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ΠεραιωΟέντος έν τώ τελευταίω φυλ- 
),ω τοΟ Τρίτου τοϋ χ. Δενοπούλου, 
άρχόμεθα άπό τοϋ σημερινού τής όη- 
μοσιεύσεως τής πέρυσι παρασταθεισης 
κωμωδίας τών κ. κ. Ν. I. Λάσκαρη 
και Λ/. Δ. Γιαννονκάκη

Ο ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
Είς πράξεις τρεις

Μετ' αύτήν Οά οημοσιεύσωμεν τήν 
κωμωδίαν τοϋ κ. Δ. ΚορομηΛά Τό 
έκκρεμές διαζυγιον καί τόν Γενικόν 
Γραμματέα τοϋ κ. Ήλ. Καπεταυάκη. 
Ούτως οί άναγνώσταί μας Οά εχωσι, 
σύν τώ χρόνω, σειράν τών επιτυχέ
στερων νεοελληνικών δραματικών έρ
γων .

Περί τής σήμερον δημοσιευόμενης 
κωμωδίας πάσαν σύστασιν Οεωροϋμεν 
περιττήν, καθόσον αΰτη έκρίΟη εύμε- 
νώς ήδη ύπό τοϋ κοινοϋ τών Αθηνών. 
Τήν λήξασαν έβδομάδα παρασταθεΐσα 
έπανειλημμένως καί έν Σύρω ύπό τοϋ 
θιάσου τοϋ κ. Κοτοπούλη, έγένετο δε
κτή μετ’ ένΟουσιασμοϋ ύπό τε τοϋ 
κοινοϋ καί άπαντος τοϋ τύπου, εύμε- 
νέστατα γράψαντος ύπέρ αύτής.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

— Τήν νύκτα τής παρελθούσης ΙΙέμ- 
πτης άνεχώρησε μεταβαίνων οιά Ί εργέ- 
στης καί Βιέννη: είς Μόσχαν όπως πα- 
ραστή είς την στέψιν τοϋ αύτοκρατορικοϋ 
ζεύγους τής ϊ’ωσσίας ή A. Υ. ο Διάδοχος 
συνοδευόμενος ύπό τού ΰπασπιστοϋ του κ. 
Σζπουντζάκη. Ό Διάδοχος έπέβη έν ΙΙει- 
ραιεΐ τής «Μυκάληςα.

— Τήν πρωίαν τής Πέμπτης έτελέ- 
σθη έν τώ παρεκκλησίω τών ανακτόρων ή 
βάπτισις τής νεογέννητου θυγατρός τού 
Διαδόχου είς ήν έδόθη το όνομα Ελένη. 
ΤΙ μικρά πριγκίπισσα μετεφέρθη είς τά 
ανάκτορα διά πολυτελούς τεθρίππου άμά- 
ξης, ής ήγεϊτο καί εϊπετο ίλη ιππέων. Λό
χος πεζών είχε παραταχθή πρό του ανα
κτόρου τοϋ Διαδόχου, έν ώ ή μουσική τής 
φρουράς άνέκρουε τόν εθνικόν ύμνον. Τό 

μυστήριον του βαπτίσματος έτέλεσεν ό άρ- 
χιμανδρίτης καί καθηγητής τοϋ Ιΐανεπι- 
στη'/.ίου καί τών Βασιλοπαϊδων κ Ιίρο- 
κόπιος Οίκονομίδης. άνάδοχοι δέ ήσαν ό 
Βασιλεύ; καί ό βασιλόπαις Άνδρέας, όσ- 
τις απήγγειλε τό ΙΙιστεύω. ΙΙλήν τοϋ Βα- 
σιλέως, τού Διαδόχου, τής αύτοκρατείρας 
Φρειδερίκου καί τών βασιλοπαϊδων είς το 
μυστήριον παρίσταντο τό ύπουργικόν Συμ
βούλιου, ό πρόεδρος τής Βουλής, ό πρόε
δρος καί ό είσαγγελεύς τοϋ Άρείου Πάγου, 
ο δήμαρχο; καί οί αύλικοί έν μεγάλη 
στολή. ΙΙρό τοϋ βαπτισματος συνετάχθη 
ή νόμιμος ληξιαρχική πράςις.

— Τή προσκλήσει τοϋ προέδρου τής 
Βουλής καί μετά πολλά: απόπειρας συνήλ- 
Οεν ή ύπο ταύτης έκλεχθεϊσα έκ βουλευ
τών έπιτροπή πρός έξέτασιν τών δαπα
νών, τών γενομένων διά την θαλαμηγόν 
«Μπουμπουλίναν», καί εξέλεξε πρόεδρον 
τόν κ. ΙΙετούσην. Ό υπουργός τών Ναυ
τικών δι ’ εγγράφου διέταξε τήν διεύθυνσιν 
τοϋ ναυστάθμου καί τού; διαφόρους τμη- 
ματάρχας νά παράσχωσι πάσαν αίτουμέ- 
νην ύπό τής έπιτροπή. πληροφορίαν.

— II ρωσσική αύλή φαίνεται επιθυ
μούσα νά τελεσθή ό γάμος τοϋ Μεγάλου 
Δουκός Γεωργίου Μιχαήλοβιτς μετά τής 
πριγκιπίσσης Μαρίας τής Ελλάδος άνευ 
επισήμου πομπής έν Βορζόμ, κείμενη με
ταξύ Τυφλίδος καί Βατούμ, όπου διαμέ
νει ό πατήρ τού μελλονύμφου. Ό γάμο; 
θά τελεσθή πιθανώς τόν προσεχή Ιού
λιον. Έν άρχή έπρόκειτο νά γείνη έν Ά- 
θήναις άντΐ τής Πετρουπόλεως. ώς έκ τών 
Λυπηρών άναμ.νήσεων, τάς όποιας εγείρει 
ή παρά τόν Νεύαν πρωτεύουσα, μετά τον 
πρόωρον θάνατον τής πρεσβυτέρας αδελφής 
τής μελλονύμφου ’Αλεξάνδρα:, άποθανού- 
σης βραχύν χρόνον άφοΰ συνεζευχθη τον 
Μέγαν Δούκα Παύλον Σήμερον όμως ή 
έκ τής έπισφολοϋς ύγείας τοϋ Τσάρεβιτς 
ανησυχία τής αύτοκρατορική: οικογένειας 
άγει αύτην νά προτίμηση τήν ανεπίσημον 
έν Βορζόμ τέλεσιν τού γάμου. ΤΙ άπόφα- 
σις όμως αϋτη ενδέχεται νά μεταβληθή, 
άν οέν εύνοήσωσιν αϋ.-ην αί περιστάσεις.

