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Η Ν V Ξ
( IC έκ ώ ν )

Πέραν, είς τό βάθος τοΰ γλαυκού όρίζοντος βραδέως, κατ
έρχεται εΐς τό άπειρον, ώς οδοιπόρος κεκμηκώς, ό “Ηλιος, 
κυλινδούμενος μελαγχολικώς εις μυστηριώδεις αβύσσους, εΐς 
κόσμους ασύλληπτους, άποβάλλων την χρυσήν αΐγλην τής 
θαμβούσης μεγαλοπρεπείας και περιβαλλόμενος άντ’ αυτής 
τήν αίματόχρουν πορ.φύραν. Τήν εντελή κατάδυσιν τοΰ Φαέ- 
θοντος’, δοτήρος τής ζωής, Θεού έν τφ ύλικφ κόσμφ, προεσή- 
μαναν ήδη τά άραχνουφή νεφύδρια, άτινα ίν ήδυτάταις άπο- 
χρώσεσι τηροΰσι ζηλοτύπως τόν τελευταΐον χαιρετισμόν αύ- 
τοϋ, πρός τήν έσαεί άπερχομένην ήμέραν. “Εδυσε, καί τό 
φώς, δπερ ή ξανθή άκτίς του άφειδώτ διέχεε, μειοΰται, ά- 
ποσύρεται τέλεον τοΰ κόσμου. Αί σκιαί κατέρχονται όλοέν 
πυκναί, συγκεχυμέναι πρός τήν γην, οίονεί περικαλυπτομέ- 
νην άπό τινα άπλούμενον πέπλον. Ό νυκτοκόραξ ε’κπέμπει 
τήν θρηνώδη κρωγμήν του, καί τά άνθη, όσα δέν έκυλίσθη- 
σαν είς τό χώμα άπό τό φύσημα τοΰ άνέμου, κλείουσιν ώ
χρα τά ευώδη αύτών πέταλα είς τούς πρασίνους κάλυκας. 
Τόν ζωηρόν καί συμμιγή θόρυβον τής πόλεως διαδέχεται ή 
έρημος σιγή, τήν λυσσώδη τρικυμίαν τών παθών επακολου
θεί ή ήρεμος τής νυκτός γαλήνη, τής εργασίας τήν πυρε- 
τώδη κόπωσιν θά άντικαταστήση τοΰ ύπνου ή λυσιμέριμνος 
άνάπαυλα. Θά κοπάση ό αγών, καί τήν δρόσον θά ένσταλάξη 
είς τάς πιπονημένίΡς ψυχάς ή παρά τήν θαλπερά)’ εστίαν οι
κογενειακή συγκέντρωσις.

Τό λυκόφως τής εσπέρας εξαφανίζεται καί σκότος βαθύτε
ρου, μυστηριωδέστιρον έπεκτείνεται πανταχοΰ.

Παρέρχεται ή ήμέρα- χαιρετήσωμεν τήν νύκτα !
• * *

Ό άνθρωπος, τό έμψυχον τής δημιουργίας κόσμημα, ό 
θείος τής γής δεσπότης, πάντοτε είς τήν έμφάνισιν τής νυ
κτός αισθάνεται τήν καρδίαν του εΰρυτέραν, ζητούσαν έν τή 
διηνεκεϊ αύτής πρός τό ιδανικόν τάσει νά συμπίεση καί περί- 
λάβη τά ποιητικώτερα, τά ήδυπαθέστερα αισθήματα, νά 
διανοιγή έν τή,Λκοτία τής σιγηλής φύσεως καί νά ζήση είς 

.. τόν εύρύν κόσμον, ον έξαίρει καί άποκαλύπτει ή σιγή, τό 
σκότος, ή έρημί». ,

"Η μεγαλοπρέπεια τής φύσεως, τό βαθύ μυστήριον, οπερ 
έγκρύπτεται είς τό κάλλος τό έζοχον, ενυπάρχει άληθώς είς 
μόνην τήν νύκτα- ε-ς τά σκότη αύτής άντικατοπτρίζεται ή 
Ουρανία νεφέλη, ή ΐγκλείουσα τό πολύτιμον άστρον τής 
χίόοζ I

Τσώς τήν νύκτα ό άνθρωπος σπαίρει έν τή ιδέα μυσαρου 
έγκλήμαίος, άλλά καί ίσάγγελος γίνεται εν τή έντάσει αζτοΰ 
πρός τόν ουρανόν, έν τή ρέμβει τή ποιητική τής ψυχής. Καί 
τό δεύτερον τοΰτο συναίσθημα επικρατεί πολύ πλειότερον 
τής βυσσοδομίας τοΰ πρώτου, διότι τό άγαθόν είναι ό ύπό 
τής φύσεως καί τοΰ ΓΙλάσαντος κανών, τάδε κακόν ή πο- 

. νηρά έξαίρεσις.
. Μακράν τών πολυτύρβων πόλεων, ίκεί δπου ά πυρετός 

τής ύπάρξεως δέν σκιάζει τό μέτωπον καί δέν άπορροφά 
τήν ήρεμον σκέψιν, ένθα ό τραχύς υλισμός δέν εμπνέει τον 
σαρκασμόν καί τήν άπογοήτευσιν, είς τά άνοικτά πεδία καί 
τάς χαριτωμένας έξοχάς. ή νύξ περιβάλλεται τήν άγνοτέ- 
ραν, τήν όλως ποιητικήν αυτή; χάριν, άπό τά περικαλλή 
αύτής στολίζεται θέλγητρα.

Άποσύρονται ήδη αί άγέλαι μετά τήν ήμερησιαν περι
πλάνησή είς τα έπί τών απόκρημνων βουνών ποιμενικά κρη
σφύγετα. αί άβροφυεΐς καί έλαφρόποδες ελαφοι κοιμώνται 
είς τάς καλαμοφύτους όχθας. ’Εκπνέει τής φλογέρας τό πε
ριπαθές φσμα, όπερ διά μέσου τών πολυφύλλων κλώνων σκορ- 

’πίζει τόν στόνον τοΰ έρωτος, ον πιστή ή ήχώ φέρει ήρεμα 
εζμντλούμενον μέχρι τών άπωτάτων τοΰ ηχητικού ρεύματος 
ορίων. 'Yrfo τήν φιλόξ’νον σκεπήν γών λευκών καί αίγεί- 
ρων άδιόρατος αδει ή άηδών, ή άχώριστος τοΰ θάλλοντος 
ρόδου καί τοΰ έκμυστηρευομε'νου έρώντος σύντροφος, καί το 
λαμπυρίζον φώς τών έπκραινομένων αστέρων κατακοσμεϊ 
καί λαμπρύνει τό σύμπαν, άγωνιζόμένον νά αύγάση τήν ζο· 
φερότητα τοΰ σκότους.

’Απώτερου, είς τούς δρυμού; πλανώνται άνακύπτοντα ποΰ 
καί που κατά τά εύθυμα άλματά των τά εύστροφα ζφα, ένφ 
είς τάς πυκνοφύτους εκτάσεις τών δασών ταράσσουσε τήν 
κρατούσαν ηρεμίαν βρέμοντα τά άγρια καί άδάμαστα θη
ρία. Διολισθαίνει παρέκει ύφέρπων έν συριγμφ ό ιοβόλος όφις, 
καί άλλαχοΰ είς τά θολά ύδατα παραρρέοντος μεγάλου πο
ταμού κυλιέται θορυβωδώς ό κροκόδειλος. Δράσις συμμιγής 
εΐς τάς άπειρους εκτάσεις τοΰ σύμπαντος !

