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θας έσχε. Τόν ’ Εδ. Φλέγελ εύσυνειδήτω; δυνάμεθα νά κατα·
τάξωμεν εί; τά τελευταία μνημονευθέντα θύματα, άτινα
Ιπεσον έπί τής σκηνής τού θεάτρου, δπερ ολόκληρο; άπαρτίζει ήπειρο;.
,
Αί έξερευνητικαί άποστολαί ύπό τών Κυβερνήσεων και
τών έταιρειών Ευρωπαϊκών κρατών, ίδίςε ’Αγγλίας Γερμα
νία; καί Ρωσσίας,1 ό πόθος πρό; τό άγνωστον καί τά; ανα
καλύψεις, συνέτεινον ώστε νέαι φιλοδοςίαι νά γεννηθώσι, νέαι
δυνάμεις νά προ&θέσωσιν έαυτάς έπί έπιτυχίςι πληρέστερα
■τής δεούσης έρευνήσεω; καθ’ άπαντα τά σημεία, άτινα θά
ήδύναντο νά γνωρίσωσι πλήρη, ώ; ο’ιόν τε ήμΐν τήν περίεργον
φυσιογνωμίαν τής ηπείρου.
9
Έξ
έρωτος
πρό;
τήν
επιστήμην
καί τή; εαυτού πατρίδος
Ο ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
τήν έκεϊ έπικράτησιν ΐνα υπηρέτηση, άπήλθεν ό Ε. Φλέγελ
εί; τάς Άφρικανικάς έρήμους μετά καρτερία; άξεοσημειώτου
ΤΥΧΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
έρευνήσας καί μελετήσας,όσον έπέτρεψεν ό θάνατος, τά; χώ
ρα; έκιίνας, άξιολογωτάτα; καταλιπών τή γεωγραφική επι
.
Α'.
στήμη
σύμβολά; περί τής καταστάσεω; καί τοΰ πολιτισμού
.Ή γή τώχ κατα,-Ατήσίων.—*
0 κ. Kay. Φ.Ιέγε.1.
αύτών,2*ώ; καί τά κατά τήν άνακάλυψίν του τών πηγών τοΰ
Ή ’Αφρική μέ την τετραπλασίαν τή; Ευρώπη; έκτασίν ποταμού ΒβΠΟάό, προς^ά; ούδείς εΐχε πρΐχωρήση μέχρι τής
τη; καί μέ τά ύπιρδιακόσια έκατομμύρια τών κατοίκων της εποχής έκείνης.
άπέσπασεν άπό
*0 αδελφός αύ
τινων ετών την
τοΰ. κατά δύο
• προσοχήν τηςπε·
έτη πρισβύτερο;
πολιτισμένης α
τοΰ έξιρευνητοΰ,
δελφή; τη;, κακαθηγητή;έν τή
ταστάσα τό κέν
ρωσσική ΰπηρετρον τής κατασί<ρ, ύπείκων εις
κτήσεως τών ι
τό αδελφικόν φίλσχυρότερων ευ
. τρον καί τόν σε
ρωπαϊκών εθνών
βασμόν πρό; τήν
ίεράν μνήμην τοΰ
κατακτήσεως πε
ριφανούς ύπό πά
άειμνήστου ά‘δελφοϋ, ινα δ
*
σαν έποψιν, διότι
άφ Ίτέρου κατα• ή ένεστώσα κατάστασι; αύτής
στήση γνωστά;
καί ή ατελή; έτι
καί τά; εργασίας
αύτοΰ συνέλαβε
•γνώσις πολλών
άβάτων ύπό Εύτήν εύτυχή ιδέαν
νά μεταβή λίαν
: ρωπαίου έρημων
ύποδεικνύει καπροσεχώς είς τήν
.Δυτικήν κάί Κενταδήλω; τήν α
τρφαν Εύρώπην,
νάγκην τής δε’
ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΕΛΑΣ
ΐνα ΐπιδιώξη καί
έρευνήσεων έκπολιτίσεω; καί προόδου', ών τήν έπιδραβιν πλεϊστα μέρη έπιτύχη τήν έκδοσιν τών έργων τοΰ μακαρίτου άδελφοΰ του.
αυτής ούδέποτε έγνων. Ό πολιτισμό; τού ΙΘ'. αίώνος ρί Νΰν δέ έπωφελεϊται τής ευκαιρίας, ταξειδεύων είς τά κέντρα
πτει ήδη τάς φωτεινά^ τής.γνώσεως ακτίνα; ΐπί τής άχλύο; τη; ’Ανατολή; καί κατερχόμενος είς τήν Ελλάδα, είς τό
•τής βαρβαρικής άμαθίας, ήτις περικαλύπτει τάς αχανείς ελεύθερον αύτής βασίλείον, άφοΰ έπεσκέφθη τά; Σποράδα;
εκτάσεις της καί βαρύνει τούς άπυλςτίστους πληθυσμού; τη;. πρό; Ν. τή; ήμιλυτρώτου Σάμου καί τήν Αίγυπτον, άνα-,
. ’Εν τή μεγάλη οίκογενέίερ τής άνθρωπότητος προσηλυτί φέρει τά τοΰ άδελφοΰ του καί έν μέν τή ’Αλεξάνδρειά έποιή-·
ζεται νέα αδελφή, όλως τής τών άλλων προόδου ανίδεος. σατο διάλέξιν γερμανιοτί περί αύτοΰ, ύπό τήν προστασίανΕίτε σκοποί κατακτητικοί πρός ύ^οδούλωσιν ύπάρχουσιν,είτε ;
έκ καθολικωτέρας ύπέρ ε’κπολιτίσεώς τίνος ιδέας άγονται οί
1 ‘Η τελευταία αύτη ίσχάτως μόνον, καλώς ποιούσα, άνεμίχβη έν τφ ζη--·
ερευνηταί, πάσα ενέργεια φέρει έν έαυτή τόν τύπον εύγενοΰς τήματι τής ’Αδυσσινίας· άλλά -πιστεύεται ότι βά περιορισθξ ίχεΐ μόνον,
άμίλλης, παρίσταται δ’ ώ; έκ τούτου κατά τά τελευταία διότι νδν, ώ; έχ τού θανάτου τοΰ Φλέγελ έχει συμφέροντα χαί έν τή Β*·
νονέ
’
ίδίως έτη συνεχώς ώ; θέατρον έχον τάς δραματικά; του
2 Ώς λ. χ. χάρτας τής -περί τοΰ Νήγειρα χαί Βενουί ά-χανοΰς χαί εύφο
ρου λεχάνης, πολλά χαί περιεργύτατα Άραδιχά έγγραφα, τεχνιχώτατα σχε-.
περιπέτειας καί τά συμπαθή του θύματα.
ίν σχίσει πρός τάς τέχνας χαί τήν βιομηχανίαν τών χωρών
Ό Έδουάρδος Ροβέρτος Φλέγελ δεν ύπιλήφθη έν τή διογραφήματα,
ίχείνων, τείχη περιέχοντα θησαυρόν λίζεων τής γλνϊσσης τών Χάουσα, ήν.
τοιαύτη δράσει καίτοι πολλάς καί δυσυπερβλήτους τά; άκάν· άριστά ίγίνωσχε, χλπ,
Έδουάρδο; Φλίγελ, 6 έξερβυνητήςτή«‘Αφρική;.,Τύχοιε καί ϊργα,
ύπό Δ. I. Κ.— 'Η ‘Αμερική «Ις Εύρώπην. Μελίτη ίπί τής προόδου
τών τεχνών χαί επιστημών, υπό Φ. Π.—Φιλοσοφία έπί τή; Φύσεως,
ύπό Φρίχ.— Τό βόρειον σέλας. Έπιστημονιχή ίςίλιξις, (μετ' είζονος),
ύπό Φ. Π. — *Ο ΒΙεσηρδρινός ‘Αστήρ ή ή Γή τών άδαμάντων
(Μυθιστορία Ιουλίου Βέρν), μετάφρασις ύπό ά. I. Κ. — ΤΔ Αροτραν,
Έργασία χαι τίρψις, (εΐχών), ύπό Δίχ.—Νικόλαο; Λουΐζίδη; (μετ' εΐχόνος), ύπό Μ. I. Μ.—Τό φεγγάρι τή? άνβρωπότητος, ύπδ Γ. Π.
— Αινίγματα.—'Ανταποκρίσεις.
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Η ΦΎΣΙΣ

τού αύτόθι Ρώβσου προξένου κ. de Willieas, έτέραν δ’εν
Καίρφ γαλλιστί, .^άσαν .φροντίδα άναλα,βούσης της Κεδιβικης Γεωγραφικής ’Εταιρείας.1
Ο ». Κ. Φλεγελ κατηλθεν εΐς ’Ανατολήν καί χάριν μέν
. μελετών ινα γνωρίση τον τόπον καί τους κατοίκους έξ ιδίας
άντιλήψεως, ««πληρών οΰτω διακαή πόθον δν αείποτε
ύπέθαλπεν έν τη εαυτοί! καρδίκ, άλλά καί ένεκα της ύγείας
του προσβληθείσης έκ τών συγκινήσεων τής τραγικής κατα
στροφής του αδελφού του. Γεννηθείς δ κ. Κ Φλέγελ ώς και
ό αδελφός του έν Βίλνςβ, έτελείωσε τάς φιλολογικές σπουδάς του έν τφ πανεπιστημίφ τής Πετρουπόλεως, διωρίσΟη
δε ,έν Ρωσσια καθηγητής τών παλαιών γλωσσών καί τής
γερμανικής, έπί 14 έτη διδάξας. Ό θάνατος δμως τού Έδ.
Φλέγελ ήνάγκασαν διά κληρονομικούς λόγους αυτόν νά πα
ραιτηθώ τής δέσεως καί μεταβή τφ 1888 είς Γερμανίαν,
• ένθα μετά ενός έτους διαμονήν, καθ' ήν πολλαί τφ επεδείχθησαν συμπάθειαι, κατήλΟεν έξ άγνοΰ έρωτος εΐς τήν ’Ελ
λάδα, ής ή εντελής γνωριμία αποτελεί διά τόν εΰγενή λό
*
γιο
τήν έκπλήρωσιν ανάγκης ψυχικής. Άπόδειξις, ότι είναι
η τετάρτη ήδη φορά, καθ’ ήν επισκέπτεται τό ίοστεφανον
πτολίεθρον, τφ 1875 τό πρώτον, ειτα τφ 188.0, τώ 1889
κοςτα τούς γάμους τοΰ Διαδόχου, ότε καί άρθρον άπέστειλε
τή « Έφημερίδι τής Σιλεσίας» καί νΰν ήδη. Ό κ. Φλέγελ
έπ θυμει νά σπουδάση τόν έλληνισμόν, καθ’ όλην τήν έκτασιν τής πάλαι Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Καί ώ; συγγραφεύς δε ό φίλος ημών επίσης διακρίνεται. Τφ 1879 έδημοσί ευσε γερμανιστί βιβλίον «Ή κλίσις τών έλληνικών ρημάτων»,
οπερ έξέδωκε καί ρωσσιστί μετά εν έτος. Τφ 1882 έν τφ
γερμανικό περιοδικφ «Aussallen Wellheiben» «δημοσί
ευσε περιήγησίν του ύπό τόν τίτλον «Έξ έβδομάδες έν Έλ
λάδι», τφ 1888 ρωσσιστί βιβλίον «Ύπο τόν ουρανόν τής
Ελλάδος» καί έτερον γερμανιστί περί σπουδαίου γλωσσολογικοϋ ζητήματος, ήτοι «Τής 'Ιστορίας τών ειδών τής πράξεως», όπερ ευμενέστατα Ικρινεν έν τή
ό ήμέτερος
κ. Γ. Χατζηδάκης. Έδημοσίιυσε τάς «Έπιστολάς τοΰ άδελφοΰ του έξ ’Αφρικής» άπό τοΰ παρελθόντος δέ ’Ιανουά
ριου εις τέσσαρα φυλλάδια μέχρι τουδε έν τφ έν Μιλάνφ
'ίκδιδομένφ μηνιαίφ περιοδικφ «Esplorazione Commer
cial©». περιγραφήν, ύπό τόν τίτλον «Αί σημερινά! Άθήναι.2
Ηδη επωφελούμενος τής περιοδείας άναμιμνήσκεται καί πά
λιν τοΰ εξερευνητοΰ Φλέγελ·, περί ου ή παρούσα διατριβή.

