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Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙ ΦΡΑΓΚΛΙΚΟΪ UTOPIA

’Ιδού tCvti τρόπω περιγράψβτ«ι ή καταστροφή άνά 
τόν βόρειον πόλον ίκδρομής τού φραγκλίνου έν 
τω. δημοσιευθιίοη Νέα Ιστορία τών ταξετδίων ΰκό τού 
Ριχάρδου Εορταμπέρ.

’Ακριβώς ότε περιεβάλλετο άπό πολυάσχολους 
έργασίας, και ότε τα έτη ίπεβάρυνον την σωμα
τικήν του ευεξίαν', ό ναύαρχος Φραγκλίνος άπε- 

φάσισε νά στέψη το μακρόν καί λαμπρόν αυ
τού ναυτικόν στάδιον δια τής άνακαλύψεως τής 
Βορειοδυτικής διόδου. ’Αφού δέ άνέλαβε τήν 

διοίκησιν τών δύο πρός τούτο προπα*  
ρασκευαοθέντων πλοίων, τό Έρίβοΐ καί 

ό’Τρκζμοί,άτιναήδή 
είχον αντιμετωπίσει 
καί αψηφήσει τούς 
πάχους ύπό τήν δι- 
εύθυνσιν τού Τζάμ 

"*  Ρώς, άπήρετής Ευ
ρώπης τή 26 Μαίου 
1845 μετά σημαν
τικών καί αρκετών 

άνδρών καϊ των άπαιτουμένων επιστημονικώνπρομηθειών, 
εργαλείων,

’Επί τινας μήνας μετά τήν άναχώρησιν αυτού έλαμβά- 
νοντο εν Ευρώπη λαμπραί ειδήσεις δια μέσου τών φαλαινο
θηρών, καί ούδείς ήδύνατο νά συλλάβη τήν ελαχίστην ύπο- 
ψίαν περί τής μελλούσης καταστροφής του. Έν τούτοις κατ’ 
άπαισίάν σύμπτωσιν άπό τής εποχής ταύτης, ούδείς πλέον 
έμαθέ τι οριστικόν περί αυτού τών συντρόφων του καί τών 
πλοίων, άλλά νεκρική σιωπή διεδέχθη εντελώς καί άπολύτως 
τήν φήμην τών μαρτύρων τούτων τής επιστήμης!

Ούτε ή θάλασσα, ούτε ή ξηρά, ούτε οί πάγοι τοΰ Βορρά 
μας ειπόν τι μέχρι τούδε !

Οί μήνες καί τά έτη παρήρχοντο χωρίς νά δύναταί τις νά 
μάθη τί, άπασα δ’ή Ευρώπη συμμετέσχε τής άπειρου 
θλίψεως καί κατήφειας τών Άγγλων. Τότε μόνον συνέβη 
έκτακτόν τι γεγονός όπερ συνεκίνησε καί είς. μέγιστον βαθ
μόν έτίμήσε τήν άνθρωπότητα Χιλιάδες ναυτικοί έστριψαν 
αμέσως τούς οφθαλμούς πρός τάς παγετώδεις έκείνας χώρας, 
αιτινες Ισως θά έκράτουν έτι αιχμαλώτους καί ζώντας τούς 
δυστυχείς αυτών συντρόφους, χωρίς νά δύνανται νά κάμωσι 
βήμα, καίζητούντας βοήθειαν, καί έν τφ άμα επέταξαν 
πρός αυτούς. ’ ' ■

Όπόσον ή επιστήμη καθίσταται ωραιότατη καί επαγω- 
γοτάτη, όπόταν άγεται ύπό τής καρδίας! .

Εκείνη δέ, ήν ό κόσμος ήρξατο άποθαυμάζων καί νά 
καλή χήρα? Φραγκλίνου, δέν έμεινε μέ εσταυρωμένας τάς χεϊ· 
ρα; οΰδέ κατεγίνετο περί τής έαυτής άποκαταστάσεως, άλλ’ 

έθετο τό πάν είς κίνησιν πρός άνακάλυψιν τών ιχΜών τής εκ
δρομής τού συζύγου της, καί εθυσίάσε τά πάντα, περιου
σίαν, άνάπαυσιν καί ύγείαν. Ένεθάρρυνε τούς πρός τόν Βό
ρειον πόλον άπερχομένους ναυτικούς, συνώδεύεν αυτούς μέχρι 
τών έσχατιών τού άγγλικοΰ εδάφους, καί άπέστελλεν έτερο, 
πλοία οι’ εξόδων της πρός άναζήτησιν τού Φραγκλίνου, αυτή 
αυτή!

Έπί είκοσι περίπου έτη,- άπασαι αί διοργανώθείσαι θα- 
λασσοπορίαι άνά τόν Παγωμένον ’Αρκτικόν Ωκεανόν, καί 
τόν Νέον Κόσμον, έτεινον πρός άνακάλυψιν τών λειψάνων 
τού ενδόξου ναυάρχου. Τούτο ήτο ό κύριος σκοπός-δλων αυ
τών τών εκδρομών, τό δ’επιστημονικόν ενδιαφέρον ήρχετο 
κατόπιν.

Ό Ρίχαρδσων, λησμονών τήν μεγάλην αυτού ηλικίαν, 
διατρέχει τήν Βόρειον Αμερικήν έξετάζων πανταχόσε τούς 
ιθαγενείς καί τούς φαλαινοθήρας μήπ.ως κατά τύχην συνήν- 
τησαν λείψανά τινα έκ τής διαβάσεώς τού παλαιού του συνα
δέλφου καί φίλου. Οί δέ Τζών καί Κλάρκ Ρώς, ούχί όλιγώ- 
τερον άτρόμητοι εκείνου, καί ούχί όλιγώτερον άφωσιωμένοι 
έπιχειρουσιν άναζητήσεις, δυστυχώς άκαρπους, κμί άνευ τού 
ελάχιστου Ιχνους έλπίδος. Θά έλεγε τις δτι ή γη άνεφχθη 
καί κατέπιε πλοία καί πληρώματα αύτανδρα, ή ότι προχω- 
ρήσαντα μέχρι του βορείου πόλου περιεκλείσθησαν εκεί υπό 
τών πάγων, ώς έν τάφφ,. πληρώσαντα ο.ΰτω την ευτολμίαν 
καί τό θάρρος των. -

'Ο κρότος τών έπί τούτφ εκπυρσοκροτούντων πυροβόλων 
άνά αποστάσεις, τά βεγγαλικά πυρά άτινα .ήνάπτον.το έπί 
τών Ιστών τών πλοίων, καί-έπί ,τών υψηλών θέσεων, ό μετα
σχηματισμός τών άγριων ζώων είς απεσταλμένους,οΰδέ*  συ- 
νετέλεσεν είς άνεύρεσιν τού ελάχιστου Ιχνους. Καί άλώπεκας . 
συνέλαβον,είς τόν λαιμόν τών. όποιων άφοΰ προσέδεσαν περι
λαίμια φέροντα σημειώσεις,.τάς άφήκαν έλευβέρας, έπί ,τή 
έλπίδι, μήπως δυνηθώσιν ίσως—-ώς ή περιστερά τής 'Αγίας 
Γραφής—νά κομίσωσι τφ Φραγκλίνφ καί τοίς συντρόφοις 
αυτού σωτηρίους αγγελίας ! Πλήν τά πάντα' άπέβησαν είς 
μάτην !

Πανταχόσε έρεβος καί τρόμος ! Οία σύμπτωσις 1 προς τα 
ονόματα τών πλοίων έκείνων !

Πολλοί έτεροι θαλασσοπόροι ίλαβον τήν αυτήν διεύθυνσιν 
τών πλοίων τού Φραγκλίνου πλήν έπανήλθον καί ουτοι ά
πρακτοι καί ήττημένοι. . ,

Ή λαίδυ Φραγκλίνου μετά τοσούτους άκαρπους αγώνας 
καί προσπάθειας δέν άπετόλμησε, άλλ ’ έναύλώσε καί έτερον 
ίλαφρόν μικρόν πλοϊον, ονοματικό 
όποιον κυβερνώμενον ύπό τού πλοιάρχου Κεννέδυ,. επιχείρησε 
τολμηράν άνιχνευτικήν ακτοπλοΐαν, κατά τήν .όποιαν είχε 
λάβει μέρος καί ό άτυχής γενναίων αισθημάτων γάλλό» Ρενέ 
Μπελώ, οστίς έγένετο θύμα.τοΰ πολλού ζήλ^υ πΟι»· ■

Ό νέος ούτος, άνήρ σπανίας ένεργητικότητος, καί εύγε- 
νής τήν καρδίαν, ουδέποτε έζήτει τήν διεύθυν.σιν έν.ούδεμιφ 
έπιχειρήσει, άλλ ’ ήξευρε ν ’ άσκή ίπί τού. πληρώματος μεγί- 
στην επιρροήν,ήν αί εύρείαι αυτού γνώσεις καί ή ύπεροχη τού , 
πνεύματός του παρεσκιύαζον ,αύτφ.

Έγεννήθη τφ 1826 έν Παρισίοις, είσήλθ,ε είς τήν ναυ-' 
τικήν σχολήν τής Βρέστης, καί πριν η επιχείρηση τάς θαλασ
σοπλοΐας αιτινες κατέστησαν .αυτόν περιώνυμον, . έπολέμησε 
ύπο τήν γαλλικήν σημαίαν έν Μαδαγασκάρη,-εν. ήλικί^ δέ 
είκοσι έτών, έλαβε, τόν σταυρόν τής λεγεώνος τής τιμής. 
Ότε δέ μετά τινα καιρόν διωρίσθη σημαιοφόρος τού ναυ
τικού, διέτρεξε τήν ’Ωκεανίαν καί τήν μεσημβρινήν Άμερι-
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κήν, καί έπανήλθέν εις Ευρώπην, όπως λάβη μέρος εις τήν 
μετά, τοΰ'Κεννέδυ πρός άνίχνευσιν τοΰ Φραγκλίνου εκδρομήν· 

*0 «Πριγκι^ ’Αλβέρτος?·, ύπό τήν διεύθυνσιν τών δύο 
Τούτων άνδρών είσήλθε τφ 1851 έν τφ πορθμφ τοΰ Λανπ 

? κάστρ, διέβη τόν" τοΰ Βαρώου,άνικάλυψε μερικά σημεία, ώς 
’ καί αποθήκην τροφίμων, άτινα ό Τζών Ρώς εϊκοσιν έτη πρό- 

τερον ειχεν έκεϊ έγκαταλείψει, άλλά λείψανα τοΰ Φραγκλίνου 
ούδίνΐίΌίΦί 'ί'ϊσκίμώύι'-έξετασθέντες οΰδέν έγνώριζον.
' Ή ‘αποτυχία τής πρώτης ταύτης εκδρομής δέν άπεθάρρυνε 

τον Μπελώ, όστις έπιχειρήσας καί ετέραν εύρε τόν θάνατον 
έν τινι παγετώδει-κρημνφ'ένφ έβυθίσθη άπροόπτως, παρασυρ
θείς ΰπό τοΰ άνεμου καθΛήν ώραν έποίει άνιχνεύσεις είς τά 
περίχωρα-τοΰ πλοίου του. πρός ανακάλυψιν τών πλοίων τοΰ 
Φραγκλίνου.. -

. Μόνος.ό δόκτωο. Κάνε εν τ.ινι iriptj: άνά τόν βόρειον πό
λον εκδρομή του κατώρθωσε νά μάθη παρά τών αυτοχθόνων 
οτε ειχον ευρει έν μέσω τών πάγων όπλα τινα, τεμάχια εργα
λείων κτλ., «ξ ών έπιβεβαιώθη άργότερον, ότι τό τρομερόν 
δραμα τής έξαφανίσίως τοΰ Φραγκλίνου και τών περί εαυτόν 

/. συνέβη έίς τά περίχωρα τοΰ ποταμού Βάκ.
• Άλλά δύναται τοΰτο νά καταστή αυθεντική αλήθεια; 

άφοϋ αί άΰθεντικαί μαρτυρίαι έλλείπουσιν ;
? ; Ή ιστορία αμφιβάλλει έτι. Φ. Π.

Η ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΐΑ 

01 Γιάκγχαι1 είναι άναντιρρήτως οί πρώτοι τερατολόγο1 
τοΰ κόσμον! ’Ιδού τί άναγινώσκομεν tv ταϊς άμιρικανικαϊς 
έφημερίσι τής μεγάλης Δημοκρατίας. Νέα, όντως εκπλη
κτικά.