♦ *
*

Νύξ ! κούφη τής φαντασίας φίλη, ώ ίερά τής αγνής Μού- 
σης έμπνευσις! Εΐς σέ θύει ώς ε’ξ ένστικτου ή στοναχοϋσα 
ψυχή του άδημονουντος έν τή άπελπισίρ: αύτοΰ εύαισθήτου 
νεανίου, εκ σοΰ ζητεί εράσμιον μέλος τοΰ μελαγχολικοϋ καί 
φιλέρημου ποιητοΰ ή παραπονετική λύρα, ύπό τήν μαρμαρυ
γήν τών άστέρων σου θροεϊ θρηνωδέστερον τών τάφων ή 
πενθηρά κυπάρισσος ! Γλυκεραί όπτασίαι έρωτος καί άναμίξ 
μαύρων δαιμόνων υπερφυής τριγμός. ’Απόλαυσις καί τρόμος.

Ή ρέμβη τής τεθλιμμένης ψυχής, τής άνυποκρίτου καί 
παρθενικής, ζωγραφείται έπί τών ύγρών οφθαλμών, οΐτινες 
τήν έκσιασιν εόρίσκουσι μόνον είς τάς άπεράντους, τάς ζο
φώδεις τής νυκτός σκιάς. Τής Εσπερινής όμως ομίχλης οί 
διαλυόμενοι άτμοί δέν άγαπώσι νά καλύπτωσι τήν γλαυκήν 
αιθρίαν τοΰ Ούρανοΰ τής γλυκείας ήμών πατρίδος, Ούρανοΰ 
θελκτικού καί άπαραμίλλου, ύφ’ ον αί ώραι γοήτιδες ρέουσι 
και ή ηδυπαθής τής άπολαύσεως πνοή εύρύνει τά στήθη καί 
αιχμαλωτίζει τά αισθήματα τοΰ ναρκουμένου θνητού. Ό 
ούρανός τής ’Ανατολής λάμπει ώς εις άστήρ, μειδιά καί 
εν τή σκοτεινότερα νυκτί, ώς εαρινή πρωία, ώς ή μάγος, ή 
ζωοδότειρα ελπίς! Ό κυανούς καί κατάστερος ούρανός τής 
Μεσημβρίας,· διαφανής άπλοΰται ώς αίθέριον στέγασμα, όπερ 
αποτελεί ό λεπτός καί διηνθίσμένος έκ φωτός πέπλος τής 
μυστηριώδους νυκτός. Καί σκέπει τούς θνητούς, καί κα
λύπτει τήν άγάπην καί χαρίζει τήν λήθην...

Τό σκότος βαθύτερου όλοέν καθίσταται καί άπαισιώ- 
τερον εισδύει είς τά άσυλα τής παραπλανήσεως, είς τά ά
δυτα τής άπογνώσεως καί τής-άρας. Εκεί. μόνον τήν φρί
κην τής σκοτία·; άντιλαμβάνονται, διότι τά σιδηρά τών οπών 
δέν έπιτρέπουσιν είς τούς καθειργμένους ν’ άτενίσωσι τά 
κάλλη τής νυκτός τά μυστικά, άλλ’ έξοχα καί βαθέα, νά 
μειώσωσι τά έρεβος τής ψυχής καί τής συνειδήσεώς των 
μέ τήν γλυκύτητα, τήν αρμονίαν, τό φέγγος τής πεπλοφόρου 
νυκτός.

Άλλ’ είς τό σκότος σύρεται καί έτέρα άλυσσος ούχί έγ- 
κληματίου, άλλά μάρτυρος, ούχί έκτίοντος δικαίαν έκτισιν 
κρίματος, άλλά πάσχοντος έν τφ σκότει τής δουλεία; τόν 
μαρασμόν, άλλ’ υφισταμένου τής καταπτώσεως τήν άδικον 
Μοίραν. Καί σύρεται βαρυτέρα ή άλυσσος τού δούλου έν τή 
νυκτί τής δουλείας, άλυσσος μή ορατή, άλλ’ όχι καί διά 
τοΰτο ήττον βαρεία, λυγρά, έσφιγμένη...

* *
«

Ή νύξ είναι ή μάρτυς θεά τής εκφρονεστέρας τοΰ έρωτος 
έκρήξεω; εΐς τάς νεαοάς καρδίας. Όσφ άμυδρότερον τό φώς 

τών πυρσών τή; νυκτός, τόσφ αί λησμονηθεϊσαι του έρω
τος στοναχαί άναζωπυροϋνται, τόσφ θερμοτέρα καθίσταται 
ή έκχυσις τής άγάπης, ήτις άγαπφ τό σκότος καί όχι τό ί 
πολύ φώς, κατάλληλον μόνον ινα ώριμάζωσιν ίσως αί στα- j 
φυλαί καί όργά ·ή γή, άλλ’ όχι καί όπως τρυφεραί καρ- ι 
διαι, ποθήσασαι ΐνα τήν ούρανίαν εύτυχίαν αίσθανθώσιν έν . 
ταϊς πικρίαις τής ένεσ.τώσης ζωής, συνδεθώσιν άδιαρρήκτως 
έν αύτή. Ή άγάπη ή άληθής ζητεί τήν ηρεμίαν, τήν έκ- 
στασιν, τό μυστήριον, τήν άφάνειαν- διότι είναι πάθος ζηλό· | 
τύπον, κρυφόν, συναντών τήν εύδαιμονίαν μόνον είς τά βάθη 
τής καρδίας, εΐς τά βάθη τής νυκτός 1 Ό έρως δέν είναι ά- 
γορά, είς ήν νά συνωθοΰνται ώς έν δημοπρασίερ ίνα ΐδωσιν, 
άπολαύσωσι τής θέας, κρίνωσι καί σχολεάσωσι, δέν είναι έκ- 
θεσις ΐνα διασκεδάζη ό πολύς κόσμος, νά διδάσκηται ίσως έξ 
αύτής, νά τήν ύποστηρίζη, νά τήν βλέπη. Κλείομεν τούς 
οφθαλμούς καί τότε, μόνον βλέπομεν τά ποιητικά όνειρα τής 
φαντασίας εμφανιζόμενα, ύπό τό πυκνόν είσδύωμεν φύλλωμα 
τοΰ κήπου ΐνα περιπτυχθώμεν exslriir, μέ όσην περιπάθειαν

* καί δύναμιν έν τφ ΐδανι*φ  μας δίδει ό τολμηρός τών καρ
διών πορθητής, ό ροδοκόκκινος καί παχουλός Ερως. Τπό 
ούρανόν διάστερον, έν ταίς περικυκλούσαις σκιαϊς, υπό τόν μέ 
λανα τής μητρός τοΰ "Υπνου πε'πλον προσεγγίζομεν έπί μάλ
λον είς τό ιδανικόν, ου χάριν ζώμεν έτε, παροδιδόμεθα πλέον 
εύχαρίστω-ς είς τά εύθυμα τής όνειροπολήσεως παίγνια, τούς 
μελανοπτερύγους ονείρου;. -

Όλοι ύπνώττουσι, πλήν τών άνησύχων, τών δειλών, τών. 
τετρωμένων τήν καρδίαν έραστών, οΐτινες φέρουσιν ελαφρον 
τό βήμα πρός τά μέρη, ένθα κυριαρχεί ή έκλεκτή των, ή ,άνυ- 

. πομόνως άναμένουσα τήν στιγμήν τής προσυμφωνηθείσης 
συναντήσεως. Καί άτενίζουσι τό μέλαμβαφες κενόν καί εμ
πιστεύονται είς τήν γαλήνην τής νυκτός το προανάκρουσμα ■ 
τών,μυχίών πόθων, τό σιγηλόν σύνθημα.

