£<ν S^-Θηναις τη·. 27 Οκτωβρίου

^TOX Β'·

1891

ΙΑριθ. 26
συνδρομή

ΓΡΑΦΕΙΑ.
ΟΛΟΣ ΚΤΝΟΣΑΡΓΟΤΣ ΑΡΙΘ. 36’

‘Εν ΕΛΑΑΔΙ, ίτησία Δρ. 8
» » ίξάμν)νος » 5
ΕΧαΤΕΡΙΚΟΓ ίτησία Φρ. 12
η
» ίξΔμηνος » 7

ΚΑΙ ΟΔΟΧ Ν1ΚΒΧ ΑΡΙβ. 2
ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΑΑΟΝ Τ1ΜΑΤΑ1
is ΛίπτΑ ιε

Ε Γ Κ Γ Κ Λ Ο Π AI ΔΙ Κ ΟΝ Σ Γ Γ ΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΡ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΜΕΤ’ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΚΔΙΔΟΤΑί
ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ,
Dtpl φυαικήε καλλονή?· Αί «εφημ-ίομίναι ώραιότητες. I|<ναχ«6ιίχΐ) γννβιχείων χαλλονών,
■ΐή«τϊι«'Αφρι»1ί<.Τϋχαι Χ»1 Ιργ«, ^·πό Δ. I Κ.—‘Δνωμ,αλίαι t5j? θαλάσση?, ύπό
ύπό Φ. Π. — *Ο Μεσημβρινό? Άστήρ ί ή- Γ»| τών άβχμάντων ΓΜνβιατορια Ιουλίου
γλώσσα, ύπό Δίχ. — ‘Ο γΰρο? τοδ- κόσμου, ύπό Φ. 11- — El? φίλον (ποίημχι, ύπό Τ-

ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΑΙ ΠΕΦΗΜΙΣΜΕΝΑΙ ΩΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

’

*

■«· ·

ύπό’Αστίρος. —Έδουάρδας Φλέγελ, ό ίξερευνηΦ?ίχ. — Τά απήλαιον τοδ Φιγγόιλ (μετ.’είχόνος),
Βέρν), μετάφρσσις ύπό Δ. f. Κ. — Ή γυναικεία
Μ. — Αίνΐγματα. —‘Ανταποκρίσεις.

Πρό της καλλο/ης κύψατε μεγάλοι έγωϊσταί, προ αύτής
πάσα έρρέτω φιλοσοφία! Προ της άβροσάρκου, λεπτής, ζωη·
ρκς, ιύπιτοΰς συμμέτρου, γλυκείας, εύανθοΰς, άφρολεύκου,
άκιζαίαί·', φωεαυγοϋς γυναικός, δέν λησμονείτε τοΰ βίου τάς
όξυτέρας άκάνθας, δέ' άπαρνεϊσθε τόν Παράδεισον τής μελλούσης ζωής, δέν αδιαφορείτε διά τήν ύπαρξιν τοΰ παντός ;
Μή δέν λακτίζονται θρόνοι ύπό τών Ροδόλφων λατρευτών
τοΰ κάλλους, δέν διακυβεύονταιεθνών τύχαι ύπό
τών Άντωνίων, ύπηρετών Κλεοπάτρας τίνος,
βασιλίσσης έν τη καλλονή;
'Η καλλονή, ή ύπερτάτη ανθρώπινη δύναμις,'
ή έλκτική και ακαταγώ
νιστος, μόνη αύτη δύναται νά σύρω ήμάς ώς τα
πεινούς σκώληκας έ'ρποντας περί τήν σκιάν της,
πειθήνιους αιχμαλώτους
τών άπαστραπτόντων
θέλγητρων της, δυστυ
χείς Είλωτας τής μεθυ
στικής πνοής της !
Αυτή μάς ανυψοί ύπέρ
τήν γην καί μας έξισαϊ
πρός τόν Θεόν- αύτη μάς
έμφυσόί τά άδυσωπότερα
πάθη, τάς μυσαροτέρας
σκέψεις^ τά τερατωδέστερα εγκλήματα ! Αυτή
άφαιρεΐ τήν σκέψιν, δωρεΐ τήν μεγαλοφυίαν.
Σπαράσσει, έζαίρει. Συν
τρίβει, ανεγείρει. ’Ανα
γεννά, κεραυνοί- Αυτή
είνε ό ήλιος ό συντηρών
είς τήν ζωήν, ό κεραυνός
ό άποτεφρών τήν ΰπαρξιν. Σύμμιξις επίφοβος,
τυραννική άλλά καί πα·
ρήγορος. Θεότης αιώνιας
θρησκείας, παγκοσμίου,
με τους φανατικωτέρους,
τούς έκφρονεστέρους λά·
τρεις της- Άστήρ, ού
έκάστη μαρμαρυγή καί
είς στόνος καί μία ευδαι
μονία άμα !»

«Καΐίογή! Δύο, τέσσαρα, έξ, επτά... γράμματα. Ή,
κυριολεκτικώτερον, έξ. Καλλονή! Έ, δέν αίσθκνεσθε όλοι,
καί σείς ακόμη άνθηραί
μου άναγνώστριαι, αίτι
νες τόν τύπον τοΰ καλού
φέρετε επί τοΰ παρθενικοΰ
καί ή βάσκοντος προσώ
που σας, ρίγος νά δια
τρέχω τά αβρά σας μΤλη,
τήν καρδίαν έρρωμενέστερον διπλασιάζουσαν τούς
παλμούς, τούς οφθαλ
μούς ύγραιναμένους εκ
μυστηριώδους ενδομύχου
συγκινήσιως, την φαντα
σίαν είς αορίστους κό ·
σμουςτοϋ ιδανισμού κούφως φερομένην; Είς τήν
έμφάνισιν παί έπί τοΰ
χάρτου ακόμη μιας καλλονής δέν θαμβοΰσθε, δέν
χαίρεσθε, δέν ποθείτε, δέν
εντρυφάτε, δέν έκπλήττεσθε, δέν βουλιμιάτε,
δέν ρεμβάζετε, δέν άποσβολοϋσθε, δέν ονειροπο
λείτε, δέν ταράττεσθε,
δέν καταβάλλεσθε; *Η
μαρμαρυγή άστέρος, το
άρωμα τοΰ ρόδοιι, ή λευκότης τής χιόνος, τό
θάλπος τοΰ ήλίου, ή γλυκυτης τής σελήνήν τό
μυστηριώδες τής νυκτόο,
ολα δέν συμφύρονται, δέν
άποτυποϋνται έναμίλλως
είς έκάστην τοΰ ώ.αίου,
προσώπου γραμμήν, είς
έκάστην τοΰ σώματος
διάπλασιν; Δέν οίκτείρετε
τούς ποιητάς τολμώντας
νά προσεγγίζωσι τοιαΰτα
άνυπέρβληταπρότυπατής
κατ' εξοχήν έκφάνσεως
τοΰ πραγματικού καλού, .
τήςάπολύτουτελειότητος,
τών ζωγράφων δέν λυπείσθε τήν χείρα, τρέμουσαν
ινα σύρω τ®ν άπλούστερον
διαγραμμισμδν ;
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΕΡ1ΠΝ

Τών πεφημισμενων
καλλονών σειράν είκόόων
μετά περιέργου μελέτης
περί της έξελίξεως της
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καλλονής, άρχόμιθα άπό σήμερον δημοσιεύοντες έξ αγγλικού
βιβλίου^ έν Αμερική έκδοθέντος. Καί ή μέν πινακοθήκη ήμών
θά δικαιώση τόν προλογίσαντα συνεργάτην μας Λίχ, ώς πρός.
τάς έχ τής καλλονής εντυπώσεις, ή δέ μελέτη θά έπαυξάνηται δι’ίδιων έκάστοτε σημειώσεων καί τινων προσθηκών.
Άγαθη
ώ πολυάριθμοι έρασταί τοΰ κάλλους!
* *
*

’ Δύο τινα έν τή ζωή ΰπάρχουσιν ωραία, ή γυχή καί τά ρύία
λέγει ό τρυφηλός Πέρσης, όστις έν ω άφ’ ένός τύπτει έν τή
πατρίδιτου τήν γυναίκα, τήν τυραννεϊ καί τήν ύποδουλώνει,
'
άφ ’έτέρου τήν στέφει με άνθη,τήν εξυμνεί, τήν εγκλείει είς βω
μόν καί τήν λατρεύει ύπό τούς πόδας της. Σιρέν ! Σιρεντάρ !
Σιρενιαρεν ! ανακράζει έν έκστάσει καί ηδυπαθείς. «Γλυκεία,
γλυπυτέρα, γλυκύτατη ! » Μόνον ή χνοώδης καί άρωματώδης ύφή τοϋ ρόδου δύναται ν’ άντικαταστήση τήν παρα
φοράν τήν έκ τής έρασμιότητός της προερχομένην. Ό ’Ανα
τολίτης είναι έλευθεριώτερος καί μάλλον ευφάνταστος, άλλά
καί σύμπας ό κόσμος μήπως δέν τήν λατρεύει όμοϋ μέ αύτόν ; Έν. οίαδήποτε μοίρη τοΰ πλάτους καί μήκους τής
γής καί άν άναφανή μία ώραιότης, εκεί μεγαλοπρεπής
άγιίρεται ό βωμός, καί οί λάτρεις δέν βραδύνουσι^ κατά
στοίχους νά τόν περιστοιχίσωσι. Τές ή ώραιότης καί εις τί
συνίσταται αύτη. οί αιώνες,
**
οί ποιηταί, οί ζωγράφοι καί
σύν αύτοΐς τά έθνη πάντα επακριβώς δέν ήδυνήθησαν νά
όρίσωσι καί διαγράψωσιν. Είς τά δμματα όμως τοΰ παρατηρητοϋ ; δυνάμει τίνος φυσικοϋ ή ύπερφυσικοϋ νόμου ό
οφθαλμός αύτοϋ άνευ προηγουμένης πείρας καί ώς έξ έν
στικτου ένδιαφέρεται καί άποφαίνεται καί κατακτά; ώ,
είναι έτι άνεξήγητον ! Πάντες οί λαοί συμφωνούν είς τό
ότι ή ώραιότης εμφωλεύει έν τή ύγιείςσ καί έν ει’δικαΐς δρώσαις άναλογίαις, ούτως είπεϊν. Έν τούτοις, πολλαΐ γυναίκες
εύθραυστοι ώς κάλαμοι χαί φθειρόμεναι ύπό χρονιών νοση
μάτων, κατά καιρούς άνεδείχθησαν έχουσαι ωραιότητα μείζονα τής τών ροδινοτέρων καί τρυφεράς ήλικίας νεανίδων.
Ελένη, ή θυγάτηρ τών θεών ήτο θαυμασίως υψηλή καί
ξανθή, ή δέ Κλεοπάτρα μικρά και μελάγχρους ώς λέγεταιάμφότεραι δ’ έγένοντο παραίτιαι καταστροφών έπικρατειών,
είναι δ’έξ άλλου βέβαιον, ότι τό σύνολον τής γυναικείας
ώραιότητος έν τφ κόσμφ άνεπτύχθη ύπερμέτρως άπό τών
ημερών τής Ελένης καί τοϋ δφιως τοϋ αρχαίου Νείλου.
Οί άνδρες σήμερον δέν έγκαταλιίπουσιν πλέον τ«ς εστίας
των, δπως έπιχειρήσωσιν αιμοχαρείς δεκαετείς αγώνας, έστω
καί διά τήν λαμπροτάτην τών καλλονών, ούτε οί μεγάλοι
κατακτηταΐ ύπολαμβάνουσιν πλέον τόν κόσμον ώς αλη
θώς άπωλεσθέντα δι’ οίονδήποτε τών μετέπειτα μειδιαμά
των. Κατά τήν έποχήν τής Ελένης καί ακόμη τής Κλεο
πάτρας, ή ώραιότης έθεωρεϊτο πιθανώς πολύ σπανιωτέρα ή
σήμερον· πλήν οί καιροί μετήλλαξαν φάσιν, τόγε νΰν εχο».
Αί γυναίκες έν γένει, εξαιρέσει τών εύπορωτέρων τάξεων,
ούδόλως καί τότε ησαν άπηλλαγμέναι τών θλίψεων, αΐτινες
χαταστρέφουσι τήν ωραιότητα καί σκληρύνουσι καί έκτραχύνουσι τήν γυναικεία» έρασμιότητκ. Αύται έξετέλουν επα
χθείς έργασίας, πενιχρώς τρεφόμεναι καί έκτιθέμεναι είς τούς
άνεμους καί τάς έπιρροάς τών καιρών, καί ώς οί χωρικοί
πολλών έχ τών λατινικών εθνών τής σήμερον, εί καί ήδύναντο ·ά διατηρήσωσι έξαισίαν τήν καλλονήν των έν τή
πρώτη ακμή τής νεότητος, αύτη έμαραίνετο καί έσβεννυτο,
μεταβαλλόμεναι είς δούλους άσχημους καί ζώα χρήσιμα· μό
νον πρός φόρτωσιν. Επομένως, οσάκις άνεφαίνετο γυνή τις
χατέχουσα αληθή φυσικήν ώραιότητα, ήν ό χρόνος δέν ήδύ
νατο ν’ άπομαράνη ούτε ταχέως νά διαφθείρη, οί άνδρις
ήγωνίζοντο όπως τήν άποκτήσωσι-, καί άποκτώντες ταύτην
έθεώρουν τόν λοιπόν κόσμον, ούδέν ήττον, ή μηδαμινόν τι
πράγμα παραβαλλόμενο» πρός εκείνην.
Έφ’ όσον όμως προήγετο ό πολιτισμός, αί γυναίκες έ
παυαν βαθμηδόν βαρέα φορτία φέρουσαι καί παρακολουθού
σα! έν καιρώ βροχών καί ύπό καυστικόν ήλιον τούς νομάδας
συζύγους, καί οί πόδες αύτών άπεκαθισταντο λεπτοφυέστε-