Ένφ οί έν Γαλλία διάσημοι αξιωματικοί κκ. Ρενάρ καί 
Κρέπς καταγίνονται παντί σθένει νά έφαρμόσωσιν είς τήν 
πρακτικήν τήν δύσκολον όντως λύσιν τής εναερίου ναυσι
πλοΐας, καί προβαίνουσι διά φρονίμων καί γοργών αποπει
ρών εις ποικίλα - προκαταρκτικά πειράματα εν τή σχολή τών 

.;· , αεροστάτων'τοΰ Μιδών, πριν ή διάτυμπανίσωσι τό γεγονός,
καί όπως πρότερον ίξάσφαλίσωσι τήν επιτυχίαν τών έργων 

: των,‘προλαμβάνονται ύπό τών Αμερικανών, οιτινες δια-
- ' κηρύττουσιν ήδη πομπωδώς διά τοΰ τύπου, ότι τό ζήτημα

έλύθη ύπ' αυτών, ταύτοχρόνως- δέ διανέμουσιν εισιτήρια 
καί διαβατήρια καί δρίζουσι τάς Τιμάς τών ναύλων διά τόν 

λ'·' πρώτην αεροπόρον έπδρομήν, ήτίς πράγματοποιηθήσεται μετά
■ ένα μήνα. Τό εναέριον τοΰτο πλοϊον θ’αναχώρηση άπό τοΰ 

Σικάγο διά τήν Νέαν Ύόρκην μετά ταχύτητος ΙδΟ χιλεα- 
μέτρων καθ’ ώραν.

■' Τό σπουδαιότατου δε', ότι ή αμερικανική έφημερίς ήτις
πρώτη άνήγγειλέ τήν άπροσδόκητον ταύτην εέδησιν ώς βε- 

,: βαίαν,προστίθησιν αυτολεξεί μετ Ίσης αυθεντίας τά ακόλουθα'
. . «’Ιδίως ταχύτητα σημαντικήν θά επίδειξη τό νέον τοΰτο

.·' < εναέριον πλοΤον, . όπερ κατασκευάζεται έν τοϊς ναυπηγείοις
Mount Carmel, ύπό ίταιρείας τίνος σχηματισθείσης έν Σπρίγ- 

1 ' , γφίελδ διά κεφαλαίου 20,000,000 λιρών στερλινών, καί
τό όποϊον μετά ίναμήνα θά δύνηται νά μεταφέρη έπιβά- 

' τας καί εμπορεύματα, ταχυδρομικούς σάκκους κτλ. Κατά 
δέ τόν Έδισώνα, ή περιστροφική δύναμις καί ό λευκαργιλ- 

,- λϊτις μόνοι ήδύναντο νά λύσωσι το ζήτημα τής έναερίου με
ταφοράς. ■

«Ή νέά έταιρείαήκολούθησε τήν συμβουλήν ταύτην τοΰ 
σοφοΰ Έδισώνος, και μετεχειρίσθη τήν περιστροφικήν κίνη- 
σιν είς τό άερόστατοντδΰτρν,όπερ υπεβλήθη είς τό κράτος τοΰ 

_ ήλικτρισμοΰ,καί τό-πάν έγένετο διά τοϋ λευκαργιλλίτου, τοΰ
' έλαφροτάτου ώςκαί Τοΰ σπληροτάτουκαί παχυτάτου μετάλ

λου. Οί κύλινδροι μόνον τής μηχανής κατεσκευάσθησαν έκ 
• λεύκου χάλυβος, άλλά καί αυτοί έτι περιεβλήθησαν έκ λεν

(t| Οαρωνυμία (παρατσούκλι) ίων ’Αμερικανών τής ’Αρκτωας συμπολι
τείας διδομένη παρά τών ’Αγγλων, έκ τοΰ τρόπου καθ’ δν οί κύκλω'τών 
μερών έκέίνων μαΰροί τε καί αΰτό/θονες προφέρουσι τήν Αγγλικήν λέξιν 

• English (Άγγλος).

καργιλλίτου. Αυτή ζυγίζει 150 λίτρας καί έχει δύναμιν 50 
ίππων. Ουδέποτε έν τφ εϊδει τούτω έγένετό τι μάλλον έλα- 
φρόν. - Άντίπτωτα1 έν σχήματι πτερύγων κατασκευασμένα 
εξ έλαιοβαφοΰς μετάξης έτέθησαν έπί έκάστης πλευράς 
καί εΐσί πάντοτε έτοιμα διά πάσαν άνάγκην. Τό πη- 
.δάλιον φέρει διπλοΰν σκοπόν, ίνα άγωνίζηται πρός όλους 
τούς άνεμους. Πρός άνύψωσιν αύτοΰ έν τφ κενφ γίνε
ται χρήσις τεχνικού άερίου, ή δέ δεξαμενή έχει 170 πόδας 
μήκους καί 30 διαμέτρου-

«Οί άναλαβόντες τήν έκτέλισιν τής τολμηράς καί πρωτο
φανούς ταύτης έπιχειρήσιως είσί τοσουτω πεπεισμένοι περί 
τής έπιτυχίας τοΰ έργου των, ώστε δέν έζήτησαν οβολόν άπό 
τό κοινόν, ούτε έξέδωκαν μετοχάς πρός πώλησιν, άλλ έδα- 
πάνησάν έξ ιδίων, καί διακηρύττουσιν ότι μετά ένά μήνα 
τό Σικάγο θά γίνη μάρτυς τοΰ πρώτου έναερίου πλοίου.

»Τό. ολικόν βάρος τοΰ σκάφους θάέξικνήται μέχρι 4 ,000 
λιτρών μόνον, καί θά γίνωνται σταθμοί επί τών στεγών 
πάίτων εώ»· κυρεωτάτω»*  ξενοδοχείων.

»Ή μέχρι Νέας Ύόρκης πορεία θά έκτελήται έν δια- 
στήματι τριών ώρών, μιάς νυκτός δέ μέχοις Άγιου Φραγ
κίσκου.

»Μετά τήν πιραίωσιν τών έν Mount-Carmel γινομένων 
τεχνικών έογων, τά άναγκαιοΰντα γραφεία θά.άρξωντ,αι α
μέσως τών εργασιών των.» ' ■>. - '

Ώς βλέπει τις ούδέν άπλούστερον, οΰδέν πρακτικώτερόν. 
Οί αντίποδες μας τά πάντα έκτελοΰσιν εύκόλως, ώς τα φαν
τάζονται !

Άλλά τότε τί χρησιμεύει ή διάτρησις τοΰ Παναμάς ή ύπό 
: τήν Μάγχην σήραγξ, αί πρός τούς πόλους έκδρομάί,; τά ύ- 

περωκεάνεια γιγάντεια σκάφη, κτλ. ;
Τό νέον πλοϊον τοΰ Τζών-Μπούλλ δέν sivat άρκετψν νά 

ύπερν«<4 άπάσας τάς αποστάσεις καί νά κάμη τόν γΰρον τοΰ 
κόσμου; '

Ο icmpora, ο mores I ' ' -

— ■-·' · \'£.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΓΓΑΣΤΡΙΜΥΘΙΑ
("IS part afi a). .

Elj*at  ύϊΜρβόβαιος, ότι' τα τέβσαρα πέμπτα τών ανα
γνωστών μου άγνοοϋσι τί ίστι έγγαστριμυθία' έάν δέ ποτέ 
συνήντησάν την περίεργον ταύτην λέξιν, κατά-τό παρ’ήμϊν 
γενικόν σύστημα, θά την διηλθον, έπαναπαύσαίτες τήν συν- . 
είδησίν .των με έννοιαν έκ τοΰ προχείρου καί συγκεχυμενως 
ύπ’ αυτών άποδοθεϊσαν, οίαδήποτε καί άν ετυχέν αΰτη. Δεν 
εννοώ κυρίως νά μεμ^θώ’ θέλω απλώς νά δικαιολογή
σω, ύπομιμνήσκων τί συμβαίνει, τάς άνευ οΰδεμιάς άξι- 
ώσεως γραμμάς ταύτας, άς συνήρμοσα χάριν τοΰ ανά χεΐρας 
φύλλου· Καί εν πρώτοις,ή λέξεςπαράγεται έκ τής έν, γαστήρ 
καί μϋθος=λόγος. Έγγαστρίμαντις δέ ή εγγαστρίμυθος, ό 
όμιλών μέ... απρακτούν στόμα,ή ό όμιλών άπό τής κοιλίας, 
έκεΤθεν τάς εμπνεύσεις καί τήν μίμηση» άρυόμενος.

Άπό άρχαιοτάτης εποχής ήν γνωστή· ό Ιπποκράτης ανα
φέρει τοιούτους ασθενείς,λίγων ότι έκ τής κοιλίας ακούονται 
διάκεκριμέναι φωναί,ομοιαι μέ τας έκ τοΰ έν Δελφοϊς μαντείου 
τής Πυθίας άναδιδομένας, αποδίδει δέ τό φαινόμενον είς σύν- 
θλιψιν τοϋ άέρος, όστις διερχόμενος τών βρογχίων, άπαντ^ 
γλοιώδεις πυκνάς υλας έμποδιζούσας τήν τακτικήν έξοδον 
αύτοΰ. Περίφημος εγγαστρίμυθος ην ό Στωκλϊνος, όστις ή- 
σθάνετο κατά έξ έτη μεγάλους θορύβους εν τή κοιλία του, 
ώς συριγμούς Έχίδνης. Τούτους ενίοτε ήσθάνετο μέχρι τής 
καρδίας άνερχομένους, μετά δριμίων πόνων.

Οί κρότοι ούτοι ηύξανον άμα έτρωγε γλυκέα Φαγητά καί 
έμετριάζοντο όταν έτρωγε πικρά, θανόντος αΰτοΰ, εύρον τά 
σπλάγχνα καί τόν στόμαχον οΰτω τεταμε’να εκ τοΰ αερος, 
ώστε ή ελάχιστη πίεσις παρήγεν ήχον αισθητόν, προερχόμε-

(2) Μηχάνημα, δι’ου βραδύνεται (γίνεται πραοεέρα) ή πτώσις των σω
μάτων, έξ άντιστάσεως άνοιγομένης πρός τόν άέρα. 

νον προφανώς έκ τών τεταμένων έντέρων, περιστρεφομένων 
έκ δέ τής μή διεξόδου τοΰ άέρος επήρχετο ό πόνος. Ή αι
τία δι’ήν τά γλυκέα φαγητά ηύξανον τούς κρότους, ήν ότι 
ταΰτα περιέχουσι πλειοτέραν ποσότητα άέρος, διατεθειμένα 
είς ταχεϊαν ζύμωσιν.

Άλλά δέν είναι ή ασθένεια μόνον. Οί άρχαΐοι Έλληνες 
έκάλουν έγγαστριμύθους ε'ιδός τι θηλειών μάντεων, περί ών 
ύπήρχε δόξα δτι προέφερον τούς χρησμούς διά τής κοιλίας. 
"Ο,τι δέ.καλεϊ ό ’Αριστοφάνης Ενρνχ-ίίονς jiay-tetar δέν εί
ναι άλλο τι ή έγγαστριμυθία. Λίαν εν τούτοις συγχέεται 
παρά τοϊς άρχαίοις -ή έγγαστριμυθία καί Πυθομαντία, ώς 
τήν αυτήν εχουσαι αρχήν.

Καί. παρά τή άγια Γραφή πλέον ή άπαξ άναφέρονται εγ
γαστρίμυθοι.

Σήμερον ή έγγαστριμυθία περιορίζεται κυρίως είς μίμησιν. 
Σχηματίζουσιν εύκρινεϊς διαλόγους, διαφόρους ήχους φωνών, 
μιμούνται τούς μακρόθεν ερχομένους, έν κραυγή ή άσμασιν 
ώς καί τούς έξ υπογείου όμιλοΰντας ανθρώπους. ’Επίσης φω· 
νάς ζώων καί κρότους εργαλείων. Πώς δύναταί τις νά είναι 
εγγαστρίμυθος ή, ίνα απλοποιήσω τήν φράσιν, πώς δύνα
ταί τις νά μιμήται ακριβώς πολλάς καί διαφόρους φωνάς 
ΆπαιτεϊΤαι κατά πρώτιστον λόγον ιδιοφυία τις , διά - τήν 
τοιαύτην ενέργειαν, είτα δέ γύμνασις παιδιόθέν ή τέχνη 
άσθενώς μόνον συντείνη εις τήν μιμητικήν τελειότητα τοΰ 
φύσει πρός τοΰτο διατεθειμένου, ώς καί διά τάς παραλλαγάς 
τής έγγαστριμυθίας,άς ανωτέρω άνεφέοαμεν.

