βράδυνε πολύ· δ δέ φίλος μου ήδημόνει μή 

βλέπων αύτδν έπιστρέφοντα.
Τέλος πάντων, μετά τρίωρον ύπομονήν, δ 

ύπηρέτης εισέρχεται άσθμαίνων δλος και κρά. 
ζων άπδ τής θύρας.

— Όλα, αφέντη, τά ετοίμασα
— Πώς ολα ! τί δλα ! ήρώτησεν δ Ξ. Τι 

έγεινας το'σας ώρας, και έγώ έδώ άπέθνησκα.

— Έχετε δίκαιο, αφέντη· άλλ’ ήταν καί 
πολλά διά νά γίνουν oka μέσα είς τρεις ώρας. 
Όμως πιστεύω δτι έμάντευσα δλα σας τά 
θελήματα. Έπήγα πρώτον εις τδν Ιατρόν δέν 

ήταν έκεΐ, καί παρήγγειλα νά τόν στειλου^ 
άμα, ήρχετο. Άπ’ έκεΐ, έπέρασα είς τήν Εκ
κλησίαν, καί είπα νά σάς φέρουν τήν μετά- 
δοσιν. Ειδοποίησα κατόπιν τήν έπιτροπήν διά 

τά χρειαζούμενα τής κηδείας, είς τδν μαραγ
κόν είπα νά κάμη τδν κράββατον εύρύχωρον 
ολίγον. Είχα ιδέαν έπάνω, κάτω, τοΰ άνα- 
στήματός σας. Ή σαββανώτρια όπου καί άν 

ήναι, 0ά φανή. Μόνον μένει νά είπήτε είς 
ποιαν Εκκλησίαν θέλετε νά γίνη ή κη
δεία σας.

Πώς ήκουσε δλα ταΰτα δ Ξ. καί τί άπε- 
κρίθη είς τδν Κώσταν, αγνοώ· ένθυμοΰμα, 
δμως, οτι διηγούμενος αύτά μίαν ημέραν είς 
τούς φίλους, έφαίνετο ίαθείς, όχι μόνον έκ τής 
άσθενείας του έκείνης, άλλά καί έκ τοΰ λα
κωνισμού του. "Ωστε τώρα, δσάκις άλλάσσεί 
ύπηρέτην, προσέχει νά συνιστα είς αυτόν τά 

έξής.
— ’Επιμέλειαν, προσοχήν, τιμιότητα, 

άλλά πρδ πάντων « μή ύπερβάλλοντα Ζή

λον. »
Τδ « μή ύπερβάλλοντα Ζήλον » είναι ρήσις 

μεγάλου πολιτικού τής Γαλλίας, τού Ταλ- 
λεράνδου· οί δέ αρχαίοι έλεγον «μηδέν άγαν».

Κ

Η ΠΑΥΛΙΝΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ

©3^

Συνέχ ϊδε Τεύχος IB'.

Λ/έ άγαπας; ήρώτησε ρειδιώσα ή Παυ- 
Λίνα’ αυτό Λοιπόν ήθεΛες νά ροϋ είπής ; 
Α! καϋαένε Θεόδωρε ; Λοιπόν θέΛεις γά 
ράθης και εγώ διατί δεν έφχγα διατί είχα 
πονοκέφαΛον και διατί δεν έκοιρήθην ;

— Διατί; ΠαυΛίνα διατί; διατί;
— Α’ί! διότι έσκεπτόρην σέ. Μοϋ ή- 

πήΛθε τρορετά ιδιοτροπία νά εΰρίσκεσο 
έδώ νά σε έβΛεπον και τό παραδοζότε- 

ρον! ήσθανόρην 'εντροπήν νά το ε'ίπω 

τον πατέρα.

Δεν δύνασθε νά φαντασθήτε άναγνώ. 
σται ρον τήν χαράν ήν ήσθάνθην. ΌΛί- 
γον έΛειτβε νά τρεΛΛαθώ; Έπέτων άπό 
τήν χαράν ρον! ...

Θεωρώ περιτ :or νά σάς ε'ίπω πΛείοτερα- 
Εφυγαν έχων άπόφασιν νά νυρφευθώ 

όταν θά γείνω μεγάλος εκείνην 'ποϋ παιδί 

άκόρα αγάπησα ! .. .
Εϋρέθην έπί τήςόδοΰ! ... Και ρετά 

τινα Λεπτά γευρατίσας ρετέβην είς τό 
δωράτιόν ρον ώς άνθρωπος ευχάριστη- 

ρένος άπό τόν εαυτόν τον.

Η ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠαρήΛθον έτη δύο άπό τής εποχής 
καθ' ήν συνέβησαν τά άνωτέρω!. Ό πρός 
τήν ΠαυΛίναν έρως ρου είχε κορυφωθή, 

ΈρεγάΛωσα ήδη κατά δύω έτη.—ηρην 
έν ήΛικία καθ' ήν γεννώνται και άναπτνσ- 

σονται τά εϋγενέστερα άίσθήρατα, καθ’ ήν 
ό παίς γίνεται έφηβος, έν ήΛικία, καθ’ 
ήν ό έρως εισέρχεται υπερήφανος έν τή 
καρδία καί ρεγαΛοπρεπής, άφήκα πΛέον 
τά παιδαριώδη.—Έσκεπτόρην τήν ΆΛ- 
Λόχοτον Ερωτικήν μου έζορο.Ιόγησιν, 

έσκεπτόρην πόσον άποτόρως καί ταχέως 
ήνοιζα τήν καρδίαν ρον καί . . . Έγν - 

θρίων.—έντή ήΛικία έκείνη ροι έφαίνετο 
τδ παν φυσικόν και εΰγενές. ΆδοΛος τήν 
καρδίαν ήγνόονν τί έστι γυνή, τί έστι 
πάθος καί δραττόρενος τής χειρδς τής 
ΠαυΛίνας έν τή άράζη, ένόριί,ον καί έ

σκεπτόρην, οτι ούδείς Λόγος υπήρχε νά 
π ιρεήηγηθή ρία τοσοϋτον άθώα πραςις 
όσον καί ηθική.—

Είναι ρήν ’ίούΛιος. ΜεγαΛοπρεπής ό 
ήΛιος ρίπτει τάς καυστικός αυτόν άκτί- 
νας. Τδ παν εύρίσκετο έν ήρερία. Τή 
έποχή ταντη καθ' ήν φοιτηταί καί ρα- 
θηται άναχωρονσι δίκην πτηνών ρετα- 
βατικών είς τάς πατρίδας αυτών ρετα- 
βαίνοντες, τή έποχή ταϋτη, ότε καφενεία 
καπηΛεΙα καί θεάτρα πάνουσι τους τα
κτικούς των πε.Ιάτας, ή πόΛις τών ’Αθη

νών εύρίσκεται έν παντεΛεί ήρερία καί 
νεκρώσει. Φεύγουσιν οι ρέν ! Φεύγουσιν 
οί δε ! Αί οίκογένειαι έπιθυροΰσαι νά 
άναπνεύσωσι καθαρόν άέρα καί νά ά- 
παΛΛαχθώσι τής άνυποφόρου 'Αθηναϊ
κής κόνεως, ρεταβαίνουσιν είς τάς έζο- 

χάς καί ούτω ή κίνησις τών έφηρερίδων 
χαΛαροντάι δΛίγονκαϊ οί έφόρεριδογρά- 
φοι έτοιράζουσι τήν χειρερινήν των ν- 

Λην έν άνέσει και αρχιερατική αναπαύ

σει.