pot, καλλιμαρφώτεροι χαΐ έπαγωγότεροι. Αί πλουσιότερα
*
τούτων έγκατέλειπον τάς τραχυτέρας τών εργασιών είς τάς
δούλας αύτών, μετεχειρίζοντο δετούς λεπτοφυείς αύτών δα
κτύλους μόνον νήθοϋται λεπτάςχλωβτάς, εχτιλοϋσαι πλούσια
δια βελόνης εργόχειρα, πλέκουσαι καί κρούουσαι τάς χορδάς
τοΰ μανδολίνυυ χαι -τής κιθάρας, βοστρυχϊζουσαι τούς μετάζώδεις πλοκάμονς τών κεφαλών τών τεχνών αύτών, χαί επιδένουσαε τας πληγάς τών λατρευτών των χαι πολεμιστών.
Αί παλάμαι αύτών έγένοντο ’ώς ή της Δεσδεμόνας ύγραί'
χαΐ άπαλαί,' οι όνυχες μη καμπτόμενοι πλέον ύπό τών σκλη
ραγωγιών, καθίσταντο λεπτοί καί διαφανείς ώς τά χελύφη
•τών οστράκων, τό. δέ δέρμα των, προφυλαττόμενον εφεξής
άπό της καυστικότητος τοΰ ήλιου χαί τής έπιρ|Λής τών ά
νεμων άπέβαινεν ώραΐον χαΐ καθαρόν, ώς τά φύλλα τών ρό
δων, καί τά χείλη άποκαθίσταντο ερυθρά καί απαλά. Ή
κομητών έπιμελώςλουομε'νη χαί επιμελούμενη ήρξατο έκτυλισσομένη είς δακτυλοιιδεϊς πλοκάμους, ώς ή λεπτή καίάποστίλβουσα μέταξα νά στολίζη χαριτοβρύτως τάςκομψάς κεφαλάς
των. Επαρκής καί καθαρά τροφή καθίστα τά μέλη αύτών
στρογγυλά καί σαρκώδη,διαρκής δέ καί πολύωρος γλυκύς χαί
ελαφρός ύπνος έπέπασσε διά δρόσου τούς όφθρ^μούς αύτών
καί αΐ κινήσεις τών χορών καί παιγνιδίων αποκαθιστώ» τό
σώμα ζωηρόν, τρυφερόν καί εύλύγιστον. Ούτως περίπου άνεπτύχθη ή μεταγενέστερα ώραιότης.
ΌΧάϊνε λέγει, ότι ή γλυπτική καί αί γυναίκες τής’Ιταλίας ϊσχον διπλήν αντανακλαστικήν έπίδρασιν έπ’ άλλήλων.
Ό γλύπτης ζών έν τφ μεσφ γυναικείων προπλασμάτων,
έπλασε θεία Ιδεώδη, καί αί γυναίκες άσυϊειδήτως άπελάμβανον έντυπώσεις ώραιότητος παρά τών αγαλμάτων τούτων,
άς μιτέδιδον καί εις τά εαυτών τέκνα. Τοιαύτη τις αόριστος
συναίσθησις τοΰ θείου ιδεώδους έδίδαξεν τόν μεταγενέστερον
άνθρωπον νά κοσμή τήν κατοικίαν αύτοϋ
τά αριστουρ
γήματα τής τέχνης.
Όπόσον ή φροντίς αύτη καί τρυφερότης αύξάνει τό σύνολον τής ώραιότητος, έγένετο κατάδηλον διά παραδειγμάτων
έν Αμερική, ένθα άποδεδειγμέ·ον είναι, ότι αί γυναίκες τρέ
φονται διά ρόδων καί διημερεύουσιν έπί κρίνων, πλειότερον
ή εις παν άλλο κράτος, καί ένθα έπίσης γενικώς ’πιστεύεται,
ότι αί γυναίκες ύπερδαίνουσι πάσας τάς άλλας έν τή άκμή
τής λεπτότητος καί έντελείας, έν τήέρασμιότητι αύτών. Ή
καταγραφή μόνον τών διασημοτέρων εκ τούτων ήθελεν στεερεύσει ήμάς χώρου όπως γένηται μνεία τών γυναικών χαΐ
έτέρων εθνών. Δύο, τών όποιων ή επιφανής έν τή σταδιοδρο
μία τής καλλονής θέσις κατέστη εν τφ κόσμφ αξιοσημείωτος,
είσίν ή Mary Anderson καί ή Coca Urguhart Potter, αίτινες, καίτοι αληθείς ’Αμερικανίδες κατά τύπον ούσαι, είσίν
έν τούτοις καθόλου άνόμοιαι.
ΆμφότεροΛ είσίν ύψηλαΐ καί λεπτοφυείς, φέρουσαι ζωηρά
καί άβρά έπί τοΰ προσώπου χαρακτηριστικά καί ύφος γλυκύ
συνοδευόμενον ύπό τής ζωηράς έκφραστικότητος ώραίων
οφθαλμών, άτινα είς ούδένα έκ τών άλλων τύπων άπαντώσι.
Καί αί δύο φέρουσιν έν ταίς φλεψΐν αυτών Σκωτικόν αίμα,
της Potter οντος μίγματος έκ τοιούτου τής πεδινής Σκω
τίας καί τών ορεσιβίων Κελτών, έκτων όποιων αύτη 4χεν
αποκτήσει τήν μεγαλοπρεπή έρυθράν κόμηχ, ένφ ή Ander
son είναι έκ γενετής μέν Καλλιφορνία, άλλ’έκ γονέων Γερ
μανών καί Σκώτων.
Άπό τής γεννήσεώς της ήτον ώραία, είδος πλαγγόνος,
όλη ερυθρά, λευκή καί ξανθή. Βαίνουσα όμως άπό τής νηπιακής ήλικίας είς τήν νεανικήν, αίφνηδίως απέκτησε τό
μέγα όπερ καί ήδη έχει ανάστημα, καί, καθώς όλα τ’ α
ποτόμου άναπτύξεως κοράσια ητο ισχνή, άδεξία καί άνο
στος. Άλλ’ εφ’ όσον ή στρογγυλότης καί ή εύμέλεια τής
γυναικός έπήρχετο, [Λτά τσύτωπ δέ ή χάρις καί ή πρός-έαυτήν πεποίθησι; καί εύτολμία, όλη ή νηπιακή εύμορφία άνεφαίνετο, ώστε κατά τήν δεκαεξαέτιδα ταύτην ηλικίας, ή Α
μερική εύρέθη πρό τοϋ γεγονότος, ότι έν τή σκηνή ήθελε παρουσιασθή γυνή διάσημος διά τε τήν ώραιότητοςκαί τέχνην
αυτής.