Είναι άβάσιμος καί σχεδόν γελοία ή ιδέα, ότι οί εγγα
στρίμυθοι όμιλοϋν μέ κεκλεισμένα χείλη.' Μόνον είς τα πα
ραμύθια τών γραϊδίων ή τάς υπερφυσικός θεωρίας τών προ
γόνων μας θά ήτο πιστευτή τοιαύτη ίδιότης, ν ’ άκούωμεν 
μέ τούς οφθαλμούς ή νά ό.σφραινώμεθα άπό τό στόμα ! Ανευ 
τοΰ στόματος ή έγγαστριμυθία είναι τι άκατανόητον. "Ο,τι 
όμως γίνεται είναι τό έξης,, είς ο συνίσταται καί ή ίκα- 
νότης τών έγγαστριμύθων. Όμιλοΰσι ούχί κατά την έκ» 
πνοήν τοΰ άέρος, ώς όλοι οί άλλοι άνθρωποι, άλλά κατά τήν 
εισπνοήν' διό, εάν πλησιάσητε είς τόν όμιλοΰντα εγγαστρί
μυθου άνημμένον κηρίον, ή φλόξ ουδόλως διαταραχθήσεται,

Είσπνέοντες τόν αέρα οί εγγαστρίμυθοι, πιέζουσιν αΰτόν 
μεταξύ τών βρογχίων, ή τοΰ διαφράγματος ή τών μεταξύ 
αυτών οργάνων' τοΰτο δ'έξηγεϊ δύο φάίνόμενα, συνήθη παρά 
τοϊς έγγαστριμύθοις' τήν έρυγήν δι’ής. βιάζονται νά ,άπό- 
βάλλωσι τόν εντός αυτών αέρα, καί τό ότι δέον νά ώσι νή- 
στεις, ίνα δύνωνται ν ’ άπομιμώνται. Έάν ή: πίεσις τοΰ άέ
ρος γίνηται εντός τών βρόγχων έχομεν φωνάς ανθρώπων ίστα- 
μένων, ή φωνάς ζώων ή κρότους έργαλείων, διά τής προση- 
κούσης δεξιότητος παραγομένων. Έάν-μεταξύ τοΰ διαφράγ
ματος, τήν φωνήν μακρόθεν κραυγάζοντος ανθρώπου, καί 
άπό 600 ακόμη βημάτων. Μεγάλη όμως δύναμις απαιτεί
ται, καί κόπος πολύς. Μεταξύ δέ βρογχίων καί διαφράγμα
τος πιεζομένου τοϋ άέρος, έπιτυγχάνεται ή μίμησις φωνής 
ανθρώπου, έκ τής γης κραυγάζοντος ή έν γένει έκ τών κά
τωθεν ημών. Κύπτει τότε ό εγγαστρίμυθος καί πιέζει επιτη- 
δείως διά των χειρών τήν κοιλίαν. Τοΰτο όμως άνευ προσ- 
φόρου πρός τοΰτο φυσικού οργανισμού, είναι δυσχερέστατον, 
άν μή αδύνατον.

Τοιουτον έν γενικαϊς γραμμαΐς τό διάγραμμα τής έγγά- 
στριμυθίας. Έθίξαμεν τά κυριώτατα, ίνα δόντες ιδέαν τοΰ 
φαινομένου, διαλύσωμεν υποθέσεις άβάσίμους καί διανοίξω- 
μεν τήν αληθή τής έπιστημονικής αλήθειας πηγήν. Έν τή 
εγγαστρίμυθη,-ώς συντόμως άνεπτύξαμεν, ή κοιλία είναι τό 
κέντρον τής ίνεργείας; ό άπό μηχανής, ούτως είπεϊν, θεός, ό 
δε αήρ, ή ένεργοΰσα δύναμις. ’Αμφίβολον δμως*  άν έπί πολύ 
θά στηρίζηται ή Ταύτης άξια, διότι παντοϊα σήμερον όργανα 
εύχρηστα καί ακριβή, καθίστανται άριστα άπομιμητικά πλεί- 
στων όσων φωνών.

Ή έγγαστριμυθία τέλος ή θέτουσα . είς άρχίαν τό στό
μα, ούχί όμως καί τά χείλη, είναι μέν φαινόμενον άξιον πε· 
ριεργίας, οσάκις όμως δέν έπιτυγχάνει ανάξιον πάσης προ
σοχής, διότι ούκ όλίγας προκαλεϊ ατασθαλίας. Δ.Ι.Κ.

ΣΓΗΛΑΙ rmi ΚΑΙ ΣΤΗΛΗ sapu
Ηετί τ+,ν Ανακάλυψιν των μαγνητοηλεκτριχών μήχανων κάΐ τών συμ

πυκνωτών, σί ήλεχτρικσΐ στήλαι 5ν χαΐ άπώλεσαν πολΰ έκ τής ά$(«ς χα;. 
σπουδοιότητος αύτών, ήν «ΐ-χον πρότερσν ώς κύριοι π«ρίγοντε< τοΰ ήλτχρι- 
σμοΰ, έν τούτοις ή μεγίλη χρή’Κ, eis ήν ύπο6άλλττ«ι ϊτ: ή στήλη έν τζ 
τηλεγραφία, τηλεφωνία, γαλέανοίτλαστινή, έν τψ όΐχίαχώ φωτισμφ χτλ 
ϊδωκεν άφορμήν είς περαιτέρω τελειοποιήσεις mi νέας Ανακαλύψεις άπύ.τε 
των έπιστημόνων καί των βιομηχάνών, διότι δέν έχει.δυστυχώς έξευρεβή 
ίτι ήλειτρική τκ στήλη, ήτις ν4 πάρέχη πάσας τάς έγγυήσεις τής οικονο
μία; τής τελείας άηλότητος καί τής ένττλοΰς «ταβερότητος. Καί έάν καθ’ε· 
κίστην όλιγώτερον αυται έπιζητοΰνται, άπόταν ιδίως πρόχηται πεοί. προ- 
μι,βείας μεγάλης ποσότητος ήλεκτρισμού, έν τούτοις ίνατρέχομεν -πάντοτε 
εί: ταύτας, δβάκις άναλογιζόμεδα τήν διάρκειαν αυτών; τήν εϋκολον δια- 
χείρησιν-καί τήν άμεσον μεταφοράν των.

Η ήλεχτριχή στήίη άκριδώς διά τους λόγους τόύνούς έγένετσ έσχάτως 
Αφορμή ν/ων αναζητήσεων, εξ ών προήλθε» τελέιΟποίήσις αίτής διά τής 
άναχαλυψεω; τών ζ η ρ ώ ν λεγομένων ή υγρών στηλών «αί χρησίμων ' 
ούσών είς κολλάς περιστάσεις, ιδίως καδ’δς έκείνας, είς ών ή έκ διαλειμμά
των μεσολάβησις αυτών είναι άπαραίτητος. Αί οτήλαι αύται'ήχουσιν έιτός 
τούτου τό πλεονέκτημα νά διατηρώσιν έν καλφ συγκερασμώ τά όξέα έφ’δλης 
τής εσωτερικής αύτών έηιφανείαι, ένψ έν ταΐς συνήβεσι ρευστώδεσι. οτήλαις 
τό μάλλον συμπεπυκνωμένον μέρος, τό ίχον τήν μεγίστην ήλεκτρικήν τάσιν, 
εύρίσνεται εί; τόν .πυθμένα τού στοιχείου.

Ή όνομασία τών ξηρών στηλών έγεννήθη έκ.τού τροπού τής κα
τασκευής στηλών,, ήτοι έ» μόνης τής επαφής δύο σωμάτων έπαρκούντων, 
ούχί μόνον είς παραγωγήν ήλεχτροκινητηρίου δυνάμεως, άλλά καί ήλεκτρι- 
κοΰ ρέύμοτόί. ΐίαταλλήλοτέρα δμω; είναι ή όνομασία τών ύ γ ρ ώ ν σ τ η*  
λ ών, ιεροταθεΐσα ύπό τοΰ TrOUVe Si’ έ-είνάς τάς- οτήλας, έν άίς τό ρευ
στόν Αντικαθίσταται ύπό ουσίας μάλλον ή ήττον σπογγώδους.

Τινές υπό τήν ύνομασίαν τα>ν· ξηρών στη'λώ ν άπόστίόγουσι νά συμ- 
περιλίβωσι καί τάς ύγράς στήλας,. άλλά τότε έοεται άτοκον νά κληθώ- 

. σιν άπασάι ύ γ ρ α ί σ τή λ α ι, άφοϋ έν ταΐς ξηραίς στή.λαις δ κύριος πα
ράγων είναι πάντοτε ή έν τφ χάρτη έναπομένουσα ύγρασία, ή ή’ έν τφ άερε 
ενρισχομένη.

Ή άνακάλυψις τής ζηοάς ή ύγράς στήλης είναι παλαιά δσφ καί ή άνα- 
κάλυψις τής στήλης, διότι ή πρώτη Χατασκευασθεϊσα στήλη ,ύπήρξεν ή έν 
σχήματι τόιούτφ τ.οιηίεΐια, ήτις ίσα ίσα ητο ύγρά οτήλη. Κατόπιν δέ άν- 
τικατεστάθησαν οί έξ έριούχού έν ύξεϊδωμένφ ίίδατι μεμουσχευμένοί δίσκοι 
διά τών έπιχρύσων χάρτινων δίσεων, ώς έπραξεν δ Behrils, τφ 1805, καί 
άπετελέσθη οΰτω: ή κνθαρώς λεγομένη άληθής ξηρά στήλη.

Τώ 181'2 δ άββϊς Za/riboni χατρσκεύασε ξήράν στήλην, ήτις φέρει τό 
όνομά του καί ήτις έκτοτε δέν μκεβλήβη άξιοσημειώτως. ’Απεεελείτο δέ, 
ώς σεσημείωται, έκ χάρτινων δίιάών αεκαλυμμένων άπό τοϋ ένός μέρόυς.. 
αύτών διά κασσιτέρου, καί -άπό τοΰ έτέρου όι’ έλαφροΰ στρώματος ύξειδίου 
τοΰ μαγγανησίου προάκεκολλημένου διά σιταροχόλλας. Εφαρμόζεται είς τό" 
ήλεκτροσκόπίον τοΰ Bobnenberger.,. δπως δίϊη τήν κίνησιν >εΐς-τάς έκ 
χαρτονίων εικόνας είς τινα παίγνια. Ό Δελοΰχ άντιχατέοτησε τόν διά τού 
δξειδίου τού μαγγανησίου κεχ'ρισμίνονχάρτην διά τοΰ έπιχρύσου χάρτου καί 
τόν κασσίτερον διά δίσκων έκ κασσίτερωτού σιδήρου \
Ό Walehius μετεχιιρίσθη λείους ίκ ψευδαργύρου δίάκους αφ’ ένό: μέρους 
καί μή λείους τοιούτους άπό τρΰ ίτέρου, κεχωρισμένους δέ όντας άλλήλων 
διά λεπτού; στρώματος-άέρος, έξ ών ή λεία μεταλλική έπιφάνεια ένεργιί ώς 
θετικόν ήλεκτρόδιον έκάστου ζεύγους, δ δέ άτμοσφαιρικός άήρ ώς ούσία . 
διεγερτική.

Ομοίως πολύ άπλοΰν είναι καί-τό- ύπό τού Bragation κατασκευασθέν 
στοιχεΐον, άποτελούμενον έκ ψευδαργύρου, χαλκού, χώαατος καί άμμωνια- 
κού άλατος. Τό ρεΰμα τής στήλης ταύτης είναι σταθερότατου, καί τούτο' 
προέρχεται είτέ έκ τής μεταφοράς τού ΰδόογόνου έπί τού χαλκού, πρός σχη
ματισμόν τοΰ συνθέματος δπερ έπ( τοΰ μετάλλου τούτου παράγει τό άμμο» 
νίακόν άλας, είτε άπό τής άπορροήήσεως ήν καί τό χώμα έκτελεί έπί τοΰ 
υδρογόνου, ένεργοΰντος ώ« διάφραγμα.

