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Ούδείς βεβαίως θ’ άγνοή τάς κατ’ έτος γιγνομέ- 
νας πανηγύρεις, έν Μεγάροις τήν δευτέραν ήμέραν 
τον Ιίόσχα, καίέν Έλευ- 
•σίνι τήν έπέτειον τον Ά- 
γίόν Γεωργίου (23 Ά- 
πριλ ), ώς καί τόν κλασ
σικόν χορόν δστις έπα- 
κολούθεϊ καί τίθησί τό 
έπιστέγασμα . τής δλως 
τοπικής ταύτης εορτής, 
καθ’ δνπάσαι αί γυναί
κες τών κωμοπόλεων 
τούτων λαμβάνουσι μέ
ρος, τήν γραφικήν έθνι- 
κήν ενδυμασίαν των μετ ’ 
ίδιαζούσης έπιμελείας 
καί ύπερηφανείας. φέ- 
•ρουσαι.

Άλλά καί δστις δέν 
παρέστη κατά τήν ήμέ
ραν ταύτην έκεϊ, ούδέ
ποτε θά έννοήση τόν 
σκοπόν, τό γόήτρον καί 
τό (δανικόν τής πανη- 
γύρεως ταύτης,διότι δ,τι 
οί οφθαλμοί μόνον όρώ- 
σι, τά ώτα καί ό νούς 
ούδέποτε θά δυνηθώσι 
ν’ άντιληφθώσιν.

Ακριβώς τούτο θά 
. προσπαθήσωμεν νά με- 

ταδώσωμεν τοϊς ήμετέ- 
ροις άναγνώσταις δπως 
πείσωμεν αύτους, δτι ο- 
σω πιστώς καί άν κα- 
τορθώσωμεν νάπεριγρά- 
-φωμεν τάς έντνπώσεις 
άς ήρύσθημεν έκ τής έ- 
κεϊσε μεταβάσεώς μας 
έσχάτως, ούδέποτε θά 
δυνηθώσι νά εΐσδύσωσιν 
είς τά μυστήρια, ού
τως είπεϊν, τού άξιοθεά- 
τον θεάματος άν δέν με- 
ταβώσι καί αύτοί προσω-

_ · πικώς έκεϊσε καί μελετήσωσι τά κάτά τήν ,έορτήν -■ κείνο τό όποιον

ζήλον καί παλαιοτάτου, ποσώς δέν προτιθέμεθα νά 
έξάρωμεν τά κατ’ αύτοΰς καί μεγαλοποιήσωμεν 
έποχάς καί γεγονότα άτινα στερούνται νυν ση
μαντικής αξίας, άπέναντι τής καταπληκτικής 
προόδου τοΰ ννν πολιτισμού, καί τών τόσων είσα- 
γομένων παρ’Αμΐν ώραίων καί πολυποίκιλων μέ

σων τού τέρπεσθαι καί 
διασκεδάζειν, άτινα ον- 
τος έπάγεται, ούτε νά 
δώσωμεν τοϊς φίλοις καί 
γείτοσι Μεγαρεύσιν α
ξίαν καί θέσιν ήν τό 
μαντεϊον τού Απόλλω
νος προκληθένποτέ παρ’ 
αύτών νά γνωματεύση 

. περί τού έπιζήλου καί 
τών πρωτείων αύτών, 
άπηξίωσε νά χορηγήση, 
άποφανθέν ώς έξης:

Η Μ ΕΓΑΡΙΣ

ταντην. ,
Άλλ’έπιχειρούντες τήν περιγραφήν ft μάλλον την 

έξιστόρησιν 'της παρά·Μεγαρεϋσι καί Έλευσινίοις 
διπλής έφετεινής τελέσεως έθίμου τά μάλλα ,έπι-

'Tfieic δ' ω Μιγαρί~( όντα 
tpitoi, cvzt teraptni, .o#rc 

όωίίζατοι, ofizs cr Λόγω ννζζ 
cv αριθμΆ 

αλλά ν ’άπόδώσωμέν αύ- 
τοϊς ο,τι προσήκει,

Ή έφετεινη πανήγυ- 
ρις τών Μεγαρέων και 
Έλευσινίων έγένετο αυ
θημερόν · τή 23 Απρι
λίου, διότι κατά ταύτην 
σννέπεσε φέτος καί ft 
δεντέρα ήμέρα τού Πά
σχα καίΑΊορτή τοΰ Ά
γιον Γεωργίου, ώστεέγέ- 
νοντο αύθημερόν δύο 
πανηγύρεις προσελκύ- 
σασαι ώς πάντοτε μεγά- 
λην συρροήν περιέργων 
θεατών, ήμεδαπών τε 
καί ξένων.

Τά πάντα διεξήχθη- 
σαν Θαυμασίως καί έπι- 
τυχώς. Άλλ’ όπερ ίδια*  
ζόντως παρατηρεΐται εί- 

-ναι οτι κατώρθωσαν οί 
Μεγαρεϊς. καί 'Έλενσί- 
νιοι, ανεξαιρέτως πάν-- 
τες νά διατηρήσωσιν έ- 

πλεϊσται άλλαι πόλεις της Ελλά
δος άπεσκοράκισαν ηδη έκονσίως η άκουσίως, ένε
κα τής" είσορμήσεως τον νέου πολιτισμού. Ή πά
τριος αύτών γλώσσα, — άτυχώς· δμως Α γλώσσα 
της δουλείας — ή γραφική έλληνική ένδνμασία, καί
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πολλά γνήσια έθιμα δέν ύηεχώμησαν ετι πρό τοϋ 
πανδαμάτορος σνρμοΰ, και τής απομιμήσεων τών 
εύρωπαϊκών έθίμων. Καϊ δι’ δλα ταΰτα, πάντες δσοι 
μετέβησαν προχθές έκεισε θά παρετήρησαν μετ’ Εκ- 
πλήξεως αύτοκλητους αντιπροσώπους πασών τών 
κοινωνικών τάξεων, αύλικονς, διπλωμάτας, τιτλού
χους, περιηγητάς, λογίους, δημοσιογράφους, ίερεϊς, 
βιομηχάνους κτλ. ώς θά παρετήρησαν αύτοΰς κατά 
τήν τελευταίαν αστρονομικήν διάλεξιν, Ενταϋθα μέν 
ϊνα άκουσωσιν νεωτέράν τινα πρόοδον τής επιστή
μης, Εκεί δέ όπως ίδωσι τήν στασιμότητα τών πα
λαιών Εθίμων.

Αί άποκομισθεΐσαι εντυπώσεις συνοψίζονται διτ- 
τώς, είς σαφείς και διακεκριμμένας. Πρώτον δτι αί 
Μεγαρίδες καϊ Έλευσίνιαι, ψέρουσιν ετι τάς έλληνι- 
κάς Ενδυμασίας καί δεύτερον δτι χορεύουσι τήν 
τράταν θαυμασίως.

"Ας άκολουθήσωμεν αύτάς είς τό χάριεν τούτο 
έθιμον τής πανηγύρεώς των.

Τήν πρωίαν άμα ώς έγερθώσι καϊ ένδυθώσι μετά 
φιλοκαλίας διά τών πλουσιωτάτων αύτών φορεμά
των, μεταβαίνουσιν είς τήν εκκλησίαν, δπου άκρο- 
ώνται τής θείας λειτουργίας, μεθ’ δ έξερχόμεναι 
και άλληλοασπαζόμεναι, καϊ λησμονοΰσαι πάσαν 
προσωπικήν έχθραν καϊ διαμάχην Επιδίδονται είς 
τόν χορόν εξωθι τής Εκκλησίας έν τή παρ’αύτη πλα
τεία. έν κεχωρισμένοις κύκλοις ανδρες καϊ γυναίκες, 
καϊδστις διαρκεΐ μέχρι τής μεσημβρίας, δτε άποχωρι- 
ζόμεναι μεταβαίνουσιν οίκαδε νά φάγωσι καϊετοι- 
μασθώσιδιά τόν γενικόν χορόν,τήνλεγομένην τρά
ταν, ήτις χορεύεται παρ’ άπασών έν γένει τών γυ
ναικών τών χωρίων έν τή πλατεία καϊ ένώπιον δλων 
τών συμπολιτών των καϊ τών παρευρισκομένων ξέ
νων, οΐτινες πρός τοΰτο προσέρχονται έκεϊ.

Συνήθως ούτος άρχεται περϊ τήν δευτέραν ώραν 
μετά μεσημβρίαν άλλ‘όπόταν παρευρίσκητάι πολύς 
ξένος κόσμος, αί χωρικαϊ έντρέπονται τίς πρώτον 
νά προέλθη είς τό μέρος καϊ ν’άρξηται τοΰ χορού. 
Τοΰτ’ αύτό συνέβη καϊ προχθές, καϊ μόλις κατά τήν 
τρίτην ώραν προσήλθον όκτώ όμοΰ έξ· αύτών, νεύ- 
ουσαι πρός τά κάτω,καϊ δειλαϊ ώς τρυγόνες ήρξαντο 
τής περιφήμου τράτας. Διά μιας τότε, ώς Εκ συν
θήματος. πληθΰς γυναικών, κορασίων καϊ ύπάνδρων 
συνέρρευσαν Εξ δλων τών όδών καϊ θυρών τών πα
ρακειμένων οίκιών καϊ ό χορός Εγενικεύθη αύθορ- 
μήτως, καθ ’ δν έλαβον μέρος έκ ζηλοτυπίας, έπιδει- 
ξεως ή εύχαριστήσεως ίσως, καί τινες κορασίδες Εκ 
τών τού αθηναϊκού αριστοκρατικού καϊ διπλωματι
κού κύκλου.

Τό θέαμα τότε ήτο λαμπρόν ! Πάσαι άλληλοκρα- 
τούμεναι σταυροειδώς διά τών χειρών Εχόρευον τό
σον κανονικώς καϊ δι’ομοιομόρφων κινήσεων τήν 
τράταν, ώστε μακρόθεν θεώμενόςτις αύτάς Ενό- 
μιζε βεβαίως, δτι έσυρον τά σχοινιά τής τράτας 
τήςσυνήθουςλέμβου τών άλιέων, δι’δπερ καϊ Εδόθη 
ή όνομασία αύτη είς τόν χορόν τοΰτον. *Αν  δέ Εμε- 
σολάβει Λσυχία καϊ έτεινέ τις μετά προσοχής τό ρΰς 
θά ήκουε Εν ώραϊον καϊ κανονικόν τϊκ τάκ, τϊκ τάκ, 
Εκ τών κομψών καϊ χρυσών πασουμνίων αύτών προ
ερχόμενων.