Ηρην έν τώ δωρατίω μου σκεπτικός 
και ρερβωδης- ειχον Λάβει έπιστοΛήν ά- 
προσδόκητον τοΰ πατρός ρου διατάτιον- 

τός με τά ρεταβώ είς ΚωνήποΛιν, όπως 

διέΛθω μετ’ αντοϋ τάς διρήνους διακο- 
πάς. Διαταγή είς ήν αδύνατον ήν νά ρή 

υπακούσω. Προαίσθηρα άΛΛόκοτον pot 
έΛεγεν ότι τδ τα^είδιον τοΰτο θά είχε 

κακιις συνεπείας.
— ΑΛΛά πρέπει νά φύγω! διεΛΛογι- 

ςόρην. Κά'ίδω τους γονείς ρου τοΰΛά· 
χιστον ! ΠαυΛίνα ! διατί σοϋ ήράσθην I 
Οί γΛυκείς δφθαΛροί σου ράτην θά ρέ 
ήητώσι καί οί έροι ράτην έπιθυροΰντες νά 

σέ 'ίδωσι θά σ’ άναήητοΰν έν τή ζένη, 
Ρερβώδης καί σιωπηΛδς θά ζητώ άνά- 

παυσιν καί ησυχίαν έντδς τοϋ ρικροΰ 
δωρατίου ρου! θει σέ ένθυρώραι καί θά 
έώ ρέ τήν άνάρνησίν σου!... Πτωχή ρου 
καρδία ! πτωχόν ρου στήθος ! πάΛΛεί’ 
^τάΛΛει καί ή άηδών στενάζουσα ράτην 

ποθεί νά σέ παρηγορήση ! ράτην προ
σπαθεί τήν έΛπίδα νει σοί έρπνεύση. . .

"ΕκΛαιον. Ηρην άΛΛόκοτος άπό τίνος. 
Άνεήήτων έν έροι τδν εύθυρον 'εκείνον 

γρύΛΛον, τδν ήωηρδν 'εκείνον παίδα 

τδν γαΛήνιον αιωνίως καί εύρισκον νεα,- 
νίαν ώχρδν, Λνρφατικδν καί παραδό- 
ζως έρώντα !

— Θά έπανέΛθω, έσκέφθην σπογγίσας 
τά δάκρυά ρου θα τήν έπανίδω καί θά 
β,ήσω ευτυχής- διατί κΛαίω; Ήγέρθην έ- 
πΛυνα τό πρόσωπον ρου καί έζήΛθον’ 
ρετέβην εις τό ταχυδρορεΐον. Τήν 'επαύ
ριον άτρόπΛοιον άνεχώρει- έπρεπε νει 
φύγω. Μοί έπήΛθεν έπιθυρία νιι ϊδω τήν 
ΠαυΛίναν, νπόπτευον νιι τήν άποχαι- 
ρετήσω- ρετέβην Λοιπόν είς τήν όδδν Α... 
και είσήΛθον έντδς τοΰ ο'ίκου. Ή ρικρά 
Μάρω ήνοιζε την θύραν προβάΛΛουοα 
τήν άκτένιστον αυτής κεφαΛήν-

— Ποϋ είναι ή κυρία σου; ήρώτησα.
— Δέν ε’ιν' έπάνω ! τώρα βγήκε έζω· 

θά γνρίση 'γρήγωρα. Κεραυνός δέν θιι 
ρέ έπΛηττε τόσον! Ώχρίασα!
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— Είπε τη ότι αύρων φεύγω· είπον 
ζ,ηρώς καί έζήλθον. Ή κεφαλή μου έ- 
φλογίζετο. Οι διαβαίνοντες ψπροσ^εκ 
μου μέ έβλεπον γελώντες. Φαίνεται ότι, 
εκίνουν τάς χείρας μου παραδόζως και 
έκαμον μορφασμούς άλλοκότους διότι ή- 
κουσα λούστρόν τιτα λέγοντα.

— Ρέ Μήτσο ! δίες τούτον εδώ πού 
περπατεί και μιλάει· δίες πώς κουνάει 
τά χέρια του ’σαν δαιμονισμένος- θά τε
λείωσαν τά Λεπτά του καί το πήρε άπό 
καρδιάς.

"Ημην πράγματι τρελλός. Ή θερμό- 
της μού εκαιε την κεφαλήν. Φαίνεται 
ότι δ άθλιος συνεκέντρωσεν όλας αυτού 
τάς ακτίνας επί της πυρεσσούσης κεφα
λής μου διά νά μέ πειράζη. ’Έφθασα είς 
τό δωμάτων μου. Έρρίφθην κλαίων έπί 
της κλίνης μον έδακνον τά προσκέφαλά 
μου έζ αδημονίας καί λύπης. ΊΙτο 2 
μ. μ. καί έν τούτοις δέν έπείνων. Καί ό
μως δέν έίχον φάγει ούτε την εσπέραν 
πριν η κοιμηθώ ούτε την πρωίαν. Κόπω- 
σις είδος νάρκης μέ κατέλαβε,·. Έχαλα- 
ρώθ ,σαν τά νεύρά μου παραδόζως. Ένό- 
μισα ότι παρέλυσαν. Γλυκύς ύπνος ήρ- 
χισε νά μέ ζαλίζη. "Εκλεισα τούς όφ- 
φαλμούς μου καί έρρέμβαζον! "Εμεινα 
αρκετήν ώραν ύπό τό κράτος τον ρεμβα
σμού τούτου κεκλεισμένους έχων τούς ό- 
θαλμούς.

Αίφνης ήνοιζα αυτούς...
Έρρηζα κραυγήν τότε όζείαν. διαπε

ραστικήν έμπροσθέν μου, προ τής κλί
νης μου τό φάσμα τής Παυλίνας ωχρόν 
ώς Λαιιπάς νεκρική μέ έθεώρει άπλή- 
στως, .... Ένόμισα ότι παρεφρόνουν 
πραγματικώς. Μέ βλέμματα απλανή μέ 
τεταραγμένας φρένας ήγέρθην. Τό φά
σμα έσίγα! . .

'Π καρδία μου έπαλλε !
Ηρπασα τάς τρεμούσας τού φάσμα- 

το<ί τα(ί εσφιγζα καί απώθησα
αυτό φρικιών... τρέμων.