Ό Jablockoff έπρότεινεν έσχάτως νέον υπόδειγμα ξηρας στήλης ήτις 
ήδύνατο νά λάόη πρακτικόν αποτέλεσμα, έάν ή αξία τής ουσίας ής γίνεται 
χρήσι: δέν έτιμάτο ύπερβολιχώς. Ή στήλη αδτη άποτελεΐται έκ μετάλλινου 
ελάσματος, διαστάσεων 15χ2χ0,6 έκατοστομέτρων, περιτετυλ.γμένου έν- 
τός έπιδέσμου έκ μεταξωτού χάρτου. Τούτο άποθελεΐ τόν θετικόν πόλον, ό 
δέ άρνητικό; άποτελείεαι έξ έλάσματος χάλκινου κασσιτερωμένου.·

Τανύν, ούδείς φαίνεται Ασχολούμενος είς έξέ^ρεσιν νέου-είδους ξηρών στη
λών, άλλά μάλλον πάντε; καταγίνονται νά καταστήσωσιν μεταφερτός τάς 
οτήλας τών τύπων έκείνων,αϊτινες θεωρούνται αί άρμοδιώτεραι, διά τής άποτ 
ταμιεύσεως εντός πορώδους ούσίας τών έρεθυστι-ιών ρευστών, άτινα νά μή 
έκφεύγωσιν ευκόλως. Ούτως δ Trouve άποκατέσίησε ξ,ηράν ή μάλλον ΰγράν 
τήν στήλην τού τύπου Δανιήλ, λαδώ, δύο δίσκους, τόν ένα άπό χαλκού 
καί τ,ν έτερον άπό ψευδαργύρου, καί τοποθέτησα; μεταξύ αύτών έτέρόύς 
χάρτινους δίσκους διαμέτρου μικρότερα; δλίγον έκείνιρν,. έμειεποτισμένους 
κατά μέν τό ήμισυ κατώτερον μέρος αύτών έν κεκορεσμένη διαλύσει θειίκού 
χαλκού, κατά τό δέ ήμ·.συ άνώτερον-μέρος αύτών έν διαλύσει θειϊκοΰ ψευ
δαργύρου. Ή στήλη αίίτη είναι αρκούντως σταθερά,' πλήν παρουσιάζει μέ- 
γίστην άντίστασιν.

'Ο Desruelles άποκαθίστησι μετακομιστάς τάς έκ.διττοχρωμικής ποτάσ- 
σης στήλας, συναναμιγνύων έν τή διαλύσει καί άμίαντον, δ-τΤις συνεπείφ 
τών συστατικών του, έχει τήν ιδιότητα νά συγκρατή τδ ρευστόν, ’ι) άμί- 
-αντος, μή προσβαλλόμενος ούτε ύπό τοϋ θειϊκοΰ όξέο.ς, ούτε ύπό -οΰ διτ- 
τοχρωμίου, κέκτητα: μόνον μηχανικήν ένέργειαν καί ώς έκ τούτου, ή ήλε- ’ 
κτροκινητήριος δύναμις τής στήλης δέν μεταβάλλεται-ποσώς.

Ή αύτή προπαρασκευή γίνεται χαί έν τή στήλη Lec)anch0, πλήροόν- 
τες τήν διά τό άμμωνιαχόν ρευστόν θέσιν δι’ ίνών άμιάντου-1

Εν τή στήλη Tiebauil τό έξωτέρικόν δοχεΐον σύγχειται έκ ψευδαργύρου 
καί άντικαθίστησι τόν άρνητιχόν πόλον, έσωθεν δέ τούτου υπάρχει πλάξ έξ 
ίνθρακος μεταξύ δύο ετέρων έξ δξειδίου τοΰ μαγγανησίου καί ίνθρακος, ώς 
έν τή στήλη Leclanch£.

("Επεται συνέχεια) Φ. π.

t ·
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυβιστορία ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΡΝ. Μκάφρ««ις Δ. I. Κ)

(Συνέχεια*  ί?ε προηγούμενο*  φύλλον)

1 Οί Άγγλοι. S. Μ.

Άλλ’ οί λίθοι τών 10καρατίων καί ιδίως τον ένός,

Ο

Αλλ οί λίθοι τών IU καρατίων και ιδίως του ενός, «σι 
σπανιώτατοι. Ιδού ακριβώς ό λόγος,δι’ον εινε τόσφ ακρι
βοί. Εξ άλλου, οί άδάμαντες τής Γρικαλάνδης'είσίν όλοι 
σχεδόν κίτρινοι, όπερ ύποβιβάζει μεγάλως παρά τοϊς άδα- 
μαντοπώλαες τήν αξίαν των.

Ή άνεύρεσις λίθου ζυγίζοντος 1ν εκτον καρατίου, μετά 7 
ή 8 ημερών εργασίαν, ητο ελάχιστη άποζημίωσις απέναντι 
τών κόπων και ταλαιπωριών, ανθ’ών ίστοίχιζε. Προτιμότε
ρου θά ήτο, κατά τήν τοι- 
άύτην διατίμησιν, ν άρο- ' 
τρ«£ τις τήν γήν, η νά φυ· 
λάττη ποίμνια ή νά κόπτη 
λίθους εις τάς οδούς. Tot- j 
αΰτα κατά φρένα καί θυμόν Η 

/είχεν ό Κυπριανός. Έν τού- Β 
τοις ή ίλπίς ότι θά άπήν- S 
των καλόν τινα άδάμαντα, ΒΒ 
Ικανόν ν’άνταμείψη διά μιάς Β 
τόν κάματον πολλών ίβδο- , Β|

’ μάδωνς ή μάλλον, πολλών Μ 
μηνών, τόν ένιθάρρυνεν, ώς' Η 
ένεθάρρυνε πάντας. τούς με- . Μ 
ταλλευτάς, καί. αυτούς έ-η Β| 

. τούς μάλλον απαισιόδοξους. Β 
' - Ώς πρός τόν θωμάν Στιλ, . Ε

ούτος είργάζετο ώςμηχανή', ■ 
ώς έκ τής κεκτημένης ταχύ- Η 

1 τητος —τουλάχιστον κατά / ·,Μ 
τό φαινόμενου. 9

Οί δύο συνεταίροι προε- ■
■ γευμάτιζον τακτικά μαζί, 9

άρκούμένοι είς sandwiches1 S
• καί ζΰθον, άτινα ήγόρμζον : ■ 
.. <κ τίνος υπαιθρίου κυλικείου, Β

«υνέτρωγον όμως είς έν τών ■
πολυαρίθμων εστιατορίων , ■ ' 9 
είς ά διεμοιράζετο ή πελα- - ’ 
τεία τής κατασκηνώσεως. 
Τό ίσπέρας, άφ.οϋ άπεχωρί- 
ζοντο ίνα έκαστος μεταβή ■ ' 
είς τά έδεα, ό μέν Θωμάς . 
Στιλ μετέβαινιν εις-άίθόυσάν τινα σφαιριστηρίου, ένφ ό 
Κυπριανός εισήρχετο διά μιαν ή δύο ώρας εις τό υποστα
τικόν. .''■·.■■■

Ό νεαρός μηχανικός συχν£ είχε τήν ατυχίαν νά συναντφ 
εκεϊ τόν αντίζηλόν του Τζέϊμς "Ιλτωνα, υψηλόν νεανίαν με

■ ερυθρός τρίχας, λευκόν τήν όψιν, το πρόσωπον δ ’ έστιγμένον 
μέ τά στίγματα έκεϊνα, άτινα έφηλίδας καλοϋσιν. Οΰδεμία 
ύπήρχεν αμφιβολία ότι ό αντίζηλος ούτος ταχείας έποιήσατο 
προόδους έν τή εύνοίφ τοΰ Τζών Οΰάτκινς, διότι καί περισ
σότερον τζίν άπό εκείνον έπινε καί περισσότερον έκάπνιζε κα
πνόν τοΰ Αμβούργου.
, Τό άληθές εινε ότι ή ’Αλίκη δέν έφαίνετο δειχνύουσα ή 
μεγάλην καταφρόνησιν πρός τάς αγροτικός κομψότητας καί 
τήν ήκιστα εύγενή συνδιάλεξιν τοΰ νεαροΰ Τλτωνος. Άλλά 

- καί μεθ' όλα ταΟτα, καίτΟι ή Αλίκη δέν ένδιεφέρετο ποσώς 
διά τόν "Ιλτωνα, έν τούτοις παρά τφ Κυπριανφ ή παρουσία

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΝΔΕΡΓΑΑΤ

(ί) ’Αγγλικόν κα·ο»«ζβΰχσ(ΐα, χ«6’ δ μεταξύ δύο τεμαχίων ϊρτον φέρε
ται έν τφ μέ«φ κρέας. 2. Μ.

. '' ' . ' ' ' ' . S

τούτου δέν -«το όλιγώτερον άνεκτή. 'Οθεν ενίοτε, άδυνατών 
νά τον ύποφέρη, αισθανόμενος δ’ εαυτόν ανίκανον νά χρα- 
τηθή; έκαληνύχτιζί τήν όμήγυριν καί άπήρχετό.

α'Ο Φραντζέσχος δέν φαίνεται ευχαριστημένος, έλεγε τότε 
ό Τζών Ούάτχνις, χαμμύων είρωνικώς τον οφθαλμόν πρός 
τόν σύντροφόν του. Φαίνεται ότι τά διαμάντια δεν θά πη
γαίνουν μόνα των χάτω άπό την άξίνη του !»

Συνηθέστερον, χατ’ εκείνας τάς εσπέρας ό Κυπριανός με- 
τέβαινε ν’ άποτελειώση την fayxfya του παρά τινι άγαθφ 
γέροντι Βοηρφ, όστις ητο εγκατεστημένος πλησιέστατα της 
χατασχηνώσεως, καί όστις έχαλεϊτο ’Ιάκωβος Βανδεργάατ, 

Έκ τοΰ ονόματος του προέκυψε τό τοΰ Κόπζ, ούτινος 
χατεϊχεν άλλοτε το έδαφος, κατά τούς πρώτους της παρα- 
χωρήσεως χρόνους. Έάν πιστεύσωμεν μάλιστα είς τούς λό
γους του, τφ άφηρέθη ή κατοχή δι’αληθούς αρνησιδικίας, 
όπως ώφεληθη ό Οΰάτκινς. "Ηδη, εντελώς κατεστραμμένος, 
έζη έν παλαιφ καλύβη, έκ τοΰ επαγγέλματος του, όπερ ητο 

ή κατεργασία τών άδαμάντων, 
και όπερ είχε πάλαι ποτέ έξα·

, σκήτη έν Άμστελοδάμφ, ένθα 
Ik και εγεννήθη.
Β Συνέβαινε, τφ όντί, αρκετά 
ΒΒ συχνά νά φέρωσιν έίς αυτόν 
Κ τούς λίθους των οί μεταλλευ- 
Β ταί, έπιθυμοϋντες νά γνωρίσω· 
ΒΒ σιν ακριβώς τό βάρος,όπ?ρ διε· 
aS τηρούν μετά τήν εξεργασίαν— 
Κ είτε δεά νά τούς διάσχιση, -η 
BE διά νά τούς ύποβάλλη εις λε- 
Βί πτοτέρας εργασίας. Ή εργασία
■ όμως αΰτη άπαιτεΐ ασφαλή 
ΒΗ χείρα καί όξεΐαν όράσιν, ό δέ 
Ε8 γέρω - .’Ιάκωβος Βανδεργάατ, 
g| εξαίρετος τεχνίτης είς τόν και- 
Η| ρόν του, ήσθάνετο νΰν μεγάλη*
■ δυσκολίαν όπως έχτελή τάς πα-
■ ραγγελίας.
■ Ό Κυπριανός, όστις τφ είχε 
ΒΒ δώσει νά ένθεση έν δακτυλίφ τόν 
|Β πρώτον άδάμαντα ον εΰρε, 
ΒΒ λίαν ταχέως ήσθάνθη προς αυ· 
BE τόν αγάπην. Ένησμενίζετο νά 
Β έρχηται καί νά κάθήται είς τό
■ άπέριττον έργαστήριον, όπως
■ συνωμιλήσωσιν ολίγον ή απλού- 
V στατα μέ τήν πρόθεσιν νά τοΰ 
~ κάμη συντροφιάν, έν φ είργά-

ζετο ούτος έπί τοΰ λιθογλυφι- 
κοΰ του όκρίβαντος.Ό Ιάκω
βος Βανδεργάατ μέ τήν λευκήν

γενειάδα του, τό φαλακρόντου μέτωπο*,  κεκαλυμμένον μέ σκοό- 
^αε-έκ μελανός βελούδου, μέ τήν μακράν του ρίνα, ώπλισμένην 
μέ ζεύγος στρογγυλών διοπτρών, έφαίνετο ακριβώς ώς ή προ
σωποποίησες γέροντος άλχημιστοΰ τοΰ ΙΕ'αίώνος,έν μέσφ τώ*  
παραδόξων εργαλείων του καί τών λαγήνων του μέ τά οξέα.

’Εντός σκαφίδος τοποθετημένης επί οκρίβαντος προ τοΰ 
παραθύρου, εύρίσχοντο οί ακατέργαστοι άδάμαντες, όυς ει- 
χον έμπιστευθή είς τόν Ιάκωβον Βανδεργαατ, και ών η αξι» 
ήν ενίοτε-σημαντική.