— Σήμερον Κυριακήν, 5 τρέχοντος, ή 
κυρία Σοφία Τρικούπη τελεί άρχιερατικον 
μνημόσυνου ύπέρ άναπαυσεως τής ψυχής 
τοϋ αειμνήστου αδελφού της Χαριλάου 

Τρικούπη είς τόν ναόν τοϋ πρώτου νεκρο
ταφείου. Κατά τό μνημόσυνου τούτο θά 
παρευρεθώσιν όλοι οί πολιτικοί φίλοι τοϋ 
Τρικούπη.

— Αί είσφοραΐ ύπέρ άνεγέρσεως μνη
μείου εί; τόν αοίδιμον Μητροπολίτην Γερ
μανόν εξακολουθούν ιδίως έκ τών ε’ξω ομο
γενών. Οί τελευταίοι καταθέσαντε; εισφο
ράς είνε ό κ.’ Χαρ. Γρεκούσης δρ. 100 καί 
ό Ιερώνυμος Βαλλιέρης δρ. 500. Τό Ηλον 
μέχρι τοϋδε συλλεχθέν ποσον άνέρχεται είς 
4,979 δραχμάς.

— Έξεδόθησαν καλλιτεχνικώτατα τά 
«Διηγήματα» τή: Δ°» Ζωγράφου καί πω- 
λούνται είς τά Βιβλιοπωλεία Άποστολο- 
πούλου. ’Εστίας, Λιβερίου καί ΙΙολιτάκη.

0 ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓβΝΙΣΗΟΣ ΤΠΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ

ύποβλη- 
κ. εισηγητή;

" "Γ” 
παρατηρήσεων τής Έπι- 
-·ξ·'-·ν λόγου κριθέντων, 
όε έπί τριών τοιούτων, 

έθεωρήθη άξια βρα-

Έτελέσθη προχθές ό προαγγελθεί; πρώ
το; δραματικός διαγωνισμός τών Φιλοτέ
χνων ενώπιον συρροή: κόσμου έκ τής τά- 
ξεως τών ανθρώπων τών γραμμάτων, τών 
καλλιτεχνών καί πλείστων φιλομούσων 
κυριών. Ένεκα τής πληθύος τών ύ/.-.νζ.ζ;· 
θέντων δραματικών έργων ό 
περιωοίσθη εί; την άνακοίνωσιν τών συμ- 
περασαάτων καί 
τροπή; έπί τών άξιων 
λεπτομερέστερου 
τή; '/Ιρτεμισίασ, ήτις έθεωρήθη άξια βρα- 
βεύτεω; τοϋ Λάμπρου ΤσαβίΛΔα καί τοϋ 
δράματος Keior νόμιμον, άτινα έπηνέθη- 
GXvr καί τή; Κα.1 vdurocάπεκλείσθη 
ώς έκπροθέσμως σταλεϊσα.

Κατά τόν εισηγητήν τής έλλανοδίκου 
έπιτροπείας κ. Ν. ί Ιαπαλεξανδρήν άπαντα 
τά ύποβληθέν-α έργα ήσαν μετριώτατα, 
μηδ' αύτοϋ τοϋ βραβευθέντος εξαιρούμενου, 
όπερ έβραβεύθη μόνον καί μόνον διά νά 
πληρωθώσιν οί όροι τοϋ διαγωνισμού.

Ό ποιητής τοϋ βραβευθέντος λέγεται 
ότι είναι ΐ> κ. Θ. Νικολαΐδης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΝ

Τήν 1 Μαΐου (ν) ήνοιξαν τάς πύ- 
λας των αί έτήσιαι έν ΙΙαρισίοι; εκθέσεις, 
ή τοϋ Πεδίου τοϋ ".Αρεως καί ή τών Ή-
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λυσίων πεδίων. Τά εκτεθειμένα έργα είναι 
πολλά, άλλά την μετριότητα της άξίας 
τών πλείστων πάντες σχεδόν δμοφώνω; οί 
Γάλλοι κριτικοί άνομολογοϋσι. Κύριον λό
γον της καταπτώσεως τών γραφικών 
ιδία έ'ργων, άνευρίσκουσι τάς ποικίλας ζαί 
άλληλοσυγζρουομένας θεωρίας περί τέχνης, 
άς προσπαθοϋσι νά έφαρμόσωσιν είς τά έρ
γα των οί ζαλλιτέχναι. Καί ή μέν έν 
τώ ΓΙεδίω τοϋ Άρεως ε'κθεσι; πολύ κα- 
τωτέρα κρίνεται της άλλης καί ή έζ τών 
έργων έν.ύπωσι; παν άλλο είνε ή εύνοϊ- 
κή. Αιαζρίνονται αί διακοσμητιζχί εικόνες 
τοϋ μεγάλου τεχνίτου Puvis de Chavan- 
nes, πολύ δέ κατώτερα·, θεωρούνται αί 
τοϋ Bernard καί Eliot. Τοπειογραφίας θελ- 
κτικωτάτας έζθέτουσιν οί Picard Monod 
καί δ υιός τοϋ μεγάλου Ρενάν Ary Renan. 
Άλλά τό κάλλιστον έ'ργον είνε δ μέγας 
πίνας του έξοχου ζωγράφου Dagnan Bou- 
veret δ α Μυστικός Δεΐπνος» περί ού μα
κράν δημοσιεύει κριτικήν μελέτην έν τή 
β Έφημερίδι τών Συζητήσεων»', διαπρεπής 
τείχνοκρίτης Άνδρέας Μισέλ, έςαίρων το 
διαπνέον βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα και 
την μεγαλοπρέπειαν τών μορφών.

Έν τή έζθέσει τών Ήλυσίων Πεοίων 
αντιπροσωπεύεται κάλλιον ή γαλλική τέ
χνη. Ό Tattegrain, έκθέτει μέγαν πί
νακα «Τά Ανωφελή Στόματα» πλήρη 
παραστατιζότητος καί ζωής. Έςόχους ε
πίσης εικόνας έκθέτουσι οί Durand, δ Ro- 
chegrosse καί ό Peler δ έπικληθεί; ζωγρά
φος τών έπαιτών, διότι άσμενίζει είς ττ,ν 
άπεικόνισιν τών πτωχών καί τών άλητών. 
Τ’· · ** *■ ίυπερεχουσιν ο 

Ό Bonnat έζ-
Ριζάρ τοϋ νϋν 
με ττ,ν χύτην 
ζχί τό τέλειον 

τις εις τάς προσω-

Είς τάς διαζοσμογραφίας 
Henri Martin ζχί ό Bonis, 
θέτει προσωπογραφίαν τοϋ 
ύπουργοϋ τής Δικαιοσύνης, 
ζωηρότητα τών χρωμάτων 
τοϋ σχεδίου κ εύρίσκει 
πογραφία; του.

Έζ τών γλυπτικών έργων έπαινεϊται 
εργον τοϋ Falguiere, όστις ώς γνωστόν 
άπεπεράτωσε τό σύμπλεγμα τοϋ Βύρω/ος, 
καί τοϋ Fremet δε ζαί τοϋ Βαρθόλδυ εύφη
μου μνείας τυγχάνουσι τά ε'ργα.Ή γλυ
πτική έν γένει αντιπροσωπεύεται οι σλι- 
γων έ'ργων, της γραφική: κυριαρχούσης.