— Είσαι φάσμα ! άνέκραζα τί θέλεις;
Έμειδία έκείνο άλλ' έσίγα.

Τί θέλεις; ανέκραζα πάλιν καί τό 
σώμα μου έτρεμε παραδόζως- διατί θέλεις 
νά διαταράζης τήν ησυχίαν ταλαίπωρου 
έραστού, διατί θέλεις νιι άνά’ό-ης πλειό- 
τερον τήν κατακαίουσαν τά στήθη μου 
φλόγα.

Ειδον τό φάσμα δακρύον καί συνεκι- 
νήθην. Παρετήρησα αυτό καί ήσθάνθην 
θερμέι άναβρύοντα είς τούς οφθαλμούς 
μου δάκρυα.

— Ώ ! έψ-ιθύρισα ! Πόσον είναι ώ- 
ραίον ! πόσον είναι συμπαθές έν τή με
λαγχολία του ταύτη. Ώς περιστερά Λευ
κόν, ώς κρίνον, ευώδες, ώς άγγελος, αγα
θόν, ώς άκτις ήλιου φωτίζουσα έν τώ 
σκότει... ώς παρ,γγορία είς δυστυχή έρα- 
στήν... φάσμα γλυκύ τής Παυλίνας ! τί- 
θέλεις;

Εσίγησα! Εβλεπον τό φάσμα άπό κε- 
φαλ·ης μέχρι ποδών. Ή μαγεία άπέπτη, 
τό οναρ διελύθη. Πκουσα φωνήν λεπτήν, 
μαγευτικήν, ύ’ίθυρίζουσαν τό όνομά μου 
ήδέως.

— Θεόδωρε...
Αέν ήτο φάσμα Λοιπόν. ‘ΑΛΛ’ ή ιδία 

Παυλίνα!... Εσφιγζα αυτήν είς τάς άγ- 
κά.Ιας μου φιθυρίζων έπίσης.

— Παυλίνα! Χρυσή μου Παυλίνα . . . 
’Αποθνήσκω.

(Άχολουβε'ι)

©SATM11

0 ΠΕΡίΠΑΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ
Αράμα είς πράζεις 20 ύπό Δ. ΆΛεζιάδου

(έκ τής ομωνύμου υ.υθ·.στ. τοΰ περιωνύμου στη)·

Εύγε εις τον κ. Άλεξιάδην, εύγε και τρις 

εύγε !

Ήζιζε μά τήν αλήθειαν να παρασταθή το 
πρωτοφανές 8ιχ τήν Κων]πολιν τούτο θέαμα, το 

ποικίλου εις θαυμασίας σκηνογραφίας, σπάνιον 
εις τήν δρζσιν και πλοκήν, τδ πλήρες διδασκα

λίας είκοσάπρχκτον τούτο αριστούργημα. Ναι, 

ϊπρεπε εις άπέρζντον θέζτρον νά προσκληθούν 
οι φ-.λοθεάμονες διά νά τδ ίδωσι πολλοί . . . 

πολλοί . . .

Και κατά τάς τε'σσαρας εσπέρας ή συρροή 
ήτο σπανία. Πάντες άπεχώρουν εις τδ τέλος έ- 
κάστης εσπερίδας καταγοητευμένοι, τάς γ'λυ- 

κυτέρας και ένθουσιωδεστέρας άποκομίζοντες εν
τυπώσεις. Και παριστάνετο διά ζώσης φωνής τδ 

τοσούτον επιτυχές μυθιστόρημα τού Σ υ η, και 
προ των όμ.μάτων μας έξετυλλίσσοντο σκηναί, 

αιτινες είς τδν αναγνώστην τού έργου νοερώς 
μ.όνον παρίσταντο. ’Αξίζει νά σφίγζγ τις θερμώς 

τάς χεϊρκς τού τε δραματοποιησαντος, τού πε

πειραμένου θιασάρχου κ. Άλεξιάδου, ώς κα» 

τού μηχανικού τών σκηνογραφιών, καθώς κα^ 
τοΰ κουρέως τού θιάσου Πέτρου Κομ-ποθέκρα, τοΰ 

οποίου η ταχύτης, ή φιλοκαλία, ύ σπανία τέ
χνη έν ριπή όφθαλμ.οϋ μετέβαλλε τδν νέον εις 
γέροντα και τκνάπαλιν, διαφόρους δίδων Φυσιο

γνωμίας.—Εύγε και είς τους τρεις.
Ώ; προς τδ μέρος της ΰποκμσεως κορυφαίος 

πάντων άνεδοίχθη ό λεπτός ραδιούργος της ύ- 

ποθέσεως, ό ΡΟΔΙΝΟΣ.— Μεθ’ ύπερηφανείας 
άπδ μέσης καρδίας προσφέρομεν τα ταπεινά 

μας συγχαρητημα πρδς τδν καλλιτέχνην τών 
τεσσάρων εσπερίδων κ. κ. Θεοδόσιον Πεταλάν 

”Α ! πρέπει νά γνωρίζ-ρ ό κ. Πεταλας οτι είνε 
άπαοά-ιλλος είς τδν Ρ ο δΐ ν ο ν τοΰ Σ ύ η, π.έ- 

πει νά γνωρίζν) οτι εινε μοναδικός είς τλ,ν δι

δασκαλίαν τού δυσκολωτάτου τούτου προσώπου, 

τέλος πρέπει νά ήζεύργ οτι πάντες έθαύμασαν 
αυτόν. Ό χαρακτά,ρ τοΰ 'ηθοποιού τούτου διά 

τοιαΰτα πρόσωπα φαίνεται ότι θριαμβεύει. Τδ 
μέρος ένδς τοιούτου ραδιούργου, οίος ό Ροδϊνος, 

όταν ύποδύηται μετά τοιαύτης άρίστης έπιτυ
χίας, άποδεικνύει ότι ό κ. Πεταλάς μόνον είς 
τδ είδος τούτο πρέπει νά καταγίνηται, διότι είς 

αύτδ εινε τέλειος καλλιτέχνης.

Ό κ. Άλεςιάδης καί ώς περιπλανώμενος καί 
ώς Δαγομβέρτης ητον άμίμητος. Μάλιστα ώς 
Δαγομβέρτης είς πολλά μέρη, προ πάντων δε ό

ταν πλύνη τά φορέματα τών ορφανών, καί όταν 
ρίπτγ κατά γης τδν πίλον τοΰ Δημάρχου. Θά 

τολμ,ησωμεν μ.όνον νά παρατηρησωμ.εν τώ κ. 
Άλεξιάδη, ώς δραματοποιώ, μίαν παραδρομήν, 

ητις είτε ές ανάγκης, φαίνεται νά έγεινε, είτε έν 
άγνοια, καί η όποια παραδρομή δολοφονεί τδ 

έργον. Εινε δέ ύ έζ’^ς:

‘Ο στρατάρχης Σίμων, πατήρ τΐ,ς Ρούείας 
καί Λευκής εμφανίζεται προ τού Δ’ Αίγρινύ ζη- 

τών αονο'Λαχίκν*  τζότε j άοου οί άκροαται του 
δράματος ειχον άκούσει καίήσαν βέβαιοι καί έκ 

της συνεχείας της ύποθεσεως οτι ο Σίμων δεν 
ζη. Ναι την στιγμήν έκείνην ό Σίμων δέν υπάρ

χει !. . Καί λίαν παράδοξον φαίνεται τοΐς 0 α- 

ταΐς η χάο’.ν της δραματικής ο-’κονομ.ίας νεκρα- 
νάστασις έ.κείνη. *Αν  δέν άπατώμεθα πολύ έ- 

νωρίτερον έπρεπε νά σκοτωθρ δ Σίμων.