203

Η ΦΥΣΙΣ

Η ΦΥΣΙΣ

Ή Mary Anderson έγεννήθη είς.Sacrameoto τφ 1859, ι .θήκης καταδιώκει 'ήν γερμανική» αποστολήν, ενώ άφ’ ετέ
. νήπιοχ. δ’ έτι μετεφέρθη είς Λουδοβικόπολιν Ινθος διέμεινε. ρου ή .Γερμανική Κυβέρνησις, άντί νά ύποστηρίζη τόν εγμέχρι τοϋ δεκάτου έκτου έτους οπότε τό πρώτον άνεφάνη καταλελειμένον Φλέγελ, στρέφει τήν προσοχήν της πρός τήν
έπί τής σκηνής τοϋ μελοδραματικού θεάτρου τοϋ Albaugh, ΆνατολικήνΆφρικήν (Ζανζιβάρη). Ούχ ήττον ό Φλέγελ επι
λαβοϋσα μέρος έν τφ δράματι Ρωμαίος χαί ΊοοΛέττα, έπ’ μένει. Ασθενεί, άλλ’ ούτε ή ασθένειατόν κάμνει νά έπιστρέψη
αμοιβή 48 δολλαρίων. Έπίσης τό δεύτερον παρέστησεν έν είς Ρώσσίαν, "Ολως έξηντλημένος έκ τών κόπων καί τής α
τή Νέιρ 'Ορλεάνη, τό δ’ έπίλοιπον τοΰ σταδίου αύτής είναι σθένειας, έκ τών καταδιώξεων της αγγλικής έταιρείας καί τής
αδιαφορίας άφ’έτέρου τής Γερμανίας, είς ήν προφρόνως αφιέ
γνωστόν ήδη είς τό xotvov τής Ευρώπης'.
ρωσε τήν ζωήν του, φθάνει εις Ι'ιόλαν χαί μετά ενα μήνα
•Αβτήρ.
(’Ακολουθεί).
είς τήν ακτήν, ίνα έπανέλθη εις Εύρώπην. Αναμένει τό ατ
μόπλοιό» του ίνα αναχώρηση, άλλά διά τοϋ αύτοϋ ατμόπλοιου
όπιρ^ιά τούτο καί έφθασε βραδέως, οί άλλοι σύντροφοι εί
χον ήδη αναχώρηση εΐς Εύρώπην. Μόνος δέ μένει πι-ιτός ό
Ο ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
Τήλ, είς τάς άγκάλας τοΰ όποιου καί άπέθανε κατόπιν. Φθά
νουν τέλος είς Μπράς (εΐς τό Δέλτα τοϋ Νήγειρος, παρά τήν
ΤΓΧΑ.Ι ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ακτήν) καί καλοϋσιν ιατρόν, άλλ’ αργά, διότι ό Φλέγελαπο
θνήσκει έν τή οίκίιρ τοΰ Άγγλου φίλου του κ. Τάουσανδ,
(Συνέχεια καί τΛθς).
τή 11 (ν) Σεπτεμβρίου 1886, είς τό μέρος δ’ ένθα έτάφη ό
Γ'.
γερμανικός «’Αποικιακός σύλλογος», ού έτύγχανεν επίτιμον
'Υποδοχάι αΰτον-—Αί άντενέργειαι τών Άγγλων.—Τρεϊς μεγάλαι αποτυ
μέλος, σεμνόν τώ άνήγειρε μνημεϊον.
χία, πρός εύρεσ,ν ύποστηρίξεως.—Γ' ταξείδιον έξ 'Αμβούργου.— ’Αρχη
Ή ’Αγγλία έθριάμβευεν έν τούτοις, μή ,άρκεσθεΐσα δέ εΐς
γός αποστολής.— ’Επιμονή τοϋ Φλέγελ ύπέρ τών σχεδίων του.—Ε’ς μό
νον μένει πιστός.—Θάνατος τοΰ Φλέγελ έν Μπράς-—Ό ’Ιούλιος Χαίνιτό πρώτον ήτοιμάζετο ν’ άρη έκτοϋ. μέσου καί έτερον θϋμα,
σβεργ.— Ό βασιλεύς τώό Βέλγων διαιτητής.—Τέλο; τοδ Χαίνισβιργτόν ’Ιούλιον Χαίνισβεργ, Βαυαρόν μεγαλε'μπορον, όστις χά
Έν Άμβούργφ ιδίως ή υποδοχή αύτοϋ τυγχάνει ίκανο- ριν τοϋ αποικιακού εμπορίου είχε μεταβή, κατά παράκλησιν
ποιητικωτάτη, ώς καί έν Βρέμη. Κολωνία, Φραγκφούρτη καί “τοΰ Φλέγελ, έκεϊσε.Άλλά καί τοΰτ.ον καταδιώκει ή εταιρεία,
Βερολίνφ. Κ«τά τάς έν Ευρώπη δέ μιχράς ταύτας περιοδείας λακπατοΰσα παν όσιον καί ίερον, καί ούτω ό άτυχης Χαίνιτου έποίει πάντοτε διαλέξεις περί τών έργασιών του,. μεταδί σβεργ κατορθώνει νά σώση τούλάχιστον τήν ζωήν του, άφοΰ
δω» ούτω ό,τι νεώτερον τη έπιστήμη καί ωφέλιμον τφ γιρ- *Μ·$νίτρά.γτι τέλεον εμποριάώς, ώς έκ τών καταδιώξεων.
μα-νικφ έθνει ύπέρ προπαγάνδας πρός ίδρυσιν έν Αφρική αποι ’Επιστρέφει είς Εύρ’ώπήν, είς ήν κατορθώνει έν τούτοις νά
κιών. Ώνομάσθη τότε επίτιμον μέλος τής έν Βερολίνφ Γεω- εύρη προστάτας αγαθούς, έν οι; καί τόν Χώχεν Νώε Λάγγενγραφικής'Εταιρείας, τοΰ «Γερμανιχοϋ ’Αποικιακού συλλόγου® βουργ. Μετά τριετεϊς διαπραγματεύσεις ή ύπόθεσις αύτοϋ
καί άλλων, Έγένετο δεκτός εί; άκρόασιν παρά τφ τότε Αύ· (δεότι ήγειρε αγωγήν), άνετέθη υπό τής Βρεττανικής καί Γερ
τοκράτορι Γουλλιέλμφ καί τφ Διαδόχφ Φρειδερίκο), ώς καί μανικής κυβερνήσεως είς τρίτον τι έθνος, είς τόν βασιλέα
παρά τφ άρχικαγγελαρίφ Βίσμαρκ; ώς σήμα δέ τοϋ γεννη. τών Βέλγων ώς διαιτητή», ίνα όρίση τό ποσόν τής άποζηθέ»τος τότε έ-θΟυσιασμόϋ άναφέρομεν καί τό έξης χαρακτη μιώσεως. Άλλά καί ό δύσμοιρος Χαίνισβεργ δέν είδε τήν
ριστικόν ; *Εν τινι μεγάλφ ξενοδοχείφ τοΰ Βερολίνου, ένθα ημέραν τής δικαιοσύνης του, διότι ώς καίό Φλεγελ, άπέθανεν
έμενε», έστησε» ό διευθυντής τήν προτομήν τοϋ Φλέγελ απέ ένωρίς πρό τής διαιτησίας. Τόν παρελθόντα Μάϊον έ. I. άπεδήμησε τοϋ κόσμου καί ούτος ίν Βερο\ίνφ, ώς έκ τών καταναντι τοΰ εσχάτως άποθαν'όντος μεγάλου Νάχτιγαμ.
Άλλ’ ένφ ό Φλέγελ είργάζετο ύπέρ τής-Γερμανίας, κατά διωγμών καί τών ψυχικών ταλαιπωριών, είς άς υπεβλήθη
τήν έκ τής ’Αφρικής απουσίαν του, οί Άγγλοι έξ «ντιζη- ούχί ύπό τών Μωαμεθανών καί ειδωλολάτρων, άλλ’ύπό τής
λίας καί εθνικού έγωϊσμοϋ 'προσεπάθουν παντί σθένει όπως Βασιλικής έταιρείας τ.ϋ Νήγειρος έν Λονδίνφ.
Α. 1. Κ.
καταστρέψωσι τά έργα αύτου, άτινα κυρίως άπέβλεπον τήν
ΐσχύν’της Γερμανίας. Άλλ’ήέν Γερμανίά δεξίωσιςής έτυχε,
μεθ’ολα ταϋτα, ύπό πρακτικήν Ιποψιν δέν ητο πολύ γόνιμος,
ΑΗΜΑΛίΑΙ
καθότι χρήματα άρκουντα δέν ήδυνήθη νά πορισθή- “Ηρξατο
μέν ιδρυόμενη πρός έξυπηρίτησιν τών έν ’Αφρική γερμανικών
Παραβάλλοντε; τήν επιφάνειαν τών θαλασσών καί ωκεανών πρός
συμφερόντων έταιρεία ώνομασθεΐσα «Νείγηρ-Βενουέό,ίνα δρά τήν πβντοία; ανωμαλίας παρουσιάζουσαν επιφάνειαν τών ηπείρων,
ση πρός ύποστήριξιν τών έργασιών,άλλ η απόπειρα αύτηέναυά- άγόμεβα εις τό νά 9|ωρήτωμ:ν τήν πρώτην ώς έντελώς όμαλήν, ως
γησεν, ΐ»α προστεθή καί ετίρα έναντιότης είς τό έργον αύ- παριστώσάν ακριβώς τό σφαιρικά», ή μάλλον τό ελλειψοειδές τής .
γής σχήμα. Όντως, έκ πρώτης όψεως φαίνονται ήμϊν αί βάλασσαι
τοϋ. Δέν έχει πλέον ποΰ νά στηριχθή. Μόνον ή Αφρικανική
ώς εντελώς έστερημέναι τών εξάρσεων καί κοιλάνσεων τής χέρσου,
εταιρεία παρέχει 44,000 μάρκα έπί τοϋ παρόντος καί εν τώ» όρέων, τών πεδιάδων, τών λόφων, τών χαραδρών, τών κοιλάδων.
άτμόπλοιον ποτάμιον. Ό δέ γερμανικός «’Αποικιακός σύλ Έχει 8μω« άρά γε. ούτω τό πράγμα; Όσον καί άν φαίνηται έκ
λογος» ύπισχνεϊται 150,000 μάρκα, μετά ήμισυ δ’ έτος μό πρώτης βψε«>ς παράτολμος καί παράδοξος, άν μή καί μωρά ή περί
νον 15,000 τφ αποστέλλει. Άλλά καί πάλιν έτερον κα τοΰ εναντίου Ιδέα, ούχ ήττον αί έρευναι τής έπιστήμης εις ταύτην
Παρετηρήβιι δηλαδή, 5τι άπαντα τά σημεία τής επι
κόν έπιπροστίθεται είς τάς προτέρας ατυχίας. *
0 Βίσμαρκ .κατέληξαν.·
φάνειας τοϋ υδατίνου τής γής περιβλήματος δέν άπέχουσιν έξ ίσου
άφαιρεϊ κατά τόν Νοέμβριον τοΰ 1885 τήν έπιχορήγησιν έκ τοΰ κέντρου αυτής, άλλά ποΰμέν περισσότερον ποΰ δέ.ολιγώτερον,
τής «’Αφρικανικής εταιρείας» καί ούτω ή εταιρεία στερη- επομένως παρουσιάζει ή επιφάνεια τών θαλασσών ποΰ μέν έξοχάς,
θεϊσα τοΰ κυριωτέρου πόρου, διαλύεται. Το έτερό» στήριγμα εξογκώσεις πελώριας, ποΰ δέ έσοχάς, βαθύτητας-Οϋτως εύρέθη, δτι
του Φλέγελ καταπίπτει ! Τρίτον τέλος έμπόδιον, ύ φοβερά παρά μέν τήν 'Αγίαν’Ελένην ή επιφάνεια τοΰ ώκεανοΰ κεϊται 847
μέτρα βαθΰτερον, τουναντίον δέ «αρά τάς άκτάς τής Βεγγάλης 450
έχθρα τής ίσχυράς Αγγλικής έταιρείας «Royal Niger So μέτρα υψηλότερο» τοΰ σημείου είς τό όποιον κατά τούς υπολογι
ciety » , περί ής κατωτέρω.
σμούς έπρεπε νά φθάνη.
Πώς 8μως τοΰτο εύοέθη, χαΐ όποιοι είναι οί ύπολογισμοί, έφ' ων
Τόν ’Απρίλιο» λοιπόν τοΰ 1885 άναχωρεϊ εξ Αμβούργου
μετά πέντε Γερμανών καί τών δύο οπαδών του, ώς αρχηγός έστηρίχθησαν οί επιστήμονες όπως φθάσωσιν εις τό συμπέρασμα
γερμανικής αποστολής. Καθ’οδόν όμως άσθενοΰσ,ιν οί δύο αύτό ; ..Τις δέ τοΰ φαινομένου ή αιτία ; Εις τάς ερωτήσεις ταύτας
χαί τάς απορίας, αι όποΐαι θά γεννηθώσιν ίσως εις τινας έχ τών α
τών Γερμανών καί άναγκάζονται νά έπιστρέψωσιν εις Ευρώ
ναγνωστών ημών θ’ άπαντήσωμεν διά βραχέων έν τοϊς έξης.
πην, δαπάναις μάλιστα καί φροντίδι τοΰ Φλέγελ, μένουν δέ
Υπάρχει δργανόν τι τόαον απουδαϊον εν τή Φυσική, τή Γεωλο·
παρ’αύτφ οΐ έτεροι τρεις": Χάρτερ, Σταούδιγγερ καί Τήλ γ*ά> τη 'Αστρονομία έν ταίς έφαρμογαϊς αύτών, όσον άπλοΰν είναι.
(όστις ήτο καί ό πλοίαρχος τοΰ πλοίου). Άλλ’ ή αγγλική, I Τό δργανον τοΰτο είναι τό εκκρεμές· αί δέ χρήσεις αύταΰ αί θεωρητιχαί τε καί πραχτικαί, αί διά τόν καθ' ημέραν βίον ύπό τήν άής εμνήσθημεν, έταιρεία παρά τούς όρους τής Βερολινείου συν-
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ βΑΑΑΪΣΗΣ