ταυθα ή ευαίσθητος καί νεανική αύτοΰ καρδία ήσθάνθη ετι.
άγνον καί διακαή έρωτα προς ώραιοτάτην παρθένον, βληθεϊσα άμα τή μετ’ αύτής γνωριμία, άπό τά γλυκόπικρα βέλη
τοΰ υιού τής Κύπριδος. Ή νεανις ήτο πλούσια, κατήγετο
δ’ έκ Βοστώνης. Περί τής ώραιότητος καί χάριτος αυτής:
μαρτυρεί καί ή επωνυμία, ήν τή"άπέδωκεν ό έπιφανής Χάουλβαχ, καλέσας αυτήν for. Άλλ’ είς τήν πλήρωσιν τών
πόθων αύτοΰ παρενετίθεντο αί κοινωνικά! προλήψεις καί άποστάσεις. Διό καί ή είς ’Αφρικήν περιήγησις Ισχεν ώς μίαν
τών κυρίων άφορμών καί τόν έρωτα αύτόν, καθότι άποκτών δνομα διά τών τολμηρών έρευνήσεών των θά άνήρχετο
ίσως μέχρις αύτής καί θά καθίστατο οΰτω δυνατή ή έκβασις τοΰ ονείρου του. Καί άνεχώρησε· μέν έκείνη μετά τής.
μητρός της εΐς Ιταλίαν, άλλά τό κέντρον . έμεινεν είς τήν
καρδίαν τοΰ εικοσαετούς νεανίου. Ήτο φύσει μεγαλεπήβουλος, άλλά καί ή άγάπη ήδη συνέτεινεν ώστε ν’ άναδειχθή
πλέον η άξιος, ΐνα διεκδίκηση μίαν κόρην. Μετέβη οθεν, είς
Άμβοΰργον, όπερ, ένεκα τής άμεσου συγκοινωνίας μετά τής
’Αφρικής, ήτο ό προσφορότερος τόπος, ϊνα μελετφ τά.κόΓτ’
αυτήν. Ενταύθα γίνεται οπαδός τοΰ δόκτορος Έο. Μπάρτ,
τέκνου τοΰ ’Αμβούργου, μεγάλου δέ περιηγητού,·καΐ έκλέγει τή ύποδείξει του- πρός έρεύνησιν τόν ποταμόν BotlOUe,
ώς τό σπουδαιότερο» τής ’Αφρικής μέρος. .Μετά διετή έν
Άμβούργω διαμονήν άποφασίζει ν! άπέλθη τέλος εις ’Αφρι
κήν. Μεταβάς δ’ έκεϊ μόλις εικοσαετής, είσήλθεν ώς υπάλ
ληλος είς τά καταστήματα τρΰ πλουσίου εμπορικού οικουΓάϊζερ και Βίττ, έν οί; ΰπηρέτησεν επί τριετίαν.
Είς τήν ’Ακτήν τών Δούλων, ώς ώνόμαζε τήν Αφρικήν,
έφθασεν ό Εδ. Φλέγελ διά τού βρικίου «Ματθίλδη» μετά
διμηνον πλοΰν, τόν Δεκέμβριον τοΰ 1875.Έμεινε κμτ’άρχάς
έν τή πόλει Λάγφ, ένθα έπί πολύ δεόντως1 προπαρέσκευάσθη·.
διά τό μεγα έργον. Έγύμνασε τό σώμα εΐς τάς κακουχίας,’
έξέμαθε τών ιθαγενών τάς διαλέκτους καί τήν ’Αραβικήν,’
άνέπτυξε σχέσεις μέ διάφορα πρόσωπα έλθόντα εκ τοΰ έσω-τερικοΰ τής ’Αφρικής καί δέν άνέμενε πλέον, ή κατάλληλον
εύκαιρίαν, ίνα φθάση είς τά ενδότερα. Καί ή ευκαιρία δέν
ηργησε νά έλθη. Έν τφ άγγλικφ άτμοπλοίφ, έφ ’ ου έπεβιβάβθη ό Φλέγελ έν έτει 1’879 «Henry Veenn» τής Ιε
ραποστολικής Εταιρείας «Church-Missionar.y» τοΰ Λονδί
νου, ό λογιστής έγκατέλειψεν ένεκα άσθενείας τήν θέσιν του
καί ταύτην άνέλαβεν ό Έδ. Φλέγελ. Ώς υπάλληλος έν τφ«Η. Veenn» έπεσκέφθη τήν πόλιν Βικτωρίαν κειμένην είς·.
•
.
Β’.
τούς πρόποδας τού όρους Καμμερούν, άνέρρηχήθη μεδ’ .ετέ
Τά πρώτα έτη τοΰ ’Εδ. Φλέγελ.—Ό έρως τον οδηγεί είς ’Αφρικήν. —Ίονί—
ρων δύο εις τήν ύψίστην κορυφήν καί τον ’Ιούλιον τοΰ αύτθ’7
Δύο έτη έν ’Αμδούργφ. —Υπάλληλος έν ’Αφρική.—'Ακτή τών δούλων.__
έτους έκαμε τό ταξείδιον τών ποταμών Νηγειρος καί BeΛογιστής άτμοπλοίου.—Ε"; Ριμπάγο έμδηλοΰταιή τών έρεννώνέναρξ-.ς —
’Ιχνογραφία τοδ ροΰ Bgnone. —Υποδοχή έν Άγγλίφ καί Γερμανία —
noue.Έφθασεν είς Ριμπάγο,-ίκεϊ δ ανεγνώρισί τήν αλήθειαν,
6,υΟ0 μάρκα ή πρώτη συνδρομή.— Σοκοτό. —’Αδάμαουα.—Β. ταξεί
ήν
έξέφερεν ό Μπάρτ περί τών πηγών καί ήρξατο πλε’ον έρ—
διον. —Είς σύντροφος ιθαγενής.—’Ανακά.λυψις τών πηγών τοδ Benoue.
“’Ιδέα περί Γερμ. άποιχιών.—Καί ποιητής.—Αί 6,000 γίνονται 30,000.
γαζόμενος καί ώς λογιστής καί ώς γεωγράφος έρευνητής.
, —Καί έιέρα ύποστήριξις —'Επιστολή λαμβανομένη μετά έν έτος άπί τής
’Ενταύθα πρώτον άναδείκνυται ό Έδ. Φλέγελ. ’Ιχνογρά
άηοστόλής —Ή Γερμανίά άρχεται ίδρύουσα άποιχίας.
φησε» έπί επτά μεγάλων φύλλων τόν ρούν τοΰ ΒθΠΟΠβ άπό
Ό Έδουάρδος Ροβέρτος Φλέγελ έγεννήθη εν Βίλνα τής Τζών μέχρι Ριμπάγο, μέρος παρθένον ύπό έποψιν έρευνήβορειοδυτικής ,Ρωσσίας τή 13 (ν) ’Οκτωβρίου 1852’ έν ηλι σεων, έπεσκέφθη τάς πόλεις Μοΰρι καί Βούκαρι, περί τά
κία εξ έτών έστερήθη έν Μιταύιρ τοΰ πατρός του. ’ Ανέτράφη τέλη δέ τοΰ Δεκεμβρίου επιστρέφει, ΐνα πορισθή μέσα:
έν Μιταύά καί Ρίγα, έκπαιδευόμενος υπό μητοός άρίστης, διά τήν περαιτέρω έρευναν, είς Εύρώπην δια τής ’Αγ
αποπεράτωσε δε τάς σπουδάς του έν Μονάχφ είς τό έμπο- γλίας, ένθα τόν υποδέχονται κάλλιστα. ’Απέρχεται είτςσ'
ρικόν σχολιϊον τοΰ κ. Φλιδλάϊν, τφ 1873. Έκ νεαρωτάτης είς Γερμανίαν πρός συνάντησιν τοΰ άδελφόΰ του κ. Καρ.·
έτι ηλικίας ζωηρόν ήσθάνετο ζήλον ΰπερ διαπράξεως μεγά Φλέγελ έν Λειψίφ, καί παρά τών Γερμανών λογιών δ’ έπίσης1
λων έργων, «φ’όσον δ’ηΰξάνετο ή φιλοτιμία αΰτοϋ έπί το «ύμενοΰς τυγχάνει ύποδοχής, ιδίως ύπό τοΰ Νάχτιγαν ευ
σοΰτον έμορφοΰτο ό σκοπός, καί ισχυροποιείτο ή τάσις αΰτη Βερολίνφ καί τοΰ Μπέϊμ έν Γόθ$.
πρός -το άγνωστον, είς τοΰτο δέ καί συνετέλεσαν πολύ τά εμ
Άλλά μέσων υλικών πρός έξακολούθησιν τής περιηγήσεώς
πνευσμένα έργα των μεγάλων ποιητών Γκαΐτε, Σίλλεο καί του δέν επιτυγχάνει έν Γερμανίφ μεθ’ όλην τήν καλήν ύποΣαίξπηρ, άτινα άπλήστως τότε άνεγίνωσκεν.
δοχήν. Ό Φλέγελ μή. βλέπων διδομένην αύτφ συνδρομήν/
Έν Μονάχφ διάμένων έσχετίσθη μέ λογίους, καλλιτέχνας άπέρχεται καί πάλιν περί τά τέλη, τού Μαίου 1880 είς Άγ·
καί ποιητάς έπιφανεϊς, οίοι ό διάσημος ζωγράφος Γουλιέλ- γλίαν. Είς Λιβερπούλ όμως φθάς έλαβε τηλεγραφικός «ή
μος Χάουλβχχ καί ό ποιητής Έρμαννος Λιγγ. Άλλ' έν- Γερμανίας ποσδν 6,000 μαρκών ώς συνδρομήν προς έξακολούθησιν τών ερευνών του, ποσόν μικρότατον διά ταξείδιον,
1 Καί'δ αυτόθι γνωστός’Αδυσσινολόγος ιατρός κ. Ν. [J. Παρίσης μέγα
οίον έσκόπει νά κάμη. Ό Φλέγελ «ν τούτοις, ήθέλησεν ίκούχ ήττον επεδείξατο ένδιαφέρον ύπέρ τοΰ άγορητοΰ.
2 Ός βλέπει τις, ή 'Ελλάς πάντοτε είναι τό εύγενές κέντρον, περί δ μετ’
φιλοτιμίας νά προτιμήση τήν Γερμανίαν καϊ διά τού ποσού·
«άγάπης στρέφοντα-.,α! έργασίαι τοΰ κ. Κ. Φλέγελ.
τούτου έκτοτε συνεδεθη άρρήκτως μετ’αυτής. Άμέσως άνα-
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χωρεϊ έκ Λιβερπούλ καί μετά ενα μήνα, ήτΟι περί τά μέσα
τού ’Ιουλίου 1.880 φθάνει πάλιν είς ’Αφρικήν.
Τού δευτέρου τούτου, ταξειδίου του κύριον σημεΐον ην ή
χώρα Άδαμάουα έπί τοΰ μέσου καί άνω Benoue Άλλά
πρό τούτου (δει νά άπήρχετο παρά τφ Σουλτάνφ τού Σο
κοτό, ΐνα έφοδιασθή παρ’ αύτοΰ. διά συστατικών έπιστολών
πρός πλείονα διευκόλυνσήν του σκοπού του’ τό ταξείδιον
τούτο τοΰ Σοκοτό
*
ήτο πολύ επικίνδυνον, συμπίπτει δέ μέ
τήν έποχήν, καθ’ ήν έξελέγη μέλος τής Τεωγρ. Εταιρείας
τών Παρισίων. Toy Φεβρουάριον τοΰ 1882 άναχωρεΐ. είς
Άδαμάουαν τυχών τών πρός τούτο μέσων. Έν .Λόκκφ,
πόλει έπί τοΰ Βενουέ, παραλαμβάνει ώς συνοδοιπόρον τόν
Μαδουγοΰ (τίτλος τφν μερών έκείνων) Μωχαμάν Μάϊ Γάσιμ
Μάκκι,όνομα, οπερ ώς σημειοΐ ό Ε. Φλέγελ, σημαίνει «Γέρων
γενειοφόρος». Τό ταξείδιον τοΰτο υπήρξε πολύ ευτυχέστερου
τού πρώτου. Μεταβαίνει είτα είς Γιόλαν, πρωτεύουσαν τής
Άδαμάουας, ένθα χάρις είς τάς συστατικά; έπιστολάς τοΰ
Έουλτάνου τοΰ Σοκοτό, τόν ύποδέχονται καλώς. Περί τά
τέλη τού Αύγούστου τοΰ 1882 άνακαλύπτει τάς πηγάς τοΰ
.Benoue, όπερ ήτο άληθές κατόρθωμα, διότι ήσαν ολως ίνΐξερεύνητοι καί άγνωστοι, ή ύπό του Φλέγελ δέ γενομένη άνακάλυψις ώδήγησε κατόπιν καί διευκόλυνε τήν μετάβχσιν
καί έτέρων περιηγητών, έν οίς καί τόν διαφημισθέντα Στάν·
■λεϋ. ’Ελλείψει όμως ύλικών μέσων ό Φλέγελ αναγκάζεται
καί πάλιν νά έπανέλθη. διά τής αύτής ό$θΰ είς Εύρώπην,
φέρων πλείστας ίπιστημονικάς συλλογάς καί σημειώσεις, διότι
έν τφ περί τάς πηγάς ταξειδίφ ’του πολλά ιΰρεν αξιοση
μείωτα.
Καί πάλιν νέα άνέμενε κεφάλαια ό Φλέγελ διά νέον αύ-·
τού. ταξείδιον, όπως φθάση είς Κόγκον. Έγίεατο πλέον ανώ
τερος άπλοΰ έπιστήμονος περιηγητοΰ, διότι έφάνη 2 ό Φλέγελ
i πρωτουργος τής γερμανικής αποικιακής ιδέας, στέλλων εκεΐθεν φυλλάδια είς Γερμανίαν ύπέρ τής αποικιακής ιδέας,
τοΰθ’ όπερ ήτο όντως έκτακτος ιδέα, ήν μόνον μέγας πολιτι
κός νους θά ύπηγόρευεν.
Έν τή περιηγήσει όμως αύτοΰ δέν έλειπε τοΰ νά γράφη
καί ποιήματα πολιτικά, δέν ΐλησμόνητε δέ καί είς Τά βάθη
τών έπιστημονικώς έξερευνομένων μερών τήν συμπαθή τής
Άμερικανίδος κόρης εικόνα, ύπέρ ής ούκ ολίγα .ποιήματα,
μετά χάριτος καί εύφυΐας γεγραμμένα, ίστιχούργησε.
Ή ζωηρώς έπιδιωχθεϊσα προπαγάνδα τών Αποικιών καί
-ή ανακάλυψές τών πηγών τοΰ Βενουέ, έκέντησαν πλέον την
φιλοτιμίαν της Γερμανίας. Δύο μεγάλαι Γεωγραφικαί Εται·
ρέΐαι, ή τοΰ Βερολίνου καί ή έν Γερμάνιο; Αφρικανική τον
ύπεστήριξαν αρκούντως· ή τελευταία μάλιστα τφ άπέστειλε
30,000 μάρκας πρός συνέχισιν τών εργασιών του. Καίτοι
τό ποσόν πρός τά άπαιτούμενα μέσα δέν άνταπεκρίνετο ουχ
ήττον ή αύξησις τής χΟρηγήσεως άπό 6,000. είς 30,000,
δεικνύει τήν σοβαρότητα καί άξίαν ήν έκέκτηντο αί ίργα^ίαι
τοΰ Φλέγελ. Άλλά καί έτερα υποστήριξες τφ ύπισχνείτο,
αύτη ύπό τοΰ περιηγητοΰ καί πλουσίου Ριμπέκ, -όστις θέλων
νά ΐδη πραγματούμενα τά σχέδια τοΰ Φλέγελ, τφ έπεμψεν
επιστολήν, ήτις όμως φθάνει είς τά βουνά τής Άδαμάουας
μετά εν έτος. Ευρίσκει έν τούτοις τήν έπιστολήν είς Μπάνιο
τόν Απρίλιον τοΰ 1884. Τότε αποφασίζει νά έπιστρέψη είς
■Γερμανίαν, διότι αί έπανειλημμέναι άσθένειαι καί κακουχίαι
έκλόνισαν τήν ύγιείαν του, καί διότι, όπερ καί τό σπουδαιό
τερου, ένεκα τής έπιστολής τοΰ Ρίμπεκ, είχτν άνάγκην ΐνα
συνεννοηθή δια πλείονα χρήματα,καθόσον έκατοντάδις χιλιά
δων έχρειάζοντο διά τά σχέδιά του, άτινα ησαν, αί Γερμανι• καί άποικίαι. Ήρχισεν οΰτω ό Φλέγελ μέ τήν καθαράν έπι•στήμην καί έτελείωσε μέ τήν ^ηρ/ιοσ·/εε>ηχ.Καθότι ή επάνο
δος αύτοΰ είς τήν Ακτήν τών Δούλων συμπίπτει μέ τ* πρώτα
•διαβήματα τής Γερμανικής Αύτοκρατοοίας πρό; "σύστασιν
αποικιών.
Τόν Αύγουστον τοΰ 1884 μεταβαίνει.εΐς Χάβρην, ειτα-είς
Παρισίους καί καταλήγει εΐςΆμβοΰργον,πατών ούτω χα: πάλιν
1 ’And τοΰ Σεπτεμβρίου 1880 μέχρΚ ’Απριλί,ν 1886
2 Κϊ6’ 3λον τΰ el< ‘Αδαμίουχν ταξείδιον του.

