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Τίνος ποιητοΰ έξαλλος ή Μούσα 5εν σε ύμνησε δι’ εύηχων 
εξάρσεων, ώ ποιητικωτάτη καί καλλιπρεπεστάτη τών ώρών ! 
Τίνος καλλιτέχνου φαντασία 
ζωηρά, δέν ΐπεζήτησεν, είκονί- 
ζουσά σε, νά προσέγγιση είς το 
εκπαγλον μεγαλεΐον, είς την 
ελκυστικήν έκπροσώπησιν τοΰ 
έν τη φύσει κάλλους, σφρίγους, 
ζωής, φωτός! Τίς δέν έτόνισεν 
άσμα εύθυμον, χαρωπόν, είς τά 
μ.υρίπνοα άνθη, τον άκτινοβο- 
λοΰντα “Ηλιον., την μαρμαίρου- 
σαν δρόσον, τό γλυκύ κελάδη
μα ; Πόσοι ύμνοι δέν έψάλη- 
σαν, πόσαι καρδίαι δέν έδονή- 
θησαν έκ παλμών χαράς, πρό 
τών άρρητων θέλγητρων της 
άνηβώσης φύσεως, πρό της 
ευωδίας τών ποικιλοβαφών άν
θέων, τών εδώ κ’ εκεί άναθαλ- 
λόντων, πρό της αύγαζομίνης 
έκ τών άπαστραπτουσών ακτι
νών τοΰ Φοίβου λάμψεως !..Καί 
όμως! Πόσον αί προσπάθειαι 
ύπελείφθησαν τοϋ φυσικού ! ...

·* ·

Θέαμα θαμβοΰν, μαγευον, 
εκπλήσσον, εκτυλίσσεται πρό 
τών ακόρεστων οφθαλμών μου, 
έν ποικιλωτάταις έκφάνσεσ: ! 
Πανόραμα, είς ό συμβάλλουσι 
παν τό κάλλος αύτών, ό γλυ
κύς και κατακύανος ούρανός 
μας, τό ευρύ τοΰτο τών αγγέ
λων ενδιαίτημα, αί χλοηφόροι πεδιάδες, οί ανθόσπαρτοι λει
μώνες, αί ήρεμοι καί άποστίλβουσαι λίμναι, αύτη ή φιλο- 
τάραχος θάλασσα, ήτις νϋν άπλοΰται λεία καί ακύμαντος... 
Πανόραμα, είς την θέαν, εις την άπόλαυσιν τοϋ όποιου ού- 
δέποτε φοβείται τις νά πλήξη, νά βαρυνθή. Είς έκαστον 
βλέμμα πλουσιωτέρας ανακαλύπτει τις απόψεις, νέα ανευ
ρίσκει θέλγητρα. Τό παν έν τη άρμονικωτάτη αύτοΰ γαλήνη 
επιστέφεται ύπό ήδυπαθοΰς καί έπεράστου χάριτος, ή δέ 
ψυχή διατίθεται πρό του άπροσπελάστου μεγαλείου τής φύ- 
βεως είς ηδονήν καί χαίρουσα άνίπταται είς' ίδανικωτέρους 
κόσμους, είς τά ολόχρυσα τής φαντασίας πλάσματα!

Τό άπό τρισχιλίων ήδη ετών ίοστέφανον τής Πάλλάδος

Ερωτος ψ-νχη, αγαπητόν "Εαρ.Εί·οΐ, evav,

άστυ, όπόσον διατηρεί τήν μαγικήν αύτοΰ καλλονήν! Αί 
Άττικαί πρωίας όσον καί αί ΐσπέραι οΐαν ανέκφραστου 
ένέχουσι γοητείαν ! Άποστίλβει πόρρωθεν μαρμαίρων ό Σα- 
ρωνικός, τά γλαυκά τοϋ όμοιου ύδατα άττιπαρέρχονται πρό 
τών τοΰ Ήλιου φλογερών ακτινοβολιών. Ή ροδοδάκτυλος 
Ήώς διώκ« τής νυκτός τά μυστηριώδη σκότη, τήν σιγηλήν 
γαλήνην διαδέχεται ή ζωή, ή δράσις, ή κίνησις.

Διευθύνω τό βήμα μακράν τών πόλεων, είς τήν εξοχήν, 
όπου τελείται τής φύσεως ή άναγέννησις. Ό μυρίπνους Ζέ
φυρος άνακινεΐ μέ τήν λεπτήν καί θωπευτικήν πνοήν του τό 
πράσινον φύλλωμα τών δένδρων ένωτίζομαι τής λιγυμόλπου 
φωνής τής λάλου άηδόνος, παρακολουθώ τής εύαγγέλου χε- 
λιδόνος τό φαιδρόν πτερύγισμα. Μετά τόν βαρύν χειμώνα 
τής φύσεως καί τόν χειμώνα τής καρδίας, ό νους άνίπταται 

οίστρήλατος είς άλλους κό
σμους, έν ήδυτάταις όνειροπολή- 
σεσιν ή δυστυχεστάτη τών καρ
διών άναζή είς τήν χαρμονήν 
τής άνεφέλου καί χαριέσσης ώ
ρας, άκμαία, έλπίζουσα...

* *
•

Ή πρωινή δρόσος διαυγής έπι- 
κάθηται έτι έπί τών ήμιανοί- 
κτων άνθέων, άτινα άνορθοΰν— 
ται, διαλάμπουσιν υπό τό δρο
σερόν της κράτος. Τό ρυάκιον 
ήσύχως μορμυρίζει καί ό βρα
δύς άλλ’ αρμονικός κελαρρσμός 
του διαθέτει είς ρέμβην τών 
άνθέων τό ήδύ άρωμα επιφέρει 
τήν νάρκην τών αισθήσεων. Ή 
γή στρώννυται μέ ήνθισμένον 
τάπητα έκ χλόης, εις δέ τάς 
ύψηλάς πέραν κορυφάς τάς νε- 
φελογείτονας τών όρέων, ίχνη 
λευκά, όλοέν άφανιζόμενα,ύπο- 
μιμνήσκουσι τό παρερχόμενον 
πένθος τής φύσεως, τοΰ γελα
στού μειράκιου τήν αίδήμονα 
έμφάνισιν! Διά μέσου πυκνοΰ, 
θαλερού φυλλώματος ύψικαρή- 
νου λεύκης, διακρίνω έν μέσφ- 
τής γύρφ έορταζούσης φύσεως, 
άχυρόστρωτον φωλεάν χελιδό
νων, παλινοστουσών είς τό εύ- 
κραες κλίμα μας ίνα άσφαλίσωσι 

την υπαρςίν των. Περαιτέρω παρίσταται είς τούς οφθαλμούς 
μου τό διδακτικόν παράδειγμα έτέρας τρυφεράς, ακατάβλη
του φιλοστοργίας. Γονεύς πτερυγίζων συνάγει τόν σπόρον 
καί επανέρχεται ινα τόν ραμφίση είς τά μόλις πτιλούμενα 
νεογνά του, άτινα άδυνατοϋσι, φοβούνται νά έγκαταλεί- 
ψωσι τήν μικράν φωλεάν, άρκούμενα είς τήν μέριμναν τών 
γεννητόρων, οίτινες τόσφ βαθέως αισθάνονται τής ’Αγάπης 
τήν δύναμιν. Καί δέν κορέννυμαι βλέπων τό συμπληρουν 
την ώραιότητα τής φύσεως θέαμα, τό συγκινοΰν με, τό 
ύπενθυμίζον είς τούς «βασιλείς τής φύσεως» πόσον νίκη- 
φόρως τά πτηνά δύναντοα ν’ άμιλλώνται πρός τήν διαφημι- 
ζομένην τοϋ ανθρώπου στοργήν. .
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Όπου.καί.ίν αίσθημα μέ καταλαμβάνω,επί
μονον, αναλλοίωτου: ό θαυμασμός, ή ευγνωμοσύνη πρός τό 
’AiStov Πνεύμα, πρός την αρχήν τοΰ Παντός . . ..

* *
•

Τό παν άναγενναται. 'Οποία ηδονή Παραδείσου μέ κατε'χιι! 
... Καί ή ωδή ήν αισθάνομαι άνερχομενην είς τά ασθενή μου 
χείλη ςίρος.τήν απαράμιλλου, μέ τάς γλυκείας αποχρώσεις 
της φύσιν, είς θερμήν κατευθύυεται πρός τον Ύψιστον δέη- 
σιν. Είς τήν καρδίαν μου, τήν νεναρκωμένην έκ της βιωτι- 
άής πάλης, ή τοιαύτη μαγεία ζωογόνου, δρόσον Ενσταλάζει, 
ή δέ φαντασία ρωννυομένη έκ τών πάγκαλων εντυπώσεων ε
ξαίρεται έπί μάλλον, καί εύθυμος, γελαστή,αεί μειδιώσα καί 
πρός αύτάς .τοΰ γήρατος τάς ρυτίδας ή’ ζωή, καταβάλλει τοΰ 
παρελθόντος, πάντα στεναγμόν καί πάσαν πραΰνει θλϊψιν. 
Ό βωμός τοΰ Έρωτος λικνίζει τήν ψυχήν μου, καί ή ’Ηβη 
μέ τό νέκταρ τής ζωής, νέας μοί δίδει δυνάμεις καί ό οργα
νισμός άναζή υπό τήν γαλβανιστικήν ε'ντύπωσιν τής περί 
αυτόν φύσεως. Καί λησμονώ τήν κονιοβριθή καί ύλόφρονα 
πόλιν, και αισθάνομαι έν έμοΐ διά τινας ώρας γλυκεϊαν άνα- 
κούφισιν έκ τών καθ’ ημέραν ποικίλων απογοητεύσεων, θαυ 
μάζω, εκπλήττομαι, εντρυφώ είς τά έξοχα τής φυσικής 
καλλονής θέλγητρα.

’Καί ήδη ό νοΰς μεταφέρεται διά μιας είς άνάμνησιν Ιε- 
ράν. είς αυτό τό μοιραίου τοΰ ανθρώπου τέρμα, είς τό σκο 
τεινόν, τό απαίσιου, τό οστών καί σκωλήκων γέμον μνη
μείου· ώ καί εκεί πτερυγίζεις μαγικόν έαρ, καί εκείνο ώραί- 
ζεις 1 Δειλόν ανακύπτει έκ τών κόλπων τοΰ τάφου, ταπεινόν 
ίον, διαχϋνον τό λεπτόν άρωμά του, ή ερυθρά ανεμώνη ή 
εν «Μή με λησμονεί»,αγνόν τής ψυχής της έμβλημα, άνέρ- 
πον περί, τόν μέλανα σταυρόν, καί στολίζον έν φοβερά αντι
θέσει τόν περικλείσαντα τήν προσφιλή 
Καί εκεί ακόμη αναγνωρίζω τό έαρ, 
ζωή, τό κάλλος, ή νεότης! . . .

* * ■♦
Εΰοΐ, εύάν I Έρωτος ψυχή, αγαπητόν Έαρ ! . . . Κρα· 

τύνθητι έν τή εΰφροσύνφ ίσχύϊ σου. Είς τούς διαλογισμούς 
τοΰ νοΰ, είς τούς ρεμβασμούς τής ψυχής, ανακαλύπτω τήν 
ευτυχίαν, ήρεμους καί ήδονικάς τάς Χάριτας, διαλυούσας 
τής καρδίας τό άλγος, τήν οδύνην.

Γλυκύ έαρ, είθε αιωνίως νά κυρίαρχης. Σε έδωσεν είς 
ήμάς ό θεός, ίνα τοΰ Παραδείσου μ.άς δίδεις ιδέαν, ινα ή 
φύσις ήμών πραότερα, θειοτέρα γίγνηται-

Προσφιλές, γλυκύ Έαρ, καλώς ήλθες!... Δ. I. Κ.