■πλουστέραν αύτού μορφήν ώς νήμα τή; στάθμης (βαρίδιον) άπειροι.
γαιών, ένθα περιπλανώνται «ί σκιαί τοϋ Φιγγάλ καί τοϋ
Μικρόν βάρος έξο^τώμενον διά νάματος καί άφιέμενον έλεύθεοον εις^
τήν επ’ αύτοΰ έπενέργειαν τής βαρύτητος αποτελεί- αύτό. Έάν τό” Όσσιανύυ,ή νήσος αύτη παρουσιάζει τουναντίον άπό-τής δυτικής αύτής πλευράς εύρεϊαν τοξοειδή εντομήν, όπου χω
εχτοπίβωμεν ολίγον τής θέσεως του άρχεται, ώς ούδείς αγνοεί, τελοϋν άναπάλσεις δλονέν μικρότερα; καβισταμένας, έως οΰ έπανανεύονται καταβροχθιζόμενα τά μεγάλα'κύματα της απέ
λάβη πάλιν τήν προτέραν θέσιν τής ηρεμίας του.
ναντι θαλάσση;. Είς τό κέντρο
*
τοϋ κενοϋ τούτου, νησίΑί άναλικνήσεις αύται άποτελόϋσι τήν ίλήν τοϋ οργάνου άξ:αν,
δριά τινα t-rravyai έτι ύψούμενα, ώς άρχαΐαι στήλαι, σηδιεπδμεναι υπό νόμων γνωστων και διά μαθηυατιχών ύπολογισμών
μειοΰσαι τό ύψος τοΰ έμφανισθέντος άνά τούς αιώνας δόλου.
άποδειχνυομένων, σχετίζονται πρός πλεΐστα αίτια" δυνάμεθα επομέ
νως γνωρίζοντές τινα έξ αύτών νά εύρίσχωμεν τά άλλα διά τοϋ ου
Έν τούτων, Στέφφα καλούμενου, ειλκυσι πρό καιροΰ τήν
δέποτε βφάλλοντος μαθηματικού υπολογισμού.—Εύρέβη λοιπόν, δτι
προσοχήν τών γεωλόγων, ζωγράφων καί ποιητών. Είναι
αι άναλικνήσεις αύται έξαρτώνται έχ τής έπί τοϋ εκκρεμούς έπε·
ηφαιστειώδης όγκος 2500 μέτρων διαμέτρου, ής ή επιφά
νεργείας τής βαρύτητος καΐ δτι ό χρόνος, χαβ’ δν τελείται μία τοιαόνεια κ’λύπτεται ύπό λάβας, ήν οί αιώνες έκάλυψαν διά πυ
τη άναλίκνήσις,’’είναι άντιστρόφως ανάλογος τής δυνάμεως ταύτης.
κνής χλόης, αί δέ άκταΐ περιβάλλονται ύπό βασάλτιδος λί
Εκ τούτου επεται, δτι όσον πλησιάζομεν πρδς το κέντρον τής γής
έπί τοσοΰτον έπιταχύνονται αΐ άναλιχνήτεις αύξούσης »ής ελκτικής
θου, έν φ τά φθοροποιά κύματα κατέσκαψαν πολυάριθμα
τή; γης δυνάμεως, δσον δε άπομακρυνόμεβα, έπί τοσοΰτον έπιδρα
σπήλαια, καί ών τό σημαντικότατου πάντων καί διά τήν
δύνονται. Έκ τοϋ ποσού δέ τής έπιταχύνσεως ή έπιβραδύνσεως δν
έκτασιν
καί τήν αρμονίαν τών διαστάσιών του καί τών φυσι
νάμεβα νά εΰρωμεν τδ ποσόν τής αύξν,σεως ή έλαττώσεως τής άπό
κών στολισμών του έκλήθη έκπαλαι σπήλαιο? τον Φιγγά2.
τοϋ κέντρου τής γής άποστάσεως τοϋ έκχρεμοϋς.
Μεταφερομένου λοιπόν τοϋ οργάνου τούτου εΐς διαφόρους διαδο
Τοΰτο παρίστησιν ή έναντι είκών καί είναι φαινόμενου α
χιχώς τόπους χαί ύπολογ.ιζομ.έ ξιοπερίεργου καί θαυμάσιου.
νης τής άπό τοϋ κέντρου τής γής
Εχει πρός τήν θάλασσαν ο
άποστάσεως αύτών, εύρέβη 8,τι
ανωτέρω είπομεν. Όποια δμως
πήν 22 μέτρων ύψους, περίή τοϋ φαινομένου αιτία; Καί
στοιχιζομένην δεξιόθεν καί
ταύτης ή εύρεσις δέν είναι δύ
αριστερόθεν
αύτοΰ υπό συμ
σκολος. θ’άνατρέξωμεν χαίτην
μετρικής
σειράς
στηλών έκ
φοράν ταύτην είς τόν νόμον τής
βασαλτίτιδος, καί σκεπαζοπαγκοσμίου έλξέως, τόν αιώνιον
νόμον, τόν ύπό τοϋ μεγαλοφυούς
μένην, δίκην αετώματος,·ύπό
Νεύτωνος άνευρεθέντα.
θολοειδούς στεφάνη; έκ λά
"Αν ή Γή περιεβάλλετο καθ’
βας τριάκοντα περίπου πο
ολοκληρίαν ύπό τής θαλάσσης
%
δών πάχους.ούδαμοϋ δ’ έξεΐχον ταύτης στερεαί, ήπειοοι χαί νήσοι, βεβαίως
Εισερχόμενος τις έν τφ
ή θάλασσα θά είχεν ακριβώς τό
σπηλαίφ τούτφ, νομίζει ότι
έλλειψοειδές τοϋ πλανήτου ήμών
σχήμα. Δέν έχει όμως ούτω.
τοιοΰτον οικοδόμημα κατεΠολλαχοϋ όγκοι χέρσου πελώ
σκεύασται ύπό ανθρώπινης
ριοι, οΐονεί διασχιζοντες τόν ύχειρός,
καί δή πεπειραμένης
I
δάτινον τής γής μανδύαν άνεκαί επιτήδειας, διότι αδύνα
ξέρχονται τών κυμάτων τοϋ ω
τον νά ύποθέση ότι, επιστέ
κεανού άποτελοϋντες τάς ήπείοους καί νήσους. Τί ένεκα τού
γασμα τοσοΰ-τον επιτυχές καί
του συμβαίνει; Ή στερεά έλκει
εν τοιαύτη μεγαλόπρεπες
, τό ύδωρ καί τοΰτο πάλιν τήν
συμμετρία,
στήλαι τοσούτφ
’
στερεόν· αλλ’ ή πρώτη έλκει τό
κανονικαί καί έπιτηδείως τε·
δεύτερον δύο χαί ήμίσειαν φοράς
ισχυρότερου, ώς ουσα χατά δύο
τοποθετημέναι, ίγεννήθησαν
ΚΟΡΑ ΠΟΤΤΕΡ
καί ήμίσειαν φοράς -πυκνότερα
άφ' έαυτών. Τό δέ περίεργον
αύτοΰ· ή έλξις είναι, ώς γνωστόν, ανάλογος τής πυκνόνητος τών σω
ότι δέν ομοιάζει ποσώς προς τά συνήθη χαμηλά σπήλαια,
μάτων, τοΰ ποσοΰ τής έν αύτοϊς ύλης, τής μάζης αύτών. Τούτου
καί οΰδαμόσε φαίνονται λίθοι ή βράχοι ανώμαλοι, άλλ ’ άούϊως έχοντος,- αναγκάζεται ή θάλασσα νά έξαρθή πρός τό μέρος
πενα/τιας παντες ιισί πρισματικοί, δηλαδή εντελώς καί συμτής στερεά; χαί νά προσκολληθή .επ’ αύτής ώς χϋμα πελώριον τό
καλούμενου καί πειρατικόν κϋμα. Εύνόητον είναι δτι τό ύψος του
μετρικ’ώς, ώς διά χειρός, κατειργασμένοι καί τετμημένοι.
κύματος τούτου δέν είναι τό αύτό πανταχοΰ τής ξηράς άλλ’ δτι έΤό θαυμάσιου τούτο βαθύ σπήλαιον δύναται τις κάλλιστα
ξαρτάται έχ τοΰ όγκου αύτής- είναι δηλαδή μεϊζον μέν οπού όρη υ
ψηλά χαί όγχώδη, ελασσον δέ όπου ή χέρσος-ήρεμα έχ τών χυμά
νά παραβάλη πρός μεγάλην Γοτθικήν εκκλησίαν εσωτερικώς
των αναδύει. Ούτω π.
παρά μέ» τας έκβολάς τοΰ Άμαζόνοε, τό
καί άπό τής θύρας .μέχρι τοΰ Ιερού περιβαλλόμενη
*
ύπο δι
ύψος ϊοΰτο είναι 5Τ<> μέτρων, παρά τά τής Βεγγάλης 450 χαί παρά
τάς τοϋ Λονδίνου μόνον 120. Διά τόν αύτόν λόγον ύφίσταται· δια
φορά μεταξύ τοΰ επιπέδου δύο θαλασσών συγχοινωνουσών ή μή.
Ούτω ό Ούμβόλδος εύρεν, δτι ό Ειρηνικός ωκεανός εΐς τόν Ισθμόν
τοΰ Παναμά! χεΐται ύψηλότερον τής έπιφανείας τοΰ ’Ατλαντικού.
Ωσαύτως ό ’Ατλαντικός παρά τάς έκβολάς τοϋ Γερούννα είναι κα
τά 72 μέτρα υψηλότερος τής Μεσογείου χαί ή Βαλτική διαφέρει
κατά εκατοστόμετρά τινα τής Γερμανικής θαλάσσης.
Ουτω λοιπόν ή θάλασσα χαί ϊταν άχόαη ήοεμή καί δέν τσράσσηται οπό τρικυμιών καί θυελλών, πολύ απέχει τοΰ κανονικού σχή
ματος, τό όποιον έκ πρώτης δψεως φαίνεται έχονσσ.

Φρίκ.

