
Τ ό μ ο ς Ε '.  
ΑΡΙΘΜ. 4  (100).

Σ ιη ϋ ρ ο μ ή , ¿ ρ χ ο μ /ν η  ¿71·} 1. 'fo rovu fitov  Χαι I. ‘ίο ν ί ίο υ  ίχ ά β το υ  ίϊΟυ;, Ιξ ιίμη νο ς  μ ύ ν α ν  ΕΤΟΣ Ε ι
πρίιπΧνρω τ/ι, : J lx y ia z o v  φ ρ ά γ χ . / f ·  10 ? 8. χ $  1 5 /2 7 . Φ ί β @ θ ν α ( > Ι θ ν  1 8 8 9 .

0  ΑΛΗΘΗΣ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ.

'Η  διεύ&υνσις των ταχυδρομείων έν Ν έα . 'Τόρκη έδη· 
μοσίευσε πρό τίνος τά  έξης αποτελέσματα στατιστικών όπο- 
λογισμών μαρτυρούντα τήν &«υμασίαν τελειοποίησιν των 
σημερινών ταχυδρομείων:· Κ α τά  μέσον δρον άποστέλλονται 
έτησίως 5845 εκατομμύρια έπιστολών χαι 1077 έκατομμυρια 
έπιστολιχών δελταρίων · είς ταυτα 
προστί&ενται 4610 εκατομμύρια 
έντυπων καί. 104 έκατομμύ.ρια δε
μάτων. Οί άρι&μοί ουτοι δεικνύ- 
ουσιν έναργως τήν καταπληκτικήν 
πρόοδον χα ι άχραν τελειότητα, είς 
ην προήχθη ήδη άπό της έφευρί- 
σεως του γραμματοσήμου ή τα
χυδρομική υπηρεσία. Ούδ'εν δ·αΰμα 
λοιπόν δτι σόμπας όπεπολιτισμένος 
χόσμος παραχολουδ-εΐ μετά πλεί- 
στου ενδιαφέροντος τάς εσχάτως 
γενομένας έρευνας, δ ι ών καταδει
κνύεται ότι ό μέχρι τουδε ως έφευ- 
ρέτης του γραμματοσήμου ύπόπάν- 
των δεοφούμευοςΆγγλος Howland 
Hill δέν εΤνε ό αληθής έφευρέτης 
άλλ’ ό σφετεριστής άλλοτρίου επι
νοήματος καί άλλοτρίας δόξης.

Μέχρι του έτους 1840 ή απο
στολή γραμμάτων ήτο έν Α γγλία  
ετι δυσχερεστέρα καί δαπανηρο- 
τέρα ή  έπϊ.τής Ευρωπαϊκής ήπεί- 
ρου. Τ ά  ταχυδρομικά τέλη, άπερ 
ίσαν σημαντιχώτατα, Ιλογίζοντο 
άναλόγως πρός τον αριθμόν των 
φύλλων τής έπιστολής χάί πρός 
τό διανυόμενον διάστημα. Έ π ι-
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στολή.μονόφυλλος μεταβιβαζομένη από ένός είς δτερον. άπο- · 
μεμακρυσμένον μέρος έντός τή ς ’Α γγλίας έπλήρωνε τέλος 
1 ’/3 σελινιού καί περισσότερον άν συνίστατο έχ  δυο Ιστω  
καί έλαφροτάτων φύλλων, έπλήρωνε διπλάσιου τέλος. Έ χ  
τούτου δυναταί τ ις  νά φαντασδή, οΐον χατα&λιπτιχον βάρος

ήσαν δ ιά  .τήν έμπορικήν.πρό πάνί 
των τάξιν τοσοΰτον υπέρογκα τα·? 
χυδρομιχά τέλη.· Τούτου ένεκα 
ήγέρ&η έν ’Α γγλία κατά τήν. τρί- 
την δεκαετηρίδα του παρόντος αί· 
ώνος Ισχυρότατη κίνησις απαι
τούσα ριζικήν ταχυδρομικήν με- 
ταρρύ&·μισιν. Έ π Ι  κεφαλής τής 
κινήσεως τα.ύτης ίστατο ή  υπό 
των μεγαλεμπόρων του Λονδίνου 
πρός τόν σχοπόν τούτον ίδρυδ·έϊσα 
χαί με σημαντιχώτατα χρηματικά 
μέσα έφοδιασ&εϊσα έκτακτος έμ· 
πορική έπιτροπή „Mercantile Com
mittee“ · έπϊ τέλους συμπαρεσύρ&η 
υπό του ρεύματος καί τό χοινο- 
βούλιον καί έξέλεξε δύο έπιτρο- 
πάς πρός έξέτασιν του ζητήματος. 
Α υται συνέταξαν διαφόρους έχ9·έ- 
σεις, έν αΤς προεσχεδιάσ&-η ώς έν 
σκιαγραφία ό οργανισμός των ση
μερινών ταχυδρομείων. Κ ατά  τήν 
κρίσιμον λοιπόν ταυτην στιγμήν, 
χαδ·’ ήν σόμπας ό πλη&υσμός άπή- 
τεί άκατασχέτως τήν μεταρρύδριΐ: 
σιν, παρουσιάσ&η εις τό μέσον 
άνήρ ίκανώτατος, . ό Rowland 
H ill, δστις μετά μεγάλης έπι- 

■ 7 ·

I



50 ΚΛΕΙΩ.

δεξιότητος ¿γνώριζε νά χρησιμοποιή τά ς έργασίας άλλων 
και νά τά ς έπωφελήται ύλικώς και ήδικώς, ποριζόμενος 
δόξαν και πλούτον. Έ ν  έτει 1837 ό Rowland H ill ¿δη
μοσίευσε φυλλάδιόν τ ι ,  ¿ν ω άπεδείκνυεν ότι, άν καδιε- 
ρούτο δ ι όλον τό κράτος ή πληρωμή ισου ταχυδρομικού 
τέλους καί ώρίζετο τό  ποσόν τούτο είς μίαν πένναν  ήτοι 
δέκα λεπτά, προπληρωτέα όμως δ ιά  τό  δημόσιον, 8·ά προ- 
έκυπτον σημαντικώτατα κέρδη δ ιά  την διοίκησιν των τα 
χυδρομείων, καδότι αυτη — κατά τους υπολογισμούς του 
— δ ά  έξώδευε δ ι’ έκάστην Ιπιστολήν κατά μέσον όρον 
μόνον Vse τ η? πέννας. Τό προταδέν ύπ’ αύτού τέλος ώφειλε 
νά ίσχύη δ ιά  '/a ούγγίαν βάρος, και έν γένει μόνον κατά 
τό βάρος νά υπολογίζεται καί πάντοτε νά προπληρώνεται. 
Τό φυλλάδιόν τούτο του H ill προύκάλεσε ζωηρότατον καί 
γενικόν ένδιαφέρον. Μία λοιπόν επιστολή έκ δύο ελαφρών 
φύλλων δ ά  ήδύνατο είς τό έξης ν’ άποστέλληται έκ Λονδίνου 
είς Έ διμβουργον δ ιά  μίαν πένναν, ένω πρότερον ¿στοίχιζε 
3 σελίνια! 'Η  απίστευτος αυτη καινοτομία ω ψ ειλε  νά άχ8·ή 
είς πέρας! Ούδεμία έν ’Α γγλία  κυβέρνησις δ ά  έτόλμα νά 
μείνη αργή καί αδιάφορος απέναντι τοσουτο γενικής κινή- 
σεως του λαού- ύπεβλήδη λοιπόν είς τήν βουλήν νομοσχέ
διου (bill) υπέρ της νέας ταχυδρομικής μεταρρυδμίσεως, όπως 
κα&ιερω&ή ή  πληρωμή ίσου δ ιά  πάσας τά ς αποστάσεις καί 
μικρού ταχυδρομικού τέλους. Τούτο συνέβη τη  25 Ιουλίου 
1839. Ή δ η  όμως ήγέρδη ή άντιπολίτευσις: „Πώς δύναταί 
τ ις  νά σινιστα τη  βουλή τήν αποδοχήν μεταρρυδμίσεως, 
τής οποίας ούδείς είσέτι γνωρίζει τήν πρακτικήν έκτέλεσιν 
καί εφαρμογήν; Τίνι τρόπω δ ά  είναι δυνατή ή είσπραξις 
των ταχυδρομικών τελών, ενεκα τή ς σμικρότητος των οποίων 
έξ άπαντος δ ά  λάβη τεραστίας διαστάσεις ή έπιστολογρα- 
φική ανταλλαγή; ,,'Ο H ill προέτεινεν, όπως ή διοίκησις των 
ταχυδρομείων παρασκευάση ¿σφραγισμένα φύλλα καί φακέλ- 
λους ωσαύτως ¿σφραγισμένους, καί παραδώση αυτά πρός 
πώλησιν είς τ ά  διάφορα ταχυδρομικά γραφεία καί χαρτο
πωλεία, χωρίς βεβαίως αυτή νά κερδίζη έπί τού χάρτου. 
Ά λ λ ’ είς τήν προ'τασιν ταύτην ήναντιουντο οί κατασκευα- 
σταί τού χάρτου, οίτινες δεν έπεδύμουν νά καταστραφώσιν 
υπό τού μονοπωλίου τού κράτους, είς δέ τούς χαρτοποιούς 
προσετέ&ησαν κατόπιν καί άλλοι κύκλοι ένεκα διαφόρων 
λόγων. Έ ν  τή  αμηχανία ταύτη τού υπουργείου ό είσηγητής 
τού νομοσχεδίου Mr. "Wallace υπέδειξε τό γραμματόσημον· 
έπειδή όμως είς τάς προτάσεις του H ill, όστις έδεωρεΐτο 
ως ή ψυχή καί ό μόνος άντυπρόσωπος τής μεταρρυδμίσεως, 
δέν συμπεριελαμβάνετο καί ή χρήσις γραμματοσήμου, διά 
τούτο δέν έδόδη μεγάλη προσοχή είς τήν πρότασιν ταύτην 
του Mr. W allace. Έ π ί τέλους ή άντιπολίτευσις, ήτις ακρι
βώς κατά τάς ημέρας ¿κείνας έπε&ύμει τήν διατήρησιν 
τού υπουργείου ένέδωκε καί τό νομοσχέδιον έψηφίσδη τή  
17 αύγούστου 1839. 'Ο  Hill διωρίσδη είς δημοσίαν δέσιν, 
καί ¿δημοσιεύ8·η ¿γκόκλιος, δ ι’ ής προσεκαλούντο άπαντες 
οί βουλόμενοι, νά υποβάλωσι προτάσεις καί σχέδια πρός κα
τάλληλον καί πρακτικήν προπληρωμήν τώ ν ταχυδρομικών 
τελών. Ό  H ill, είς όν άνετέδη ή έξέτασις τώ ν έκ μέρους 
τού δημοσίου προτεινομένων σχεδίων, προυτίμησε πάντων 
τούτων τήν χρήσιν του γραμματοσήμου, είσήγαγεν όμως καί 
τούς ύκ’ αυτού τού ίδίου προταδέντας ¿σφραγισμένους φα- 
κέλλους. Τ ή  20 Μάίου 1840 τά  γραμματόσημα καί οί ¿σφρα
γισμένοι φάκελλοι έτέδησαν είς κυκλοφορίαν· τό γραμματό
σημου έπεκράτησε καί ¿ν βραχύτατοι διαστήματι διεδόδη 
είς δλην τήν ύφήλιον, ένω ή έφεύρεσις του H ill — οί φάκελ-

λοι, οίτινες έκ τού ονόματος τού ίχνογραφήσαντος τήν έπ’ 
αυτών άλληγορικήν εικόνα ώνομάσδησαν M nlraed couverts. 
■— άπέτυχον οίκτρώς. ‘Ο H ill όμως, όστις κυρίως ούδέν 
άλλο επραςεν ή νά χρησιμοποίηση καί έκτελέση τά ς προ
τάσεις καί τά  σχέδια άλλων άνδρών, έδεωρήδη έκτοτε ώς 
ό έφευρέτης τού γραμματοσήμου. 'Ο  αγγλικός λαός άντή- 
μειψεν αυτόν πλουσίως' έν έτει 1845 έλαβεν ό H ill έκ μο'νων 
τών έμπορων τού Λονδίνου αμοιβήν 13,000 λιρών στερλινών 
καί δτε έν έτει 1864 άπεσυρδη έκ τού δημοσίου βίου, τό 
κοινοβούλιον έψήφισεν αύτώ σύνταξιν 2000 λιρών στερλινών 
κατ’ έτος καί δώρον 20,000 λιρών. Κ α ί ήτο μεν τ ή  άλη- 
δεία άξιος τοιαυτης αμοιβής ενεκα τή ς ένεργείας καί δρα- 
στηριότητος, μεδ* ής ήγαγεν είς πέρας τά ς κοινωφελείς ταύ- 
τας καινοτομίας καί μεταρρυ&μίσεις, ούχ ήττον όμως ήμαύ- 
ρωσε τά ς ίδίας άρετάς διά τού έγωϊσμού, μεδ’ οδ ¿σιώπησε 
τά  ονόματα τών τε πρό. αυτού καί τών μετ’ αυτού, συνερ- 
γασδέντων.

Είδομεν ότι ή ίδέα τής μεταρρυθ-μίσεως καί τού οργα
νισμού τών ταχυδρομείων, ώς Ιχουσι σήμερον, δέν ήτο ίδική 
του πνευματική ιδιοκτησία' έτι δέ μάλλον ανυπόστατος ητο 
ό ισχυρισμός του, ότι αυτός έφεύρε τό  γραμματόσημον.

‘Τπεδηλώσαμεν ανωτέρω, ότι έν τω κοινοβουλίω (κατά 
Ιούλιον τού 1839) ό είσηγητής τού νομοσχεδίου Mr. W allace 
ύπέδειξεν ώς καταλληλοτέραν λύσιν τού άπασχολούντος τήν 
βουλήν ζητήματος τήν χρήσιν τού γραμματοσήμου' ήδη δέ 
&ά διηγηδώμεν δ ιά  βραχέων τήν ίστορίαν τής γενέσεως τού 
κατά τό φαινόμενον ασήμαντου πράγματι όμως σπουδαιότα
του τούτου παράγοντος τού πολιτισμού.

Άποδανόντος τού σίρ Rowland H ill κατά αυγουστον τού 
1879, έδημοσιεύδησαν είς όλας τά ς έφημερίδας τή ς ’Α γγλίας 
διεξοδικώταται νεκρολογίαι Ιξαίρουσαι τήν μεγάλην τού 
άνδρός σπουδαιότητα. Ά λλ’ έν τή  σκωττική πόλει Dundee 
έδημοσίευσεν ή έφημερίς „Dundee Advertiser“ ολόκληρον 
σειράν ¿πιστολών δ ι’ <3ν κατεδεικνυετο ή μεγάλη αξία έν.ός 
πολίτου τής πόλεως ταύτης, τού κατά αυγουστον 1853 άπο
δανόντος τυπογράφου Jam es Chalm ers, όστις παρέσχε με- 
γάλας ώφελείας καί εκδουλεύσεις είς τήν πατρίδα του ώς 
μεταρρυδ-μιστής τών ταχυδρομείων, καί Εδία ώς έφευρέτης 
τού γραμματοσήμου. Αί έπιστολαί, ας έδημοσίευσεν ή ρη- 
δέΐσα έφημερίς, άνήκον είς άξιοτίμους καί περιφανέστατους 
πολίτας, έκ τών οποίων άλλοι μέν εΤχον χρηματίση φίλοι 
του Chalmers άλλοι δέ ύπηρέται καί βοηδοί αυτού έν τή  
κατασκευή τών πρώτων δοκιμίων τών γραμματοσήμων. Έ ξ  
όλων τών ¿πιστολών τούτων, αΐτινες προερχόμεναι έξ άν* 
δρώπων διαφόρους κοινωνικάς δέσεις κατεχόντων καί άπό 
πολλου ήδη χρόνου μή έπανιδόντων άλλήλους, συμπληρούσι 
καί έπικυρούσιν άλλήλας κατά πειστικώτατον τρόπον, έξά- 
γεται ώς έτος τής έφευρέσεως τού γραμματοσήμου τό  1834. 
'Ο  Chalmers έφανέρωσεν είς πολλούς φίλους τήν ίδέαν του 
καί προσεπά&ει νά καταστήση αυτήν άσπαστήν, άλλά οί 
λόγοι καί οί προσπάδειαί του υπό ούδενός έλαμβάνοντο 
ύπ’ όψιν. "Οτε όμως μετά τινα έτη άνεκινήδη ολόκληρος 
ή χώρα έκ τής σκοπουμένης καί τοσούτον ποδουμένης τα 
χυδρομικής μεταρρυδμίσεως, καί μόνον αί περί τήν πρακτι
κήν τού ζητήματος λύσιν δυσχέρειαι ένέβαλλον τούς πάντας 
είς άμηχανίαν, τότε παρουσιάσδη 6 Chahners έκ νέου με 
τό  σχέδιόν του. Άπηύδυνε πρός τά ς υπό τού κοινοβουλίου 
έκλεγείσας έπιτροπάς, έν αϊς καί ό Mr. W allace εΐχεν ένερ- 
γόν μέρος, ωσαύτως δε πρός τόν Rowland H ill καί πρός 
τήν „Mercantile Committee“ ανοικτήν έπιστολήν, άποκειμένην
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ήδη έν τώ  βρεταννικώ μουσείω, έν ή βλέπρμεν ακριβέστατα 
έκτεδειμένον τό σχέδιον τής έφευρέσεως του. "Οπως κατα
στήση δυνατήν τήν έμμεσον προπληρωμήν τού ταχυδρομικού 
τέλους, προτείνει ό Chalmers νά τυπώνται σήματα μετ 
άναλόγου πρός τόν σκοπόν έπιγραφής έπί λωρίδων χάρτου 
(slips of paper) ή  μάλλον έπί ολοκλήρων φύλλων, τά  οποία 
νά άλείφωνται έπί τού όπισδίου μέρους μέ κολλητικήν τινα 
όλην (άναλελυμένον αραβικόν κόμμι) καί εΤτα, καλώς άπε- 
ξηραμένα, νά διανέμωνται είς τά  διάφορα ταχυδρομικά γρα
φεία, χαρτοπωλεία καί' όμοια καταστήματα πρός πώλησιν. 
Ηροσδέτεί' δε ότι οί έχοντες έκτεταμένην αλληλογραφίαν, 
δύνανται νά άγοράζωσιν ολόκληρα φύλλα καί ν άποκόπτω- 
σιν αυτοί τά  έκάστοτε άναγκαιούντα σήματα. Παρατηρεί 
ωσαύτως ότι, δ ιά  νά μή γίνεται καί δευτέρα χρήσις τών 
γραμματοσήμων, πρέπει ταύτα νά έπισφραγίζωνται πρό τής 
άποστολής των ¿πιστολών έν τοΐς ταχυδρομικοίς γραφείοις· 
υποδεικνύει πρός τούτοις ότι τ ά  γραμματόσημα δύνανται 
νά χρησιμεύωσι καί διά νά κλείωσι τά ς ¿πιστολάς, (τών φα- 
κέλλων έγίνετο τότε'σπανιωτάτη χρήσις ένεκα τής υπέρογκου 
αυτών τιμής', καί τέλος κατακρίνει τούς υπό τού H ill προ
ταδέντας φακέλλους, οίτινες πράγμ.ατι άπήρεσκον τώ δημο- 
σίω καί μ ετ ’ ού πολύ κατηργήδησαν. Έ ν  τή  έπιστολή 
του ό Chalmers έξηγεί καί δ ιά  παραδειγμάτων τ ά  καδ’ 
εκαστα τής έφευρέσεως του, παρέχων διάφορα σχέδια τών 
ύπ’ αυτού προταδέντων γραμματοσήμων μ.έ τήν έπιγρα- 
φήν: „General Postage — not exceeding half an  ounce 
— One penny“ „ . . . one ounce — tw o pence“ κτλ. Έ ν  
έκ τών γραμ.μ.ατοσήμων παρέχει ωσαύτως καί τό  παρά
δειγμα τής έπισφραγίσεως ώς έξης: „Dundee, I6di Fe
bruary 1838“ ' Τ ά  έπί ολοκλήρου φύλλου τυπωμένα γραμ- 
ματόσημ,α χωρίζονται άπ’ άλλήλων διά στενού τίνος άτυ- 
πώτου διαστήματος' ή διατρύπησις τού διαστήματος τούτου 
πρός εύκολωτέραν αποκοπήν τών γραμματοσήμων είσήχδη 
βραδύτερον έν έτει 1854 καί εΤνε έπινόημα τού Mr. 
Archer, ον ή ’Αγγλική κυβέρνησις άντήμειψε δ ιά  τήν 
έφεύρεσιν τής μικράς ταύτης τροποποιήσεως μέ 4000 λίρας 
στερλίνας.
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Ο υδ' αυτοί οί βασιλείς καί οί άρχοντες τή ς γής εΤναι 
ήσφαλισμένοι άπό τής πενίας καί τών πικρότατων αυτής 
συνεπειών. Φαίνεται δέ μάλιστα παραδόξως πως ότι έκεϊνοι 
ακριβώς οί ήγεμόνες, οίτινες ήσαν προωρισμένοι να δεσπό- 
σωσι πλουσιωτάτων καί ισχυρότατων κρατών, έν τη  νεότητι 
αυτών ¿δοκίμασαν ή μάλλον ¿κένωσαν μέχρι τρύγος τό 
πικρόν ποτήριον τή ς άχρηματίας, ώς άν εί αυτή ή τύχη 
έβούλετο έξ έπίτηδες, πρός διδασκαλίαν των, νά τούς προ- 
γυμ.νάση έν τώ  σκληρώ τούτω σχολείω τής ένδειας.