γερμανικόν έδαφος,εις ο άφίκετο νυν μέ δυο συντρόφους, διότε
προσέλαβε καί δεύτερον,Σουδανάν καί τούτον, ονόματι Ντάν
Ντάν Τάμπαρι, χάριν τοΰ πρώτου γέροντος ιθαγενούς συν
οδοιπόρου του.
["Βπετα; τό τελ«]
A. I- Κ.

Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΙΣ ΕΓΡΩΠΗΝ
(Μελέτη Ini τής ειρούδου τών τεχνών καί τών ίσιατημ.ών.)

Έν «ίπαει not; λυχείοι; διδάσκεται, δτι ή ’Αμερική ίάνΐκβλύιρθη ύπο τοδ
Χρηττοφόρου Κολόμδου, τοΰ διτσήμον έχιίνου Γενουαίου θαλζσσοτόρου,
ούτινος: δπασα ή έπιστή|εη<5ΐάΙ θεωρία συνοψίζεται, ώς γνωστόν, εΐ; τό

ίξίωμά του, σίιά vi στήβ^ τό ώόν πρέπει

νά συντριβή.,, άλλ’ άμελι'ται

ίν τούτοις’ νά'διίαχΰή, δτι άπό τετραεοσίων ετών, ήτοι άπό τής άναεαλύψεως τής πλούσιας »αΐ έκτεταμένης ταύτης χώρας, ή ’Αμερική δέν ώμιο-

λόγησε χάριτας τη Ευρώπη έπί τούτω, οπερ ομοιάζει μέ τι διήγημα τής
Χαλιμάς, καΟ’δ δ άναχαλνπτων τά τρομερά έμεινα άγγεΐα αποθνήσκει.
Ναί, ή ’Αμερική βά μάς έξολοβρεύση 1 Μετά διακόσια ϊτη, ή γηρ«ι4
Εύρώπη» δίν ία περιέχη πλίον ούτε ’Ισπανούς,

οΰτε Γάλλους, ούτε "Αγ

γλους, ούτε Γερμανούς, οΰτε Ρώσσους, ούτε Ιταλού:, οΰτε ’•Ελληνας, ούτε

άξ οζασδήποτε άλλης Εύρωπαϊχής φυλής.
_
*Η Ευρώπη β’ άνήχΐ) τότε εΐς τούς ’Αμερικανούς ήνωμένους πρός τους

Σίνας.
’ Μή κοπιάτε πλέον Εργαζόμενοι χαϊ δημοσιογραφοΰντες ύπέρ εδνιχών ζη
τημάτων, μή ο1»οδομεΐτι πλέον πύργου; χαί μέγαρα, μή φροντίζετε περί
■διαδοχής βρόνων, άφήσατε πάν ζήτημα τιμής χαί θρησκείας, Εΐσβε άπό

τοΰδε εϊλωτεςΐ Αάσα έργασία εφεξής είναι χίμαιρα.