της υπαρζιν τάφον, 
καί έκεϊ έκφαίνεται ή

I

ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΣΑΜΟΓ

Πρώτοι οίκισταί τής μικρασιατικής ταύτης νήσου ύπήρ- 
ξαν οί Καρές, έγκαταστάντες ενταύθα κατά τούς προϊστορι
κούς κατά πάσαν πιθανότητα χρόνους καί άποκαλέσαντες αύ 
τήν Πσρθεχίαν, όνομα όπερ διετήρησε μέχρι τής έν αυτή 
άποικίσεως τών */«>·«>·,  οίτινες, έκδιώξαντες τούς Κάρας, 
κατέστησαν κύριοι πάσης τής νήσου περί τάς άρχάς τοΰ έ
κτου αίώνος π. X. καί αφιέρωσαν αυτήν είς τήν θεάν “Ηραν

Ή Σάμος κατά τόν εκτον ήδη αιώνα π. X. εύρίσκετο 
είς μεγάλην ακμήν λόγφ τής άναπτύζεως τοΰ εμπορίου καί 
τοΰ ναυτικού αυτής- οί Σάμιοι έμποροι διεξήγον σπουδαίας 
συναλλαγάς μετά τών αφρικανικών χωρών, προχωροΰντες 
μέχρι τής μάλλον τοΰ νϋν δυσπρόσιτου τότε Μεγά.ίης Όά- 
σεως’ αποικία δι’ αυτών ύπήρξεν ή εν τή Ευρωπαϊκή πα
ραλίά τής Προποντίδος κ’ εντεύθεν τής Σηλυμβρίάς κείμενη 
Πίρινθοζ, ήτις έν βραχεί χρόνφ κατέστη έμπορικώτάτη καί 
ίσχυρωτάτη. Ή Σάμος έκπαλαι φημίζεται δια τήν εμπο
ρικήν καί ναυτικήν δεξιότητα τών κατοίκων της- άξιον δέ 
παρατηρήσεως είναι ότι πρώτοι τών Ελλήνων οί Σάμιοι έ- 
διδάχθησαν τό ναυπηγεϊν τριήρεις παρά του Κορινθίου Ά- 
μεινοκλέους καί ότι πρώτος τών Ελλήνων ό Σάμιος ΚωΛαΙος 

επλευσε πρός τά δυτικά τής Μεσογείου καί άπεκάλυψε τοΐς 
συμπολίταις αύτοΰ τάς πλούσιας χώρας καί τά θαυμαστά 
μεταλλεία τής Ίβηρικής χερσονήσου.

Άλλ' ή εποχή καθ’ ήν έφθασεν είς τήν ύψίστην αύτής 
ακμήν ή Σάμος ύπήρξεν ή εποχή τοΰ διασήμου τυράννου 
Πο-Ινχράΐους. Έπί τής τυραννίας αύτοΰ οί Σάμιοι είχον α
ποκτήσει στόλον λίαν άξιόμαχον, (80 τριήρων καί 150 πεν- 
τηκοντόρων) δι’ ού κατέστησαν σχεδόν κυρίαρχοι τοΰ Αι
γαίου. ’Αλλά καί αί έπιστήμαι καί αί τέχναι έφθασαν έπί 
τής εποχής αύτοΰ είς επίζηλον ακμήν, καί έν μυά λέξει ή 
Σάμος έπί Πολυκράτους κατέστη μία τών πλουσιωτάτων καί 
εύδαιμονεστάτων ελληνικών επικρατειών. Θαυμασίας τέχνης 
ητο τό άνά'κτορον τοΰ τυράννου το επί τής , οχυράς άκροπο· 
λεως ΆνΐίπαΛαίας οίκοδομηθέν. ’Αλλά δυστυχώς ή άκμή 
αΰτη διετηρήθη έφ’ όσον καί ή δυναστεία τοΰ μεγάλου τού
του άνδρός, μετά δέ τήν δολοφονίαν αύτοΰ ύπό τοΰ ΙΙέρσου 
σατράπου Όροίτον, ή ατυχής νήσος, μετά πολλούς αιμα
τηρούς αγώνας καί άπανθρώπους σφαγάς, περιήλθεν εις χεΐ- 
ρας τών Περσών (525 π. X.), είς ας διετέλισε μέχρι τών 
Μηδικών πολέμων:, καθ’οΰς οί Σάμιοι καίπερ άφοπλισθέντες 
ύπό τών Περσών ύποπτευθέντων αυτούς, κατά τήν περί Μν· 
χά.Ιηχ ύπό τόν Λεωτοχίδην καί Ξάνθιππον μεγάλην μάχην 
συνεμάχησαν καί συνηγωνίσθησαν μετά τών ύπερασπιστών 
τής ελληνικής Ελευθερίας, έκουσίως δέ κατόπιν (477 π. X.), 
προσήλθον εις τήν ηγεμονίαν τών Αθηναίων πρός οΰς συνε- 
δέοντο φιλίως ώς έκ τής κοινής έξ Ίώνων καταγωγής. Μετά 
τινα όμως ετη περιεπλάκησαν είς πόλεμον πρός τούς Μηλη· 
σίους πρός βοήθειαν τών όποιων κληθέντες καί δραμόντες οί 
’Αθηναίοι, διότι πρό πάντων έβλεπον μέ ανήσυχαν δμμα 
τήν πρόοδον τών Σαμίων, ενίκησαν αυτούς κατά κράτος τφ 
439 π. X. καί κατασκάψαντες τήν πόλιν υπέταξαν αύθις 
τήν νήσον πάσαν είς τήν ήγεμονίαν αυτών, ών καί ηκολού- 
θησε τήν κατόπιν τύχην έν τώ Πελοποννησιακφ πολέμφ, 
τή φοβερά ταύτη άλληλοσφαγία ήτις συνέτριψε τάς δυνάμεις 
τής άηττήτου Ελλάδος καί παρισκεύασε τήν μετέπειτα ύ- 
ποδούλωσιν καί έξουδένωσιν αύτής.

Έπί τής εισαγωγής τοΰ Χριστιανισμού παρά ταίς έλλη- 
νικαϊς φυλαϊς ύπήρξεν ή Σάμος μία τών πρώτων νήσων τοΰ 
Αιγαίου τών έγκολπωθεισών τό νέον θρήσκευμα.

Κατά τούς μετέπειτα χρόνους τής έπαναστάσεως τοΰ 
1821 βλέπομεν αυτήν έν ή άφανεία καί τάς πλείστας τής 
λοιπής Ελλάδος χώρας. Κατά δέ τήν γιγαντομάχον εκείνην 
πάλην βλέπομεν τόν Διοικητήν τής Σάμου Λυκούργον Λογο
θέτην μετά δισχιλίων πεντακοσίων άνδρών μεταβαίνοντα είς 
Χίον καί έγείροντα είς έπανάστασιν τούς κατοίκους τής πο- 

■ λυπαθοΰς ταύτης νήσου (10 Μαρτίου 1822) καί άποκλείον- 
τα τούς Τούρκους είς μικρόν τι φρούριον*  άλλα δέν ήργησε 
νά έπέλθη ή φρικώδης καταστροφή τής Χίου καί ή αύτό- 
χρημα θηριώδης σφαγή τών άτυχων αυτής κατοίκων καί ύ- 
περασπιστών.

Μετά τήν καταστροφήν τών ,πολυστόνων Ψαρών, ό Τούρ
κος ναύαρχος Χοσρίφ έπανελθών είς Μυτιλήνην παρεσκευά- 
ζετο διά τήν καταστροφήν καί τής Σάμου. Άλλ’ οί γενναίοι 
Σάμιοι συγκεντρώσαντες δωδεκακιςχιλίους άνδρας καί βοη· 
θοΰμενοι συνάμα υπό τοΰ ελληνικού στόλου, άπέπρουσαν άν- 
δρείως τάς λυσσώδεις εφόδους τών Τούρκων καί ήνάγκασαν 
αύτούς, μετά τά ανδραγαθήματα μάλιστα τού Κανάρη, 
τοΰ Βατικιώτου καί τοΰ ’Ραφαλιά, νά φύγωσιν άπρακτοι πρός 
τήν Kur καί νά άποβάλωσι τήν ιδέαν τής καθυποτάξεως 
τής νήσου προσωρινώς τούλάχιστον. Καί ή δευτέρα όμως 
πολιορκία τής νήσου μετά τήν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου (16. 
Ιουλίου 1826), χάρις τή έπεμβάσειτοΰ ΰπό τόν Σταχτού- 
ρην έλλην· στόλου, άπέβη άτελεσφόρητος καί ή Σάμος έσώθη 
καί πάλιν.

Ή Σάμος υπήρξε πατρίς ούχί ολίγων διάσημων άνδρών 
τιμώντων τά Ελληνικά γράμματα καί τήν έλληνίδα τέχνην 
ενταύθα έγεννήθη ό μέγας φιλόσοφος /7υ#αχορα<(550 rt-χ·), 
οί αρχιτέκτονες καί άγαλματοποιοί Θεόδωρος καί 'Ρήχος^ 
όίτινες ώκοδόμησαν τόν περιφανή ναόν τής Ήρ'ας καί εφεΰ- 

ρον, ώς λέγεται, τήν τέχνην τοΰ χύνειν τόν ορείχαλκον καί 
τήν έξ αύτοΰ άνδριαντοποιΐαν, ό έν τοϊς πρώτοις έκφράσας 
τήν γνώμην ότι ή γη στρέφεται περί .τόν άξονα της καί τόν 
ήλιον Άρίσταοχος, ό έξοχος άρχιτέκτων ΜαχδροχΛής ό γε· 
φυρώσας διά πλοίων τόν Βόσπορον ινα διαβώσιν αί κατά 
τών Σκυθών έκστρατεύουσαι βαρβαρικαί στρατειαί.
... Καί ώς πρός τόν φυσικόν πλούτον δέν ύστερεϊ ή Σάμος. 
Ούτω άναφέρεται οτι κατά τήν άρχαιότητα ένείχεν ή νήσος 
λατομεία λευκοϋ μαρμάρου καί ώρυχεΐα. σιδήρου, ώς λέγεται 
δέ ένταΰθα πρώτον έφευρέθη καί ή κεραμουργία. Καί σή
μερον δέ ή Σάμος φημίζεται διά τήν εφορίαν τοΰ εδάφους 
αύτής παράγουσα λαμπρούς οίνους, σταφίδας κτλ.

"Ηδη ή Σάμος άνεκηρύχθη τήν 11 Δεκεμβρίου 1832 αύ- 
τόνομος ήγεμονία φόρου ύποτιλής εις τήν κυρίαρχον Τουρ
κίαν καί διηρέθη εις τέσσαρα τμήματα, Βαθεος, Χώρας, 
ΚαρΛοβααΙοο καί Λ/αραάοχάμπον' διοικείται δέ ύπό χριστι
ανού ήγεμόνος διοριζόμενου υπό τής Πύλης καί λαμβάνον- 
τος έτήσιον Επίδομα 150000 γροσίων (33,750 δραχ.).

Ή επιφάνεια τής νήσου, άνερχομένη είς 468 τετραγωτι- 
κά χιλιάμετρα, καλύπτεται τό πλεϊστον ύπό όρέων ών υψι- 
στα ό Κερχετεύς, (5.000 πόδ.) πρός Δ. καί ή "ΑρεεεΛος (3- 
510 πόδ.) πρός Β.

“Εδρα τής διοικήσεως καί πρωτεύουσα πόλις τής νήσου 
είνε ήδη ό λιμήν τού ΒαίΗος μετά Γυμνασίου Ελληνικού, δύο 
πρωτοδικείων, έφετείου, χοσοκομείοο καί δεκακισχιλίων περί
που κατοίκων. Η αρχαία πρωτεύουσα τής νήσου Σάμος, ής 
ήδη ολίγα τινα ερείπια σώζονται έκειτο έπί τής ανατολικής 
παραλίας τής νήσου εγγύς τής σημερινής Χώρας καί έναντι 
τοΰ ’Ασιατικού άκρωτηρίου Μυκά-Ιη, περιείχε δέ τόν περί
φημου ναόν τής “Ηρας.

Οί κάτοικοι τής Σάμου άνερχόμενοι ήδη είς 50 περίπου 
χιλιάδας φημίζονται έπί άνδρείιρ καί εμπορική καί ναυτική 
έμπειρίικ κατίχοντες μίαν τών πρωτίστων θέσεων παρά τοϊς 
ναυτικοΐς τής Μεσογείου. Επικρατούσα θρησκεία έν τή νή· 
σφ είνε ή ανατολική ορθόδοξος, ύπηρετουμένη ύπό ενός επι
σκόπου καί 138 ιερέων ναοί δέ ύπάρχουσι καθ’ άπασαν τήν 
νήσον 76 μοναί δέ 8.

Ή Βουλή τής μικράς ηγεμονίας σύγκειται έκ τεσσάρων 
βουλευτών, ένός'έξ έκαστου διαμερίσματος.