Τρόμος διελαύνει τά εύμορφα· μέλη τοΰ σώματος τής ανή
συχου κόρης, ήτις ημίγυμνος προβάλλει άπό τοΰ αψοφητεί 
άνοιγομένου παραθύρου της, άκούσασα τόν τριγμόν τοΰ βή
ματος, τόν ψίθυρον τών χειλέων! 'Η νυκτερινή δρόσος, ή αι
σθητή τοΰ άνέμου δροσερά ριπή, τό μύρον τών εαρινών ρό
δων, ών τό στάγμα δροσίζει καί άρωματίζει τό διηνθισμένον 
χώμα, τής νυκτός ή προκεχωρηκυΐα ώρα, προκαλουσί” όλην 
τήν θερμότητα τών αισθημάτων, ήν δύναται νά έγκλείση 
καρδία κόρης νεαρας, κόρης τό πρώτον, βαθύτατα ερώσης 1 
Έγγίζει ήδη μετά προφυλάξεως ό νεανίας, δστις πυρέσσει έξ 
ήδυπαθείας. Αί παρειαί πυρακτουνται,τό βλέμμα σπινθηροβο
λεί. Αναπνέει βραδέως, κύπτων ύπό τούς όρθουμένους κλά
δους ίνα βεβαιωθή... Καί ή νύξ, ή πεπλοφόρος Νύμφη, πα- 
ρίσταται μάρτυς τών παλμών, του φόβου εκείνου, όν ή ά- 
γνότης τοΰ αισθήματος εμποιεί. Πλησιάζει επί μάλλον καί 
διπλασιάζει τήν κυκλοφορίαν του τό σφΰζον αίμα καί ιδού 
τέλος αύτός βλέπων τό γλυκύ όνειρόν του, χάριν τοΰ όποιου 
τοσάκις ό άτυχή; ήγρύπνησεν, έπιτελούμινον. Δράττεται τής 
έσθήτος ’Εκείνης, τή όμιλεΐ, τήν άντικρύζει.. Καί διαστέλ- 
λονται τά ρόδινα έκείνης χείλη έπί τή προσεγγιζούση Εύτυ- 
χία είς ουράνιον ’ μειδίαμα. Είς τήν σιγανήν των ομιλίαν 
συμμίγνυνται ασπασμοί, καί τής νυκτός ή ηρεμία αντιλαλεί 
τήν ερωτικήν ομολογίαν είς τό άπειρον !.

Ώ νύξ, μυστηριώδης τών ψυχών θεά, γλυκεία τοΰ έρω
τος ψυχή I...

* ’

Ή νύξ είνε ή κατ' εξοχήν ώρα τής προσευχής, ήτις ά- 
ναθρώσκει εύλαβώς έκ τών σπλάγχνων καί άνέρχεται είς τούς 
ούρανούς, ώ; εύώδες θυμίαμα, άπό τά εύγνώμονα χείλη τοΰ 
πιστεύοντος άνθοώπου. Ένδκκρυ τό ομμα άνυψοΰται μέχρι 
τών νεφελών καί ζητεί νά είσδύση ταπεινόν μέχρι τών βα- 
θέων μυστηρίων, άτινα κρύπτονται άνωθεν ημών- Εις τόν 
σεμνόν βωμόν, όν ΐδρυσεν ό υίός τής Παρθένου είς τάς καρ
δίας ημών, προσφέοομεν έν συντριβή τόν φόρον τής λατρείας, 
όν αγιάζει παντός εύγενοΰς αισθήματος ή αγνεία.

’Ανέρχεται έν μέσφ τών σκιών τής νυκτός τό πνεύμα ημών 

μέχρι τοΰ θείου, επικοινωνούν τής άπειρου αύτοΰ σοφία; καί 
άγαθότητος. Λάμπει φωτεινή ή συνείδησις, καί πληροΰται 
γλυκείας παραμυθία; ή δύσμοιρος καρδία, .ή.τήν ειρήνην. πο· 
θήσασα. Τήν νύκτα δέν κύπτομεν τήν κεφαλήν απ εναντίας, 
τήν ύψοΰμεν έπί μάλλον ! Τήν ύψοΰμεν ινα λησμονήσωμεν την 
ίλύν τοΰ ύλισμοΰ, ΐνα έκ τοΰ αληθινού φωτισθώμεν φωτός.

Θαμβόν, τρομώδες τό φώς λάμπει πρό τή; είκόνο; τής 
σεπτής μητρός τοΰ θεανθρώπου. Έν τή σκοτίγ, έν τή ηρε
μία άγ’ρυπνεί ή εύσέβεια- ή μικρά θρυαλλίς μεταδίδει το πΰρ 
τής λατρείας, καί έν τφ σκιόφωτι έκείνφ πάλλεται η εικών 
ή άμαυοά, πρό φή; όποιας τοσάκις τά γόνατα έλυγίσθησαν 
τοΰ αετανοοϋντο 
τος, ή χεΐρ ευγνωμουοΰντο; 
μικρόν κηρίον. 
τό; ρυπου ή ψυχή ευρίσκει σωστικόν άσυλον 
τυγχάνεται ή έξιλέωσις, ή σωτηρία...

* »

;, τά χείλη προσεκολλήθησαν τοΰ έλπίζον- 
; άνήρτησε τάμμα η ήναψε 

’Εν τφ τόπω τούτω τφ άπηλλαγμένφ _παν- 
ίν αύτώ, έπι-

Ώχράν, τύπον καλλονής ιδεώδους, ρέμβην, 
κόνισε τήν Νύκτα άλληγορικώ; ό ζωγράφος, 
σθημα τής έξοχου έπ<

μειλίχιον εί- 
Βαθύ συναί

σθημα τής έξοχου επιβολής καί συλλήψεως- ώδήγησεν αυτόν 
είς τήν πινακογραφίαν, καθ’ήν μετά γλυκύτητος κατόρθωσε 
ν’άναπαραστήση έπί τής οθόνης όλον τόν πλοΰτον τών αισθη
μάτων. άτινα γεννφ είς τήν φαντασίαν ή· εμφάνεια τής 
Νυκτός- Φώς, όπερ δέν έσβέσθη ετι, αποκαλύπτει ήμίν 
τά γλυκύτατα, τά Ονειρώδη, τά μεθυστικά χαρακτηριστικά 
τής ωραίας πεπλοφόρου Νύμφης. Μέ στήθη αλαβάστρινα 
διαφαινόμενα μόλις περί τόν τράχηλον, με λαιμόν πλαστι- 
κώτατον, μέ χείλη σιωπηλά, μέ οφθαλμού; μελαγχολικούς, 
ούς προσηλοϊ είς τό άπειρον, καί έν οίς κατοπτρίζεται όλον . 
τό μεγαλείου, τό μυστηριώδες τής φύσεως θέλγητρου, πα- 
ρίσταται ώς ή εντελής προσωποίησις τής νυκτός, ήν ηδυνατο 
νά ΐπιτύχη καλλιτέχνης. Ή κόμη αύτής ώς μέλαν κύμα, δ
περ σαλεύεται φρΐσσον, πίπτει χυτή έπί τών ώμων. Εινε κε- 
καλυμμένη έκ λεπτού μελανός πέπλου, έφ’ ού οι χρυσοί ά- 
στέρες, τά πολύτιμα κοσμήματα αύτής, άφθονοΰσι. Κα
λύπτεται ολόκληρος, πλήν τή; έρασμίας κεφαλής της, έφ 
ής σελαγίζει ώς κορωνίς ή ημισέληνος, τό έαυτής διάδημά, 
όπερ άνήιον είς τήν άνθρωπότητα διεξεδίκησεν ώ; σύμβολου 
θρασύ βαρβάρων σμήνος, μειώσαν ουτω τό ηδύ θέλγητρου 
έκ θλιβερού τής άγνοιας πταίσματος. Συμμετρία πληρης, 
φειδωλή τών γραμμών διαγραφή. Ιδίως εις τάς σκιάς καί 
είς τήν -δυσχερή όντως έκτέλεσιν τής γραφής τοΰ πέπλου ο 
καλλιτέχνης άναδείκνυται θαυμάσιος. Κολπούται υπο τή; 
πνοής του άνέμου ό άστερόεις πέπλος, ον αυτή ύπεγείρει καί ή 
σκιά, ήν ρίπτει, άπλοΰται έπί πάσης τή; ανθρωπότητος.