Ήθη ή ζωηρότης καϊ τό θάρρος γενικεύεται, αί 
τήν ούράν τής άλύσσεως τής τράτας άποτελούσαι 
κόραι άδουσι ζωηρότερον, διότι αί τελευταίοι έν
ταΰθα αδουσι καϊ ούχϊ 'αί πρώται, δπως συμβαίνει 
είς τούς άλλους Ελληνικούς χορούς, τά δέ παλληκά- 

.ρια βίπτουν Επ ’ αύτών βλέμματα συμπαθητικά........
Έ ! Εδώ έγκειται τό μυστήριον τής τράτας, φίλε 

άναγνώστα. Δέν έθιματοποιήθη άσκόπως Λ τελετή 
αΰτη, ούδέ σκοπεί τήν μονότονου διασκέδασιν τών 

χωρικών παρθένων ούτως, άλλ’ έχει ύψηλόν και 
ιερόν προορισμόν. Ό εργάτης αύτοΰ καθιέρωσε τί> 
εθιμον, ϊνα τη Αμέρα ταντηοι νέοι μετά την όμολο- 
γίαν της αγάπης καϊ σνμφιλιώσεως καϊ τής λήθης 
τών παθών, άτινα ό ασπασμός τοΰ Πάσχα συνε
πάγεται, υποβάλλονται είς μείζονας ΰποχρεώσεις' 
Αθέλησε νά συνδέση αύτούς στενώτερον καί τοϊς 
έπέβαλε έπιτηδείως νά έποφθαλμιώσι τήν ποθη
τήν τής καρδίας των, ήν κατόπιν θά έζήτουν είς 
γάμον. Αύτός είναι ό σκοπός τον έθίμαυ τούτον καί 
δι’ αύτό έριζώθη τόσον βαθέως είς τάς καρδίας και 
τών νέων και τών νεανίδων. .

("Επεςαι συνέχεια.) ♦. α.

Ο ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΛΪΝΟΣ

’Αλλ’ at περιπέτειαί των δέν έμελλον νά περατωθώσιν ένταϋθα, 
χαι τδ τελευταϊον μέρος τοϋ ταξειδίου τοϊς έπεφύλασσε φυβερωτέ- 
ρας δοκιμασίας. Εύρίσχοντο ήδη εΐς τάς ιφωτας ημέρας του ’Οκτω
βρίου, 8γ« δ άσονήθως χαλδς χαιρις άπέυη τραχύτατος. To Fort 
Entreprise i«ey_s τεσσαράκοντα ακόμη μίλια, τροφίμων ιστορούντο 
παντελώς καί έξηντλημένοι χαι άπηυδηχότες έφαίνοντο ανίκανοι νά 
προχωρήσωσιν επί πλέον. Μόνος δ Βάχ' μετά τριών Καναδών ελα
βον πρώτοι την παράτολμα*  άπόφασιν νά χωρήσωσιν έπί τά πρόσω. 
Τούτους μετ' όλίγας ημέρας ήκολούθησε*  δ Φραγκλϊνος μετά έπτά 
ανδρών, αφέντες τούς μή δυναμένους ν' άχολουθήσωσιν είς τάς φρον
τίδας τοΰ Χούδ χαί τοΰ δόκτορος Ρίχαρδσων. Τέσσαρες δμως έκ
τών επτά άναχωρησάντων άπέμειναν καθ’ δδδν άδυνατοΰντες νά βα- 
δίσωοιν επί πλέον έχ τών τεσσάρων δέ τούτων μόνον Ε ί ρ ω κ ο ό
σιός τις όνάματι Μιχαήλ, έπιστρέψας έπανεϋρε τδν δόχτορα Ρί
χαρδσων, χωρίε μήτε αύτός, μήτε άλλος τις νά φέρη τήν έλαχί- 
στην ε’δησιν περί τών έτέρων τριών.

Ό Φραγκλϊνος ίφθασεν εΐς τδ Forl-Entreprise τήν 11η*  'Οκτω
βρίου έν χαταστάοει γενικής έξαντλήσεως, ατε πλείστας ύποστάς 
χατά τήν πορείαν κακουχίας καί μή λαβών τροφήν έπί πέντε ολας 
ήμέρας. ’Ήλπισεν δτι έ*ταϋθα  θά εΰρισκέ τ<να άναχούφισιν, άλλά. 
νέαι τδν περιέμενον βίσανοι· εύρε τδν τόπον έξ 'ολοκλήρου έρημον, 
άνευ τοΰ έλαχίστου τροφίμου, άνευ ίχνους ζώντος ζώου καί τήν 
γην ύπδ πυκνότατου στρώματος χιόνος κεκαλυμμένην. Ήναγχάσ-βη. 
λοιπόν έπί δεκαοχτώ 8λας ήμέρας νά ζήση διά τών οστών καί τοϋ 
δέρματος ζώων θηρευθεντων χατά τόν προλαβόντα χειμώνα, κατα- 
σχευάζων αύτών αηδή τινα ζωμόν.

Τέλος, τή 29η 'Οκτωβρίου, δ Ρίχαρδσων χαί ό 'Ιωάννης Χήπ- 
βουρν, δ έτερος τών Άγγλων ναυτών, ήλθον πρδς συνάντησιν τών- 
μετά τοϋ Φραγκλίνου· άλλ' ήλθον κατάμονοι, άνευ ούδενδς άλλου, 
μέ τά σώματα σκελετώδη χαί έν τή μορφή έχοντες τήν εικόνα τών 
στερήσεων χαί τής κακουχίας ζωντανώς έντετυπωμένην, χαί τοσοϋ- 
τον τούς χαρακτήρας ήλλοιωμένους, ώστε πάνυ δυσχόλως άνεγνώ- 
ρισαν άλλήλους. Καί αί στερήσεις έφαίνοντο δτι έμελλον νά παρα- 
ταθώσι- τήν μεβεπομένην τής άφίξεως τούτων, δύο τών μετά τοϋ· 
Φραγκλίνου προαφιχθέντων εις τό φρούριον ’Ινδών άπέβανον έχ κεί
νης I Καί δ τρίτος δέ Ινδός, χαί δ Φραγχλΐνος, χαί ό Χήπβουρν,. 
χαί ό Ρίχαρδσων βά όπέχυπτον είς τδν αύτδν οδυνηρόν θάνατον, 
εάν τήν 7ην Νοεμβρίου τρεις ’Ινδοί, άποσταλέντες ύπδ τοϋ ακατα
πόνητου Βάχ, δέν κατέφθανον έν καιρώ μετά τών αναγκαίων ζωο
τροφιών. Άναζωογονηβέντες οθεν κατέλιπον τό φρούριον χαί έχα— 
τέστησαν εις τδν εγγύτερον σταθμόν τής «Εταιρίας» ένθα έπανεϋ· 
ρον χαί τδν Βάχ. Κατά τό περιπετειώδες τοΰτο ταξείδιον, δπερ. 
παρ’, ολίγον νά έπιφέρη τδν βανατον είς τδν μέγαν βαλασσοβάτην 
καί 8περ ύπήρξε μεγίστου ένδιαφέροντος διά τήν Γεωγραφίαν l?iy 
χαί τήν Επιστήμην έν γένει, οι τολμηροί έξερευνηταί τών ύπερ- 
βορείων πάγων διήνυσαν έν δλιρ πεντακισχίλια χαί πεντακόσια γεω
γραφικά μίλια εν χωραις τέως άγνωστους καί παντελώς άξένους. 
Περατωβέντος δ' αύτοΰ δ Φραγκλϊνος, άνευ έτέρου τινός απευκταίου· 
επανήλθε μετά τών εταίρων του εις Αγγλίαν.

II
Αί πολλαπλαϊ αύται χαί φοβεραί άμα περιπέτειαί χαί άποτυχίαΐ- 

δέν ισχυσαν ν’ άποβαρούνωσι τόν ήρωά μας- 8ιδ καί καί τελευτών- 
τος τοϋ 1823 προέτεινε τή κυβερνήσει του ν' αναχώρηση πρδς έξε- 
ρεύνησιν τών άκτών τής παγωμένης βαλάσσης τών δυτιχώς τοϋ πο
ταμού Μα χ ε ν σ ί ου κειμένων χαί μέχρι τής έποχής έχείνης παν
τελώς άγνωστων. Γενομένης δέ τήςπροτάσεώς του προβύμως απο
δεκτής, άπέπλευσεν είς Νέαν Ύόρκην συμπαραλαβών τδν Ρίχαρ
δσων, τδν Βάκ καί τδν Κήνδαλ. Άναχωρήσαντες έχειθεν έπεσχέ- 
φβησαν κατ’ άρχάς τδν Νιαγάραν, διαπλεύσαντες δ’ ε’ιτα τήν λί
μνην Ύ π ε ρ τ έ ρ αν, εφθασαν είς τδν ποταμόν Νήθυν (Nethye) 
τή 29η ’Ιουνίου .1825, διανύσαντες μέχρι τοϋ σημείου τούτου ί«ίς. 
Πλ. 5t>° 10', καί Μ.-108° 55') διακόσια όγδοήκοντα μίλια. Χωρή- 

σαντες μετά ταΰτα πρός Β. και έπιβιβασβέντες εΐς τόν Μακενσιαν 
ίσχον ευχερή τόν πλοϋν έν τοϊς άφβόνοις αύτοΰ ΰδασι, κτί περί 
τήν 62αν μοίραν βορείου πλάτους άνεγνώρισαν τό φρούριον Σίμψω- 
νος, οπερ ΐδρυται έπί τής συμβολής τών ποταμών Μκκενσίου καί 
τοϋ έκ δυσμών καταρρέοντος «ποταμού τών Όρέων», ού πολύ μα
κράν τής μεγάλης λίμνης τών Άρκτων. ’Ενταϋβα συσκεφθίντες α- 
πεφάσισαν νά χωρισβώσιν άλλήλων· ουτω, 5 μέν Φραγκλϊνος μετά 
του Κήνδαλ άνέλαδε νά καταδή τδν ποταμόν μέχρι τών εις τήν 
θάλασσαν εκβολών του καί νά προιδιορίση επακριβώς τδ κύριον στό- 
μιον αύτοΰ, αν είχε πολλά- δ δέ Ρίχαρδσων ώρίσθη νά εξερεύνηση 
τάς άνατολιχάς άκτάς τής λίμνης τών’Αρχτων, καί ό Βάχ νά επι- 
€λέπη χαί διευθόνη τάς άναγκαιουσας πρδς άχίνδυνον διαχείμανσιν 
προετοιμασίας. Διαιρεβέντες λοιτδν είς τρία σώματα, επελάβοντο 
ϊκαστος τοϋ άνατεθέντος αύτώ μέρους μετά ζήλου αξιομίμητου.