Τά καθ’ άπασαν τήν νήσον σχολεία άνέρχονται είς τεσ
σαράκοντα καί έξ έν οίς φοιτώσιν 2912 μαθηταί καί 1245 
μαθήτριαι. Η ένιαυσία ναυτική κίνησις αντιπροσωπεύεται ύ
πό πλέον τών τετράκιςχιλίων πλοίων, έν οες περί τά 400 
ατμόπλοια, καί τό έμπόριον ύπό πραγμάτων άξίας 33 έκα- 
τομμυρίων γροσίων (7,425,000 δρ.). Καί ήδη δ ’ έτι το Εμ
πορικόν ναυτικόν τής νήσου άκμάζει περιλαμβάνον342 πλοία 
άντιπροσωπεύοντα χωρητικότητα 7813 τόνων.

Έν τελεί σημειοϋμεν ότι ή μικρά ήγεμονία ούδέν έχει δη
μόσιον χρέος, άκμάζουσα οίκονομικώς καίτοι πληρώνει έτη·, 
σίως πρός τήν κυρίαρχον επικράτειαν 400000 γροσίων (90,· 
000 δρ.), καθ’ όσον τά μεν ίσοδα άνέρχονται ένιαυσίως είς 
3,800,000· γροσ. (855.000 δρ.) τά δέ Ιζοδα είς γρόσια 3, 
600,000 (δρ. 810,000.). Καί ότι έχει κλίμα υγιεινότατον 
καί· λαόν γενάϊον καί φιλόπονον.

(’Λβήνησι, Μίρτιοί 1891 ΗΛ. 1. ΟΙΚ

. Ή ζηλοτυπία είναι τό πάθος τό μάλλον ίσχΰον έπί τής 
καρδίας τών γυναικών είναι δέ καί αύτοΰ τού έρωτος ισχυ
ρότερα. Μκτην Άναξανδρίδης, ό τών Λακεδαιμονίων βασι
λεύς, έπεδαψιλεύετο τάς τρυφερωτάτας τών θωπειών τή 
συζύγφ αύτοΰ' ή βασίλισσα έμενε πάντοτε στείρα. Μάτην 
οί· Έφοροι ήπείλουν αύτήν ότι ήθελον βιάσει τόν Άναξαν- 
δρίδην νά τήν άποβάλγ;, ϊνα μή άπωλεσθή τό γένος τοΰ Εύ· 
ρυσθένους' ή βασίλισσα τήν αγάπην τοΰ Άναξανδρίδου κα
λώς γινώσκουσα, ούδόλως έφρόντιζε νά πληρώση τάς εύχα; 
τών Εφόρων διδουσα διάδοχον τή πολιτεί^· έφοβεϊτο, φαί
νεται, μή ή έγκυμοσύνη καταστρέψη τήν χάριν καί τήν ω
ραιότητα τού σώματος. Άλλ’ότε οί Έφοροι επίτρεψαν τφ 
Άναξανδρίδη νά λάβη δύο γυναίκας καί είδεν ενώπιον αύ- 

τής αντίζηλον, ταύτην δέ τήν οδόν τής μητρότητος βαδί- 
ζουσαν, ή στείρα σύζυγος τριϊς έγέννησε τώ Άναξανδρίδη 
υιούς, Εν διαστήματι οκτώ καί δέκα μηνών, διότι δίδυμοι οι 
δυο τελευταίοι- ή ζηλοτυπία τής συζύγου είχε μεταβάλλει 
τήν φιλαρεσκίαν τής γυναικός.

STHAAI Π’ΡΑΙ KAI STHAAI ΞΗΡΛΙ

(Συνέχεια)

Κατά τά γινόμινα πιιράματα ύπό το5 χαβηγητον Gerard di Liegi, η 
ήλεχτροχινητήριο; 3ύναμι< τη; στήλη; ταύτης Είναι 1,508 volts, η οί ΐσα>- 
τίριχή αντίστασι; 0.21 ohoms. Έν βραγit χυχλώματι 1) ήλεχτροχινητιίριο; 
δόναμι; υκηρ^ε 1.508 volts, μετά 15 δί δευτερόλεπτα από τη; χλώεω; του 
χυχλώματο; 1.5 volts, μετά 15 ϊτι δευτερόλικτα 1,3ί>. Είτα χχτηλθεν είς 
0,93, 0,52 χτλ. δτε τΑο; μετά 15 ώρα; εοΊασεν είς ϋ,ΙΟί 5 volts Κατόπιν 
τό στοιχείο» επληρώΟη διά ρεύματος 5 empire, χαΐ τότε έπανέλ«?ε ταχέως 
τήν ήλεχτροχινητήριον δύναμιν τών 1,6t<0 volts. Πληρωβίν δ- έχ νέου διά 
ρεύματος 1 ampere, Εν διαατη'ματι 4 ωρών έ-ρύασιν είς 2 volts.

Ό χ Ραούλ Guerin όπως χαταατήβη «χι’νητα τά έν ταϊς στήλαις ύπάρ- 
χοντα ρίνοτά, αϊτινίς ιδίως περιέχουσι ίσχυρά οξέα, μετεχειρίββη μυτιχήν 
τινα πηχτήν, χαλουμένην agar-agar, ήτις ϊχει τήν ιδιότητα νά απορροφά, 
550άχις τό χαθαρόν βάρος τοΰ ρ«υοτοΰ.

Ατά της ουοίας ταύτης χατορδοϋται νά χαόιοτώνται μιταφιρταΐ αί στή- 
λαι τοϋ συστη'ματο; Δανιήλ, Λεκλανοέ, Καλλώ, χτλ , πλήν ό tx Βιέννης 
δόχτωρ Billing, ίΐινεπίία τών ί>π’_αΰτοϋ γινομένων πειραμάτων χατέδίιξεν 
οτι ή γ.ρήοις τού agar-agar δέν είναι χαΐ πολύ λυοιτελής.

Ό δόχτωρ Billing, προβδιωρώας τήν έ«ωτεριχήν άντώταοιν τών μιτα- 
γειριζομένων χημικών διαλύσεων πρός διάγερσιν τοΰ ηλεκτρισμού, έπείσδη 
οτι, ένώ στρώμα πηχτής (gelatine) έμπειτοτισμίνον έν θειϊχώ χαλχ$ ϊφερεν 
άντίστασιν Γσην πρός 2. ομοιον στρώμα τής αύτής διαλύσεως αλλά μή πε- 
πηγμένον ειγε τοιαύτην 1, οπερ δηλοΐ,οτι ή πηχτή διπλασιάζει τ’ν άντίστα- 
σιν τοδ στοιχείου. Καθ’ οσον δ’ αφορφ εις τήν διάρκειαν, αδτη είναι μιχρο- 
τέρα τή; τών ύδροηλεχτριχών συνήθων στηλών.

Εσχάτως δ δόχτωρ Mehuer εχ Βερολίνου, παρατηρήσας οτι ό σπόγγος, 
τό πρίσμα, ό τίτανΟ; χτλ. άποτελούσιν ίμπόδιον, τό όποίον χαΐ αν άφαιρέση 
τι; άπό τή; χαδαρώ; μηχανιχή; αύτοΰ ένεργείας, άντι νά διευχολύνη. έλατ- 
τοΐ τήν ενέργειαν τή; στήλη;, προτείνει τήν άντιχατάστασιν τή; άναγχαιού- 
ση; ουμπήξεακ εν τφ διεγερτιχώ ρευστώ διά προπαρασχενή; τίνος έξ άλχολ- 
λιούχων χλωρούχων, άναμίχτων μετά όρνχτής τίνος πηχτής, ήτις ίχει τό 
προτέρημα νά συγχρατή τά άλατα εις ζυμώδη χατάστασιν, χαΐ ένέχουτα έν 
Εαυτή διεγερτικά; ιδιότητας, Ενεργεί ώς διεγερτικό; παράγων. Ή όρυχτώδης 
πηχτή σύγχειται ε’χ χλωρούχου, οξειδίου τή; μαγνήσια;, χεχουσταλοποιημέ- 
νου, δπερ σχηματίζεται διά τής προσδήχης μαγνήσια; έν διαλύσει συγχερα- 
σμένη διά χλωριούχον μαγνήσια;. Έάν δέ έν τώ όξειδίω τής μαγνήσια; . 
προστεβή άρμόζουσα ποσότη; οιαλύσεω; Ex χλωριούχου μαγνήσια;, βέλει 
σνντελεσθή πυχνόν τι ρευστόν έν είδει χρέμα;, όπερ χατά πρώτον γίνεται 
βαθμηδόν πηχτόν σώμα χαΐ χατόπεν μεταβάλλεται είς σώμα ζυμώδε;. Ό 
βαθμό; τής συμπυχνώσεω; τούτου δύναται νά χανονισθή μετ’ άχριδείας, άν 
προστεθή πλέον ή ηττον χλωριοΰχον έν διαλύσει.

Ό δόχτωρ Mehuer δρμώμενο; έχ τή; ΐδιότητος ταύτης, αναμιγνύει τό 
διεγερτικόν άλα; μετά τίνος διαλύσεως γλωριούχοο μαγνήσια;, μέ/pt; ου 
σχηματισΟξ ρευστόν, τό οποίον νά έχη, ώ; έγγιστα, τήν πυκνότητα τή; κρέ
μας, χαΐ τό όποιον χέει έν τφ δοχείφ τή; στήλης.

Μετά τινα; ήμερα; τό ρευστόν τοΰτο μετασχηματίζεται εΐ; σαρκώδη 
σύμπηξιν χα’ι τότε ή στήλη δύναται νά περιχλεισθή. Έν τούτοι; είναι αςιον 
παρατηρήσεως οτι ή όπερδολιχή τιμή τών μεταχειριζομένων πρό; κατασκευήν 
τή; στήλη; ταύτης υλικών; ώ; χαί τινες δυσ/έρειαι παρουσιαζόμεναι χατά 
τήν λειτουργίαν αύτής, δέν έπέτρεψαν τήν έ\ευθέραν χρήσιν χαί τήν πρα
κτικήν έπιτυχίαν της.

■ *
Τό βέβαιον είναι ότι. έξ όλων τών προταθέντων τοιούτου είδους στηλών, 

πολύ όλίγαι ήδυνήθησαν νά περεβληθώσι τό χΰρο; τής πρακτικής, όπερ δηλοί 
πασιφανφς, ότι τό πρόβλημα τή; κατασκευή; τοιούτων στηλών είναι πολύ 
δνσχολώτερον τοΰ χατά πρώτην όψιν νομιζομένου. Ή μόνη υγρά στήλη 
ήτις φαίνεται Επιδεκτική Εφαρμογή; είναι ή τοΰ Germain, περϊ ή; βέλομεν 
αναφέρει ενταύθα τά; λεπτομέρειας, α; ήρύσθημεν έχ του Genie civil.

Έν τή στήλη Germain ή σπογγώδη; ουσία, ή χρησιμεύουσα εί$ συγκρά
τηση» τοΰ διεγερτικού ρευστού αντικαθίσταται δπό τοΰ κυψελώδους ίστοά 
τοΰ Εξαγομένου άπό τοΰ χοχχοδαλάνου' ώ; δί πάντές γνωρίζομεν, τό χάρυον 
τοΰτο τοΰ φοίνιχο; περιέχεται Εντός φυλλίου σχληροτάτου συνισταμένου εξ 
ΐνών διαχεχυμένων έν τινι μάζα τής κυψέλης. Όπόταν δ’ άπο/ωρίζωνται αί 
ινί; αύται διά μέσου τού χτενίσματο; διά τοϋ χνέφου; απολαμβάνονται ελα- 
φρόταται φυσαλίδες, χρώματος ανοιχτού μελάγχρου και συνιστάμεναί εχ κα
θαρά; σχεδόν σπογγώδους ύλης,Ελάχιστη; τίνος ποσότητρ; άλατος, οργανι
κή; τίνος κεχρωματισμένης ουσίας και λιπωδώντινων σωμάτων, άτινα πάντα 
ίχουσι τήν 'ιδιότητα ν’ άπόρροφώσι κα’ι νά συγχράτώσιν έν τή φυσική αύτοΰ 
χαταστάσει μεγάλην ποσότητα τοΰ διεγερτικού τή; στήλη; ρευστού, χαΐ δέν 
προσβάλλονται ποσώς άπό τής ένεργείας τούτου.