ΙΙρό τίνος έτελεύτησεν δ διάσημος άγ- 
γλος ύδατογράφος Άλφρέδο; Χούντ. Έ
γεννήθη έν Λιβερπούλη τό 1830,τά πρώτα 
του δέ έργα, μετριωτάτης άςίας, ούδόλως 
προανήγγελον τον μέλλοντα έξοχο·/ ζω
γράφον. Διεκρίθη είς τήν άπεικόνισιν τών 
τοπείων τών πέριξ τοϋ Λονδίνου καί τοϋ 
δουκάτου τη; Ούαλλίας. Λί άπόύεις τών 
λιμνών Goring, Sonnings θεωρούνται ώς 
τά άριστα τών έργων του. Είς τά έργα 
του δ Χούντ προφανή φέρει τήν έπίδρασιν 
τών αισθητικών θεωριών τοϋ διασήμου τε
χνοκρίτου Ρούσκιν, τών έπικρατησασών 
έπί τόσας δεκαετηρίδας καί καθ’ών ήδη 
ήρχισε νά γενναται ζωηροτάτη άντίδρασις.

Άρνηθέντο’ς ν’ άναλάβη την διεύθυνσιν 
τοϋ έν Ιίαρισίοις ’Ωδείου τοϋ έςόχου συν
θέτου Massenet, διωρίσθη διευθυντής δ Ρενέ 

Δουβουά. Τόν διορισμόν τούτον άνεπιφυ- 
λάκτως αί γαλλικαί έφημερίδε: έπικρο- 
τοϋσιν. Έγεννήθη ούτος τω 1837, τά 
κάλλιστα δέ τών θεατρικών του έργων 
κρίνονται δ Τάσσος καί τό τελευταίο·/ αύ
τοϋ Xaviere.

-w-
Έν τώ παρισινώ θεάτρω «Vaudeville» 

προσελκύει καθ ’ έχάστην εσπέραν άπειρον 
κόσμον ή «Λυσιστράτη» τοϋ Δονναί. Έν 
ταυτη δ Δονναί έμιμήθη τήν Λυσιστράτην 
τοϋ Άριστοφάνους, ή δέ τοιαύτη μΐμησις 
έν γένει οέν κρίνεται άνεπιτυχής.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ

Ή Ρώμ» τοϋ Ζολά, τόνεώτα-. ον τών 
έργων αύτοϋ, μέγαν προξενεί θόρυβον. ’Αν
τιφατικά! εινε αί κρίσεις τών Γάλλων κρι
τικών περί τής αξίας τοϋ βιβλίου. Ό Φί
λιππος Ζίλλ έν τώ «Φιγαοώ» δημοσιεύει 
μακροτάτην μελέτην περί αύτοϋ, άναλύων 
αύτό καί προσπαθώ·/ ν' άποδείξη, οτι τό 
μυθιστόρημα τούτο, τό σημαντικώτατον 
τών έργων τού Ζολά, απεικονίζει, μετά 
θαυμαστής έναργείας, τάς θρησκευτικά; 
καί κοινωνικά; ανησυχία: τής ήμετέρα; 
έποχή;. Αί περιγραφαί τή; Ρώμη; κρίνον- 
ται έκ τών καλλίστων, αϊτινές ποτέ ά- 
πέρρευσαν έκ τοϋ καλάμου τοϋ μεγάλου 
μυθιστοριογράφου.

-W-
Ό ε'ξοχος συγγραφεύς Μελχιόρ δέ Βογ- 

κέ εδημοσίευσε περισπούδαστο·/ βιβλίον 
Πρό τον αίώνος, σειράν κριτικών άρθρων 
καί ιστορικών, έπί άνδρών τού αίώνό: μας. 
Διακρίνονται αί μελέτα·, περί τοϋ Taine 
τοϋ Έρεδιά, τή; δουκίσση; τού Βρολλί, 
τοϋ στρατάρχου Κανροβέρ. Αί πλεΐστα·. 
αύτών ειχον δημοσιευθή έν τή « ’Επιθεω
ρήσει τών δύο Κόσμων».

ώΚ-
Έν τή τελευταία συνεδριάσει τής Γαλ

λική; Ακαδημίας, προεδρευομένης ύπό τοϋ 
Ώσσονβίλλ. άπενεμήθησαν τά διάφορα 
άθλα. Ό υπουργός τών Εξωτερικών Ά- 
ζοτώ έλαβε 9.000 φρ. διά τήν ύπ ’ αύ
τοϋ συγγραφεϊσαν Ιστορίαν τοΰ καρόι- 
να.ΙΜου Ρισχι.1ιί. δ δέ Έρνέστο; Δωδέ, 
δ αδελφός τοϋ μεγάλου μυθιστοριογράφου. 
έλαβε 1000 φρ. διά τό ιστορικόν του έρ
γο·/ ΊΙ άστννομία και οί. Σουΐιν έπι τής 
ύπατείας.

-Μ-
Έν τή γαλλική « Έφημερίδι τών Συ

ζητήσεων». δ Διενναί δημοσιεύει μελέτην 
περί τοϋ δμοεθνοϋ; συμβολικού ποιητοΰ 

Ιωάννου Μωρεά;, έπ ’ εύκαιρία άρθρου 
τού έν Αθήναις παρεπιδημούντο; Καρό
λου Μωρρά.ς.δημοσιευθέντο; έν τώ «Messa- 
ger d’Athenes». Ό Διεναί δέν συμμερί
ζεται τον ενθουσιασμόν τού τελευταίου διά 
τόν Μωρεάς, μετά τίνος δέ δηκτική; ει
ρωνείας έκσφάζεται περί τή; άξίας τών 
ποιημάτων αύτοϋ. Θεωρεί αύτόν ώς μι
μούμενο·/ λεπτολογώ; τούς άρχαίου; Γάλ
λου; ποιητά; καί ίδια τόν Ρονσάρ καί τόν 
Βελλόν.

Την παρελθοΰσαν Πέμπτην άνεγνώσθη 
έν τή αιθούση τοϋ « ’Ελληνισμού» ή εί- 
σήγησι; ύπό τοϋ κ. Ν. ΙΙαπαλεξανδρή έπί 
τού δραματικού διαγωνίσματος τού συλλό
γου τών «Φιλοτέχνων». Κατ’ αύτήν ύ- 
πεβλήθησαν 16 έργα, έβραβεύθη δέ ή 
Αρτεμίσια καί έπηνέθη δ Λάμπρος Ί’σα- 

βέλλας τοϋ κ. Δελλαπόρτα. Τήν άγωνό- 
οικον επιτροπήν άπετέλουν οί κ. Άσώ- 
πιος, Καζάζης, I. Καμπούρογλους καί 
ΙΙαπαλεξανδρή:.