'ft κ Τσίντος καί ώς θηριοτρόφος Μαρόη ■ "ί 
ώς Δ'-Αίγρινή έπαιξε άριστα τδ μέρος του. Προ 

πάντων δέ όταν έπληγώθη ύπο του Σιμ.ωνος έ- 
λυγίσθη λίαν τεχνιέντως παρά τή τραπέζ·/} κα;. 

έφαίνετο τ$ βλέμ.μ.α του σβύννον ώς άλη- 

θούς ψυχορραγοϋντος . . . Λόγου γενομ.ένου περί 
θανάτου δέν πρέπει νά παραλείύωμεν τδ σπάνιον 

εις τήν έπιτυχίαν σκηνικόν εκείνο τού Ροδίνου, 

όταν μετά τήν πλημύρραν τών τύψεων τοΰ συ- 

νειδότος έν μεγίστγ αγωνία εκπνέει ... Ή έπί 
τής τυχούσης δήθεν έμπροσθέν του καθέκλας φυ- 

σικωτάτη πτώσις τού καταβεβλημμένου εκείνου 

γεροντίου, ήτφ έκτακτόν τι σκηνικόν, καλλιτ£^

39
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χνικωτάτη υπόκρισις . . . Επίσης συγχαίρομεν 
καί τού; κ. κ. II. Χριστοφορίδην και Τζάλμαν 
καθώς και τον κ. Βερώνην ώ; σκλάβον, 
και Χαλικ,ιόπουλον είς οσζ ύπεδύθη πρόσωπα. 
Περί τοΰ κ. Βερώνη, έλπίζομεν μίαν ήμέραν ν’ ά- 
ξιωθώμεν μετά θαυμασμού ν’ άναγινώσκωμεν 
κρίσεις τής άφελ,είας του, είς ο,τι και άν ΰποκρί- 

νηται εύτράπελον.

0 ΚΟΡΙΑΟΛΑΝΟΣ
Εργον τον μακαρίτου 1. Μαυρομιχά.Ιη.

Τό δράμα τοΰτο διά τε τό μεγαλοπρεπές τή, 
ύποθέσεως και έν γένει διά την πρός τόν Όθελλο 
τοΰ Σαιξπήρου ομοιότητα, δεν δύναται η νά ή 
ναι ώραϊον. ’Ελλείψεις τινάς, αιτινες θά ήτον δυ
νατόν νά διορθωθώσιν, έάν δεν είχε, θά ητο ά- 
παράμιλλον. Έν τώ δράματι τούτω αί ύψηλαί 
ιδεαι ώς χείμαρρος χύνονται είς τάς καρδίας 

των ακροατών άκολουθοΰσαι ή μία την άλλην 
Οί ύποκριταί ύπεδύθησαν τά μέρη των πάντες 

ώς έπρεπεν.

;· Τό κατά τήν 1 2 Δεκεμβρίου παρζσταθέν συγ" 
κινητικώτατον οικογενειακόν δράμα ΠΙΣΤΙΣ 

ΕΛΠΙΣ και ΕΛΕΟΣ πληρέστατα επέτυχε, 7.x. 
τευχαρίστήσαν πάντας τούς θεατάς πολλούς τών 
οποίων εϊδομεν πλήρεις αδρών δακρύων τού; οφ
θαλμούς έχοντας, είς πολλά; τοΰ ορχρ,χτύς πε- 
ριπετείας.

Μετά τό δράμα ε’ίπετο ή κωμωδία «Γ ι ώ ν
τε;» ητι; άρκούντω; ικανοποίησε τό δημόσιον 
άπό τών δακρύων τοΰ προηγηθέντο; δρ/ματο;, 
εί; τού; άπλέτου; γέλωτα; τούτους ρίψασα.

Τήν δ’ έπομένην -ημέραν, Κυριακήν (13), πα- 
ρεστάθησαν αί έπιτυχεΐς κωμωδίαι τών Γάλλων 
Βοβίλ;. «ό Σωκράτης και ή σύζυγό; του» και 
Μολιέρου «ό Άρχοντοχωριάτης» κζτα κύλησα σα’· 
άμφότεραι τού; πάντα; εις άπλέτους γέλωτας.

Οί ύποκρινάμενοι τά .πρόσωπα τοΰ τε δρά
ματος και κωμωδιών πληρέστατα έπέτυχον.

Τοΰτο μόνον καιρίως ήμάς έλύπησεν, ότι πολ
λά τών θεωρείων και ίκαναί έν τη πλατείς ?- 

δραι, ήσαν κενά, τοΰθ’οπερ άποδεικνύει τήν χ- 

φιλομουσίαν ένίων κυρίων τή; άριστοκοζτείας τοΰ 
Πέραν καί τή; προ; πάν τή; φωνή; αύτών φί
λον ακηδία; αύτώ?, προτιμώντων τήν «Κάρ- 

μ-.ν» ήτοι άλλο ςένον τών ήθικοτάτων ήμών 
δοααάτων. ι I

ΊΙ παράστζσι; τή; 17 ΙΟβρίου τοΰ δραματικού 
ελληνικού θιάσου κατατάσσεται μεταξύ τών έ- 
πιτυχεστέρων τή; έφετεινή; περιόδου. Τό θέατρον 
ήν πλήρε; ούδεμία ύπήρχε κενή θέσις, τ ΰ ελ

ληνικού κοινού τή; πρωτευούσης, άπαξ έτι τρα
νό^ παρασχόντο; δεΐνμα τή; έκτιμήσεω; αύτοϋ 
πρός τού; διακεκριμμ.ένους ηθοποιούς. Ή πρωτα

γωνιστούσα κατά τήν παράστασ-.ν τή; χθέ; ήν 
ή δεσποινί; Αίκ. Βερώνη ύπεκρίθη θαυμάσια τό 
πρόσωπον τή; ’Ιωάννη; Γρέϋ τής έπί ολίγα; ώ
ρα; άνελθούση; τον θρόνον τής Αγγλίας άτυ
χούς θυγατρός τοΰ λόρδου Δούδλε ν θύμα πεσού- 
σης τή; πατρική; φιλοδοξία;. Στέφανοι καί άλ
λα δώρα προσηνέχθησαν τή πρωταγωνιστούσρ 
ήθοποιώ, ήτι; έν τω τελεί τή; παραστάσεω; 
τοΰ δράματος άπαντώσα είς προσφώνησιν τοΰ 
διευθυντοϋ τοΰ θιάσου κ. Άλεξιάδου διερμηνεύ- 

σαντος τά αισθήματα έκτιμήσεως καί αγάπης 
τών συναδέλφων αύτής, μετά συγκεκινημένης ά- 

πηντησε φωνής εύχαριστοΰσα πρώτον μ.έν τώ 
άθρόω συρρεύσαντι δημοσίω ειτα δε τοΐς συνα- 
δέλφοις αύτής.