Κατά τούς χημικούς, δ κυψελώδη; ίστύς δέν είναι βάσι; μονομερής, αλλά 
μίγμα ποικίλων αναλογιών έξ ισομερών συνθέσεων, ίφ' ών Ενεργητικά σώ
ματα, ως τά θερμά καί συμπεπυχνο>μένα οξέα, ή πάτασσα κτλ. ή εχονσι διά
φορον ενέργειαν ή δέν εχουσιν ούδεμίαν.

Ή κυψελώδη; ύλη 1) προπαρασκευαζομένη ύπό τού κ. Germain δύναται 
νά συγχρατή τετράκις σχεδόν τό βάρο; τή; άμμωνιαχή; διαλύσεως ύπο πίε- 
σιν 2ν0γρ· χ«τά τετραγωνικόν Εκατοστόμετρον, έν^ΐ πάσαι αί αλλαι απορ- 
ροφητιχαι ούσίαι δέν δύνανται νά συγχρατήσωσιν ύπό τοιαύτην πίεση ή εχα- 
γίστην ποσότητα ρευστού, διότι έν χαταστάσει συνθλίψιω; ή μάζα είναι ?υμ.-. 
παγής, Εντελώς Ελαστική και τό ρευστόν δέν Εκφεύγει έχ ταύτης είμή ύπο- 
πίεσιν αρκούντως μεγάλην.

(ίπεται συνέχεια) Φ. Π.
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Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΤΛΙΟΥ ΒΕΡΝ. — Μετ4?ρ«σι< Δ. I. Κ.)

(Συνέχεια- ι8« προηγούμενου ψύλλον)

«Αμέσως ή ’Αγγλική κυβέρνησις, ίμμίνοναχ είς το ίαυ- 
τής σύστημα της κερδοσκοπίας, παρά τάς συνθήκας καί εν
αντίον πάντων τών' δικαίων, προεκήρυξεν, ότι ή Γρικαλάνδη 
άνήκεν είς αυτήν.

«Μάτην ή Δημοκρατία μας διιμαρτυρήθη !....... Μάτην
προσεφέρθη νά ύποβάλη την διαφοράν είς διαιτησίαν συμβού
λου Ευρωπαϊκοί» τίνος κράτους!.... Ή Αγγλία ήρνήθη τήν 
διαιτησίαν και κατέλαβε τα διαμέρισμά μας.

«Ίίδυνάμεθα τουλάχιστον νά έλπίζωμεν ετι, οτι τά ιδι
ωτικά ημών δικαιώματα 0’ άπέμενον σεβαστά παρά τοϊς 
άδίκοις έκείνοις κυρίοις ρΑες!,... "Οσον τό κατ’ εμέ, άφοϋ έ
μεινα άνευ συζύγου καί τέκνων, ένεκα της φοβέρας επιδη
μίας τοϋ 1870, δέν ήσθανόμην πλέον τό θάρρος νά υπάγω 
καί ζητήσω νέαν πατρίδα, νά κάμω έκ νέου οικογένειαν.

«"Εμεινα λοιπόν είς Γρικαλάνδην. Μόνος σχεδόν έν τφ 
τόπω, κατφκουν ξένος τοϋ άδαμαηΛοι» εκείνου πυρετοϋ, δσ- 
τις κατέλαβεν δλον τόν κόσμον, καί έξηκολούθουν νά καλλι
εργώ τόν λαχανόκηπον μου, ώς έάν ή τοποθεσία τοΰ Δουτο- 
άτς Παν δέν είχεν άνακαλυφθή μόλις //>ά εονιρεχιά άπό τό 
σπήτί μου.

«Όποια οθεν ύπήρξεν ή έκπληξίς μου ημέραν τινά, ότε 
έξακριβόνω, ότι ά τοίχος τοϋ xpdaJ. μου, τοΰ κτήματός μου, 
όστις ήτο φκοδομημένος δι’ ογκολίθων (άνευ ασβέστου) κατά 
την συνήθειαν, είχε μεταφερθή 300 μέτρα μακρύτερα, έν 
τφ μέσφ της πεδιάδος. Έν δέ τη θέσει τοϋ ίδικοΰ μου ό 
Τζών Ούάτκινς, βοηθούμενος ύπό τινων Κάφρων, είχεν αν
εγείρει έτερον, όστις περιελάμβανε καί τό ίδικόν του καί όσ- 
τις ένέκλειεν έν τή περιοχή του εξόγκωμα χώματος αμμώ
δους καί έρυθρωποΰ, όπερ μέχρι τής στιγμής εκείνης ήτο ά- 
διαφιλονιίκητος ιδιοκτησία μου.

»Παρεπονέθην είς τόν άρπαγα αύτόν... Δέν έκαμνεν άλλο 
ή νά γελφ! Τόν ήπείλησα, ότι θά τόν ένάξω είς δίκην..........
Μέ προέτρεψε νά τό κάμω!

«Μετά τρεις ημέρας είχα τήν έξήγησιν τοϋ αινίγματος. 
Τό εξόγκωμα εκείνο τής γής, ήτις μοί άνήκεν, ήτο μεταλ
λείου άδαμάντων. Ό Τζών Ούάτκινς, άφοϋ έβεβαιώθη περί 
τής ύπάρξεώς του, έσπευσε νά μετατόπιση τό περίφραγμά 
μου. Κατόπιν εδραμεν εις Κιμβερλέϋ καί έδήλωσεν έπισήμως 
τό μεταλλείου έπ’ όνόματί του.

«Τόν ένήγαγον... Δέν δύνασθε ποτέ, κύριε Μιρέ, νά φαν 
τασθήτε τί στοιχίζει νά δικάζηταί τις έν ‘Αγγλικώ δικαστη- 
ρίφ. "Εν πρός εν έπώλησα τά βφδία μου, τούς ίππους μου, 
τά πρόβατά μου. Έπώλησα ώς καί τά έπιπλά μου, καί 
αύτά άκόμη τά ένδύματά μου, διά νά θρέψω τάς ανθρωπί
νους έκείνας βδίΛΛας, αίτινες καλούνται δικηγόροι, εισαγγε
λείς, δικαστικοί κλητήρες1 !...., Διά νά μή σάς τά πολυ
λογώ, έπειτα άπό ένός έτους πορείας καί ’ξαναπορείας,προσ
δοκίας, ελπίδας άπαύστους, αδημονίας καί άγανακτήσεις, τό 
ζήτημα τής κυριότητος έκανονίσθη όριστικώς είς τό Έφε- 
τείον άνεκκλήτως, άνευ εφέσεως ή δυνατής ανακοπής.

• Αί άγγλιχαί όνομασίιι τών άνχφίρομένω- διχαστιιΰν άξιωμάτων είσί : 
Solictors, attorneys, cherife, huissiers. ς.μ.

1 Κολοδσιν οδτω τούς μεταέαίνοντας πρός άναζήτηοιν μεταλλική; θέιιω; 
ή πολυτίμων λίθων, ι'τς άφαμένους εις τήν τύχην μή συναντήβωαιν, εϊτε 
•ένεργοδντα; διά βυστηματικών καταμετρήσεων.

»Άπώλεσα τήν δίκην, καί είς έπίμετρον, κατεστράφην. 
Άπόφασις μεθ’ όλων τών άπαιτουμένων τύπων έκήρυττε 
τάς αξιώσεις μου άβασίμους καί άπέρριπτε τήν άπαίτησίν 
μου, λέγουσα, ότι ήτο αδύνατον είς τό δικαστήριον νά ανα
γνώριση ώρισμένως τό άμόιβαίον δικαίωμα τών μερών, άλλ’ 
ότι έπεφυλάσσετο προσεχώς νά τοϊς όρίση σταθερόν δριον. 

Ούτως έφθάσαμεν είς τόν 25ον βαθμόν τοϋ μήκους πρός α- 
νατολάς τοΰ Μεσημβρινού τής Γκοέουνβιτς,τήν γραμμήν.τήν 
διαχωρίζουσαν εφεξής τάς δύο κτήσεις. Τό γήπεδον, τό κεί
μενον πρός τό δυτικόν τοϋ Μεσημβρινού τούτου, εμενε εις 
τόν Ούάτκινς, καί τό γήπεδον, τό κείμενον πρός άνατολάς, 
έδίδετο είς τόν ’Ιάκωβον Βανδεργάατ.

«’Εκείνο τό οποίον, φαίνεται, ύπηγόρευσεν είς τούς δικα- 
στάς τήν παράδοξον ταύτην άπόφασιν είναι ότι πραγματι- 
κώς ό 25ος ούτος βαθμός τοϋ μήκους διέρχεται επί τών 
σχεδίων τοΰ διαμερίσματος, διά μέσου τοϋ εδάφους, όπερ τό 
κράαλ μου είχε καταλάβει.

«Άλλα τό μεταλλεΐον, οϊμοι! έκειτο πρός δυσμάς. Έ
λαχε λοιπόν, φυσικώ τφ λόγφ, είς τόν Ούάτκινς 1

«Πάντοτε καί, ούτως είπείν, ίνα δεικνύωσι διά στίγματος 
άνεξιτήλου τήν γνώμην, ήν ό τόπος έτήρησε διά τήν παρά
νομον ταύτην άπόφασιν, καλοϋσι πάντοτε τό μεταλλείου 
τοΰτο: Βανδεργάατ—Κόπζ.

»Έ ! λοιπόν, κύριε Μερέ, δέν έχω ολίγον τό δικαίωμα νά 
λέγω, ότι οί "Αγγλοι είναι κατεργαρεοε; είπεν ό γέρων Βοη- 
ρός, περαιών τήν άληθεστάτην αύτοΰ ιστορίαν.

VI
ΗΘΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ

Τό θέμα τοΰτο τής συνδιαλέξεως, θά όμολογήσητε, ουδό
λως ήτο εύχάριστον δια τόν νεαρόν μηχανικόν. Δέν ήδυνατο 
παντάπασί νά άρέσκηται είς τοιαύτας πληροφορίας περί τής 
τιμιότητος τοΰ ανθρώπου, όν έπέμενε νά θεωρή ώς τόν μέλ
λοντα πενθερόν του. Ώστε έσυνείθισεν αμέσως νά θεωρή τήν 
γνώμην τοΰ Βανδεργάατ περί τής ύποθέσεως Κόπζ, ώς ιδέαν 
σταθεράν διαδίκου, ήτις έπρεπε πολύ νά περιεστέλλετο-

Ό Ούάτκινς, είς όν άνέφερεν ημέραν τινά δύο λέξεις περί 
τήςύποθέσεωςταύτης,άφοΰ άνεκάγχασεν,άντί πάσης άπαντή- 
σεως,έκτύπησε διά τοϋ λιχανοΰ τόμέτωπον,σείων τήν κεφαλήν 
ώς διά νά σημάνη, ότι τό λογικόν τοΰ γέροντος Βανδεργάατ 
έφευγεν έπί μάλλον ! Δέν ήτο δυνατόν, πραγματικώς, να μη 
εσκέφθη ύπό τήν εντύπωσιν τής άνακαλύψεως τοΰ άδαμαν- 
τοφόρου μεταλλείου, άνευ άποχρώντων λόγων, ότι ήτο ιδιο
κτησία του. Καί έπειτα άπό όλα αύτά, τά δικαστήρια έπεί- 
σθησαν, ότι έχει άδικον, εκτός δέ τούτου, δέν έφαίνετο πι
στευτή ή μή ύπό τών δικαστών παραδοχή τής κάλλιον απο- 
δειχθείσης θεωρίας. Ιδού τί καθ’ εαυτόν ελεγεν ό νεαρός μη
χανικός, όπως, δικαιολογούμενος άπέναντι έαυτοΰ, διατηρεί 
σχέσεις μετά τοΰ Ούάτκινς, άφοϋ έμαθε τί εφρόνέι περί αυ· 
τοΰ ό Ίάκ. Βανδεργάατ.

Έτερος γείτων τής κατασκηνώσεως, παρά τφ οποίφ ο 
Κυπριανός ήρέσκετο ώσαύτως νά πηγαίνη, εύκαιρίας δοθεί- 
σης, διότι έν αύτφ έπανεύρισκε τήν ζωήν τοϋ Βοηροΰ, εν ολη 
τή παραδόξφ της χροι^, ήτο είς αγρονόμος όνόματι Μαθιός 
Πραιτώριος, λίαν γνωστός παρ’άπασι τοϊς μεταλλευταΐς τής 
Γρικαλάνδης.