Ό κ Δ. Άναστασόπουλο; έδημοσίευσεν 
ώραίαν μελέτην εί; τήν «Πρωίαν, έν σειρά 
έπιφυλλίδων, περί τών « ’Αλγών» τοϋ κ. 
Κλέωνσς Ραγζαβή, τής πρό τριετία; έκ- 
δοθείση; λυρική; αύτοϋ συλλογής. Ό κ. 
Άναστασόπουλο; έν τώ προσώπω τοϋ ζ. 
Ραγζαβή άνευρίσκει τόν τελειότατο·/ ποιη
τήν τή; εποχής μας, έξαίρει δέ την γλώσ
σαν μεθ’ ή; είνε γεγραμμένα τά «“Αλγη». 
Άν ζαί δέν παραδεχόμεθα τά; καθ ’ ήμάς 
ύπερβολιζάς θεωρίας τοϋ κ. Άναστασο- 
πούλου δέν ζ’ν/άρ.ίήχ ιί άρνηθώμεν ότι ή 
μελέτη αυτή είνε γεγραμμένη μετά πολ
λής ζομψότητος καί γλαφυρία; καί δτι 
ποιητικόν αίσθημα διαπνέει τάς σελίδας 
αύτής.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Είς εξαιρετικήν εσπερίδα καλούνται οί 
κάτοικοι τών Αθηνών την αύριο·/ Δευτέραν 
έν τώ θεάτρω .-ών «Ποικιλιών». Δίδεται 
παράστασις ύπέρ σκοπού εθνικού, παρά- 
στασις ήτις δέν θά προκαλέση συρροήν, 
άλλά κατακλυσμόν κόσμου άπό τών επι
σημότερων μέχρι τών ταπεινότερων άντι- 
πρ σώπων τής Αθηναϊκής κοινωνίας, δια- 
πνεομένω/ όλων ύπό τού αύτοϋ αισθήμα
τος πατριωτισμού, ύπέρ τής κοινής αγά
πη; προ; πάν εθνικόν ζήτημα. Καί τό 
πρόγραμμα όμως τή; έσπερίοος είνε ικανόν 
να προσκαλέση τούς μάλλον «διαφόρους 
— άν είνε δυνατόν νά ύπάρξωσιν άδιάφοροι 
προκειμένου περί σκοπού έθνικοϋ. — Θά 
παιχθή ή «Γαλατεια» τού Βασιλειάδου. 
Ή κυρία I Ιαρασκευοπούλου θά άπαγγείλη 
τον « Εξόριστο·, Κρητικόν» τοϋ Παράσχου 
καί θά ψαλή ή « ’Ολονύχτιά τή; Κρήτης» 
συνοοευούσης ορχήστρα; ύπο τον κ. Λ. 
Σπινέλην.

ΑΤΤΙΚΟΝ ΙΙΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ. Πω
λείται πλήρη; αύτοϋ σειρά ( 1867 — 1896 ) 
παρά τώ έκδότη κ. Ε. Κ. Ασωπίω, παρ’ώ 
εύοίσκονται καί τόμοι διάφορων έτών προ; 
συμπλήρωσιν καί ό βουλόμενος άποταθήτω 
πρός αύτόν έν όδω Αγησιλάου άριθ. 32.

’ Ε ξ ε Γ> ό Ο »» 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΓ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ 

ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ, ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΑ
δι’έορτάς Σχολείων καί Οικογενειών.

Τιμαται όρ.2 (όιίι τό ΐζ,ωτε{ΐκό>- φρ.χρ.2} 
'Anevtiuriior: ΙΙρό; τόν x. .V. II. Παηαύόπου- 

.lor. έχδότ/,ν, διευθυντήν τή; «Αινπλίοεω; τών 
IlaiScuv», όδό; Αίολου, 119, ε*·; Αθήνα;.

’Απαραίτητον διά τάς εξετάσεις.

τώ κόσμω όντα ή καρδία μου ραγίζει ·■■ 
Όταν βλέπω τήν σύντροφον τοϋ βίου μου, 
έκείνην ήτις συνεμερίσθη τού; άγώνα; μου, 
τά; έλπίδα; μου, τάς άπ 
κατασυντετριμμένην ύπό 
ανίκανον νά γαλουχίστ, τ 
’Αχ! ·· 7 ’·-- 
γεινω κατόπιν ανευ αυτής ; ...

Ό Βουκαρέ κατέπεσεν έπί 
λίου.
μής έκείνης νά καθίσ-r, 
χειρών τό πρόσωπόν 
-κλαίω·/. Ή κυρία Μέσλερ έπιθυμούσα νά 
τόν πραύνη,

— ‘θά ά· 
υ.ελέτην την έφεύρεσίν σας ...

Ό Βουκαρέ άνηγέρθη ζωηρό; καί μει
διώ·/, χωρίς σημεϊόν τι τών προτέρων δα
κρύων του νά φαίνεται έπι τοϋ προσώπου

τει- κάποιαν έπίθεσιν σάς παρασκευάζει 
αύτά; τά; ημέρας ...

— Άς μή άνησυχώμεν οιά το μέλ
λον. άλλ ’ άς χαίρωμεν δι ’ ο,τι δέν συνέβη.

— Άς είνε κυρία. Γνωρίζετε ότι προ- 
θύαως άκούω τά παράπονά σας καί έτι 
προθυμότερο·/ προσπαθώ νά σάς άπαλάτ- 
τω άπό τά δυσάρεστα.

ΤΙ κυρία Μέσλερ δέν άπήντησεν, έκλι
νε τήν κεφαλήν ώς σημεϊον κατανευσεως 
ζαί εί; ένδειξιν τής πεποιθήσειός της εις 
τά: προσφερομένας ύπο του πιστού της φί
λου ύπηρεσίας.

— Μοί είπατε ότι Οά ΐδετε τόν Βου- 
ζαρέ. θά είνε εί; τόν προθάλαμον. Επι
θυμείτε νά τόν προσζαλέσω ;

— Ναί. Έχω καιρόν μέχρι τής ώρας 
τοϋ προγεύματος νά '.ον ακούσω.

Ό κύριο: Έλιφά; έξήλθε, μετ’ ολίγον 
δέ έπανήλθεν δδηγών άνδρα τινά ώχρο- 
ποόσωπον, φέροντα ένδυματα έρυπωμενα, 
τήν κόμην άνωρθωμένην καί βαδίζοντα μέ 
ήθος θαρραλέο·/. Χωρίς νά τόν έρωτήσωσιν 
ήρχισεν όμιλών μέ ζοχηρότητα κάτοικου 
τής μεσημβρινή; Γαλλίας.

— "Έχω τήν τιμήν νά ί/μΓ/.ώ πρός 
τήν κυρίαν Μέσλερ ;

— Μάλιστα, κύριε, άπήντησεν ή κυ
ρία Μέσλερ, έάν τό νομίζετε τιμήν σας.