Χαϊρε αγνή παρθένος, ή φερουσα τόν πόθον, τήν γαλήνην, 
τήν έκστασιν ! Ή έμπνέουσκ τόν έρωτα, άφωνον προσευχήν 
πρός τό καλόν, ή προκαλοΰσα τήν προσευχήν, θερμόν έρωτα 
πρός τόν Πλάσαντα. Ή μαγική καί άφωνος, ή θελκτική καί 
ασύλληπτος, ή ρεμβώδης καί βαθεΐα έκστασις τών οφθαλ
μών σου, ή μαρμαρυγή τών άστέρων σου καί τό έκπαγλον 
κάλλος, ελκουσι τήν ψυχήν μου, καί εις τήν άπέραντΟν, την 
αίωνίαν, τήν προσφιλή κυριαρχίαν σου τόν διακαέστερον πέμ
πω χαιρετισμόν, ώ γλυκεία, μυστηριώδης, αθάνατος Νύξ I

A. I. Κ.

ΑΙ ΠΕΦΗΜΙΣΜΕΝΑΙ ΑΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
(Συνέχεια- ”δε προηγούμενου φύλλου).

Μικρά νόστιμος Ιστορία άναφερομενη είς την παιδικήν ηλι
κίαν τής Mary Anderson, είς Kentucky δέ συμβάσα, θρυλ- 
λείται, ήτις όμως se non e vera e ben trovala. Τήν επο
χήν έκείνην οί γεννήτορες αύτής δέν ήσαν πλούσιοι, δθεν ύ- 
πεχρεούτο αύτη νά. επιτελή μικρά; υπηρεσία;, δι ας μόνον 
αί ύπηρέτριαι ύπεχρεοΰντο. 'Εσπέραν τινά περί τό λυκόφως
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συνέλαβε γηραιέ*  γάτο*,  ετρεχε δέ άνά τας οδούς φε'ρουσα 
έν ταϊς χερσί λάγηνον. Έν Λουδοβικουπόλει ή σπάνις τών 
διαβατών'κατά''τάς άπωτέρώ οδούς συμπίπτει συνήθως κατά 
την ώραν έκείνην, επομένως ελπίς πάντοτε ΰπήρχεν, δτι αύτη
ήθελεν μείνει απαρατήρητος. Ήτο τότε ή Anderson ύψηλή 
καί τετράγωνος κόρη δεκατεσσάρων ετών, ύπερβολεκώς δειλή, 
συναισθανόμενη τήν θλιβεράν κατάστασιν της εσθήιος καί τοΰ 
πίλου αύτής, ότε ίδοΰσα έπερχόμενον παρά τήν καμπήν τής 
γωνιαίας όδοΰ ενα τών παροικούντων νεανιών,προσκρούει κατά 
τής αντιθέτου πλευράς τής οδού καί καταπίπτει καί θραύει 
τήν λάγηνον.Ό νεανίας ξεκαρδίζεται γελών ίν τούτοις σπεύ- 
δων, ανεγείρει τήν αιδήμονα καί ίν κακή καταστάσιι κόρην, 
ήτις άποφεύγουσα τάς ερωτήσεις καί τάς πρός βοήθειαν προσ
φοράς αύτοϋ μεταβαίνει δρομαίως ι.ϊκαδε, κλαίουσα. Δώδε’κα 
καί πλέον έτη μετά ταύτα, Οτε ό επαρχιώτης νεανίας έγέ
νετο διάσημος δημοσιογρά 
φος, προσεκλήθη είς υποδο
χήν τινα πρός τιμήν τής 
νέας ηθοποιού, ήτις είχε 
κατακτήσει ήδη πάνταςτούς 
όμιλουντας τήν αγγλικήν 
γλώσσαν, “Οταν ούτος πα- 
ρουσιάσθη, αύτη έκτείνασα 
σπασμωδικώς τήν χεϊρα ά· 
νεκραξεν :

« Άνέμενα . ίπ> δώδεκα 
έτη’ ήδη έπήλθεν ό θρίαμ
βός μου. Ένθυμεϊσθε τήν 
μικράν έκείνην κόρην, ήτις 
εσπέραν τινά κατέπεσεν έν 
τή όδφ είς Λουδοβικούπο- 
λιν; Υποθέτω όχι, άλλ’έγώ 
μετέβην οίκαδε καί έκλαιον 
καθ’ όλην τήν νύκτα, δπως 
μόνον κοράσιον τής ήλικίας 
μου έκείνης ήδύνατο νά 
κλαύση έπί άδεξιότητι. Έ· 
γνώριζα ΰμας έξ όψεωςκαί 
εκ φήμης, πιστεύουσα ότι 
εισθε πολύ λαμπρός άνθρω
πος, έφ’ φ καί ηύχήθην έν 
μέσφ τών δακρύων μου, δ
πως μίαν ημέραν κατορθώσω 
νά έκδικήσω έμαυτήν διά 
τον γέλωτα εκείνον, άποκα- 
θισταμένη αρκούντως διά
σημος, δπως αΐσθανθήτε τι
μήν, συναντώντές με. Καί 
ουδέποτε έλησμόνησα τό 
επεισόδιο*  έκεϊνο,διότι εκείνο
ητο τό πρώτον βήμα έπί τής όδοΰ, ήν κατόπιν ώδευσα».

Ή κυρία Πόττερ είναι αύτόχθω*  τής Νέας ’Ορλεάνης; 
γεννηθεΐσα εν αύτή πρό 30, ώς έγγιστα, έτών. Κατάγεται έξ 
οικογένειας έπί μακρά έτη διακριθείσης έπί πλούτφ καί έπι- 
σημότητι καί, ώς ή δεσποινίς Anderson, ηύξήνθη αίφνιδίως 
ώς άσχημον καί δειλόν κοράσιον, όπερ όμως ώοίμασεν έν 
μεγάλη ώραιότητι. "Εφερε πάντοτε πυκνήν καί λαμπράν 
έρυθράν κόμην, ώραίους μέλανας οφθαλμούς καί δέρμα έντελι- 
στάτης λεπτότητος, ώραιότατον όντως κανονικόν πρόσωπον, 
Οπερ μέχρι ’σήμερον ούδαμώς άπώλεσε τών παιδικών αύτοϋ 
χαρακτήρων. Οί όδόντες αύτής είσί τέλειοι καί τό μειδίαμα 
γλυκύ καί γοητευτικόν. Έγαλουχήθη κατά τήν νηπιακήν 
αυτής ηλικίαν ύπό Αΐθιοπίδος τροφού, άναστρεφομένη κατά 
την παιδικήν ηλικίαν μεθ’ ομίλου μικρών Μαύρων, διάγουσα 
ζωήν παιδός τής Λουϊσιάνης, τοϋθ’ όπερ σημαίνει βίον εκτός 
τής οικίας κατά τό πλεϊστον με'ρος τοϋ έτους άγόμενον, καί 
τρεφόμενη διά καρπών καί σακχαροκαλάμου. “Οταν τό ισχνόν 
κοράσιον αίφνης μιτεμορφώθη είς υψηλήν κόρην, εύστροφον 
καί εύλύγιστον ώς ό δφις, στεφομένη υπό πυκνών ερυθρών 

Η Λαίδη Λοκ.δονδερρύ.