Καίτοι μόλις τό τεσσαρακοστόν έτος τής ηλικίας του άγων 
ό Μαθέός Πραιτώριος, καί ούτος επίσης είχεν έπί μακρόν 
χρόνον περιπλανηθή έν τή εύρεία πεδιάδι τοϋ ποταμού Όράνζη 
πριν ή έλθη καί άποκατασταθή έν τφ. τόπφ τούτφ. Άλλ’ ό 
νομαδικός αύτός βίος δέν έσχεν έπ’ αύτοΰ ώς αποτέλεσμα, ό
πως διά τόν γέροντα Ιάκωβον Βανδεργάατ, τό ίσχναίνειν 
καίτό όργίζεσθαι. Αύτη τόν έφόβισε μάλλον καί τόν έπάχυνε 
μέχρι τοεούτου σημείου, ώστε δέν ήδυνατο πλέον να περι
πατά ! Κάλλιστα ήδύνατό τις νά τόν παρομαιάση πρός ελέ
φαντα.

Πάντοτε σχεδόν καθήμενος επί ϋπερμεγέθους ξύλινης έ
δρας, κατασκευασθείσης έπίτηδες διά νά τοποθετή τά μεγα
λοπρεπή μέλη του ό Μαθιός Πραιτώριος, δέν εξήρχετο η έφ 
άμάξης έν εΐδει οχήματος καθισματοφόρου, έκ λίσγου, έζευγ- 
μενού εις γιγαντώδή στρουθοκάμηλον. Ή ευχέρεια, μεθ ής 
τό μακρόταρσον' πτηνόν έσυρεν όπισθεν του τόν μέγαν εκείνον 
όγκον,δύναται νά παράσχη ασφαλώς υψηλήν ιδέαν περί τής 
δυνάμεως τών μυώνων του·

Ό Μαθιός Πραιτώριος ήρχετο συνήθως είς τήν κατασκή- 

-νωσιν, ινα συνάψη μετά τών καπήλων άγοράν τινα λαχάνων. 
Ήτο παρ’ αύτοϊς λίαν δημοφιλής, άν καί άληθώς ή δημοτι- 
κότης του δέν-ήτο καί πολύ Επίφθονος, καθότι έστηρίζετο έπί 
τής έκτάκτου διιλιας του. Διό οί μεταλλευταί διεσκέδάζον, 
εμβάλλοντες αύτόν είς τρομερούς φόβους καί λέγοντες αύτφ 
_χί2ιες

Ότέ μέν τφ άνήγγελλον έπικειμένην εισβολήν τών 
Βασσούτων ή τών Ζουλοΰ. "Αλλοτε δέ, παρόντος αύ
τοΰ, προσεποιοϋντο οτι άνεγίνωσκον έν τινι έφημερίδι νο· 
μοσχέδιον, δι’ ού έπεβάλλετο ποινή έν τή περιφερείς τών 
Βρεττανικών κτήσεων κατά παντός, όστις θ’ άπεδεικνύετο, 
ότι είχε περισσότερα τών 300 λιρών. Ή άλλοτε τφ έλεγον, 
ότι κύων λυσσών ένεφανίσθη είς τήν οδόν Δριεσφοντάϊν, καί 

•ό δυστυχής Μαθιός, όστις ήτο υποχρεωμένος νά λάβη εκείνην 
τήν οδόν διά νά έπιστρέψη είς τόν οίκόν του, εύρισκε χιλίας 
προφάσεις, όπως παραμείνη έν τή κατασκηνώσει·

Άλλ ’ οι χιμαιρικοί ούτοι φόβοι ούδέν ήσαν άπέναντι τοΰ 
άληθοΰς τρόμου, όν είχε, μή ίδη άνακαλυπτόμενον μεταλ- 
λεϊόν τι άδαμάντων έν τή ιδιοκτησία του. Έκ τών προτέ- 
ρων άναπαρίστα τήν φοβέραν εικόνα τών μελλόντων εν τοι- 
αύτη περιπτώσει νά συμβώσιν, έάν άνθρωποι άπληστοι, άρ· 
πάζοντες τόν λαχανόκηπον του, άνατρέποντες τά άνδηρά 
του, ήρχοντο είς έπίμετρον, όπως τοΰ άφαιρέσουν τήν ιδιο
κτησίαν. Διότι πώς ν’ άμφιβάλλη ότι ή τύχη του δέν θά ητο 
όμοια τής του Βανδεργάατ ! Οί "Αγγλοι θά ήδύναντο κάλ- 
λίστα νά εύρωσι λόγους, όπως άποδείξωσιν, ότι ή γή του άν
ήκεν είς εκείνους.

Αί άπαίσιαι αύται σκέψεις, περιελισσόμεναι έν τή κε
φαλή αύτου, έπροξένουν θάνατον είς τήν ψυχήν του. Έάν 
κατά δυστυχίαν παρετήρει κανένα «prospecteur»,1 περι
φερόμενου πέριξ τής κατοικίας του, έχανε τήν πρός φαγη- 
τον η πόσιν ορεςίντου! Καί έν τούτοις αιωνίως έπαχύνετο.

Είς τών άμειλικτοτέρων πειρακτών του ήν ήδη ό ’Αννί
βας Πανταλάκκης. Ό κακός ούτος Νεαπολιτάνος— όστις,εί- 
ρήσθω έν παρόδφ, έφαίνετο εύδοκιμών, διότι είχεν είς τήν 
ύπηρεσίαν τοΰ διαμερίσματος του τρεις Κάφρους, καί επιδεί
κνυε τόν μεγαλήτερον άδάμαντα εμπρός είς τήν 
του —είχεν άνακαλύψη τήν άδυναμίαν τον δυστυχούς Βοη- 
ροΰ· Οΰτω παρεϊχιν αύτφ, άπαξ τούλάχιστον τής έβδομά- 
δος, τήν ήκιστα άστεΐαν εύχαρίστησιν νά μεταβαίνη, όπως 
καταμετρήση ή σκάψη τήν γην είς τά πέριξ τοΰ υποστατικού 
τοΰ Πραιτωρίου.

Ή ιδιοκτησία αύτη έπεξετείνετο μέχρι τής άριστεράς όχθης 
τοΰ Βάαλ. δύο μίλλια περίπου ύπερθεν τής κατασκηνώσεως 
καί περιελάμβανε γήπεδα έκ προσχώσεως, άτινα ήδύναντο νά 
•ώσιν όντως άδαμαντοφόρα, άν καί μέχρι τής ήμέρας έκείνης 
ούδέν έτεινε νά άποδείξη τοΰτο.

Ό Αννίβας Πανταλάκκης, διά νά έπιτυγχάνη πλειότερον 
■ή άνόητος αύτη κωμφδία, έφρόντιζεν όπως τόν βλέπουν,το
ποθετούμενος άντικρύ αύτών τών παραθύρων τοϋ Μαθιοϋ 
Πραιτωρίου καί συμπαραλαμβάνων, ώς έπί τό πλεΐστον,συν
τρόφους τού πένας, ίνα τοϊς παράσχη τήν διασκέδασιν τοΰ 
■εμπαιγμοΰ τούτου.

Έβλεπε τις τότε τόν δυστυχή, ήμίκρυπτον όπισθεν 
τοΰ βαμβακίνου παραπετάσματος του, μετ’ άδημονίας πα· 
ρακολουθοΰντα πάσαν κίνησιν αύτών, κατασκοπεύοντα τάς 
χειρονομίας των, έτοιμον νά δράμη καί ζεύξη τήν στρουθο
κάμηλόν του, διά νά ύπεκφύγη, έάν ένόμιζεν ότι ήπειλεΐτο 
δι’ εισβολής έπί τής ιδιοκτησίας του.

Άλλως, διατί νά εχη τήν άτυχίαν νά έμπιστευθή είς ενα 
τών φίλων του, ότι έτήρει νυχθημερόν έζευγμένον τό ΰποζύ- 
γιον του πτηνόνκαί τό κιβώτιον τοϋ θρανιοφόρου οχήματος 
του πλήρες ζωοτροφιών, όπως ή είς κατάστασιν νά άναχω- 
.ρήση είς τό πρώτον άποφασιστικόν σύμπτωμα;

— Θά υπάγω είς τούς Βούσμεν, πρός νότον τοΰ Λιμ- 

ποπό! έλεγεν. Είναι δέκα χρόνια ποϋ έκαμνα μέ αυτούς τό 
έμπόριον τοΰ ελεφαντόδοντος, καί προτιμώ εκατό φοραΐς,σάς 
τό βεβαιώ, νάεύρίσκωμαι μέσ’ ’ςτούς άγριους, ’ςτά λιοντά
ρια καί ’ς τά τσακάλια, παρά νά ημαι μέ τούς αχόρταγους 
αυτούς "Αγγλους.

Ώς ήτο ίπόμενον, ό έμπιστος τοΰ δυσμενούς τύχης αγρό— 
κόμου—κατά τήν άπαράβατον συνήθειαν παντός εμπίστου — 
δέν είχεν άλλο τι νά κάμη ή νά διασαλπίση τά σχέδιά του! 
Περιττόν δέ νά εϊπωμεν, ότι ό ’Αννίβας Πανταλάκκης έπω- 
φελεϊτο έκ τούτου, πρός μεγάλην θυμηδίαν τών μεταλλευτών 
τοΰ Κόπζ.

Έτερον σύνηθις θύμα τών πονηρών αστειοτήτων τοΰ Νε- 
απολιτάνου τότε ήτο, ώς καί άλλοτε, ό Κινέζος Λϊ.

Καί αύτός επίσης ήτο Εγκατεστημένος είς τό Βανδεργάατ 
Κόπζ, ένθα λιτώς διετήρει γναφιϊον, καί γνωρίζομεν πόσον 
τά τέκνα τοΰ Ούρανίου Κράτους έπιδίδουσιν είς τό Επάγγελ
μα τοΰτο τοΰ γναφέως.

Πράγματι, τό περιλάλητον ερυθρόν εκείνο κιβώτιον, όπερ 
είχε τόσον ζαλίσει τόν Κυπριανόν κατά τάς πρώτας τοϋ άπό 
"Ακρας είς Γρικαλάνδην ταξειδίου του ημέρας, δέν περιεϊχεν 
άλλο τι, ή ψήκτρας, σόδαν, πλάκας σάπωνος καί ’Ινδικόν 
(λουλάκι). Έν συνόλφ δέν έχρειάζετο τίποτε, περισσότερον δι’ 
ενα Κινέζον εύφυά, όπως σχηματίση περιουσίαν είς τήν χώ
ραν εκείνην !

Τή άληθεάκ, ό Κυπριανός δέν ήδύνατο νά μή γελάση, 
όταν συνήντα τόν Λΐ, πάντοτε σιγηλόν καί επιφυλακτι
κόν, φορτωμένου τό μέγα καλάθιόν του τών άσπρορρούχων, 
άτινα έκόμιζεν είς τούς πελάτας του.

Άλλ’ ό,τι άπήλπιζεν αύτόν ήτο ότι ό ’Αννίβας Παντα— 
λάκκης έφέρετο πράγματι άγρίως πρός τόν πτωχόν διάβολον. 
Τφ έρριπτεν φιάλας έκ μελάνης είς τό «οφόν τής ά2ησσί6ας 
έμήκυνε τά σχοινιά παρά τήν θύραν του, διά νά τόν κάμη 
νά πέση, τόν έκάθιζεν έπί τοϋ θρανίου του, έμπήγων μάχαι- 
ραν είς τήν πτυχήν τοΰ ενδύματος του. Πρό πάντων, δεν ε- 
παυεν οσάκις τφ έπαρουσιάζετο περίστασες, νά τοΰ δίδη μία 

είς τούς μηρούς, άποκαλών αύτόν «άπιστο σκυλί»! 
καί έάν δέ τφ έχορήγει τήν πελατείαν του, έπραττε τοΰτο 
διά νά άσκήται έβδομαδιαίως είς τό γύμνασμα τοΰτο. Ουδέ
ποτε εύρισκε τά άσπρόρρουχά του καλώς λευκάσμένα. καίτοι 
ό Λΐ τά έπλενε καί τά έσιδέρωνε λαμπρά- Διά τήν έλαχίστην 
σφαλιράν πτυχήν, τόν έπιαναν φοβεροί θυμοί καί έξυλοκόπει 
τόν δυστυχή Κινέζον, ώς νά τόν είχε σκ2ά6ον.