"Οπως εύρωμεν παραδείγματα τινα τοιαύτης ,,ύψηλοτά- 
της καί μεγαλειοτάτης αναπαραδιάς“ δέν έχομεν άνάγκην 
ν ’ άνατρέξωμεν είς τούς άρχαιοτάτους χρόνους, κα δ’ ους 
έδεωρεΐτο μάλιστα ώς μεγάλη τιμή δ ι’ ενα ήγεμόνα ή  βα
σιλέα τό  ν ’ άποδ-άνη πενέστατος, δ ιό τ ι έκ τή ς πενίας του 
ταύτης έφαίνετο όφδ·αλμοφανώς ότι δέν έπλουτίσδ'η κατά 
τήν βασιλείαν του έπί ζημία τών υπηκόων το υ ' δέν έχομεν 
ωσαύτως ανάγκην ουτε κάν πρός τόν μεσαιώνα νά στραφώ- 
μεν, δ ιότι ή ιστορία τών νεωτέρων χρόνων παρέχει ήμίν 
ικανά παραδείγμ.ατα.

Ώ ς  είδομεν, τό  ευφυές τούτο σχέδιον του Chalmers 
περιέχει παν ό,τι είναι άπαραίτητον καί είς τ ά  σημέρίνά 
ήμών γραμματόσημα' ό χρόνος δέ τής έφευρέσεως εΐνε το 
έτος 1834, δηλαδή ακριβώς έκείνο τό  έτος, καδ·’ ό , ώς 
γράφει ό H ill έν τη  Ιδία αυτού βιογραφία (τόμος I, σελ. 218), 
„ούδείς είσέτι ουδέ είς τό όνειρόν του είχε σκεφδη προσκολ- 
λητόν σήμα (adhesive stamp).“ Κ αί αυτή ή ημερομηνία 
μόνη τού διεξοδικώς καί λεπτομερώς έκτεδ-ειμένου σχεδίου, 
ή ΙΟΐΐ φεβρουαρίου 1838, άρκεΐ όπως έξασφαλίση είς τον 
απλούν τυπογράφον Chalmers τήν προτερεότητα τής έφευ
ρέσεως. Ά λλω ς τε εΐνε άποδεδειγμένον ότι καί πρότερον 
ήδη, τη  9γι δεκεμβρίου 1847, ό Mr. W allace είχε λάβη τήν 
πρότασιν του Chalmers. Άλλ’ ό Hill, ό ίσχυρός καί δημο
φιλής άνήρ, ήδύνατο πολύ ευκόλως πρός τη  ίδία ίκανότητι 
νά ίδιοποιη&η καί άλλοτρίαν αξίαν, καδ·’ όσον μάλιστα 
πάντες έμάνδ·ανον τήν ίστορίαν τής ταχυδρομικής μεταρ- 
ρυδ·μίσεως έκ μόνων τών συγγραμμάτων αυτού „H istory of 
penny postage“ καί τής διτόμου αυτού „Biography“, ούδείς 
δε άνέτρεχεν είς δυσεύρετα καί δυσπρόσιτα έγγραφα. Καί 
ε ί; τ ά  δύο ταύτα διεξοδικα καί υπέρ τό δέον έκτενή συγ
γράμματα του δ H ill ουδέ τήν Ιλαχίστην ποιείται μνείαν 
τής δεινής απορίας καί αμηχανίας, έν ή  καί οί είσηγηταί 
καί ή κυβέρνησις εύρέδ·ησαν τό 1839, ότε έν τώ  κοινοβουλίω 
προεβλήδ·η τό ζήτημα τής πρακτικής έφαρμογής τή ς προ- 
ταδ-είσης μεταρρυδ-μίσεως. Τώρα όμως, γνωρίζοντες τά  πράγ
ματα έκ τών αρχικών .πηγών τω ν, έννοούμεν κάλλιστα τό 
αίτιον τής παραδόξου ταύτης σιωπής: Ά ν ό H ill ¿ποιείτο 
μνείαν τών δυσχερείων τούτων, 9·ά ήναγκάζετο συγχρόνως 
νά όμολογήση ότι τό γραμματόσημον ήτο άλλοτρία έφεύρε- 
σις, ήν ούδέ νά παραδεχδ·ή ή&έλησε κατ’ άρχάς, καδότι 
τούς ύπ’ αύτού τού ίδίου προταδέντας φακέλλους έδ-εώρει 
ώς τήν άρίστην λύσιν του ζητήματος. "Ο τε δέ βραδύτερον, 
(τη 18 ίανουαρίου 1840), είσαχδέντος ήδη τού γραμματο
σήμου, 6 απλούς τυπογράφος Chalmers ήγειρε τάς δικαίας 
αύτού αξιώσεις, άπεπέμφδη υπό τού παντοδυνάμου H ill μέ 
την άπάντησιν, ότι ή έφεύρεσις τού γραμματοσήμου είχε 
γείνη πολλω πρότερον υπ’ αύτού τού ίδίου.

ΙΣ Β Α Σ Ι Λ Ε Υ Σ Ι Ν .

Τό πρώτον παράδειγμα βασιλικής πενίας παρέχει ήμιν 
Ερρίκος ό τέταρτος τή ς Γαλλίας, εις τών ένδοξοτάτων 
ηγεμόνων, ό τελευ τα ίο ς  Γάλλος βασιλεύς, τόν οποίον έκλαυ- 
σεν άποδανόντα ό λαός του. 'Ο  πρώτος οδτος βασιλέύς έκ 
τού οίκου τών Βουρβώνων άνήλδεν έπί τού δρόνου, άφού 
ύπέστη πρότερον τάς μεγίστας καί χαλεπωτάτας δυσχερείας 
καί ταλαιπωρίας. ’Αρχηγός ών τών Ούγενόττων έν Γαλλία 
περιεπλανάτο ώς φυγάς άνά τούς αγρούς καί τά  όρη, μέχρις 
οδ δολοφονηδ·έντος Ερρίκου τού τρίτου έγένετο βασιλεύς 
τής Γαλλίας. Τούτ’ έστιν, ήτο μέν όνόματι βασιλεύς τής 
Γαλλίας, τόν δρυνον του όμως ωφειλε πρότερον νά κυριεύση. 
Κατετρόπωσε τοός αντιπάλους του είς πολλάς μάχας, ¿πο
λιόρκησε τούς Παρισίους καί τέλος τη  22 Μαρτίου 1594 
είσήλδεν είς τήν πόλιν ταύτην δριαμβικώς ώς μονάρχης. 
Έ κ  τής έποχής ταύτης τών μακρών άγώνων χρονολογείται 
μία Ιδιωτική έπιστολή Ερρίκου τού τετάρτου πρός τόν έμπι- 
στευτικον του φίλον, τον μετέπειτα υπουργόν τών οικονομικών 
Sully, περιγράφουσα μετά ζωηρότατων χρωμάτων τήν βασιλι
κήν ένδειαν, 'Η  έπιστολή αυτη μεταφραζόμενη έχε ιώ ς έξης:
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„Φ ίλε.μου! Θ ά  σ«ϊ "χεριγράψω έίλικρινώς τήν δέσιν, 
είς την οποίαν ευρίσκομαι; ίσταμαι πλησίον τω ν ,έχδρώυ 
μου καί δεν έχω σχεδόν ούδένα ίππον νό ιππεύσω ούτε δ.ώ- 
ρακα να ένδυδώ. "Ολα μεν τα  υποκάμισα είναι κατεσχι- 
μέυα, τ ά  ένδυματά μου τρυπημένα είς τους αγκώνας, το 
καζάνι μου εΐνε πολλαΐς· ήμέραις γυρισμένο ανάποδα καί 
εινε τώρα δύο ήμέραις όπου τρώγω πότε ’στον ένα καί πότε 
’στον άλλο γιωμα βράδυ. Ο ί υπηρέται μου λέγουν ότι δεν 
ήξευρουν πλέον τ ί  ν’ αγοράσουν δ ιά  το  τραπέζι μου, διότι 
είνε τώρα έξη μήνες όπου δίν έλαβαν ούτε λεπτό!“

Πράγματι κατά τους χρόνους εκείνους ευρίσκετο ό 
‘Ερρίκος Δ.' είς δεινοτάτην απορίαν χρημάτων, ’ιδίαν πε
ριουσίαν δεν είχε, έπί ολόκληρα δέ ετη έζη έν πίστει· καί 
αυτόν δέ τον πόλεμον προς κατάκτησιν του δρόνου του διε- 
ξήγαγεν έπί πιστώσει, δηλαδή ουχί έπί Ιδία πιστώσει, διότι 
ουδαμου ευρισκε τοιαυτην. Ο ί πιστοί του φίλοι καί οί 
οπαδοί ήναγκάζοντο νά δανείζωνται έπ’ ονόματί των χρή
ματα δ ι’ αυτόν καί τοιουτοτρόπως περιήρχοντο πολλάκις είς 
δυσχερεστάτην αμηχανίαν. Συνέβη μάλιστα κωμικοτραγική 
τις  σκηνή κα δ’ ήν στιγμήν ό Ερρίκος ως άνεγνωρισμένος 
βασιλεύς καί νικητής είσήλαυνε πομπωδώς είς Παρισίους. 
Έ ν  τη  άκολουδία του εΰρίσκετρ καί ό ευνοούμενος του 
Lanoue, όστις είχε. καταβυδισδή είς τά  χρέη, δπως βοηδήση 
τον βασιλέα. "Ο τε λοιπόν έ Lanoue έν τή  ¿κολου&ία του 
βασιλέως, έπευφημοϋντος καί ζητωκραυγοΰντος του πλήδους, 
είσήρχετο είς Παρισίους, τινές υπάλληλοι του έν Παρισίοις 
δικαστηρίου, ένώπιον του οποίου έκεινος εΐχεν έναχδή έπα- 
νειλημμένως ένεκα χρεών, έπέβαλον κατάσχεσιν έπί τής 
άμάξης του. 'Ο  Lanoue έσπευσεν έκτος έαυτοΰ πρός τον 
βασιλικόνπροστάτην του, ή δε πρώτη φροντίς του βασιλέως 
έν Παρισίοις ή το νά συμμαζεύση όλην του τήν μόλις πρό 
μικροί άποκτηδεισαν περιουσίαν, δηλ. όλα τ ά  κοσμήματα 
τ ά  όποια έφόρει ' κατά τήν θριαμβικήν του είς ΙΙαρισίους 
είσέλασιν, καί νά τ α  παραδώση είς τον φίλον του Lanoue, 
δπως ουτος κάδησυχώση τουλάχιστον έπί τινα χρόνον τους 
πιστωτάς. Ά λλα  καί κατά τ ά  πρώτα ετη τή ς βασιλείας 
του ό Ε ρρίκος Δ,' δεν έπαυσε βασανιζόμενος υπό τής δεινής 
άχρηματίας, ήναγκάσ&η δέ νά υποστή πολλάς ταπεινώσεις 
καί έξευτελισμούς μέχρις οδ λάβη τ ά  μέσα όπως άπαλλάξη 
τους φίλους του έκ τής φοβεράς αμηχανίας, είς ήν χάριν 
αύτοΰ εΐχον περιέλ&η.

Σχεδόν ώς ειρωνεία καί χλευασμός τής τύχης φαίνεται, ότι 
ό Λουδοβίκος δέκατος τέταρτος, ό λαμπρότατος μονάρχης 
τή ς Γαλλίας, ό μέγιστος έραστής τή ς πολυτελείας καί με- 
γαλοπρεπείας, όστις ένεκα τής έκ&αμβωτικής αίγλης καί 
λαμπρότητος ήν άπήστραπεν ή απαράμιλλος καί μέχρι του 
νυν ανέφικτος πολυτέλεια καί μεγαλοπρέπεια τής πολυδαυ- 
μάστου έν Βερσαλλίάις αυλής του ώνομάσδη „βασιλεύς 
"Ηλιος (le roi soleil), έν τη  νεότητί του ωσαύτως ύπέστη 
τάς σκληροτάτας δοκιμασίας καί ταπεινώσεις ένεκα ένδείας 
καί ήναγκάζετο νά έρυ&ρια πρό τών ίδιων του υπηρετών, 
δ ιό τ ι δεν εΐχε νά τοΐς άποδώση μικρότατα χρηματικά ποσά, 
τ ά  όποια παρ’ · αυτών έδανείζετο. Ε ίς τήν δεινήν ταύτην 
δέσιν περιήλ&εν ό Λουδοβίκος κατά τήν άνηλικότητά του 
έξ αίτίας τοΰ ύπουργου Μαζαρίνου, δστις έκράτει τον βασι
λέα έν ταπεινωτικότατη καί έξευτελιστικωτάτη έξαρτήσει.

Ά ντί το ΰ  ανηλίκου βασιλέως έκυβέρνα μέχρι τής ένη- 
λικιώσεώς του ή ' μήτηρ αύτοΰ Αννα ή Αυστριακή, ήτις 
δμως ούδέν άλλο ήτο ή τυφλόν καί πειδήνιόν δργανον του. 
Μαζαρίνου,' τοΰ τυραννικού έκείνου πρωδυπουργοΰ, ενάντιον'

τής δελήσεως τοΰ οποίου ουδόν έτόλμα νά πράξη.' Ή  Άννα , 
είχε διρρίση’ πιστόν τινα . υπηρέτην όνόματι Laporte ώς 
πρώτον θαλαμηπόλον τοΰ ανηλίκου, μόλις . δεκαπενταετόΰς 
βασιλέως, ό δέ αξιόπιστος ουτος Β&ροι·έβ κατέλιπε σημειώ
σεις τινάς, Ικ  τών οποίων Ιξάγεται δτι δ ιά  τή ς τυραννικής 
έπιρροής τοΰ Μαζαρίνου ή νεότης τοΰ βασιλέως περιεστοιχί- 
ζετο υπό πραγματικής, πικροτάτης πενίας. ’Ή το π. χ. έδι- 
μ.ον παρά τή  αυλή, νά λαμβάνη ό βασιλεύς κατ’ έτος δώ 
δεκα νέα σινδόνιά δια τήν κλίνην του καί δυο νυκτικά 
φορέματα, τό έν δ ιά  τον χειμώνα καί τό έτερον δ ιά  τό 
δέρος· άλλα ό Σηροιάβ αναφέρει, ότι έ νεαρός βασιλεύς έπί 
τρία ολόκληρα ετη διαρκώς εΐχεν εξ μόνα σινδόνια καί έν 
μόνον νυκτικόν φόρεμα έν πρασίνου βελούδου καί φαιοΰ 
ύπορράματος, τό όποιον ήτο ήναγκασμένος νά φορή δέρους 
τε καί χειμώνος, έπειδή δέ ό νεαρός βασιλεύς άνεπτύσσετο 
σωματικώς καί ηύξάνετο όσημέραι, τό  νυκτικόν τοΰτο φό
ρεμα κατά τό τρίτον έτος τής υπηρεσίας του μόλις έφδανε 
μέχρι τών γονάτων τοΰ βασιλέως, τ ά  δε σινδόνια ήσαν τό 
σον έσχισμένα δ ιά  τή ς μακράς χρήσεως, ώστε ή Αύτοΰ 
Μεγαλειότης έκοιμάτο πολλάκις έπί τοΰ γυμνοΰ στρώματος 
οί δ ε  πύδες του περιεπλέκοντο δ ιά  μέσου τών έσχισμένων 
σινδονων. Ε ίς τήν αυτήν κατάστασιν ευρίσκοντο καί πάντα 
σχεδόν τά  άλλα πρός χρήσιν τοΰ βασιλέως αντικείμενα. 
'Ημέραν τινα, δτε ό βασιλεύς ήδελε νά μεταβή είς ΟοηΑαιΐδ 
δ ιά  τό λουτρόν, ό ία ροτίβ  έδωκε τάς αναγκαίας πρός τούτο 
Βιαταγάς, Μία μόνη έλεεινή άμαξα ώφειλε νά μεταφέρη 
τόν βασιλέα μετά τοΰ θαλαμηπόλου καί τής αναγκαίας 
αποσκευής. "Οτε ό Laporte έπέβη τή ς άμάξης, παρετήρησεν 
ότι ή εσωτερική αυτής έπίστρωσις ήτο έντελώς τετριμμένη 
καί κατεσχισμένη είς ράκη κρεμάμενα πανταχόδ·εν, ή δέ 
άμαξα έν γενει ήτο τόσον σαδρά καί έτοιμόρροπος, ώστε 
ήτο λίαν αμφίβολον άν δ ά  ήδύνατο να ύποστή μέχρι τέλους 
τήν πορείαν. Ό  ΕηροιΊ* έπέστρεψε πρός τόν βασιλέα καί 
χεριέγραψεν αΰτώ τήν κατάστασιν τοΰ δχήματο; λέγων, ότι 
οί άν&ρωποι &·ά έδείκνυον αυτόν μέ τόν δάκτυλον, άν μετε- 
χειρίζετο τήν άδλίαν ταύτην άμαξαν. Ό  Λουδοβίκος ίδοίν 
ίδίοις όφδαλμοΐς τήν άμαξαν ήρυδρίασεν έξ οργής καί αι
σχύνης. Τό εσπέρας παρεπονέ&η είς τήν μητέρα του , ήτις 
τότε μόλις έφρόντισεν όπως ό βασιλεύς λάβη νέαν άμαξαν.