Ό εχθρός είναι έπί

βύραις και ήμεΐς τερετίζομε·/ ! Οΐχ μωρία I
"Απαντα τά- ?6νη τής Εύρώπης έρίζονοι περί έδαφιχής χαταχτήσεως, Εξ

οπλίζονται μίχρις όδόντων.

καί χαταγίνονται ποιον νά έξουδετερώση τό

δτερον. Ζηεοϋσι τέλος τροφήν χωρίς νά λχμδάνωσιν ύπ’δψει τόν ξενοδόχου!.
Ουτοπία 1
.
Έφευρίσχουσι νέα φυσικά μέσα, και χατασκευάζουσι πελώρια σκάφη,

άποτυφλούμενοι πρό τής ίλιγγιώδους καταιγίδος, ήτις μέλλει νά τοΰ; χατα$άλλη!.·..
Οΐα μωρία t Καί ένφ τήν δσφραινόμεδα, άνοήτως άναχράζομεν-

«Ουδείς

κίνδυνο; έξ ’Αμερικής ύφΐσταται, είναι τόσφ μαχράνη.
• Μαχράν; τί λέγετε; καί 'δέν βλέπετε, δτι μετά τριάχονςρι

έτι οί’Αμερι

κανοί 8ά ίρχωνται είς'Εύρώπην εις διάστημα δλίγων μόνον ώρών, είτε διά

μέσου ίπογείου σήραγγος χαί της jt-.έσεως τοΰ «έρος, είτε διά μέσου τοδ
ήλεκςρισμόΰ, ή άλλως; χαί δέν έννοεΐτε, δτι πάσαι αί ίπιδημιχαί άσβένειαι δά μεταχομίζωνται ήμίν ταχυδρομιχώς 1
Είναι λοιπόν μακράν ή’Αμερική; τό νομίζετε πλέον σοδαρώς;

Πρό τετραχοσίων έτών άπεΐχεν ήμών άνυπολογίστως, πρό διαχοσίώνάπείχεν έξαμήνω;, πρό έκατόν τριμήνως, πρό πεντήχοντα έμμήνως, νΰν δεκα

ήμεροι; καί μετά τινα έτη όλίγαι μόνον ώραιθά μας χωρίζωοιν άπό τοΰ άχαρίστου ήμώυ τούτου καί δεινοΰ έχΰροΰΐ

’Ανοίξωμεν τούς δφδαλμούς!
·
Ήγγικεν ή ώρα, καβ’ήν βά συνδεώμεβα πρός ταύτην ώ; κεφαλή μετά'πο
δών. Αέν -βλέπετε αί άνακαλύψει; πόσον ταχέως βαδίζουσιν; "Οπως αύται

βαίνουσίν -έντός ίκατόνίτών ή γή βά έχη δπασα σκαφή καί διατρυπηθή καί
ένφ είς’Αμερικήν βά ίρίζωσι καί άλληλοχτονώνται^ ή έχδίχησις 6’ άντανα-

κλφ έίΚ τής Ευρώπης,έφ^ήμων.
* .
Καί τολμάτε έτι νά λέγετε, δτι ουδείς έξ’Αμερικήςκίνδυνος;

.

Τά παιδιά φονεύουσι τήν μητέρα! Ή ’Αμεριχή βά ζήση I Ή Ευρώπη,

β’ άποβάνη !
Είναι τδ πεπρωμένου τής έξελίξεως.
Ευρώπη! "Απασα έκείνη ή σκωρία τών φυλών σου,, ή τετριμμένη καί
άπόδλητος κόνις σου, ήν άνεμος τού βορρά καί τής εδσπλαγχνίας παρέσυρε

έχει πέραν ύπερατλαντείως, καϊ άπεείναξε τ.χοδιωχτικώς,

έλεεινώς, οί-

κτρώς καί πειναλέω;, ε’ς’τήν γωνίαν έκείνην τήν έγκαταλελειμμένην, ητο
μυρμήκιά έχ τών τέχνων σου, ήτις έξ άνάγχης έζησε καί άνεπτύχθη, έχτισε
πόλεις, έσχημχτισε έπικρατείας, ήνδρώβη καί ένισχύβη άπειλοΰσα τήν ύφήλιον ! Ή μυρμήκιά αδτη είναι τά τέχνα σου, δι’ά έστερεΐτο τροφής, καί

τά όποια ήδη άναπτυχβένηκ έν τή συγχύσει χαί άγαναχτήσει έστράφησαν
πρός σέ καί ύψονσι τήνγχεϊρα νά σέ Αυπήσωσι, διότι τότε τά έγχατέλειπε,Ι
θεία έκδίκησις 1
· . *
Πρό τούτον δμως βά είπωσι πρός-τήν άρπακτιχήν χαζάπειλ.ητιχήν’Ασίαν·
•β’Ελθέ, ένώβώμεν, καί συμπράξωμεν. 'U πρός τήν Ευρώπην οδός είναι
ήδη έεοίμη καί πρόσφ-ρος. Άγωμεν κατ’ αύτής, πνίξω μεν αύτί,ν χαί δια-

μοράσωμεν».

Καί δή τότε, πάσαί έκεΐναι αί βάρβ^οι δρδαί, ήδη Λίπολιτ-.σμέναι, καί
έξευγενισμέναι,' τέχνα τών άποδληβέντων τέκνων τής Ευρώπης θά έλθωσι

.
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χαθ’ ήμων δι’ άλΐης όδοϋ, ην αύτοί bi χαράξωτιν, ώ; καταχ\ν^μιχ£α θϋ-

Μ,ά χαΐ θά μ.4ί ίξολοθρεύση.
Τετίλεσται! Είναι πεπρωμένον!

ifhovui τά< πυρπολοίψίνα:

Κα!

6i φύγνριν ήμεΐς έχ ττ,< Βύρώπηι,
μας, χα! fli χαταφώγωμεν φ«δ! είς

Άφριχήν !

Έλεύβεται Si ημαρ,

χαθ’δ 84 λέγεται η’Ενθάδε ΰπηρξε το ΛονίϊνΟν, έν-

βάδε οί ϋαρίαιοι, ιό Βερολίνου, αί Άθήναι χτλ.» δπως ήδη λέγομεν 5t4
τήν Ιερουσαλήμ, τήν Τροίαν, τήν Κόρινθον Χτλ.
'Οποία παράδοξο: χαΐ πένθιμος ε’ιχών 1

Όποιαι Ιστορίαι ύπό τά. έρείπια

αυτών I Άλλά χαΐ τί νά προσδοχΰίμεν άπό λαόν τόν όποιον ή Εύρώπη έγχατέλειπε παραγνωρίσασα χαΐ τήν συγγένειαν χαΐ τήν άξίαν;
Άμεριχή! άδΰνατος, άνίσχυρος, πτωχή χαΐ μηδαμινή τό πάλαι.... ήδη

χραταιά, Ισχυρά, πλουσία χαΐ παντοδύναμος, άπειλεΐ ιθ πάν, οδδίν φοβουμένη.... μόνη ή άπόττασι? μάς·σώζει ίτι αότής.... πλήν δι’ολίγον ίτι.
χαιρόν ...
Βόρειος Άμεριχή! Χώρα πεπολίτισμένη, πλήν ξηρά, άγονοι, οχληρά,

έγωιστρια, άνέζαθεν ύπηρξας απεχθής πρός τούς γεννήτοράς σου!. .

Νότιος Άμεριχή! Χώρα ίφρων χαΐ έπιληπτιχή, αίμοχαρής, φίλερις χαί,

άναζωπυρουσα καί άνανεοΰσα. Ό χρόνος, ή άπόστασις καί
ή ύλη είσί τά εργαλεία της. τά σόμπαν τό άντικείμενόν της
ή δε κίνησις κάί ή ζωή ό σκοπός της.
Αύτή είναι ή Φόσ«·, ής τήν γέννησιυ οί μεν απλοϊκοί άπέ·
δφκαν είς τόν ΠΛάοτηΓ, οί δ» φυσιολόγοι είς τήν Λνάγχηκ
τής συγκρατήσεως τοΰ σύμπαντος. Πλήν-ούδέτερος μάς είπεν τί ίστιν ΠΑάστικ καί τί έστίν Άνάγχη, καί ενόσφ τά
βλέμματα φέρομεν άποτεθκμβωμένα άπο τοϋ μεγαλείου επί
της μεγάλης βίβλου της Φόοιως, θά αίσθανώμεθα πάντοτε
ύπέρτατόν τι.γδητρον, εύεργετικήν άνακούφισιν, άφατον χα
ράν καί εύχαρίσ’τησιν, λήθην καί αποχήν τών σωματικών
δεινών, πώποτε θά δυνηθώμεν νά εμβαθύνωμεν είς τάς ανε
ξερεύνητους βουλάς τοϋ JlJAvzov τώυ απλοϊκών ή τής’Α/άγχης τών φυσιολόγων, έσαεί δε θά παρηγορούμεθα μέ την
φιλοσοφίαν !·
.t
*.
Φρί

άνθρωπβχτόνος, πάντοτε ησο μιση·έή είς τήν Εύρώπην.
Άμφότεραι έγεννήθητε έκ συμπτώσεως, ίνα άνδρωθήτε χαΐ ύπό.νά αδτά
ένστικτα χαΐ ελαττώματα διαπλαντώμεναι, άποτελέσητε μίαν Αμερικήν έξ
Ισου άπεχθή χαΐ μισητήν πρός τόν δόντα ύμϊν τό <ρώς, "να δίκην Κυκλώπων
ίξορόξητε τούς δφθαλμούς αύτοϋ.

Τετίλεσται, είναι άργά. Ή Εόρώπη έγχαίρως ώφειλε νά σχηματίσει έχεϊ
διά τών τέκνων της αύτονόμους άποικίας, άλλά πρός τό γιγα?τιαΐον τοΰτο

TQ Ά Ρ Ο Τ Ρ Ρ Ν » 5_ΡΓΑ£ΙΑ Κ Α Ι Τ Ε Ρ Ψ Ι2

196

ίργον έδει νά

συμμαχήση καί συνενωθηζ δπερ τή ητο έντελώς άδΰνατον,

διότι καί αί δυνάμεις τή έλειπον χαΐ άνίχαβεν άλληλοχτονεΐτο. Ήδη δ’
έχείναι άπήχουσαι βίς τόν μοιραίου τής συνολκής τών κέντρων φυσικόν νό
μον, καί διαφυγοϋσαι τό πρώτον έκ τής εστίας, θά έπανίλθωσί ποτέ δέκα-

πλασιασθεΐσαι και έχατονταπλασιασβείσαι, έν τρομερφ χαΐ καταπληκτική

ένότητι.

"Ηδη τής έπιστήμης όλοέν προΐοόσης, ή Άμεριχή προσεγγίζει βαθμηδόν
τήν Βύρώπην χάί θπόταν φθάβη ταύτην δ Νέος Κόσμος 6’ απορρόφηση τόν

Παλαιόν, οί έξόριστοι θά έπιπέσωσιν έπί τής γής ταύτης, ήτις νϋν θεωρεί

ται ίδική μας, καί ήτις άλλοτε ητο ίδιχή των, καί θά τήν έπαναχτήσωσι.
Μάλιστα; οί Βόριοι καί Νότιοι Αμερικανοί, ήτοι οί Ύαγχαΐοι χαίΜεξι·:
χάνοι, οί Χιλιανοΐ καί Βραζιλιανοί θά μάς χαταδάλωσι.