"Ηθελε νά σχίση ενα, ούτινος ή αποκρυσταλλωσις δεν τώ 
έφαίνετο τελεία- ήρχιζε καλώς νά έξετάζη διά τοΰ φακού 
τήν διεύθυνσιν τών ρωγμών, αΐτινίς διηρουν πάντα τά κρύ
σταλλα είς πλάκας παραλλήλων όψεων- κατόπιν έχάραττε 
διά τής ακμής1 άδάμάντος έσχισμένου ήδη, τομήν, έν ή 
πλευρφ ήθελεν, εΐσήγεν δ’έν τή τομή μικρόν χαλυβδίνην 
λεπίδα καί έκτυπα κτύπημα ξηρόν.

Ό άδάμας παρουσιάζετο διεσχισμένος κατά τήν μίαν όψιν 
καί,έπανελαμβάνιτο τότε ή εργασία έπί τών ετέρων.

(I) Διά τού χοπτιροί ζ»ϊ οξέος 4κρον *««φγα»[ίίνου  άδάμ-ΐντο?. £. Μ.

"Ηθελε τουναντίον ό. Ιάκωβος Βανδεργάατ νά «λαξεύση» 
τον λίθον, ή, διά νά εκφρασθώ σαφέστερον, να τόν λεπτύνη 

;καθ’ ώρισμένον σχήμα : ήρχιζε διά τοΰ καθορισμού τοΰ σχή
ματος όπερ θά τφ έδιδε, σχεδιάζων διά κιμωλίας έπί της 

. μεταλλομήτ.ρας του τάς προσχεδιασθείσας μικρός έ'δρας. 
Κατόπιν έτοποθέτει άλληλοδιαδόχως έκάστην τών έδρών 
τούτων έν συναφείς μετά δευτέρου άδάμάντος- υπέβαλλε δ’ 
άμφοτέρους είς μακράς προστριβάς. Οί δύο λίθοι έφθείροντο 
άμοιβαίως καί ή έδρα έσχηματίζετο ολίγον Κατ’ ολίγον. | 

Ό Ιάκωβος Βανδεργάατ έδιδε τοιουτοτρόπως είς τον 
πολύτιμον λίθον ένα τών σχηματισμών έκ τών καθιερωμένων 
ήδη ύπό, της συνήθειας, καί οίτινες περιλαμβάνονται όλοι 
είς τάς τρεις ακολούθους μεγάλας διαιρέσεις: Εις άδάμαντας 
«διπλής κατατομής», «απλής τομής» καί είς τόν «ροζίαν».

Ό διπλής τομής άδάμας σύγκειται έξέξήκοντα τεσσάρων 
μικρών έδρών, ένός τραπεζίου καί τής βάσεως iculasse).*

Ό άπλής τομής πολύεδρος άδάμας αποτελεί τό ήμισυ 
άδάμάντος διπλής τομής.

*Ο ροζίας έχει τό κάτω μέρος επίπεδον, τό δέ έπάνω σφαι
ροειδές σχηματίζον πολύεδρον θόλον.

Σπανιώτατα, ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ είχε νά κατεργα- 
σθή «βριολέτταν», δηλ. άδάμαντα, όστις επειδή δέν είχεν 
ούτε άνω ούτε κάτω μέρος, ώμοίαζε κατά τό σχήμα πρός 
μικρόν άπίδιον. Έν Ίνδίαις, διανοίγωσιν είς τάς βριολέττας 

-οπήν πρός τό λεπτόν αΰτών μέρος, όπως διαπεράσωσι κορ- 
δόνιον.

Ώς πρός τά βστροβίλια» (pendeloques), άτινα ό γηραιός 
λιθοξόος συχνότερα τφ έδίδετο άφορμή νά ΐιέεξεργάζηται, 
ταΰτα είσί σχήματος ήμίσεως άπιδίου, μετά τραπεζίου καί 
παλάμης, πεφορτωμένων έξ έδρών τής προϋπαρχούσης πλευ
ράς., Τοΰ άδάμάντος άπαξ έπεξεργασθέντος, άπέμενεν ή 
στίλβωσις, όπως άποπερατωθή τό εργον όλοσχερώς. Ή έρ- 
γασία αΰτη έγίνετο τή βοηθείφ σμίλης,έν είδει χάλκινου δί
σκου, διαμέτρου 28 έκατοστρμέτρων περίπου, κατά πλάτος 
τοποθετημένου έπί τής τραπέζης χαί περιφερόμενου έπί άξο- 

■νος, κινούμενου ύπό μεγάλου τροχοΰ καί λωσ.τοΰ διά δύο — 
τριών χιλιάδων περιστροφικών κινήσεων χατά λεπτόν. Κατά 
τοΰ δίσκου τούτου, διαβρόχου εξ ελαίου καί έπιπασσομένου 
δι’ άδαμαντίνης κόνεως, προερχομένης έκ προγενεστέρων κα
τεργασιών, ό Ιάκωβος Βανδεργάατ ίπίεζε, τήν μίαν πρός 
τήν άλλην, τάς όψεις τού λίθου τού, μέχρις ού αύται κατα- 
στφσιν έξαιρέτως στιλπναί. Ό λωστός πιριεστρέφετο άλλοτε 
μέν παρά μικρού Όττεντότου νεανίου, ον εμίσθωνε μέ τήν 
ημέραν, οσάκις είχεν άνάγκην, άλλοτε δέ παρά φίλου, ώς ό 
Κυπριανός, όστις δέν,έδίσταζε ποσώς νάτώ πα.ρέχη τήν υ
πηρεσίαν ταύτην έξ ειλικρινούς φιλοφροσύνης.

Εργαζόμενοι, συνωμίλο,υν. Συχνά μάλιστα ό ’Ιάκωβος 
Βανδεργάατ, άνύψωνε τάς διόπτρας που έπί τοΰ μετώπου, 
καί έσταμάτα αίφνης τήν εργασίαν έπ’ολίγον, όπως διη- 
γηθή παλαιάν τινα Ιστορίαν. Καί πράγματι, όλα τά έγνώ- 
ριζεν τά περί τής μεσημβρινής· ταύτης Αφρικής, ήν κατφ- 
κει άπό τεσσαρακονταετίας. Τό δέ προδίδον πολλήν χάριν 
εις την ομιλίαν του, ητο άκριβώς, διότι απεικόνιζε τάς πα
ραδόσεις τοΰ τόπου—παραδόσεις τόσον προσφάτους άκόμη, 
τοσον ζωντανός!—’Ιδίως ό γέρων δέν άπεκαμνε διηγούμε
νος πατριωτικά καί άτομικά αΰτοΰ δεινοπαθήματα. Οί "Αγ
γλοι ησαν, κατά τήν γνώμην του, οί άπιχθέστεροι λωπο- 
δΰται, οΰς ή γή ποτέ παρήγαγεν. Έν τούτοις πρέπει ν α- 
φώμεν αύτφ τήν ευθύνην τών, κατά τι ύπερβολικών, σκέ- 
ψεών του—καί νά τφ τάς συγχωρήσωμεν Ισως.

«Ούδέν παράδοξον, έπανελάμβανεν αΰθορμήτως, έάν αί 
Ηνωμέναι Πολετεΐαι τής Αμερικής άνεκήρυζαν εαυτός άνε- 

ξαρτήτους, όπως καί αί Ίνδίαι και ή Αύστραλία δέν θ αρ
γήσουν να κάμουν τό αύτό. Ποιος λαός θά ήνείχετο τοιαύ- 
την τυραννίαν, οία.ή τών Άγγλων!

Α ! κύριε Μερέ, άν ό κόσμος εγνώριζεν όλας τάς άδικίας, 
■τας όποιας αύτοί οί Άγγλοι, οί τόσον υπερήφανοι διά τάς

(1) ’Ητοι ςδ χκτώτατον μέρος .τής πλακόζ τοΰ άξίμαντος. Σ. Μ. 

γυινεας των καί τήν ναυτικήν των δύναμή, ένέσπειραν έπί 
τής γηένης σφαίρας, δέν θ απέμενε άρκοΰσα ΰβρις έν τή άν- 
θρωπίνη γλώσση, διά νά τήν ρίψη τις είς αυτούς κατά πρό-, 
σωπον !»

Ό Κυπριανός ούτε έπεδοκίμαζεν, ούτε άποδοκίμαζεν· 
ήκουε, χωρίς ν’ άπαντφ. \ .

— Θέλετε νά σας διηγηθφ τί μοΰ έκαμαν, είς-έμέ έδώε 
όστις σάς ομιλώ; ΰπέλαβεν ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ έξαπτό- ' :
μένος. Άκούσατέ με καί μοΰ λέγεται έάν δύναται τις νά 
?χη επίιτα άλλην γνώμην.

Καί τοΰ Κυπριανού βεβαιώσαντος αυτόν, ότι ούδέν θά 
ήτο πλέον εΰχάριστον, ό καλός άνθρωπος έξηκολούθησεν ώς 
έζής :

—« Έγεννήθην εν Άμστελοδάμφ είς τά 1806 καπά τι 
ταξείδιον, όπερ οί γονείς μου ειχον κάμει έκεϊ. Βραδύτερο*  
ίπέστρεψα διά νά διδαχθώ τό έπάγγελμά μου, άλλ’άπασαν 
τήν παιδικήν μου ηλικίαν διήλθον έν Άχρφ, ένθα ή οικογέ
νεια μου ειχεν άποικίση πρό πεντηκονταετίας. "Ημεθα ’Ολ
λανδοί, λίαν υπερήφανοι έπί τούτφ, οτε ή Μεγάλη Βρεττα- 
νία κατέστησιν αύτήν αποικίαν, ύπό τίτλον προσωρινόν, ώς. 
ελεγε ! Άλλ’ οί Τζών Μπούλ1 δέν άφινον δ,τι άπαξ Ιλα*  
βον, καί τφ 1815 έκηρύχθημεν έπισήμως ύπήκοοι τοΰ Ηνω
μένου βασιλείου. ’Πέτε μου τώρα, τί ήθελεν ή Ευρώπη ν.’ 
άναμιχθή είς τάς Αφρικανικός επαρχίας!

«Υπήκοοι Άγγλοι, άλλ’ ήμεΤς κύριε Μερέ, δέν ήθέλαμεν ' . 
νά εΐμεθα τοιόΰτοι. Έκτοτε, σκεφθέντες, ότι ή Άφρεκή ήτο 
άρκετά ευρύχωρος όπως μάς δώση μίαν πατρίδα, ήτις νά 
ήναι άποκλειστικώς ΐδική μας—ν’ άνήκη εις ημάς μόνον!-— 
έγκατελείψαμεν τήν άποιχίαν τής Άκρας διά νά χωί&μίκ 
είς άγριωτέρους τόπους, οίτινες περεέζωνον τήν χώραν πρός 
βορράν. Μάς άπεκάλουν «Βοηρούς», δηλαδή χωρικούς καί 
προσέτι «Voor-trekkers», .δ έστι σκαπανείς σπεύδΟντας.

«Μόλις έκαλλίεργήσαμεν τάς νέας έκείνας γαίας,· μόλις 
έδημιουργήσαμεν δι ’άλκίμου εργασίας ΰπαρξιν ανεξάρτητον, 
ή Βρεττανική Κυβέρνησες τάς κηρύττει ΐδικάς της, μέ τήν 
πρόφασιν πάντοτε, ότι εΐμεθα Άγγλοι υπήκοοί. ■ '

«Τότε συνέβη ή μεγάλη ήμφν έξοδος κατά τά 1833. Καί 
πάλιν άποικίσαμεν σωρηδόν. Άφοϋ έφορτώσαμεν είς αμάξια 
βοήλατα τάς άποσκευάς μας, τά έργαλεϊά μαζ καί τούς σπό
ρους μας, έπροχωρήσαμεν άκόμη είς τά ενδότερα, πρός τήν 
έρημον..

«Κατά τήν έποχήν εκείνην ή περιφέρεια τοΰ Νατάλ ήτο 
όλη σχεδόν έρημος άνθρώπων. Αιμοχαρής τις καταχτητής, 
Τσάκας καλούμενος, άληθής Αττίλας, Μαύρος ίκ τοΰ γέ
νους τών Ζουλοΰ, ειχεν έξολοθρεύση πλέον τών χιλίων αν
θρώπων κατά τά έτη 1812 —1828. Ό διάδοχός του Διγ- 
κάαν έοασίλευεν έκεϊ έτι διά τοΰ τρόμου. Αυτός ό άγριος 
βασιλεύς ήτο έκεϊνος, όστις μάς έπέτρεψε νά εγκατασταθώ- 
μεν έν τφ τόπφ, ένθα τήν σήμερον ύψοΰνται αί πόλεις τοΰ 
Δουρβάν καί τοΰ Πόρτ-Νατάλ.