Ή μετά τό τέλος τής παραστάσεως παιχθεΐ- 
σα κωμωδία Γάμος άνευ νύμφης τοΰ 
κ. Άλες. Ραγκαβή άπλετον έκίνησε τόν γέλωτα 
τών θεατών λίαν έπιτυχώς παιχθεϊσα ύπό τών 
συνευεργετουμένων κ. Γ. Νικηφόρου κκί Δ. Βε
ρώνη· έπίσης καί ή τριφδία τών Ταρτούφων 
δικηγόρων ψαλλεΐσα συνοδευούσης τής ορχή
στρας, έπέτυχε πληρέστατα.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ. Η0ΙΗΣ1Ι1

Ό άοκνος καί φιλόπονος μουσουργός κ. ’Α
ριστοτέλης έφένδης Πανόπουλος παρουσιάζεται 
καί αύθις είς τό δ. μόσιον, προτιθέμενος βεβαίως 

ινα καί δι’ ετέρου έργου του καταθελςη κατά 
τον χειμώνα τούτον τούς θιασώτας τής Τερψιχό
ρης. Έκ τοΰ θερινοΰ β ά λ ς μεταφέρει αύτούς 
ήδη είς τήν χειμερινήν Μ α ζ ού ρ κ α ν του. 
Μουσικοί δεν εϊμεθα, άλλά παρά φιλομούσων 

ακούομεν καί κρίνομεν. Το νεον έργον τοΰ κυρίου 
Άριστοτέλους Έφένδου καί θελκτικόν και τερ
πνόν έστί’ καί τά ώτα κατακυλά και τους ποδας 
άνακινεΐ, καί τούς οφθαλμούς τών θεωμενων έκ
θαμβοι, ώστε οί έξ έκατέρων τών φύλων φιλόμου- 
σοι καυχώνται ότι άσχολοΰνται περί τήν νεαν 
Μαζούρκαν τοΰ κ. Πανυπούλου, εχοντες 
δι’ έλπίδος οτι οσον ούπω το Μουσεΐον αύτών 
θέλει πλουτισθή καί διά νέων έργων τοΰ φερεπο. 

νου μουσουργού.

Ποοκειμένου δε περί τοϋ προς τήν A. Α. Μ. 
τόν Σουλτάναν, περί ου έποιησάμεθα μνείαν έν
τώ προηνουμένω φύλλω ήμών, μανθάνομεν εύχα_ 
οίστως οτι ή Α. θ. Π. δ Οικουμενικός Πατριάρχης 
ένέκρινεν ίνα ψάλληται έν άπάσαις ταΐς δήμο- 

τίλέσιν έοοταϊς τών έν τή ’Οθωμανική Αύτοκρα-
άντί τών πρώην ατοοίζ Ελληνικών Σχολών,

νουσίων καί άσυναρτήτων άλλως.
Συγχαίροντες τώ κυρίω ’Αριστοτέλη Έφενδη 

έπί ταΐς έπιτυχίαις αύτοϋ, έλπίσωμεν οτι και 
αυθις θέλομεν περιέλθει είς τήν εύζρεστον θέσιν 
ν’ άναγγείλωμεν νέα έργα αντάξια τής φερεπό-

νου μουσουργίας αύτού.

Είς τήν ζωήν ρήν αγαπάς 
ποτέ μέ τήν καρδΐαν, 
καί μή πιστεύης άδο,Ιον 

νά τύχης τήν μηχέαν.

Ψυχρός πρός ό.Ια πάντοτε 
καί απαθής νά ήσαι.
ΚαΈΙίτερον νά ,Ιησμονής 

παρά νά ένθυμήσαι.

"Αν την ζωήν άνώδυνον 
ποθείς νά διαπ.Ιεύσης, 
μακράν άπό αισθήματα 

καί π.Ιάνους σαγινεύσης.

"Οτι τά πάντα χίμαιρα 
τά πάντα φαντασία 
καί έπεα πτερόεντα 

ό έρως κ’ ή φι.Ιία.

Έγώ ποτέ δεν αγαπώ 
δι έρωτας δεν κ.Ιαίω 
ώς ρύαζ μόνον πάντοτε 

παρά τά άνθη ρέω.

Δρόσου ψεκάδας είς αυτά 
και νάματα εκχύνω, 
άΛ.Ιά πο.Ιύ τής κα.Ι.Ίονής 

τήν αρετήν προκρίνω.

ΟΙ ποιηται δέν άγαποϋν 
ποτέ ρέ τήν καρδΐαν, 
ά.Ι.Ιά μέ τήν διάνοιαν 

και ρέ τήν φαντασίαν.
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'Ear οίχτρώς τούς παροδονν 
μετιι πινρώ»· σκωμμάτων 
οί μό,οι είτε πίστευσον

κριταί τών αισθημάτων.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ

ΕΛΕΓΕΙΑ
ΤΩ’ ΦΙΑΤΑΤΩ’ ΜΟΙ 

g.WlIW Vlii: Λ,ΙΙΕϊ’ΓΗι

επ< τω Θανάτω της Ιθετοϋς άδε.ίφης τον

ΜΑΡΙΑ- εις Σμύρνην.

Α'.

) ~w.wh ! ύπομ.ονή! Αυτή υ.χς μένει μ.όνη 
όταν τού χάρου τδ σπαθί 

μέσα ’στο στήθος μας χωθή 
και σχίζει και πληγόνει . . .

■ Β·

I πομονή! ’ίσως μ’ αύτήν ’μπορέσης νά νικήσης 

το μέγα πώπαθες κακό, 
και ίσως εύρης γιατρικό 

αύτήν άν άγαπήσής . . .

Άχ’οταν σβύσγ τής καρδιάςτ’άδελφικδ καντήλι 
και γένρ νύχτα φοβερή . . . 

ποιος στίχος τότε ήμπορεϊ

'Α. παρηγοριά νά στείλγ ;

Ποιδς ήμπορεΤ μέσ’ στο βαθύ εκείνο το σκοτάδι 
νά δώσγ μιας άκτίνας φώς 
γΐά νά ίδή δ αδελφός 

τήν άδελφή ’στον αδη ;

Ποιος ήμπορεϊ; κάνεις κανείς,ώ φίλτατε Άπέργη!
Είνε σκληρός δ θυρωρός 
και γιά νά θ'ες νά πας εμπρός 

εκείνος δέν τό στέργει . . . 