Τήν 10ην Αύγουστου δ Φραγκλϊνος εφβασεν είς τδ φρούριον τής 
Άγαβής Έλπίδος, δπερ είναι τδ άπώτατον απάντων τών χαθιορυ- 
μάηον τής «‘Εταιρίας*  κείμενον είς πλάτος 68°,28'>21'" καί μήκος 
130°, 51/, 38". Έπλησίαζεν ήδη έπί μάλλον χαί μάλλον πρδς τήν 

■βάλασσαν χωρίς ν’άπαντήση μεγά»ας δυσχερείας κατά τδν πλοϋν, 
πλήν τών πολυπληθών βραχιόνων του ποταμού, οΐτινες οπωσδήποτε 
έδυσχόλευον αύτόν τέλος δέ μετά διήμερον ετι πορείαν άνεχάλυψε 
τδν ωκεανόν, καί εις ού μεγάλην άπδ τής άκτής άπόστασιν, νήσον 
τινα, έφ’ ής άποβός τή έδωκε τδ δνομα Γάνυ, χαι εστησεν επ 
αύτής τήν σημαίαν τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου, άποβεσας εν ασφα- 
λεϊ, εις τήν ρίζαν του ιστού αύτής, επιστολήν περιλαμβάνουσαν 
τήν διήγησιν τής έχδρομής του καί άπευβυνομένην πρδς τδν πλοί
αρχον Peny, άν ποτέ ούτος έτΰγχανε ν’ άποβιδασβή έπί τής νή
σου ταύτης Όμοίαν δ- επιστολήν χεχλεισμένην έντδς άδιαβρόχου 
κυτίου έρριψεν εΐς τήν βάλασσαν. Ή νήσος Γ ά ν u έξηχριβώβη εΐτα 
βτι κεΐται είς πλάτος 69°, 20' καί μήκος 135°, 41'. Ά»ευρεβέν- 
τος 5’ οΰτω τοϋ στομίου του Μακενσίου, δ .σκοπός τής εκδρομής 
ταύτης εϊχεν έπιτελεσβή όλοσχερώς, διδ καί δ Φραγκλϊνος εσχέ- 
φβη νά έπιστρέψη. ’Αλλά τοϋ ποταμού τά υδατα ειχον ήδη πατά 
πολύ έλαττωβή καί καθίστατο έπί μάλλον χαί μάλλον δυσχερές ν’ 
άναπλεύση τις τά πληθυνθέντα ρεύματά του- "Οθεν μετά πολλούς 
κόπους κατόρθωσαν τέλος νά φθάσωσι τήν 5 Σεπτεμβρίου εις τδ 
χειμαδιό*  των κείμενον έπί τών δυτικών οχθών τής μεγάλης λί
μνης τών "Αρκτων, καί όνομασθέν παρά τών αξιωματικών, κατά 
τήν απουσίαν αύτών, «Φ ρ ο ύρ ιο ν Φραγκλίνου*.  Ό Ρίχαρδ- 
«ων ε’ιχεν ήδη έπιστρέψη έκ τής εκδρομής του, δ δέ χειμων, χάρις 
είς τάς ληφθείσας εγκαίρως προφυλάξεις καί τάς γενομένας προ
μήθειας, διερρευσεν ανευ μεγάλων ταλαιπωριών διά τούς αποκε- 
κλεισμένους έν τώ χειμαδίω περιοδευτάς μας.

Περί τά τέλη ’Ιουνίου τού προσεχούς έτους, τοΰ καιροΰ τρα- 
πόντος έπι τά χρείττω, οΐ τολμηροί έξερευνηταί έπανήρξαντο τοϋ 
έργου των, χαί, τή 4η Ιουλίου δ Φραγκλϊνος άφίκετο άνευ τίνος 
άπευκτέου είς Φούρσχ, ένθα οί πρώτιστοι τών βραχιόνων τόϋ 
Μακενσίου διαχωριζόμενοι άπδ τοϋ κυρίου ρεύματος, ρέουσι πρδς 
άνατολάς καί δυσμάς. Τδ μέρος τούτο ώνομάσθη «Σημεΐον τού 
αποχωρισμού», έκεΐθεν δέ τδ έξερευνητίκδν σώμα διαιρεθέν 
είς δύο άπήλθε, τδ μέν πρδς Α τό δέ πρδς Δ.

Του ένδς τών σωμάτων τούτων ήγεΐτο ό Ρίχαρδσων τοΰ δ’ ετέ
ρου δ Φραγκλϊνος, όστις μόλις κατέλιπε τδ στόμιον τοΰ ποταμού 
.καί είσήλθεν εΐς τδν ωκεανόν, εύρέθη έντδς ευρέως δρμου επί τών 
οχθών τού οποίου μετ’ ού πολύ παρετήρησεν όμιλόν Έσχιμώων, 
οΐτινες έπιβάντες εξήκοντα περίπου λέμβων ίδραμον καί εχύχλω- 
σαν περιέργως τιύς ξένους, οΐτινες έξηχολουϊουν άμερίμνως τδν 
πλοϋν των παραχτίως, έχοντες ουρϊον άνεμον καί διεύθυνσιν ΔΒΔ.1 
Μετά τινων δμως μιλλίων κανονικήν πορείαν εΰρέθησαν έμπροσθεν 
«αμμεγίστον παγώνος στερρώς μετά του εδάφους συνεχομένου καί 
άκτεινομένου εις άπειρον διάστημα πέραν τής άκτής. 'Η σύμπτω- 
σις αΰτη παρεκώλυε μέν άφ’ ένδς απολύτως τδν έπί τά πρόσω 
-πλοϋν, τοϊς παρεΐχεν δμως άφ’ έτέρου τήν ευκαιρίαν νά παραστώ- 
σιν είς τήν πρώτην συντριβήν καί διάλυσιν τών παγετών τού βορ- 
φα, αιτινες άρχονται κατά τήν ώραν ταύτην τοϋ έτους μεθ’ ίλης 
των τής επιβλητικής μεγαλοπρεπείας. Έξήγαγε λοιπόν δ Φραγ- 
κλΐνος έκ τής άχτής τάς λέμβους του, άτε μέλλων νά διέλθη έκεισε 
ήμέρας τινας. Έτυχεν άλλως τε καλλίστης υποδοχής παρα τών 
■*Εσκιμώων·

(έπεται συνέχεια) Φ. Π-

ΑΙ ΝΑΓΜΑΧ1Α1ΤΟΓ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

Ό έν Χιλή εμφύλιος πόλεμοςπροώριβτο νά λύση, ώς φαί·· 
νεται, τό μέχρι τοΰ5ε αμφίβολον ζήτημα τών κατά θάλασ
σαν αγώνων. Διά δύο ήδη ναυμαχιών εδειζε τό ύπέροχον 
είδος γοΰ κατά θάλασσαν εξοπλισμού καί τήν πολεμικήν αξίαν 
τών πλοίων, έπήνεγκε δε εν τή επιστήμη της ναυπηγικής καί

1 Stijm’ov τού όρίζοντος μεταζύ τού ΒΔ χαί τον Δ·

τών ναυμαχιών αληθή έπανάστασιν. Πάντα δε τα ναυτικα 
έθνη ΐσχυρώς συγκινούνται εκ τών άπό Χιλής πολεμικών ει
δήσεων, προσεχουσι τόν νοϋν εΐς τά εκπληκτικά αποτελέ
σματα τών κατά θάλασσαν αγώνων καί εγενοντο περίφοβα, 
καθορώντα τό προδήλως αμφίβολον τής κατά θάλασσαν υπε
ροχής αυτών καί δυνάμεως. Ή λογική δεν Ισχυσιν αχρι 
τοΰδε νά άπότρέψη αυτά άπό κολοσσαΐων δαπανημάτων προς 
ναυπήγησιν τεραστίων θωρηκτών, ών ή πολεμική αξία άπέβη 
σήμερον διά τών εν Χιλή πολεμικών πειραμάτων σφόδρα αμ
φίβολος, καί ή ναυμαχία τής Λίσσης, καθ ’ ήν ξύλινα πλοϊα, 
φέροντα πυροβόλα ύπε'ροχκ καί ναυτικούς δεξιωτέρους κατε- 
βύθισαν μεγάλα θωρηκτά, λαμπρώς άγωνισθέντα εκ ναυτι
κής παρατάξεως, ούδέν κατέλιπε δίδαγμα. Αυτά τά κατορ
θώματα καί αί περιπέτειαι τοδ περουβιανού καταδρομικού 
«Χουασμάρ» δεν ίσχυσαν κατά πεπαλαιωμένων προλήψεων. 
Τά ναυτικά έθνη κάτέγειναν είς ναυπήγησιν μεγάλων θωρηκ
τών, άμβλυωποϋντα πρός τά μεγάλα αυτών ελαττώματα 
καί πρός τήν φοβέραν δύναμιν τών ναρκών καί τών ναρκο· 
βόλων. Ίί ισχύς τού πυροβόλου, εκμηδενίσασα την ισχυν 
τοΰ θώρακος, καί ή άξία τής ταχύτητος εκρίθησαν ίςια αδι
άφορου προσοχής έπ’ εσχάτων, ματαίως δέ υπέδειξαν την 
υπεροχήν τών ΐλαφρών πλοίων, άλλά ταχυτάτων μετά ισχυ
ρών πυροβόλων, καί τών ναρκοβόλων ό Γάλλος ναύαρχος 
ΜΩβ καί ό μακαρίτης δημοσιολόγος Γαβριήλ Δάρμ. ·

Έν τούτοις, ό έν Χιλή εμφύλιος πόλεμος ήρξατο διά τών 
ναυμαχιών διανοίγων τούς οφθαλμούς τών ναυτικών εθνών, 
άποδεικνύων δέ ού μόνον τό μάταιον, άλλά καί τό επικίν
δυνον τών μεγάλων θωρηκτών καί καθιστών άναμφισβήτητον 
τήν ύπεροχήν των ναρκοβόλων καί τών καταδρομικών; Μικρά 
καταδρομικά, άπαρτίζοντα, κατά τό φαινόμενου άσθενή δύ- 
ναμιν, μαχόμενα δέ άπό τοϋ ίσου, ήδυνήθησαν νά καταστρέ· 
ψωσι μεγάλα θωρηκτά διά τού έκσφενδονισμού τών φοβερών 
ναρκών, καθ’ ών ούδέν ίσχύουσε τά δυσκίνητα πλοϊα. Ταχύ 
καταδρομικού δύναται εύχερώ; οπωσδήποτε νά άποφυγη τήν 
έπίθεσιν τών ναρκοβόλων, άλλά τό βαρύ καί δυσκίνητον 
πλοίων ασφαλώς καί άκινδύνως άλίσκεται καί καταβυθίζεται 
ΰπό τών ναρκοβόλων, είτε εν τψ λιμένι ναυλοχοΰν, είτε 
πλέον εΐς άνοικτήν θάλασσαν, προ πάΐτωκ iy &p<f νυατος. 
’Αλλά καί ή υπεροχή τοΰ πυροβόλου άπεναντι τοΰ θώρακος 
κατεδηλώθη λαμπρώς έν Χιλή. Έν τφ λιμένι τοΰ Βχλπαρέ- 
ζου αί παραλιακαί κανονιοστοιχίαι καί τά έν τοϊς πλοίοις 
τηλεβόλα, έθριάμβευσαν έκατιρωθεν.

Έξ άμφοτέρων, τέλος, τών έν Χιλή ναυμαχιών άπεδείχ- 
θησαν αί έπόμεναι άλήθειαι.

Τά θωρηκτά δέν έχουσι πολεμικήν άξίαν. Ρηγνυόμενα 
διά τών πυροβόλων ή τών ναρκών,βυθίζονται ταχέως, άπολ- 
λύμενα αύτανδρα, καί δέν έχουσιν έξ ανάγκης ταχύτητα ι
κανήν νά περισώσητιςαύτά άπό τοΰ διωγμού τών ναρκοβόλων 
πλοίων, καθ’ ών ούδέν ύπάρχιι μέσον προστατευτικόν. Εν 
λιμένι καί έν θαλάσση, έν νυκτί καί έν ήμεροι κινδυνεύουσι 
πάντοτε, διατηροϋσι δέ τό πλήρωμα είς διηνεκή πανικόν,καί 
τέλος, εΐσί προωρισμένα είς άναπόδραοτον καταστροφήν. .Α
πεναντίας δέ τά ταχέα καί «λαφρά καταδρομικά δύνανται 
εύχερώς ν’ άποφύγωσι τόν κίνδυνον τών ναρκοβόλων καί την 
μάχην,νά προκαλέσωσι τόν εχθρόν κατά βούλησεν,νά καταδιώ· 
ξωσιδέ καί προσβάλωσιν αύτόν άκινδύνωςπανταχοΰ,έμτνέοντα 
τρόμον καί άπόγνωσιν, έπιφέροντα δέ αύτφ άνυπολογίστους . 
καταστροφάς καί ζημίας.Έχοντα άλλως πυροβολικόν ισχυρόν 
καί τήν μηχανήν ύπό τά ύφαλα, δύνανται νά άγωνισθώσιν 
εκ παρατάξεως κατά θωρηκτών καί ναρκοβόλων καί ασφα
λώς νάνικήσωσι. Δύνανται δέ νά δεχθώσι πλήθος σφαιρών 
άνευ καταβυθίσεως καί εντελούς καταστροφής, έκτος δέ μά
χης τιθέμενα νά σωθώσι διά τής φυγής, σώζοντα συγχρόνως 
τά πληρώματα, ένφ παρά τοϊς θωρηκτοϊς συμβαίνει τουναν
τίον, ώς ή πεϊρα καί αί ναυμαχίαι απέδειξαν. Τό κέρδος α- 
ρα είναι μέγιστον τό έκ τών καταδρομικών καί ναρκοβόλων, 
καί άπό τούτων θά έξαρτηθή έν τώ μέλλοντι ή τύχη τών 
ναυμαχιών.