Τοιαΰται ήσαν αί βάναυσοι αστειότητες.τής κατασκηνώ
σεως· άλλ’ ένίοτε, κατήντων τραγικαί. Έάν,. λόγου χάριν, 
συνέβαινε Μαΰρός τις, ύπάλληλος έν τφ μεταλλείφ, νά κα— 
τηγορηθή έπί κλοπή άδάμαντος, πάντες ένόμιζον καθήκον 
των νά συνοδεύσουν τόν ένοχον ενώπιον τοϋ άρχοντας, άφοϋ 
προηγουμένως τόν έγρονθοκόπουν ούτως, ώστε έάν, έκ 
συμπτώσεως, ό δικαστής ήθώου τόν κατηγορούμενον, τά 
γρονθοκοπήματα τφ έμενον πάντοτε είς λογαριασμόν του! 
Πρέπει άλλως τε νά είπωμεν, ότι έν παραπλήσια περιπτώ- 
σει, αί αθωώσεις ήσαν σπάνιαι. Ό δικαστής εύκολώτερον 
έξέδιδε καταδικαστικήν άπόφασιν, παρ’ όσον κατέπινε εν 
τέταρτον αλιπάστου πορτοκαλλίου — ένος τών αγαπητότε
ρων φαγητών τοΰ τόπου. Ή δέ άπόφασις επέβαλλε συνή
θως καταδίκην έπί δεκαπενθήμερον καταναγκαστικά έργα καί 
εικοσάδα πληγών διά τής ca t of nine tails, ή «γαλής μέ 
εννέα ούράς», είδος μάστιγος όζώδους, ής ποιούνται έτιχρή- 
σιν έν τή Μεγάλη Βρεττανίρ· και έν ταΐς Άγγλικαϊς κτή- 
σιν, όπως μαστιγώσι τούς φυλακισμένους.

Άλλ’ ύπήρχεν έγκλημά τι, όπερ οί μεταλλευταί συνεχώ- 
ρουν έτι όλιγώτερον ασμένως τοΰ τής κλοπής1 τό τής κλε- 
πταποδοχής.

Ούάρντ, ό Γιάνγκης, άφεκόμινος είς Γρικαλάνδην, ταύτο- 
χρόνως μετά τοΰ μηχανικού, έπεχείρησεν ήμέραν τινά τό 
σκληρόν πείραμα νά άγοράση άδάμαντας παρά τίνος Κάφρου»

(*Efttt«i  σννέχιικ)
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Ο ΛΕΚΑΙΝ ΕΝ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ.

— Κατηραμένον ««άγγιγμα ! Πάντοτε εύρίσκομαι είς τό 
χείλος του βαράθρου’ παριστώ διαδοχικώς τον χωρικόν ί 

-τόν στρατιώτην, τόν ύπηρέτην η τόν κλέπτην φέρω επιστο
λήν η παρουσιάζω δηλητήριον, άκούω μεγάλας φράσεις καί 
αποκρίνομαι διά μονοσυλλάβων· κύπτω την κεφαλήν ύπό την 
περικεφαλαίαν, την δέ ράχιν ύπό την ράβδον παριστώ πάν
τοτε-εύηθη πρόσωπα και έπί της σκηνής μέ θεωροΰσιν ώς 
σκύβαλον 'της άνθρωπότητος- ίδού έν συνόλφ ή ένασχόλησίς 
μου, ιδού ό βίος μου, τόν οποίον πρό τεσσάρων έτών διάγω, 
άνευ δόξης καί ώφιλείας, μή κερδαίνων είμή γλισχρότατον 
μισθόν, έμποδιζοντά με τό πολύ ν’ άποθάνω τής πείνης.

Ούτως ώμίλει περί μεσονύκτιον κακότυχος τις μόλις πρό 
μικρού ίξελθών τοΰ θεάτρου τής Μασσαλίας, καί δρομαίως 
σπεύδων πρός τήν κατοικίαν του, όπως αποφυγή, εί δυνατόν, 
τήν ραγδαίαν βροχήν. Μετ’ αρκετόν δέ δρόμον έσταμάτησεν 
έμπροσθεν θύρας οικίας ταπεινής, καί πάλλων διά τραγικού 
κινήματος τήν κλείδα, τήν οποίαν έκράτει, έβύθισεν αυτήν 
εντός τοϋ κλείθρου, ήνοιζε τήν θύραν καί άνήλθι ψηλαφών 
εις τό άθλιέστατον δωμάτιόν του. Άνάψας δέ κηρίον, εΐδεν 
έπί τίνος γωνίας δύο έγγραφα, τά έλαβεν άνά χείρας καί πα- 
ρατηρήσας αύτά:

— Καλώς, άνεφώνησε’ τό μέν είναι κλήσις, τό δέ επι
στολή τής Ανθής’ τό φάρμακου δηλονότι καί τό άντιφάρ- 
μακον. Καί πρώτον άς έπιθιωρήσωμεν τάς υποθέσεις! Τί 
άρά γε εμπεριέχει ή κλήσις;.... «Τήν προσεχή Πέμπτην 22 
/Απριλίου τοΰ 1774, ήμεϊς κτλ. κοινοποιοΰμεν πρός τόν κύ
ριον Φήλικα Δογάρδ, δραματικόν ύποκριτήν, ότι............... »
Τί διαβολικόν ύφος είναι αύτό τό τών γραμματέων τοϋ δι
καστηρίου I δέν ήδυνήθην εως τώρα νά συνειθίσω τάς βαρβά
ρους αύτάς φράσεις. ’Αλλ’ είς τό προκιίμενον’ τί μέ κοινο
ποιούσα ; ότι τά έπιπλά μου θέλουσι κατασχεθή μεθαύριον. 
Έχει καλώς! Τά έπιπλά μου ! Ούτος ό κλητήρ είναι αύλι- 
κός καί αχρείος κόλαξ! Άς ελθη λοιπόν είς κατάσχεσιν τών 
επίπλων μου, άφ’ ού τά ζηλεύει τόσον πολύ, θά καταπλαγή 
δέ περισσότερον έμοΰ· διότι ελεεινός κράββατος, τρίπους τρά
πεζα, ποτήριον χρησιμεύον αντί λυχνίας καί πεπαλαιωμένος 
μανδύας περικαλυπτων τό παράθυρον αντί παραπετάσματος, 
ιδού ή πολυτέλεια τού Δογάρδ δραματικού ύποκριτοϋ. "Οθεν 
ό μέν κλητήρ θά χάση επί ματαίω τά έξοδά του, έγώ δέ, 
ών τότε ελεύθερος, θά υπάγω νά κατακλιθώ εις τάς λέμβους 
τού λιμένος· Τί ευνοϊκή 'σύμπτωσις, τώρα δτε προσεγγίζει ή 
άνοιξις!

Καί διακόψας πρός στιγμήν τόν μονόλογόν του διά σαρ
καστικού μέν γέλωτος, αλλά καί πικροτάτου, ίξηκολούθησε 
μέ ύφος πράγματι φιλοσοφικόν:

— Πόσον υπήρξα τρελλός! Ήδυνάμην διαδεχόμενος τον 
πατέρα μου νά γίνω συμβολαιογράφος είς τι χαρίεν χωρίον 
τής Βουργουνδίας’ άν εκαμνα τούτο, ήθελον ζή τούλάχιστον 
ευδαίμων, ήσυχος, καί μακράν πάσης φροντίδος, έκδιδων 
άντί ευσυνείδητου αμοιβής συμβόλαια γάμων καί διαθηκών. 
Άλλ’ ένόμισα τούναντίον, ότι έκλήθην είς ύψηλότερον στά- 
διον ώνειρΰπόλουν βίον ανεξάρτητον καί ένδοξον ή φιλοδο
ξία μέ κατεκυρίευσεν, ή δέ ορμή τής νεότητος μέ παρέσυρε· 
διό έγκατέλιπα τό χωρίον μου, καί έκτοτε τά πάντα έγέ- 
νοντο είς εμέ άθλιότης. Είθε ή ίπιστολή τής Ανθής νά μού 
παρείχε παραμυθίαν τινά!

Ή επιστολή αύτη εμπεριείχε τά ίπόμενα:
«Ό πατήρ μου μοί είπεν, ότι ή θυγάτηρ αρχηγού ορχή

στρας καθίσταται άναξία -τού προορισμού της ύπανδρευο- 
μένη πρός σέ, υποκριτήν τόσον άδοξον. Τούτου ένεκα ίξε- 
λέξατο άλλον σύζυγον, μουσικοδιδάσκαλον τού αυλού, όστις 
λαμβάνει τριάκοντα έξ λίρας μηνιαϊον μισθόν, ύμεΐς δέ απε
ναντίας διατείνεσθε ότι έχετε ενώπιον σας μέλλον λαμπρόν, 
καί ότι θά εύδοκιμήσητε. Ευχαρίστως τό πιστεύω. Πρός 
τούτοις μέ παρακαλείτε νά περιμένω άκόμη έν όνόματι τοΰ 
έρωτος· έν όνόματι λοιπόν αυτού θά περιμένω μέχρι τέλους 

τοΰ μηνάς. Έάν δέ εως τότε δέν επιτύχετε, θά άναγκασθώ- 
νά νυμφευθώ τόν μουσικοδιδάσκαλον τοΰ αύλοϋ, όν ε’γκαρ- 
δίως άποστρέφομαι. Υγιαίνετε».

— θά περιμείνη μέχρι τέλους τοΰ μηνός, και ήδη εύρι- 
σκόμεθα είς τήν 22 ! ... Όποια τφόντι υπομονή! . . . Δέν· 
λέγω, ότι λείπει ή άξια- είμαι επιμελής, έχω θάρρος και- 
συνάμα ζέσιν· πρός τοϊς άλλοις γνωρίζω έκ στήθους τά εκλε
κτότερα τεμάχια όλων τών τραγφδιών, καί μάλιστα τά πα
ρέστησα μετ’ επιτυχίας είς οίκιακάς συναναστροφής· δύνα
μαι δέ νά είπω, ούχί ματαιοφρόνως, ότι είμαι ωραίος νέος», 
ώς έχων ανάστημα μέν πέντε ποδών καί οκτώ δακτύλων,, 
χαρακτηριστικά δέ του προσώπου σύμμετρα καί βροντώδη: 
φωνήν. "Οθεν ^έν στερούμαι πλεονεκτημάτων, όχι βέβαια ! 
Άλλ’ δ,τι δέν ήδυνήθην έπί ζωής μου νά τύχω,'είναι ή ευ
καιρία τοΰ νά έκτυλίξω έπί παρουσία τοΰ κοινού όλα τά προ
τερήματα μου, καί διά τούτων νά καταδείξω, ότι έγεννήθην 
δραματικώτατος ύποκριτής.

Άς μέ δοκιμάσωσΓ θ’ άναγνωρίσωβι τήν αξίαν μου καί. 
θά μοΰ προσφέρωσι τά πρωτεία !

Τήν επαύριον παρίστα τό λαμπρότατου μέρος άναλόγως 
τής μικράς του θέσεως. Πρός επιτυχίαν μετεχειρίσθη πάντα 
τά είς αύτόν πρόσφορα μέσα· δυστυχώς όμως ΐσυρίσθη. Μετά 
τό τέλος τής παραστάσεως ήθέλησε νά συνδιαλεχθή μετά 
τής Ανθής· άλλ’αύτή άντί πάσης φιλοφρονήσεωςτφ έστρεψε- 
τά νώτα. 'Ιδού, αί γυναίκες καί ή άστασία των ! άνέκραξεν 
ό Δογάρδ' δι’ έν σύριγμα τής σκηνής άπαρνοΰνται τό άντι- 
κείμενον, όπερ μέχρι τής ώρας εκείνης ήγάπων πιριπαθώς..