Γετοχος δ κόσμος ! στρέψε μια ματιά εις όσους 

[ ζοΰνε 

και σκεύου τί τούς κκστεοεΐ 
ποιά ομ· ικ ώρα, τρομερό, 

ποϋ σκόνι θά γενούνε . . .

Σκέψου πώς είνε γενικό εις όλους τό φκαζάκι- 

κι ευρε σ’ αύτο παρηγοριά 
καί την καρδιά σου τή βαρελά 

ελάφρυνε λιγάκι.

’Έσχισες κύματα θολά μέ μαύρο καρδιοχτύπι1 

μαύρο θωρούσες ούρανό 

τό κάθε πράγμα σκοτεινό . . . ' 
Ταξείδευες ’στη λύπη . .

Ναι «λύπη» θζ τήν ’πώ γιά σέ τή Σμύρνη, 

[ όχι άλλο . . 
’Αφού ’στην άμμορφή της γή 
’πήρες τήν πειδ φρικτή πληγή

Τί όνομα νά βάλλω ; . . .

Αχ ! ποσο ήθελα έκεΐ κοντά σου νάικουν πόσο, 
τδ δάκρυ σου νά σταματώ 

και όσην μ’ εινε δυνατό 

παρηγοριά νά δώσω . . .

Μά δέν βαστώ νά σέ θωρώ νά κλαΐς τήν άδελ- 

[ φή σου 
και νά σέ δέρνρ δ Βόρειας, 

γίατί άντι παρηγοριάς 
θενά θρηνώ μαζή σου . . .

Γ.
Υπομονή ! ύπομ.ονή ! Αύτή μάς μένει μόνη 

όταν τού Χάρου τδ σπαθί 
μέσα ’στά σπλάγχνα μας χωθή 

καί σχίζει . . . καί πληγόνει . . 

Εν Κων]πόλει. Έγραφον 15’Ιουλίου 1887.

Κ. Ν. Μ

ΕΚ ΤΩΝ «ΘΟΑΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ»
ΕΠΑΝΩ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΤ !

Α'.
’Έσχισα μαύρη καταχνιά καί πνιγηρόν αέρα 

γΐά νάρτω εις τδν τάφο σου, γλυκύτατε πατέρα.

Επάνω εις τήν πλ^κα σου. ολίγο ν’ άκουμβήσω 

καί τά θολά.μ.0’* κύν.ατζ εδώ νά σταματήσω 
’στοτάφον σου αύτόν . . .

Β

"*Ηταν  γαλήνη μαγική ο βιος μου σαν ζούσες 

καί μ.’άναπούσκνε κι’έμ= τού Παρνασσού γ Μούσες 
κι’ έτόνιζα σέσ’ τούς πολλούς κι’ έγώ κάνά 

[τραγοϋδ 

εις τήν άκτίνα τ’ Άπριλιού, ’στού Μάη το 
1 [λουλούδι 

λύρα παιδιού κρατών . . .

Μά ή λύρα μου ή παιδική, τδ όνειρο εκείνο, 
εκείνο ’πού βαυκάλιζε τδ γυιό σου Κωνσταντίνο, 
δέν έχει κόρδες για φωνή, ειν’ ορφανή κι. εκείνη 
κι’ εις οποιονα τήν έρωτά άπάντησι δεν δίνει... 

δέν ’έχει πεια φωνή . . .

’Στήν τελευταίαν σου πνοή ραγίστηκ’ ή καϋμένη 
καί άπδ τότε έρημη ’στήν ίδια κώχη μένει . . . 
’Αλλά δειλός,καμμιά φορά, τολμώ τήν πλησιάζω 
καί μέ αύτήν, πατέρα μου! κρυφά άναστενάζω 

μ’ αύτήν τήν ορφανή . . .

Κ αί τώρα ’πού ’στον τάφο σου μοιρολογώ έπανω 
έκείνη λέει καί έγώ μόνον τδ δάκρυ βάνω . . . 

“Αχ! ειν’ έκείνη τδ θολό τού στήθους μου ποτάμι 

έκείνη εινε Μούσά μου, έκείνη τ’ άσ. α κάμει 
αύτδ τδ θλιβερό . . .

Εκείνη φίλος μώμ.εινε, έκείνη σύντροφός μου 
καί μαύρα βλέπουμε μαζή τά γόητρα τού κόσμου 
αουντδ τδν ήλιο τ’ άπριλχού, χλωμό, συννεφια- 

■' S [σμένο
καί τ*  άνθος τής πρωτομκγιάς ξερό καί μαρα

μένο . . . 

νά τρέχγ ’στο νερό . . .

Στδ στήθος μου νοιώθω βαρύ άγριεμμένο ρέμμα 
άγρια κύματα, βουβά, στής φλέβες ψυχρό αίμα, 

καί νοιώθω πώς εύρίσκομαι είς τού γυαλού τή 
[μέση 

’σάν βάρκα πού σκληρός Βόρειας τή σπρώχνει 
[νιά νά πέσν) 

στδ χάος τδ βαθύ . . .

Κανείς ’στή θύελλα αύτη μ’ έμέ δέν υποφέρει· 
κανείς, δέν έχει πατρικό ’σάν τδ δικό σου χέρι... 

"υλοι άκοΰνε μοναχά καί βλέπουν τδν κκϋυ,ό 

[μου...
Άλλά τά ίχνη γιά νά βργ τού σκοτεινού μου 

[δρόμου 

κανείς δέν θά σκεφθή . . .

Γ'.

’Άχ! πότε πότε θά μού πής ν’αρθώ ’στήν αγ

καλιά σου. . .
νά μέ ζεσταίνουν τά φιλιά καί ή νεκρή ματιά 

σου 
κι’ άπ’ τή φουρτούνα τής ζωής νά ’μπώ είς τδ 

λιυ,άνι 
έκεϊνο πού τδ χαίρεται οποίος θνητός πεθάνη 

’οτήν άλλη τή ζωή; . . .

’Άχ ! ποτέ θάρτη ή στιγμή κκί εύτυχής έ- 
[κείνη . . . 