βοστρύχων καί πεπροιζισμένη ύπό άκαταμαχήτου άποφά- 
σεως νά πράττη κατ’ ιδίαν βούλησιν, οί γηραιότεοοι κινούν— 
τες τας κεφαλάς έλεγον χρησμωόώς : «Αύτη θκ προοδεύσει 
πολύ ! )>

’Ενωρίς ύπανδρεύθη τόν Ιάκωβον Πόττερ, μέλος αρι
στοκρατικής τής Νέας Ύόρκης οικογένειας, ήτις έδοτο δύο 
επισκόπους είς τήν ιερατικήν διοίκησιν, καί ήτις είχε καθεξει 
θέσιν απαράμιλλων κοινωνικών εύτνχιών, ΐν . πόλει, ένθα 
τοιαΰται θέσεις δεν είναι κοιναί, όπως άντισταθμιβθώσιν άνευ 
μεγάλου πλούτου. Διωργάνωσε καί ανέπτυξε θιασώτας τοϋ 
θεάτρου μέχρι τοιούτου σημείου, είς ο πρότερον καί μετα- 
γενεσιέρως δέν είχον προσεγγίσει καί τέλος έγκατέλειψε τόν 
κοινωνικόν κόσμον χάριν τού' προσφιλούς έπαγγέλματός της.
Εσχε θυγατέρα οκτώ ή έννέα έτών, ήτις έκληρονόμησε μέγα 

μέρος τής μητρικής καλλονής καί εύαισθήτου ιδιοσυγκρασίας, 
καί ή όποια έζη μετά τοϋ 
πατρός της, σπανίως βλέ- 
πουσα τούς λοιπούς αύτής 
συγγενείς. Οίαδήποτε δέ καί. 

ή επί τής, ώς ηθο
ποιού, ίκανότητος καί τής 
έκπληκτικής αύτής ώραιό
τητος ετυμηγορία, περί αυ
τών βεβαίως δύο γνώμαι δέν 
είν11 δυνατόν νά ύπάρξωδιν. 

Ή κυρία Πόττερ διήγει- 
ρεν ούκ όλίγας συγκινήσεις 
είς εκλεκτού; κύκλους έν τε 
τώ έσωτερικώ καί έξωτερι- 
κφ, όχι μόνον διά τής καλ
λονής αύτής, άλλα καί' διά 
τής χάριτος τών τρόπων. 
Η ισχυρά .αύτής θέσις ώς 

καλλονής έν τή κοινωνία, 
έπέτρεψεν αύτή νά τηρήση. 
στάσιν άνεξάρτητον έπί τού 
συρμού ιδίως, έκφράζουσα 
τήν στοργήν της ύπέρ τών 
έσθήτων τού θεάτρου. Διη
γούνται ότι ημέραν τινά έν 
τινι υποδοχή της είς Λονδί- 
νον έγένετο· λόγος περί τής 
άνεπαρκείας τών ’Αμερικα
νικών υλικών διά κομψάς 
ενδυμασίας. «Δέν έχετε έν 
’Αμερική εργοστάσια πρός 
κατασκευήν πλουσίων ,ειδών 
δι’ εσθήτας:» είπεν είςτών 
φίλων αύτής "Αγγλων. «Δέν 
έχομεν;» άπήντησεν αύτη” 

«θκ σάς έκπλήξω κατά τήν προσεχή υποδοχήν, φέρουσα επ’’ 
εμού ολόκληρον ’Αμερικανικόν έργοστάσιον^.

Τοΰτο διεδόθη άπ' άκρου είς άκρον τού Λονδίνου καί δταύ- 
ή νύξ έπήλθε καί.πολλοί ήσαν συνηθροισμένοι, εΐσήλθεν ή κ. 
Πόττερ, φαινομένη 'ώς τις είκών άποσπασθεϊσα έξ άρχαίας 
εικονογραφίας, ένδεδυμένη έσθήτα ιδιότροπου καί μαγευτι
κήν. Τό αρχέτυπον ταύτης ήτον έκ μετάξης χρώματος οπτής 
γής (terra-cotta), είδους γλυκέος ωχρού, ύπό.τήν όποιαν 
μόλις διεφαίνοντο ζοφώδεις άπεικονίσεις ίρυθρών άνθέων καί 
πρασίνων φύλλων συμπεπλεγμένων έν άξιοσημειώτφ αρμονίας 
καί κεκοσμημένην διά καφεχρόων δαντελλών, περί δέ τήν 
οσφύν έχουσα χρυσήν ζώνην. «Είναι πράγματι τό εράσμιον 
τοΰτο εργοστάσιο*  προϊόν ’Αμερικανικών υφαντήριων ;»

«Μάλιστα, καί ’Αμερικανικών σχεδίων, καί οπερ έτι καλ
λίτερου, ο σχεδιαστής είναι γυνή, ειπεν .ή κ. Πόττερ. 
Μοί άρέσκει νά φορώ τάς ε’σθήτας ταύτας, καί ιδίως διότι 
αύται πείθουν τήν ’Αγγλικήν κοινωνίαν ότι ή ’Αμερική δέν 
στερείται καλλιτεχνικής φιλοκαλίας τοΰ άνωτέρου βαθμού».

Έν τφ ΐόιωτικώ βίφ ή κυρία Πόττερ είναι θελκτικωτέρα 

ή έπί τής σκηνής. Τό πρόσωπο*  αύτής ακτινοβολεί όταν μετά 
ζέσεως όμιλεί, καθ’ά καί συνηθίζει, τό δέ πΰρ τών οφθαλ
μών της επισύρει τήν πεποίθησιν ούχί όλιγώτεοον ή οί μετά 
ταχύτητος έξερχόμενοι λόγοι της. Γ vrrt ηπνρατώδηζ xal rev- 
ρική δεν είναι fiavpaaror άν άναζητή άνακούφισιν άπό τάς 
αηδίας τής κοινωνικής ζωής, εις έργα, άτινα ότι δήποτε περί 
τούτων άν είπη τις. ταϋτα άποδείκνυνται προκαλοΰντα τήν 
σύντονον ένέργειαν καί δράσιν, οία τά θεατρικά.

Τό ’Αγγλικόν ιδεώδες τής γυναικείας καλλονής είναι Tt 
όλως διάφορον τοΰ Αμερικανικού’ γαληνιώτερον, ήσσον ζωη 
ρόν, κανονικώτερον καί άγαλματώδε’ς, όλιγώτερον δέ βά
σκανου καί πλάνο*.