— Ύψίστην, άνέκραξεν ό Βουκαρέ. 
Πρό μιας έβδομάδος προσπαθώ ^νά σά; 
ιδω ... νομίζω·/ τό μέλλον μου έξησφαλι- 
σν.ένον έάν κατώρθουν τούτο.

— Είπέτε μου, τι θέλετε ; τον ήρωτη- 
σεν ή κυρία Μέσλερ.

— Πρόκειται περί μιάς άνακαλύύεώ; 
μου, ήτι; θά άνατρέύη τον φωτισμόν τοϋ 
κόσμου ... Εύρον τόν τρόπον νά διαμοι
ράζω τόν ήλεκτρισμόν άνευ συρμάτων, 
άνευ εξόδων, διά μεθόδου ήπλουστατης... 
Μοί φαίνεται παράδοξον πώς άλλος τις 
δέν έσκέφθη τούτο πρότερον, άλλά πάσαι 
αί μεγάλαι έφευρεσεις οφείλονται εις την 
τύ/.Υ|''· „ , .......

Ό κύριος Έλιφάς, τον οποίον ηνοχλει 
ή φλυαρία τοϋ άνδρός, τον οιέκοψε :

— Πώς λέγεις αύτά άφοϋ εινε γνω
στόν, ότι δέν έφεϋρες τίποτε... ΙΙρό τί
νος κατεδιώχθης έπί νοσφίσει εμπορικών 
σημάτων ...

Τί λέγετε ; άνέκραξεν ό Βουκαφέ 
μέ άποτροπιασμό·/. Τί; ; εγώ : Μέ την 

, αξίαν τήν ίδικήν μου, νά προβώ ; · · ■ 
Άχ '. αύ-.ή ή δυσπιστία θώ ζαταστρέψη 
τά μεγαλείτερα σχέδιά μου '. ... Ή κυ
ρία Μέσλερ όμως είνε άνωτερου πνευματο; 
καί θά μέ έννοήσγ, ! ... Εκατόν χιλιάδες 
φράγκων δι' αύτήν είνε τίποτε '. Με το 
ευτελές αύτό ζεφάλαιον θά αναστατώσω 
τόν έπιστημονιζόν κόσμον.! ...

Ή κυρία Μέσλερ τώ είπεν :
__ Έάν θέλετε νά λάβω ενδιαφέρον 

δι ’ ύμά; ώμιλήσατέ μου περί τή; συζύγου 
καί τών τέκνων σας.

Ό Βουκαρέ μετέβαλεν άμεσως στάσιν 
καί φυσιογνωμίαν. Έδείχθη φοβερά κα
ταβεβλημένος :

— "Αχ '· κυρία, αύτή είνε ή μεγαλει- 
τέρα τοϋ βίου μου πληγή ! Όταν βλέ
πω νά πάσχωσι τά προσφιλέστερά μου έν

ογοητεύσει; μου, 
τή; λύπη; καί 

■ό τέκνον της ... 
κυρία, θά τήν χάσω ! ... τί θά

τίνος έδω-
Δέν τω ειχον εΐπεϊ μέχρι ^ή; στιγ- 

'Εκ-ρυψε διά τών 
ου καί ήρξατο

τώ είπε :
οστείλω πρό; έξέτασιν καί

Ό Βουκαρέ άνηγέρθ'

κρύων του

μόνον οϋτω θά παύσωσι τά βάσανά μου I 
Αλήθεια είμαι αχρείος, ώ; λέγει δ κύριος 
άπ’έδώ, τό έννοώ, άλλ ’ ύπάρχει άνθρω
πο; δυστυχέστερός μου ; Έχω δλην την 
καλήν θέλησιν νά γίνω εύθύς άνθρωπο;, νά 
κεοδίζω έντΐμω; τόν άρτον μου, και έν 
τούτοι; κάτι τι παρουσιάζεται, το όποιον 
έμποδίζει τήν έπιθυμίαν μου ... Ώ! νά 
μή δύναμαι ...

— Ήχυχάσατε, κύριε, ειπεν ή κυρία 
Μέσλερ. Άπό σήμερον ή σύζυγό; σα; θά 
λαμβάνη διακόσια φράγκα κατά μήνα ... 
Δέν θά πλουτίσετε δΓ αύτών, άλλά οεν 
θά πεινάσετε ...

— Ευχαριστώ ! Σά; εύγνωμονώ ! άνέ- 
κραξεν δ Βουκαρέ, πίπτων εί; τους πόδα; 
τής κυρίας Μέσλερ. Πώ; hi ουνηθω σά; 
έκφράσω ; ... Τήν ζωήν μου 1 θέλετε τήν 
ζωήν μου ;

— Νά την μεταχμιρισθήτε μετά θάρ
ρους είς τήν έργασίαν σας. At' αυτή: θά 
έξαγνίσθήτε . .

— Καί έν τούτοι; έάν έδίδετε πίστιν 
εί; τήν άνακάλυύίν μου !

— Αύτός είνε άδιόρθωτος, είπεν δ v.j- 
ριο; Έλιφάς. Βλέπετε ότι μέ δλην την 
χαράν τήν όποιαν έχει, δεν λησμονεί την 
τέχνην του ... τοϋ έγινε·/ έξις,Έλα, ελα, 
Βουκαρέ, τελείωνε πλέον ...

— Ά; είνε ! δώσατε του πεντακόσια 
φράγκα, είπεν ή κυρία Μέσλερ, διά νά 
πληρώτη τά επείγοντα χρέη του και έν- 
δυθή όπως δυνηθή νά εύρη καμμιαν εργα
σίαν.

— Κυρία, είπεν δ Βουκαρέ μέ θεατρικόν 
ύφος, το αίμά μου σά; άνήκει ...

Έ).αβε τά φράγκα, έχαιρέτισε βαθύ
τατα τόν Έλιφάς καί έξήλθε.

— ’Ιδού, κυρία, τό ήμισ·/ τή; πελα
τείας σας. Καθ’ έκάστη·/ άποδιώκω δεκάδα 
δλόκληρον τοιούτων άχρείων. Γνωρίζετε 
πού πηγαίνει τώρα δ Βουκαρέ ;

— Νά άναγγείλη τήν χαρμόσυνο·/ άγ- 
γελίαν εί; τήν οικογενειών του.

— Άπατάσθε. Πηγαίνει είς το καφε- 
νεϊον νά άναγγείλη εϊς του; φίλου; του οτι 
κατώρθωσε νά σά; άποσπάση πεντακόσια 
φράγκα. Αύριον αί αιτήσεις πρός περίθαλ- 
ψιν θά πολλαπλασιασθώσιν. Όλο·, οί φίλοι 
του θά εμφανισθώσι ζητοϋντες τήν ύπο- 
στήριξίν σα; εί; διαφόρους έπιχειρήσει;
των ...