Περί τής χρηματικής αμηχανίας τοΰ νεαροΰ βασιλέως 
διηγείται ό Laporte καί πολλά άλλα λίαν αξιοπερίεργα 
ανέκδοτα. Κ ατά τήν'πολιορκίαν τοΰ Εί»ιπρβ'8, καδ’ ήν ό 
Λουδοβίκος X IV  ήτο παρών μετά τοΰ Μαζαρίνου, ελαβεν 
ό νεαρός, βασιλεύς παρά τής μητρός του ολίγα λουδοβίκια, 
όπως τ ά  δωρήση είς τούς τραυματίας. Ό  βασιλεύς εΐχε 
δανεισδή παρά τίνος έκ τώ ν1 υπηρετών του ολίγα τάληρα, 
όπως άγοράση χειρόκτια, ότε δέ ό υπηρέτης έμαδεν ότι ό 
βασιλεύς έλαβε χρήματα παρά τής μητρός του, παρεκάλεσε 
τόν Βηροιάβ, νά υπενδυμίση είς τήν Αύτοΰ Μεγαλειότητα 
τήν άπότισιν τοΰ χρέους. 'Ο  βασιλεύς ¿δείπνα παρά τω  
Μαζαρίνω ένδα έμεινε μέχρι τής ώρας. τοΰ ύπνου, άφοΰ δέ 
κατεκλίδη, ήλδεν ό Laporte καί τω  ύπέμνησε τό χρέος. Μέ 
δυσδυμον ύφος καί τεδλιμμένον πρόσωπον άπήν.τησεν ό βα
σιλεύς, ότι δεν έχει χρήματα. 'Ο  ΕαροΗθ τόν ήρώτησεν, 
άν ή Αυτοΰ Μεγαλειότης τ ά  έπαιξε παρά τω Μαζαρίνω. Ό  
βασιλεύς ήρνεΐτο, έδιδεν. είς τά ς περαιτέρω ¿ρωτήσεις τοΰ 
ίΕρΟΓίθ αορίστου; καί «σαφείς άπαντήσείς καί τέλος ήναγκά- 
σδη νά όμολογήση, ότι ό υπουργός τω άφήρεσε τ ά  χρήματα, 
λέγών οτι ό βασιλεύς.δέν έχει ανάγκην χρημάτων. Κ α ί ή 
Αύτοΰ Μεγαλειότης ό βασιλεύς τή ς Γαλλίας ήσχόνετΟ έν
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τη  κλίνη του, ότι δέν ήδύνατο να άποδώση τά  όφειλόμενα 
είς τον υπηρέτην του χρήματα.

Μόλις Ιν ήλικία είκοσι δυο έτών, μετά  τον δάνατον 
του Μαζαρίνου, ήσδάνθ-η εαυτόν ό Λουδοβίκος X IV  έντελώς 
Ιλεύδερον και «πέδειξεν εις τον κόσμον, ότι τότε  μόνον 
δύναται τ ις  ν’ άναδειχδη μεγαλοφυία έν τη  σπατάλη εκα
τομμυρίων, όταν πρότερον διέλ9·η τήν νεότητά του έν θλι
βερά πενία.

Εις έκ- των ηγεμόνων, οίτινες ¿γνώρισαν τά ς πικρό τά- 
τα ς βιωτικάς μέριμνας και μεταξύ τούτων τήν δλιβερωτάτην 
άχρηματίαν, ήτο και ό μέγας Φρειδερίκος τής Πρωσσίας. 
ΕΤνε εύνόητον, ότι ό κρύφιος ερως του νεαρού Φρειδερίκου 
προς τήν μουσικήν, τήν φιλολογίαν, τά  βιβλία και τ ά  εργα 
τή ς τέχνης και ή υπέρμετρος γλισχρότης του βασιλέως Φρει
δερίκου Γουλιέλμου του πρώτου, ήνάγκαζον τον τότε διά
δοχον τής Πρωσσίας νά συναπτή χρέη, τ ά  όποία ένέβαλλον 
τον αυστηρόν Φρειδερίκον Γουλιέλμον εις τήν μεγίστην 
αδημονίαν καί άγανάκτησιν. Κ αί έπλήρωσε μέν τά  χρέη 
του διαδόχου, έξέδωκεν όμως συγχρόνως δ ιά τα γμα , καδ’ ό 
πας όστις ήδελε δανείση χρήματα είς πρίγκηπα έκ του βα
σιλικοί» οίκου ¿τιμωρείτο δ ιά  της δημ.εόσεως τή ς περιουσίας 
του καί ισοβίων δεσμών. "Οτε ό διάδοχος του 9'ρόνου έλαβε 
τήν όλεδρίαν άπόφασιν, νά φύγη είς Α γγλίαν, μία έκ των 
πρωτίστων αίτιων τής φυγής του ταύτης ήτο καί ή  διηνε
κής άχρηματία, έν ή ¿κρατείτο. Κ α τά  τήν διάρκειαν τής 
πρός τον βασιλέα διχονοίας καί ρήξεως, ακόμη δέ καί βρα
δύ τερον, άφοΰ εΐχεν -ήδη Ιπέλδ-η πλήρης συνδιάλλαξις μεταξύ 
του Φρειδερίκου καί του πατρός του, ό διάδοχος έζη σφόδρα 
περιωρισμ.ένος ένεκα της έκτακτου γλισχρότητος τοΰ Γου
λιέλμου, έτι δε καί μετά τον βεβιασμένον γάμον τού Φρει
δερίκου έβασίλευεν έν τάϊς πριγκιπικαίς αυλαϊς έν Ε 1ΐθ ΐΏ 3δ^ 
καί Νέΐι-Κυρρίτι διηνεκής άναργυρία καί στενοχώρια. Ε π ’ 
όνόματι έμπιστευτικών υπηρετών έλαμβάνοντο χρήματα παρ’ 
ασυνειδήτων τοκογλύφων έπί άνηκούστοις τόκοις, οσάκις δ ί  
οί ύπηρέται δεν ήδύναντο νά πληρώσωσι, διότι πολλάκις 
έγπατελείποντο υπό του διαδόχου Φρειδερίκου, τότε  έλάμ- 
βον χώραν σκηναί έν τοίς μεγάροις τοΰ πρίγκηπος, καδ’ άς 
οί έξωργισμένοι τοκογλύφοι λοιδοροΰντες καί άπειλοΰντες 
άπήτουν τ ά  χρήματά των, ως άν ε! ευρίσκοντο έν τη  οίκία 
του κοινοτέρου χρεωκόπου. Κ ατά  τ ά  τελευταία έτη τής 
διαδοχής του εδρεν ¿πί τέλους ό Φρειδερίκος έμπορόν τινα 
έκ Βερολίνου όνόματι βρΗ Μ ^Λ βΐ’, όστις άψηφών τον κίν
δυνον τής άπειλουμένης ποινής παρείχε τω  διαδόχω δάνεια. 
Ό  β ρ ίί^ εν δ ε ι* , παΐς ών ορφανός, είχε χρηματίση ως υπη
ρέτης παρά τινι έμπόρω διά  δέ τής έπιμελείας καί δραστη- 
ριότητός του κατώρδωσε νά γείνη Ιδιοκτήτης ίδίου έμπορι- 
κοΰ καταστήματος. Μετεχειρίζετο μετά  μεγάλης δυσίας 
καί αΰταπαρνήσεως όλην του τήν πίστωσιν, όπως πορίζη 
χρήματα τω  διαδόχω, τοιουτοτρόπως δέ έκαμνε λαμπρο- 
τάτην κερδοσκοπίαν έπί τοΰ μέλλοντος. "Ο τε ό Φρειδερί
κος Β.' άνήλδεν είς τον δρόνον, άπέδωκεν είς τον θρ ίϊίί- 
gel·beΓ όχι μόνον τά  όφειλόμενα χρήματα μετά  δαψιλών 
τόκων άλλά καί έδωρήσατο αύτώ πολλάς γαίας καί σημαν- 
τικώ τατα χρηματικά ποσά πρός ίδρυσιν έργοστασίων, καί 
έν συντόμω διετράνωσε δι5 έργων τήν βαδειάν του ευγνω
μοσύνην πρός τον μυστικόν βοηδόν καί έπίκουρον τής προ- 
τέρας αΰτοΰ πριγκιπικής άχρηματία«, ό δέ βρΗ ^βνδθΓ  
έγένετο πλουσιώτατος καί τό  όνομά του φέρει έτι καί νΰν 
μία οδός έν τή  αρχαία συνοικία τοΰ Βερολίνου.

Ό  Φρειδερίκος ττο  φύσει ευεργετικός καί φιλάνδρωπος

καί πάντοτε προδυμος νά βοηδήση τούς πάσχοντας, άλλ’ ή 
ίδια του ένδεια, καδ’ ον χρόνον ήτο διάδοχος τοΰ δρόνου, 
ήτο τοσαυτη ώστε δεν ήδύνατο ούτε κάν είς γηραιόν τινα 
υπηρέτην, έξαιτούμενον τήν βοήδειάν του, νχ  παράσχη ουδέ 
τήν έλαχίστην χρηματικήν έπικουρίαν έξ ιδίων, άλλ’ ήναγ- 
κάσδη πρός τοΰτο νά έπικαλεσδή ξένην βοήθειαν. Τή 
11 νοεμβρίου 1735 έγραψεν έκ N ea-R uppin  πρός τον ορο- 
κόμητα Κάρολον τοΰ Βρανδεμβουργου γαλλικήν έπιστολήν, 
δ ι ης συνίστα τον γηραλέον καί ένδεή υπηρέτην του είς 
τα  γενναία καί φιλανθρωπικά αισθήματα τοΰ όροκόμητος.

Ά λλά τό σκληρόν σχολείον τής άχρηματίας καί τής 
έξηναγκασμένης οίκονομίας διήγειρεν έν τω  Φρειδερίκω, κατ’ 
άντίδ·εσιν πρός τόν Λουδοβίκον X IV , τήν οικονομολογικήν 
έκείνην μεγαλοφυΐαν, ήν διετράνωσε κατά τούς φοβερούς 
¿κείνους πολέμους, οί όποιοι δ ιά  τοΰτο καί μόνον διεξήχθη- 
σαν μετ’ επιτυχίας, διότι οί χρηματικοί του Φρειδερίκου' 
πόροι έφαίνοντο ανεξάντλητοι. Μεδ’ όλον τόν επταετή πό
λεμον, όστις ήγαγε τήν Πρωσσίαν είς το χείλος τοΰ βαρά
θρου καί τής καταστροφής, Φρειδερίκος ό μέγας κατέλιπεν 
άνδηροτάτην καί άκμαιοτάτην χώραν, κραταιότατον στρα
τόν, πλήρεις άποδήκας καί 70 έκατομμύρια ταλήρων μετρητά 
χρήματα. ’Εν τη  Ιδιωτική του όμως περιουσία, ήν κατέλιπε, 
μόλις καί μετά βίας εΰρέδη Ιν ολόκληρον υποκάμισον, δυ- 
νίμενον νά περικαλύψη τό νεκρόν τοΰ Φρειδερίκου σώμα, 
ή δέ λοιπή του λινοστολή ήτο αξία έπαίτου μάλλον ή βα- 
σιλέως.

Έ νω  οί τρεις ουτοι μονάρχαι, Ερρίκος ό τέταρτος, 
Λουδοβίκος ό δέκατος τέταρτος καί Φρειδερίκος ο μ.έγας, 
¿γνώρισαν καί ¿δοκίμασαν τ ά  δεινά τής πενίας μ.όνον κατά 
τά ς άρχάς τοΰ σταδίου των, έτερος μονάρχης, ό δυστυχής 
βασιλεύς Γουσταΰος Α ' Άδόλφος τής Σουηδίας, έπέπρωτο 
νά ύποστη κατά τό  γήρας καί μέχρι τής τελευτής του τάς 
πικρίας πραγματικής ένδείας καί αληθινής πενίας.

'Ω ς έκ τής αγωγής, ής Ιτυχε, συνειδισμένος είς τήν 
Ιδιοτροπίαν, καί ρέπων πρός τό άλλόκοτον καί. τό  αδιάκρι- 
τον, άνέβη έπί τοΰ σουηδικού δρόνου έν ήλικία δέκα οκτώ 
ετών, άφοΰ κατά τήν άνηλικότητά του ό δειος αΰτοΰ δούξ 
Κάρολος τοΰ Södermanlancl, ό βραδύτερον διαδεχδείς αυτόν 
Κάρολος δέκατος τρίτος, διωκησεν έπί τετραετίαν τό  κρά
τος. Ό  νεαρός βασιλεύς είχε νά παλαίση όχι μόνον πρός 
τά ς σκευωρίας των κομμάτων άλλά καί πρός τά ς πολιτικάς 
σχέσεις. 'Η  ’Α γγλία , Ρωσσία καί Γερμανία άπήτουν παρ’ 
αΰτοΰ ουδετερότητα ή συμμαχίαν, καί άν έτίδετο πρός τό 
μέρος οίουδήποτε γειτονικού κράτους, περιήρχετο είς σόγ- 
κρουσιν πρός τά  άλλα κράτη, έκτος δέ τούτου ¿δείκνυε 
μεγίστην ικανότητα είς τό νά έκζητή τούς χειροτέρους συμ
μάχους καί νά παροργίζη τούς υπηκόους του. Έ ν  ετει 1809 
έξερράγη κατ’ αΰτοΰ συνωμοσία, είς ήν έλαβε μέρος ολό
κληρος ή παρ’ αυ’τοΰ τοσοΰτον ζημιω&εΐσα χώρα. Κ αί κατ’ 
άρχάς μεν Ιπανέστη ό κατά τή ς Νορβηγίας διευδυνόμενος 
στρατός τή  7 Μαρτίου καί έπορεύδη κατά τής Στοκχόλμης, 
όπως κυριεύση τήν πρωτεύουσαν. 'Ο  Γουσταΰος Δ.’ Άδόλφος 
έσπευσεν έκ τή ς έπαύλεώς του H age είς τήν πρωτεύουσαν 
καί άπήτησε παρά τής έδνικής τραπέζης δύο εκατομμύρια 
ταλήρων πρός πολεμικούς έξωπλισμους, ότε δε ή τράπεζα 
άπεχοιήδη νά παράσχη τά  χρήματα ταΰτα, ό βασιλεύς ήπει- 
λησεν ότι δ ά  μεταχειρισδ'ή βίαια μέσα, πιστεύων ότι έχει 
είσέτι υπέρ εαυτού έξησφαλισμένα τ ά  έν τή. πόλει στρατεύ
ματα. Άλλ’ οί συνωμόται εΤδον ότι ήτο ανάγκη αμέσου 
ένεργείας καί ότι πάσα αναβολή &ά έβλαπτεν έτι μάλλον
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■τήν χώραν. Τή 13 Μαρτίου είσήλδον οί στρατηγοί Κ λίγγ- 
σπορρ καί Άδλερκρεϋτς παρά τω βασιλέί καί άπήτησαν παρ’ 
.αΰτοΰ αλλαγήν πολιτικής. "Ο τε δέ ό βασιλεύς άπηύδυνε 
πρός αυτούς προσβλητικάς απαντήσεις, προσέλαβον οί στρα
τηγοί τόν αυλάρχην Σίλβερςπαρρε καί τινας ύπασπιστάς καί 
¿κήρυξαν τόν βασιλέα Ιν  όνόματι τοΰ έδνους αιχμάλωτον. 
Ό  βασιλεύς έξήγαγε τό  ξϊφος, άλλά συνελ,ήφδη υπό των 
ίσχυροτέρων άντιπάλων του καί μετεφέρδη αίχμάλωτος είς 
Οπρδίιοΐιη. Τ ή  19 μαΐου ή  βουλή τοΰ κράτους Ικήρυξεν 
αυτόν ώς έκδρονισδέντα καί ό Γουσταΰος κατέλιπε τήν χώραν.

Τήν χορηγηδεΐσαν αΰτώ σύνταξιν άπέκρουσεν υπερηφάνοις, 
καίτοι είχε πολύ μικράν ιδιωτικήν περιουσίαν, έπορεύδη δέ είς 
τήν -έξορίαν, έν ή  έζη κατ’ άρχάς μεν υπό τό  όνομα ,,κό- 
μητος φόν G ottorp“ εΐτα δέ ώς συνταγματάρχης Gustavson.

‘Η  οικογένεια του ελαβε βραδύτερον χρηματικόν τ ι 
ποσόν συμβιβασμού, Ινορ 6  Γουσταΰος άπό ημέρας είς ήμέραν 
έβυδίζετο είς δεινοτέραν πενίαν μέχρις ου τέλος κατώρδωσε 
μόλις νά συντηρήται έπιπόνως διά συγγραφών καί ίδιωτικών 
παραδόσεων ώς γλωσσοδιδάσκαλος. Άπέδανε δέ έν βαδυ- 
τά τη  πενία έν St. Gallen τής Ε λ β ετ ία ς  τή  7 φεβρουαρίου 1837.

Η Τ Ι Γ Ρ 1 Σ .

Έ ν φ  έν τ ή  ’Αφρική ό „βασιλεύς τής έρήμου“, ο λέων, 
έπί μάλλον καί μάλλον υποχωρεί τω  όσημέραι εΰρύτερον 
έξαπλουμένιρ πολιτισμώ καί άποσυρεται είς ένδοτέρας καί 
έρημοτέρας χώρας, έν τ ή  μεσημβρινή Άσία τό  μέγιστον των 
αΰτόδι άρπακτικών δηρίων, ή τίγρις, ευρίσκει, ώς φαίνεται, 
έν τω  αΰξανομένω πολιτισμώ τή ς χώρας νέας τινάς ώφε- 
λείας καί εΰνοϊκωτέρους ορούς ΰπάρξεως.

Καί εΐνε μεν άληδές ότι ή γιγαντιαία αυτη γαλή , ή 
τίγρις, έν τα ίς ΒρεταννικαΤς Ίνδίαις, ένδα ή αγγλική κυβέρ- 
νησις πληρόνει δ ι’ Ικάστην φονευομένην τίγριν αμοιβήν 
10 ρουπίων (25 φράγκων περίπου), έχει ήδη σχεδόν άφα- 
νισδή. Ε ίς άλλα όμως μέρη τής Άσίας, π. χ. έν Σιάμ, 
Βίρμα, ‘Ιάβα καί Σουμάτρα τ ά  δηρία ταΰτα είναι πολυπλη- 
δέστατα. Είς τινα μάλιστα ασιατικά κράτη ή δήρα των 
τίγρεων απαγορεύεται αΰστηρώς, δ ιότι δεωρεϊται ώς προνό- 
μιον των δεσποτών, έν Σουμάτρα δέ καί ’Ιάβα προφυλάσ- 
σεται ή τίγρις άπό παντός διωγμού, ένιαχοΰ δέ μάλιστα 
απολαύει καί δ·είας λατρείας ενεκα τή ς δεισιδαιμονίας των 
κατοίκων, οίτινες πιστεύουσιν ότι αί ψυχαί των άνδρώπων 
μετά δάνατον εισέρχονται είς τ ά  σώματα των τίγρεων. Είς 
τινα μέρη έπικρατεΐ τό έδιμον, νά Ιμπηγνόωσιν υψηλήν 
τινα κάμακα μέ πολύχρωμον παννίον είς τό  μέρος ενδα 
τύχη νά φονευδή άνδρωπος υπό τίγρεως, άν δέ συμβή είς 
τό αυτό μέρος καί δεύτερος δάνατος άνδρώπου υπό τίγρεως, 
τότε  ο αποδανών δεο>ρεΤται ώς αμαρτωλός καί ό δάνατος 
του ώς δικαία τιμωρία. Έ νεκ α  τής δεισιδαιμονίας ταύτης 
άφ’ ένός, καί τή ς δασώδους φύσεως τοΰ τόπου άφ’ Ιτέρου 
ήτις παρέχει είς τ ά  δηρία ταΰτα άσφαλεστάτας κρύπτας 
καί είς αυτά ότι τ ά  μ.άλλον κατωκημένα μέρη, αί τίγρεις 
έπληδύνδησαν καί κατέστησαν τό  φόβητρον ολοκλήρων 
χωρών, φοβερώτεραι καί αΰτοδ τοΰ λέοντος, όστις πολύ 
σπανιώτερον έπιτί9·εται κατά των άνδρώπων.