■

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΓ Φ1ΓΓΑΛ
Έπί τής δυτικής πλευράς τής Σκωτίας χαΐ ίτρό
*
τοΰ
στομίου του Λίν-λόχ, εκτείνεται ή>νήσος Μούλ; .εχουσα· επι
φάνειαν έντελώς τραχεΐαυ καί ρικνήν.
Λίαν ανώμαλο; έν τή περιφέρεια αυτής, σχν,ματιζουσα
πλήρη καί σχεδόν ευθείαν γραμμήν κατά μήκος τοΰ στενού
πορθμού, όστις διαχωρίζει ταύτην άπό τών πεφημισυένων

πλής σειράς κανονικών στηλών, άς ή πάροδος τοΰ χρόνου
κατεσυνέτριψε είς διάφορα ΰψη καί εντελώς κατεμαύρισε βέ
βηλος χειρ καί ή πυρϊτις. Τό βάθος τοΰ σπηλαίου είναι περιπεφραγμένον καί σκοτεινόν, ώς πάντων τών ναών, αί δέ δύο
αύτοΰ πλευραί, έφ’ ών στηρίζεται ό θόλος συνίστανται άπό
δύο μεγάλους τείχους ε’ντελώς ευθείς, άποτελουμένους έξ
υψηλών πρισματικών στηλών εγγύς άλλήλων τοποθετημέ
νων καί μήκους 50 ώς έγγιστα μέτρων. Τό δέ περίεργον
καί άξιοθέατον πάντων είναι ότι πασαι,αΐ στήλαι μικραί καί
μεγάλαι, τεθραυσμέναι καί μή, έχουσι σχήματα πρίσματος
οκταγώνου, έξαγώνου, πενταγώνου, τετραγώνου, έντελώς
συμμετρικών, καί ε’σί τοσούτφ θαυμασίως · καί άρχιτεκτονικώς προσηρμοσμέναι, ώστε άποβαμβοΰταί τις πρό τοΰ με
γαλείου τή; φυσικής καλλονής καί τελειότητος. "Οσάκις δέ
ή θάλασσα είναι ήσυχος διακρίνει τις κάλλιστα ύπό τά υδατα τόν. πυθμένα τοΰ σπηλαίου, όστις παρουσιάζει θέαν
ωραίου μελανού εδάφους, άποτελουμένου έκ πενταγώνων τε
τραγώνων καί έξαγώνων πλακών. Άπό τοΰ εξωτερικού θεώμενον τό βκθος τοΰ σπηλαίου, φαίνεται κατά πρώτον σκο
τεινόν καί δυσδιάκριτον, βαθμηδόν έξοικ«ο·>μένου τοϋ όαθαλ-
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μου,.ώσεί εύρίσκετο πρό τίνος μεγαλοπρεπούς Γοτθικού ναού,
άπό δέ τοΰ εσωτερικού αύτοΰ θεωμένης τής εξόδου, ώς παρίστησι καί ή ήμιτέρα είκών, νομίζει τες ότι εξέρχεται, άπο
τοΰ ναοΰ πλήρης νέας ζωής καί έλπίδος, ένθεν, άφοΰ ηντλησε
πνευματικάς καί σωματικά; δυνάμεις έκ τής θείας τραπέζης,
καλείται ν ’ άπόλαύση τών φυσικών δώρων παρά τής εξωτε
ρικής φύσεως!
Μεταξύ τών ύψίστων εικόνων, ας ή φύσις τοΰ κόσμου
τούτου προβάλλει εΐς τά ομματα τοΰ ανθρώπου, ΰπάρχουσι
βεβαίως πολλαί ώραιότεραι, γλυκύτεραι, θαυμαστότερ.αι,
πλήν ούχί καί τόσον γοητευτικαί καί συγκινητικαί, ώς η
παρούσα. Οί επισκέπται τοΰ σπηλαίου τούτου, έν οίς καί ο
Βάλτερ Σκώττ δέν ύπελείφθησαν άπό τοΰ νά θαυμάσωσι το
εργον τοΰτο μετά συγκινήσεων καί να είπωσιν :
«Ένταΰθα ή φύσις, θέλουσα ν’ άμαυρώση τους ύπό τής
χειρός τοΰ ανθρώπου ποιηθέντας ναούς, ανήγηρε και αυτή
τούτον πρό; δόξαν του Πλάστου, καί άφήκε τήν θύραν α
νοικτήν τοΐς πάσι- τά κύματα χρησιμεύουσεν ώς οργανον αποδίδοντα άομονικήν μουσικήν, ή δέ τοποθεσία αύτοΰ εστι
ήμΐν υπόδειγμα. τής ύψίστης λατρείας, ήν οφείλομεν τφ
Δημιουργώ τοΰ Παντός».

"Ο-στόμαχος τής Νταντάς παρουσιάζετο ώς τις σάκκος
μελάγχρους, . ίσχυρώς εξογκωμένος έκ τών τροφών καί τών
ξένων σωμάτων, άτινα τό άδηφάγον ζφον είχε καταβροχθίση
κατά *
Ρ«
τήν,ήμ
εκείνην ή ΐσω; καί προγενέστιρον. Καίηρκει νά Ιδη τό οργανον έκιϊνο ιύσαρκον, ισχυρόν, ύγιές, ΐνα
έννοήση ότι ούδ«ίς ύπήρχε κίνδυνος όπως τό προσβάλη μετ’
άποφάσεως.
Όπλισθείς διά τής κυνηγετικής του μαχαίρα; ήν ό Λί είχε
θέση ύπό τήν χιΐρα του, άφοΰ πρότερον τφ έδωσε τό σύρμα,
ό Κυπριανό; ίκαμεν έν τώ όγκφ έκιίνφ βαθιίίν εντομήν.
Τοΰ σχίσματος έπιτευχθέντος. ήτο ιΰκολον νά ιίσάξη την
χεΐρα μέχρι τού βάθους τού στομάχου.
Αίφνης άνευρίθη καί άνεσύρθη ό τίτλος, ό τόσον κατα θλίψας
τόν κ. Ούάτκιν;.Ήτο περιιστραμμένο; έ? ιϊόιι σφαίρα;, κατά

φ. α.

Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ή
Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ
(Μυθιστορία ΙΟΓΛΙΟΪ ΒΕΡΝ. — Μιτά?ρασι; Δ. I. Κ.)
(Ζυνέχεια· ιδε προηγούμ. φύλλον)

Συνεφωνήθη κατ’ άρχάς νά δέσωσι πρότερον τήν στρου
θοκάμηλον. Πρός τοΰτο τά σχοινιά, ών όΓΛί «ιχε πάντοτε
προμήθειαν τινα έν τώ δωματίφ του, έτέθησαν έν άγγαρέίφ.
Ειτα, μέ σύνολόν τι πεδών καί επιδέσμων έδέσμευσαν τούς
πόδας καί τό ράμφος τής δυστυχούς Νταντάς, ήτις ήδυνάτει
οΰτω ν* άποπειραθή τήν έλαχίστην άντίστασιν.
Ό Κυπριανός δέν ήρκέσθη είς ταΰτα. “Ινα φεισθή ΐής ευ
αισθησίας τής δεσποινίδος Ούάτκινς, ήθέλησι νά εξουδετε
ρώσει παν άλγος τής στρουθοκαμήλου της, περικαλύψας τήν
κεφαλήν αύτής δι’ επιδέσμου διαβρόχου έκ χλωροφορμίου.
Τούτου γενομένου, ηρξατο νά προβαίνν) είς τήν έγχείρησιν, μηδόλως ανησυχών διά τά επακόλουθα.
Ή Αλίκη, συγκεκινημένη έκ τών προετοιμασιών, ώχρά
ώς νεκρός, είχε καταφυγή έν τώ γειτονικέ^ δωματίφ.
"Ο Κυπριανός ηρξατο περιφέρων τήν χεΐρα είς τό κάτω
μέρος τοΰ λαιμού τοΰ ζφου, ινα καλώς άνευρη τήν θέσιν τοΰ
τριτοστομάχου. Τοΰτο δέν ητδ δύσκολον, διότι ό τριτοστό·
μαχος έσχημάτιζεν είς τό άνω μέρος τής θωρακικής χώρας
όγκον καταφανή, σκληρόν,, τραχύ, όνπερ οί δάκτυλοι ήσθάνοντο καλώς μεταξύ τών πέριξ απαλών σαρκών.
Τή βοηθείιρ ένός κονδυλομαχαίρου, τό δέρμα τοΰ λαιμού
έχαράχθη μετά προφυλάξεως. Τούτο ήτο άφθονον-καί χαλα
ρόν, ώς παρά τώ ίνδιάνφ, καί κεκαλυμμένον διά χνού φαιού,
δστις άφίετο εύχερώς νά άποχωρισθή. Ή τομή αΰτη δέν άπέδωκε σχεδόν αίμα καί άπεσμήχθη απλώς διά βεβριγμένης
οθόνης.
Ό Κυπριανός άνεγνώρισεν άμέσως τήν θέσιν τών δύο ή
τριών σπουδαιότερων αρτηριών και ε’φρόντισε νά τάς απο
χώρηση διά μικρών άγκυρίδων έκ σύρματος, άςτινας. εδωσεν
είς τόν Βαρδίκ ίνα κρατή. Ειτα, ήνέωξεν εν πλέγμα λευκόν,
μαργαριτώδες, όπερ ήνοιγεν.εύρεϊαν .κοιλότητα ύπεράνω τών
κλειδώσεων >ιαί ηρξατο παρευθΰς νά έ·ρευν£.. τόν στόμαχον
τής στρουθοκαμήλου.
Πρέπει νά φαντασθή τις στόμαχον πτηνοΰ οίκοσίτου, έκατονταπλάσιον κατά τό μέγεθος, τό πάχος; .τό βάρος, καί θά
λάβη ιδέαν τινα αρκετά ακριβή περί τοΰ τί ύπήρχεν έν τώ
κοιλώματι έκείνφ.

Τό.σπή λαευν τοΰ «Ι»ςγγάλ.
τι τεθλασμένης ά/αμφιβόλως, άλλ’ έντελώς άθικτος. « Υ
πάρχει προσέτι ετερόν τι πράγμα», είπεν ό Κυπριανός, οστις
έβύθισε καί πάλιν τηνχιΐρά του έν τώ κοιλώματι, δθεν έξήγαγε τήν φοράν ταύτην σφαίραν εξ Ιλεφαντόδοντος.
— Ή σφαίρα διά τάς έπισκευάςτής δεσποινίδος Ούάτκινς!
ανέκραξε. Καί όταν συλλογίζομαι ότι είνε πέντε τώρα καί
πλέον μήνες άφ’δτου ή Νταντά τήν κατέπιε! ... Προφανώς
αΰτη δέν θά ήδυνήθη νά διαπεράσγ, τήν εσωτερικήν οπήν.»
Άφοΰ παρέδωσε ’τήν σφαίραν είς τόν Βαρδίκ, ίπανέλαβε
τάς εξερευνήσεις του, ώς εί; άρχαιολόγος θά ίποίει ιίς τά λεί
ψανα Ρωμαϊκού πεδίου.
«Έν κηροπήγιου χαλκοΰν ! άνέκραξεν έκπληκτος, αποκο
μίζω» σχεδόν πάραυτα έν τών απλών τούτων σκευών, συντε
*,
τριμμένο
πεπιεσμένου, πεπλατυσμένου, όξειδιωμίνον, άλλ
εντούτοις εύδιάγνωστον.
Ήδη οί γέλωτχς τοΰ Βαρδίκ καΐ-τού Λί κατέστησαν το
σοΰτον θορυβώδεις, ώστε καί αυτή ή Αλίκη ητις εισήρχετο
είς τό δωματίου, δέν ήδυνήθη νά μή συνένωση καί τούς ίδικούς της. —,Νοαίσματα ! . . . “Εν κλειδιού ! . . . 'έν κτένιον κέοά·
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*τινο !...»’) ίπανελάμβανεν ό Κυπριανός,έξακολουθών την
άπογραφήν του.
Αίφνης, ώχρίασεν. Οί δάκτυλοί του συνήντησαν άντικείμενόν τι εξαιρετικού σχήματος !.. . Όχι δέν ήδύνατο σχε
δόν νά άμφιβαλλη περί εκείνου δπερ ήτο ! . . . Καί έν τούτοις, δεν έτόλμα νά πιστεύση βες τοεαύτην τύχην !
Τέλος, άπέσυρε την χείρα έκ τοΰ κοιλώματος καί ανύψωσε
τό άντικείμενον, δπερ κατέπληξε
*
όλους. . .
Όποια κραυγή διέφυγε τοΰ στόματος τοΰ Τζών Ούάτκινς!
« Ό ΜίσημβρινΙκ; ’Αστήρ !....»