«Άλλ’ή όπισθοβουλία αύτοϋ ήτο νά μάς προσβάλλη, 
όταν ή κάτάστασίς μας θά ήτο ευτυχής. Ώστε ή πα
νουργία αΰτη τοΰ Διγκάαν μάς είχε δώση τήν ιδέαν ταύ
την. "Εκαστος ώπλίσθη κατά τής έπιθέσεως, τοΰτο δέ κατωρ- 
θώσαμεν διά μεγάλων προσπαθειών καί, δύναμαι είπείν, διά. 
θαυμάτων, κατά τό διάστημα πλέον τών 100 μαχών, καθ ας 
αί γυναίκες καί αύτά τά παιδιά μας έμάχοντο είς τό πλευ- 
ρόν μας, καί καθ’άς ήδυνήθημεν νά κρατήσωμεν έν τή ίδιο- . 
κτησίφ μας τάς γαίας ταύτας, τάς ποτισθείσας μέ τούς 
ιδρώτας καί τό αίμά μας.

«Λοιπόν, μόλις εέχομεν καθ ολοκληρίαν θριαμβεύσέι’κατά 
τοΰ Μαύρου δεσπότου καί καταστρέψει τήν δύναμίν του, 
τότε ή διοίκησις τής Άκρας έπεμψε βρεττανικόν στρατόν μέ 
άποστολήν νά καταλάβη τό διαμέρισμα τοΰ Νατάλ, έν’ό- 
νόματι τής Α. Μ. τής βασιλίσσης τής Αγγλίας!...,

«Εΐμεθα, βλέπετε, πάντοτε ύπήκοοιΆγγλΰι· Άύτά συν— 
έβησαν είς τά 1842.

ι
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«"Ετεροι άποικοι έκ τών συμπατριωτών μας είχον καί 
' αυτοί κατοικίσή είς Τσανσβάαλ καί εκμηδενίσει παρά τόν 

ποταμόν Όράνζην- τήν- δεσποτείαν τοΰ τυράννου Μο,ελε- 
. - κάτζ. Καί αυτοί ωσαύτως είδον δημευομένην δι απλής ημε

ρήσιας διάτάξεως τήν νέαν. των πατρίδα, ήν ειχον πληρώση 
■' · μέ τόσας ταλαιπωρίας!

ύ «Παραλείπω τάςλεπτομέρειας. Ό άγων εκείνος διήρκεσεν
είκοσιν ετη. Πάντοτε «προχωραΰμεν μακρύτερα καί πάντοτε

- ή Μεγάλη-'Βρεττανία ήπλωνίν «φ’ημών την άρπακτικήν της
χείρα, ώς έπί δουλοπαροίκων άνηκόντων είς τό έδαφος της 

.· καί αφού, ακόμη, τό ίγκατελείψα'μεν!
«Τέλος μετά τόσους κόπους καί αιματηρούς αγώνας, κα

τορθώσαμε ν’ άναγνωρισθή ή ήμετίρα ανεξαρτησία έν τφ. 
έλευθέρφ κράτει τής Όράνζης.' Βασιλική προκήρυξις, υπο
γεγραμμένη ΰπό τής βασιλίσσης Βικτωρίας καί χρονολογού
μενη άπό τής 8 ' Απριλίου 1854, μάς ήσφάλιζε τήν ελευθέ
ρων κατοχήν τών.γαιών.μας, καί τό δικαίωμα νά κυβερνώ- 
μέθα κατά βούλησιν. Συνετάχθημεν όριστικώς εν δημοκρα
τία καί δυναταί τις νά εϊπη, ότι τό έθνος μας θεμελιωθέν 
έπί τοΰ αυστηρού πρός τόν νόμον σεβασμού, έπί τής έλευ- 
θέρας ενασκήσεως τών προσωπικών ένεργειών καί επί τής 
παιδείας,διακεχυμένης άφθόνως έπί πασών τών τάξεων,ηδύ- 
νατό ακόμη νά χρησιμεύσει ώς πρότυπον είς πολλά έθνη, 

' άτ-ινα νομίζουσιν έαυτά πλειότερον πεπολιτισμένα ενός μικρού
έθνους τής Μεσημβρινής .’Αφρικής!

«Ή Γρικαλάνδη άπετέλει μέρος ταύτης. Τότε ένεκατε- 
στάθην, ώς άγροπόμος, έν ταύτγ ακριβώς τή οίκίορ, έν ή εύ· 
ρισκόμεθα τήν στιγμήν ταύτην, μετά τής πτωχής γυναικός 
μου καί τών δύο μου τέκνων. Τότε έσχιδίασα το 
ή ζωοτροφεϊον, έπί τής θέσεως ακριβώς τοΰ μεταλλείου, 
όπου έργάζεσθε! Δέκα έτη άργότερον ό Τξών Ούάτκινς 
εφθασεν, έν τώ τόπφ καί έκτισεν έδώ την πρώτην του κα- 

' λύβην.1 Ήγνοεϊτο τότε ότι ύπήρχον αδάμαντες επ εκείνων
τών χωμάτων, όσον άφορ? δ έμέ μοΰ παρουσιάσθησαν τόσω 
όλίγαι εύκαιρίαι εν διαστήματι πλέον τών 30 έτών, όπως 

\ έξασκήσω τό παλαιόν μου επάγγελμα, ώστε μόλις-ένεθυμού- 
μην τήν ϋπαρξιν τών πολυτίμων τούτων λίθων !

«Αίφνης, κατά τό 1867, διεδόθη ότι αί γαίαί μας ήσαν 
άδαμαντοφόροι. Βοηρός τις. έκ τών οχθών τοϋ "Αρτ είχεν 
άνεύρη άδάμαντας, ώς καί είς αυτά ακόμη τά περιττώματα 
τών στρουθοκαμήλων του, μέχρι τών ίς άργίλλου τοίχων 

. τοϋ υποστατικού του.2
("Ετιεΐσι συνέχεια).

Ν ® Ch XT
Άπέθιζε τό σώμί σου άπό πάσης πλαστής καί περιττής 

ανάγκης1 καί φιλότιμου επί τή άπλότητι τοϋ βίου σου καί 
έπί τφ «ύαρίθμφ τών πραγματικών αναγκών σου. Άπέ- 
χων πάσης τρυφυλότητος, φιλών δε τά αυστηρά ήθη καί ε
πομένως ανεξάρτητος καί ρωμαλέος διαμένων,διασώζεις μετά 
τής'υγείας τοϋ σώματος ψυχήν έλευθέράν καί κρατεράν, ικα
νήν προς παν μέγα καί γενναϊον έργον.

. X
' όύαί είς τον άνθρωπον . εκείνον, όστις τοϊς τέκνοις αύτοΰ 
ούδέν άλλο δυναται νά καταλείψη ή χρυσόν καί κτήματα.

1 Caee πχράπήγμτ,έν γένςι δέ «5ν προσωρινόν οίκημα δι-i τούς έν άπο- 
σ.τολ% διανελοΰντας είς τί μέρη έκίϊνα. Σ. Μ.

2 Ό Βοηρός οΰτβς ικχήίϊτόΊίχωδος. Είς τις Νίεκιρχ, έμπορος Όλλαν- 
δίς, δστις έταξείδευεν έκείβ,ν ,μέτί κυνηγού τίνος στροιιίοκαμήλων δνδμαιι 
Ρτίλλυ, ίνεγνώρισιν είς τίς χέϊρας τδ» τέκνων τού Βοηροΰ, δτινα έπαιζον, 
άδάμαντα, 8ν ήγρρασεν 4vti «ενταλέπτων τι.ων καί δν μτ’τέπτιτα έπώ’Ληοεν 
άντί ΐ2,·)όθ φρ. είς τόν «Ιρ Φίλιππον Οΰοδεχίουζ, διοικητήν της *Αχρ»<

■ ,'Ο λίθος έκςΐνος πάραυτα. λαζ.υθ&ί'. καί είς Παρισιού; άποσταΛβίς, εξιτέθη 
εΐς τήν Παγχδσμιον Μεάιν τού Πεδίου τοΰ "Αρεως, έν έτιι 1867· ’Από της 
έηοχής ταύτης, μέίη άξια τεσσαράκοντα έκατομμυρίων είς άδάμαντας έξή- 
σις είναι, διι ή δπαρξις τών άδαμαντοφορων θέσεων έν-.τή χώρα τούτη
γβτο ίτησίως intf «5 ίδάφονί τής Γριχ«>4νδης. ’Αρκετά -πιρίεργος περίστα- 
... ..... , __Γ. . .. .... ,, , , J>
εΐχέ ·ποτ« γνωνθή καί iitec-τα ληϊμονηβή. Παλαιοί χάριαι τοΰ XV αίώνος 
φέρουσιν έπ! τοΰ σημιίου τούτου τήν ΰπόμνήσιν : Here Diamonds 
<>’£$<& ύπάρχονν άδάμαντεί».

Ό χρυσός καί τά κτήματα καταναλίσκονται ή διαφεύγουσι. 
τών χειρών ημών τό όνομα όμως τό διά μεγάλων αρετών 
σεβαστόν γενόμενον, αποτελεί ιερόν τέμενος, όπερ ούτε διά 
τών φλογών τοϋ πολέμου, ούτε διά τοΰ δόλου τοΰ άπατεώ- 
νος, ούτε διά της αδικίαςτών δυναστών, ούτε,διά τής ισχύος 
τών κακούργων καταστρέφεται. ,

X
Δέν ήδυνήθην νά υποφέρω τήν κολακείαν. Δεν λέγω μήτΓ 

ί&ατείνομαι, ότι διά νά φύγρ τις την κολακείαν, πρέπει νά 
πέση είς την αχαριστίαν. Άφ'ού δειζεις λόγφ καί εργά
την ευγνωμοσύνην εις τον ευεργέτην σου,έκαμες ό,τι έπρεπε 
νά κάμης. Λέγω δι’ ένα ευεργέτην, όστις έχει φρονήματα 
ανθρώπινα, καί όχι δι*  εκείνους τούς ευτυχείς εύεργέτας, ot 
οποίοι κάμνοντες έν πορείιρ την ευεργεσίαν, σε ευεργετούν διά 
νά σε αίχμαλωτίσωσι. “ Δ. Φ. Β.

Ε Υ Τ ΡΑΠ ΕΛΑ
Ή δεσποινίς Λ.... ηλικίας δεκαεπτά έτών,είναε άσχημος 

καί άχαρις είς ύπέρτατον βαθμόν. Ή μήτηρ της έν. τούτοις 
οσάκις τή δίδεται ευκαιρία νά την συσταίνη εις τινα ξένον, 
πλέκει ζωηρώς τά έγκώμια τής θυγατρός της, προσθέτουσα- 
ότι έχει καί προίκα έκατοντάκις χιλιόδραχμον. .

’Εσχάτως έλαβε τήν'τιμήν νά γνωρίση την δεσποινίδα Λ. 
. . . καί ό κ. Π. . . . πλούσιος σταφιδέμπορος έκ Πατρών, 
προς δν έγένετο πρότασις συνοικεσίου.

— Φίλε μου, τφ λέγει ή μήτηρ της, έχει προίκα σημαν
τικήν.

— Τό βλέπω, Κυρία μου, τή αποκρίνεται ό κ. Π. . . . - 
πλήν τοϋτο δεν λέγεται προίξ,αλλά ανεπαρκής άποζημίωσις...

:·♦·*··■
Ό κ. Μ.... αρχαίος συμβολαιογράφος συναντά καθ’ οδόν ■ 

παλαιόν του φίλον.
— Μπα! σύ είσαι ’Ιωάννη; πόσον νεώτερος μοΰ φαίνε

σαι τώρα ; πώς τούτο ; .
Ό κ. Ιωάννης άναστενάζων-
— Διότι δεν είμαι πλέον πάππος. Ό έγγονός μου απέ- 

θανε πρό τινων ημερών, και φυσικώς ή ηλικία μου κατήλθε· 
μερικάς βαθμίδας.

Ό κ. Μ.... βήχων
— Ό ίδικός μου δεν άπέθανεν ακόμη !....

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ή ένδοξος καταγωγή είναι φορτίον βαρύτατον, το οποίον 
όστις δεν φέρει μετά τιμής αναγκάζεται νά τό φέρη μετ’ 
αισχύνης.