— Πόσον έπλήρωσα τό θεωρεϊόν μου 
είς τήν προχθεσινήν παραστασιν, ήτι; εόόθη 
έπί -.ή ευκαιρία τη; άποχωρήσεω; έκ τοϋ 
θεάτρου τοϋ άρχαίου εκείνου -ηθοποιού ;

— Χίλια φράγκα.
— Διά διασκέδασιν πέντε λεπτών, ένώ 

εί; έκεϊνο·/ εδωζα πεντακόσια φοαγκα δι 
εν τέταρτον.

— Θά έπανέλθη.
— Δέν πιστεύω νά με εύρη και πα/.ιν 

τόσον πρόθυμον.
— Ίσως διότι δ κόμη; Βαλεντίνο; δέν 

θά ήνε τόσον θωπευτικός.
— Αύτά καί αύτά γίνονται καί λέγον

ται πάντοτε, τά όποια ζημιόνουν πολλά- 
κι; -.ήν άνθρωπότητα.

__ Μετά την τοιαύτην φιλοσοφικήν σαϊ

του.
— Σά; εύγνωμονώ εύγενεστάτη καί φι

λάνθρωπος κυρία ! . . . Είκοσι χιλιάδες 
φράγκων άρκοϋσι διά τήν εναρξιν. Είμαι 
βέβαιος περί τής επιτυχίας ...

Ό κ. Έλιφάς δι' ένό; κινήματος οιέ- 
κοψε τήν φλυαρίαν τοϋ άνθρώπου, απο
τεινόμενο; δέ πρό; τήν κυρίαν Μέσλερ :

— Όλα τά σχέδια αύτοϋ τοϋ άστείου 
εί; τούτο άποβ/έπουν νά βάλη στό χέρι 
τήν προκαταβολήν ταύτην ... Έάν τφ 
δώσητε τά: είκοσι' χιλιάδα; φράγκων δέν 
θά ήσυχάσητε, θά έχητε καθημερινά; ένο- 
χλήσει; ... πάντοτε αί δοκιμαί τή; έφευ- 
ρέσεώ; του θά είνε πρό; τό τέρμα ... και 
πάντοτε θά εγτ, άνάγκην χρημάτων . . . 
Μοϋ φαίνεται παράδοξον ότι τοιαΰτα τε
χνάσματα επιτυγχάνουν άκόμη και σή
μερον !

— Άλλά, κύριε, άνέκραξεν ό Βουκα
ρέ. θά μέ έκλαμβάνητε διά κανένα τυ
χοδιώκτην ...

— Πάνω κάτω, φίλε μου, άπήντησεν 
ό κύριος Έλιφάς.

Ό πτωχός Βουκαρέ έπαυσε τήν φλυα
ρίαν του, έ'κυύε τήν κεφαλήν καί μέ ύφος 
κλαυθμηρόν καί περίλυπον :

— Δυστυχώς δέν Οά δυνηθώ νά υπερ
νικήσω τ/·,·/ κακοβουλίαν 1 ... Θά χάσω 
τήν ζωήν μου ! Δέν άντεχω πλέον ! άπο 
εικοσαετία; παλαίω ! ... Κρίμα είς του; 
κόπου; καί τού; μόχθους μου, κρίμα ει; 
Τά χρήματά μου. τά όποια εί; μάτην έξώ- 
δευσα !* Άπό δλα τά έπαγγέλματα. διήλ- 
θον '. Μάλιστα, κυρία, έχρημάτισα καθη
γητή; τών μαθηματικών εί; τι επαρχια
κόν λύκειο·/, μηχανικός έν Ισπανία, ήθο- 
ποιός έν Λονδίνω, δημοσιογράφος στό Πα
ρίσι, τραπεζίτης εί; την Νέαν Ύόρκην. 
Έχρημάτισα κυβερνήτη; πειρατικού πλοίου 
εί; τόν πόλεμον τη; Χιλή; ... έκολλοϋσα 
προγράμματα εί; τά; οδούς, καί διένεμον 
ρεκλάμας... έχρημάτισα καί αστυνομικόν 
όργανον ... Μέ όλα αύτά δέν κατώρθωσκ 
τίποτε ! ... Κανείς δέ·. πιστεύει εί; τήν 
άνακάλυύίν μου ... Και έν τούτοι; ύπαρ
χε·. ! ... Καί πάλι·/ άπόψε Οά ύπάγω είς 
τήν άπαισίαν τρώγλην μου, και θα με 
πεοιστοιχίσωσι πεινώντα τά τέκνα μου, 
ή σύζυγό; μου. άλλά τί νά τού; κάμω ! 
Δέν άντέχω π'λέον, θά πέσω νά πνιγώ ...
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παρατήρησίν, είπεν ό Έλιφάς, επιτρέψατε 
μοι νά άπέλθω.

— θά δειπνήσωμεν μ.αζί άπόψε ;
— Έάν ήσθε μόνη, βεβαιότατα. 
— Θά σάς ειδοποιήσω. Χαίρετε.
Μετά τήν άναχώρησιν τοϋ Έλιφάς, ή 

κυρία Μέσλερ έπλησίασε μικρόν τι γρα
φείο·/ καί έζήτησε τάς έτοιμασθείσας ύπό 
τούτου έπιστολά:. Ή φιλάνθρωπος 
γυνή δεν έζησε πάντοτε έπί χρυσού θρόνου. 
Διήλθε καί αύτή ήμέρας στενοχώριας. 
Ήτο θυγάτηρ ίερέω; οιαμαρτυρομένου 
καί ύπανορεύθη τον Μέσλερ, όστις τότε ώς 
επάγγελμα είχε την προμήθειαν ζύθου εις 
τά διάφορα της 'Αλσατίας ποτοπωλεία. 
ΊΙ έπιχείρισι: αυτή δεν είχε μέν ζημίας, 
άλλά καί τά κέρδη ήσαν μικρά, δυσανά
λογα τών μεγάλων κόπων, τούς όποιους 
κατέβαλε. Ό Μέσλερ ήτο νέος ξανθός καί 
εύμορφος· καίτοι δέ βαρύς κατά τι τάς 
κινήσεις ήτο έν τούτοι; δραστήριος καί 
θαρραλέος. Μετά τόν γάμον του δέν έμεινε 
ευχαριστημένος έκ τών κερδών τά όποια 
τώ άπέφερεν ό ζύθος. Διά νά κερδίση πε
ρισσότερα ίδρυσε, καίτοι άνευ κεφαλα ων, 
βασιζόμενος όμως είς πολλά; ύποσχέσεις 
συνδρομής, ίδιον ζυθοποιείου. Δέν ήδυνήθη 
όμως νά άνθέξη είς τόν συναγωνισμ.όν. τόν 
όποιον τώ έ’καμον οί τέως προϊστάμενοί 
του. 'Ιδίως τόν έζημ.ίωσαν αί πιστώσεις, 
τάς όποιας παρεΐχεν είς τούς άγοραστάς 
του, ήναγκάσθη δέ έν τέλει νά πωλήση τό 
έργοστάσιόν του. Iίασαι αί οικονομία·, καί 
ή προίξ τής συζύγου του άπωλέσθησαν είς 
-.ήν καταστροφήν ταύτην, ήτις ύπήρξε τό 
προοιμίου τών μετέπειτα περιπετειών προς 
άπόκτησιν περιουσίας.