Τά πλούτη

έχει είναι άπειρα. Τά δημόσια χρηματοκιβώτια κφταπλημ
*

μυροΰσι χρυσού χαί μετά τινα καιρόν θά ηναι είς θέσιν νά μάς εξαγοράσω»,
χαί νά μάς ύποδουλώβωσιν, ήμάς τούς ταλαίπωρους καί ήδη πενομένους

Εύρωπαίους. Λόν τοΰ; βλέπετε δέ άπό τοδδε ώς προσκόπους έρχομένους μί
κιβώτια πλήρη χρυσίου έξαγοράζοντας μέγαρα καί έπαύλεις καί έγκαθιδρυομένους παρ’ ήμϊν; At! αυτοί προλειάνουσυ τό έδαφος χαί προπαρασκευά·;

ζουσι τά τής ύποδοχής τών άδελφών των I Καί δέν άρχει τοΰτο, άλλά μετ’
αυτούς 84 ϊλβωσι ένταΰβα χαί αί κίτρινχι δρδαΐ τών χωρών έχείνων.

Ή ώρα πλησιάζει. Ιδού ποϋ άγομεν ήμεΐς είς Αφρικήν καί ή Άμεριχή
Φ. H.

είς Εύρώπην.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΪΣΕΠΣ

!■

Τί έστι Φύσες; ύπό Ιποψιν φυσιολογικήν;
Ή Φύσις είναι τό σύστημα τών ύπό της άνάγκης έγκαταστάθέντων νόμων διά τε την ύπαρξιν της ύλης καί την διαδο
χήν τών δυτών.
Ή Φύσις δεν είναι ούσία, διότι εν τοιαύτηπεριπτώσει
αύτη ηθιλεν εισθαι τό παν, ..άλλά καί δεν -είναι δν τι, διότι
τότε τούτο ήθελεν είσθαι θεός. Έν τούτοις δυνάμεθα να θεωρήσωμεν ταύτην ώς δρώσάν τινα δύναμιν, άπειρον, τα πάντα
περιβάλλουσαν, τό παν ζωογονούσαν, καί ήτις τά όρια αυ
τής έχουσα έν τή άρχεγόνφ αίτύχ τής δυσεξήγητου γεννήσεώς της, ήρξατο νά δρ? άπό της στιγμής, καθ’ ήν έλαβε
την δράσίν, καί δεν δρ$ έτι η τη συμπράξει καί τή συγκατάβέσει τοΰ δόντος αύτή τήν ύπαρζιν. Τό παν’ γεννάται
χαί θνήσκει εν τή Φύσει, τη συνεργείς τής δυνάμεως ταύτηςήτις δύναμις, Φύσις κληθεϊσα, εξελίσσει πρό τών οφθαλμών
μας άπειρον πληθύυ αντικειμένων πρός μελέτην καί θαυμα
σμόν, έκδηλοΰσα ήμϊν εν πάση τή ειλικρινείς καί σαφηνείς
τό αίτιον καί τό αποτέλεσμα, τόν τρόπον καί τήν ουσίαν,
τό σχεδίου καί το έργου. Πλήν πολύ διαφέρουσα τής ανθρώ
πινης μεγαλοφυίας, ής ή παραγωγή θνήσκει, ή Φύσις έσαεί
άναζή, Εφάμιλλος πρός έργάτην άπαύστως εργαζόμενον, τά
πάντα χρώμενον, καί οΰδέν τής ύλης έξαντλοΰντα, τό πάν

ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΕΛΑΣ
(Επιστημονική ίξίλιξις)
Μεταξύ τοΰ μαγνητισμού τής γής καί τής ήλεκτρο-μαγνητικής δυνάμεως στενότατη ύφίσταται σχέσις, όσον άφορφ
είς τήν παραγωγήν τοΰ πολικού φωτός καί τήν θερμότητα τοΰ
ήμιτέρου πλανήτου, ούτινος οί μαγνητικοί πόλοι δύνανται να
θεωρηθώσι ώς
*κατεψυγμένοι
τοιοΰτοι. Δέν πρέπει όμως νά
έκλαμβάνωμεν τό βόρειον σέλας καί ώς αιτίαν διαταράζεως
τής ισορροπίας τοΰ γηίνου μαγνητισμού, άλλ’απλώς αποτέ
λεσμα τής γηίνης δράσεως, άς ή δύναμις είναι τοιαύτη, ώστε
γεννφ φωτεινά φαινόμενα, ώς τό τοΰ βορείου σέλαος, όπερ
ούδέν άλλο είναι ή απόρροια φυσικής έξελίξεως [ΐαγκητικ^ς
καταιγίίοτ, δίδουσα οΰτωτό τέρμα τής παραστάσεως,τήνλήξιν
δηλονότι τήςμαγνητικής συρράξεως,όπως συμβαίνει καί ένταϊς
ήλεκτρικαϊς καταιγίσι, καθ’ άς έτέρας φύσεως φωτεινόν
φαινόμενου, ή αστραπή, δηλοϊ, οτι ή προσκαίρως διαταραχθεϊσα ήλεκτρική ισορροπία της ατμόσφαιρας άπεκατέστη τέ
λος ένΧτή τοιαύτη διαχύσει τοΰ ήλεκτρισμοϋ.
Πρός άπεικόνισιν πάντων τών χαρακτηριστικών σημείων
ενός τοιούτου φαινομένου, δέον νά περιγράψη τις έν λεπτόμερεάρ άπάσας τάς φάσεις τής άναπτύξεως καί έξελίξεως ένός βορείου σέλαος, καί πρός τοΰτο θά καταβάλωμεν πάσαν
δυνατήν προσπάθειαν όπως εύχαριστήσωμεν τούς ήμετέρους
άναγνώστας..
.
Τό βόρειον σέλας είναι φαινόμενου μεγαλοπρεπές καί έν
τ ’ αύτφ εκπληκτικόν καί θαυμαστόν, άναφαινόμενον πάντοτε
πρός βορράν
*τόπου
τίνος, καί άναπτύσσεται ώς εξής.
Πρός τόν μαγνητικόν μεσημβρινόν τόπου τίνος, έν τφ όρίζοντι,ό ούρανός τό πρώτον καθαρός καί εύδιος εύρισκόμενος,
άρχεται νά σκοτινιφ, καί σχηματίζεται πρό αύτοϋ νεφώδες
τι πέπλον, όπερ βραδέως άνερχόμενον καταλήγει είς πάχος 8
?ως 10 βαθμώ
.
*
Διά μέσου δέ τοΰ σκοτεινού τούτου σημείου,
ούτινος τό χρώμα μεταβάλλεται άπό τοΰ φαιοΰ είς τό ιώδες,
διακρίνονται οί αστέρες ώς διά μέσου πυκνής ομίχλης, καί
ειτα ολίγον βραδύτερον, έπί τών άκρων τοΰ τμήματος τού
του αναφαίνεται τ’ό^ον πλατύτερου, κατ ’ άρχάς λευκόν, είτα
κίτρινου, καί λάμψεως πάντοτε λαμπεράς. ’Ενίοτε τό φωτει
νόν τοΰτο τόξον φαίνεται έπί ολοκλήρους ώρας άνακινούμενον
έν είδει-άναβρασμοΰ καί μεταβάλλον διαρκώς σχήμα, καί
είτα ρίπτει άκτίνας κάί φωτεινάς στήλας άνερχομένας μέχρι
τοΰ ζενίθ· οσφ δέ ή έκπομπή τοΰ πολικού τούτου φωτός εί
ναι πυκνή, κατά τοσοΰτον οι χρωματισμοί αύτοϋ είσι ζωη
ροί, οιτινες 4πό τοΰ ιώδους καί τοΰ λευκού μετατρέπονται
οι’ όλων τών διαμέσων χρωμάτων είς πράσινον καί έρυθροΰν
πορφυροειδές. Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί είς τούς ηλεκτρικούς
σπινθήρας, ών δ χρωματισμός εύρϊσκεται εις εύθύν λόγον προς
τήν δύναμιν τής έντάσέως καί τής ζωηρότητος τής έκκρήξεως. ΚαΓ ότε μέν αί φωτειναΐ στήλαι φαίνονται άναπιδύουσαι άπό τοΰ λ.άμποντος τόξου, άνάμικτοι πρός μελανας
άκτϊνας όμοιαζούσας πρός πυκνόν καπνόν, ότέ δέ άνυψοΰνται

.
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τάύτοχρόνω; πρό; διάφορα σήρπϊχ τοΰ όριζοντο; βυνενούριε·
ναί έν τελεί εν όρμαθφ φλογών, ών ούδεριία περιγραφή δύνα
ται ν ’ άπκκο.νίση τύ (χαγικόν καί μυθώδες μεγαλεϊον, διότι
άνά πάσαν στιγμήν ταχύτατάι διακυμάνσεις μιταβχλλουσι
τό τε σχήμα καί τήν λάμψινΤ “Ε» τισι δέ περιπτώσεσιν ή
εντασι; τοϋ φωτός τούτου, αύξανοαίνη άπό τή; ταχύτητο;
τής μαγνητικής δίνης, καθίστησι έντελώς έρατάςκαί έν πλήρει ήλίφ τάς παιδιάς καί διακυμάνσεις τ.ϋ βορείου'σέλαος.
Έν τή μεγίστγ) αναπτύξει τού φχινομένου τούτου, βλέπεί τις πέριξ τοϋ αντιστοιχούντο; έ» τώ ούρανφ σημείου τής
διευθύνσεω; τής μαγνητικής βελόνης, έλευθέρως αϊωρουμένη;
άπό τοΰ κέντρου τής έαυτής βαρύτητος, τάς άχτϊζα; συνε·
νουμένας καί αποτελούσα; τήν καλΐυμένην oteydriir του βο
ρείου σέλαός, ήτις ομοιάζει πρός ουράνιον στέγασμα άκτινο
βολοΰν,άπό γλυκυτάτου καί ήσυχοτάτου φωτός. Σπχνίω;
συμβαίνει ή εντελή; αΰτη εμφάνισε; μετά τή; στεφάνης, άλλ’
•όπόταν τούτο γίνεται, προδηλοϊ τό προσεγγίζον τέλος τοΰ
φαινομένου; καί τότε αί άκτϊνες έλαττοϋνται, σμικρίνονται
καί αποχρωματίζονται, ή δέ. στεφάνη καί τά φωτεινά τόξα
διαλύονται, καί δέν διακρίνοντοκ τότε πλέον έπί τοΰ ουρανίου
■θόλου ή πλατεΐαι καί άκίνητοε νεφελώδεις κηλΐδε;, ώχραΐ ή
-τεφρώδεις, αΐτινες κχί αύται εξαφανίζονται βαθμηδόν, μετά
ποΰ σκοτεινού ε’κείνου τμήματος τοΰ πρώτον άναφανέντος καί
παρασκιύάσαντο; τή» μέλλουσκν έμφάνισιν τοΰ βορείου σέλαο;· μετ’ ολίγον δέ δέν άπομένει έν τφ όρίζοντι, ή ασθενές
τι καί λευκόχρουν νέφος, διατετμημένον είς τά'άκρα, ώ; τελευταϊον ίχνος έ»ό; έκ τών μάλλον εκπληκτικών θεαμάτων
έξ ών τά βόρεια της
τής άτρ,οσφαιρα;
άταοσ»αιρα; βτρώρχτα
στρώματα δύνανται νά
ίξ.ών
-πχρουσιάσωσι τοΐς ά»θρωπίν«; ?υ.υ.χσι.