Τφ καιρφ έκείνω σπουδαία είδησες συνιτάραττε τό θέα- 
τρον τής Μασσαλίας. Ό Λεκαίν έπρόκειτο νά έλθη είς Προ
βηγκίαν, όπως δώση μερικάς παραστάσεις. Αύτη δέ ητο ή 

.πρώτη φορά, καθ’ ήν ό ένδοξος τραγικός υποκριτής περιήρ- 
χετο τήν Μεσημβρινήν Γαλλίαν, καί διά τοΰτο περιεμένετα 
άνυπομόνως. Τό 1774 εχρειάζετό τις τρεις έβδομάδας ίνα 
ύπάγη άπό Μασσαλίας είς Παρισίους. Ώς έκ τούτου ολίγοι- 
άνιλάμβανον τό διεξοδικόν ταξείδιον, καί όλίγιστοι Προβηγ
κιανοί, φυσικφ τφ λόγφ, έσχον τήν τύχην νά ίδωσι τόν Λε
καίν είς τήν Γαλλικήν κωμφδίαν. Τήν εσπέραν καθ ην ο 
Δογάρδ έσυρίσθη 0 διευθυντής τοΰ θεάτρου έλαβεν επιστολήν 
παρά τοΰ Λεκαίν, ήν άνέγνωσεν μεγαλοφώνως έν τοϊς παρα- 
σκηνίοις, είς έπήκοον παντός τοΰ πολυπληθούς ακροατηρίου. 
Ό ένδοξος ύποκριτής τόν ειδοποιεί, ότι ή είς Προβηγκίαν 
έλευσίς του άνεβάλλετο έπί οκτώ μόνον ημέρας' τόν παρε- 
κάλει δέ νά ειδοποίηση τόν συνάδελφόν του τόν .διευθυντήν 
τοΰ θεάτρου τής Αΐξ διά ταύτην τήν βραδύτητα·’ Μετά έν 
τέταρτον τής ώρας, ό διευθυντής καλέσας τόν Δογάρδ είπεν 
εις αύτόν :

— Φέρε ευθύς ταύτην τήν επιστολήν εις τήν ταχυδρομι
κήν άμαξαν τής Αΐξ καί βεβαιώθητι εάν αύριον άναχωρή.

Ό Δογάρ δ’ έλαβε τήν επιστολήν γογγύζων αλλά τοσοΰ- 
τον είχε ταπεινωθή ένεκεν τής αποδοκιμασίας ώστε, προσ- 
βληθείσης τής άξιοπρεπείας του έξέλιπε καί ή δύναμις του νά 
στρέψη τό πρόσωπόν του. Έλαβε τήν επιστολήν, έκλινε τήν 
κεφαλήν καί έξήλθε. Καθ’ οδόν μόνον διηγέρθη ή ύπεριφά- 
νειά του, καί πρός κατάπαυσίν της άφήπεν ελευθέρους τούς 
χαλινούς τής οργής του.

— Διά ποϊον μέ έκλαμβάνουσιν; έλεγε καθ’ έαυτόν βαδί- 
ζων, ώς μανιώδης' μέ έκλαμβάνουσιν ίσως άντί υπηρέτου ; 
Καί εχουσι τό δικαίωμα νά μοί διδωσι έπιστολάς διά νά τάς 
μεταφέρω είς τήν πόλιν, διότι ενίοτε τάς παρουσιάζω έπί 
τής σκηνής ; Τί εντροπή ! Δύο προσβολαί τήν αυτήν έσπέ- 
ραν, καί μία ή τής Ανθής, τρεϊς. Είναι πολύ ! καί νομίζω 
ότι προτιμώτερον είναι νά πέσφ είς τήν θάλασσαν . . . . Τί 
ώφελεϊ νά ζή τις ήναγκασμένος νά παλαίη διηνεκώς πρός.την 
πτωχείαν καί τό άδηλον τοΰ μέλλοντος; . . . . Ο. Λεκαίν ! 
ιδού ό ευτυχής άνθρωπος, άνθρωπος διά τόν όποιον ή ζωή· 
είναι εύχάριστος ! Δόξα, χρυσός, διασκεδάσεις, τεμαί, πάντα 

■ είς αύτόν μόνον είναι προσιτά ! Ώ ! έάν ήθελε τήν πρόοδόν 
μου... Άλλά είς τήν τέχνην μας δέν ύψοΰται τις είμή διά 
τοΰ εαυτού του καί ούχί δι’άλλου τινός.

Άλλα τό νέφος τοΰτο τών άθήμων σκέψεών του διεσκε- 
■δάσθη ύπό εδάφους φωτοβόλου.

— Ή έμπνευσις αύτη είναι ή ουρανία ή διαβολική, άνέ
κραξεν· άλλά τί μέ τοΰτο, καί τί δύναμαι νά κινδυνεύσω είς 
είς ήν εύρίσκομαι κατάστασιν. Βεβαίως δεν δύναμαι νά ελ
πίσω βελτίωσιν παρά ρίπτων τών κύβον τής απελπισίας... 
Έλθετε λοιπόν είς βοήθειαν μου, ώ θάρρος καί εύφυία ! 
Ταΰτα σκεφθείς έσχισε τήν έπιστολήν καί έπέστρεψεν εις τό 
θέατρον άναγγείλας είς τόν διευθυντήν, οτι έξετε^λεσε τήν άπο 
στολήν του. Ή δέ νύξ ή παρέχουσα συμβουλάς, ένίσχυσε 
τόν τυχοδιώκτην υποκριτήν. "Οθεν τήν επαύριον, ’τού ήλιου 
μόλις άνατείλαντος, άνεχώρησε πεζή, ούδέν άλλο φέρων μεθ’ 
έαυτοϋ είμή ρκβδον. Φθάσας δέ περί τήν μεσημβρίαν είς 
Αΐξ, έπαρουσιάσθη είς τόν εκεί διευθυντήν τοΰ θεάτρου.

— Λοιπόν ! αγαπητέ μοι, ιδού έγώ· ή ακρίβεια είναι ή 
κυριωτέρα εύγένεια. Καί βεβαίως σήμερον δένμέ περιμένατε

— Λάβετε πρώτον τήν καλοσύνην, κύριε, νά μοί εΐπητε 
ποιος εισθε ;

— Ό Λεκαίν.
— Ο Λεκαίν ! Τί ! εισθε ύμεΐς. ό ένδοξος Λεκαίν ! θά 

μέ συγχωρήσητε βέβαια διότι σάς έδέχθην τόσον άπρεπώς· 
ούχ ήτον αμφέβαλα ότι...

Οτι ό Λεκαίν θά επαρουσιάζετο ύπό τοιαύτην μικράν 
συνοδείαν ; Τούτο διενοήθητε. Ώς πρός τούτο έχετε δίκαιον, 
καί τό πράγμα είναι· μοναδικόν τφ δντι. Ή τοιαύτη έμφά- 
•νησίς μου δεικνύει, ότι άπαίσιόν τι μοί συνέβη. Φαντασθήτε, 
άγαπητέ μου ότι έλαβα τήν δυστυχίαν ν ’ άπαντήσω καθ ’ όδόν 
τόν Γασπαρι δέ Βές καί τήν συμμορίαν του, οΐτινες μ' έγύ- 
μνωσαν ολοσχερώς, άφαιρέσαντες καί τά χρήματά μου, είκοσι 
χιλιάδας λίρας, τάς όποιας έκέρδησα είς Λυών, καί όλα τά 
«ΐδη τών Ιματισμών, άτινα ήξιζαν περισσότερον τών δέκα 
χιλιάδων σκούδων. Η αμαξά μου συνετρίβη ύπό τών κα 
κούργων, ό δέ ύπηρέτης μου έκρινε καλόν νά δραπετεύση. 
Πιστεύσατε ότι άκόμη τρέχει. Ίδού, άγαπητέ μου κύριε, είς 
ποιαν δυσάρεστου θέσιν οί λησταί, οΐτινες λυμαίνονται τόν 
ώραϊόν σας τόπον, εφεραν τόν πρώτον τραγικόν ύποκριτήν 
■τής εποχής.

Ο διευθυντής συνελυπήθη τόν ένδοξον ύποκριτήν καί πρός 
έκδούλευσιν τφ προσέφερε προκαταβολήν άξιόλογον έπί τών 
,μελλουσών παραστάσεών του. Ό Δογάρδ ύπερευχαριστηθείς 
έδέχθη τήν προσφοράν. Μετά μίαν ώραν όλη ή πόλις έγνώ- 
ριζε τήν άφιξιν1 καί τάς περιπετείας τού Λεκαίν. Πανταχού 
τής πόλεως διηγούντο τίνι τρόπφ μεταξύ’Αβενιώνος καί "Ορ- 
γον, συνελήφθη ύπό τοΰ Γάσπαρ δέ Βές, όστις τού άφήρεσεν 
εκατόν χιλιάδας άργυρών σκούδων. Τούτου ένεκα, πολυάριθ
μοι έγενοντο καί αί επισκέψεις καί αί εκδουλεύσεις πρός τόν 
Λεκαίν. Ο μέν ιππότης δέ Καστιλλάν τφ έπεμψε τόν θα
λαμηπόλον του ίνα τόν ύπηρετή, πλεϊστοι δέ εύγενεΐς έθεσαν 
τό βαλάντιόν των είς τήν διάθεσίν του καί ό πρόεδρος τοΰ 
Ό·.. εις τήν οικίαν τοΰ όποιου καθ’ ολην τήν άπόκρεων έδί- 
δοντο παραστασεες τραγφδιών, τφ προσέφερε τούς διαφόρους 
ίματισμούς τών εύγενών του ύποκριτών άλλά καί ό ανακρι
τής έλθών έλαβε τήν κατάθεσίν του, καί ύπεσχέθη, ότι θά 
μεταχειρισθή αυστηρότατα μέτρα πρός καταδίωξιν τών λη
στών, καί τόν διεβεβαίωσεν ότι μετ’ ούπολύ θά τφ έπιστρα- 
φώσι πάντα τά κλαπέντα.

Οτε ό Δογάρδ εστολίσθη ύπό τοϋ θαλαμηπόλου τοΰ ιπ
πότου καί ένεούθη τά πλούσια φορέματα, άτινα· εΰγενώς τφ 
έδανείσθησαν, άνέλαμψαν τά πλεονεκτήματά του. Μεγά 
πλήθος συνηθροίσθη είς τάς οδούς, ίνα ΐδωσιν αύτόν διευθυ- 
νόμενον είς τό θέατρον χάριν δοκιμών πάντες οί φιλοπερίερ
γοι, μάλιστα τό γυναικείου φΰλον, άπό τής ώρας εκείνης 
ησαν ύπέρ τής επιτυχίας του.

— «Ι»»» ο διευθυντής, ότ σάς παρέστησα
ύψηλοΰ αναστήματος, ώραϊον, εύγενή, Ινώ τούναντίον διίσχυ- 
ρίζοντο,δέν γνωρίζω είς τί βασιζόμενοι ότι είσθε κοντός, χον
δρός καί άσχημος· τριπλή τή άληθεία συκοφαντία ! · .

— Δέν έγνωρίσατε, άγαπητέ μου, ότι ή άξια έχει τούς 
εχθρούς της ; Τπάρχει άσημος τις συγγραφεύς, όνόματι 

Μαρμοντέλ, όστις μέ φθονεί, διότι εύαρεστοΰμαι ένίοτε νά 
έιπδιορθόνω τούς στίχους τον αύτός μ’ έξεικόνισε διά τόιού- 
των χρωμάτων. Εύτυχώς όμως, άρκεϊ νά παρουσιασθώ άπαξ 
έπί τής σκηνής, ίνα διασκεδάσω τό ψεύδος καί μηδενίσω τήν 
συκοφαντίαν.

— Τί θέλετε νά παραστήσητε κατά πρώτον ;
— "Ο,τι θελήσετε- βεβαίως γνωρίζετε τό πρόγραμμα τών 

τραγφδιών μου· κοινοποιήσετε τόν Βενοέλάς καί τόν Βρετα
νικόν, εάν σάς συμφέρη.

— Δύο τραγφδίας, καί δέν φοβεΐσθε μήπως άπαυδήσητε ;
— Έγώ ; άστειεύεσθε ! είμαι συνειθισμένος. Τόν παρελ

θόντα μήνα, είς Παρισίους παρέστησα τριάκοντα πράξεις 
άλληλοδιαδόχως.

("Επεται τό τέλος). Μωΰσής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΥ

Κύριε &ιευθυντ& τής «Φύσεως»,
Πρός συμπλήρωβιν τών ίσων {δημοσιεύσατε iv t<5 ύξιολ.ογωτάτω 

υμών περιοδικφ περί καταστροφής τοΰ ναυάρχου Φρ>γχλ(νου καί ίξ- 
αφανίβεως παντός ίχνους αύτοΰ καί τών πληρωμάτων του έν τή άνά 
τόν βόρειον Πόλον εκδρομή αύτοΰ, έπιτρέψττέ μοι νά σάς ποστείλω 
άμερεκάς σχετικά; πληροφορίας, &; έσναχυολόγησα έκ διαφόρων πη
γών καί αίιινες μολονότι όιευκρινίζουσιν άρκούντως τήν θίσίν τής κα
ταστροφής, τήν έποχήν καίτινας περιέργους λεπιομερείας, έν τούτοι; 
πραγματικώς δι’ έλλειψιν αύθεντικών πειστηρίων, ώς έν τώ. τελευταίφ 
φύλλφ τής «Φ ύ β ε ω ς» όρθώς άναφέρετε, ή ιστορία πρέπει νά άμφι 
δάλλη Ιτι εις τήν έξακρίβωσιν τών γεγονότων τούτων.