Ά ν έλειπεν ό άνδρωπος μέ τ ά  ποίμνιά ,του καί τά  
λοιπά κατοικίδια ζώα, ή τίγρις δυσκόλως δ ά  ήδύνατο νά 
ζήση έπί μακρόν χρόνον. Τό αίμοβόρον τοΰτο δηρίον καδ’ 
όσον γηράσκει, άπόλλυσι τήν δύναμιν καί ευκινησίαν του 
καί δέν δύναται πλέον νά δηρευση τά ς ταχείας έλάφους 
καί τ ά  λοιπά ώκύποδα ζώα, άτινα άποτελοΰσι τήν φυσικήν 
τροφήν του, έξασδενουμενον δέ όσημέραι περισσότερον 
δά  άπέδνησκεν υπό τής χείνης, άν αί πλησιόχωροι κατοικίαι 
των άνδρώπων μετά τώ ν κατοικίδιων ζώων δέν παρεΐχον 
αΰτω ίκανήν τροφήν, όπως συντηρήται- είσέτι1 έπί τινα έτη. 
"Οταν έν τώ  δάσει δέν ευρίσκη πλέον τροφήν, περιπλαναται. 
περί τά ς κώμας καί τά  μικρά χωρία, ένδα έπιτίδεται κατά 
τών βοσκόντων μοσχαρίων, προβάτων, αιγών ή, έάν ή κατα-

δίωξις τών ζο)ων τούτων τή  εΐνε πολύ κοπιαστική, Ιφορμά 
κατά τίνος γραίας ή  μικρού παιδιού καί κατασπαράσσει 
τήν εΰπόριστον ταυτην λείαν του.

"Οταν όμως ή τίγρις γευδή άπαξ άνδρωπίνου κρέατος, 
τότε πλέον γίνεται ό φοβερώτερος έχδρός τοΰ άνδρώπου, 
δ ιότι περιφρονεά πάσαν άλλην τροφήν καί καδίσταται όση- 
μέραι τολμηροτέρα καί αίμοβορωτέρα. "Οταν ή άνδρωπο- 
βόρος τίγρις έγκαταστα9·ή πλησίον τόπου τινδς υπό άνδρώ
πων κατοικουμένου, ό τόπος οδτος εΐνε πλέον καταδικασμέ
νος είς παντελή ερήμωσιν καί καταστροφήν. 'Ο  γεωργός 
δέν δύναται πλέον. νά καλλιεργήση τούς αγρούς άνευ τοΰ 
εσχάτου κινδύνου, καί αί γυναίκες δέν τολμώσι νά έξέλδωσι 
τή ς οικίας, όπως άντλήσωσιν δδωρ. Έ ρ γά τα ι έπιστρέφοντες 
οΐκαδε περί δυσμάς ήλίου έκ τής έργασίας. των, προσβάλ
λονται καί φονεύονται υπό τής πεινώσης τίγρεως, ή τις  οΰ- 
δένα φόβον γινώσκει εν τ ή  έπιδιώξει τή ς λείας τη ς ,.ά λ λ ά  
πολλάκις είσορμα καί είς αυτά τ ά  άνημμένα πυρά όπως 
άρπάση τινά τών περιισταμένων άνδρώπων.. Τότε έκαστη 
χωρική οικογένεια έχει νά δρηνήση τόν σκληρόν δάνατον 
τινός έκ τών προσφιλών αΰτής μελών καί καδ’ έκάστην 
εσπέραν άντηχοΰσιν έκ τών πέριξ χωρίων αντί εΰδύμων γελώ
των καί χαρμόσυνων ασμάτων δρήνοι καί όδυρμοί γυναικών 
καί σπαραξικάρδια μοιρολόγια.

01  ίδαγενεΐς ευρίσκονται απέναντι τοσουτον. φοβερού 
έχδροΰ έν απελπιστική αμηχανία καί οΰδέν άλλο μέσον 
σωτηρίας γινώσκουσιν εί μή νά προσφευγωσι πρός τούς πο- 
λυαρί9·μους αυτών δεούς, προσφέροντες αΰτοΐς όρυζαν καί 
έξαιτουμενοι παρ’ αυτών τήν απαλλαγήν άπό τής δεινής 
μάστιγος. Ά λλω ς τε άνα9·έτουσιν όλην αυτών τήν έλπίδα 
είς τούς Ευρωπαίους, τών οποίων μεγάλως έκτιμώσι τό 
δάρρος καί τήν ανδρείαν.

Οί Ευρωπαίοι άναβαίνουσιν έπί έλεφάντων, έξησκημένων 
έπίτηδες δ ια  τήν δ·ήραν ταύτην τών τίγρεων καί φερόντων 
έπί τής ράχεως προσηρμοσμένον μέγα καλαμόπλεκτον κάνι- 
στρον δ ιά  τούς κυνηγούς, καί έπιχειροΰσιν, είτε καδ’ έκά- 
στους είτε άπό κοινού έν μεγάλαις έταιρείαις, κυνηγετικάς 
έκδρομάς πρός άνίχνευσιν τής τίγρεως ύπό τήν οδηγίαν 
ίδαγενών εκ τής φυλής τών Β Ι ^ Ι .  'Ο σάκις δέν δύνανται 
νά έλάσωσι τούς έλέφαντας είς τούς δρυμούς ή είς τούς 
πυκνούς καί τελματώδεις καλαμώνας, ένδα κρύπτεται ή 
τίγρις, τότε μεταχειρίζονται τύμπανα, κέρατα, σάλπιγγας 
καί άλλα δορυβώδη όργανα, ένίοτε δέ καί πυροσφενδόνας 
(ρακέτας), όπως άναταράξωσι τήν κρυπτομένην τίγρίν καί 
φέρωσιν αυτήν έντός βολής, τοΰτ’ Ιστιν είς πυροβολήσιμον 
άπόστασιν είς τά ς χλείστας δέ περιπτώσεις κατορδοΰσι νά
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φονεόσωσι τον απαξ άνασοβηθέντα έχθρόυ. Ε ίς έκ των 
8·ηρευτών τούτων της τίγρεως, ό Οβιηρθβΐΐ, δ ιηγείτα ι τό 
έξης παράδειγμα περί της πανουργίας τον φοβερού τούτου 
θηρίου.

‘Ο  Οαοιρθβΐΐ μετά  τού οδηγού του (σχικάρι) εΐχον ίχνη- 
λατήση έπί τέσσαρας ήμέρας άνθρωπόβόρον τινά τίγριν, 
μέχρις ου έπί τέλους κατώρθωσαν νά άνακαλόψωσι την κρύ
πτην αυτής όπισθεν λόχμης τιύός. Ό  έλέφας είσέδυσεν 
εις τον κρυπτώνά, άλλ’ ή τίγρις δέν εύρίσκετο πλέον εν 
αυτω· ό ίθαγενής οδηγός, όστις έπορεΰετο. πλησίον του 
έλέφαντος, παρηκολούθησε τ ά  Ιχνη τής τίγρεως, άτινα δια- 
γράφοντα τόξον έπανήγον είς τήν λόχμην καί την κρύπτην 
του θηρίου, ήτις και πάλιν εύρέθη κενή. 'Ο  οδηγός έν 
παντελεϊ απορία ευρισκόμενος ήτοιμάζετο καί πάλιν νά πα- 
ρακολουθήση τ ά  ίχνη τής τίγρεως, οτε αίφνης εις έκ τών 
κυνηγών στρέψας προς τά  ¿πίσω τό βλέμμα είδε τό  θηρίον 
είς μικράν άπό του έλέφαντος άπόστασιν . μόλις διακρινόμε- 
νον άπό τής υπερύθρου χλόης καί παρακολουθούν τά  βή
ματα τού.οδηγού αψόφητεί. Τό πανοϋργον θηρίον περιέμενε 
προφανώς νά  ΐδ η  τόν. ίθαγενή μόλις απομακρυνόμενο·/ άπό 
τη ς προφυλακτικής σκεπής του έλέφαντος καί των κυνηγών 
όπως έπιτέθή κατ’ αυτού καί τόν κατασπαρα'ξη, ή δέ πα
νουργία 'αυτη θ ά  έπετύγχανεν έξ άπαντος, αν δεν άνεκα- 
λύπτετο κατά . τύχην. ’Επειδή ή τίγρις είχε προσηλωμένα 
τ α  βλέμματα, μόνον, επί του οδηγού, ό έπί του έλέφαντος 
κυνηγός, ήδυνήθη ευκόλως νά πυροβολήση κ α τ’ αυτής έπι- 
τυχω ς καί νά τήν ,&ανατώση.

Πολλάκις. συμβαίνουσι κατά τήν θήραν τής τίγρεως λίαν 
κωμικοτραγικαί σκηναί. Ό  Campbell διηγείται μεταξύ άλλων 
καί τό  έξης: Οί κυνηγοί εΐχον πληγώση τίγριν τινά ήτις, καίπερ 
εχουσα τόν ένα οπίσθιον πόδα συντετριμμένου υπό τής βολής, 
κατώρ&ωσε νά είςδύση είς τούς τελματώδεις καλαμώνας 
καί νά  κρυφθή. Οί έλέφαντες είσεχωρησαν είς τήν κρύπτην 
του θηρίου δπως τό άνασοβήσωσιν, άλλά τό  πανοϋργον 
ζώον περιέμεινεν άθορύβως μέχρις ο3 ολόκληρος ή έταιρεία 
τώ ν κυνηγών άπεμακρύνθ·η ο λ ίγο ν  αίφνης δε έφώρμησε 
κατά του, τελευταίου δδηγού, μικρού τίνος, μελαγχροινού 
καί βλαισόποδος άν&ρωπίσκου, όστις όμως έλαβε καιρόν νά 
άναρριχη&ή έπί τίνος δένδρου .πριν ή προσβληθ·ή ύπό τής 
τίγρεως. Ό  οδηγός άμα ως εΐδεν έαυτον έν ασφαλεία, 
ήρχισε νά έξεμή ωκεανόν ύβρεων και λοιδοριών κατά του 
αδυνάτου έχθρού του. ‘Η τίγρις, ή τις συνήΟ·ως άναρριχάται 
μ ετά  μεγίστης ευκολίας, δεν ήδυνήδ·η ενεκα του τεδ-ραυ- 
σμένου ποδός τη ς νά τόν άκολουθήση, αλλά μέ σπινδηρο- 
βολούντα βλέμματα καί λυσσαλέας κραυγάς έχπέμπουσα 
Ιμεινεν ύπό τό  δένδρον κατασκοπ.οΰσα τήν βοράν της. Ό  
μικρός οδηγός έπί του δένδρου, όστις ώμοίαζε μάλλον προς 
σκιμπαζήν ή  πρδς άνθρωπον, ήρεθίζετο κ α ί. έξωργίζετο έτι 
μάλλον έκ τή ς απειλητικής στάσεως του θηρίου καί μετε- 
πήδα ώς. πίθηκος άπό κλάδου είς κλάδον, σείων προκλητι- 
κώς τούς κλώνας, έκσφενδονίζων φρικωδεστάτας βλασφημίας 
καί λοιδορίας κατά τής οίκογενείας τής τίγρεως καί ίδία 
έξυβρίζων έπί τό χυδαιότερου τήν μητέρα,, τά ς άδελφάς, 
τά ς θείας, τά ς ανεψιάς του ζώου, όνομάζων απατεώνας, 
κλέπτας, κακούργους· πάντας τούς άρρενας αΰτοΰ συγγενείς, 
καί μιμούμενος πρός χλευασμόν τήν φωνήν τή ς  τίγρεως.

'  Έ π ί  τέλους άφού έκορυφώ&η ή οργή καί ή άγανάκτησίς 
του έκλινε ·έφ’ όσον ττο  δυνατόν πρός τά  κάτω καί ένέ- 
πτυσεν είς τό.. πρόσωπον του θηρίου.

Συνήθως όμως υπερισχύει τό τραγικόν στοιχείου κατά 
τήν θήραν τών τίγρεων, διότι τ ά  θηρία ταϋτα, εί καί κατ’ 
άρχάς τρέπονται είς φυγήν μόλις ακοόσωσι θορυβωδώς 

• προσπελάζοντας ομίλους ανθρώπων, έν τούτοις όμως άμα 
,ώς πληγωθώσιν έπιτίθενται λυσσωδώς κατά τών διωκτών 
των, καί τότε άλλοίμονον είς τόν κυνηγόν ή οδηγόν, τόν 
περιπίπτοντα είς τούς όνυχας του. . ,

Εις τινα . μέρη τουναντίον ύφίσταται καραδόξως πως 
εΐδός τ ι  φιλίας μεταξύ ανθρώπου καί τίγρεως. "Οταν δηλαδή 
οί ιθαγενείς δεν έχωσι,ποίμνια, διάκεινται φιλικώς πρός τήν 
τίγριν, έφ’ όσον χρόνον αυτη δεν είναι άνθρωποβόρος. Πολ- 
λάκις δέ δ ι’ απειλών άποτρέπουσι τούς Ευρωπαίους άπό 
του διωγμοί! τών τίγρεων, λέγοντες ότι τά  ζώα τα ύτα  δεν 
βλάπτουσι τούς ανθρώπους άλλ’ απ’ έναντίας τούς ώφε- 
λοϋσι, διότι φονεύουσι τυσαότας έλάφους, ώστε πάντα τ ά  
γείτνιάζοντα χωρία προμηθεύονται τήν τροφήν των έκ τού 
ύπολειπομένου κρέατος. Ή  τίγρις δηλαδή έχει τήν συνή
θειαν, οσάκις φονεύει μέγα τ ι άγριμαίον ζώον, νά μή τό 
τρώγη διά μ ια ς ,, αλλά νά τό άφίνη είς τήν θέσιν του, 
άφοϋ χορτασθή, καί νά μεταβαίνη είς τήν κρύπτην της 
όπως χωνεύση.. Μόλις δε τήν έπομένην νύκτα, επανέρχεται 
καί τρώγει έκ τού ύπολειφθέντος μέρους, άλλ’ οί ιθαγενείς 
οδηγούμενοι ύπό τών κοράκων σπεόδουσι πρός τό  μέρος 
ένθα εύρίσκεται τό θνησιμαίον κ«ί οδτω πορίζονται τήν 
τροφήν των, άυ δεν προληφθώσιν ύπό άλωπέκων καί αγρίων 
κυνών, οΐτινες πρός τόν σκοπόν τούτον άκολουθουσι πάντοτε 
τ ά  ίχνη τής τίγρεως.

'Ω ς παράδειγμα τών φιλικών τού ανθρώπου 'διαθέσεων 
πρδς τήν τίγριν διηγείται ό ΟαιηρθβΠ ότι εΤδέ ποτε Ιθαγενή 
τινα τύπτοντα άνηλεώς του δεκαπενταετή υίύν του όστις 
είχε φονεύση μίαν νεαράν τίγριν. ’Ερω.τηδ·είς δ άνήρ δ ιατί 
έτιμώρει τόν υίόν του διά τοσουτον αξιέπαινου πραξιν άπήν- 
τησεν: ,,Οί άνθρωποι είς άλλα μέρη είμπορούν νά καταδιώ
κουν τάς τίγρεις, ήμεΐς όμως τάς άγαπώμεν. Ουτε έβλαψα 
ποτέ αύτά τ ά  ζώα ουτε μέ έβλαψαν άλλά έξ έναντίας μέ 
ωφέλησαν“ αμέσως δέ ήρχισεν έκ νέου νά τύπτη τον υίόν του.

"Οταν ή τίγρις συλληφθή ζωντανή καί έγκλεισθή έντός 
κλωβού, χάνει συνήΟ·ως τήν άγρίαν αυτής τόλμην. '.Η τίγρις 
έν έλευθερία ουσα ειυε τό μόνον θηρίον, τό όποιον τολμά 
να έπιτεθή κατά τού πράου μέν άλλά ρωμαλεωτάτου βου
βάλου, τον οποίον πολλάκις καί νίκα· ό'ταν όμως τ ά  δύο 
ταΰτα ζώ α παλαίσωσι πρός άλληλα έν κεκλεισμένω χώρω, 
ή τίγρις σχεδόν πάντοτε άποχωρεί ήττημένη. Ε ίς τινα 
τοιοδτον άγώνα εΤς βούβαλος ένίκησε μάλιστα δύο τίγρεις 
άλληλοδιαδόχως. Μόνον ό περίφημος ως μαχητής καί ωραιό
τατος τίγρις τού βασιλέως τού Οΐϊάβ, δ ονομαζόμενος Ίοόγ- 
γλας, όστις το  1869 μετεφέρθη είς ’Α γγλίαν. καί πολλάκις 
ήγωνίσθ·η κατά βουβάλων, ουδέποτε ένική&η. Ό σάκ ις είς 
τήν τίγριν ταύτην άντιπαρετίθ·ετο βούβαλός τ ις , εξέλεγε 
τήν κατάλληλον στιγμήν καί άνορθουμένη έπί τών ο’πισθ·ίων 
αυτής ποδών, κατέφερεν ισχυρότατου κτύπημα μέ' τούς προ
σθίους πόδας κατά τού βουβάλου καί συνέτριβεν :αΰτω τόν 
αυχένα. Οί μυώνες τών προσθίων ποδών τών τίγρεων εΐνε 
τοσουτον ανεπτυγμένοι καί έχουσι τοσαύτην δύναμιν, ώστε 
δ ι’ ένός μόνου κτυπήματος δύναυται νά συντρίψωσι τόν 
τράχηλον καί. τού ίσχυροτέρου· ζώου. ' Έ κ  τούτου δύναταί 
τις νά φαυτασθή, οίας γιγαντιαίας δυνάμεις εΐχεν ό ήμέτε- 
ρος αθλητής Παναγής Κουταλιανός, ότε, άγωνισ&είς πρός 
τίγριν, συνέτριψεν αυτή τήν σιαγώνα.

ΤΟ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ ,,ΒΕΖΟΓΒΙΟΣ«.



58 ΚΛΕΙΩ.

Ο Δ  A  I Μ f i  Ν.
Λιήγημα ύπ4 I .  I .  ΚΡΑΣ2ΕΒΣΚΪ. 

(οΐ'ΐ’έχίία.)

— „'Ολόκληρος ό βίος δέν έξαρκεί ίσως προς δημιουρ
γίαν έκείνου, το  όποιον σκέπτομα ι... εν αριστοτέχνημα“ άπε- 
κρίδη 6 Άδριανός μετ’ άφελείας.' Σο'ι τό  λέγω  μετά  τίνος 
κυνικής αναίδειας' δ ιότι με έννοέϊς καί δεν φοβούμαι μήπως 
με είρωνευδής. Ή  δ ά  δημιουργήσω έκεΐνο, τό  οποίον φέρω 
έντός μοι>, ή δ ά  πέσω δϋμα τοϋ δαίμονος, όστις μέ κατέχει.“

— „Με συγχωρεΐς“ άνεφώνησεν ό κόμης μετά ζωηρό- 
τητος, ως νά εΐχεν άπειρον ένδιαφέρον προς τό πράγμα, 
,,ποϊον δ ά  δέσης κριτήν του ποιήματος σου;“

— ,,Τδν εαυτόν μου!“ εΐπεν ό Άδριανός μετά  μ.εγάλης 
σοβαρότητος, ,,ουδένα άλλον προ τουεαυτοΰ μου. Ό  άληδής 
ποιητής πρέπει νά έγκλείη έν έαυτώ ολόκληρον τόν κόσμον, 
συμπασαν τήν ποικιλίαν των όντων καί δημιουργημάτων, 
ολόκληρον τόν άνδρωπον μέ όλας αυτοϋ τά ς παντοειδείς 
παραλλαγάς. Ό  ποιητής πρέπει συγχρόνως νά είναι κριτι
κός, ψυχρός, ένδουσιώδης, έν τη  έμπνευσει καί τώ ένδουσια- 
σμφ εκστατικός δημιουργός, έν ταΤς στιγμάις τής σκέψεως 
αδυσώπητος κριτής, πρέπει διά κάντας καί ποικιλοτρόπως 
νά α ίσδάνετα ί' καί έν συντόμω πρέπει είς τά  βάδη τής 
ψυχής του νά έγκρΰπτη τό σόμπαν.“

Ό  Μαριανος, πληγείς υπό τοϋ άφορισμοϋ τοότου ώς 
υπό πελέκεως, έταπεινώδη.

,¡Έχεις δίκαιον“ εΐπεν, ,,ουχ ήττον όμως πρέπει νά 
άκροαταί τ ις  καί τής φωνής του δημοσίου, τουλάχιστον 
όπως γνωρίση τήν στιγμιαίαν έντυπωσιν.