Φ. Π.

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΊΙ

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυβιστορί® ΙΟΓΛΙΟΓ BSPX. — Μετ«»ρα«ις
*Δ.
(Συνέχεια- ΐόε προηγονμ. φύλλον)

XXII
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ!! ΝΕΟΥ ΕΙΔΟΥΣ.

I. Κ.) '

L

.

Έν τούτοις ή δεσποινίς Ούάτκινς είχε μάθει παν Ο,τι
συνέβη, καί τήν σκηνήν τών προσωπιδοφορίαν
*.
όσον καί τήν
αποτυχίαν τήν τόσον δυσαρεστω; έπισυμβάσαν εί; τόν νεα
ρόν μηχανικόν.
— Ά! κύριε Κυπριανέ, τφ είπε, νυν οτε έμαθον τά πάν
τα, ή ζωή σας δέν αξίζει νομίζετε όσον όλοι οι άδάμαντες
τόΰ κόσμου ;
—Προσφιλή; Άλικη....
·— Μή ακεφθώμεν πλέον πάντα, ταΰτα και παραιτηθήτε
-τοΰ'λοιπού τοΰ είδους τούτου τοΰ πειράματος!
—· Μοίτό διατάττετε ;... ήρώτησε» ό Κυπριανός.
Νάί! ναί ! άπήντησεν ή νεάνι^. Σάς διατάσσω νά
■παύσητε, έγώ, ήτις άλλοτε σάς είχα διατάξει νά τό έπιχειρήσητε... “Επειτα, θέλετε νά δε’χεσθε διαταγά; παρ’ έμου!
. — “Οπως καί θέλω νά τάς εκτελώ πάσας 1 άπήντησεν ό
Κυπριανό; λαμβάνω» τήν χεϊρά, ήν τφ ετεινεν ή δεσποινίς
Όύάτκινς.
Άλλά, όταν ό Κυπριανό; τή ανήγγειλε τήν καταδίκην ή ·
•τι; έμελλε νά πλήξη τόν Ματακίτ, κατεπλήχθη — ίδίως άμα
ίμάθεν όποιον μέρος έλαβεν ό πατήρ της εί; τήν καταδίκην
αύτοΰ.—Αΰτη, ούδόλως περισσότερόν, δέν 'έπίστευεν εΐ; τήν
ενοχήντοΰ πτωχοΰ Κάφρου ! Καί αυτή ώτάύτως έκ συμφώ
νου μετά τοΰ Κυπριανού, ήθελε τό πά» να πράξη, όπως τόν
σώση 1 Άλλά πώς νά επιτυχή τοΰτο καί πρό πάντων, πώ;
νά μεταπείση τόν Τζών Ούάτκινς, δστις κατήντησέν ό αδυ
σώπητο; ύποκινητής τή; ύποθέσεως ταύτης, ύπέρ τοΰ δυστύ-