Νά τήν έξοφλήση !. . . Έ, ό κ. Ούάτκινς ειχεν έν άπλούστατον μέσον ! Ήτο λοιπόν τόσον δύσκολο
*
νά τηρήση τήν
ύπόσχεσίντου,. νά τφ δώση τήν -κόρην του ήν ειχεν ύποσχεθή
εις εκείνον, όστις θά έπανέφερε τόν Μεσημβρινόν Αστέρα !
Καί άληθώς, δέν ητο τό αύτό ώ; νά τόν έπανέφερεν έκ τοΰ
βάθους τού Τρανσβάαλ ;
’Ιδού τί διελογίζετο, άλλ' ήτο λίαν υπερήφανος, ΐνα μή
έκφράση τήν σκέψιν ταύτην υψηλή τήφωνή· ίπίστευε δέ σχε
δόν θετικώς, άλλως τε, ότι αύτη θά έγεννάτο έπίσης καί έν
τφ πνεύματι τού γαιοκτήμονος.
Έν τούτοις, ό Τζών Ούάτκινς ούδέν είπε περί τούτου καϊ
άφοΰ ένευσεν είς τήν κόρην του νά τόν άκολουθήση, έγκατέ
λιπε τήν καλύβην καί είσήλθεν είς.τό οίκημά του.
Εύνόητον ότι μετά τινας στιγμάς ό Ματακίτ άνελάμβανε
τήν ελευθερίαν του. ’Αλλά ολίγου έδέησεν. δπως ό ταλαίπω
ρος πληρώση διά τής ζωής του τάς λαιμαργίας τήςΝταντάς,
καί, πράγματι, την ίγΛύτωσετ εύθηνά I
. (’Ακολουθεί)

Ναέ ! . . . Ό περίφημος άδάμας έπανευρίσκετο άθικτος,
μηδέν άπωλέσας έκ τής λάμψεώς του καί ήκτινοβόλει βες τό
φώς τοΰ παραθύρου, ώς τις αστερισμός.
Μόνον, πράγμα παράδοξον καί όπερ κατέπληξεν αυτοστιγ
μεί τούς μάρτυρας τής σκηνής—είχε
*
άλλάξη χρώμα.
Έκ μελανού, ώς ητο άλλοτε, ό Μεσημβρινός Άστήρ ειχεν
καταστή ερυθρούς—ερυθρού χρώματος θελκτικού, όπερ έπηύξανεν έτι, άν ητο τούτο δυνατόν, τήν διαύγειαν καί βτήν
λαμπρότητά του.
«Δέν νομίζετε ότι τούτο ήλλάττωσε τήν άξίαν του ; ήρώΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ (')
τησε ζωηρώς ό Ούάτκινς, άμα ήδυνήθη νά όμιλήση, διότι ή .
\ Χχαλάϋυρμ,α)
έκπληξις καί ή χαρά εΐχον κατ'άρχάς διαχόψη τήν ανα
πνοήν.
— Ούδ’ επ’ έλάχιστον ! άπήντησεν ό Κυπριανός. Τούτο 'Ολίγα θαυμαστικά.—-Τό δον βαϋμα- — Φιλοσοφία τοΰ λ«ο3. — Έρώτησις
άνευ άπχντήσεως.—Αίνιγμα αΰιόλυιον —Τό «ειχίνητον δπίρχει ή μάλ
άπ’ εναντίας, εινε περιεργότατον, καί κατατάσσει τόν λίθον
λον, κινείται! —Εισιτήρια διά τά φρενοχομεϊσ μέ πάσαν εγγόησιν.—Πότε
αύτόν εις τήν οικογένειαν τήν τόσφ σπάνιάν τών «χαμαιλε
σιγώσιν αί άπο’γονοι της Εΰας.—Δώρον πρόχειρον — ’Ακρωτήριου, είδος
Κάδο-Ντόρον.—"Αγγελος, έάν . . .— Ύπό άτμόν. —Διά τόν ήμέτερον
όντων άδαμάντων ! .. » Έξ άπαντος φαίνεται ότι δέν κά·
'Αραβικόν ίππον.—Διδακτική περώγησις.—Οί ίμποροϋπάλληλοι, ίποψήμνει-ψύχος είς τόν στόμαχον τής Νταντάς, έπειτα ύπόκειται
φιοι όσιομάρτυρες. — Πολυπραγμοσύνη κυριών. — “Ενθα «κο’δουν καί ρά
βουν». — "Οτι εΐς τά σχολεία διδάσκεται αντί τής έλληνιχης γλώσσης, ή
ούτος συνήθως είς αιφνίδιας παραλλαγάς θερμοκρασίας, ώστε
γλώσσατοϋ . .. στόματος—Ένφ έ» τοϊς ναοΤς ψάλλουν.—Ένυπνιον.__
άναγκαίως επέρχονται αί μεταβολαί αύταιΊοΟ χρώματος τών
Τί ίφρόνει περί γλώσσης ό Αίσωπος.—Πότε άδολεσχεί ό άνη'ρ.—Διατί
χεχρωματισμένων άδαμάντων, αίτινες καί έσημειώθησαν Αρ • δέν ϊχουν γένεια αί γυναίκες.— Ή γαλυβδίνη μάγαιρα. — 'Έν σ ε ρ β ί ρ ισ μ α ορισμών, άνεπιδέκτων συζητήσεων.—Βαλβίς, (κ. Μιστριώτη), ρομ
κούντως συχνά εΐς τάς έπιστημονικάς έταιρείας !
φαία, ράβδος, βεός, ξίφος, μάστιξ καί αλλα είδη όπλοστασίβυ. — Αί μεγά
— *Α! . . . Δόξατφ θεφ, ιδού έπανευρέθης, χρυσό μου !
λοι Δυνάμεις αναμιγνυόμενοι. — Έλαστικότης τής γραφίδος μου. — Μία
επανελάμβανενό κ. Ούάτκινς, σφίγγω
*
τόν'άδάμαντα έν τή
αντίβεσις. —Πώς γράφεται τό φ.—Ή γλώσσα εινε γυναιχεΐον διάδημα....
έξ άκανθων. — Το καθήχον της γυναικός κατά μίαν . . . γυναίκα. — Συμ
χειρί, ώς ΐνα βεβαιωθή ότι δέν ώνειρεύετο. Μοΰ επροξενησες
πέρασμα.
«Λέξεκ, Λέξεις, Λόξας».
τόσας μέριμνας ένεκα τής έξαφανίσεώς σου, αγνώμων άστήρ,
Σαίξσπηρ
ώστε νά μή άφήσω σέ πλέον ποτέ νά φύγης! »
Ή γλώσσα τής γυναικός ! Τί ώραϊον θέμα, τί έλκυστικόν
Καί τόν άνύψου πρό τών οφθαλμών του καί τόν έθώπευε
διά νά γράφη τις έπί ολοκλήρους ώρας χωρίς νά έξαντλήται,
διά τοΰ βλέμματος καί έφαίνετο έτοιμος νά τον καταβροχ
έν εύαγγελική άναλογίο: μέ τήν έξ αύτής έμπνευσιν ! Τί
θίσω, κατά τό παράδειγμα τής Νταντάς !
άελλώδες καί θυμήρις, τί πλαταγώδες χαί ποικίλον ! Καί τί
‘Εν τούτοις, ό Κυπριανός, διατάξας τήν Βαρδίκ νά τφ
δέν λέγει αυτή, καί τινα δέν θέλγει 1 Έφημερίς κατά πάσαν
δώσα) βελόνην μέ χονδρήν κλωστήν, έρραψε μετά προσοχής
στιγμήν έχδιδομένη. Λονδίνειοι «Καιροί» οΐτινες τά ποικιλό
τόν στόμαχον τής στρουθοκαμήλου. Είτα, άφοΰ επανέκλεισε
τερα θέματα άναπτύσουν, τάς έκκεντρικωτέρας ιδέας εκτυ
διά τής συρραφής τόν ταμέντα λαιμόν, τήν άπήλλαξε τών
λίσσουν, τά αφελέστερα αισθήματα γελωτοποιοΰσι !
δεσμών, άτινα τήν εΐχον περεαγάγη είς αδυναμίαν.
Ταύτην 'έπί στιγμήν ΰμνήσωμεν !
Ή Νταντά, λίαν έξησθενησμένη, έκυψε τήν κεφαλήν καί
♦
δέν έφαίνετο ποσώς διατεθειμένη δπως φύγη.
* · '
— Λέγετε νά άναλάβη, κύριε Κυπριανέ; ήρώτησεν ή ’Α
Είπέτε μοι είλικρινώς. Έφαντάσθητε ποτέ γυναίκα μέ
λίκη, συγκεκινημένη μάλλον έκ τών βασάνων τής εύνοουμέ- γλώσσαν απρακτούσαν ; Μακάριος—έάν ύπάρχη— ό φαντανης της ή έκ τής άναφανίσεως τοΰ άδάμαντός.
σθείς, ότι αύτοΰ έστϊν ή βασιλεία . . . τής αυταπάτης καϊ
— Πώς, δεσποινίςΟύάτκινς, έάννομίζω ότι θ’ άναρρώση! μωροπιστίας. - Έγώ τουλάχιστον —μετά τής πλειονοψηφίας
άπήντησεν ό Κυπριανός. Πιστεύετε λοιπόν ότι επιχείρησα τήν τών άναγνωστών καί αύτών τών άνάγνωστριών μου —τοΰτο
έγχείρησιν χωρίς νά ήμαι βέβαιοςπερί τούτου ; . . . “Όχι ! θεωρώ ώς τό 8ον —καί τελευταίο
*
—θαύμα, πάντων τών θαυ
έν διαστήματι τριών ήμερών ούδέν θά φαίνηται έκ τής έγχει- μάτων τοΰ Ευαγγελίου καί τής Μεγαλόχαρης θαυμασιώτερήσεως ταύτης, καί δέν θά χρειασθώσιν ή δύο ώραι διά τήν ρον. Διότι ούδέν συνειθέστερον γυναικός, εκατομμυριούχου ή
Νταντάν, ίνα ’ξαναρχίση νά εφοδιάζη καί πάλιν τόν περίερ πλυντρίας, φλυαρούσης άδιακόπως.
γον σάκκον, ον πρό ολίγου έκκενώσαμεν ! »
Ό σύγχρονος λαός έν τή άφιλεί αύτοΰ σοφί«£ λέγει:
Ένθαρρυνθιϊσα έκ τής ύποσχέσεως ταύτης ή ’Αλίκη, δι·
«Όποιος πολλά μιλεϊ
ηύθυνε πρός τόν νεαρόν μηχανικόν βλέμμα εύγνώμον, δπερ
πολλά χολάζεται»
τόν άντήμειψε δι’ όλους τούς κόπους του.
Έπί τό εικονικώτερον δέ μάς δίδη έν δυστίχοις παραδείγ·
Τήν στιγμήν έκείνην ό κ. Ούάτκινς έπιτυχών νά πείση
έαυτόν ότι ΰπήρχεν άληθώς καί ότι είχεν εις καλήν κατάστα- ματά τινα παραδοξοτήτων : λ. χ.
σιν ανευρεθή ό θαυμάσιος άστήρ, έγκατέλιπε τό παράθυρον.
Είδες χοίρο παστρικό
«Κύριε Μερέ, είπε διά τόνου μεγαλοπρεπούς καί ήχηροΰ,
Είδες Μανιάτη γνωστικό ;
ιδού μία μεγάλη υπηρεσία ήν μοί παρήξατε καί ήν δέν γνω
ρίζω πώς θά δυνηθώ ποτέ νά έξοφλήσω ! »
Είδες πράσινο ποντικό,
Η καρδία τού Κυπριανού ήρξατο παλλομένη βιαίως.
Είδες θοόωρη μέ γνώσι;
1) Σωστός Κλήδονας !