Εί εύαρεστεΐσθε δέ δημοσιεύσατε καί τά κατωτέρω είς τό άξιότιμον 
σύγγραμμά σας χάριν τών πολυαρίθμων συνδρομητών τής φιλτάτης 
«Φύσεως».

Διατελώ μεθ*  ύπολήψεως
Ν. Κ.

Λέγεται, ότι ό διάσημος θαλασσοπόρος Φραγκλίνος άπώ- 
λετο μετά τών δύο αύτοΰ πλοίων τό «Έρεδος» καί ό «Τρό
μος» είς όλίγην άπόστασιν άπό τού στομίου τοΰ ποταμοΰ τοΰ 
Μεγάλου ’Ιχθύος (Le Back). Ό Rae, ό Mac-Clintok καί ό 
Χάλ κατέδειξαν τήν μοιραίαν έκβχσιν τής αξιομνημόνευτου 
ταύτης θαλασσοπλοΐας εν ταΐς παγετώδεσι χώραις, ταΐς 
μάλλον ίσως ψυχραϊς τών βορείων εκείνων μερών.

Ο δέ κ. Schwatka, μέλος τοΰ αμερικανικού ναυτικού, 
περιέγραψεν όριστικώς καί τρόπφ τινί άναμφιλέκτφ τάς τε
λευταίας φάσεις τής έξαφανίσεως τού Φραγκλίνου καί τών 
συντρόφων αύτοΰ. Ό δέ κόμις κ. Τουρέν έν τινε αύτοΰ λαμ
πρή εκθέσει, άναγνωσθείση έν τή αιθούση τού Συλλόγου τής 
Γεωγραφίας, παρετήρησε τά εξής: «Μετά τόν θάνατόν τού 
Σίρ Τζών Φραγκλίνου, γενομένφ τη 7 ’Ιουνίου 1847, τήν 
διοίκησιν τών πλοίων άνέλαβεν δ πλοίαρχος Κροζιέ. Τή 22 
Απριλίου 1848 τά πληρώματα τοϋ ’Ef-e'6ovf καί τοΰ 7ρό· 

fiov, ελαττωθέντα είς 105 άνδρας, έγκατέλιπον τά πλοία, 
καταβεβλημένα δέ ύπό τοΰ σκορβούτου καί κωλυόμενα υπό 
τών αποσκευών των έβάδιζον πολύ βραδέως καί κοπιαστικώς. 
Μετ’ ολίγον δε άποδεκατισθέντα υπό της νόσου καί τής πεί
νης, συνηντήθησαν ύπό τών Έσκιμφων, οΐτινες, άφοΰ τούς 
συνέδραμον, τούς έγκατέλειψαν παρά τάς όχθας τοΰ όρμου 
Ούάσιγκτων. Μερικοί Ικ τών δυστυχών τούτων φαίνεται,οτι 
διενοήθησαν νά διαβώσι τόν πορθμόν τοΰ Σίμψων,ος, άλλ’ έ· 
φθασαν πολύ αργά, όπως πραγματοποιήσιμοι τήν διάβασεν 
αυτών έπί τών πάγων. Τον χειμώνα οί έπιζήσαντες διέβη- 
σαν αυτόν, άλλά έξηντλημένοι καί 'ελεεινοί άπέθανον οίκτρώς 
είς τό Starvation Cove. Ήσαν, κατά πάσαν πιθανότητα, 
δέκα τόν αριθμόν καί είχον φέρεε μεθ.’ έαυτών τά έγγραφα, 
τά ημερολόγια, τά βιβλία τών πλοίων καί τά ίργαλεΐα, ά
τινα πάντα συναπωλέσθησαν.

Ό υποπλοίαρχος Schwatka έν έτεσι 1878 καί 1879 δι
έλυσε πάσαν αμφιβολίαν περί τοΰ δυνατού τής ύπάρξεώς τών 
έκ τής εκδρομής τού Φραγκλίνου πηγαζόντων εγγράφων. Ή 
γεωγραφία οφείλει αύτφ καί ΐτέρας σπουδαίας ανακαλύ
ψεις, επανορθώσεις κτλ.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

ΤΟ ΒΥΤΙΟ» ΚΑΙ Π ΦΙΑΛΗ
’Εάν σας δώσωσι βυτίον πλήρες οίνου—οΰχί βεβαίως δω

ρεάν—καί φιάλην κενήν, χαΐ. σάς προτείνωσι νά πληρώσητε 
οίνου την φιάλην, διά της άνωθι μεγάλης οπής τοΰ βυτίου, 
χωρίς νά μεταχειρισδητε έργαλεϊον ή ό,τι δήποτε άλλο μέσον 
η μόνην την φιάλην, πώς 6α χατορθώσητε τοϋτο ;

Έπί ματαίφ θά συλλογισθητε επί πολλάς ώρας καί άνω· 
φελώς θα χοπιάσητε, αν δέ/ χαταφΰγητε εις τήν πειραματι
κήν επιστήμην, δι’ ής χαΐ μόνης θά φδάσητε είς τό ακόλου
θον φυσικόν συμπέρασμα·

Πληρώσατε τήν κενήν φιάλην σας δι’ ύδατος, χαΐ μετά 
1 τούτο άφοΰ πρότερον καλύψητε πρός στιγμήν διά τοϋ μεγά
λου δακτύλου σας τήν όπήν της φιάλης, ινα μή εχρεύση τό 
ύδωρ, ανατρέψατε αυτήν καί βυθίσατε δι’ επιτήδειας κινή- 
σεως τόν λαιμόν τής φιάλης εντός τής οπής τοϋ βυτίου, όπερ 
άναντιρρήτως δέον νά ή έντελώς πλήρες οίνου.

Τούτου γενομένου, αφήσατε έν τή θέσει ταύτη τήν φιά
λην έπί τινα δευτερόλεπτα, ώς ένδείκνυσιν ή έναντι ήμετέρα 
εικών, καί θά ίδητε άνεπαισθήτως τόν οίνον, ώς ελαφρότε
ρων τοϋ ύδατος, ν’ άντιχαταστήση τό έν τή φιάλη ευρισκό
μενον ύδωρ, όπερ άφ’ έτέρου ώς βαρύτερου τοΰ οίνου θάκα- 
τέλθη έν τφ βυτίφ.

Έγείρατε τότε ταχέως καί έπιτηδείως τήν φιάλην σας άπό 
τοϋ βυτίου, ώς έπράξατε πριν, τιθέντις έν ταύτφ τόν δάκτυ
λόν σας ύπό τήν οπήν τής φιάλης, καί μετ’ απορίας θά 
ϊδητε ταύτην πλήρη καθαροτάτου οίνου. Φ. Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

139. Αςνςγμα.

Νησί μεπρύ ύψοϋμαι, στων ΚοκΛάΑων την σειρά, 
πετρωάες, μέ γννα,ικες ’ζακονστες στην (ομορφιά. 
Άν ή γραφές αου όμως τό σώμα μου Θε-Ιήσγ 
άπό τής κεφαΑής μου rd τό Αποχωρίσει, 
ζωον ευθύς άρχίζει ν' άναρριχάται, rd πήδα 
καί φιΑομουσον συγχρόνως είς σφαγείον rd σκιρτά, 
Άν όί'τό πέμπτον γενικώς, rp/ror γείν$ γράμμα 
χωρίς μεταβοΑή ποσ&ς rd έπέΑθη άμα, 
ί! γρίφος είμαι, αίνιγμα, μυστήριον Σφιγγός, 
Οίόίποόας προσμένον, Ira μ' tSpovr άσφαΛως.

133. Αίνιγμα.

'Ar Λάβης $ν τι γράμμα 
και τήν μέγαΑητίραν σφαίραν 
τήν άπαύστως κινουμένην, 
θά εχης ir τφ άμα 
έκ των κάτω φερομένην 
νερού έζοόον, ή στα πέραν.
13·£. Έλλεςποβύμφωνον. 

Ο — α..ι.ε.ι..α..ο. — ει.ε ·— .υ..η.η.ι, 
133. Γλωσσολογτκή έρώτησες- 

Τί σημαίνει ή λέξις Άόάμ ;
13β. Περίεργον ερώτημά

‘Εάν ένώσωμεν δύο ημισελήνους, τί θά έχωμεν ;
13Τ. Αογόγρεφος.

— Μή!!. .
— Τί;
— Μά τί. . ;
— Αυτή ; Χαίρει!

•Αραβικός Ίππος.

Αύβεες τών έν τώ 41 φύλλω αένογμάτων.

' 120. ΑΙΝΙΓΜΑ

Τό ψηφεον I*.
"Ελυσαν αδτό ό έξ ’Αθηνών κ. Π Δούμας καί ό έκ Σύρου κ. Ν- 

Μανωλάκης.

121. ΑΙΝΙΓΜΑ

Λ — Ρές — Άρης.
Ελυσεν αύτό ό έκ Πειραιώς κ. Δ. Σταματελάκης.

122. ΕΡΩΤΗΣΙ2

Ό Ααυίδ.

123. ΣΥΝΘΕΧ1Σ
Ούκ ηλβον κα,ταλύβαο 

τούς νόμους καί τούς 
«ροφήτας, αλλά πλη- 
ρώβας.

124. ΑΠΛΗ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

Αρης
I ρ 4 ς 

Ά ο ή ρ 
S ύ μ η

125 ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ
Μή μεριμνάτε περί τής αύρίον, 

ροον μερεμνήσεε τά έ«υτής.
’Ελυσεν αύτό ό έξ’Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης.

ή γάρ

126. ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΙΦΟΣ

§· Άεο γηράσκω πολλά διδασκόμενος.
’Ελυσεν αύτό 4 έξ ’Αθηνών κ. Ν. Κουντούρης.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,,

Γ. Π. Κ α λ ά μ ας. Έχει·καλώς. Εϊμεθα σύμφωνοι. — Α. Ο. Σ α— 
λα|μίνα. ’Επιστολή σας έλήφθη. Σάς γράφομεν προσεχώς. Φύλλα 
δύνασθε ζητήσητε.— Μ. Σ. Γ. Βραΐλα. Σάς άπηντήσαμεν αύθη- 

μερόν καί ίναμένομεν ταχέως έχκαθάρισιν, διότι πλησιάζει τό τέλος 

τοϋ 1ου έτους. — A. Κ. Α α μ Ι α ν. Σημειωθένια συνδρομητήν ένε- 
γράψαμεν και άπεστείλαμεν αυτφ τά άπό 10ης Φεβρουάριου φύλλα. 
Εύχαριστοδμεν. Αινίγματα ένίοτε είναι εύκολα άλλ’ ενίοτε δύσκολα 
κτλ. κατά τάς περιστάσεις καί διά τό ποικίλον, καί διά τό τερπνόν.. 

— Δ. Α. Π. Κύθηρα. Φύλλα σάς έπέμψαμεν αύτόσε, όπου θέλου- 
σιν άποστέλλεσθαι καί είς τό μέλλον. Ήσυχειτε, αΰριον σάς γράφο
μεν και ταχυδρομικός. — I. Ρ. Σύρον. Σάς ίγράψαμεν διά δελτα-- 
ρίου ότι θήκαι δέν γίνονται, καί 5η μόνη θεραπεία νά προμηθευθήτε 

νέον τηλεσκόπιου προσθέτοντες Iti 8· ’Απανιήσατε. Ταχυδρόμος δέν 

διήλθε νά λάδη βιβλίον.—Δ. Τ. Κ ά ρ υ σ τ ο ν. θά σάς γράψωμεν- 
έξηγοϋντες^ ύμΐν καθέκαστα καί πιστεύομεν ότι θά μάς δικαιώσητε.— 
Ο. Π. Π. Γ. Πέτραν Κόπρου. ’Επιστολή μετά συνδρομής; 
έλήφθη καί σάς εδχαριστοδμεν πολύ. Άπόδειξιν θά λάδητε ταχυδρο- 

μικώς δι’ έπιστολής μας.

/