Του καθαρού άγγλοσαξωνικοΰ τύπου ή Λαίδη London
derry είναι τό άνθος καί ή κορωνίς. 'Υψηλή ώς θεογέννητος 
κόρη, λεπτοφυής ώς ό μυθολογούμενος Αϊγειρος, έξ ού ό 
Όδΐνος έδημιούργησε τήν γυναίκα, θαμβωτικώς ώραϊα, 
πάντα τά χαρακτηριστικά έχουσα εντελώς διατετυπωμένα, 
καί αετά τοΰ μεγαλοπρεπούς ύφους, όπερ διακρίνει τήν κόρη*  
εκατόν εύγενών, είναι το ύψιστον καί ώραιότατον πιθανώς 
γέννημα τού εύγενοΰς Νορμανδικού αίματος- -

Τό αίμα τούτο διέτρεξε τάς φλέβας πολλών γενεών ίππο- 
τικών προγόνων, ανθρώπων διαγαγόντων τόν βίον αύτών έπί 
τών ίππων, έξ ού μετεδόθη ταύτη και βαρύτης τις έπί τής 
κεφαλής καί τών ώμων.· Πολλαί δ’έκατοστύες έτών. ανά
παυσες, τρυφηλότης, έξις τού διατάττειν, παίδευσις καί α
γωγή κατώρθωσαν νά τελειοποιήσωσι χαρακτήρα τοιοϋτον.

Ή Λαίδη Londonderry είναι μόλις τριακονταετής, ύπαν- 
δρευθεΐσα τφ 1875 τόν ύποκόμητα Castlereagh πρωτότοκον 
υίόν τοΰ πέμπτου Μαρκησίου τού Londonderry, όσ-ςις διε- 
δεχθη τόν τίτλον κατά τό 1834. Ή Λαίδη θηρεσία .'Ελένη 
Talbot ήτο θυγάτηρ τού έννενηκοστού κόμητος τού ShreW- 
sburg, οικογένειας άρχαίας ρσον καί ή κατάκτησις. Έγέν- 
νησε δέ υιόν τον μικρόν ύποκόμητα Castlereagh κατά τό 
1878. Ή δέ νεωτέρα αύτής άδελφή Muriel Frances Louisa, 
έπίσης ώραία γυνή, ύπανδρεύθη τόν ύποκόμητα Helmsiey 
αδελφόν τής έτέρας διάσημου ώραιότητος, τής Δουκίσσης του 
Leinster.

(’Ακολουθεί). ’Αστήρ.Ο ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΣΤΗΡ
Ή

Η ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΩΝ 
(Μυθιστορία ΙΟΤΛΙΟΥ ΒΒΡΝ. — Μετάφρ«σις Δ. I. Κ.) 

(Συνέχεια- ίδε προηγούμ. φύλλον)

XXIII
Ο ΑΝΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΤΟΥ

Ό εύτυχής Τζών Ούάτκινς, ό πλουσιώτερος ήδηΌ ευτυχής Τζών Ούάτκινς, ο πλουσιώτερος ηδη τών 
γαιοκτημόνων τής Γρικαλάνδης, άφοΰ έδωσεν έν αρχή γεύμα 
πρός πανηγυρισμόν τής γενέσεως τοΰ Μεσφμδριζόί? ’Aor/foc, 
δέν ήδύνατο καλλίτερο*  νά πράξη ή δίδων καί δεύτερον, ίνα 
έορτάση τήν άναγέννησιν τούτου. Μόνον, ότι τήν φοράν ταύ
την ήδύνατο νά είναι ασφαλής ότι όλαι αί προφυλάξεις εί
χον ληφθή, ίνα μή ούτος έξαφανισθή—καί δή ή Νταντά Ου
δόλως έκλήθη είς τήν εορτήν.

Ούτω τό δεϊπνον, κατά.τό απόγευμα τής ίπιούσης, είχε 
παρατεθή έν ολη του τή μεγαλοπρεπεία.

’Από πρωίας ό Τζών Ούάτκινς είχε προσκαλέση τούς εύ- 
γενεΐς τιμαριούχους, τούς καί συνήθως συμπότας αύτοϋ, πα- 
ραγγείλας άμα είς τούς κρεοπώλας τοΰ διαμερίσματος ποσόν 
κρεάτων, όπερ θά ήρκει νά θρέψη ολόκληρον λόχον πεζικόΰ, 
έπισωρεύσας εΐς τήν άπο.θήκην όλα τά τρόφιμα, όλα τά κυτία 
τών χονσέρΰων, όλας τάς φιάλάς οίνων καί οινοπνευμάτων 
καινοφανών, άτινα πάντα τά καπηλεία τών πέριξ ήδυνήθη- 
σαν νά τφ προμηθεύσωσιν.

Άπό τής τετάρτης ώρας ή τράπεζα ειχεν έτοιμασθή έν τή 

μεγάλη αιθούση, αί λήκυθοι τοποθετημέναι έν τάξει έπί τής 
σκευοθήκης, ένφ. τά τεμάχια τοΰ βοός ή του προβάτου έψή·
νοντο.

Είς τάς έξ, οί προσκεκλημένοι έφθασαν μέ τούς μεγαλει- 
■ τέρους των στολισμούς. Είς τάς έπτά, ή συνδιάλεξις φθά- 
σασα είς τήν Λά πασώκ, είχε*  ήδη προσλάβη τόνον τοσοΰ
τον ύψηλόν, ώστεήτοδυσκολον καί είς Τυρρηνικήνέτι σάλπιγ
γα νά δεσπόση τού θορύβου. Ήσαν εκεί ό Μαθιός Πραιτώ- 
ριος, όστις ειχεν ήδη γίνει εύτακτος, άφοΰ δέν είχε πλέον νά 
φοβίση μέ τάς δυσάρεστους άστειότητας του τόν ’Αννίβαν 
Πανταλάκην, ό θωμάς Στιλ, άκτινοβολών έκ ρώμης καί 
ύγιείας, ό μεσίτης Νάθαν, γαιοκτήμονες, μεταλλευταί, έμ- 
ποροιί ύπάλληλοι τής άστυνομίας.

Ό Κυπριανός ΰπείκων είς διαταγήν τής Άλικης, δέν 
ήδυνήθη ν’ άποποιηθή όπως παραστή είς τό δεϊπνον τούτο 
άφοΰ ή νεάνις ήτο ήναγκασμένη νά παρουσιασθή κατ’ αύτό. 
Άλλ’ άμφότεροι ήσαν λίαν κατηφεϊς, διότι —τούτο ητο λίαν 
προφανές,— ό εκατομμυριούχος Ούάτκινς δέ*  ήδύνατο πλέον 
νά σκεφθή καί δώση τήν θυγατέρα του εΐς ένα άσημον μη
χανικόν, όστις δέν (γνώριζε μάλιστα νά κατασκευάζη άδά- 
μαντας. Ναι! ό εύήθης εγωιστής ούτω συμπεριεφέρετο πρός 
τόν νεαρό*  μηχανικόν, είς όν ώφειλε πράγματι τήν νέαν του 
περιουσίαν !

Τό δεϊπνον διεξήχθη λοιπόν έν μέσφ ενθουσιασμού ήκιστα 
συγκρατουμένου ύπό τών συμποτών.