♦ρ£π.
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•Η. ΓΗ-ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΤΛΙΟΤ ΒβΡΝ. — Μετάρρασις Δ. I. Κ)

(Συνέχει*·  ϊδ« προηγούμ. φύλλον)

— “Οχι, ' άπήντησε φιλοστόργως ό Κυπριανός. Ούδεις 
είμαι βέβαιος, θά έγκύψη είς τό έργον μετά πλείονος επιμέ
λειας καί δεξιότητος οσο» σεϊς. Φυλάξατε αυτόν τόν άδά
μαντα, αγαπητέ μου ’Ιάκωβε, καί έπεξεργάσθητε αυτόν έν 
ανέβει. Θά κάμνητε δι’ αύτοΰ'έν αριστούργημα! Αύτη είναι 
ύπόθεσις τετελεσμένη πλέον».-

*0 γέρων έστρεφε καί περιέστριφε τόν λίθον έντός τών 
δακτύλων του καί έφαίνετο ώς νά έδίσταζε νά διατύπωση 
την σκε'ψιν του. .

— Έν πράγμα μέ ανησυχεί, είπεν έπί τέλους.
Γνωρίζετε, οτι δέν μέ ελκύει πολύ αύτη ή ιδέα, νά έχω 

παρ’ έμοίέν κόσμημα τοιαύτης αξίας. Στοιχίζει 50 εκατομ
μύρια φράγκα κατ’ έλάχιστον υπολογισμόν καί ίσως περισ
σότερον, αύτό τό οποίον κρατώ έδώ είς την παλάμην μου! 
Δέν είναι πολύ συνετόν νά επιφορτιστώ μέ μίαν ταιαύτην 
ευθύνην !

— Κανείς δέν Οά γνωρίζη τίποτε, άν σείς δέν τό εϊπητε, κ. 
Βανδεργάατ’ όσον δέδι’έμέ, σάς εγγυώμαι διά τό μυστικόν.

—— Χμ! Θά τό ύποπτευθοΰν ! Δυνατόν νά έχετε παρακο
λούθησή, καθ’ ήν ώραν ερχεσθε έδώ !... θά ύποπτευθοΰν ό,τι 
δέν γνωρίζουν μετά βεβαιότητος!...... Ό τόπος είναι τόσφ
άπό ξένους κατφκημένος !... "Οχι! δέν θά κοιμούμαι ήσυχος !

— “Ισως έχετε δίκαιον ! άπήντησιν 0 Κυπριανός, έ.ννοών 
καλώς τόν δισταγμόν τού γέροντες. Άλλά τί νά κάμωμεν;

— Αύτά άκριβώς καί έγώ σκέπτομαι, έπανέλαβεν ό ’Ιά
κωβος Βανδεργάατ, όστις έμενε σιωπηλός έπί τινας στιγμάς.

Έπειτα έπαναλαμβάνων:
— "Ακουσον, αγαπητόν μοι τέκνον, ειπεν. “Ο,τι θά σάς 

προτείνω ιίνε λεπτόν ζήτημα καί προϋποτίθησι άπόλυτον 
επ ’ έμέ εμπιστοσύνην. Άλλά σεϊς αρκετά μέ γνωρίζετε, ώστε 
νά μή εΰρητε παράδοξον διατί μοί έρχεται ή σκέψις να λάβω 
τόσας προφυλάξεις ' .... Πρέπει ν' αναχωρήσω πάραυτα, μέ 
τά εργαλεία μου καί τόν άδάμαντα αύτόν, καί νά ύπάγω 
νά καταφύγω είς γωνίαν τινά, έν ή θά είμαι άγνωστος — 
εις Bloemfontein ή εις “Οπτοβν λ. χ. Έκεϊ θά ένοικιάσω 
?ν δωμάτιον μέτριον, θά κλεισθώ μέσα διά νά έργασθώ έν 
τη μεγαλητέρα μυστικότητι καί δεν θά έπανέλθω πριν ή πε
ρατώσω τήν εργασίαν μου. “Ισως κατορθώσω νά έκτρέψω 
τών ιχνών μου τούς κακοποιούς !...... Σάς επαναλαμβάνω 
όμως, σχεδόν έντρέπομαι νά σάς καθυποβάλλω iv τοιοΰτον 
τολμηρόν σχέδιον....

— Τό οποίον ευρίσκω πολύ ορθόν, άπήντησεν ό Κυπρια
νός, καί δέν δύναμαι ή νά σάς προτρέψω νά το πραγματο- 
ποιήσητε.

— Σκέφθητι ότι τοΰτο θ’άπαίτήση μακράν χρόνον’ τού- 
λάχιστον χρειάζεται είς μην, δυνατόν δέ καθ' οδόν πολλά νά 
μοϋ συμβώσιν !

— Άδιάφορον, κ. Βανδεργάατ, έάν νομΐζητε ότι αύτό 
είνε τό καλλίτερον σχέδιον, νά τό ,έπιχειρήσωμεν! Καί έπί 
τέλους, έάν ό άδάμας άπολεσθή, τό κακό I

Ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ προσέβλεψε τόν νεαρόν φίλον 
του έμφοβος.

— Μία τοιαύτη τής τύχης εύνοια τόν έκαμε νά χάση το 
λογικόν ; διελογίσθη.

Ό Κυπριανός ήννόησε τήν σκέψιν του καί ήρχισε νά 
γελ£. Τοϋ εξήγησε λοιπόν πόθε» προήρχετο ό άδάμας και 
πώς ήδύνατο τού λοιπού νά κατασκευάση καί άλλους, άν 
τούτο έπεθύμει. Άλλά είτε διότι ό γηραιός λιθοξόος είχε 
παρέσχεν ή μετρίαν πίστιν εις τήν διήγησιν ταύτην, είτε 
διότι είχε προσωπικήν αφορμήν νάμή θέλη νά μένη μόνος 

εν τή έρήμφ εκείνη καλύβημέ λίθον 50 εκατομμυρίων έπε- 
μεινε ν’ άναχωρήση αυθωρεί.

Διά τοΰτο, άφοΰ συνήθροισεν έν παλαιφ δερματίνφ σάκκφ· 
τά εργαλεία καί τά ένδύματάτου, ό Βανδεργαάτ άνήρτησεν 
άπό τής θύρας πλάκα, έφ’ής Ιγραψεν : « Άπων δι' Εργα
σίας του.» Έχωσεν είς τό θυλάκιόν του τήν κλεϊδα, έθεσε 
τόν άδάμαντα έν τφ έσωκαρδίφ του καί άνεχώρησεν.

Ο Κυπριανός τόν συνώδευσε μέχρι δύο—-τριών μιλλίων 
έπί τής οδού τού Bloemfontein καί δέν τόν έγκατέλειψεν ή 
μετ’έπανειλημμένας επιμόνους παρακλήσεις. Ήτο νύξ, ότι 
ο νεαρός μηχανικός ιίσήλθιν είς τόν οίκόν του, σκεπτόμενος 
ίσως περισσότερον τήν δεσποινίδα Ούάτκινς ή τήν περίφημον 
ανακάλυψίν του.

Έν τούτοις χωρίς νά άπολίση τήν εύκαιρίαν, όπως τι- 
μήση το ύπό τοΰ Ματακίτ παρεσκευασμένον δεΐπνον, έκάθισεν· 
είς τήν τράπεζάν του τής εργασίας καί ήρχισε νά συντάττη. 
τό ύπόμνημα, όπερ εσκέπτετο ν’άποστείλη μέ τόν προσεχή 
ταχυδρόμον είς τόν ισόβιον γραμματέα τής Ακαδημίας τών 
Επιστημών. Ήτο περιγραφή λεπτομερής καί πλήρης τοΰ 

πειράματος του, συνοδευομένη ύπό εύφυιστάτης θεωρίας περί- 
τής άντιδράσεως, ήτις θά παρήγε τήν έξαίρετον κρυστάλ- 
λωσιν τοΰ άνθρακος.

«’() χαρακτήρ ό μάλλον αξιοσημείωτος τοΰ αποτελέσμα
τος τούτου, έλεγε μεταξύ άλλων, έγκειται έν τή πλήρει ταύ- 
τότητι μετά τοϋ άληθοΰς άδάμαντος, καί μάλιστα όσον αφο
ρά τήν ύπαρξιν τοΰ εξωτερικού περικαλύμματος, ο

Οντως, ό Κυπριανός δέν έδίστασε ν’άπόδώση τό άπο- 
τέλεσμα τούτο τό τόσφ περίεργον είς τήν φροντίδα, ήν είχε, 
λάβει, δπως έπικαλύψη τό κωδωνοειδές δοχείον δι’ έπιχρί- 
σματος γής, έκλελεγμένης έπιμιλώς ίν τφ Βανδεργαάτ-Κόπζ. 
Ό τρόπος, δι’ ού μέρος τής γής ταότης άπεσπάσθη έκ τοΰ- 
χείλους διά νά σχηματίση πέριξ τοΰ κρυστάλλου αληθές κέ- 
λυφος, δέν ήτο εύκολον νά διασαφηνισθή καί δέν είναι ή κα- 
τάστασις, ήν νεώτερα πειράματα θά έξηγήσωσιν άναμφιβό
λως. Δυνάμεθα ίσως νά φαντασθώμεν ίτι έσχομεν φαινόμε
νου έντελώς νέον χημικώς, καί ό συγγραφιύς προύτιθετο νά. 
καταστήση τό θέμα άντικιίμενον βαθείας μελέτης. Δέν είχε 
τήν άξίωσιν νά δώση εύθύς έκ πρώτης όψεως πλήρη καί ορι
στικήν θεωρίαν τής άνακαλύψεώς του.“Ο,τι έπεθύμει ήτο εύ— 

: θύς εξ αρχής νά άνακοινώση αύτήν άνευ άργοπορίας είς τόν 
, κόσμον τών σοφών,ν αφήση έποχήν διά τήν Γαλλίαν ή άνα- 

κάλυψίς του, καί τέλος νά προκαλέση συζήτησιν καί φως έπί- 
έργασιών ανεξηγητών καί σκοτεινών έτι δι’ αύτόν τόν ίδιον.

Μόλις ήρχισε νά συντάττη τό ύπόμνημα τοΰτο, φέρων 
οΰτω τήν επιστημονικήν λογοδοσίαν είς φώς, το άφήκεν όπως, 
δυνηθή νά τήν συμπληρώση διά νέων παρατηρήσεων, πριν ή. 
διευθύνει αύτήν είς τόν πρός όν όρον, καί ό νεαρός μηχανι
κός ΐδείπνησεν ολίγον καί μετέβη ίνα κοιμηθή.