Άηδιάσας τό επάγγελμα τοϋ ζυθοπώ
λου, μετεβλήθη είς σιδηρουργόν. Έπρομη- 
θεύθη ίππον καί άμάξιον περιερχόμενος 
δέ τά παραμεθόρια χωρία ήγόραζε διά
φορα σιοηρικά άχρηστα. Έντός τριών ετών 
κατόρθωσε νά κερδίση οκτώ χιλιάδας 
φράγκων έν μέσω ποικίλων στερήσεων. 
Άλλά καί τούτο οεν ήτο αρκετόν είς τό 
επιχειρηματικόν πνεύμα τοΰ Μέσλερ. Ή 
φιλοδοξία του ήτο μεγάλη, ένόμιζεν οτι 
βγεννήθη διά νά γείνη εκατομμυριούχος. 
Έν τούτοις τήν καρδίαν του κατεβίβρω- 

σκεν ή έλλειψι; τέκνου, ή έλλειψι; κληρο
νόμου, είς ον θά άφινε τήν μέλλουσαν 
περιουσίαν του. ΊΙ σύζυγός το« τόν παρε- 
μύθέι, τώ ελεγεν ότι είναι άκόμη νέοι καί 
ότι ό Θεός θά τοϊς δώση τό ποθητόν τέ
κνον, ότι πρός τό παρόν ή έλλειψις τού
του τή δίδει τήν ευκαιρίαν νά τόν βοηθή 
είς τάς εργασίας του, είς τάς επιχειρήσεις 
του. Αύται είχον πολλαπλασιασθή, διότι 
πλην τών σιδηρικών, ήρχισε νά πωλή οι
νοπνεύματα. δημ.ητριακούς καρπούς, μαλ- 
λία καί άλλα είδη, έκ τών όποιων μετ ’ 
ολίγον εύρέθη κάτοχος εξήκοντα χιλιάδων 
φράγκων. Μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός 
τής συζύγου του έγκατέλιπον τήν ’Αλσα
τίαν καί άπεκατεστάθησαν εί; Ρείμας, 
ένθα έπεοόθη εί; το έμπόριον τού καμπα
νίτου οίνου, τόν όποϊον άπέστελλεν είς τά; 
άγορά; τής Αμερικής, ό πόλεμο: όμως 
τού 1870 κατέρριψεν έκ βάθρων καί τό 
οικοδόμημα τούτο τού Μέσλερ, διότι πάν-

τες οί άνταποκριταί του 
ύποχρεώσει: των, 
τά; ίδικά; του, 
πτώχευσιν έάν οϊ 
κνύοντο επιεικείς, 
του τιμιότητα. Άλλ' όμως 
πόρων, χωρίς έμπε— 
ένώ οί Γερμανοί είχον ... 
Ρείμας.

Κατά τήν εποχήν ταύτην ό Μέσλερ 
τριάκοντα έξ έτών. Κ είς
στρατόν, ήχμαλωτίσθη καί
άπήγετο εί; Γερμανίαν ήδυνήθη νά 

θ' οδόν καί νά συνάντηση 
Μετέβησαν άμφότεροι 

είς Τούρ, διότι οί Παρίσιοι είχον πολιορ- 
κηθή, καί προσεφέρθη είς 
νά προμηθεύση τι' 
στρατόν όπλα, άρβίλας 
δείχθη τόσον πειστικός, 
σεις του έγένοντο δεκταί 
είς Αμερικήν πρός π 
τών 
ληφθείσας 
πολεμεφόδια, ένδύματα καί άνέπ 
αύτην δραστηριότητα, 

άκόμη Οά ήδύνατ 
ή; ι' 

έ< Άγγλίιγ δάνειον ύπέρ 
. Ή ειρήνη επήλθε 

καί μεθ' όλα; τά; επιχειρήσει; καί του; 
κόπους του εύρέθη καί πάλιν πτωχό:, καί- 
τ-.ι Γ,ιενειοίσθ-Λ εκατομμύρια. Οί ισχυροί

7 ητο
τον
έ*/6)
δραπετεύσχ; καθ' 
τ-ήν σύζυγόν του.

διότι 
καί προ

ήρνήθησαν τάς 
ένώ αυτός έξεπλήρωσε 
καί θά έκηρύσσετο εί; 
δανεισταί του δέν έδει- 
χάρις εί; τήν μεγάλην 

εύρέθη άνευ 
•όριον, χωρίς εργασίαν, 
είχον καταλάβει τάς

τήν κυβέρνησιν 
ά άναγκαιοϋντα διά τόν 

- καί στολά;. Έ- 
ώστε αί προτά- 
καί άνεχώρησεν 

ραγματοποίησιν αύ- 
Έντός ολίγου έξεπλήρωσε τάς άνα- 

ύποχρεώσεις, άπέστειλεν όπλα 
τυξε τοι- 

ώστε καί στρατη
γού: άκόμη Οά ήδύνατο νά προμηθεύση. 
Κατά τήν εποχήν τή; άνακωχή; διεπραγ- 
ματεύετο έ< 'Αγγλία δάνειον ύπέρ τή; 
γαλλική; κυβερνήσεως.
..' ι·ν .. . _.·..

ου; του εύρέθη 
ι διεχμιρίσθη ί::

Εύρισκόμενι ς έν Ιίαρισίοις πρό; εύρεσιν 
εργασία;, συνήντησεν ήμέραν τινα τον συμ
πατριώτην του Έλιφάς Κλεμάν. ταμίαν 
τής τραπέζης Γΐιλέ καί Βερζέ. Ό τραπε
ζιτικός ούτος οίκος άνεζήτει ικανόν τινα 
ύπά/.ληλον, όπως τόν άποστείλη εί; τό 
άκρωτήριον τής Εύέλπιοος άκρα; καί είς 
Νατάλην νά έξετάση τ-ήν παραχώρησιν 
μεταλλε'ων διά τήν έκμετάλλευσιν τών 
όποιων επιχειρηματίας τι; προϋτίθετο νά 
ίδρύση εταιρείαν διά μετοχών. Ό Μέσλερ 
έπαρουσιάσθη, έγένετο δεκτό; καί άνεχώ
ρησεν. Άμα τή άφίςει του εί; τά; χώρα; 
ταύτας κατενόησεν ευθύ: τά μεγάλα 
κέρδη τά όποια ήδύνατο νά πραγματο
ποιήσω εί; τούς παρθένου; αύτούς τόπου;, 
ώς δέ έπεράτωσε -.ά; υποθέσεις του τραπε
ζιτικού οίκου υ.ετέβη εί: Τοανσβκλ ϊνα 
έργασθή έκεϊ δι’ίδιον λογαριασμόν.