— „Στιγμιαίαν;“ υπέλαβεν ό Άδριανός. „‘Ο  μέγας 
ποιητής είναι ό κήρυξ οόχί τής ήμερησίας γνώμης, άλλά 
των αιώνων, εΐνε ή άδάνατος φωνή τοϋ άληδους καί του 
ωραίου. Τ ί εΐνε δ ι’ αυτόν ή στιγμή, έστω καί ή κρισιμω- 
τά τη  τοϋ βίου του;“

Τ αυτα λέγων δψωσε τούς ώμους καί προσλαβών φαι· 
δροτέραν όψιν έπλησίασε προς τόν καδήμενον φίλον.

—  „Ε ίχες δίκαιον“ είπε μέ μεταβεβλημένην φωνήν, 
,,δέν είναι τώρα ό κατάλληλος καιρός νά όμιλήσωμεν περί 
τοιούτων πραγμάτινν. Ά λλά πώς έχεις: Πόδεν έρχεσαι; 
Που πηγαίνεις; Τ ί κάμνεις; είσαι μόνος; ή μέ ποιον; Διά 
πόσον χρόνον; Θέλω νά τά  μάδω όλα δ ιά  μιας.“

„Καί έγώ εις πολλας έκ των έρωτήσεών σου δέν δά  
δυνη&ώ νά δώσω ουδεμίαν άπάντησιν“, άπήντησεν ό Μαριά- 
νος διστάζων. ,,Διήγον μέχρι τοϋδε άκατάστατον, αλλόκο
του καί αχαλίνωτου βίον. Ε π ειδή  ούδεν ποίημα έν τη 
κεφαλή μου φέρω, έδήρευον έκείνο τό όποιον οί άν&ρωποι 
παιδαριωδώς όνομάζουσιν ευτυχίαν. ‘Η  δήρα αυτη έτελείωσε 
φυσικω τ φ  λόγω, ή μάλλον περιεπλάκη (διότι δέν τήν δεωρώ 
ακόμη ώς τελειωμένην) μέ α’πογοητεόσεις, άποδαρρύνσεις, 
στενοχώριαν, άλλ’ όχι τουλάχιστον μέ άπελπισμόν . . . . .  
Ταξειδευω, δ ιότι μου εΐνε άδόνατον νά μένω κλεισμένος ’ς 
τό  σπίτι. Ε ίς ’Ιταλίαν διαμένω αρκετά πολύν καιρόν· έπί 
πόσον όμως δ ά  μείνω είσέτι, αγνοώ' ίσως έπί έτη, ίσως έπί 
ολίγος ήμέρας. Ε ίμαι συνειδισμένος νά μή δεσμεόωμαι άπό 
κανένα πράγμα, οϋτε καν άπό τά  ίδ ιά  μου σχέδια. Έσκό- 
πευον νά έπιστρέψω είς τήν Αυστρίαν, τώρα όμως σε ευρίσκω 
έδώ καί . δέν είξεύρω πλέον τίποτε, έκτός τοϋ ότι &έλω νά 
μείνω μαζή σου, έως δτου μέ άποδιώξεις.“

'Ο  Άδριανός τόν ένηγκαλίσδη, καί ή φιλία έγεινε primo 
Ímpetu μεγάλη καί εγκάρδιος.

„Είσαι δ ι’ έμέ“ εΐπεν ό Άδριανός, „άγκυρα σωτηρίας' 
έκ τοϋ καμάτου καί τής έρημίας ήρχισα νά βυδίζωμαι· 
είχα μαζή μου τήν μητέρα, άλλ’ ήναγκάσδη νά μέ έγκατα- 
λείψη. Τώρα έμεινα μόνος, άνευ περιδάλψεως, οίς περιπλα- 
νημένο, αδύνατο παιδί. Ά λλά που κατοικείς; Ή δ ελ ες  μόνον 
νά κάμης καμμίάν έκδρομήν έως έδώ ή; . . . .“

— „Κατέλυσα προσωρινώς είς του T ram ontana, τρία 
βήματα μακράν απ’ έδώ, εκεί όπου γευματίζεις. Έ ρχομ α ι έκ 
Μεαπόλεως μέ τήν αλλόκοτου Ιδέαν νά μεταβώ είς τήν 
νήσον Capri.“

Έ π ί τη  μνεία τής νήσου τοϋ Τιβερίου ό Άδριανός 
έσεισε τήν κεφαλήν.

,,Ή ιδέα δέν εΐνε καδόλου αλλόκοτος“, άπήντησεν. ,,'Η 
νήσος Capri εΐνε κολοσσιαίος σωρός χώματος έν τψ  μέσω 
τής δαλάσσης, οί δέ άνδρωποι όμοιάζουσι μέ φαντάσματα 
Ιλληνικών αγαλμάτων. Έ π ί τής νήσου Capri λαμβάνει 
χώραν έν έκ των επεισοδίων τοϋ ποιήματος μου.“

—  JA! προδίδεσαι“, εΐπεν ό κόμης γελών, ,,τό ποίημα 
λοιπόν πραγματεύεται τ ά  αρχαία κατορδώματα τής 'Ρώμης!“

— ,,Άπατασαι“, άπήντησεν ό ποιητής ωσαύτως γελών. 
,,‘Η υπόδεσις τοϋ ποιήματος μου εΐνε ή άνδρωπότης ολόκλη
ρος· άπό τών οχδών του Γάγγου προχωρεί μεταβάλλον 
χρώματα μέχρι τοϋ Ουιστοόλα, ώς ύπερμεγέδης έφις μέ 
ίριώδεις φολίδας έλικοειδώς κινούμενον δ ιά  τής Νινεβή, τής 
’Ιερουσαλήμ, τοϋ Νείλου, τοϋ Τιβέρεως καί τοϋ 'Ροδανοϋ “

“Ετεινε μετά σφοδρότητος τόν βραχίονα καί έξηκολοό- 
δησε:

„Τό ποίημά μου περιλαμβάνει όλόκληρον τόν κόσμον 
καί άδει τάς πράξεις καί τ ά  κατορδώματα τοϋ άνδρωπίνου 
γένους μέχρι τών ήμερών ήμών.“

„Απαιτούνται γιγαντιαΐαι δυνάμεις καί δ ιά  νά επιχει- 
ρήση τις μόνον τοιοϋτον έργον!“ εψιδύρισεν ό Μαριανος.

,,Γιγαντιαίον δάρρος, βεβαίως“ άπήντησεν ο' ποιητής. 
,.γιγαντιαΐαι σπουδαί καί φαντασία ανυψωμένη είς τήν ύψί- 
στην δόναμιν.“

'Ο  πορισμός τής δυνάμεως, ήτις απαιτείται, όπως κατά 
πάσαν στιγμήν ό ποιητής συγχωνεύηται καί συντήκηται μετά 
τοϋ περιεχομένου του ποιήματος καί συναφομοιώται μετ’ 
αυτοϋ, εΐνε ή φοβερωτέρα έργασία τοϋ πνεύματος. Τό παν 
αφανίζεται, τ ά  πάντα μηδενίζονται ενώπιον του’ αγώνος, όν 
αναγκάζεται ν’ άγωνισδή προς τήν ιδίαν φυσιν, άναγκάζων 
αυτήν είς αυταπάρνησιν, άνευ άπαρνήσεως τοϋ βίου, είς 
αποκλεισμόν τών ιδίων σκέψεων, είς χεριβολήν άείποτε νέων 
Ινδυμάτων, στενοτέρων, σφιγκτοτέρων, συνδλιβόντων τούς 
βραχίονας μέ σιδηράς λαβίδας. Φ αντάσδητι πρός στιγμήν, 
τόν έγκέφαλον Ινός γίγαντος έγκεκλεισμένον καί συμπεχιε- 
σμένον έν τη  κεφαλή ενός έντόμου! όπως τό  έντομον τούτο 
βομβή χροσηκόντως, πρέπει ό ποιητής νά έναρμόση έν αυτω 
τόν ίδιον έγκέφαλον, τόν ΐδιόν τον βίον! . . . .“

Έ νώ  ώμίλει, έσπινδηροβόλουν οί όφδαλμοί του καί ή 
βαδεΐα πεποίδησις, μεδ’ ής ανέπτυσσε τήν δεωρίαν του, 
έπενήργει καί έπί τοϋ σκεπτικισμού τοϋ κόμητος. Ή  είρω-
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νιχή διάδεσις, ήν ό κόμης Μαριανος έφερε μεδ’ έαυτοϋ, διε- 
λύδη ώς πάγος είς τούς φλογερούς λόγους του Άδριανοϋ. 
Ήκροάτο έκΛεπληγμένος.

— „’Αν δέν εΐνε τρελλός!“ έσκέφδη κα δ’ έαυτόν.
Ό  Άδριανός έγεινε ζωηρότερος.
„Φαντάζεσαι ένα άνδρωπον“, ήρχισε μετά πυρετωδεστέ- 

ρου ζήλου „άνδρωπον, όστις μόλις μίαν μηδαμινήν στιγμήν 
έχει τό δικαίωμα νά άνήκη είς τόν εαυτόν του; Πρέπει νά 
φέρη έπί τοϋ ζωντανού σώματός του τό  νεκρόν δέρμα των 
μεγαλητέρων κακούργων τοϋ κόσμου, πρέπει νά είσπνέη τήν 
δηλητηριώδη άτμοσφαίραν τής χαμέρπειας, τής παραφρο
σύνης, τής ανοησίας καί συγχρόνως νά είναι άγνώτατος άγ
γελος, άδώον βρέφος έν τώ  λίκνω, πρέπει νά συσσωματοϋ- 
τα ι μέ τό  ζώον καί μέ τήν δεότητα , μέ τό μάρμαρον καί 
μέ τόν βόρβορον . . . .  Ά λλω ς δέν εΐνε ποιητής! Συχνάκις 
ήκουσα παράπονα κατά τή ς τύχης τών δυστυχών έκείνων 
δαυματοποιών, οιτινες έκτελοϋσι ριψοκινδυνότατα κινήματα 
καί έκδέτουσι τό  σώμά των είς τά ς φοβερωτέρας καί άφυ- 
σικωτέρας διαστροφάς. Κ αί τ ί  νά εΐπωμεν περί τοϋ ποιη- 
τοϋ, τοϋ  οποίου τό πνεύμα καί ή καρδία υποβάλλεται ίκου- 
σίως είς Ικατοντάκις άλγεινοτέρας στρεβλώσεις;“

Ό  Μαριανος έσιώπα ώσεί τρομασμένος. 'Ο  Άδριανός, 
άφοϋ Ιξεφράσδη μετ’ ένδομυχου άλγους, έστράφη πρός τό 
παράδυρον. Περί τοϋ δέματος τούτου δέν ήδυνατο νά έξα- 
κολουδήση πλέον ή συνδιάλεξις, ήτις τοσούτω μάλλον Ιξήν- 
τλησεν άμφοτέρους, καδ’ όσον ευρεν αυτούς άπαρασκεύους.

„Αυτό τό ποίημα δύναται νά σοί έπιφέρη τόν δάνα- 
τον“, εΐπεν ό Μαριανος μετά τινα σκέψιν. „Εΐνε μάλιστα 
πρός όφελος καί αυτοϋ τοϋ ίδίόυ ποιήματος σου, νά φεισδής 
τών δυνάμεων σου, νά δώσης ήσυχίαν καί άνάπαυσιν είς τό 
πνεϋμά σου, καί να λησμονής άπό καιροϋ είς καιρόν ότι είσαι 
ένδους ποιητής. ΙΙρέπει, — έξηκολοόδησε μειδιών καί έγειρό- 
μενος — „πρέπει ένίοτε νά γίνεται τ ις  μικρόν χαιδίον καί νά 
μή εΐνε πάντοτε ύπερμέτρως σοβαρός καί φρόνιμος. Πρέπει 
νά διασκεδάζης τάς σκέψεις σου, νά κάμνης έκδρομάς. Ά ν 
δέλης, είμαι πρόδομος νά σοί παράσχω τουλάχιστον είς 
αυτό τήν βοήδειάν μου, δ ιότι είς όλα τά  άλλα εΐμαι παν
τελώς άχρηστος.“

'Ο  Άδριανός έφάνη πρός στιγμήν διστάζων.
„Δέν είξεύρω“, άπεκρίδη, ,,έάν εΐνε δυνατόν, άν καί ο 

περίπατος εΐνε υγιεινός καί μέ αναζωογονεί.“
,,Διατί δέν εΐνε δυνατόν; Ά ς δοκιμάσωμεν.“
'Ο  ποιητής ανύψωσε σπασμωδικώς τούς ώμους.
„Θά ίδωμεν“, άπεκρίδη σιγαλή τή  φωνή, „έκτός τοϋ 

δτι ή έργασία αυτη με καταστρέφει πνευματικώς, μέ υπε- 
δούλωσεν ωσαύτως καί είς τήν δύναμιν τής έξεως καί συνη- 
δείας. "Οπως ό μέδυσος, έν γνώσει ότι καταστρέφεται υπό 
τών πνευματωδών ποτών, ουτω καί έγώ Ιλκυομαι πρός τό 
δηλητήριον τοϋτο, όπερ μεταβαίνει είς τό  άϊμά του , είς τό 
σώμά μου, είς όλους τούς (στους τής όπάρξεώς μου. Γνω
ρίζεις, ότι δέσμιοι, ζήσαντες έπί μακρόν χρόνον έν τ ή  μεμο- 
λυσμένη ατμόσφαιρα τοϋ δεσμωτηρίου, άπέδανον άμα έξελ- 
δόντες είς τό  δπαιδρον.

'Η  σινηόρα Κόστα ήκουσε τήν μετά ζωηρότητος καί 
μεγαλοφώνως γινομένην συνδιάλεξιν καί εΰσυνειδήτως έκ- 
πληροϋσα τ ά  καδήκοντα τής άνατεδείσης αυτή υπηρεσίας, 
Ιρριψε δίς ή  τρις άνήσυχον βλέμμα είς τό δωμάτιον. Άλλ’ ό 
Άδριανός προσμειδιών άπέπεμψεν αυτήν διά 'τίνος χειρονομίας.

„Λοιπόν, που δ ά  προγευματίσωμεν; Ε ίς τοϋ Τραμον
τά να ;“ ήρώτησεν ό κόμης.

'Ο  Άδριανός έδίσταζε ν’ άποκριδή, καί έφαίνετο οίονεί 
άμφιβάλλων άν έπρεπε νά όμολογήση είλικρινώς τό αίτιον 
τών δισταγμών του; — ήρχισε νά όμιλή άλλ’ αίφνης έσιώ- 
πησεν · έπί τέλους όμως, λαβών ταχείαν άπόφασιν είπε μετά 
σπουδής:

„Μόλις έχανείδομεν άλλήλους μετά τοσαϋτα έτη, έλά- 
βομεν αμέσως, αγαπητέ κόμης', τοσαύτην οικειότητα, ώστε 
ουδέν μυστικόν δύναμαι νά έχω πλέον απέναντι σου. Θά 
μέ έννοήσης . . . .  Δέν πηγαίνω είς τοϋ Τραμοντάνα  . . . .“

'Ο  κόμης περιέμενε τήν έξήγησιν καί ηυχαρίστησε διά 
τήν έμπιστοσυνην, σφίγξας έν σιωπή τήν χεΐρα τοϋ Άδριανοϋ.

,,Έδυσίασα χάριν τοϋ ποιήματος τούτου“, εΐπεν ό Άδρια- 
νός βραδέως, ,,τά πάντα, ακόμη καί τ ά  τιμαλφέστερα τοϋ 
βίου μου όνειρα. 'Η  καρδία μου είχε καί έχει ανάγκην τής 
καρδίας, άλλ’ άπεσπάσδη καί άποσπάται έκ τώ ν στέρνων 
μου. 'Ω ς ό τραυματίας έπί τοϋ πεδίου τής μάχης τ ά  κα* 
δημαγμένα έντόσδια, ούτως ώδώ  αυτήν όπίσω είς τό  στή- 
δός μου. Ή γάπω ν καί άντηγαπώμην διέρρηξα τόν δεσμόν 
τή ς καρδίας, όστις ήδόνατο νά μέ καταστήση ευτυχή, δ ιά  
νά μή παυσω τοϋ νά ήμαι ποιητής. 'Η  έρωτική άγάπη καί 
ή ποίησις ζηλοτυποϋσιν άλλήλας· δέν δύναταί τις νά λα- 
τρεύη άμφοτέραις τα ΐς δεοίς, εί καί όμοιάζουσιν άλλήλαις 
ώς άδελφαί καί πολλάκις υπό τών πολλών συγχέονται καί 
ταυτοποιοϋνται. Ά λλ άς άφήσωμεν τ ά  παλαιά δεινά καί 
τ ά  παρελδόντα, πρός τ ά  όποια κατέστην σύν τώ χρόνω 
ανάλγητος . . . .  “Η δη καί πάλιν ή  νεότης άπαιτεΐ καί 
υπενδυμίζει τ ά  δίκαιά της , . Ε ίς τοϋ Τραμοντάνα συ-
νηντήδην μετά τίνος Ά γγλίδος . . . .  μίς 'Ρ ό ζα  . . . . Αί- 
σδάνομαι ότι ήδυνάμην νά τήν έρωτεδδώ' διότι, δεν ήξευρω, 
ουρανία τ ις  ή καταχδονία δόναμις μέ προσελκύει πρός αυ
τήν. Πρέπει νά τήν αποφύγω, δ ιά  νά μή γείνω έπίορκος 
είς τόν εαυτόν μου. Κ αδ’ ήν στιγμήν τά  χείλη μου δά  
συνήντων τά  ίδικά της, δά  ήμην πάραυτα νεκρός ώς ποιη
τής . .  . .“

'Ο  Μαριανος ήκροάσδη μέχρι τέλους καί άνεκάγχασε.
,7Α1“ άνεφώνησεν, „Αυτή δ ά  εΐνε ή σφαλερωτέρα δεωρία 

τοϋ κόσμου. Εύρίσκεσαι έν τ ή  απάτη. 'Ο  έρως; ό έρως 
εΐνε ή κασταλία πηγή τής έμπνευσεως καί τοϋ ποιητικού 
ένδουσιασμοϋ . . . .“

„Μάλιστα! άλλά μόνον ό δυστυχής έρως, ό άνευ έλπί- 
δος, ό αίδέρειος, ό πλατωνικός έρως! ,,διέκοψεν αυτόν ό 
Άδριανός.“

„Καί άλλο νέον! Μήπως ή Άγγλ'ις είναι τόσον έπικίν- 
δυνος, ώστε νά δέλη να σέ καταβιβάση έκ τών πλατωνικών 
σφαιρών;“ εΐπεν ό Μαριανος γελών.

—'„Δέν μέέννοείς“, υπέλαβεν ό Άδριανός συνοφρυούμενος 
„ 'Η  Μίς 'Ρόζα είναι αγνότατος άγγελος, δ ι’ έμέ
όμως έχει σατανικόν δέλγητρον. Αίσδάνομαι ότι δά  περιέ- 
πιπτον είς μανίαν, είς τό σφοδρότατον πάδος, άν παρεδιδό- 
μην είς τό αΐσδημα, όπερ μέ ελκύει πρός αυτήν.“

'Ο  ποιητής έκίνησε τήν χεΐρα καί ώς άν εί έβούλετο 
νά διαφυγή τόν έπαπειλουντα αυτόν κίνδυνον, έδραμε τα 
χέως πρός τό παράδυρον.

'Ο  Μαριανος ίστατο ακίνητος καί παρετήρει αυτόν μετά 
τίνος έκπλήξεως.