Τή πρωίη τής έπομένης ό Κυπριανός έξήλθε τής οικίας, 
του καί περιεπάτει ολως σκεπτικός έπί τών διαφόρων γαιών 
τών μεταλλείων’ βλέμματά τινα, ούδέν ήττον ή συμπαθή, 
τόν ύπεδεξιώθησαν φανερά κατά τήν διέλασίν του. Έάν δέν 
τά άντελαμβάνετο, τοΰτο προήρχετο έκ τοΰ ότι είχε λησμο
νήσει ολας τάς συνέπειας τής μεγάλης άνακαλύψεώς του, τάς: 
τόσφ άποτόμωςύποδειχθείσας τήν προτεραίαν ύπό τοΰ Ούάτ— 
κινς, δηλ. τήν καταστροφήν θάττον ή βράδιον τών δωρεοδό- 
χων καί τών δωρητών τής 1'ρικαλάνδης. Τούτο, έν τούτοις, 
ήτο άρκετόν ίνα άνησυχήση ίν. μέσφ τόπου ήμιαγρίου, όπου 
δέν διστάζει τις ν ’ αύτοδική. όπου ή έγγύησις τής έργασίας 
καί συνεπώς τοϋ εμπορίου, όπερ πηγάζει έξ αύτής, είναι ό· 
ύπέρτατος νόμος. Ίνα ή κατασκευή τού τεχνητού άδάμαντος. 
καταστή πρακτική βιομηχανία καί όλα τά εκατομμύρια φυ- 
γαδευθώσιν είς τά μεταλλεία τής Βρασιλίας καί τά τής Κέν- 
τρφας ’Αφρικής, χωρίς νά όμιλήσωμιν περί τών χιλιάδων 
υπάρξεων, θυσιασθεισών ήδη, ήσαν άνεπανορθώτως κατε
στραμμένοι. Άναμφιβόλως ό νεαρές μηχανικός ήδύνατο νά. 
διαφυλάξη τό μυστικόν τής άνακαλύψεώς του’ άλλ’ ώς πρός 
τούτο, ή άπόφασίς του ήτο λίαν σαφής· ήτο αποφασισμένος 
νά μή τό κάμη.

Έξ άλλου, τήν νύκτα —νύκτα διαρκούς νάρκης, καθ’ ήν 
ό Ούάτκινς δέν ώνειρεύθη ή άδάμαντας ψευδείς, άξίας πολ
λών χιλιεκατομμυρίων—ό πατήρ τής Αλίκης ήδυνήθη νά 
μελετήση καί νά σκεφθή τό έξης : "Οτι ό ’Αννίβας Παν- 
ταλάκκης καί οί άλλοι μεταλλευταί είδον μετά πιριεργιίας 
καί οργής τήν έπανάστασιν, ήν ή άνακάλυψις τοΰ Κυπριανού 
έμελλε νά έπιφέρη έν τή εκμετάλλευση τών άδαμαντοφόρων 
γαιών, όπερ ούδέν φυσικώτερον, άφοΰ εργάζονται δι’ ιδίαν 
αύτών ωφέλειαν. Άλλ’ εκείνου, άπλοΰ ιδιοκτήτου τοΰ υπο
στατικού Ούάτκινς, ή θέσιςδέν ήτο ή αύτή. Άναμφιβόλως, 
έάν τά διαμερίσματα έγκατελείποντο συνεπείς τής ύποτιμή- 
σεως τών πολυτίμων λίθων, έάν όλη εκείνη ή πληθύς τών 
μεταλλευτών θά επαυεν ύφισταμένη, έγκαταλείπουσα τά 
πεδία τής Γρικαλάνδης, ή άξια τοΰ υποστατικού του θά ή- 
λαττούτο έν φοβερά άναλογίμ, τά προϊόντα δέν θά έκυκλο- 
φόρουν εύκόλως, αί οίκίαι του 
ή μάλλον αί καλύβαι του δέν 
θά ένοικιάζοντο πλέον, ελλεί
ψει ενοικιαστών, καί ίσως, θά 
εύρίσκετο μίαν ημέραν είς τήν 
ανάγκην νά εγκατάλειψη τό
πον, καταστάντα άπρόσοδον.

. «Καλά ί έλεγε καθ’ εαυτόν 
-ό Τζών Ούάτκινς. Προτού 
φθάση αύτός είς αύτά τά 
συμπεράσματα, θά περάσουν , 
πολλά χρόνια άκόμη ! Ή κα
τασκευή τεχνητών άδαμάν
των δέν έχει άχθη είς τό 
πρακτικόν ύψος καί με τάς 
επιστημονικός ότι μεθόδους 
τοΰ κ· Μερέ! "Ισως έκτακτος, 
τύχη νά συνετέλεσεν εις τήν 
ύπόθεσιν αύτήν! Αλλ’ είτε 
τύχη σύνήργησιν εϊτε μή, ο
πωσδήποτε κατεσκευάσθη λί
θος άξίας σημαντικής, καί 
έάν φυσικός άδάμας αξίζει 
καρρίά πενηντάρια ίκατορ- 
ρύγια, αύτός θά άξιζη άκόμη 
περισσότερον, άφοΰ βιομηχα- 
νικώς κατεσκευάσθη! Ναί! 
πρέπει νά προλάβωμεν τόν 
νεανίαν αύτόν, διά παντός 
τρόπου ! Πρέπει, τουλάχιστον 
διά τινα χρόνον, νά τόν έμ- 
ποδίσωμεν άπό τοΰ νά δια— 
σαλπίση εις τά πέρατα τήν έ· 
ξογον ανακάλυψίν του ! Πρέ
πει ό λίθος αύτός νά περιέλθη
όριστικώς είς τήν οικογένειαν Ούάτκινς καί νά μή εξέλθη πλέον 
■η διά σεβαστού άριθμοΰ Εκατομμυρίων. Διά νάπροσελκύσω δέ 
τόν κατασκευαστήν, τοΰτο είναι εύκολώτατον ! Εσω είναι 
•η Άλικη, καί μέ τήν Άλίκην θ'άναστείλω αρκετά, τήν εις 
Ευρώπην άναχώρησίν του! . . . Ναί I . .. τοΰτήν υπόσχο
μαι εις γάμον ! . . . καί τοΰ τήν δίδω μάλιστα!»

Βεβαίως ό Τζών Ούάτκινς, ύπό τήν πίεσιν δεινής φιλο
χρηματίας είχε φθάσει μέχρε τοΰ σημείου τούτου !

Καθ’ όλην τήν ύπόθεσιν αύτήν, δέν έβλεπεν η έαυτόν, 
ίαυτον ε’σκέπτετο ! Έάν δέ έσκε'φθη ό γέρων έγωιστής τήν 
κόρην του, έπραξε τοΰτο εξαιρετικός, διά νά είπη καθ 'έαυτόν:

Άλλά τό κάτω κάτω τής γραφής, ή Αλίκη δέν. θά παρα- 
πονεθή ποσώς ! Ό νέος αύτός τρελλός σοφός, είναι πολύ 
καλός ! Τήν άγαπφ καί φαντάζομααι, ότι αύτη δέν θά μείνη 
καθόλου αναίσθητος εις τόν έρωτά του. Λοεπόν, τί καλήτε- 
ρον τοΰ νά ένώσω δύο καρδίας αιτινες προωρίσθησαν ή μία 
διά τήν άλλην.... ή τό ολιγώτερον, νά τούς κάμω νά πιστεύ- 
«ουν είς μίαν τοιαύτην έ’νωσιν, μέχρις ού ή ύπό.θεσις αυτή 
διασαφηνισθή καλώς!... *Α ! μά τον άγιον Ίωάννην, τόν

Ό γέρων Εστρεφε καί εγεριέστρεφε τόν Λίθον..

πάτρωνά μου, στον διάβολον Πανταλάκκης καί συντροφιά, 
καί έκαστος δι’ εαυτόν καί μάλιστα είς Γρικαλάνδην ! »

Ούτως έσκέπτετο ό Ούάτκινς, χειριζόμενος τόν ιδεολο
γικόν εκείνον ζυγόν έν φ θά ετίθετο έν ισορροπία τό μέλλον 
τής κόρης του μέ εν άπλοΰν τεμάχιο» κεκρυσταλλωμένου 
άνθρακος, καί ήτο όλως εύτυχής, σκεπτόμενος ότι αί πλά
στιγγες τού ζυγού εύρίσκοντο έν τή αύτή όριζοντείω γραμμή.

Οΰτω, τήν έπαύριον ή άπόφασίς του είχε ληφθή. Δέν θά 
έπέσπευδε τίποτε’ θ’ άφινε νά ελθωσι τά πράγματα μόνα, 
ύποπτεύων αρκετά εύστόχως τόν δρόμον, όν θά έλάμβανον.

Ευθύς έξ αρχής τόν ένδιέφερε νά ΐδη τόν ενοικιαστήν του, 
καί τοΰτο ήτο εύκολο», διότι ό νεαρός μηχανικός ηρχιτο 
καθ’ έκήστην εις τό ύποστατρεόν άλλ’ έπίση; ήθελε νά έπα- 
νίδη τόν περίφημον άδάμαντα, δστις είχε λάβει έν τώ όνείρφ 
του*  μυθώδεις διαστάσεις. Ό Ούάτκινς λοιπόν μετέβη είςμυθώδεις διαστάσεις. Ό Ούάτκινς λοιπόν μετέβη είς 

τήν καλύβην τοΰ Κυπριανού, 
όστις ενεκα τής έωθινής ώρας 
ήτο έν αύτη άκόμη.

—Έ λοιπόν,άγαπητέ μοι, 
τφείπε μέ ύφος εύθυμον, πώς 
έπεράσατε τήν νύκτα... τήν 
πρώτην αύτήν νύκτα μετά τήν 
μεγάλην ανακάλυψίν σας;

— Λαμπρά, κύριε Ούάτ- 
κινς, λαμπρά! έπανελαβε ψυ- 
χρώς ό νεαρός μηχανικός.

— Καί πώς! ήμπορέσατε 
. νά κοιμηθήτε;

— “Οπως πάντοτε!
— "Ολα αύτά τά ίκατομ- 

μύρια, τά όποϊα έξήλθον εκ 
τοΰ πυραύνου εκείνου, έπανέ
λαβεν ό κ. Ούάτκινς, δέν σας 
ετάραξαν τόν ύπνον;

— Ποσώς, άπήντησεν ό 
Κυπριανός. 'Εννοείται λοι
πόν, κύριε Ούάτκινς, ότι ό 
άδάμας αυτός δέν θά ήξιζε 
τά έκατομμύρια, είμή ύπό τόν 
όρον νά είναι εργον τής φύ
σεως καί όχι ένός χημικού...

— Ναί,ναί! κ. Κυπριανέ. 
Άλλ’ είσθε βέβαιος ότι θά 
δυνηθήτε νά κάτασκευάσητε 
καί έτερον... ή καί άλλους ;... 
Τί λέτε;

Ό Κυπριανός έδίστασε, γι- 
νώσκων ότι ε’ν πειράματι του 
είδους εκείνου, ήδύνατο νά 
έχη άποτυχίας.

— Συμ'φωνήτε! έπανέλαβεν ό Ούάτκινς. Δέν αντιλέγετε! 
... Λοιπόν, μέχρι νέας δοκιμής κα! έκβάσεως ό άδάμας σας 
θά διατηρήση άξίαν ύπέρογκον !... Τότε διατί πρό ολίγου 
είπετε ότι είναι λίθος τεχνητός;

— Σάς έπαναλαμβάνω, άπήντησεν ό Κυπριανός, ότι δέν
ήδυνάμην νά σάς άποκρύψω μυστικόν επιστημονικόν, τοσου- 
του ένδιαφέροντος ! (’Ακολουθεί).