Σ. Μ.

{) Απόσπασμα μελέτης.
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Προσθέτω κ’ έγώ τήν άνευ άπαντήσεως, ώς εύκόλως έννοουμένης, έρώτησιν ;

Γυναίκα χωρίς γλωσσά ;
’Αδύνατον ού μέ^είσητε, καν μέπείσητε, άγαπηταί κυρίαι. Ή πείρά μου είνε αρκετά πολύτιμος, ώστε νά εξακο
λουθώ άκινδύνως νά Ίχω τό «φρόνημά μου.
Ό αύτός λαός έχει προσέτι καί τό έξής έν εΐδει αινίγμα
τος, καί τοι άφ’ έαυτής έννοουμένης τής λύσεως :

Τρέχει πάντα τρέχει
καί ποτέ δέν σταματά.

,

Νεώτεροί τινες Οίδίποδες ώς λύσιν εννοοΰσι τόν roir, άλλ’
έγώ, ώς είδικώτερος γνώστης, θεωρώ αύτούς οίκτρώς άπατημένους, καθότι τό γέρας τής νίκης διεκδικεί, ένεκα πολλών
καί άπειρων λόγων, ή γυναικεία γλώσσα.
. ’Αεροβατεί ό νοΰς διασαλευόμενος καί σκοτίζεται είς πο
λύπλοκους τής μηχανικής καί τών μαθηματικών συνδυασμούς
έκείνων, οΐτινες τήν αθανασίαν έπιζητούσι διά τής άνακα
λύψεως τοΰ ’Αεικινήτου—δπερ κατήντησε ,τό άσφαλέστερον
είσιτήριον εισόδου είς Φρενοκομεία—καί δέν άνακηρύττουν, ώς
τοιοΰτον, τήν άεικίνητον γλώσσαν τής γυναικός!... Τί άνόητοι αυτοί οί κύριοι μαθηματικοί, μέ τά τετραγωνικά κεφάλια
των !

•

·

♦ *

Κάποιος όμόφρων φίλος μοί έλεγε πρό τίνος :
«Σιγώσας γυναίκας μόνον έν ΐφ Νεκροταφείφ θά ίύρης,
ή άκριβέστερον, μόνον ύπό τήν βαρείαν πλάκα τού τάφου.
’Εκεί θάπτονται καί... σιγώσιν·» *Ας μοί έπιτρε’ψη νά φανώ
κατά τι έπιφυλακτιχώτβρος. Δέν είνε δίκαιον νομίζω νά καταδικάσωμεν συλλήβδην καί άστόργως πάσας τάς ζώσας· κυ
ρίας. Πιθανόν νά ύπάρχωσι καί δύο έστω έξαιρέσεις, έρημοι
ποΛΛωκ λόγων έν τή πυκνοτάτη βάσει τής λαλιάς καί κατα
λαλιάς—τό εν συνέπεια άφευκτος τοΰ έτέρου—καί εΐς αύτάς
τάς. έντιμους, άλλ’ αγνώστους μοι εξαιρέσεις, ώς έλάχιστον
δείγμα ειλικρινούς όπολήψεως καί σεβασροΰ παρέχω..... τήν
παρούσαν διατριβήν.
*
**
Πόσον, δικαίως άλλως, θαυμάζομεν τήν γυναίκα διά τά
τόσα κοινά καί έπίκτη^α^τά δεύτερα δέ άναπληροΰσι ύπέρ τό
δέον πολλάκις τά πρώτα—θέλγητρα, άτινα τήν περικοσμοΰσι
καί τήν άναδεικνύουσιν!· Άλλ’ή γλώσσα καταστρέφει τήν 6λην εικόνα. ’Ανοίγετε τά χείλη ΐνα τή έγκωμιάσητε τούς
ώραίους καί έκφραστικούς οφθαλμούς, τήν πλουσίαν κόμηνάλλ’ άμα φθάσητε είς τά δεινώς άλληλομαχόμενα χείλη,
πώς θά παρακάμψητε τό άνεμώδες άκρωτήριον ; Λησμονείτε
ότι ό περί γυναικών διαλεγόμενος ήρέμα περί φλυαρίας δια
λέγεται ; Μήτηρ γάρ τών γυναικών ή φλυαρία !
Έκ τής γλώσσης αύτής πάν απορρέει κακόν. Άφαιρέσατέ
την καί θά ίδητε άν δέν είνε άγγελος φύλαξ........ τής ησυ
χίας σας! "Ώ , αύτό -τό αιωνίως υγρόν παληοπάπουτσον I
(’Ανοίκειος ή φράσις, άλλά παραδεδεγμένη ύπό τοΰ λαοΰ,
ούτως άποκαλοΰντος αυτήν). Αύτό, ώς τις κακός δαίμων, εκ
μηδενίζει όλας τάς τυχόν άρετάς της. Άνίσχυρον καθίστα
ται τό ερχος τών όδόντων της καί έπεα βπινθηρίζοντα έκφεύ ·
γ.ουσιν ήχηρώς. Ή γλώσσα είς τήν γυναίκα είνε ό,τι ή κόμη
είς τόν Σαμψώνα. Εκμηδενίζεται, ταπεινοΰταε, άπόλλυται
έάν δέν τίθεται ύπό άτμόν δυνάμεως i ,000 ίππων . . . .
-

Ιχετε αμαρτίας τινας έκ τού λοιπού βίου, τάς εξαγνίζετε άρκούντως διά τού φοβερού μαρτυρίου σας. Καί τί δέν σάς λέ
γουν αύταί αί κυρίαι, καί διατί δέν ομιλούν f Περί όλων έρωτώσι όλα τά ψαύουν, τά παρατηρούν, τά περιστρέφωσι. Καί
διά ν’ άγοράσουν τι, άρχίζουν τά άπαραΐτητα παζάρια καί
κατηγοροΰσιν, εισαγγελείς αύτοχειροτόνητοι, δι’ επιχειρη
μάτων άπειρων τήν κακήν καί πρόστυχον τού υφάσματος
ποιότητα, όπερ έν τούτοις μετ’ ολίγον άγοράζωσι . . .
. Τό λάμβάνουν έπί τέλους ύπό μάλης καί άνέρχονται είς
τήν μούίστακ, είς τήν φωλεάν έκείνην τών άηδονιών, άτινα
καλούνται ράπτριαι. Αύταί πλέον έν τφ δικαίω των χάβουν
καί ράβουν . . . Έκάστη βελονιά καί μία φράσις. Έκάστη
κίνησις καί πέλαγος λέξεων. Παρατηρήσεις περί τής ποιότητος καί γούστου περί τοΰ υφάσματος, περί τής εργασίας τής
πλησίον, τών πελατίδων τής χυρίαο, τοΰ πίλου των καί παν
τός ό,τι απαρτίζει έναγυναιχεϊον στολισμόν—είσίτόσα πολλά,
ώστε μόνον περιληπτικώς δύναταί τις νά όμιλή περί αύτών —
περί τών μικρών τέλος καί σκανδαλωδών ενίοτε επεισοδίων
κατά, τήν έσπερινήν έξοδόν των έκ τοΰ καταστήματος καί...
καί ....
Εΐσδύσωμεν είς έν σχολεΐον, θηλέων πάντοτε. Τί φωνή,
τί κακό, τί άλαλαγμός, τί κυκεών, τίάντάρά! Είμαι βε’βαιος ότι τό πρώτον ερώτημα, όπερ θ’άπευθύνητε εινε:
Μήπως είσήλασαν είς ’Αθήνας οί Βάνδαλοι, μή οί...... Άπό
τοΰ μικροτέρου τού αιωνίως περιστρεφόμενου, μέχρι τοΰ πλέον
Ανεπτυγμένου — τό σώμα, διότι περί τοΰ πνεύματος πρέπει
πολύ ν’ άμφιβάλλωμεν — κορασιού, όλα οίονεί έκ συστάσεως,
ΐνα μεταχειρισθώ καί ένα έπί τέλους όρον τής επιστήμης μου,
δαιμονι^σι, ρητορεύουσιν. Ή διδασκάλισσα—γυνή καί αύτή
— προσπαθεί δι ’ άλλεπαλλήλων λόγων νά έπιβάλη σχετικήν
σιγήν είς τάς τανυγλώσσους Κορώνας, αΐ-τινες πανηγυρίζουσι
τό διάλειμμα. Άλλά ποΰ! Δύναται τόν ορμητικόν χείμαρρρν μία βέργα ν ’ άνακόψη ;
("Εκεται τό τίλβε)

Δίκ.