X /
Το αίτιον δια το οποίον πολλά ολίγοι άνθρωποι είναι ευ

χάριστοι εις την συναναστροφήν, είναι ότι 0 καθείς δεν προ
σέχει εις τό τί λέγει ό άλλος, άλλ’ εις τό τί θά είπη αυτός.;

X
Έρώτησον τούς διασημοτέρους άνδρας καί θά σοί είπωσιν 

ότι ή φήμη δεν είναι ευτυχία.
X

Ό κόσμος είναι χορός προσωπιδοφόρων, όπου έκαστος 
προσπαθεί νά μη γνωρισθή έφ ’ όσον χωρατεύουσιν υπό τα: 
προσωπεία- ό «Ις ευρίσκει τον άλλον νοστιμότατου, όταν ό
μως τά προσωπεία πέσωσιν, ό «ίς εντρέπεται άναγνωρίζων- 
τόν άλλον.

χ I

Ό έρως είναι ακριτόμυθος ή κακόγλωσσος, ομοιάζει τάς, 
εφημερίδας. Καί όταν έπαινή καί όταν ψέγγ, δέν πρέπει νά. 

. πιστεύωμεν παρά τό ήμισυ τών λόγων αύτοΰ.
X

Μεθ’ όσα καί άν είπεν ό Βαλζάκ, θπάρχει έν τφ βίφ τής 
-γυναικός εποχή, καθ’ ήν καί αύτή ακόμη ή ασχήμια παρέρ
χεται' είναι-·δέ ή ηλικία εκείνη, κατά τήν όποιαν αί μέν'ώ- 
ραϊαι άρχονται νά χάνωσι τήν καλλονήν των, αί δε άσχη- 
μαι νά λέγωσιν, ότι ύπήρξαν άλλοτε.ώραΐοα,. ·· 2

X
. Ή μεγαλοφροσύνη δέν είναι είμή ή εΰσπλαγχνία τών εύ- 
γενών ψυχών. .....

Δεν έπισωρεύει τις φιλοφρονήματα είμή πρός τάς κυρίας, 
αίτινες οΰδενος αυτών είναι άξιαι. Ή λεπτοτέρα φιλοφρο
σύνη πρός γυναίκα.διακεκριμένην, είναι τό νά δείξη τις σέβας 
καί συγκίνησιν ενώπιον της.

X
Υπάρχει είς τόν κόσμον τετράποδου τε (ό κύων λόγου 

χάριυ), άπό τού όποιου δεν λείπει τίποτε άλλο είμή ή φωνή 
διά νά γενή ευάρεστος σύντροφος· υπάρχει δέ καί διποδόν τι, 
άπό τού όποιου δέν λείπει τίποτε άλλο είμή ή σιωπή, όπως 
-γινή υποφερτός σύντροφος.

X
Όστις. πρόκειμένου περί τιμής έχει ανάγκην-νά ζητήση 

•συμβουλάς έγγίζει πολύ είς τό νά μή τάς άκολουθήση.
X

Έχομεν άξιολόγους έμπορους παραιτήσαντας τό έμπόριον, 
■οί όποϊοι διακοσμούσε τό οικημά των μέ έπιπλα, τάπητας, 
παραπετάσματα καί χρυσά σκεύη άπαραλλάκτως, όπως 
Λουδοβίκος ό ΙΔ'> πρός τόν σκοπόν νά συνέρχονται είς τήν 
χρυσήν αίθουσάν των,δύο ή τρεις παλαιοί φίλοι των παρατη
μένοι καί αυτοί άπό τό έμπόριον μέ τούς όποιους νά παίζωσι 
ΛοευτσικαΓ πρός δέκα, λεπτά.

Μώδβής·

ΠΑΡΑΧΠΡΗΣΓΣ ΤΥΧΗΣ

Έλάβομεν τήν ακόλουθον επιστολήν :
Φίλτατε Κύριε Πρίντεζη

Παραχωρώ ευχαρίστως ύμΐν δάα τά δικαιώματα μου έπί τής 
υιληρωθείσης μοι Ομολογίας τής Εθνικής Τραπέζης, ώς αναφέρετε 
εν τώ άξιολόγφ ύμών περιοδική, έπί τώ'δρφ νά λαμβάνω δωρεάν 
τήν «Φύσιν» διά τδ επόμενον έτος· έν περιπτώσει δέ κληρώσιως 
τής όπ’ άριθ. 9,509 ομολογίας άρκόυμαι είς έν δέκα επί τοίς εκατόν. 

Έν’ΑΟήναις τή 3 Μαρτίου 1191,, ..... .
-' ■ 1 - y: ί , .Πρόθυμος φίλος οας

Α. ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Καί άπηντήσαμιν αυθημερόν τάδε : 

Φίλε Κύριε Φραντξή .
Είμαι σύμφωνος πρός δσα αναφέρετε εν τή ύπό σημερινήν χρονο

λογίαν επιστολή σας έν σχίσει πρός τήν κληρωθήΐσαν ύμϊν ,όμολο- 
γίαν^καί υπόσχομαι νά λάβητε δωρεάν τήν «Φύσιν» διά τό επόμε
νον έτος.

’Εν Άθήναις τή 3 Μαρτίου 1891.

Διατελω πρόθυμος
Φ. ΠΚΝΤβΖΗΣ

Χ<ΛΟΣ3^ΙΚΟΧΤ

1

“Αγ{« καί μεγάλη_Τεσσαρακοστή. Νηστειών τό άνάγνωσμα__ Χρώματα
πένθους παρά τοϊς διαφόροις λαοίς. — Αγγλική σκαιότης. Ιστορικά τών 
Ελγηνειων μαρμάρων,—Αρωματικόν δξος.—Τά κοσμητικά έπίθετα παρ’ χαΐ το γ<λο?θν. Γ
Χαΐρ'ί—ας έπιτραπή καί εις ήμάς τούς λαϊκούς νά χαιρε- 

-τίσωμεν ε’ν ταίς ήμέραις ταύταις τών χαιρετισμών—Μεγάλη 
καί Αγία Τεσσαρακοστή. Τών άπόκρεων πολυστένακτου 
τραύμα, τής προσευχής κοσμοκήρυκτον κλέος. ’Ελθέ, θά εό- 

. ρης ακόμη γραίας θεοφοβουμένας, τών παλαιών .ηθών διότι 
άπό τάς πόλεις, ώ άγια καί μεγάλη τεσσαρακοστή, άπιλ- 
πίσθητι πλήρως. Η πρόοδος τού κόσμου καί ό είσρέων παν- 
ταχόθιν νεώτερος πολιτισμός, τό μορμολύκειου τούτο τών 

παλαιών παραδόσεων, δέν έπιτρέπόυσιν είς τούς εύαισθήτόυς, " 
ευπαθείς καί λεπτοφυείς στομάχους τών βλαστημάτων τής 
νέας γενιάς,νηστείας ζηράς, ταλαιπωρίας σώματος, μονοτο
νίαν τροφής. Τί θά είπή. «νηστεία β ; Δυναστεύοντεςτό σώμα 
καί κακουχούμενοι θά έξαγνίσωμεν άρα τάς άααρτ/ας μας, 
θά έπιρρώσωμεν ούτω τό πνιΰμα έν ψοβφ Κυρίου, έν άθωό- 
τητι ψυχής: Μέ τό νά τρώγωμεν ελαίας καί V αποφεύγω- 
μεν τό έλαιον, μέ τό νά μή βλέπωμεν έπί 40 ημέρας ό,τι 
άθωότατον καί ύγιεινότατον, τυρόν κάί γάλα, θα ευάρεστή- 
σωμεν τώ &εφ, ή παραβαίνοντες τούς περί'νηστείας κανό
νας θά επισύρωμεν βαρεΐαν τήν 'μήνιν τούτου; Ένήστευσιν 
ό Χριστός. Πρέπει νά τόν μιμηθώμεν. ’Αλλά τότε βεβαίως 
μάς ύποθέτετε όλους Θεανθρώπους, Νηστεία-ειναι ό ενάρετρς- 
βίος. Δέν τό κατορθοϊτε ; Διατάττηται ή νηστεία.

’Ιδού μερικοί άντιρρήσιις/τφν, σταματώσαι ελλείψει χώ
ρου, καί ας άληθώς δέν δυσκολεύομαι νά ένστερνισθώ. Νη
στεία δύο ήμερων καθ ’ εβδομάδα καί τής τελευταίας τών ■ 
παθών. Τοΰτο άρκεϊ.

■*·
Καθ’ άπασαν τήν Εύρώπηνχρώμα πένθους είναι·.το; μέλαν, ■ 

τό έμβλημα τοΰ σκότους, τοϋ σκότους, ’· τοϋ χάους, τοϋ θα
νάτου. Τό ερεβοςτοϋ τάφου, διαδέχεται τό έρεβος τής ψυχής, · 
δπιρ προκαλεϊ ή στέρησις τής ψυχής,του φωτός ή άμαύρωσις. 
Άλλ’ ούχ ούτω δοξάζουσιν έν άλλαις χώραις. Έν Κίνιρ 
είναι έν χρήσει ώς χρώμα πένθους τό λευκόν, καί τούτο διότι 
οί τοϋ Ουρανίου Κράτους κάτοικοι έλπιζουσιν, ότι ό άποθα- 
νών μεταβαίνει είς τόν Ουρανόν, τόν τόπον τής άγνότητος. 
Παρά τοϊς Αίγυπτίοις . άλλοία έπικρατιϊ άντίληψις. Τό κί- 
τρίνον χρώμα ούτοι προκρίνουσι πρός εκφρασιν.τοϋ πόνου καί 
τής οδύνης, διότι τά φθίνοντα άνθη, τά κιτρινωπά φύλλα, τά 
στρωννύοντα κατά τό φθινόπωρον τήν γην, τό. χρώμα τοΰτο 
λαμβάνουσι. Πάσα ίκμάςζωής ά.φαιρουμένη, προσδίδει κιτρινω
πήν όψιν. Είς τήν· Αιθιοπίαν τό φαιόν χρώμα, ώς είκονίζον 
τήν γην, έξης έπλάσθημεν καϊ «ίς ήν έπανερχόμεθα. Είς τινα 
μέρη τής όμορου Τουρκίας χρ^μα πένθους είναι τό κυανουν, 
επειδή τό χρώμα τοϋτο εΐνε τοΰ ουρανού, «ίς ον ανέρχονται 
οι τεθνεώτις. Έξ εναντίας «ίς άλλα μέρη, τό ερυθρόν η ίό- 
χρουν, επειδή άμφότερά είσι σύμμιξις τοΰ μελανός καίκυα- 
νοΰ.Καί τό μέν πρώτον σημαίνίΐ.τόν 5?.όνρν?τό δε δεύτερον τήν 
ελπίδα. Ουτω έάν έχωμινέξ έκάστουέθνους πρνθοΰντας άντε- 
προσώπους, άπαντα τά χρώματα τής Τριδος θά 
ώς ένδείξεις πένθους ! . ;

•ΗΗ
Κατά τής εύγενοδς προτάσεως τού Χάρισσων,. άντ«π«ξήλ- 

θεν πρό τίνος ό ομοεθνής του, Κνόουλες, διά. δριμυτάτων 
κατά τής Ελλάδος ύβρεων,διά γελοίας, χυδαίας, ιδιορρύθ
μου, ’Αγγλικής πάντοτε, λογικής. «’Άστιϊον είναι, λέγει 0 
έκλαμπρότατος λόγιος Κνόουλες, ν’ κποδώσώμεν αρχαιότη
τας άντεπροσωπευούσας εκατομμύρια είς τόν μιγάδα (^.πλη
θυσμόν όστις ζή έπί τών ερειπίων τής άρχ. Ελλάδος, μελλόν
των νά πάθωσι πολλάς καταστροφάς κατά τήν προσεχή ανά- 
φλεξιν τοϋ Άνατολ. ζητήματος. Θά ήτα μεγάλη συγκατά: 
βασις νά έλέγξωμεν τοΰ σοφοΰ άρθρογράφου τάς έθναλογικάς 
γνώσεις ή νά δώσωμεν προσοχήν εις τάς μετά Χριστόν προ- 
φητικάς αύτοΰ εκδηλώσεις. Άλλ’ ο,τι κινεϊ τήν άγανάκτη- 
σιν παντός ίχοντος τήν συνείδησιν ήριμον είναι ότι προσπα
θεί νά δικαιολογήση (!) τόν έπεράστου κατ’ αυτόν, επαράτου 
κατά τήν αλήθειαν, μνήμης Έλγϊνον,. δανεισθέντα ίσως ί α. 
έκ στοργής πρός τήν τέχνην διασώση.τάς αρχαιότητας!