- . ' ·#
Ή φαντασία έχει τήν πτή«ν τοΰ αγγέλου καί τής αστρα

πής· διαπερατά πελάγη, ένθα μικρού δεϊν καί έναυαγώμεν, 
διασχίζει τά σκότη, ένθα αί πλάναι ημών εξαφανίζονται, καί 
ύπερπηδφ τά βάραθρα, έν οίς ή ευτυχία ήμών καταποντί- 
ζεται.

X
Ού παύομαι έπιζητοΰσα τήν ειρήνην, καίπερ καλώς γινω- 

σκουσα, ότι όταν παύση ό πόλεμος τοΰ ξίφους, θά έχωμεν 
τόν πόλεμο» τοΰ καλάμου’ διότι είναι εύκολώτιρον ν’ άφο- 
πλίση τις στρατιώτας ή θεολόγους.·
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Ούδείς βεβαίως τών αναγνωστών της άξιολόγου «Φύσεως» 
θά άγνοή την ύπό τοΰ ηφαιστείου Βεζούβιού καταστροφήν 
της Πομπηίας.

Ή Πομπηία συνδέεται νΰν διά σιδηροδρομικής γραμμής 
-μετά της Νεαπόλεως, άπέχουσα μόλις ολίγα μιλιά. Περι
βάλλεται δε ύπό ύψηλής σειράς λόφων, οϊτινες δμως μικρόν 
κατά μικρόν ανασκάπτονται, άτε καλύπτοντες μέρη της πά
λαι πόλεως.

Ή Πομπηία κείμενη παρά τού; πρόποδας τοΰ Βεζούβιου, 
πιθανώς έσχε την άρχήυ της έπί τών Σαμνιτών, οϊτινες 
κατά τόν τέταρτον μετά την κτίσιν της ‘Ρώμης αιώνα έγ- 
κατεστάθησαν είς την Καμπανίαν, εν τών ώραιοτάτων καί 
ήελκτικωτάτων μερών της γης. Ώς μνημεία τής εποχής 
ταύτης μάς μένουσι μόνον αί Σαανιτικκΐ έπιγραφαί, πάντα 
δέ τά λοιπά μνημεία τής Πομπηίας άνήκουσιν έν γίνει εις 
την έποχήν τών Ρωμαίων.

Ή Πομπηία άναδεικνύεται έν ςή ιστορία τής Ρώμης καθ’ 
ην έποχην αί Ίταλικαί πόλεις ίξανίσταντο, ίνα άποκτήσωσι 
τά δικαιώματα μέ τούς κυριάρχους αύτών,τ. έ. περί τάς άρ· 
χάς τοΰ μεγάλου εμφυλίου πολέμου. ‘Η Πομπηία έλαβε τό. 
μέρος τών ’Ιταλών ήπαλήθη μέ*  ύπό τοΰ Σύλλα άλλ η τύχη 
αύτής έστάθη όλβιωτέρα τής τών Σταβίων, ήτις κατεστράφη 
μέχρις έδάφους. Διά τοΰ Ίουλιανοδ καί Πλαυτιανοΰ νόμου 
ή Πομπηία ανέκτησε τό δικαίωμα τής Ρωμαϊκής ιθαγένειας 
καί έγένετο πόλις ίλευθέρα. Μετ’ ού πολύ ό Σύλλας έπεμψεν 

, έκεί αποικίαν, τών δέ αρχαίων κατοίκων άναμιγέντων μετά 
τών νέων άποίκων, ολόκληρος ή πόλις έλαβε τό όνομα Co
lonia Veneria Cornelia έκτε τοΰ ονόματος τής έν αυτή θεό- 
τητος ’Αφροδίτης Ψυχικής καί έκ τοΰ προστάτου της Κορ- 
νηλίου Σύλλα.

Εννοείται ότι πριν έπέλθη ή μίξις αυτή είχεν έγερθή σφο
δρά διαμάχη μεταξύ τών παλαιών κατοίκων καί τών νεωστί 
άφικομένων μετοίκων, άλλ’αυται κατηονάσδησαν ύπό τών 
Ρωμαίων, καί ή άνάμιξις επήλθε τοσουτον τελεία, ώστε δέν 
διετηρήθη ούδέν ίχνος διαιρέσεως μεταξύ τών δύο μερών. 

. Ό Αύγουστος έπεμψεν έκεϊ έτέραν αποικίαν Απομάχων, 
ήτις (σχημάτισε μίαν αγροτικήν συνοικίαν τής πόλεως κλη- 
θείσαν Pagus Augustus Felix Suburbanus.

Ή πόλις σχεδόν κατεστράφη παντελώς ύπό τοΰ φοβερού 
σεισμοΰ τοΰ συμβάντος κατά τό 63 μ. X. έτος- Ένησχο- 
λοΰντο δε οί κάτοικοι εΐς τήν έτιδιόοθωσιν τών έκ τούτου 
ζημιών, ότι τή 23 Νοεμβρίου τοΰ έτους 79 μ. X. φοβερά 
τις έκρηξις του Βεζούβιού την έκάλυψε μέ λάβαν, λιθάρια 
καί τέφραν καί τήν έθαψεν όμοΰ μετά τοΰ Ηρακλείου τών 
Σλαβείων, τοΰ Ρητίνου καί τής Όπλόντης. Ή καταστροφή 
αύτη συμβάσα έπί τής βασιλεία; τοΰ Τίτου διήρκεσεν έπί 
τρεις ημέρας καθ’ άς άπας ό πληθυσμός, αριθμών ώς έγγι
στα 12 χιλιάδας κατοίκους ακολουθούμενος ύπό πυκνότατης 
χαλάζη; τέφρας πεπυρακτωμένης έζήτει άσυλον πρός τήν 
παραλίαν. Ούτως οί Πομπηϊανοι έν διαστήματι ολίγων ωρών 
έστερήθησαν τής πατρίδος κα< τών υπαρχόντων των, άτινα, 
ώς φαίνεται, δέν ησαν εύκαταφρόνητα.

Κατά τούς έπομένους αιώνας το όνομα τής Πομπηίας 
έμεινεν έν λήθη μέχρι τών αρχών τοΰ έτους 592, δτε γενο- 
μένης αναγκαίας τής κατασκευής διώρυγος άγούσης τά ύπατα 
του Σάρνου μέχρι τοΰ Torre dell’ Annunziata εύρέθησαν 
τείχη καί αρκετά μνημεία.

Ή τακτική άνασκαφή όμως δέν ήρξατο είμή κατά το 
1748, δτε ό βασιλεύς τής Νεαπόλεως Κάρολος ό Γ'. ήγό 
ρασε μάλιστα καί τό έδαφος τό καλύπτον τήν πόλιν.

Εκτοτε αί άνασκαφαί προχωροΰσιν εύσταθώς καί καθ’ 
έκάστην σχεδόν νέα ανακαλύπτονται ιδρύματα. Ή περίμε
τρος τών άχρι τοΰδε έσκαφένΤων μερών τής πόλιως ανέρχε
ται εΐς τέσσαρα ώς έγγιστα μιλιά, άλλά τοΰτο δέν είναι ούδέ 
το ήμισυ τής όλης πόλεως.

Υπάρχει παρά τήν είσοδον μουσεϊον έμπεριέχον πολλά 

τών κυριωτέρων αντικειμένων τής πόλεως, λ. χ. μορφάς αν
θρωπίνους άπολελιθωμένας, σκελετούς ίππων, κυνών, γαλών 
καί δφεων προσέτι, κιβώτια ώραιοτάτης κατασκευής καί μέ- 
γαν αριθμόν δακρυοληκύθων. Αί επί τών τοίχων ζωγραφίαι 
σχεδόν πάσαι εύρίσκονται έν τφ μουσείφ τής Νεαπόλεως.

Έκ τών οικοδομών καί δημοσίων καθιδρυμάτων πρώτη 
έρχεται ή Βασιλική, ή τό δικαστήριον, εύρεϊα τετράγωνος 
έκτασις φε'ρουσα τέσσαρας κιονοστοιχίας· παρά τήν μίαν 
πλευράν είναι τό βήμα τών δικαστών, παραπλεύρως τοΰ 
οποίου ίστατο ώραΐον άγαλμα τής Θέμιδος. Τό ολον έχει 
τέσσαρας θύρας, ών ή κυρία έκοσμεϊτο ύπό δύο ίκατέρωθεν 
ανδριάντων, καί έφερεν έσωθεν πεντάθυρον άντιθάλαμον 
ώραιότατα έστολισμένον.

’Αμέσως μετάτήν Βασιλικήν έρχεται τό Φώρον (αγορά), 
μεγάλη έκτασις κανονική, περιβαλλόμενη ύπό κιονοστοιχίας 
διπλής. Έκοσμεϊτο δέ κατά τά διάφορα σημεία ύπό άνδιάν- 
των, Έρμών, ναϊδρίων, κλπ· Είς τήν μίαν άκραν κεϊται ό 
ναός τοΰ Διός, πλησίον δέ τούτου δ τοΰ Έρμου, άμφότιροι 
λαμπρότατης τέχνης, καί ώς φαίνεται πολυτελώς κοσμού
μενοι τό πάλαι.

Ταΰτα τά δύο κτίρια όμοΰ μετά τοΰ θεάτρου,’Αμφιθεά
τρου, τών Δημοσίων Λουτρών, τοΰ Ναοΰ τής ’Αφροδίτης, 
καί τοΰ τής Ίσιδος καί τινων άλλων άποτελοΰσι τήν χορείαν 
τών μέχρι τοΰδε έκσκαφέντων δημοσίων κτιρίων.

Αί ίδιωτικαί οίκίαι είσίν άπασαι σχεδόν τοΰ αύτοΰ έν γί
νει σχεδίου, δηλ. τής έν τφ μέσφ αύλής καί τών περικυκλου- 
σών ταύτην οικοδομών. Σύγκεινται δέ αί οίκίαι κυρίως έκ 
πλίνθου, μερικαί δέ είσίν έκ πηλοΰ.

Αί όδοί είσίν άνωμάλως λιθόστρωτοι, καί καμπτόμεναι 
άνευ έξαιρέσεως, πλεϊσται δέ είσί λίαν στεναί, ώστε μόλις 
διέρχεται άμαξα δι’ αύτών.

Ώς πρός τό εσωτερικόν τών οικιών, ώς άνέφερον τοΰτο 
ήτο τοΰ ‘Ελληνικού καθ’όλου σχεδίου' ούδέν τών δωματίων 
είναι πολύ έκτεταμένον, τά δέ πατώματα είναι κυρίως έκ 
μωσαϊκού. Είς πλείστων οικιών τήν είσοδον παρά τήν οδόν 
παρατηρεϊται άκόμη μωσαϊκόν φε'ρον τόν συνήθη χαιρετι
σμόν- Salve (χαίρε!). Είς δέ τόν οίκον τοΰ Σατόρου, τό 
παρά τό κατώφλιον μωσαϊκόν παριστ? άρκτον καί κάτωθι 
τάς λέξεις «Φυλάττου τοϋ κυνός !» Τά δωμάτια όλων σχε
δόν τών οικιών τών πλουσίων ησαν κεκοσμημένα μέ τοιχο
γραφίας, άπασαι σχεδόν τών όποιων, ώς προεϊπον, μετεφέρ- 
θησαν, άμα τή εκσκαφή, είς τό Μουσεϊον τής Νεαπόλεως, 
άλλως θά κατεστρέφοντο ύπό τής βροχής.