όπου τδ «τέλος» τής ζωής «άρχήν» ζωής μάς 

δίνει; 
Όπου θά κοιμηθώ βαθειά πατέρα μ.ου μαζή- 

[σου 
καί θεν’ άκούσω νά μού πγ,ς γλυκά γλυκά χ κοι

μήσου 
μακρηά άπ’ τή βοή» ;

Conmar.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ AETS2MA
Η Α- Τ- Ο ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΊΣ

ΤΗΣ ΑΙΓΤΠΤΟΥ

ΙΣΜΑ ΤΑ ΠΑΣΣΑΣ

Λ/ετα& τών επισημότερων άνδρών ούς 
ανέκαθεν άνέδειζεν ή απέραντος ’Οθω
μανική Αυτοκρατορία, κατά δίκαιον Λό
γον δυνάμεθα νά συγκαταριθμήυι»με ν 
και την A. Τ. τον πρώην άντιθααιΛέα 
εής Αίγυπτου, Ίομαί.1 παοαάν, ουτινο ς 
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λαμβανοντες έκ της εσχάτως 

έ>· τή βασιλευούση έζ ’Ιταλίας άφίζεώς 
τον, καταχωρίζομε? έν τώ «Λογίω Έρ-

HA. Τ. Ο ΠΡΩΗΝ ΧΕΔΙΒΗΣ ΙΣΜΑΤΔ ΠΑΣΣΑΣ.
// J. ί . ό πρώην άντιβασιλεύς τής 

Αίγυπτου, Ίσμαϊλ πασσάς, έγεννήθη έν 
Καίρω τώ 1248 έτει τής ‘Εγίρας (1830) 
Είναι δευτερότοκος υΙός τοϋ Ίβραϊμ, καί 

έγγονδς κατά συνέπειαν τοϋ Μεχμέτ- 

μη» σύντήείκόνι, την βιογραφίαν αύτοϋ, 
είδότες ότι πολλούς έκ τών ήμετέρων α

ναγνωστών θέλομεν ευαρεστήσει.

Αλήπασσά,τοϋ αρχηγού τής οικογένειας

Πρωίμως εις Γαλλίαν άποσταλείς 
όπως συμπληρώση έκεισε τάς ευρωπαί- 
κάς σπουδάς του, βλέπομεν αυτόν πρό 
τοϋ 1849, συχνάζοντα μετά τοϋ άδελ- 

φοΰ του Άχμέτ-Ριφαάτ τήν Σχολήν 
τον ’Επιτελείου.

Κατά τήν έν Αίγύπτω επάνοδόν του, 
τώ 1849, έν τώ έζόχω αύτοϋ πνεύματι 

έχων έτι τάς γλυκείας τής έν Ευρώπη 
διαμονής του αναμνήσεις, συνηνώθη 

μετά τής μερίδος έκείνης τών πρ'γκή- 
πων τών πειραθέντων νά έλκΰσωσι τόν 

αδελφόν αύτοϋ,Άββ.ΐς πασσάν, αντιβασι
λέα τότε, έν τώ ένδόζω σταδίω τής προ

όδου και τοϋ έκπολιτισμοϋ, δι’ ών ό Ί

σμαϊλ πασσάς ένεκαινίασε τήν έποχήν 
τής Αίγυπτου. Όλίγον ύστερον, ταζιδεύ- 

σας είς Κων)πολιν έτιτλοφορήθη ύπό 
τής'Τ^τ. Πύλης διά τοΰ τίτλου πασσά.

Άπό τοϋ 1853—1855, ό Ίσμαϊλ 
πασσάς πολλάς μηχανορραφίας έζυ- 

φαινομένων κατ' αύτοϋ, υπό τής διοική- 
σεως τοΰ Άββάς, έματαίωσε έζε.Ι- 

θων νικητής, χάρις τω ύπερόχω αύτοϋ 
πνεύματι, δι ού είς πάλλεις κρίσιμους 
περιστάσεις διυκρίθη.

Τό 1885, άπεδήμησε και πάλιν είς 

Γαλλίαν, ένθεν έπιστρέφων, διήλθε δι’ 
’Ιταλίας κομίζων τώ Πάπα μεγαλοπρεπή 

δώρα και αύτόγραφον επιστολήν τοϋ 
τότε άντιβασιλέως τής Αίγύπτου Μωχα- 
μέτ-Σαϊδ πασσά, έπί τής διοικήσεως τοϋ 
όποιου βλέπομεν αύτόν συμπληροϋντα 
σπουδαία έργα, ώς έν έτει 1861, ότε 
Μέλος τοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους ών, 

τοϋ θείου αύτοϋ Σαίδ πασσά είς τους α
γίους τόπους, ύστερον δέ είς Εύρώπην 
μακρά ταζείδια ποιοϋντος, έπεφορτίσθη 

ιήν προσωρινήν διοίκησιν τής κυβερνή- 

σεως.
Ούχ ήττον δέ διεκρίθη και έπι κεφα

λής τοϋ Αιγυπτιακού στρατού, έν Σου
δάν π. χ. ένθα τή βοήθεια 14,000 άν
δρών, καθυπέταζεν 15000 έπαναστά- 

τας.

Πρός τοϊς διακεκριμμένοις αύτοϋ προ 
τερήμασι, μόνον τό ένδοζον στάδιον 

τής υψηλής διοικήσεως ύπελείπετο τώ 
Ισμαϊλ πασσά, τοϋθ' οπερ καί έγένετο 
παρουσιασθείσης τής περιστάσεως άμα 

τώ θανάτω τοϋ Σαίδ-πασσά (18 Ιανου

άριου 1865) όν άνεμποδίστως ύιεόέ^θ)]. 

Πρώτον αύτοϋ κυριαρχικόν μέλημα ύ- 
πήρζε τό δηλώσαι πρός τό προζενικόν 

σώμα ότι σκοπός αυτού ήν ν’ άκολου- 

θήση τά Ίχνη τοϋ προκατόχου τον ή δ' 

έκτέλεσις τής ύποσχέσεως ταύτης, ήν 

πράγματι έκράτησεν, τοσαύτην παρείχεν 
αύτώ ραστώνην, καθόσον αί άί;ιέπαινοι 
πράζεις τής κυβερνήσεως Σαίδ ήδύναν- 

το άφόβως καί άλανθάστως ένεκα ταύ
της, ν’ άνατεθώσιν αύτώ άντόιζια έχοντι 

προτερήματα.

Άπασαν αύτοϋ τήν ενέργειαν καί τάς 
<5υχάμεις ό Ίσμαϊλ πασσάς, μετεχειρίσθη 
τότε πρός άνάπτυζιν καί έπαύζησιν 

τοϋ πλούτου τοϋ τόπου. Είς αύτόν όντως 

οφείλεται ή πρός τήν καλλιέργειαν ^οϋ 
βάμβακος δοθείσα έκτακτος ώθησις, έζ 

ής ένεκα τής αφθονίας τοΰ προϊόντος 

καίτοι παρέλυσεν όπωσοϋν μέρος τι τών 
απαίσιων έκείνων αποτελεσμάτων τής 
άντιπάλης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, 
δυνάμεθα όμως είπεΐν, ότι πολλά τ α

γαθά παρέλαβε τό ευρωπαϊκόν έμπόριον, 
θαυμασίως πλούτισαν τήν Αίγυπτον.