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ό ήμετερος φίλος καί συνδρομητής κ. Βρασκΐνος εν Παρϊσίοις εμπορευόμενος, άπέστειλε ήμίν φάκελλον, δστις διήνυσε τόν γύρον τοΰ κόσμου έν 79 ήμέραις. Άπεστάλη έκ
Παρισίων διά μέσου Χάβρης χαί Νέας Ύόρχης κατ’ εύθεΐαν
είς "Αγιον Φραγκίσκον,"διότι αίΉνωμέναι Πολιτεϊαι δεν Απο
δέχονται τήν κυκλοφορίαν τών τοιουτων επιστολών διά τής
έαυτών χώρας, ώς συνέβη καί διά τόν ήμέτερον φάκελλον
κατά τό παρελθόν έτος. “Εφερε γραμματόσημου 25 έκατοστών, έρρίφθη είς τό γραμματοκιβώτιου τών Παρισίων τή
5’Ιουνίου, καί κατά τήν σφραγίδα αύτών φαίνεται ότι έξεκίνησεν έκείθεν περί τήν μεσημβρίαν τής ημέρας ταύτης. Είς
Νέαν Ύόρκην άφίκετο τή 14 ’Ιουνίου τοΰ ίδιου μηνός. Ό ,
έν άγίφ Φραγκίσκφ ταχυδρ. επιστάτης προτερον ειδοποιη
θείς διηύθυνε τόν φάκελλον είς Σιγγαπόρην, όπου άφίκετο τή
28 ’Ιουλίου, έπομένου μηνός. Ό δέ τής Σιγγαπόρης δμόίως
γνώσιν τούτου έχων, έκ τών προτέρων, άπέστειλε τήν επι
στολήν είς Μοδάνην, έν ή έτέθη ή σφραγίς τής 22 Αύγούστου. Έκ Μοδάνή’ς τέλος ή επιστολή διηυθύνθη είς Παρισίους, όπου άφίκετο τή 23 Αύγουστου καί παρεδόθη τφ Απο
’Apa&xur.
δέκτη αύτής καί ήμετέρφ φίλω, Ακριβώς τή μεσημβρία τής „
*
ημέρας τάυτης, ήτοι τή αυτή περίπου ώρα, καθ’ ήν παρά
Άλλ’ άς παρακολουθήσωμεν αυτήν περιοδεύουσαν. Είσέλ- τούτου πρό έβδομήκοντα εννέα ήμερών είχε παραδοθή πρός
θωμεν παρακινούμενοι άπό τό εύπετές βάδισμά της καί τό Αποστολήν Από Παρισίων είς Παρισίους, διά μέσου Νέας
λοξόν βλέμμα της ιίςέν τών έμπορικώντής οδού Έρμοΰ, όδοΰ ‘Γόρκης, Αγίου Φραγκίσκου, Σιγγαπόρης καί Μοδάνης.
Ήδη δέ διά τών παρασχεθεισών ήμίν πληροφοριών παρα
κατ’ εξοχήν γυναικείας. “Ω, μάρτυρες έμποροϋπάλληλοι! Πώς
νά μή θαυμάσω τήν άνεξάντλητον ύπομονήν σας καί τά μα τοΰέν Παρισίοις ήμετέρου φίλου κ.Βρασκίνου, θέλομεν ϊπανακρόθυμα ώτα σας ! Δόξα ύμϊν καί τιμή, ότι εΐς υμάς προ- λάβει τό πείραμα ίξ Αθηνών κατά τόν υποδεικνυόμενου τρό
*
άδιστάκτως ότι θέλομεν επιτύχει τεύ
φρόνως άνοιγήσωνται αί τοΰ Παραδείσου πύλαι, διότι καί άν πον, καί πιστεύομε
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σκοπού, καί άληρορορήσει τούς ήμετέρου; άναγνώστα; τόν
τρόπον καί τό άπαιτηθησομενον χρονικόν διάστημα διά τόν
γύρο,ν τού κόσμοι» μιας ίπιστολή; έζ ’Αθηνών άποστελλομέ·
νης καί διαφιογούβης τόν κίνδυνον τη; έκ Νέα; ’Γόρκη; επι
τυχίας της.
Φ. Π.

ΕΙΣ

ΦΧ-Λ.ΟΚΓ

Της ’Αττικής τόν ουρανόν λοιπόν θά λησμονήσης;
δέν θ’ άτενίσης ένδακρυς είς τό γλαυκόν του δώμα
όταν όδύνην άρρητον άποκαλύπτη τ’ δμμα,
εΐς τούς γλυκείς αστέρας του ποτέ δέν θ’άτενίσμς ;
■Hl·
Καί είς τήν ξένην άφιλος, θά ρεύσμ ή ζωή σου
καθώς άκτις έκλάμπουσα εΐς σκότη τεθλιμμένη,
σύρει μακράν τόν βίον σου ή πλάνος ειμαρμένη
καί τοϋ παρόντος δέν πονεΐ τό κάλλος ή ψυχή σου;
Είς ποιον κόσμον αρά γε ό νους σου διαμένει
Λ ποια είς τό άγνωστον σέ θέλγει εύτυχία
καί πάλλει πόθων έμπλεως καί στόνων ή καρδία
εΐς τών έλπίδων της σκιρτά τήν τέφραν τεθαμμένη ;

Άλλ’ όχι, όχι, αμιγής Λ εύτυχία- θάλλει
κ’έκεϊ άπλοϋται ούρανός μεστός Λδυπαθείας
και εϊναι πλήρης, ώς έδώ, ή καλλονή μαγείας
τήν φύσιν ζώσαν καί εκεί ή χάρις περιβάλλει.
•Hl··
Καλλίτερον ό βίος σου είς ξένην γην ν’ άνθιση
καί άν έδώ ό ούρανός μέ καλλονήν κοσμήται
άλλά πρός μέγα αίσθημα τόν χλευασμόν δωρεΐται
καί....πίπτει όστις τήν άγνήν μορφήν του άγαπήσει.

' ■*♦·.
Τί άν πρωία θελκτική τόν ούρανόν χρυσώνει
άν είς σταγόνας λούεται μεμυρώμένης δρόσου
όταν προσβλέπει ένδακρυς αύτήν ό οφθαλμός σου;
όταν είς ασμα απαντούν οί στεναγμοί σου μόνοι;

3) Πότε δεν τρώγομεν μεγά-la ροδάκινα ;
4) Ποιον ίχβυν δυνάμεθα νά φέρωμεν ίπι τοϋ στηθονζ μαζ ;

‘Αραβικό; Ίππο;
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90. Αίνιγμα. Τό nSp. "Ελυσαν αυτί ό κ. Γ. Μεταξί; ίκ Σύ
ρου, ό κ. Γ. Α. Πολίτη; έκ Σύρου καί ό κ. Νικ. Άνδρουτσο; έξ
’Αθηνών.
91. Αίνιγμα. Άστρο;, "Αστρον. "Ελυναν αύτό, ό κ. Γ. Μιταξας έκ Σύρου, ό κ. Γ. Α. Πολίτη; έκ Σύρου καί ό Νικ. ΆνδροΟ
*
τσο; έξ ’Αθηνών.

92. Αίνιγμα. ΠΟρ—αυλό;-—πύραυλο; "Ελυσαν αύτό ό κ. Γ.
Μεταξί; έκ Σύρου, δ κ. Γ. Α. Πολίτη; έκ Σύρου, ή δεσποινί; Ελ
πινίκη Κ. έξ ’Αθηνών, ό κ.,Ν. Γεωργατζή; έκ Σύρου, καί οί κκ.
Δ. Πλατσή; καίΑ- Ίατρίδη; έξ ’Αθηνών.
93. ’Ερωτήσεις. 1) Τήν 'Ύδραν. 2) Τά γράμματα Α καί X.
(&χ!) 3j Όταν κύπτωμεν κρόμμυα. 4) Κατά τρία γράμματα.
Τρία «κ τών αινιγμάτων επιτυχώ; έλυσεν πρώτο; ό χ. Γ. Μιταξδ; εκ Σύρου, έπομένω; θά λάβη τδ σχετικόν δώρον.

ANTAllOKPISm ΤΗΣ

ΦΤΣΚΙΙΣ,,

Γ. Μ. Χυρον Περί ζητουμένου συγγράμματος σάς έγράψαμεν ταχυδρο
μικώς.—Γ· Φ. Σπάρτην. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαοωτοδμιν. Ταχύορομικώς λαμβάνετε επιστολήν μας—Θ. X. Βώλον. Σας ένεγράψαμεν συν
δρομητήν άπό ίης 86ρίου. Εΰχαριστοΰμεν διά προθυμίαν σας.—ΓΙ. Α- Π.
'Αλεξάνδρειαν. ’Επιστολή σας έλήφθη. Qi απαντήσωμεν ταχυδρομικώς.
—Σ. X. Α. 'Λϊδινιον. Συνδρομή σας έλήφθη. Ταχυδρομικώς λαμβάνετε
άπόδειξιν μετ’ αριθμοί λαχείου σας.—Γ. Ν. Κ. Λευκωσίαν. Είσέτι δέν
έλάβομεν χρήματα. Παρακαλοΰμεν νά έ'χωμ.ν αΰτά μέ τό προσεχές ταχυ
δρομείου.—Δ· X. Σ. Λευκωσίαν. Επιστολή έλήφθη θά σας γράψωμεν
προσεχώς. ’Αποδείξεις άποσταλήσωνται έν καιρώ.—[ί.Μ. Λευκωσίαν. Ε
πιστολή σας έλήφθη. Σας γράφομεν. Άναμένομεν χρήματα.

Τόμοι τού πρώτου έτους τής Φόββως εύρίσκονται είς τά γραφεία αύτής και άποστέλλονται έλεύθεροι ταχυδρομικών τελών
EIS TO ΕΪΩΤΕΡΙΚΟΝ
ί
ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
"Αδετοι μέν άντί- . δραχ
S ! "Αδετοι μέν άντί ■ . φρ. -10
Χρυσόδετοι δέ άντί »
10 ί Χρυσόδετοι δέ άντί >' 12

Μόνον τό περικάλυμμα άποστέλλεται, είς μέν τό
έσωτερικόν άντί δρ. 2.50, εΐς δέ τό έξωτερικόν
άντί φρ. 2.50.

PELirnftlCITA
Rivista seltimanale illustrata
Abbonamento artnuo

Γυμνή έταίρα ή ζωή ύπό τήν ύλην πλέον
ίσως άπώτερον φαιδρά, έρώσα σε. προσμένει
καί διανοίγει εύθυμος τό μέλλον ειμαρμένη
έκεϊ θά ζήσης εύτυχής, έδώ θά ζήσης κλαίων.
Τ. ΜωραΙτίνη;

Άθήναι

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Unioue postale L. 15
Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠίΟΑΟΓΡΑΦΗΜΕΑΈ ΕΠΙΟΕΠΡΙΙΣΙΣ

Πραγματευομένη έν γένει περί ήλεκτρισμού καί
μαγνητισμού
Χι»νδρομ.ή έττ,βία φρ..
Συνδρομηταί έγγράφονται παρ ’ ήμΐν.

»

REVUE ENCYCLOPED1QUE
101. Αίνιγμα.
Τό πμωτον μου ή μηχατη
χινουμίνη τό yeyycf.
συνθ-Ι&οα τό πανί.
Me to etepoy άρχινα
η x&Oe γραμρια.τιχ^.
τό δ-lor μου 0' olxei,
οπού άνθη θάΛ.Ιουν, φύ·1.1α.
Είπα, τόσα.· Mr apxet ;
e.la ! πιο μου, μί-Ια !

103. Λογόγριφο;.

11Π Π Π αθώοι νέκον Εϋα άκρα αίνου έφ’ ών ού.
103. ’Ερωτήσεις.
1) Ποία επαρχία εινε χατά το όνομά μόνον μεγίστη;
2) 'Ποίο( ‘χθνί sire ό στρογγνΛότατοτ πάντων;

Recueil documentaire universal et illustrd
paraissant le T' et le 15 de chaque mois

ABONNEMENTS
Etrang&r ten an 25 fr. six mois 15 fr.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ
MTOI
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΑΑΟΕβΡΙΙΣΙΣ Π4ΣΩΑ ΤΩΥ ΤΕΧΑΩΧ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΙΙΜΩΝ
Έχδίδοται εν Παρισίοις δις τον μηνος μετά χαΑΑιτεχνιΧων ειχόνων

Συνισταται παντί φιλομούσφ, φιλοπροόδιρ καί επιστήμονα
’Αντιπροσωπεύεται έν Έλλάδι ύπό τή; «Φύσεώ;».

Συνδρομή έτησία δρ. 25
»
»
φρ. 13
Ό βουλόμενο; δύναται ν’ άποτχθφ π?ό; τ’]ν διεύθυνσιν
τής «Φύσεως».