Κατόπιν τούτων, κατ ‘ευτυχή σύμπτωσιν, έν τφ σημϊρινφ· 
τμήματι τοϋ μυθιστορήματος, δπιρ άπό τίνος μεταφράζομιν 
εν τή«ΦύσεΐΒο συμπαθής καί τόσον καταδιωχθείςΒανδεργάατ. . 
εκφέρει έν ίερ? αγανακτήσει κατά τών "Άγγλων φράσεις τινας 
χαρακτηριστικωτάτας. Ή αλήθεια ήν ίξέφρασε έστω καί 
παρά τούς κανόνας τής τυπής αβροφροσύνης’ό Βέρν, θετών 
αυτήν εις τό στόμα ήδικημενου ’Ολλανδού, απαστράπτει 
ήδη άγλαότιρον εν τή μνήμη’ τοϋ "Έλγιν, ού ύπέρασπι- 
στης θερμός έξεφύτρωσεν ήδη ό κ. Κνόουλες, φρονών δη 
ή Αγγλία ώρι«<Λ —δυνάμει τίνος δικαιώματος ; — νά'

4 .
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' 384 Η ΦΥΣΙΣ

> /; \ ' αφαίρεση (=^λήση) πάντα τά έπί τή; Άκροπόλεω; μάρ*  
:· μαρα, ίνα τά τοποθέτηση εΐ; τά Μουσεία τη;. Καί τώρα

(1) Διατί όχι χα1.’ αί ί π όχ ρ ε ω : «fwr? εΐς συνδρομητής |χαι.

• ά; κοιμηθη ήσυχο; ιί; τά; δάφνα; του ό σοφό; καί εύγενής 
,'j. ; .δημοσιογράφος.' Τφ apxst ότι είναι “Αγγλος. ·

■Η*

V ' Συνταγή πρ0« ’ κατασκευήν αρωματικού δξους (vinaigre 
<ίΛ :< -virginal).’;'Λ <·^ν·^

Βενζουάντ,ς . γραμμ. 1. 
Όξου; δυνατοδ » 1.

4\ “ ... > ;'Α;: 4’ . ■ Οινοπνεύματος85® » 1.
: ί Άφβετε επί'βτιμίραζ to ρευστόν,όπως διαλυθούν τά συστα· 

τικά αυτού καί κατόπιν τό διϊλύζετβ. Όλίγαι σταγόνες εν
τός ΰδατος ριπτόμεναι, καθιστώσιν αύτό γαλακτώδες.

< : -Η*
Έινε όίκτρά έβιδήμίά η· παράτάξις εν πυκνφ στοίχφ ίκά· 

< ?, βτ»τε' απείρων κοσμητικών επιθέτων εις τάς εφημερίδας 
μετ’ άζιοθαυμάστου ευκολίας. Ώς έν κολυμβήθρφ Σιλώάμ, 
όλοι, ώς διά μαγική; ράβδου η μάλλον πεννών μεταβαλλόν- 
τα; εις ευφυέστατους, έίς ωραίους, είς λεπτούς, εις καλλι- 
τέχνάί»<«ίί· έ^κιρέτόϋς,:4ρ^τους, λογίους, αγαπητούς, φω- 
«Γήρας· καί ξευρ,ω'τι, .διότι άνεχώρησαν έί; Πειραιά, ή Ιδω- 

; ■ καν .έζετάσεις είς . τά γεν.·· μαθήματα η καί διδακτορικά;, 
' ύφ’ ά; περιστάσεις γνωρίζομε*  πώ; διεξάγονται, κλπ. Δύο 

φοβεροί ώ;·ικ·τούΓου .κέ$υνοί προέρχονται. Ή διαφθορά τών 
χαρακτήρων καί μάλιστα τών ασθενών, έκτο; δε τής κατά- 
•χρηβίωςπ.δν/επίθετων, άτινα -οΰτω: περιπίπτουσιν είς άχρη· 
στίαν, -παρ’ αξίαν άπονεμόμενα, τού;πράγματι καλούς άφίτ 

. νομεν· αβράβευτους... >
ι Ώ ! τά κοσμητικά επίθετά» δι ■ ών πρόέξοφλουμεν το

; μέλλον μακαρίως, αύταί αί αί ·εί; στεφάνους περί·’
πλέ.κόμε>Μα·!·> Μόνον· μειδιάματα απείροΰσΐ; μόνον τήν λή
θην, Θερίζούσί. •.'•.W ■< '·■' · ■■'·'" ι··''
■ν·ν ■ '<?>“;<4:··'· '.;· 4 ' Αίπ. ·

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

.^μαι,ί&^νχονίΆόν'Ιχώ·.όΰτε γΑ&σσατ ούτε χείΛη! ''; - 
"Όμως όμιΛώ γ»ά 3Λα, άν χαΐ ημαι χεάμά !!.. ; ; < >

ΙΙέξΙ πάντων όΐόω γνώμηνκάΐ'τά πάντα κατακρίνω, 
. ΦίΛφ-καί·ίχάρόι!- ενκο'Λωςόόναμαι παντός νά γείνύ !·{< 
Ό Ζ?μωτ£«<· χίί ΧαμΜΛίών fid άανμάσβνν &ν /ί· ίόβΰνε ' 
Πάσρϊ.εόκοάά έίποΰνε.
"Ό ^τ ι βήμ$^ · > r. · ·

. Ό,τι τώρα Αίγωμίγά','μιχρόν· ύστερα Τό βγάζε». ' '
"Αν-τόν όεϊνα^άΜΙωη^ώς· τοΰ όθνοΰς .τόνσωτηρα, 
Τοΰτον'βξίζωό.ίίγονώς τόν τούτον άίετήρα. 
Βασιλείς χάϊ Αε^^  ̂^άίαή^ούς χαταόιχάζω, ' 1
Στρατηγούς χαϊΚνόέμν^ταό χαΙ όιχαστίχονς χΛενάζω'ϊ:

■ Ποτε θούρια τονΐζω πύτε θίάω τήν είμήνην, 
ΙΙοτε ’σι1’ ά^εάχα. <p«rt^6v f πάτε πάρτε τήν άζίνήν. 
Σήμερον τό μαΰρομ&σπμρκάμνω καί τό ivavrlov  ̂
Αύριόν-άχάνθαςβΛέπωείςτό χρϊνον κ είς τό Ιον.' ■- ' ' ' 
Ώς Αν'τάίος ίε’Αννάβέΐς νιας πάντοτε Λαμβάνω-, 
Τό παν φθΑξέται και tfAivii, ίγώ τίποτε dir χάνω.
Τόν 0ιίάβιύα^^^γρ& ^άμάν 0πύγγ.ί4ΛομΜ, καί όμως

. Τι<^Λόν:όργανον. των πάντων είμαι μάάε το σνντύμως ! ■ ' 
Μήνομίζεις δτι-Μραζ’ θίΛεες Ινα μι γνώρισες, 
Μόνονςμγά άεκάρα.·άν εχγς,εΰχό.1α θάμ'άποχτήσζίς·

.· 1 !?8. ·· ΑΚνβγμ,α.

Είμαι νήσος·. χ'άν. θεΛήργιόνά· μοΰ σπάσης τό χεφάΛι ,: 
^άβάΰμάσηςδτανίάρς'βτίνίίσος.μίνωπάΛί!!
"Όμως πρόσεξε μή βίΛεις νάμ' άΛΛ&ξης κάί τόν τόνο, 
^Επειάή' χωρίς μαχαίρι καί (τπαόΐ σε όανατόνω!....

199. Ερώτησες.
Jfl ποιαν πρόθεσιν καί εν άκόμη γράμμα σχηματίζεται, 

μία νήσος καί ποια ;

130. ΙΙρος συμττλήρωβεν.
1. η—..ω..α—.ο..ου.—<ι.—0.8..0.—η.α.ε.
2. .υ.-—.υ.η—.α.α.,α—.α.α — ..ια.

131. Άναγρκμ.ματ;σ{Λ0?.

Διά τών κάτωθι γραμμάτων καταλλήλως τιθέμενων νά 
σχηματισθή σοφόν τι λόγιο*.  ΣΣ-^-ΔΔ—H/EE-—Υ—Π—Β 
—Ρ—Α—Ω.

Σίπυλος.

Λ.Δβ«ςς τών β*  τώ ·4β φύλλω αινεγμιάτων.
116. ΑΙΝΙΓΜΑ '

. Λίούς —- ούς — ;
“Ελυσαν αύτό 4 ίξ ’Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης, ό έκ Κορώνης κ. 

Διον. Π, Βολανύπουλος Ιατρός, ό έκ Τυρνάθου κ. Π· Καραμπέης, και. 
ί έξ Έλευσΐνος κ. Δ. Χρ. Κριεκόίκης;

117. ΠΡΟΣ ΣΤΜΠΛΗΡΩΪΙΝ.

Λός μ.οι παστώ. χαΐ τάν γαν κενήβω.

' ■ 118. ΚΥΒΟΛΕΞΟΝ

’Ελυσαν αύτό 4.ίξ ‘Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης, ό έκ Κορώνης κ. 
Διον. Π. Βολανύπαίιλος ιατρός, ό έκ Τριπύλεως χ. Κ. Παβανιχολάου 
έμπορος, ό έκ Τυρνάβου ά. Π· Καραμπέης, καί ό έξ Έλευσΐνος χ. 
Δ. Χρ. Κριεχοΰκής.

X. α Ρ
Γ α

«- "Ρ'· ■••ο ν
• Q δ -Λ

ά ν’ Ρ
Ούδείς έλυσεν.

111. ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ

.··■>..■.· Ή ζηλότυστί» (’)

Έλυσιν αϋτό-ή |χ Πειραιώς δεσποινίς.ύπό τό ψευδώνυμον Ήρα.

Α^ΤΑΠΟΚΡΙΙΈΙΣΤΗΣΦΓΣΕΩΣ;

Σ. Κ. ’Αργο ς. Προχθέι α^ς έγράψαμεν τ^υδρομικως.—Π. X- 

Βουκβυ ρ ίστ to ν. Δελτάριο*  έλήφθη,^χιι καλώς. — Π-Μ. Λ,ευ- 

κωσί αν.·'Σημ«ιθυμένη άπύδειξκ έν *5  άπίστολη σας . δέν έλήφθη· ' 
Σάς ά'πήντήσαμεν «αί οιά δελταρίόύΐ Χρήματα δύνασθε ν’ άποστεί- 

λητε διά τραπεζογραμματίων,χαρτονομισμάτων χτλ. έν συνεβτημένη 
έπίστολ^ σας.—Σ. Π. θ ή 6 α ς. 'Αποδείξεις έλήφθησαν πλήν ούχί- 
κάί δμετέρα, ούδέ τό άντίτ.μον αυτής, διατί; 'Απαντήσατε.—A. Κ. 
Π· Λε μη σσό ν.. ’Επιστολή καί χρήματα έλήφθησαν, εύχαριστού- 
μεν. Ζητουμίνην άπόδειξιν άποβτέλλομεν ταχυδρομικώς έν έπιστολή. 

μας.—Α. Π. Μ αγ ν η σ ί α ν. Σάς άπηντήσαμεν και Αναμένομε*  
άπάντησίν σας. Ποίημα καί -αΙνίγματα ;εύχαρί<«ως έδημοσιεύθησαν. 

' — Μ. Σ. Κ. 2 μ ύ ρ ν η ν. Επιστολήν σας έλάδομεν καί ήπορησα· 

μεν. Σάς άπηντήσαμεν άύθημερδν καί σάς παρακαλούμεν άναλάδητε 

ύπό τήν προστασίαν σας ύπόθεσιν καί.μάς ύποχρεοΐτε. — 0· Μ. Πά
τρας.-Άναμένομενέκκαθάρισιν λογαριασμού,- διότι πλησιάζει τδ· 
τέλος τοΰ πρώτου έτους καί Ανάγκη νά Ιχωμεν αύτήν -έγκάίρως. — 
I. Ρ. Σύρον. Αδύνατον κατασκευασθώσιν ένταδθα. Σάς έγράψαμε*  

λεπιομερείας διά.δελταρίου. — Α. Π. Βόλον. Σάς σγράψαμεν. τα- 
χυδρομικώς. —Α. Π. Λαύριο ν. Άναμένομεν έκκαθάρισιν λογα
ριασμού. Άποστείλατε είσπράκτορα διά-τελευταίαν φοράν. · Δυστρο- 
πούντας διαγράψωμεν δριστικώς.· — Σ. Σ. Άγ ιο ν Πέτρον. Σάς 

έγράψαμεν καί Απεστείλαμεν φύλλα..