χοΰς, όστις είχεν φορτώση ούτος έαυτόν μέ τάς. άδικωτέρας
κατηγορία; !
'·
. . ■
Δέον νά προσθέσωμεν, οτι. ό γαιοκτήμων ούδεμίαν. είχε
δυνηθή νά επιτυχή ομολογίαν έκ μέρους τοΰ Ματακίτ, ούτέ
δεικνύων αύτφ τήνδι'εκείνον όρθουμένην αγχόνην, ούτε υπο
δεικνύω» αύτφ νά ε’λπίζη χάριν, έάν ώμολόγει. Λοιπόν, άναγκασθιί; ν’ άποβάλη πάσαν ελπίδα ότι θ’ άνεύρισκέ ποτέ
τόν Mevqu6$iri»· 'Avcfya, ιίχι καταντήσει φύσει σκυθρω
πός. Δέν ήδύνατο τις πλέον νά τον πλησιάση. Έν τούτοι;,
ή κόρη του ήθέλησε νά πειράθή ύστάτην τινα προσπάθειαν
παρ’αύτφ.
Τή επαύριον τή; καταδίκης 4*·
Όύάτκτν; ύποφέρων εκ
τή; ποδάγρας του κατά τι όλιγώτερον τοΰ συνήθους,, έπω
*
.φελήθη. τή; ανακωχής έκείνης ΐνα τακτοποίηση τά χαρτιά
του. Καθεσθεί; έμπροσθεν μεγάλου έξ έβένου γραφείου κυ
λινδρικού, περικεκοσμημένου διά κίτρινων ποικιλμάτων —
ναράιτχτον λάφυρον τής ’Ολλανδική; δεσποτείας; κάταλήξαν μετά πλείστας περιπετεία; εί; τήν άπωλεσθεϊσαν εκείνην
γώνίαν τή; Γρικαλάνδης—διήρχετο έπιθεωρών .διαφόρους τί
τλου; του κνριότητο;, τα συμβόλαιά του', τα; άνταποκρί• σεις του.
■■'··'
“Οπισθεν αύτοΰ ή Άλικη, κύπτουσα έπί τοΰ έργοχείρου
.της, εκέντα χωρίς νά προσεχή πολύ εί; τήν στροθοκάμηλόν
της Νταντά, ήτις έπηγαινοήρχετο διά μεσου τή; αιθούση;
μετά τή; συνήθους αύτη σοβαρότητο;,· ότέ μέν ρίπτουσα
βλέμμα τι διά τοΰ παραθύρου, ότέ δέ θεωρούσα διά τών με
γάλων οφθαλμών τη; οίονεί πράω; τά; κινήσει; του κ· Ούάτκιν; καί τή; θυγατρός του.
Αϊφνη;, ,άναφώνησις.τοΰ γαιοκτήμονος έκαμε τήν δεσποι
νίδα Ούάτκινς ν’άνεγείρη ζωηρώς τήν κεφαλήν.
«Τό ζώον αύτό είίε ανυπόφορο» ! έλεγε. ’Ιδού, ότι ήλθε
νά μοΰ πάρη ενα τίτλον ! ... Νταντά ! , ... έδώ' 1 · .. Άπο
δος το άμέσως !»
■ Αί λέξεις αύται δέν ειχο; έτι λεχθή καί χείμαρρο; ύβρεων
τάς διεδέχθη.
«Ά! τό φοβερόν ζφοντό κατέπιε·! . . . Έν έπ.σημον έγ
γραφον ιδιοκτησίας, μεγίστης σπουδαιότητο;!, . Αύτό τό
' πρωτότυπον τοΰ νόμου, όστις ορίζει τήν κατοχήν πρό; έκμε. τάλλευσιν τοΰ Κςπζ.μου Γ. . . *Α 1 είνε άφόρητον !... Άλλά
θά τήν κάμωνάτό έμέση,—καί έν ανάγκη θά τήν πνίξω...»
Ό Τζών Ούάτκινς, ερυθρό; έξ οργής, εξω έαυτοΰ, ήγέρθη
άπογόμω;- “Ετρεχε κατόπιν τή; στρουθοκαμήλου., ήτις ήρχισε.νά κάμνη δύο ή τρείς γύρους έν τή αιθούση καί έτελείωσε τούτους διά πηδήματος έκ τοΰ παραθύρου —όπερ
έκειτο έν τφ αύτφ έπιπέδφ μετά τοΰ εδάφους.
«Πάτερ μου, έλεγεν ή Άλικη, τεθλιμμένη έκ τή; κακής
έκείνης πράξεως τή; ευνοούμενη; της, ησυχάσατε, σκ; ικε
τεύω ! Άκούσατέ με! . . . Θά άρρωστήσητε οΰτω !» Άλλ’
ή μανία τοΰ κ. Ούάτκινς είχε φθάσει εΐς τό κατακόρυφον. Ή
φυγή εκείνη τή; στρουθοκαμήλου έπαυσε νά τόν έξαγριόνει. "Οχι! έλεγε διά φωνή; πνιγομένης, τοΰτο είνε πολύ !...
Πρέπει νά τελείωση ! . . . Δέν δύναμαι ν ’ άπαονηθώ οΰτω
ένα τών σπουδαιότερων τή; ιδιοκτησία; τίτλων μου ! . . Μία
καλή βολίς ει; τήν κεφαλήν θά Ικανοποίηση τήν κλέπτριάν! . .
Θά τόν εχω τόν τίτλον μου, εγγυώμαι περί τούτου ! »
ΊΙ Άλικη,, δακρύουσα τον ήκολούθησε.
«Σας παρακαλώ, πάτερ μου, συγχωρήσατε τό πτωχόν
ζώον ! έλεγε. Ό χάρτης έκεϊνος εινε τόσον σπουδαίο; έπί
τέλους ! .. . Δέν δυνάμεθα ν’ άποκτήσωμεν εν άπόγραφον;..
Θκ θελήσετε νά μέ καταλυπήσητε, φονεύοντε; πρό έμοΰ τήν
πτωχήν Νταντά δι ’ έν ίλαφρόν σφάλμα ;» ,
Άλλ’ ό Τζώε Ούάτκινς ούδέν ήθελε»’ άκούση καί πάρετήρει πανταχόσε, άναζητών τό θΰμα του.
Τό είδε» έπί τέλους, καθ' ήν στιγμήν έφευγε πρό; τό μέ
ρος τή; κατοικίας
*
τοΰ Κυπριανού Μερέ. Πάραυτα, άνυψοϊ
τό τυφέκιόν του ό γαιοκτήμων κχί πυροβολεί. Άλλ’ ή
Νταν;ά, ώς έάν προωρίσθη ύπό τών μαύρων βουλών διύφάσμένων κατ’ αύτής, δεν είδε κάλλιον τή» κίνησιν ταύτην,
καί έσπευσε νά σταθή εξω τή; οικίας.
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«Στάσου1 . ...Στάσου!. . . Είμαι βεβαιότατος, δτι.σέ1 τον ένόμίσεν, έξετάζων τήν υπομονητικήν στάσιν τή; πτω
έπέτυχα, κατηραμένον ζώον!» άνέκραξεν ό Τζών Ούάτκινς, χή; Νταντά; Μια στρουθοκάμηλο; μάλιστα μικρού άναστήδίευθυνόμενο; πρός αύτήν. '
: ματο; είναι πεπροικισμένη δι' οργανισμού, ούτινο; ή ισχύ;
Ή Άλικη έπί μάλλον έκπεπληγμένη δέν πχρέλειψί νά, • είναι αληθώς επίφοβο';. Μόλις θά έψαύετο ΰπό τοΰ σιδήρου
τόν άκολουθήση, ί»α δοκιμάση παρ’ έκείνφ τελευταίαν τινα, : τοΰ. αύτοσχελίου χειρουργικού οργάνου,καί ήτο βέβαιον ότι ή
προσπάθειαν.
: ύπομονή'τη; θά ίπανεστάτιι, θά περιέπιπτεν εί; μανίαν, θά
Άμφότεροι έφθασαν οΰτω πρό τής οικίας τοΰ νεα'ροΰ μη : έσφάδαζε λυσσωδώς. Λοιπό», ό Λί καί ό Βαρδίκ έκλήθησαν,
χανικού καί έκαμαν τόν γΰρον αύτής. Οΰδαμοϋ ή στρουθοκά • ΐ»α παρασταθώσιν ώς βοηθοί τοϋ Κυπριανού.
μηλος! Ή Νταντά έγένετο άφαντος ! Έν τούτοις, ήτο α ,
(ΆκολονΑεΐ).
δύνατον νά κάτήλθεν ήδη τόν γεώλοφον, διότι έφαίνοντο
έκεϊθεν τά πε'ριξ τοΰ υποστατικού. Αΰτη λοιπόν θά έζήτησε
ΤΟ ΑΡΟΤΡΟΝ
καταφύγιον έν τή καλύβη διά τίνος θύρας η παραθύρου, ά
τινα ήνοίγοντο όπισθεν.
Έργαάία καί τέρι|τΐ£
’Ιδού τί έσκέφθη ό Τζών Ούάτκινς'. Έσπευσεν άμέσωςινα
Ek τά χωρία καί τάς έξοχάς Α προσφιλέστατη,
έπανέλθη είς τά βήματά του καί κρούση τήν μεγάλην θύραν.
Άλλ ’ ό Κυπριανός ήτο εκείνος όστις ήλθεν ΐνα τήν άνοιξη. εύεργετικωτάτη ένασχόλησις είνε Α. της γίΐς αρό«Κύριε Ούάτκινς ; . . . δεσποινίς Ούάτκινς; . . . Είμαι εύ- τοίασις. 'Ό μικρός γεωργός, μέ τήν διανΛακοΰσαν
τυχής, βλέπων υμάς είς τόν οίκον, μου! ...» είπεν αρκετά την γυμνήν έπιφάνειαν τών αγρών ίίνιν, προετοι
μάζει την σποράν καί ευφορίαν της γης, ί’να έαυ
έκπληκτος ώ; έκ τής άπροσδοκήτου εκείνη; έπνσκέψεω;.
Ό γαιοκτήμων, όλω; διστάζων, τφ εξήγησε τό πράγμα τόν καί τήν οίκογένειάν του θρέ^η. Καί έργάζεται
καί άροτρια, ένώ τό μικρότερο παιδάκι, την άμεριέν όλίγαι; μέν λέξεσ-.ν, άλλά μετά τινο.ς μανία; !
«Έ καλά, θά ύπάγωμεν ν’ άναζητήσωμεν τήν ένοχον! » μνοτέραν καί άθωοτέραν άγον ήλικίαν, παίζει, εύάπήντησεν ό Κυπριανό; οδηγών ΐνα είσελθωσιν εί; τήν οικίαν ■ ρίσκον πολλήν τέρψιν έν τη έργασία..
Ό τριγμός τοΰ σιδήρου καί ή σΰντριφις τών βώό· Τζών Ούάτκιν; καί ή Άλικη.
.
λων
τοΰ χώματος άποτελοΰσι διά τόν χωρικόν τήν
— Καί σα; άπαντώ ότι ή ύπόθεσι; αΰτη πρέπει νά κανό..
ώραιοτέραν
συναυλίαν, ητιςάργότερον θά καταστήσά..
νισθή άμέσω; ! έπανέλαβεν ό γαιοκτήμων, δστι;. έδόνει τόεύτονον
τήν
άσθενη ύπαρξιν γυνής καί τέκνων. Ή
τυφέκιόν του ζωηρώς.
Ταυτοχρόνως, βλέμμα τι Ικετευτικόν τή; νεάνιδο; διεδή- φΰσις, τό αίώνιον τής φυχής τοΰ ανθρώπου ίνδαλμα
λωσεν εί; τόν Κυπριανόν ολην τήν φρίκην ήν είχε ένεκα τή; έκτείνεται απέραντος καί χαριτοστεφής, ό δ’έργαπροσχεδιασθείση; έκτελέσεως. Οΰτω, το μέρος όπερ θα ελαμ- ζόμενος άνθρωπος μετά πλείονος ζέσεως κόπια,ένώ
τό χαΐρετίζον τήν κυανοφώτιστον άνοιξιν τοΰ ξίίονβκνε άπεφασίσθη, ήτο δέ τοΰ νά μή άφήση, ώστε ν’ άνευ
*
παιοίον διανοίγβι τΛν εΰπλαστον καρδίαν του είς τό
ρεθή ή στρουθοκάμηλος. .
'
«Λϊ, έφώναξε γαλλιστί εί; τόν Κινέζον, όστι; είσήρχετο, μεγαλοπρεπές πανόραμα, είς έκάστην τοΰ όποιου
ΰποπτεύομαι ότι ή στρουθοκάμηλο; θά είναι εί; το δωμά φωτεινήν σκηνογραφίαν έντρυφα καί νυσσεται έξ
»
τιό»- μου ! Κράτησε την · καί προσπάθησε νά τήν κάμη; νά Αδονής.
Καί
τείνουσι
πρός
τάυ-ψη τούςκορμοΰς τάάρτιφυη
διαφύγη έπιδεξίως, ένφ έγώ θά πηγαίνω, μετά τοΰ κ. Ούάτ
θαλερά
δενδρύλλια
καί
σπείρεται ό σίτος καί κελαρύ
κινς νά περιπατήσω είς τό άντικρύ μέρος.»
ζει
Αρεμον
τό
ρυάκιον,
καί χρυσοΰνται αί πέριξ κοΔυστυχώ; τό ώραΐον τοΰτο σχέδιον κατέπεσε πρόρριζα.
ρυφαί
έκ
τοΰ
κατερχομένου
ήλιου καί γελώσιν οί
Ή στρουθοκάμηλο; είχεν άκριβώ;'καταφυγή είς τό πρώτον
μικροί
άγγελοι,
καί
σπεύδει
ό ΰποζύγιος βοϋς, ό
δωμάτιον, δθεν αί έρευναι ήρχισαν ήτο αΰτη έκεϊ συμμα-.
ζωμένη, μέ τήν κεφαλήν κεκρυμμένην έπί τίνος έδρα;, άλλ' σύντροφος έν τη έργασία τοϋ χωρικοΰ, καί όργοΰται Α γή, καίγονιμοποιοΰνται τά παχέα στέρνα της.
οΰτω; ορατήν, ώ; ήλιο; έν πλήρει μεσημβρί#.
Είκώνΰπό μυρίων θέλγητρων φνσικωτάτου αγρο
Ό κ. Ούάτκιν; έρρίφθη επ’ αύτής.
τικού βίου - διαπνεομένη, ΰπό άμιμήτου χάριτος
«Ά !■ πανούργος, τώρα σ’έχω καλά !» ειπεν.
Έν τούτοις, καίτοι ώργισμένος, έστη έπί στιγμήν πρό στεφομένη καί οικογενειακής εΰδαιμονίας.
*.
,Λί
τής ύπερβολής ταύτης: νά πυροβόληση έξ εγγυτάτου ση
μείου έν οικία,, ήτις.. προσωρινώς τουλάχιστον δέν ήτο πλέον
το
TflUMmm
ΐδική του.
Ή Αλίκη πιριεστρέφετο κλαΐουσα, ίνα μηδέν ΐδη έξ
Ίδές ψηλά τά σύγνεφα μαυρίζουν τόν αίθέρα
όλων εκείνων.
. Κι’ό κόσμος εινε σκοτεινός.
Τότε ή βαθεϊα θλίψι; εκείνης, ένέπνευσεν εις τον νεαρόν
Κατάμαύρος κι’ ό ούρανός
μηχανικόν·, φωτεινήν τίνα ιδέαν.
Μάς
δείχνει
πόση Α διαφορά τής νύχτας άφ ’ τΑ μέραί
«Κύριε Ούάτκινς είπεν αίφνης^ δέν θέλετε ή ν,ά έπάνίδητέ
τόν χάρτην σας’ δέν έχει' οΰτω;.,·. Ε, λοιπόν, είναι ολω; Έκεϊ μέ μιας πετάγεται άφ.' τό γιαλό μέ χάρι
ανωφελές νά φονεύσητε τήν Νταντά, ενα τό επανακτήσητε!
Περήφανος καί ζωηρός,
Αρκεί νά τή; άνοίξωμεν τόν. στόμαχον, διότι ό τίτλος ..δέν
Μέ χρώμα ώσάν τοΰ πυρός,
είναι δυνατόν νά έξήλθεν άκόμη. Θέλετε νά μοΰ έπιτρε'ψητε Ό Κυριάρχης τής νυκτός, τό φωτεινό φεγγάρι! ; '
νά θέσω εί'ς'ένέργιιάν τήν ιδέαν; Θ’ ακολουθήσω τήν ζωο
λογικήν σιιράν τοΰ Μουσείου καί πιστεύω ότι θά ώφιληθω- ’Αλλάζει Α γή καί ντύνεται ό ούρανός τά φώτα ·
μεν άρκετά καλά έκ τής χειρουργικής ταύτης άποπιίρας'!·»·
, . Τό σκότος ·γίνετ ’δλον πϋρ
Είτε διότι έ* τής προσδοκίας'ταυτη; έκολακεύθησαν τά
Καί, καθαρός τότ' ό αίθήρ,
έκδικητικα ένστικτα τοΰ γαιοκτήμονος^ είτε διότι ή οργή του Φορεϊ διάφορον στολήν έκείνης πούχε πρώτα.
ηρξατο .καταπίπτουσβς, .ή διότι συνεκινήθη άκων ύπό τής
άληθοΰς θλίψεω; τής κόρης του, άφησε» εαυτόν, νά καμφθώ Τό ίδιο είν’ κϊ’ό άνθρωπος--· Προτού καλά γνωρίσι^
καί συνήνεάεν· όπως· άποδεχθή τόν μέσον έκεϊν.ον όρον.
Τόν κόσμο, είνε σκοτεινός!
·
■ «Άλλά δέν θέλω νά χάσω τόν τίτλον μου!. διεκήρυξεν.
Είνε· σάν μαύρος ούρανός!
Έάν δέν εΰρεθή εΐ; τόν στόμαχον, νά τον ζητήσωμιν αλ ΠλΑν, όταν νοιώση... Ξεστεριά έμπρός του θ’ άντιλαχού ! Πρέπει νά τόν αποκτήσω πάση θυσώρ!»
[κρύσμ!’
Τό εργον δέν ήτο ευκολον νά συντελεοθή όσον κατά πρώ.··
Σύρος.
Γ. Λ. Π.
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επεκροτήθη πάρα πάντων των εύ φρονούντων πατριωτών,
διότι είναι δίκαια εκτίμησες τοΰ άγαθοΰ, καί επιδοκιμασία
καί άνακτορική παρόρμησις είς τήν άγαθοεργίαν βωτηρίως
έπιδρώσα' έπί τοΰ πνεύματος τής κοινότητος Μάκρης καί
τής περιχώρου.
Έν Μίζρη τής Λυκίας 9 Σεπτεμβρίου