— „Θά σοί ομολογήσω είλικρινώς“, είπε μετά τινας 
στιγμάς, „ότι δέν δ ά  έδυσίαζον τήν ζωήν μου ουδέ δ ιά  τό 
ώραιότατον καί δαυμασιώτατον ποίημα τοϋ κόσμου. Έ άν, 
δ ιά  νά μεταβληδώ είς άδάνατον άοιδόν, έπρόκειτο ν’ άπαρ- 
νηδώ τήν άνδρωπίνην φύσιν, τόν έρωτα, τήν γυναίκα, τήν
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μόνην ελπίδα εύδαίμονος στιγμής έπί της γης, άν καί μόνον 
τήν μανίαν και την έκ του πάθους παραφροσύνην ώφειλον 
ν’ άπαρνηθώ, θ ά  έποδοπάτουν τον άκτινοβόλον στέφανου 
καί θ ά  προότίμων νά ζώ  ώς ό άπλούστατος τών ανθρώπων, 
έν τη  εύδαμονία του έρωτος.

—  „Μειδίαμα οϊκτιρμού ¿πλανήτη περί τ ά  χείλη του 
Άδριανού, άκούσαντος τούς λόγους τούτους του κόμητος.

,,Φ ίλτατέ μοι“, είπε ψυχρώς, ,,μοί φαίνεται ότι πάντα, 
όσα φλυαρουμεν περί της έλευθέρας ήμών β.ουλήσεως και 
περί τής Εκλογής του ήμετέρου προορισμού, είναι αποκυή
ματα τού εγωισμού και τής φιλαυτίας. Ούδείς ποιεί εαυτόν 
τοιούτον, οΐος εΐνε, 
άλλα πάντες υπο
κείμενα είς άνα- 
πόδραστόν τινα 
νόμον, καί φέρο- 
μεν μεθ’ έαυτων 
τάς ήμετέρας τυ- 
χας, άμα γεννώ- 
μενοι . . . .  Σύ εί
σαι τοιούτος, οΐος 
κ ατ' ανάγκην έπρε
πε νά ήσαι, ωσαύ
τω ς δέ καί εγώ.
Κ αί άν ήδελον νά 
ήμαι άλλος, δεν 
θ ά  ήδυνάμην . .“

Ό  κόμης πα- 
ρετήρησε τόνποιη- 
τήν ώς άνθρωπον, 
τον όποιον δέν είχε 
πλέον ανάγκην νά 
σπουδάση περαι
τέρω.

„Θά σοί προ
τείνω άλλο τι“, 
άπήντησε μετά τι- 
να στιγμήν. „’Αν 
ή Επικίνδυνος αυτη 
Μ ίς 'Ρόζα δέν σοι 
έπιτρέπη νά πη-
γαίνηςείςτούΤρα- 
μοντάνα, όπου του
λάχιστον ή μα
γειρική είναι όχι 
πάρα πολύ ιταλική καί κάπως άνθρωπινή, ή δε από τής τ ίρ -  
ράτσας  θέα θαυμασιωτάτη καί απαράμιλλος, τότε  άς μι- 
σ&ώσωμεν δύο όνους καί άς έπιχειρήσωμεν μικράν τινα έκ- 
δρομήν όπου δήποτε, είς τήν τύχην, εις τούς δρυμούς καί 
τ ά  όρη, όπου δήποτε θέλεις . . . .  Έ γ ώ  προτείνω, είς τό

’Επειδή δέ  οί δρόμοι Εν ώρα νυκτός δέν εί
ναι πολύ άσφαλεΤς, δυνάμε&α, έν ανάγκη, νά διανυκτερευ- 
σωμεν έν μικρω τινι πανδοχείω υπό τά ς καστανέας.“

'Ο  Άδριανός, πρίν ή άποκριθη, ήνέωξε τήν θυραν τού 
Εξώστου καί περιεσκόπησε τ ά  περίχωρα. Ή τ ο  αίθριωτάτη 
ήμέρα· Ελαφρά καί υπόλευκα νέφη ΐσταντο μετέωρα έν τω 
ουρανα.

„Καλά λοιπόν, άς ύπάγωμεν.“ άπεκρί&η, „Έπίτρεψόν 
μοι μόνον νά λάβω μαζή μου δύο φύλλα χάρτου. Τ ίς  οΐδε! 
’Ενίοτε γενύάται άνελπίστως, άπροσδοκήτως, κα θ’ οδόν,

μεταξύ τω ν ' φαιδρών διαλόγων μας, δακρύβρεκτός 'τ ις  
στίχος . . .

,,Σοί έπιτρέπω, άν δ·έλης, νά ’πάρης μαζή σου ολόκλη
ρον δέμα χαρτιού, καί είμαι πρόθυμος νά το βαστώ έγώ. 
Άπαιτω όμως, έν περιπτώσει καθ’ ήν ή τύχη μέ θέση παρά 
τό  λίκνον νεογέννητου τινός-Επεισοδίου, νά μοί έπιτρέψης 
νά προσατενίσω τό  νεογνόν είς τούς οφθαλμούς.“

Ό  Άδριανός έσεισε τήν κεφαλήν.
,,Μή άπαιτής τοιούτόν τ ι παρ’ έμού, σέ παρακαλώ“ 

άπήντησε μελαγχολικώς καί ταπεινή τή  φωνή. ‘ Ερχονται 
ένίοτε οτιγμαί, καθ·’ άς άκουσίως έξορμά τ ι  έκ τού στή-

δ'Ους, ά λλ α  μετά  
ψυχραιμίας νά το 
απαγγείλω , νά  τό  
άναγνώσω, ά χ !δέν 
δύναμαι!“

'Ο  κόμήςδέν 
έπέμεινε· ήτο είς 
άπίστευον βαθμόν 
συναινετικός.

Ό  Άδριανός 
έστράφη προς τήν 
θύραν καί έκάλεσε 
τήν S ignora Co
sta, όπως φροντίση 
δ ι’ όνους, οίτινες 
έν Σορρέντω εύ- 
ρίσκονται πολυά- 
ριδ·μοι κατά  πά
σαν ώραν τής ημέ
ρας. Ευτυχώς κατά 
τήν στιγμήν ¿κεί
νην έπέστρεφον είς 
τό Castellaraare 
εύθυμοί τινες ο’νη- 
λάται, οΐτινεςΐσως 
εΐχον όδηγήση οί- 
κογένειάν τινα είς 
τό Σορρέντον. Ή  
κυρία Κόστα Εκά- 
λεσεν από τού πα
ραθύρου τον γνω
στόν αυτή Τόνι 
μέ το ήλιοκαές 
στήθος καί τόν 

ένα οφθαλόν σκαρδαμυσσοντα, καί τά  μακρόωτα ζώα έστα- 
μάτησαν προ τού κεκλεισμένου πυλώνος, τού οποίου τά  
φύλλα άνεπετάσθησαν αίφνης υπό τίνος γυμνόποδος μειρά
κιου. Ή σ α ν  πολυάριδ·μοι όνοι πρός έκλογήν, έκτός δέ τού 
οδηγού Τόνι ήτο καί έτερός τις λαζαρώνος φορών ερυθρόν 
σκούφον έπί τής άκτενίστου κεφαλής καί κρατών ίσχυρόν 
τ ι  ρόπαλον πρός ότρυνσιν τών όνων . . . .

3. .

Έ κ  τής άκροθιγούς ταΰτης καί άτημελήτου σκιαγρα
φίας έγνώρισεν ήδη c αναγνώστης τον ήρωα, όπως τουλά
χιστον παρουσιάζετο μακρόθεν είς κοινούς καί συνήθεις 
θεατάς. Ά λλ’ ή ■ είκών δεν είναι τελεία καί μόνον άμυδρώς 
καί άσθενώς άναπαριστά τήν δυσπερίγραπτον καί δυσδιά- 
γνωστον μορφήν. 'Ο  Άδριανός ήτο ' Εξαιρετικόν τ ί  όν. Ή

Η  ΑΙΓΎΠΤΙΑ ΑΟΙΔΟΣ ΖΕΝΑΒ.
Είκών υπό ’Αλφρε’δου Schüler.
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νεότης αυτού συνέπεσεν είς τήν έποχήν, καθ’ ήν έν Πολωνία 
ή ποίησις έξήνθησε μέ τήν δυναμιν έκείνην, μεθ’ ής ή νεαρά 
κάλυξ διαρρηγνύει τό  περιβάλλον αυτήν περικάλλυμα. Έ ν  
τή  ήλικία, καθ’ ήν τ α  παντα έπιδρώσι μετα τής μεγίστης 
ισχύος έπί τού ανθρώπου, έμεθύσκετο έκ τού δροσερού, 
άφρίζοντος, νεανικού έαρινού άσματος. Ή  τύχη έδωκεν 
είς τό ευαίσθητον παιδίον ώς διδάσκαλον καί παιδαγωγόν 
ένα έκ τών ευαίσθητων ¿κείνων άνδρών, οΐτινες αισθάνονται 
τήν ανάγκην νά λατρεύωσι, νά μετεωρίζωνται, να αγαπώσι. 
Παρά τού άνδρος τούτου έδιδάχ&η ό παΐς τό υψος τής 
ποιήσεως, τήν θείαν αυτής γένεσιν, τήν σημασίαν αυτής. 
Ύπό τήν έχίβλεψιν αυτού άνεφλέχθη ό Άδριανός υπό τού 
θείου πυρός τής ποιήσεως καί ήρξατο ένωρίς νά ζή έν αυτή. 
Ή  έν τ ή  πρωία τής ζωής άπορροφη&εϊσα μεθυστική αυτη 
άμβροσία έσχε θαυμάσιον έπενέργειαν έπί τού όλου οργα
νισμού. 'Ο  Άδριανός έπαυσε προώρως νά ήναι παιδίον. 
Ή σθάνετο εαυτόν ποιητήν. Μέ τήν ιδέαν, ότι εΐνε άνωθεν 
κεκλημένος, προωρισμένος ποιητής, ήρχισε συγχρόνως καί ή 
τάσις τού νά έπιδιώκη τόν πάντων ανώτατου καί λαμπρό- 
τατον στέφανον. Ή  τάσις αυτη, προελθούσα κυρίως έκ τού 
χαρακτήρύς του, υπεθάλπετο ίσως καί υπό τή ς οικογενειακής

ανατροφής τού παιδός, όστις ώς μονογενής υίός ήγαπδτο 
υπό τής μητρός δ ι’ απείρου στοργής καί αγάπης. Δέν ήρ- 
κειτο είς το νά ήνε ποιητής, άλλ’ ήθελε νά ήνε ό μέγιο τος  
τών ποιητών. Η  έκ μέρους τής μητρός αγάπη καί απο- 
θέωσις ένέπνευσεν είς τον πάϊδα τήν πρώτην Ιφ’ εαυτόν 
πεποίθησιν. 'Ω ς έξ ένστικτου δέ ήρχισε κατόπιν νά αισθά
νεται ότι, δ ιά  νά τύχη τού μεγάλου σκοπού του, ώφειλε νά 
αφιέρωση όλον εαυτόν προς τούτο. Τοιουτοτρόπως al πρώ- 
τα ι περιπτύξεις των Μουσών έπλασαν αυτόν όλως άκανό- 
νιστον καί άτακτον. Α λλά πάντα ταύτα θ ά  κατέληγον 
ίσως, μετά γελοίαν τινά αποτυχίαν, είς τό μηδέν, άν ό 
έξαίρετος ¿κείνος διδάσκαλος, ό συνετώτατος άλλά ευερέ
θιστος καί πρός τόν Ενθουσιασμόν υπερβαλλόντως ρέπων 
¿κείνος άνήρ, δέν έδίδασκεν ευθύς έξ αρχής τύν μαθητήν 
του, ότι ή ποιητική μεγαλοφυία παρέχεται μέν πράγματι 
παρά τού θεού, άλλά θεραπεύεται καί καλλιεργείται καί 
τρέφεται ύπό τή ς έργααίας ■ καί ότι ή τροφός αύτη δυναται 
μέν ένίοτε νά πνίξη έν τ ή  παραφορά της τό περι&αλπόμενον 
νεόττιον, άλλ’ άνευ αυτής τής τροφού ουδέποτε θά  δυνηθή 
τό νεόττιον νά μετεωρίζεται, ουδέ κάν νά περιπατή άπλώς.'

(t'iKTui avff/eia.)

1. Jam es Chalmers. Ό  αληθής εφευρέτης τού  γραμ
ματοσήμου (έν σελ. 49), μετά σχετικού άρθρου.

2. ΑΡΑΒΕΣ ΠΑΙΖΟΝΤΕΣ. Είκών κατά τήν Ελαιογρα
φίαν τού L. Carl M üller (έν σελ. 53). ‘Ο  καλλιτέχνης πα- 
ρέστησεν Ενταύθα λίαν έπιτυχώς Εν έκ τών κυριωτάτων 
χαρακτηριστικών τού ανατολικού βίου. Πάσαι αί σεμιτικαί 
φυλαί, αί κατοικούσαι χαρά τά ς άκτάς τής μεσογείου θα
λάσσης, εχουσι κοινήν τήν τάσιν πρός τό άνετον καί τό 
ονειροπόλον τού βίου καί Εξαιρετικήν αγάπην πρός τά ς παι- 
δικάς καί αφελείς διασκεδάσεις, άς παρέχουσιν αυ’τοΐς τά  
αθώα παιγνίδια. Ε ίς όλα τά 'α να τολ ικά  παιγνίδια ουδέποτε 
πρόκειται περί τού κέρδους, άλλ’ ό κύριος σκοπός τών παι- 
ζόντων εΐνε αυτή ή έκ τού παιγνιδιού χροερχομένη διασκέ- 
δασις· δ ιά  τούτα τ ά  παιγνίδια ταύτο διατηροϋσιν Ενταύθα 
πάντοτε τόν αφελή καί παιδικόν χαρακτήρα των, καί μετά 
πλείονος περιεργείας καί Ενδιαφέροντος ή χαρά τά ς πρασίνας 
τραπέζας τών εύρωπαϊκούν καταγωγίων σταματά Ενταύθα ό 
ξένος Ευρωπαίος όπως παρατηρήση τ ά  έκφραστικώτατα πρό
σωπα των τε  παικτών καί τών παρισταμένων θεατών.

3. ΤΟ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ 
,,ΒΕΖΟ ΪΒΙΟ Σ“ (έν σελ. 57). Νέον κατόρθωμα της κατά 
θάλασσαν πολεμικής τέχνης εΐνε τό αμερικανικόν καταδρο- 
μικόν „Βεζούβιος“. 'Ω ς  πρός τήν τα χύτητα  τό πλοΐον τούτο 
άπεδείχθη α’παράμ.ιλλον· κατά τόν πρώτον αυτού πρός δο
κιμήν γενόμενον πλούν έκ τού ναυπηγίου Cramps έν Φιλα- 
δελφία κατά  τό  μήκος τού ποταμού καί τού κόλπου τού 
D elaw are, ή ταχύτης αότου ήτο 39 ,87 ί  χιλιόμετρα τήν 
ώραν, ένω έν τω συμβολαίω εΐχε προσυμφωνηθή ή· ταχότης 
είς 37,100 χιλιόμετρα τήν ώραν. 'Ωσαύτως θαυμάσια προσ- 
δοκώνται τ ά  άπότελέσματα τών πειραμάτων μέ τά  δυναμι- 
τιδογεμή τηλεβόλα τού συστήματος Zalinski, άπερ φέρει τό 
πλοιον. 'Η  ήμετέρα είκών παριστα τον τρόπον καθ’ όν είναι 
διατεταγμένα καί Εστερεωμένα έπί τού „Βεζούβιού“ τ α  δυ·

ναμιτιδοβολα, ωσαύτως δέ καί τήν πιθανήν Ενέργειαν τών 
εκσφενδονιζομένων βομβών κατά τίνος έκ τών νέων θω- 
ρηκτών.

4. Η  ΑΙΓΎΠΤΙΑ ΑΟΙΔΟΣ ΖΕΝΑΒ (έν σελ. 60). Ή  
καλλικέλαδος αδτη τής Αίγύπτου αηδών, ήν κατώρθωσε νά 
ζωγραφήση Εν τω  έργαστηρίω του ό έκ Μονάχου ζωγράφος 
Άλφρέδος Schüler, ονομάζεται κυρίως Senab H anim , κατά
γετα ι δέ Εκ τού παρά τω  Καΐρω προαστείου Bulak καί εΐνε 
θυγάτηρ ενός πραγματευτού ιναντοφλών. Άπό τή ς παιδικής 
αυτής ήλικίας είχε φωνήν ώραιοτάτην καί προσεκαλεϊτο είς 
τους γάμους καί τά ς λοιχάς χαρμοσύνους έορτάς καί πανη- 
γύρεις όπως τέρψη τά ς άκοάς τών προσκεκλημένων ξένων 
Bta τού θελξικάρδιου της άσματος. Κ ατά τινα τοιαύτην 
εορτήν ή σύζυγος τού μεγάλου Άσσανοόν πασσά, ή περικαλ
λής καί φιλόμουσος F aia  H anim , διαβαίνουσα έφ’ άμάξης 
παρά τινι οίκία, έν ή έωρτάζοντο γάμοι, ήκουσεν άδουσαν 
τήν νεαράν άοιδόν καί τοσουτον κατε&έλχ&η έκ τού άσμα
τος αυτής ώστε προσεκάλεσεν άμέσως δ ιά  τού ευνούχου της 
τήν καλλίφωνον νεάνιδα είς το Χαρέμιον, έ^ιλοδώρησεν αυ
τήν μέ δαψιλή καί πλουσιώτατα δώρα καί ακολούθως έπεμ- 
ψεν αυτήν πρός τήν διάσημον καί ευρωπαϊκής φήμης άπο- 
λαύουσαν άοιδόν Ά λμας, όπως τελειοποιήση δ ιά  τή ς τέχνης 
τό  φυσικόν δώρον τής καλλιφώνου κόρης. ’Εντός ολίγου 
διαστήματος ή ευφυής μαθήτρια, κατά τήν ομόφωνον κρίσιν 
πάντων τώ ν ειδημόνων, υπερέβη πολύ τήν· διδάσκαλον ha, 
δέ μένη πλησίον τής αυλής, συνεζεόχθη είς γάμον μετά  τού 
Άμίν Βέη, θυσιάσασα χάριν τη ς τιμής ταυτης τόν νεανικόν 