Είναι δέ ίκανώς σώαι καί καλώς διατετηρημέναι καί ά- 
ρίστην παρέχονται ιδέαν είς τόν θεώμενον περί τής καλλιτε
χνίας τής εποχής έκείνης.

’Επίσης είς τό Μουσεϊον τής Νεαπόλεως εύρίσκεται τό έκ 
μέλανος μαρμάρου ιερόν άγαλμα τής Αίγνωτίας θεάς Ίσιδος, 
ήτις μεγίστης άπήλαυεν ύπολήψεως έν Πομπηίγ. ’Επίσης 
ύπάρχουσιν έκεϊ καί τινες μούμιαι, τεμάχια παπύρου καί 
πλείστα άλλα αντικείμενα άξια περιέργειας. Αιγυπτιακά καί 
Ρωμαϊκά, όλα εύρεθέντα κατά τάς έν Πομπηί? άνασκαφάς, 
καί τίς οιδε τί άκόμη θά άνακαλύψη ό χρόνος.

Δ. Β..

ΑΝΘΩΝ
Κράτησον τόν τίτλον τής εύγινείας ον έλαβες γεννώμενος, 

άλλά προσπάθησον νά πρόσθεσης σύ αύτός έτερον, ίνα άμ- 
φότεροι άποτελέσωσιν αληθή εύγένειαν. Υπάρχει μεταξύ 
τών πατραγαθών καί τών ανδραγαθιών, οία διαφορά με
ταξύ τής τροφής τής προτεραίας καί τής τροφής τής έπιού- 
σης· ή χθεσινή τροφή δέν θά σοί χρησιμεύση σήμερον καί 
δέν θά σοί δώση δυνάμεις διά τήν αύριον.

X
Καί όμως πόσαι και πόσοι έν ταϊς κλειναϊς Άθήναις δέν 

ζώσιν έκ μόνης τής τροφής τής προτεραίας, έκ πατραγαθιών !
X

Ό μΰθος τοΰ Άχιλλέως, άτρωτου καθ’ άπαν το σώμα 
πλήν τής: πτέρνας, είναι τό σύμβολον πάντων τών έκτακτων 
άνδρών. "Οσω τέλειοι καί άν υπήρξαν, όσους κόπους καί άν 
κατέβαλον όπως ύψωθώσιν ύπεράνω τής ανθρώπινης κατα- 
στάσεως, έμεινε πάντοτε αύτοϊς τρωτόν, θνητόν τι μέρος, τό 
δε τρωτόν τοΰτο μέρος ανακαλύπτει πάντοτε Πάρις τις, χα- 
μερπής, αγενής, ποταπή τις ψυχή.

X ,
*Οτε ήσχολούμην είς τήν συγγραφήν τής Ιστορίας Καρό

λου τοΰ ΣΤ', λέγει ό άββάς de Choisy, ό δούξ τής Βουρ
γουνδίας, μόλις έκ τής νηπιότητος έξερχόμενος, μοί είπεν 
ημέραν τινά : αΠώς θά κατορθώσητε νά είπήτε, ότι ό βα
σιλεύς ίκείνος ητο τρελλός;»—« ‘Υψηλότατε, άπεκρίθην 
αύτφ άνευ δισταγμού, θά είπω απλώς, ότι ήτο τρελλός- 
μόνη ή άρετή διακρίνει μετά θάνατον τούς άνθρώπους.

X
*Οτε οί ηγεμόνες παρεδόθησαν άπαξ είς άνθρώπους κε- 

κτημένους τήν τέχνην τοΰ καταστήσαι έαυτούς άναγκαίους, 
ούδεμίαν δύνανται πλέον νά έλπίσφσιν ελευθερίαν. Έκεϊνοι 
δέ τούς όποιους περιφρονοΰσι περισσότερον, είσίν άκριβώς 
έκεϊνοι τούς οποίους μάλλον περιποιούνται.

ΕΥΤ.ΡΑΠ ΕΛΑ

Ή σκηνή έν Μεγάροις.
Μία γαλλίς μεταξύ τών έν τή πανηγύρει παρευρεθέντων 

ξένων ερωτ$ έκ περιεργείας τόν γείτονά της χωρικόν·
— Διατί μόνον γυναίκες χορεύουσι ; δέν ύπάρχουσιν έδώ 

τόσοι άνδρες;
— Ά ! δέν κάνει, κυρία, οί άνδρες χορεύουσι μόνοι των 

χωριστά...........
— Μπά I είναι λοιπόν πολύ ζωηροί καί έπικίνδυνοι οί άν

δρες έδώ πρός τάς γυναϊκάς σας ;
—— Μμ. . ; ναί . · . ίσως. .. μά ...
— Έ ! τί ναί καί ίσως, μά. .. τότε νά τούς πάρωμεν 

ήμεϊς μαζύ μας είς τήν Γαλλίαν νά τούς ήμερώσωμεν, που 
είναι τί ώραΐοι μέ αύτά τά κοντά καί λευκά μεσοφόρια των...

— Δέν θά τούς άφήσουν τότε αί γυναίκες. . .
— Τί περίεργος λαός ποΰ είσθε ! . . .'

-ΗΗ-
Ή σκηνή έν Έλευσίνι.
Δύο Άγγλοι κατά τήν τελευταίαν πανήγυριν, ,ένφ πάντες 

παρίσταντο είς τόν χορόν καί εν τοϊς πέριξ καφινείοις καί 
ξενοδοχείοες καί διεσκέδαζον, αυτοί μόνοι παραλαβόντες τόν 
διερμηνέα των έξήταζον τά ερείπια τοϋ ναού τής Δήμητρος.

— Ώραϊα !, ώραϊα 1, άνεφώνουν όλως έκπληκτοι.
Καί ώς νά άνεζήτουν τι διά τών διόπτρων των'
— Μά ποΰ είναι τό μέρος όπου έτελοΰντο τά μυστήρια; 

τά Έλευσίνια απόρρητα, έρωτώσι τόν διερμηνέα.
Ό διερμηνεύς δεικνύει οπήν τινα άγουσαν ύπογείως.
— “Οχι ! αύτό είναι υδραγωγείου.
Ό διερμηνεύς δεικνύει οπήν τινα έν τφ βράχω.
— “Οχι !. άπαντώσιν οί άγγλοι ! αύτό είναι σπήλαων, 

φυλακή διά τούς εγκληματίας. -
Ό διερμηνεύς στενοχωριέται, ίνφ οί Άγγλοι άδημονοΰν- 

τες καλοϋσιν Έλευσίνιόν τινα οϊνοβαρή δυρχόμειον-ε’κεϊθεν.
— "Ελα .έδώ, τφ κράζουσι, σύ θά γνωρίζης καλήτερον. 

Ποΰ έτελόϋντο τά Έλευσίνια μυστήρια ;
Ό χωρικός δέν έννοεϊ καί παρατηρεί τόν διερμηνέα.
— Νά,ποΰ έκαμνον τά κρυφά τους πράγματα ; λέγει τότε 

ό διερμηνεύς πρός τον χωρικόν.
— Ά! τώρα κατάλαβα', αμέσως ελάτε άπ’ έδώ νά σάς 

δείξω.
Καί τούς ώδήγησε διά τών ερειπίων είς δυσώδη απόκεν

τραν θέσιν.
Οί Άγγλοι εύχαριστηθέντες έπί τούτφ ήρξαντο ν’ άπο- 

φυλλίζωσι τά βιβλία των, όπως εύρωσι τήν σχετικήν έν αύ
τοϊς περιγραφήν.

■ΗΚ
Είς νέος Άσκληπιάδης «ροσφάτως έξ Εύρώπης άφιχθείς, 

όπως απόκτηση φήμην {δημοσίευσε διά τών έφημερίδων, ότι 
παρέχει δωρεάν τάς πρώτα; έκδουλιύσιις του είς πάντας.

Είς μέγας φιλάργυρος άσθενήσας τότε καί μαθών τοΰτο 
τόν προσεκάλεσεν αμέσως. Ό ιατρός θέσας τό ούς αύτοΰ 
έπί διαφόροις μέρεσι τοΰ άσθενοΰς ήκροάτο μετά προσοχής, 
ότε έσταμάτησε πρό τής δεξιάς πλευράς.

— Ά 1 εύρον άναφωνιϊ αίφνης. "Εχεις φίλε μου φοβερόν 
οίδημα, έδώ, καί πρέπει νά κάμωμεν έγχείρησιν, νά έλαττωθή 
τό κακόν. Ό άσθενής φιλάργυρος άκούσας έγχείρισιν φρικιφ 
καί θέτει τήν χεϊρά του έπί τής θέσεώς έκείνης.

— “Ωχ! αδελφέ!... αναφωνεί αίφνης έξαλλος, δι’ αύτό 
ιατρεύεις δωρεάν ; ή πηγαίνεις κατ’ εύθείαν είς τό χρήμα ; 
αύτό είναι τό πορτμονέ μου καί τό πήρες διά πρήξιμον ;... 
δέν έχει ανάγκην άπό έγχείρησιν.

•ΗΗ-
Ό γαλακτοπώλης λίαν πρωί φέρει γάλα είς τινα οικίαν, 

καί χωρίς νά προσέξη χέει έν τφ κυπέλλφ τής υπηρέτριας 
μίαν όκάν.

’Αντί γάλακτος τό περιεχόμενον ήτο ύδωρ.
— Τί κάμνεις αύτοΰ ; τώ λέγει ή υπηρέτρια, σύ έβαλες 

νερό, όχι γάλα.
‘Ο γαλακτοπώλης έκπληκτος·
— Μπά, ’ξέχασα νά βάλλω τό γάλα .μέσα. ...

ΕΠΙ ΤΟ. ΘΑΝΑΤΟι ΤΟΥ Π. I. ΝΙΚΟΑΑΙΔΟΥ

Τόρα τλ γλνκειά άνοιξη nofr δλα τά χόρτα άνθίζουν, 
ποΰ κελαδοϋνε τά πουλιά, 
της μάννας τΛ γλυκειά αγκαλιά, 
τλν γυρισμένη τη ψωληά, 
γιατί, μικρό μου άψίνεις;

Τοΰ κόσμου δέν έγνώρισες χαρά άκόμη και θλίψη,
’ς τόν κόσμον βγήκες μιάν αΰγή, 
καί σέ πετΰ χλωρό ’ς τάι γη, 
τοΰ άπονου χάρου μιά πληγή, 
καί ’σάν λαμπάδα σβΰνεις 1

Άχ, μείνε! ίδές της άνοιξης τέςέμμορψιέςτές τόσες' 
άχ, μείνε 1 μή μάς παραιτάς. 
Μικρό πουλί μου ποΰ πίτας ;

' ’ς τον άλλον κόσμον τί ζητάς ; 
Έκει ψιλιά δέν θαΰρμς !

Έκεϊ θά έόρης έρημιά μονάχα καί σκοτάδι.
Μείνε, αγγελούδι μου μικρό, 
καί τό ποτήρι τό πικρό 
πάρε απ’ τό 2ζεϊλι τό νεκρό 
της μάννας σου της μαΰρης !

Μιά ’μέρα μόλις έζησες καί συ ’ς τόν πλάνον κόσμο, 
καί 'ς τής ζωής σου τήν αΰγή 
σ’ ευρε τοΰ χάρον μιά πληγή' 
καί σύ, αθώο, μέ σιγή 
έχλώμιασες καί σουνεις!