Μ. 1. Μ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
98, Αίνιγμα
Επίρρημα τό πρ&τόν μου έκ τών συνηθεστάτων,

Καί λάμύις τις τό δεύτερον ίκ τών ώραιοτάτων.
*Αν δέ τά δύο μέλη μου είς tv βλον ένώσρς,
Νά κάμρς ύπερήφανον ζωον θά κατόρθωσες.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ

99. Αίνιγμα
Τό πρώτόν μου θέ νά εύρης άφεύκτως εις τά δάση,

Τό δεύτερόν μου είς πτηνά Αγαπητά τοϊς πάσι.
Τό όλόν μου, ώς θέ νά *<?#}<?, πτηεόν θά σχηματίοη,
Συνήθως Λπαντώμενον είς όποιον κυνηγήση,

Ό άρτίως τψηθείς δια τον παραβήμΰυ τοΰ Β. Τάγμα·
τός τον Σώτήροςκ. Νικόλαο; Λουϊζίδης έκ Μάκρης τής Λυκίας έν τή Μικραβίςρ, άγει τό 37ον έτος τής ηλικίας τον.
Νεότατος έπιδοθείς είς το έμπόριον ηΰτύχηβε ν’ άνακαλύψη
100. Αίνιγμα.
μεταλλεία χρωμίου είς τά δρη τής Καρίας, ά εκμεταλλευόμε
Λί^άν έποχήν λαμπρότατην βεβαίως 'γώ σημαίνω,
νος μετά τόΰ έν Σμύρνη αγγλικόν οίκου Πάτέρβον άπεκομίΠλήν
άν έβγη τό μέσον μου ίν έτερον έμφαίνω.
βατό ικανόν πλούτον, ουτινος ποιείτο» χρήσιν Ευαγγελικήν.
"Οπερ
οί πάντες έχουσιν ώς λατρευτόν πολύ,
Καί πρώτον μέν δείγμα τής γενναιοδωρίας καί τοΰ πα•τριωτιβμοΰ του ήν τό «Λουϊζίδειον Σχολεϊον» μετά τοΰ πα
Κι' ή λύσις είναι εύκολος, σχεδόν σου όμιλεΐ.
Β.
ρεκκλησίου τοΰ άγιου Γεωργίου, όπερ ύψοΰται μεγαλοπρε
πές καί άξιον μεγαλοπόλεως οικοδόμημα, λειτουργούν δέ
ώς παρθεναγωγείου έν Λειβησίφ. *Η Α. Μ. ό Σουλτάνος
ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΑ EV ΤΩ 22ψ ΦΪΑΑΩ· ΑΙΑΊΓΜΑΤΩΜ
μαθών έκ τοΰ φιρμανίου τοΰ Σχθλε(θυ_τούτθυ, ότι φκοδο87. ΛΛ-εγμα. Αύγόν—Αυγή. ’’Ελυσαν αύτό ό κ. Γ. Μεταξάς έκ
μήθη δαπάνη του κ. Ν. Λουϊζίδού, έχορήγησεν άΰτφ τόν Σύρου, ό κ. Δέξιππος έχ Σκύρου, δ χ. Δ. Τ. έξ ’Άσσου, ό κ. Ν.
τίτλον ύπαλλήλου τρίτου βαθμοϋ (Σαλισε), ευγνωμονώ? δε Λάμπρου έχ Τσάγεσι, οί χχ. Γ· Τάραμας, Δ. Πρετσανόπουλος καί
ό κ. Λουϊζίδης άνήγειρεν έν Μάκρη σχολεϊ.ον ’Οθωμανικόν. Π θεοδωρίδης έκ Πύργου, χαί δ κ. Όμ. Μάλλιος έκ Φιλαδέλφειας.
Ή κοινότης Λειβησίου έξεδήλωβε τήν ευγνωμοσύνην αυ
88. Αίνιγμα. Α—μίσος-—Άμισύς. “Ελυσαν αυτό ό κ. Γ. Με·
τής διά πανδήμου ψηφίσματος, άνακηρύξασα αυτόν μέγαν ταξάς έχ Σύρου χαί ό χ. Ν.Πικραμμίνος έξ “Αθηνών.
ίΰϊργ/την, καί διά βίου πρόεδρον τής εφορίας τής ηνωμένης
89. Λΐνιγμα.Άνά — φ—Ανάφη. ’Έλυσαν αύτό δ χ. Γ. Μετακο'ινότητος Λειβησίου τής Μάκρης. .
ξα< έχ Σύρου, ό χ. Π. Διονυσιάδης έχ Πατρών, χαί ό χ. θ. ΠερΜετά'το έν Λειβησίφ Λουΐζίόειον έμελλε νά οίκοδομηθή διχάχης έχ Κρήτης.
καί έν Μάκρη ομώνυμον, άλλ’ ΐξανέστη έκ τών καταχθο
Πρώτος λύτης τών τριών άνωεέρω αινιγμάτων t'tvat δ χ. Γ. Μενίων πάνοπλος ό φθόνος μαΐ συνταράξας τήν κοινότητα έκώταξάς, νομομηχανικδς έκ Σύρου, όστις βά λάβη ώς δωρον τδ Πάν
λυσε τήν οικοδομήν έν τφ θεμελιοϋσθαι, διά νά μή φέργ,
τήν επιγραφήν ΛουίζΙδειον. Ή έν τή περιστάσει ταύτη έκ- θεο? τοΰ 1892.
•δηλωθεΐσα μαύρη αχαριστία άπεγοήτευσε τόν άνδρα, καί
στερεί ακόμη τήν Μάκρην τοΰ έλλην. Σχολείου, άλλ’ εντός
ΑΝΤΑΙΙ0ΚΡΙ2ΚΙ2 ΤΗΣ ΦΓΧΚΩΣ,,
ολίγου σύν θεφ καί ή Μάκρη Οά έχη τά διδακτήριά της,
διότι ό κ. Ν. Λουϊζίδης έχει τόν λόγον του, καί τήν τότε
Δ. Σ. Ζάκυνθον. Σύνδρομα! έλήφθησαν, ευχαριστούμε?.Έγράψαμεν.—
μωράν καί τυφλήν άγνωμοσύνην παρ.ηκολούθησεν οίκτρά με·
Α. Γ. Βόλον. ’Έχετε δίκαιον. Συγγνώμην. Ζητούμενα φύλλα σάς άποταμεΊιεια·, καί διότι ό κ. Λουϊζίδης άεννάως ευεργετεί.
.
*
Συνδρομή «ας έλήφθη ευχαρι
Τά σχολεία παρηκολούθησαν τά δύο υδραγωγεία καί αί στέλλονται αυτόθι.—X. Ν. “Αταλάντη
στούμε?. Άπόδειξις βτελλεται συν παρόντι φύλλφ. ’Αριθμός λαχείου σας
κρήναι έν Μάκρη καί Λειβησίφ, καί ναΐσκοι καί κώδωνες καί
1632 —A. Ρ. ’’Αρταν. ’Επιστολή καί δέμα έλήφθησαν, aJptov άποστίλάμφεα Ιερά καί αί καθ’ ημέραν έλεημοσύναι, εισιτήρια τών λιται ταχυδρομικώς.—Α Σ. αόμπ-Χαίτ. Διλτάρων έλήφθη, ϊχει καλώς,
απόρων παίδων κτλ.
άναμένομεν ένεργείας σας.—Μ. Β. Αστακόν. ’Αντίγραφα αποδείξεων ά*0 κ.Νικ.-Λουϊζίδης γνωρίζει είπερ τις καί άλλος, ότι ποστέλλονται ύμϊν συν παρόντι φύλλφ. Φαίνεται παρέπεσαν. —1. φ. Μ.
«ήδύ γό ευ πράττειν, ήδύτερον δέ το εν ποιεϊν», καί ότι-ό, Βόλον. Δελτάριον έλήφθη, σάς άπηντήσαμεν.—Α. Ρ. Λευκάδα- Δελτά
πλούτος eivat τάλαντον τής Προνοίας, .δι’ όπερ θά δώση λό ριο? έλήφθη. Φύλλα σας άποστέλλονται. Άποροϊμεν. Ήδη άποστέλλομεν
γον διά τήν χρήσιν αύτοϋ καί έχει ΛΛντοτε Ανοικτόν λογά· ΐτερα κα’ι εΐδοποιήσατί μας.—Γ. Κ. Λάρνακα. Συνεστημένη έλήφθη. Ευ
ftaap'oryl· τήν άγαθοεργίαν, φυλάττων τήν έντολήν' «Μή χαριστούμε?, έγράψαμεν.—Ο. Δ. Μ. Φιλαδέλφειαν. Επιστολή έλήφθη.
γνώτω ή άριστερά τί ποιεί ή δεξιά». Είναι το Ανθος τοϋ Εΰχαριστοΰμεν πολύ, σάς έγράψαμεν.—Σ. Γ. "Ασσον. Συνδρομή σας ελή·
χειμώνος tv τη έσχατιφ ταύτη τής Μικράς ’Ασίας.
-■· · φθη. Άπόδειξις χαί φύλλα αάς άπεστάλησαν. Αριθμός λαχείου σας i έκ
Ή εύγενής σύζυγός του κ. Καλλιόπη, τρόφιμος τοΰ ’Αρ δεξιών αριθμός.—Γ. Μ. Ζΰρον. Σας γράφομεν ταχυδρομικώς.—Α· Κ· Γ.
Κων]«ολιν. ’Επιστολή έλήφθη. ’Αναμένομε?.—Γ. Ν- Κ. Λευκωσίαν.
σάκειου άνθαμιλλαται πρός τήν γενναιότητα καί καλοκαγα- Δελτάριο? έλήφθη. Φροντίσουμε?. Άναμένομεν-—Σ. I. Π. Κεφαλληνίαν.
•θίαν κάί'φιλανθρωπίαν προς τόν μεγάθυμον σύζυγόν της καί Συνδρομή σας ίλήφθη. Άπόδειξιν λαμβάνετε σύν παρόντι φύλλο» μετ' αριθ
ό. οίκός των είναι άβραμιαϊος έν Μάκρη.
μού λαχείου σαςΉ απονομή τοΰ άργυροΰ ΣταυροΟ τοΰ Σωτήρος ύπό τής
ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΓΑ ΑΕΔΝΗ
έλλην. Κυβερνήσεως είς τό πρόσωπον τοΰ κ. Ν. Λουϊζίδου