αυτής έρωτα. Δημοσία ουδέποτε αδει ή έξοχος *αυτη άοι- 
δός, ένεκα τής υψηλής αυτής κοινωνικής θέσεως· απολαύει 
όμως μεγάλων τιμών, κατοικεί μικρόν τ ι  παλάτιον καί λαμ
βάνει πολυτιμότατα δώρα έξ όλων τώ ν χαρεμίων, φέρει δέ 
καί τόν τίτλον τών εύγενών άράβων γυναικών „Hanim “.. Ή  
φωνή αυτής δέν εΐνε μέν πολύ ίσχυρά, άλλ’ έχει θαυμασίαν 
γλυκύτητα καί ικανήν τεχνικήν ασκησιν.
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Μ ετα ξύ  τώ ν  Έ οχιμ ινω ν. Ή  κατοικία των Έ σκιμώ ω ν έχει κατά 
μέσον δρον 15 ποδων διάμετρον καί εσωτερικήν ύψος 5 ποδών. Ε ίς το 
εσωτερικόν αυτής άγει μακρός διάδρομο«, τον όηοΤον μόνον ερποντες δ ί 
νονται νά διέλδωσιν. 'Ο  εισερχόμενος είς τοιαύτην τινά καλύβην, εύρίσκει 
τούς έν αυτί} κατοίκου« ενδεδυμένους έλαφρότατα Ινδυ'ματα, διότι ή δερ- 
μότης έν ττ} καλύβη άνέρχεται μέχρι των 25 βα&μών Ρεωμύρου. Ή  μόνη
έργασία των άνδρών εΐνε δ πορισμό« τροφή; διά τήν οικογένειαν ή τροφή 
των συνίσταται κυρίω« εΐ« κρέα; φώκης. Αι γυναίκες εργάζονται άκατα- 
παύστως καί άκαμάτως μέ τήν ραφήν ενδυμάτων καί την οκευαβίαν τών 
φαγητών, ήτι« βεβαίως ούδεμίαν δυσκολίαν παρέχει αύτάίς, καδότι, ώς 
εΐπομεν, το φαγητόν κατά τό πρόγευμα, τό γεύμα, καί τό δέίπνον είναι 
πάντοτε τύ αυτό; δηλ. κρέα« φώκης. Ή  καλύβη φωτίζεται ύπό ένδ« 
λύχνου, περί τον δποΤον κάδηνται οι κάτοικοι όκλαδόν, μασσώντε« τό λίπος 
του φωκείου κρέατος καί άποπτύοντες τον παχύν χυμόν εί< τήν φλόγα, 
όπως μή σβεσδή. 'Η  δρυαλλίς του λύχνου κατασκευάζεται έκ τριχών 
ίππελάφου. Πυρ άνάπτουσιν οί Έσκιμωοι διά τής προστριβής σιδήρου 
επί λίδων, τά  δέ ξηρά φύλλα τής γροιλανδικής ιτέας, του μόνου δενδρυλ
λίου τής χώρας, χρησιμεύουσιν ώς όπέκκαυμα (ίσχα). Ή  δεξιότης τών 
γυναικών έν τω ράπτειν εινε καταπληκτική, αν καί ώς βελόναι χρησι- 
μεόουσι μόνον ¿στάρια ΐχδίω ν, καί ώς νήμα οί λεπτότατα έσχισμένοι 
τένοντες Ικ  των άπεξηραμένων πτερυγίων τής ούρας των φωκών. Τά 
δέρματα τών φωκών μεταχειρίζονται οι Γροιλανδοί ώς έπανωφόρια, ενώ 
τά εσωτερικά των φορέματα (υποκάμισα κτλ.) κατασκευάζουσιν 1κ πτίλων 
γηνών καί άλλων πτηνών. ’Αξιοπερίεργος εινε δ τρόπος τής μνηστείας 
παρά το~ς Έσκιμώοις. 'Ο ταν ό Έσκιμώος νεανίας νομίζη δτι κέκτηται 
ήδη άρκοΐσαν έν τω  κυνηγίω ικανότητα, ώστε νά διατρέφη οικογένειαν, 
οκάπτει λάκκον τινά είς τό έδαφος καί στρωννυει αυτόν μέ δέρματα φώ- 
κης- άκολούδως βυδίζεται είς τδν λάκκον μέχρι του λαιμού, τούδ’■ δπερ 
σημαίνει ότι δέλει νά νυμφευδη. Ή  ειδησις διαδίδεται αμέσως καί αι 
Έ σκιμώ αι νεάνιδες συνέρχονται πανταχόδεν καί περιφέρονται έπιδεικτικώς 
περί τον μνηστήρα, δστις αναπήδα αίφνης έκ του λάκκου, άρπάζει τήν 
εκλεκτήν τής καρδίας του καί σύρει αυτήν είς τήν καλύβην του, ενώ ή 
νεανις προσποιείται ότι άνδίσταται. Ά μ α  έλδουσα είς τήν καλύβην του 
μνηοτήρος ή νεανις δεωρεΤται ώς νόμιμος σύζυγός του. Αί δπανδροι 
γυναίκες φοροΰσι μέλαιναν ταινίαν περί τήν κεφαλήν, α ί άνύπανδροι κυα
νήν, αί δέ χήραι λευκήν.

Π ρός ά νάμνηοιν . 'Ο  πρίγκηφ Γόρσκυ έν Πετρουπόλει ήτο μέγας 
χαρτοπαίκτης καί έπαιζε πάντοτε σημαντικά ποσά. Ε σπέραν τινά έχασεν 
είς τό παιγνίδιον όλην του τήν περιουσίαν (κεφάλαια, παλάτια, ίπαύλεις, 
κτήματα κτλ.), καί μόνον τω υπελείπετο είσέτι ή  αμαξά του, ήτις περιέ
μενε παρά τή δύρα τής λέσχης. Άφου έπί τέλους έχασε καί τήν άμαξαν 
του, διεκύβευσε καί τούς ίππους του οΐτινες ωσαύτως έχάδησαν, 'Ο  δυ
στυχής άπέμαξε τόν ιδρώτα άπό τον) μετώπου του καί είπε μέ βραγχώδη 
φωνήν: „έχω ακόμη καί τήν ιπποσκευήν μου, τήν άργυρον ίπποσκευήν, 
τήν όποιαν χδές μόλις έλαβα έκ Παρισίων. Τήν δέτω δι’ εκατόν ρούβλια!“ 
Ή  τύχη του παιγνιδιού ήλλαξεν αίφνιδίως και ό πρίγκηψ Ικέρδησε. Διε- 
κΰβευσεν όλόκληρον τό ποσόν καί πάλιν εκέρδησεν. Ή  τύχη εξηκολούδησε 
νά το” εΐνε ευνοϊκή καί μετά παρέλευσιν όλίγων ωρών δ πρίγκηψ άνεκτή- 
σατο τήν άπολεσδεϊσαν περιουσίαν του. „Τώρα πλέον άρκεϊ“ εΐπεν άνι- 
στάμενος, „εις τό έξης δέν έγγίζω πλέον τά παιγνιόχαρτα“ . 'Ο  πρίγκηψ 
έτήρησε τόν λόγον του, καί έν τω μεγαλόπρεπά? αυτού παλατιω έν Πέτρου- 
πόλ^ι κρέμαται είσέτι εντός ύαλίνης δήκης ή άργυρα ιπποσκευή ■— π ρ ύ ς  
ά νά μνηο ιν . *

’Α ν τα γω ν ισ μ ό ς . 'Ο τε  αί άτμοπλοϊκαί έταιρείαι τοΰ ατλαντικού 
ώκεανοΰ εδρίσκοντο είς πεισματωδέστατον άνταγοινισμόν πρός άλλήλας, 
καί προσεπάδουν έκαστη διά παντός μέσου νά προσέλκυση πρός έαυτήν 
τό τότε ίσχυρότατον ρεύμα τών άποδημουντων είς τόν Νέον Κόσμον, οί 
καταβιβασμοί των ναύλων διεδεχοντο άλλήλους μετά μεγάλης ταχότητος. 
Ιΐασαι αί έταιρεϊαι ήμώλώντο πρός άλλήλας έν τή  περιποιήσει καί περί-

δάλψει τών επιβατών, ήτις έπί τέλους κατέληξεν είς πολυτέλειαν. Οί έπι- 
βάται τοΰ μεσαίου καταστρώματος έλάμβανον δσημέραι μαλακωτέρας κλί- 
νας καί έκλεκτοτέραν τροφήν έν άφδονίφ, τά δέ άτμόπλοια ώμοίαζον κατά 
τήν πολυτέλειαν καί μεγαλοπρέπειαν προς δαλάσσια παλάτια. Ό  έν Νέα 
Ί ί ρκη πράκτωρ τής γραμμής Cunard έλαβεν έπί τέλους παρά τών διευ- 
ίυντών αύτου τήν έντολήν, νά διατηρή πάντοτε τάς τιμάς διά τήν επι
στροφήν είς Ευρώπην κατά 3 λίρας στερλίνας μικροτέρας ή αί άλλαι 
γραμμαί, καί έν περιπτώσει οίουδήποτε καταβιβασμοΰ των ναύλων έκ 
μέρους τών λοιπών εταιρειών, νά συμμορφώται πάντοτε πρός τήν έντολήν 
ταύτην, χωρίς νά περιμένη ιδιαιτέρας οδηγίας. 'Ο  πράκτωρ συνεμορφώδη 
κατά γράμμα πρός τήν διαταγήν ταύτην: 'Ο τε  ή  γραμμή R ed S ta r  (του 
έρυδροΰ άστέρος) είδοποίησεν δτι ό ναύλος έξ ’Αμερικής είς Ευρώπην 
στοιχίζει 4 λίρας στερλίνας, Ó πράκτωρ της γραμμής C unard  κατεβίβασεν 
αυτόν εις 1 λίραν στερλ. Αίφνης δμως ή εταιρεία Inm ann καταβίβασε 
τόν ναύλον εις 3 λίρας, ό δέ ευσυνείδητος πράκτωρ, εκτελών ακριβώς τήν . 
δοδεϊσαν αύτώ διαταγη’ν, άνηγγειλεν άμεσως διά μεγάλων τοιχοκολλη
μάτων δτι οί ταξειδευοντες είς Ευρώπην διά τών άτμοπλοίων της εται
ρείας C unard  δέν ύποχρεοΰνται νά πληρώσωσιν ούτε λεπτόν. 'Ο  άντα- 
γωνισμός δμως δέν έμεινεν έως έδώ , άλλά προέβη έτι περαιτέρω: μετά 
τρεις ημέρας δηλαδή τ' εταιρεία R ed  Croas κατεβίβασε τόν ναύλον είς 
2 ‘/i λίρας. Ό  πράκτωρ τής γραμμής C unard , έκπληρών κατά γράμμα 
τήν εντολήν τών διευδυντών, όχι μόνον παρείχε δωρεάν τά εισιτήρια άλλά 
καί έπλήρωνε 10 σελίνια μετρητά είς έκαστον επιβάτην. Δυστυχώς η 
παραδείσειος αδτη κατάστασις δέν ήδυνήδη νά διαρκέση έπί μακρόν. Οί 
λοιποί άνταγωνισταί ήναγκάσδησαν έπί τέλους νά ύποχωρήσωσι καί μετ’ 
ού πολύ υψώδησαν πάλιν οί ναύλοι, ήδη δέ ό επιβάτης του μεσαίου κα- 
ταστροίματος πληρώνει πέντε λίρας στερλίνας έξ ’Αμερικής μέχρι τής Ε υ
ρώπης καί άρκάΓται είς την παρεχομένην αυτα άπλουστάτην τροφήν.

Τό π ο λ ν τ ιμ ό τα το ν  μ έτα λ λ ο ν .  Πόσον’ άπατώνται οί νομίζοντες 
δτι ό χρυσός καί δ άργυρος είναι χ α τ '  εξοχήν  π ο λ ύ τ ιμ α  μ έτα λ λ α , φαί
νεται έκ τής επομένης άντιπαραβολής τών μετάλλων καί τών,τιμών αύτών 
πρός άλλήλας, Έ ν  χιλιόγραμμον χρυσού έχει τώρα άξίαν 3650 φράγκων 
περίπου. ‘Εν χιλιόγραμμον αργύρου 220 φρ. Έ ν β  εν χιλιόγραμμου του 
μετάλλου Vanadium  στοιχίζει έπί τού παρόντος περί τά  125,000 φράγκα, 
έν χιλιόγραμμον Stipidium  100,000 φρ., έν χιλιόγρ. Z ircanium  80,000 φρ., 
εν χιλιόγραμ. L ithium , δπερ δεωρίϊται ώς τό έλαφρότατον τών μετάλλων, 
77,500 φρ., έν χιλιόγρ. Calcium 50,000 φράγκα, Ιν χιλιόγρ. παλλάδιον 
(Palladium) 15,375 φρ. καί εν χιλιόγραμ. ίρίδιον (Iridium ), δπερ δεω- 
ρεϊται ώς τό βαρύτατον τών σωμάτων, 12,000 φράγκα. Τών πλείστων 
σχεδόν έκ τών πολυτιμοτάτων τούτων μετάλλων δέν γίνεται χρήσις έν τη 
βιομηχανία, έξαιρουμένου του ιριδίου καί τού παλλαδίου, δπερ χρησιμο
ποιείται ύπο τών ώρολογοποιών.

Ό  Χ ρ ισ τό φ ο ρ ο ς  Κ ο λόμβος  ώ ς  — colporteur (π ιολητής β ιβ λ ίω ν  
π ερ ιφ ερ ό μ εν ο ς  ε ίς  το ύ ς όρόμονς). Τό άπό του 1484 μέχρι τού 1486 
χρονικόν διάστημα έν τώ  βίφ τού Χριστοφόρου Κολόμβου εΐνε πολύ σκο
τεινόν. 'O  H e rre ra  άναφέρει μόνον δτι ό Κολόμβος μετέβη τό 1484 έκ 
Πορτογαλλίας είς Ισπανίαν, ένδα μόλις τή 6 ΐανουαρίου 1486 έγένετο 
δεκτός έν τή υπηρεσία του βασιλέως. Ή δ η  έρωτδται, ποϊον έπιτήδευμα 
μετήρχετο κατά τήν μεταξύ διετίαν. Ό  βραδυτερον άνακαλυψας τόν νέον 
κόσμον άπηλαυεν έν τώ  χρόνω τούτω τής φιλοξενίας τοΰ δουκός Medina- 
Coeli έν τή πόλει Cogollado. Αύλικός τις ίερευς τού βασιλέως τής 'Ισπα
νίας έκ τών χρόνων εκείνων άναφέρει τά έξης: ,ΤΗτο εκεί καί τις άνήρ, 
πραγματευτής έντύπων βιβλίων, δστις ένταύδα έν ’Ανδαλουσία έπώλει τά 
εμπορεύματα του, καί δστις ώνομάζετο Χριστόφορος Κολόμβος.“ Έ κ  
τούτου εικάζεται δτι ¿ Κολόμβος, δστις είχε μέν κατοικίαν παρά τώ  δουκί 
έν Cogolludo, άλλά περί τών λοιπών του άναγκών ιίφειλε νά φροντίζη 
μόνος, περιεφέρετο έν Ανδαλουσία ώς πωλητής βιβλίων 'να  κερδήση ¿λίγα 
χρήματα. 'Ωστε πολύ πιδανόν εΐνε δτι ό άνακαλύπτης τής ’Αμερικής 
υπήρξε καί εις έκ τών πρώτων „colporteurs“.
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Π ο λ υ τ ιμ ό τα το ν  κ ε ιμ ή λ ιο ν  ί χ  τή ς  ά ργα ία ς ελλην ικ ής  φ ιλο λο 
γ ία ς  έκτήσατο έσχάτως τό Μουσεϊον τού Λούβρου έν Παρισίοις. 'Ο  γνω
στός Γάλλος αρχαιολόγος 'Ρεβιλλοΰτος (ΚενίΙΙουώ άνεκάλυψεν έπί τίνος 
αιγυπτιακού παπύρου, νεωστί άγορασδέντος πρός πλουτισμόν του Μουσείου 
τού Λούβρου, τό κείμενον τού κατ’ Άδηνογένους λόγου τού 'ϊπερείδου. 'Ο  
μέγας ουτος ρήτωρ, εις τών κορυφαίων τής άντιμακεδονικής μερίδος καί 
αυτόχρημα άστήρ εν τή πλειάδι τών άττικών ρητόρων, συνέγραψε καί 
άπήγγειλί περί τούς όγδοήκοντα λόγους, ων ¿λίγα μόνον εσώζοντο λείψανα. 
Πρό τεσσαράκοντα ενιαυτών, δύο άγγλοι λόγιοι περιηγηταί, ό Άρδεν καί 
ό Χάρις, ευρον έν παπύροις τών Αιγυπτίων βηβών τεσσαρας του 'ϊπερείδου 
λόγους, τόν κατά Δημοσδένους υπέρ τών Άρπαλείων, τήν ύπέρ Λυκόφρονος 
άπολογίαν, τήν Εδξενίππου απολογίαν πρός Πολύευκτον καί τόν’Επιτάφιον· 
έκ τών τεσσάρων τούτων λόγων 6 Ε π ιτά φ ιο ς  εΐνε όπωσουν άρτιος, διότι 
σχετικώς πρός τούς άλλους έχει δλιγώτερα κενά. Το άπροσδόκητον εύ
ρημα τού R evillout δά  έμποιήση εύφροσύνην πρός τούς έραστάς τών 
ελληνικών γραμμάτω ν διότι ό 'Γπερείδης ήτο μετά τόν Δημοσδένην 6 
δεινότατος καί εύφραδέστατος τών Ιν Άδήναις δημηγόρων. 'Ο  Λογγΐνος 
μάλιστα ή δστις άν ήνε δ γράψας τό περί ,,'ϊψου«“  δαυμαστόν πονημά
των, λέγει-δτι ο 'Γπερείδης ήτο καί τού Δημοσδένους αύτου πολυφωνότερος 
„καί σχεδόν υπακρος έν πδσιν, ώς δ πένταδλος“ , συνήνου έν έαυτώ πάσας 
τάς άρετάς καί τάς χάριτας τού Λυσίου, ήτο δέ κατ’ εξοχήν ανυπέρβλητος 
έν τοΐς έμμούσοις άστεϊσμοΐς καί ταϊς εύστόχοις παιδιαϊς. Ό  Εβνϋίοιιΐ 
άνέγνω εν τη Άκαδημίφ τών ’Επιγραφών εν Παρισίοις ιδίαν περί τού 
πολυτίμου ευρήματος διατριβήν, έν ή σύν τοις άλλοι; άπεφήνατο δτι ό 
άνακαλυφδείς λόγος τού 'ϊπερείδου κατ’ ούδέν υπολείπεται τ£ ν  άριστων 
τού Δημοσδένους. Τό κείμενον δημοσιευδήσεται προσεχώς.

2 ιε φ ά ν ω ο ις  π ο ιη το ν ,  Οί πρεσβύτεροι τών καδηγητών τοΰ πανε
πιστημίου τής Γρανάδας έν 'Ισπανία άπεφάσισαν όμοφώνως έν έπισήμω 
συνεδριάσει νά στεφανωσωσι διά χρυσού στεφάνου τόν ’Ιωσήφ Ζορίλλαν, 
τόν πρεσβύτατον τών νύν ζώντων Ισπανών ποιητών, δστις εΐνε καί μέλος 
τής ’Ακαδημίας. 'Ο  ’Ιωσήφ Ζορίλλας, δ πατριάρχης τών ποιητών, ώς 
άποκαλούσιν αυτόν οι 'Ισπανοί, επλούτισε τήν φιλολογίαν τής πατρίδος του 
δι’ άπειραρίδμων άληδώς έδνικών ποιημάτων. Σόμπας δ ισπανικός τύπος 
υποστηρίζει δμοφώνως καί ένδουσιωδώς τό σχέδιον τής τοΰ ποιητου στε- 
φανιυσεώς, ήτις δά  γείνη τό προσεχές έαρ έν τω άρχαίω μεγάρω τών 
Καλιφών, A lham bra, ένώπιον πολυπληδους" δμηγύρεως (10,000 προςκεκλη- 
μένων).

Σπουδαιότατη ύπό επιστημονικήν καί πρακτικήν σημασίαν εΐνε ή 
άνακάλυψις, ή γενομένη έσχάτως ύπό τού καδηγητοΰ τής χημείας Δρ. Κ. 
Kriiss έν Μονάχω. Ό  χημικός οδτος άνεκάλυψε διά πειραμάτων δτι τά 
μέταλλα κοβάλτιον καί νικέλιον, άπερ έδεωρουντο μέχρι τοΰδε ως άπλά 
σώματα, δέν είναι άπλα άλλά σύγκεινται καί έκ τρίτης τινός ούσίας, ντις

μετ’ ούδενός τών μέχρ.ι τουδε γνωστών σωμάτων δύναται νά ταύτισδή 
Τήν ούσίαν ταύτην έξήτασεν έπισταμένως, προσεχώς δέ δά  δημοσίευση 
τά άποτελέσματα τών σχετικών ερευνών του.

Φ λεγο μ ενη  λ ίμ ν η .  Μεγαλοπρεπέστατου καί παραδοξότχτον φυσι
κόν φαινόμενου παρουσιάσδη εσχάτως έν τινι μεγάλη λίμνη παρά τώ 
D ecker έν τη ίίολιτεία Ινδιάνα. 'Ολόκληρος ή  Ιπιφάνεια τής λίμνης, 
έχούσης 600 ύαρδών μήκος καί ίσον πλάτος, καίεται άπό τίνος χρόνου 
άναπέμπουσα ύπερμεγέδεις καί λαμπροτάτας φλόγχς. Αί αίτίαι του' φαινο
μένου τούτου είναι δλως σκοτειναί καί αινιγματώδεις. Μικράν τινα πιδανυ- 
τητα έχει ή γνώμη, δτι δι’ ύποχδονίου τινός σιισμου είσεδυσαν εις τό υδωρ 
μίταλλικαΐ ούσίαι καί έλαια τά όποια έν τη έπιφανείφ του υδατος ελδοντα 
είς συνάφειαν μετά τού άερος άνεφλέχδησαν. Πιδανωτέρα δμως φαίνεται 
ή γνώμη, δτι πλησίον τής λίμνης ύπαρχουσιν ίσως έλαιοφόροι φλεβες, αι- 
τινες συνεκοινώυησαν τή λίμνη καί έκάλυψαν τήν επιφάνειαν αυτής δι 
ελαιώδους στρώματος, δπερ βραδύτερου τυχαίως πως άνήφδη. Άπό τής 
φλεγομένης έπιφανείας του δδατος άνέρχεται ισχυρότατη ¿σμή δείου καί 
πυκνότατος καπνός, υπάρχει δέ φόβος μήπως τό πυρ μεταδοδη είς τά 
πέριξ δάση καί προκύψη μεγάλη πυρκαϊά.