Τόρα ΐή γλυκειά άνοιξη ποΰ οί κάμποι πρασινίζουν, 
ποΰ γλυκσψάλλονν τά πουλιά, 
τής μάννας σου την αγκαλιά, 
τήν όλομύριστη ψωληά, ;
γιατί, μικρό μου άφίνεις ;

’ΑΒήνησι ΐή 30η Μαρτίου 1891 *ϋλ.  L Olx.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

ΑΙΑΚΟΓΣΙΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

’Εκλέξατε μεταξύ τών προσώπων τών παρευρισκομένων 
ίν τινι συναναστροφή άτομόν τι τό όποιον νά δύσπιστή προς 
τάς κινουμένας τφαπέζας, τά ταραχοποιά πνεύματα, καί έν 
γένει τά φαντάσματα, καί παρακαλέσατε αύτό νά λάβγι μα
χαιριού καί κρατή αύτό όριζοντείως στηρίζω» την χείρά του 
έπί τής τραπέζης, ώς δείκνυσιν ή κατωτέρω εικών.

Λάβετε τότε δύο ξύλινα πυρεία, τά όποϊα διασχίζετε 
κατά μήκος είς δύο, μέχριτοΰ σημείου έν ώ κιϊται τό φώσφο
ρον, χωρίς νά βλάψητε τό παράπαν τοΰτο. καί μετά ταΰτα 
προσαρμόσατε τά τέσσαρα τεμάχια τό εν έπί τοΰ άλλου 
ούτως ώστε ν’ αποτελεσθή εν V. Θέσατε τότε τό τρίγωνον 
τοΰτο σχήμα έν ειδει ίππέως έπί τοΰ μετάλλινου ελάσματος 
τοΰ μαχαιριού συσταίνοντες τφ ήμε.τέρφ πειραματιστή νά 
κρατή αύτό όσον ήν αύτφ δυνατόν όριζοντείως, καί νά κα-

νονίζη τήν θέσιν τοΰ ίππέως διά τής χειρός του, ούτως 
ώστε τά άκρα τών πυρείων τά φέροντα το φώσφορον νά έ- 
φάπτωνται έλαφρώς τής τραπέζης χωρίς νά έγκαταλέίπωσιν 
αύτήν όλοτελώς.

Πρός μεγίστην έκπληξιν πάντων ώς καί τοΰ απίστου πει- 
ραματιστοΰ θά παρατηρηθή ότι τά πυρεία θ ’αρχίσωσι νά βα- 
δίζωσι κατά μήκος τοϋ ελάσματος, χωρίς νά δύνηταί τις νά 
έξηγήση έπακριβώς τό φαινόμενο», όπερ έν τούτοις οφείλεται 
είς τάς ακουσίους κινήσεις τόΰ κρατοΰντος τήν μάχαιραν 
προσώπου, αίτινε:-άλλως τε είσίν εντελώς αόρατοι καί είς 
τούτον καί είς τό θεώμενον κοινόν.

*Ινα καταστή τό πείραμα μάλλον επαγωγόν, δύνασθε νά 
κατασκευάσητε μικροσκοπικόν πανομοιότυπο» ίππέως, φέρον 
πόδας κεφαλήν καί σώμα, διά μέσου τεσσάρων πυρείων καί 
χονδρού χάρτου τών επισκεπτηρίων, έν ώ ποιείτε .σχισμάδα 
τινά πρός τοποθέτησιν αύτοΰ έπί τοΰ ελάσματος, καί τό ο
ποίον θχ κινήταΐ-έπί τής.μαχαίρας έν μεγίστη έκπλήξει τών 
περιέργων.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

11. Λίνεγμ.».
Σργνά μέ βΛέπεις, <ρΙΛτα-ε, πο.Ιν ύη.Ιά νάχήμαι 

Κι ώραΐότ τι φαινύμενον βεβαίως έγώ είμαι.
Ούδεποτ' Αναφαίνομαι μότον μον ώς ήζεύρεις,

ΆΑ.ίά μέ aJJor ώς 0ά -δρς χαΐ ψάζε rd τό ενριις.
Μή άναγτώστα πειραβής rd μέ διχοτόμησης 

Αιότι πάραντα ποΛο 0έ rd μετανοήσης
Καί τό μέν πρώτον μ’ ήμισν έπίρρημα έμφαΐνει, 

Τόδ’άΛΛο ρήμα βέβαια, δπερ χαΐ Απομένει.

Ιίί. Α’ίνβγμα.
ΠοΛντιμον πράγμα, είμΐ βεβαίως στότ καδένα, 

Kai πρέπει νά προσίζΐ) τις' ν&μή μέ χάση 'μέτακ
Φεύγω χαΐ τρέχω πάντοτε «αϊτοί δέν έχω πόδας, 

Οπερ χαί δύνασαι νά ’δής χάβε Λεπτό τής ώρας.

Ή Λύοις μ' ecrat εΰχοΛος χαΐ μά.έιστα δέ μία,
Hr πας τις θεΛει μον εύρη, δέν είν’ ΑμφιβοΛία.

13. Α'ένεγμ.α.
"Οπως είμαι dr μ' Αφίσης είμαι νήσος τής ΚνχΛάδος f 

"Εν δέ γράμμ’ &r μεταβάΛης γίνομαι ήρως Τρωάδος.

Ι>£. Χύνβεβες.
Διά τών γραμμάτων τών κάτωθι λέξεων νά σχηματισθή 

περίφημον τι γνωμικόν.
σώμα—τοίχος—κητώ—φε$.

12$. Ερώτησες.
Ποιον άνθος δίς λαμβανόμενον απαρτίζει πόλιν τινά άρ- 

χαίαν;
16- Προς συμ.πλήρωβςυ.

.ο----ο.ο.—-.ε.ο.—ο.ω.—.η—α.α.ω.ε.α—ει.αι —

.α—.αι.ω ε-α—,ο.η.ω.ε.οι—.ω.—-α..ω. —
1Τ. Αογύγροφος.

Χ-ρΐς-τ-ών-π-ρ-γμ-άει-ν-'έν-ά-μέ-μ-φώμαι-ι-θάτη-νά'· 
δεϊ-α-τάς-δμμα-τοί-κ-τ-ού-ίλα-τ ’-όμμα-τα..

__________________ ' Δ. ♦. Β.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ 1φ Φϊ’ΛΛΩι ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
1. Αίνιγμα.—Χημ,χεα.

Έλυσαν αύτό ή έξ ’Αθηνών κυρία Μερία Σωτηροπούλου, δ έξ 
’Αθηνών Κάρολος Δοξχπχτρής, χαί ό έκ Βώλου Μ. Έλιάδης.

2.-Αίνιγμα. — άρχ— βία—Άραβε’α.
Έλυσεν αύτό ό έξ 'Αθηνών Περικλής ΣτχΘόπουλος.

3. Έρώεησις.— 'Ο "Λχκλλοφ.
Οϊδείς έλισεν.
4. Σύνθεη,ς. — Ή χολχχ&όχ e’vxe το μβγοβτον 

τών χχχώυ.
Έλυσεν αύτό 0 έχ Πατρών κ Μχμμωφ.

5- ΈΛΛειποοΰμφωνον.— Πρέπεετες ναηναε λίαν 
έίδήμων τών χατα βίον ίνα γνωρίζη νά ύ«ο- 
μ-ένη.

Έλυααν «ύώ οί Ιξ ’ΑθηνώνΚ. ΧπυρόκουΧος χαί ’Αγησίλαος Hep- 
πινιας.

6· ΣνΙΛαβόγριφος. — Ούδ®1ξ βενχε βύχαρεστημ,έ- 
νος δεά τήν «ερεουβεαν του, ούτε δυσηρεστη- 
μ,ένος δόά τύ «νείϊμα του.

Έλυσε» άύτό ό έκ Καρδίτζης κ. Π- I. Κουτρουβέλης.

ΑΝΤΑΙΙΟΚΡΙΣΕΙΣ TU2 ΦΤ2Εβ2,,

Κ. 11. Γύθειον. Ζητούμενα φύλλα σάς άπιστάλησχν.—I. Ν. Δ· Βόλον. 
Φύλλον σάς άπεστάλη. Άναμένομεν δέουσαν συστασιν έν ύμετέρω φύλλω — 
X. Ζ. Κων/πολτν Έχει καλώς. ’Αναμένομε» ΐνιργϊίζς σας. —Ν. Γ. Κ. 
Κύπρον. ’Επιστολή σας έλήρβη. ΙΙροφβάνετε, δύνασθε άποστέλλειν λύσεις.
— A. Ρ. Άρταν. 1 Ιίλος μόλις σήμερον άφίκετο. Φροντίσω γράψω.—Χ.Β. 
Πάτρας. Φύλλα άπεστείλαμεν. Γράφομεν.—Η.Κ- Σΰρον.Ζητοόμενα φύλλα 
σϊς άπεστείλαμε». ©χ σάς γρΐψωμιν χαΐ άποστείλωμεν αποδείξεις.— Λ· X. 
Σύρον Ζητούμενον φύλλο» σάς άπεστάλη.—Ν. Δ- Ν Ένταϋθα Ζητού
μενα φύλλα σά; εστάλησαν —I. Ρ. Σύρον. ’Επιστολή έλήρβη. Εύ^αριστοΰ- 
μεν. "Εχει χαλώς.—IL. 1. Κ. Καρδίτζαν Ίσα ίσα δι' αύτό έπροτιμ^θη 
νά μένη. Αινίγματα πρέπει νά ωσιν όσα» τό δυνατόν τερπνά, τεχνικά και εν
τός ορίων κανόνων. Μικραί μόνον-έλλειψεις επιτρέπονται.—Δ. Ρ. Καλά- 

'μας. Έ^εικαλώς. Εόχαριστσίμε» πολύ. Φύλλα σάς άπεστάλησαν xal 3ύ- 
νασβε μας ζητήσητε έλλε/ποντα ίιμί». —I. I. Ααΰρίον. Ύμετέρα συνδρομή 
έλήφθη. Εύ/αριστο5μεν πολύ. 'Απόδειξις άπόστίλλεται ύμΤν <αχυδρομιχΰς.
— Γ. Π. Cavalla. Έλάδομεν επιστολήν σας καί σάς ζητούμε» συγγνώ
μη». Θά σάς γράψωμε» δέ ταχνόρομιχώ; καί πιστεύομε» »ά μάς δ-.χαιώσητε- 
__ Κ. 2. Πάτρας, Μ- Ν. Σύρον, Ο. Κ. Αάρισσαν, Δ. Τ- Κχλάμας, 
Μ. Ν. Ζάκυνθον. Συνδρομαί σχ; δευτέρου ετου; ίλήςΛησχν. Ενχχριστοϋ- 
μεν πολύ ώς καί δι’ εύμενεστάτα; χρίσεις σας καί συγχ_αριτήριά σας.'Αποδεί
ξεις λαμόάνετε-έν παρόντι βάλλω. — Ν. Δ. ’Αλεξάνδρειαν. Ευχαριστούμε» 
πολύ. Ευνδρομητάς ένεγράψαμεν. — A. Ρ. Άρταν. ’Επιστολήν με,ειχόνα 
ομοίως αύτή» στιγμήν ε’λάόομε». Ήσυχείτε. Έ.εργήσωμεν ώ; γράφετε.

ΕΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛΦΕΙΟΓ ΠαΡΛΕΚΕΪΑ λεονη