Αυτός πρώτος μ,ετά τινο; Άγγλου ονο
μαζόμενου Νάρισων, έξεμεταλλευθη τάς 
αόαμαντοφορους εκεί έκτάσει;. Οί υλίγι- 
στοι Ευρωπαίοι, οι άποκαταστο θέντε; εί; 
τάς αγνώστους εκείνα: χώρας, έπεδίδοντο 
είς άγροτικά: εργασίας, μιμούμενοι του; 
αύτόχθονας. Τινές τούτων, οί τολμηρότε
ροι, έπεχείρησαν νά άνεύρωσι χρυσοφόρα 
εδάφη, άλλά πάντες άπωλέσθησαν. φονευ- 
θέντες ύπό τών μαύρων. "Οτε Άγγλο; 
καί ό Μέσλερ μεγίστου; κατέβαλον μό
χθου; καί πλείσο 
μόνη δέ ή ιδέα 
πλουτισμού τοϊς 
έγκαρτε ρήσεως.

Μέ τό όπλον 
κροτον είς

Άγγλ 
μεγίστους κατέβαλον ...

ου; ύπέστησαν κινδύνου:, 
τής επιτυχία; καί τού 
έοιόον τά; δυνάμεις τή;

έπ ’ ώμου καί τό πολύ- 
την χεϊρα κατόρθωσαν έν συνο-

δεία τριών αύτοχθόνων νά έπανέλθωσι με- 
τά οεκαοκτάμ.ηνον περιπετειώδη 
έρήμους βίον είς Νατάλην, 
τους πρώτους άκατεργάστους 
τους όποιου: έπώλησαν άντΐ 
ρίπου έκατομμυρίου φράγκων, 
έγκαρδιωθείς έκ τής π 
χίας άπεφάσισε διά 
κέροους του νά καταρτίση άληθή έκστ; 
τείαν.

είς τάς 
κομίζοντε; 

άδάμαντας, 
ήμίσεως πε- 
Ό Χάρισων 

ρώτης ταύτης έπιτυ- 
τού μεριδίου έκ τοϋ 

■ ; \ ?χ" 
ΙΙροσέλαβεν εκατόν άνδρας, ήγό- 

ρασε τά άναγκαιοϋντα διά τήν κατασκή- 
νωσιν είδη καί άνεχώρησε παρά τάς 
βουλάς τού Μέσλερ, άλλά διά νά μ.ή 
νέλθη πλέον.

Ο Μέσλερ μεθοδικότερος μετέβη εί: τά 
αύτά μέρη ώς πρότερον καί μετά παρέλευ- 
σιν ενός ε'τους έπανήλθεν είς ΙΙραιτωρίαν 
κομιστή; μεγάλη: ποσότητες άδαμάντων. 
Έκ τή; πωλήσεω; καί τούτων εύρέθη κά
τοχο; περιουσίας οκτακόσιων χιλιάδων 
φράγκων. Έκ τούτων έτοποθέτησε πεντα
κόσια: εί; τόν τραπεζιτικόν οίκον ΙΙιλέ 
και Βερζέ. έγραψε δέ καί είς τήν σύζυγόν 
του νά έλθγ, πλησίον του, βέβαιο: πλέον 
περί τή; τύχης του. Διά τών ύπολοίπων 
τριακοσίων χιλιάδων φράγκων ήγόρασε 
μεγάλα; έκτάσει; γαιών πρός έκμετάλλευ- 
σιν, έμίσθωσεν έργάτας άφοσιωμένου:, έ- 
προμηθεύθη τά άναγκαιοϋντα εργαλεία 
και έκανόνισε τήν άσφαλή μεταφοράν τοϋ 
εμπορεύματος του, οΰτω; ώστε νά μή 
ύπάρχη άνάγκη τής μεταβάσεώς του εί; 
τον τόπον τής πωλήσεω;. Μετά δύο έτη 
κατώκει μετά τή: συζυγουτου χωρίον τι,εί; 
το όποϊον έδωκε τό όνομά του, κατοικού- 
μένον 
του. 
αύτοϋ 
έπεοόθη εΐ.

συμ- ι 
έπα-

-οϊον εδωκε 
ύπο τών ύπερδιακοσίων εργατών 

Έγκατέλιπεν εντελώς τά; έρεύνα; 
προ: άνακάλυψιν άδαμάντων καί 

; την έκμετάλλευσιν τών χρυσο- 
ρυχείων. Κατά τήν πρώτην έγκατάστασίν 
του άνεϋρε πλούσιον μεταλλείου χρυσού, 
σπουδαιότερα δέ τοιαύτα. είς τά; κατόπιν 
έρευνα: του. Έκ φόβου δέν έξεδήλωσε τήν 
χΖ“^·' "ίυ, άλλά καίτοι έγνώριζεν οτι άνε- 
παυετο πλέον έπί δισεκατομμυρίων, έξη- 
κολούθει νά έργάζηται νυχθημερόν ώς ό 
πτωχότερο: τών ανθρώπων.

Επί δεκαετίαν όλόκληι 
συναγιονισμόν. Διά 
φά; είχε προμ.ηθευθή έξ Εύρώπη: 
τά άναγκαιοϋντα έργαλεϊα καί ' 
μοδίους έργάτας, ενγ-~·' 
τώ έμπιστευθή, 
σοί δώσω 
των σου, 
είς έμέ». 
ράκοντα 
πιστεύθη 
γησιν καί χω. 
ζητήση μέρος : 
ό Μέσλερ 
άφοΰ τ<;> άπέστελλεν ε'κάστ: 
λεία, άλλά περί τοϋ είδους 
είχεν άσαφή τινα ιδέαν.

Μετά καιρόν ε"λαβεν ί 
Μέσλερ, οιά τής όποιας

φάς είχε

ν ούοένα είχε 
τού φίλου του Έλι- 

·. έξ Ευρώπης πάντα 
. · , ,ύ’ ά?- 
έγραψε δέ είς αύτόν νά 

άς οικονομίας του. «Θά 
καλόν λογαριασμόν τών χρημά- 
τω ε’γραφεν, έχε εμπιστοσύνην 
Ό Ελιφάς ήτο κάτοχος οεσσα- 

χιλιάδων φράγκων, τώ τά ένε- 
χωρίς νά ζητήσγ καμμίαν έξή- 

ίς έπί πολλά έ'τα, νά τώ 
ι τών κερδών. Έφρόνει ότι 

θά ε'καμ.νε καλά: εργασίας, 
τε τόσα εργα
τών εργασιών

στολήν τοϋ 
Μέσλερ. διά τής όποια: τώ άνήγγειλεν 
ότι ποσον πεντακοσίων χιλιάδων φράγκων 
άναλογοϋν αύτώ έκ τών κερδών άπεστάλη 
έπ’ όνόμοτί του είς τήν Τράπεζαν ΙΙιλέ 
καί Βερζέ. Ό Έλιφάς τφ έζήτησεν έξη-