Είς τήν έποχήν ταύτην ανάγεται ή 
πρώτΐ] έρις ήν κατεπολέμησεν ή κυβέρ- 
νησις Ίσμαϊλ κατά τής εταιρία; τής διώ
ρυγας τοϋ Σουέζ, ητις διά τοϋ γελοίου 

μισθού 20 περίπου λεπτών δι έκαστον 
άτομον, έθετεν είς αγγαρείαν καθ’ έκά

στην 25,000 φελλάχων ώς σκαπανείς 
καί 5 — 6,000 δρομάδων (καμηλών μο- 
νοκύρτων) μετά, τών άγωγέων των, τοϋθ’
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’περ, σκανδαΛ'ωδης απάτη κατά συνέ
πειαν γενόμενον, ηνάγκασε τον .τρώηΓ 
άντιβασιΛ-έα νά κατάργηση καθ' δΛϊοκΛη- 
ρίαν πάσας τάς άγγαρείάς τάύτας τοιου- 
ίτοτρόπως, καίτοι τούτο έστοίχισε 40—50 
εκατομμύρια περιπ.Ιέον τηδι/όρυγι, έχρη- 
σιμοποιήθησαν όμως τοσαύται χιΛιάδες 
/5pa^t0rt0>4 άπησχοΛημένων, ύπερ της 
γεωργίας σωθέντες συνάμα οΐ έργάται 
Όντοι άπό βεβαίου θανάτου, δν άφεύκτως 
ένεκεν άφ*  ενός τον άνεπαρκούς της τρο
φής καί της διάρκειας της Ιργασίας άφ’ 
έτέρου, θά ευρισκον έν τώ μέσω της Έρη
μου εκείνης.

Περαινοντες ωδε την βιογραφίαν τον 
ΊσμαϊΛ Πασσά, ευτυχείς Λογιζόμεθα ότι 
μετεδόσαμεν έν όΛίγοις εις τούς αξιότι
μους ημών άνα,γνώστας Λεπτομέρειας 
περί άνδρός τά μάΛα φιΛομούσου και 
θέσιν περιφανή έν τώ Πανθέω τών σπου
δαίων άνδρών κατέχοντας. Έπαφίνομεν 
άΛΛοις ένδειμο) εστέρονς ήμϊν όπως κάΛ- 
Λιον προϊόντος τού χρόνου, περί Αυτού 
γράψωσι.

Άναγώσατε!
Λόγοι ολως άνεξάρτητ'Λ τής θελησέως 

μας καί ούς δέν δυυάμεθα νά κοινοποιήσωμεν 
μάς ήνάγκασαν ν’ άναστείλωμευ τήν έκδο- 
σιν τοϋ Λογίου Έρμού έπι 20 περίπου 
ημέρας. 'Ελπίζομεν δθεν ότι θέλομεν τύχει 
τής συγγνώμης τών Αξιότιμων κ. κ. συν
δρομητών μας άλλως τε, ούτοι ούδόλως ζη- 
μιοϋνται καθόσον τό έτος τοϋ «Λογίου 
Έρμου» Άπαρτίςουσι 24 τεύχη. Δρατ- 
τόμενοι δέ τής περιστάσεως ταύτης παρα- 
καλοϋμεν θερμώς τούς άποστέλλωντας πρός 
την διεύθυνσιν τοϋ Λογίου Έρμού πραγμα
τείας όπως άποφεύγωσι πάσαν ύλην δυναμέ- 
νην νά φέρη χαρακτήρα έπιλίψιμον καθόσον 
σπουδαίως ζημιοι και ημάς καί τούς Άνα- 
γνώστας τοϋ Λογιου Έρμού.

Έν Κων)πόλει Τ7) 31 Δεκεμβρίου 1887.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΖΪΟΟΠΩΛΕΙΟΝ
Ευχαρίστως αγγέλλεται τφ άξιοτίμφ καί 

σεβαστώ δημοσίφ δτι δ αείποτε διακριθείς έν 
τή διευθύνσει ζυθοπωλείου 4 ης τάξεως, γνω
στός δέ τοϊς πάσι καί έπί πέντε περίπου έτη 
οιευθύνας λίαν εύδοκίμως καί άξιοπρεπώς τό 
κατά τήν όδον Βενετίκ «Κεντρικόν Ζυθοπω
λείου» κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓ 1(Γ£ έρεί- 
δόμενος έπί τής έκτιμήσεως καί εμπιστοσύ
νης, ήν αύτώ έπεδείξατο πάντοτε τό δημό
σιον, ίδρυσε κατά τήν μεγάλην τοϋ πέραν 
δδόν δλως νέον Ζυθοπωλεϊον ύπο τήν ανω
τέρω έπωνυμίαν.

Τό νέον οικοδόμημα ίδρυθέν έπι τοϋ τα- 
λαιοϋ ζυθοπωλείου τοϋ Γερμανού κ. Πρόξ 
άποτελεϊται έκ τριών οροφών καί υποδιαίρεσ
ή μέν πρώτη είς τρία μέρη, ήτοι είς μέγα 
εύρυχωρώτατον κατάστημα, περίβολον καί 
μαγειρείου, ή δέ δευτέρα είς λίαν ευπρεπείς 
καί εύαέρους αίθούσας (σαλόνια) καί ή τρίτη 
έξ ενός λίαν εκτεταμένου έξώστου, έχοντας 
το ποόσωπον προς τήν μεγάλην δδόν. Κατ’ 
ευρωπαϊκόν τρόπον ώκοδομηθέν καί πλουσίως 
έπιπλωθέν τό κατάστημα τοΰτο, γενήσεται 
άδιστάκτως τό συνεντευκτήριον πάντων τών 
άγαπώντων τά ώραια.

Οί π-:ριεργείας χάριν έπισκεψόμενοι τό νεόδ
μητου τοΰτο κατάστημα, πεποίθαμευ οτι 
άριστα.- άποκομίσουσιυ έυτυπώσεις καί οιά τδ 
πλούσιον καί μεγαλοπρεπές τής διακοσμήσεως 
καί διά την προθυμίαν καί έξαιρετικήν εύγέ- 
νειαν τον υπηοετούντων, οίτινες θά ώσι κά
τοχοι τών κυρι^τέρωυ εύρωπαϊκών γλωσσών., 
καί διά τήν έκλεκτήν ποιότητα τών ποτών 
καί έδωδίυων.

Οί αξιότιμοι πελάται κατά πάσαν ώραν 
τής νυκτός καί ημέρας ευρήσουσιν έν τφ κα- 
ταστήματι τούτφ φαγητά τής ώρας κρύα τε 
καί ζέστα, κατα τήν γαλλικήν, γερμανικήν 
καί ουγγρικήν μαγειρικήν, εύρωπαϊκά ποτά 
απ’ εύθείας έκ τών αρίστων έργοστασίων 
προερχόμενα, ζύθον τής Βιέννης, παντός εί
δους ορεκτικά στρείδια σαλάμια κτλ. Έπι 
πλέον ευρήσει τις πλούσιον αναγνωστήριου, 
έν ω ύπάρχωσιν αί σπουόαιότεραι έπιτοπιαι 
καί ξέναι έφημερίδες και περιοόκά.