Α ενχ ιο μ α  α ύ ιο γρ ά φ ω ν . Έ ν  Πετρουπόλει έξεδόδη πρό τίνος 
χάριν ευεργετικού σκοπού λίαν ένδιαφέρον λεύκωμα, περιεχον αυτογραφα 
850 διαφόρων προσώπων (συγχρόνων1, καί άνήκον εις τόν μυστικόν σύμ
βουλον Σεμέβσκυ, τόν εκδότην τοΰ ιστορικού περιοδικού ,,Ρούσκαια Στα- 
ρίνα“ ('Ρωσσική ’Αρχαιότης). Έ ν  τώ λευκώματι τούτω εύρίσκονται ίδιο- 
χείρως γεγραμμέναι ρήσεις καί ΰπογραφαί πολλών υπουργών (τον κόμητος 
Τολστόϊ, τού κόμητος Μιλιουτίν, τοΰ κόμητος Λορις-Μελικώφ, Βαλουνέφ- 
Βουγγε κ. α ) ,  πολλών 'Ρώσσων συγγραφέων, δημοσιογράφων, έφημεριδο-, 
γράφων, επιστημόνων, καλλιτεχνών κτλ., ώσαύτως 8έ καί πολλών ξένων. 
'Ο  μέγας ιστορικός καί καδηγητής έν Άϊδελβέργη Γεώργιος Ούηβήρος 
[Georg W eber) έχει γράψει έν τω  λευκώματι τά εξής: „Τό νά ήναί τις 
δίκαιος πρός πδσαν ειλικρινή τάσιν, εΐνε γνήσιος καί άληδής άνδρωπισμός 
'Ο  περιβόητος ήρως Τσερναγέφ γράφει μετ’ άξιεπαίνου ειλικρίνειας ,,ούδα- 
μοΰ μέ άγαπώσιν.“ Ό  Ρώσσος συγγραφεύς Χαϊδεβουρώφ γράφει την 
εξής αύτοβιογραφικήν σημείωσιν: ,,Ήρχισα τάς σπουδάς μου έν τω εν 
Πετρουπόλει πανεπιστημείω καί έπεράτωσα αύτάς τό 1862 έν τοϊς στρα- 
τώσι τής Κρόνστατ*1, τοΰδ’ όπερ άναφέρεται είς τάς έν ετει 1862 συμ- 
βάσας ταραχάς τών σπουδαστών, καδ’ άς ουτοι συνελήφδησαν ύπό χωρο
φυλάκων καί ένεκλείσδησαν είς τούς στρατώνας τής πόλεως Κρόνστατ. 'Ο  
'Γπουργός κόμης Τολστόϊ άπαριδμεϊ άπλούστατα τάς διαφόρους βαδμίδας 
τού γραφειοκρατικού σταδίου του. Τήν ώραιοτάτην όμως ρήσιν εγράψεν 
ή Βασίλισσα τών Ελλήνων: „ Έ κ  τού χώματος τής γενεδλίου γή< καί εν 
μόνον δραγμα εΐνε πολύτιμον.“
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ΑΣΠΑΣΙΑ. Μυδοστορία Ροβέρτου Χαμερλιγγίου εκ τοΰ γερμανικού 

όπό Λυσάνδρου Γ. X. Κώνστα. Τόμος Β.’ ’Εκδότης Κάρολος Βίλμπεργ 
έν Άδήναις.

Λ ίΡΙΚ Α Ι ΠΟ ΙΗΣΕΙΣ Ι1ΑΛΜΟΙ ΚΑΙ ΚΪΜΑΤΑ, ύπό Μαρίνου Κου- 
τουβάλη ιατρού. Έ ν  Θεσσαλονίκη 1880.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΓ ΕΛΑ. ΛΑΟΪ, ύπό Ξενοφ. Δ. Ζύγουρα καδ. έν 
Άδήναις. Τόμος Φεβρουάριου 1889: ,,Οί Ζάππαι καί τό Ζάππειον1· μετά 
εικόνων.

ΠΑΙΔΙΚΟΝ 11ΝΕΪΜΑ, υπό Ν. Π . Παπαδοπούλου'ϊδραίου έν Ά δή- 
ναις. Τ ιμ . λεπ. 60.

Π ΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΙΣ, ύπό Βλ. Γ. Σκορδέλη έν Άδήναις. Τ ιμ. 
Δραχμής.

ΛΕΞΙΚΟΝ ΕΓΚΪΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ, φυλλάδιον 2, 3 και 4. Έ κδόται 
Μπάρτ καί Χιρστ έν Άδήναις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Άρ. 18. Κορακίστικά ή διόρδωσις 
τής ρωμαϊκής γλώσσης. Κωμωδία.

Κ Ο ΪΡΙίΑ Σ ΑΡ11ΑΓΗ, ποίημα Ήρωϊκοκωμιχόν, ύπό Κ. ’Ιακώβου 
Ρίζου. Έ κδότα ι Μπάρτ καί Χίροτ έν Άδήναις.

ΣΚΗΝ0ΓΡΑΦ1ΑΙ Ε Κ  Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΙΙΑΝΑΣ'ΓΑΣΕΩΣ 
μετά εικόνων, ύπό Βλ. Γ. Σκορδέλη καί Άρ. 11. Κουρτίδου. Έ κδόται 
Ν . II . ΙΙαπαδόπουλος 'Γδραϊος έν Άδήναις. Τ ιμ. λεπ. 80.

TAUSEND UND E IN E  NACHT, arabische E rzählungen. Zum 
ersten  M ale aus dem U rtex t vollständig und  treu  übersetz t von 
D r. Uustav W eil. Τό γνωστόν τοΰτο καί παρ’ ήμΐν ίργον έκδοδήσεται 
είς 30 — 33 τεύχη μετά 700 περίπου εικόνων, τιμ. δέ έκαστον τεύχος 
φραγκ. 0,50. Τ ό έν λόγω έργον πρός τούς γνωρίζοντας τήν γερμανικήν 
συνιστώμεν δερμώς. Έ κδόται Rieger'sche V erlagshandlung in  S tu tt
g art.
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EC Tor ΟΙΚΕΙΑKOÏ Bior ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ.

Αί κινεζικαί όδοί, έν αΐς δεν ύπάρχουσιν έμπορικά καταστήματα, 
περιβάλλονται εκατέρωδεν υπό απέραντων λευκόφαιων' πλινθόκτιστων τει
χών, όπισδεν των όποιων εγείρονται εις μακράν τινα από τής 4δού άπό- 
στασιν αι οίκίαι, περιβαλλόμενοι δ ι’ ιδιαιτέρων τειχών. ’Επειδή πδσαι «ί 
κινεζικοί οικίαι είναι χαμηλοί καί μονώροφοι (οίκίαι μέ περισσότερα τού 
ενός πατώματα εΤναι σπανιώταται εν Κ ίνα), διά τούτο μένουσιν εντελώς 
κεκρυμμεναι όπισδεν των περιβαλλόντων αύτάς- τειχών, καί μόνον αί 
κεκλιμένοι οτέγαι είναι όροταί εις τούς διαβάτας. Αί άστρωτοι, πολ- 
λάκις μέν εύρεΐαι άλλα πάντοτε έν άδλία καταστάσει ευρισκόμενοι, άπι- 
στεότως άνώμαλοι καί τραχεΤοι οδοί καλύπτονται, Σταν 4 καιρός εΐνε 
ξηρός, υπό τοσούτων χωμάτων καί άκαδαρσιών, ώστε διά τής βροχής 
μεταβάλλονται είς βοόύτατα βορβορώδη τέλματα, διαμένοντα έπί ολοκλή
ρους μήνας. Άκαδαρσίαι καί χώματα εύρίσκονται πάντοτε εις τάς οδούς 
ως ένδιαιτητήρια των κυνών καί τών χοίρων. "Ενεκα τής άκαδαρσίας 
ταυτης τών οδών αναγκάζονται οί Κινέζοι νά ίδρύωσι τά εαυτών οικήματα 
εις όσον τό δυνατοί μεγαλητέραν άπέστασιν από τής όδου, είς τά Ινδότατα 
μέρη τών οικοπέδων των. Ζώντες έν άπομονώσει κα' ηρεμία έν τα~ς 
άνέτοις αύτών κατοικίαις οι εύποροι μάλιοτα Κινέζοι δεν ένδιαφέρονται 
πολύ περί τής'καταστάσεως τών ίδ ώ ν , άφού μάλιοτα πολύ σπανίως 
αναγκάζονται νά έξέλδωσιν εις τήν πόλιν πεζή. Αί όδοί όμως, έν αΐς 
υπάρχουσιν εμπορικά καταστήματα καί ή κίνησις είναι μεγαλητέρα, είρί- 
σκονται εις αριστην σχετικώς κατάστασιν. ‘Ως πρός τήν ευρυχωρίαν τών 
κατοικιών, οί Κινέζοι εΤναι πολύ ¿λιγαρκέστεροι τών Ευρωπαίων. ’Εν τη 
αυτή οικία κατοικούσι κατά καν/να Σσον τό δυνατόν περισσότεροι έξ 
αίματος καί ε |  αγχιστείας συγγενέΓς μετά τών ιδιαιτέρων αυτών οικογε
νειών, άποτελοϋντες μεγάλην οικογένειαν, διάγουσαν ώς επί τό πλεΐστον 
έν ειρήνη καί όμονοία.

Δια τον φωτισμόν μεταχειρίζονται οί Κινέζοι έκτδς του εγχωρίου 
φανού καί τόν λύχνον, έν ω καίςται στέαρ ή έλαιον. “Ένεκα τού ατελούς 
τουτου φωτισμού εινε εύνόητον ότι οί Κινέζοι κατακλίνονται λίαν ενωρίς 
επί είδους τινός κλίνης ονομαζόμενης , ήτις είναι πολύ χδαμαλή
καί εκτείνεται καδ’ όλον τό μήκος τού τοίχου. “Η  κλίνη αυτή χρησι
μεύει τήν ημέραν ώ ς άνάκλιντρον (σοφφά), τό εσπέρας δέ κατακλίνονται 
επ ’ αυτής πολλοί άνδρωποι. Τά προσκεφάίαια είναι έκτάκτως μεγάλα 
καί παχέα, οΰτως ώστε ή κεφαλή τού κοιμωμένου εινε πολύ ύψωμένη.

Ή  κλίνη Kang δύναται καί νά δερμανδή καί πρός τόν σκοπόν τούτον 
εΤναι κάτωδεν διηρημένη είς πολλούς κοίλους διαδρόμους έν οΤς τίδενεαι 
πεπυρακτωμένοι άνδρακες. Διά τούτο 4 έξ ασφυξίας δάνατος εΤνε παρά 
τοΐς Κινέζοις συχνότατος. Τό δάπεδον τής οικίας παρά ταΐς ηττον εύπό- 
ροις οίκογενείαις συνίσταται εκ συμπεπατημένου καί συμπεπιεσμένου χώ
ματος, παρά δέ τοΐς πλουσίοις εΐνε έστρωμένον μέ πλάκας. Έ ν  ο»ρα δέ- 
ρους καλύπτονται συνήδώς τά πατώματα με κιτρίνας καλάμόπλέκτους ψιά- 
δους, αΐτινες πολύ ταχέως γίνονται άκάδαρτοι, κατά.δέ τόν χέιμώνά αντί- 
καθίστανται οί.ψίαδοι αύται μέ δέρματα αιγών, προβάτων, λύκων, κυνών 
καί άλλων ζώων. Τό-δέρμα τού πάνδήρος, τής ,λεοπάρδάλεως καί τής 
κορεανής τίγρεως κοσμεί μόνον τών πλουσίων τάς οικίας. Τ ά  πάράδυρα 
είναι Σλως ίδιόρρυδμα. Αντί τών ύέλων προσκολλώνται χαρ.τία είς τά  ξύ
λινα πλαίσια τών παραδύρων., Τ ά  χαρτιά ταύτα είναι τόσον λεπτά καί 
απορροφητικά ώστε ό δέλων νά άνοιξη όπήν όπως ΐδή  εις τά έξόήύγραί- 
νει τόν δάκτυλον καί πιέζει αυτόν επί τού χάρτου. Κατα τα τελευταία 
ταύτα ετη ήρξαντο καί οί Κινέζοι νά ποιώνται χρήσίν τινα τής ευρωπαϊ
κής ύέλου, όχι όμως δι’ ολόκληρον τό παράδυρον αλλά- δια τινιί μερη αυ
τού, Τό μέγα παράδυρον κατέχει σχεδόν ύλόκληρ.ον τόν 'πρήσδιον. τοίχον 
τής οικίας, διαιρείται δε είς πολλά άλλα παοαδυρίδια, έκαστον εκ 'τώ ν  . 
όποιων διασταυρούται υπό φανταστικώς μέν αλλά μετά καλαισδησίας δια- 
τεταγμένων ξυλαρίων. Ή  στέγη τής οικίας στηρίζεται έπί στυλών, διότι 
οί τοίχοι είναι σαδρότατοι. “Ολόκληρος ο εσωτερικός χώρος τής οικία; 
δύναται νά διαιρεδή κατ’ αρέσκειαν είς όσα δήποτε δωμάτια διά μετα- 
κινητών (ισπανικών) τοίχων, ούτως ώστε μεγάλα καί μικρά δωμάτιά δυ- 
νανται πολύ ευκόλως καί άνέτως νά σχημα-ησδώσι. Καπνοδόχοι δέν υπάρ- 
χουσιν ο&τε έν τοΐς οίκητηρίοις ούτε έν τώ μαγειρείο». Τό μαγειρεΐον 
εύρίσκεται όλως άποκεχωρισμίνον άπό τής λοιπής κατοικίας· οί Κινέζοι 
όμως προτιμώσι νά μαγειρεύωσιν εντός τών δωματίων έπί κινητής εστίας, 
μεγάλου τινός άγγείου πεπληρωμένου άνδράκων. Τό πύραυνον τούτο απο
λαύει μάλιστα καί δείας λατρείας, δεωροϋμενον ώς 4 δεός 1'σαν-βαν-υεχ, 
ό έφέστιος δεός είτε ο Las fa.mil iaris τών Κινέζων. ’Εκτός τού δεού 
τούτου έχουσιν οί Κινέζοι καί έτερον λυκόμορφον δεόν, καλούμενον Χου- 
σειν-υεχ (λύκειο; δαίμων). Άλλαι είκονικαί παραστάσεις πλήν τού παρα 
τή δύρα ίσταμένου λέοντος ύπάρχουσιν όλίγαι.

κ. Ν . Έ λαφρψ  έν *. Έ χ ετε  δίκαιον· διά 
τινα; είναι πόλύ βαρέα. ΉμεΤς όμως. όσάκις δη- 
^οσιεύομεν τοιούτον τι, εχομεν ύπ’ δψει εκείνους 
εκ τών ήμετέρων συνδρομητών , οΐτινες δέν είναι 
έντελώς άμοιροι έγκυκλείου παιδεύσεως. — κ. Κ. Ν. 
εν Κεφαλληνία. Δέν πρέπει νά σ3ς φαίνεται πα
ράδοξον. Καί ημεϊς αύτοί παρετηρήσαμεν τούτο είς 
πολλούς κύνας, οιτινες δεν ήδύναντο νά άνεχδώσι 
μουσικούς τινας τόνους. — κ. 'Γ. Π . είς *  Καδ’ 
ίμ δ ς  ή λέξις σημαίνει άπλούστατα χ ό ν κ ς  (conte 
=  κόμης) λ ιμ α ο μ ίν ο ς ,  (πεινασμένος)· oyoc εινε 
μεγεδύντική κατΛηξις. - -  κ. A. 13. είς Kvirii, 
Ελήφδησαν καί αί παραγγελίαι σας έξετελέσδη- 

σαν. — κ. I. Γ1. Κ. είς Σεβαστούπολιν. Ένεγρα- 
φαμεν το τίμημα έλήφδη. Τά γραμμάτια δά 
λάβετε μετ’ επιστολής μας. — κ. Κ. X. είς Κάϊ- 
ρον, Σ3< εύχαριστουμεν δερμώς διά τά όσα μας

, ;τε. —  κ. I. Μ. είς Λευκωσίαν. Περί του 
αίτηδέντος άρδ. έγράψαμεν έν τή  „Μικρά ’Αλλη
λογραφία“ ύπ’ άρδ. 2. — κ. Λ. Δ. είς Αλεξάν
δρειαν. 'Ε λήφδησαν. — κ. I. Ζ . είς Βατούμ. Οί 
τόμοι κτλ. άπεστάλησάν διά τής γνωστής ύμΐν 
εταιρίας. — κ. Π . Π . είς ’Οδησσόν. Ένεγράψα- 
μεν. — κ. Γ. Α. είς Άρμαβήοιον. Τό τίμημα 
ελήφδη καί σας εύχαριστουμεν. Επιστολή μας 
Ιπεται. — κ. Δ. Β. είς ίίαρισίους. Άπεστάλησάν. 
— κ. Ν 1 S. εις Μιτγαμάρ. Ένεγράφαμεν- καί 
τόν τελευταίως ύποδειχδεντα ήμΐν καί σδς. εύχα- 
ριστούμεν δερμότατα..— κ. I. II. Μ. à  Philippo- 
ple. .1,08 p o rtra its  son t envoyés. — κ. Σ. M. 
είς Σεβαστούπολιν. Άπ_εστάλησαν. άμέσως· — κ· 
A. Ζ. είς βιτώλια Ή  έπιστολή σας έλήφδη καί 
σδς ευχάριστούμέν., — κ. A. Ζ . βιβλ. είς Βι- 
τώλια. - Έλπίζομεν ότι τά έλάβετε. — κ  I. Δ.

Κ. είς Ρέδυμνον. Γνωρίζομεν ότι τά στοιχεία 
έν Άδήναις είναι εύδηνότερα. άλλ άμφιβύλλομεν 
άν δά υπάρχει καί μεγάλη έκλογη. — κ. 1. Κ. εις 
’Οδησσόν. Άπεστάλησάν — Συνδρομητή. Έ ν  Ευ
ρώπη υπάρχει συνήδεια όπως μέρος τ ι τής εκδό- 
σεως τυπώται έπί ωραιότερου χάρτου, αλλά ποτέ 
δένάναμιγνύουσι δύο ειδών χάρτην εν τωιδίω  τεύχει. 
Τόν νεωτερισμόν τούτον ειςήγαγεν άρτίως τ ι εκδοδέν 
περιοδικόν έν Άδήναις. — κ. Ν. Π. είς Καλλίπολιν. 
“Η  έκτύπωσις τών εικόνων είναι παρά πολύ δύς- 
κολος, έν Έ λλάδι έξ όσων έπείσδημεν πρός τό 
παρόν τουλάχιστον δέν είναι δυνατόν νά γίνη τι. 
κ. Κ. Ο. είς *. “Η  μετάφρασίς σας φαίνεται ήμΐν 
επιτυχής, άγνοούμεν όμως έπί τού παρόντος κατά 
πόσον εΐνε ακριβής. Ίσ ω ς δημοσιεύσομεν αυτήν 
βραδύτερον, δτε καί δά  σας είδοποιήσωμεν.
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