“Εμπροσθεν τοΰ εύτυχοΰς γαιοκτήμονος—οχι πλέον όπι
σθεν αύτοϋ, τήν φοράν ταύτην—ό Μίοημβρικόζ Άστηρ, το
ποθετημένος έπί μικροΰ προσκεφαλαίου έκ κυανού βελούδου, 
ύπό τήν διπλήν σκιάν μετάλλινου κιγκλιδώματος τοΰ κλω
βού καί σφαίρας ύαλίνης, ήκτινοβόλει ύπό τό φώς τών κη
ρίων·

Είχον ήδη φέρει δέκα προπόσεις ύπέρ τής καλλονής του, 
ύπέρ τής άπαραμίλλου διαύγειας του, υπέρ τής μοναδικής 
άκτινοβολίας του.

.. “Έκαμνε*  ήδη καύσωνα άφόρητον.
"Έρημος καί οίονεί σκεπτομένη καθ' έαυτήν, έν μέσφ τοΰ 

θορύβου, ή δεσποινίς Ούάτκινς, έφαίνετο ώς νά μή ήκουεν 
ούδέν- ΙΊαρετήρει τόν Κυπριανόν έπίσης καταπεπονημένον, 
ώς αύτη, καί τά δάκρυα δέν άφίσταντο πολύ τών οφθαλ
μών της.

Τρία κτυπήματα θορυβωδώς κρουσθέντα είς τήν θύραν 
τής αιθούσης, άνέκοψαν αίφνης τόν θόρυβον τής συζητήσεως 
καί τό κροτάλισμα τών ποτηρίων.

—’Εμπρός! έφώναξεν ό κ. Ούάτκινς μέ τήν βραγχνήν 
φωνήν του. "Οποιος καί άν ήσθε, φθάνετε εΐς καλήν ώραν, 
έάν διψάτε! ·

. Ή θύρα ήνοίχθη.
Ή σκιά ή μακρά καί ισχνή τοΰ ’Ιακώβου Βανδεργάατ, 

διεγράφη έπί τοΰ κατωφλιού.
Όλοι οί συμπόται άντήλλαξαν βλέμμα, λίαν έκπληκτοι 

έκ ;ής άπροσδοκήτου έκείνης έμφανίσεως. Έγίνωσκον τόσον 
καλώς έν πάση τή χώργ τά αίτια τής έχθρας, ήτις διήρει 
τούς δύο γείτονας τόν Τζών Ούάτκινς καί τόν Ιάκωβον 
Βενδεργάατ, ώστε υπόκωφος ψίθυρος διέδραμε πέριξ τήν 
τράπεζαν. ’Εκαστος άνέμενέ τι δεινόν.

Βαθεΐα έγένετο σιγή. Άπαντες οί οφθαλμοί ε’στράφησαν 
πρός τόν γηραιόν λιθοξόον, μέ τάς πολιάς τρίχας. Ούτος, όρ
θιος, μέ τάς χεϊρας έσταυρωμένας, τόν πίλον έπί τής κεφα
λής, περιτετυλιγμένος έν τή μακρφ μελαίνη χλαίνη τών επι
σήμων ημερών, ώμοίαζε πρός αύτό τούτο τό σκήπτρο*  τής 
άντεκδικήσεως.

Ό κ. Ούάτκινς ήσθάνθη εαυτόν κατεχόμενον έκ τρόμου 
άοράτου καί μυστηριώδους φρικιάσεως. Ώχρίασεν, άποβα- 
λών τό ροδόχρουν χρώμα, όπερ αί παλαιαέ εξεις τοΰ αλκο
ολισμού είχον έπιχύσει έπί τών μήλων τών παρειών του.

'Εν τούτοις 0 γαιοατήμων άπεπειράθη ν' άντιστή κατα 
τού άνεξηγήτου . εκείνου συναισθήματος, δ δέν ήδύνατο νά 
παρακολούθηση.

«Έ, είναι άλήθε’α πολύ καιρός, γείτων Βανδεργάατ,
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είπεν απευθυνόμενος πρώτος πρός τόν ’Ιάκωβον, άφ ’ δτου 
δέν έλαβα τήν εύχαρίστησιν νά σάς ΐδω είς τόν οικόν μου ! 
Ποία πνοή άνεμου σάς ώδήγησεν άπόψε;»

— Ή πνοή τής δικαιοσύνης, γείτων Ούάτκινς ! άπήντησε 
ψυχρώς ό γέρων. Έρχομαι νά σάς ειπω ότι τό δίκαιον θριαμ
βεύει έπί τέλους καί άναλάμπεε, μετά έκλειψιν επτά έτών. 
Έρχομαι νά σάς αναγγείλω ότι ή ώρα τής ίκανοποιήσεως 
έσήμανε, ότι άποκαθίσταμαι είς τό κτήμα μου, καί ότι τό 
Κόπζ, όπερ έφερε πάντοτε τό όνομά μου, άνήκει τοΰ λοιπού 
δικαστικώς είς έμέ. όπως καί δέν έπαυσα ποτέ νά τό έχω 
άπέναντι τοΰ δικαίου !... Τζών .Ούάτκινς, άποβάλλατε τήν 
κατοχήν εκείνου, δπερ μοί άνήκεν!... Σήμερον, σάς ό νόμος 
εκβάλλει καί καταδικάζει νά μοί άποδώσητε ό,τι μοΰάφαιρέ- 
σατε!»

“Οσον ό Τζών Ο ύάτκινς έπάγωσεν είς τήν πρώτην έντύ- 
πωσιν, ώς έκ τής αιφνίδιας έμφανίσεως τοϋ’Ιακώβου Βανδερ
γάατ καί ώςέκ τού αορίστου κινδύνου, ο» ήσθάνετο διότι θ’ά- 
νήγγελε, τοσοΰτον ή κράσις αύτοΰ, αίμαιώδης καί βίαια, τόν 
έκαμεν όπως άντιμετωπίση κίνδυνον άμεσον καί καθωρισμένον.

Διό, εξαπλωθείς έπί τού έρεισινώτου τής έδρας του, ήρ- 
ξατο γελών δι’ ύφους λίαν περιφρονητικού.

— Ο ευήθης είναι τρελλός! είπεν άποτεινόμενος πρός τούς 
συνδαιτυμόνας του. Πάντοτε έφρόνουν, ότι είχε τό κρανίον 
διερρηγμένον !... Άλλά φαίνεται, άπο τίνος χρόνου τό.σχί
σμα έπλατύνθη !

“Ολοι επευφήμησαν έπί τή ΰβρει. Ό Ιάκωβος Βανδεο- 
γάατ ούδέ συνοφρυώθη καν.

«Θά γελάση καλλίτερο», όστις γελάση τελευταίος! 
νέλαβε σοβαρώς, έξάγων χάρτην τινα έκ του θυλακίου 
Τζών Ούάτκινς, γνωρίζετε ότι μία δικαστική άπόφασις 
άντιμωλίαν καί τελεσίδικος, έπικεκυρωμένη ύπό τοϋ Έφε- 
τείου, καί ήν ούδ’ αύτή ή βασίλισσα ήδύνατο πλέον ν’ ά- 
κυρώση, σάς άπένειμεν έν τή έπαρχία ταύτη γαίας κειμένας 
πρός δυσμάς τής εικοστής πέμπτης μοίρας τοΰ μήκους άνα- 
τολικώς τοϋ Γρεενβίς καί μοί προσδιώρισε εκείνας, αΐτινες, 
εύρίσκονται πρός άνατολάς τού μεσημβρινού τούτου ;

— Ακριβώς, άξιότιμε μωρολόγε μου ! άνέκραξεν ό Τζών 
Ούάτκινς. Καί θά κάμετε καλήτερα νά ύπάγετε νά έξαπλω- 
θήτε εΐς τήν κλίνην σας, έάν πάσχετε, ή νά έρχεσθε νά τα- 
ράττετε εντίμους άνδρας έν τή ώρα τοΰ γεύματος, οϊτινες

έπα- 
του. 
κατ’

ούδέν χρεωστοϋσιν εΐς ούδένα !»
Ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ έξετύλιξε τον χάρτην του-
«’Ιδού μία διακήρυξις, έπανέλαβε δια φωνής ή.οεμωτέρας 

— διακήρυξες της Κτηματολογικής ’Επιτροπής, προσυπογε- 
γραμμένη ύπό τής Κυβερνήσεως και ύπομνηματισθεϊσα εΐς 
τήν Βικτωρίαν ύπό ημερομηνίαν τής προπαρελθούσης ήμέ
ρας,—βεβαιοΰσα πλάνην μεγάλην, ήτις μέχρι τοΰδε εΐσε- 
χώρησεν έφ ’ όλων τών σχεδίων τής Γρικαλάνδης. Ή πλάνη 
αΰτη, διαπραχθείσα ύπό τών γεωγράφων τών έπιφορτισθεν- 
τωνπρο δεκαετίας ν*  χωρομετρήοωσι τήν επαρχίαν, καί οϊτινες 
δέν ύπελόγισαν τήν μαγνητικήν άπόκλισιν έν τφ καθορισμφ 
αυτής τοΰ αληθούς νότου, ή πλάνη αΰτη, λέγω, διεστρέ- 
βλωσεν όλους τούς χάρτας καί όλα τά σχέδια, τα βασισθέντα 
έπί τής καταγραφής αύτών. Συνεπώς, ώς έκ τής διορθώσεως 
ήτις γενήσεται, ή 25η μοίρα τού μήκους, κυρίως εύρίσκεται 
μετενηνεγμένη έπί τοΰ ήμετέρου παραλλήλου πλέον τών 
τριών μιλλίων πρός δυσμάς. Ή διόρθωσις αΰτη όθεν, έπί· 
σημος τοΰ λοιπού, μοί χορηγεί πάλιν τήν ιδιοκτησίαν τού - 
Κόπζ, ήν έσχετε, — διότι κατά τήν γνώμην όλων τών νομο
διδασκάλων καί τών δικαστηρίων, ή γραμματική Ιννοιατοΰ 
κειμένου τής άποφάσεως ούδέν θά χάση τής ισχύος της 1 
’Ιδού, Τζών Ούάτκινς, τί έρχομαι νά σάς εΐπω!»

Είτε διότι ό γαιοκτήμων ήνόησε κάλλιστα, είτε διότι προ- 
ετίμησε ν’ άρνηθή συστηματικώς ότι ήννόησε, προσιτά- 
θησεν έτι ν’ άπαντήση πρός τόν γηραιόν λιθοξόον διά τίνος 
περιφρονητικού γέλωτος.

Άλλά τήν φοράν ταύτην ό γέλως ήχησε προσποιητός καί 
ούδεμίαν έσχεν άπήχησιν έν τή τραπέζη.

"Ολοι οί μάρτυρες τής σκηνής έκείνης, κατάπληκτοι, είχον 

προσηλωμένους τούς οφθαλμούς των έπί τού ’Ιακώβου Βαν? 
δεργάατ καί έφαίνοντο ζωηρώς έκπεπληγμένοι έκ τής σοβα- 
ρότητος καί βεβαιότητος τής ομιλίας του, καί έκ τής άτα^ 
ράχου εμπιστοσύνης, ήν άπέπνεεν τό εξωτερικόν του.

Ό μεσίτης Νάθαν πρώτος διηρμήνευσε τό γενικόν συν
αίσθημα.

«Παν ό,τι λέγει ό κύριος Βαρδεργάατ δέν“εχει τό παρά
λογον έκ πρώτης όψεως, παρετήρησεν απευθυνόμενος πρός 
τόν Τζών Ούάτκινς. Ή πλάνη αΰτη περί τού μήκους ήδύ
νατο κάλλιστα νά συμβή έπί τέλους, καί ίσως, δέν θά ητο 
προτιμώτερον, πριν ή άποφανθώμεν, ν’ άναμείνωμεν πλη- 
ρεστέρας πληροφορίας ;
’■— Ν’ άναμείνωμεν πληροφορίας! άνέκραξεν ό κ. Ούάτ

κινς, κτύπων μέγα κτύπημα διά τοΰ γρόνθου έπί τής τρα
πέζης. Τί νχ τάς κάμωμεν τάς πληροφορίας!.... Είμαι είς 
τόν οικόν μου, έδώ, ναί ή όχι;.... Διατηρώ είς τήν κατο
χήν μου τό Κόπζ διά δικαστικής άποφάσεως οριστικής, ής 
καί αύτός έδώ ό γερο-κροκόδειλος άνεγνώρισεν ό ίδιος τήν 
νομιμότητα;... ’Έ, λοιπόν! εί μέ ενδιαφέρουν τ’άλλα:.... 
Έάν θέλη τις νά μέ διαταράξη έν τή ήρέμω νομή τοϋ κτή
ματός μου, θά κάμω ότι ήδη έκαμα, θ’ απευθυνθώ είς τά 
δικαστήρια καί θά ίδωμεν τις θά κτρδισμένος άπό τήν 
ύπόθεσιν !

— Τά δικαστήρια έξήντλησαν τήν ένε'ργειάν των, ύπέλα- 
βεν ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ μετά τής αδυσώπητου μετριοπά
θειας του. Τό παν περιορίζεται ήδη είς έν πραγματικόν γε
γονός· ή 25η μοίρα τού μήκους διέρχεται ή δέν διέρχεται 
έπί τής γραμμής, ήτις σημειούταε έπί τών κτηματολογικών 
σχεδίων ; λοιπόν, είναι έπισήμως ά»εγνωρισμένον ήδη, ότι 
ενεφιλοχώρησε σφάλμα έπί του σημείου τούτου, καί τό άφευ
κτου συμπέρασμα είναι ότι τό Κόπζ μοί έπαναστρέφει».

Ταΰτα λέγων ό Ιάκωβος Βανδεργάατ έδείκνυε τήν έπί· 
σημον δηλοποίησιν ήν έκράτιι έν χερσί, καί ήτις ητο έφω· 
διασμένη δι’ όλων τών σημάνσεων καί τών σφραγίδων.

Ή στενοχώρια τοΰ Τζών Ούάτκινς ηύξανεν έπαισθητώς. 
Εστρέφετο έπί τής έδρας του, άπεπειράτο νά χλευάση. πλήν 

δέν τό κατόρθωνε καλώς. Οί οφθαλμοί του έπεσαν κατά τύ
χην τήν στιγμήν έκείνην έπί τοϋ Μεσημβρινόν Aatfpoc. Ή 
θέα τούτου έφάνη ώς νά τφ άπέδιδε τήν εμπιστοσύνην, ήτις 
ειχιν άρχίση νά τόν έγκαταλείπη.

«Καί έάν ταΰτα γίνωσι», άνέκραξεν, όταν συμβή να μέ 
άποστερήσωσιν, εναντίον πασης δικαιοσύνης, τή; ιδιοκτησίας 
μου ταύτης, ήτις νομίμως μοί ώρίσθη καί τήν όποιαν νέμο- 
μαι άδιαταράκτως άπό επτά έτών, τί μέ μέλλει έπί τέλους! 
Δέν έχω τάχα νά μέ παρηγόρηση τό μοναδικόν αύτό κό· 
σμηαα, δπερ δύναμαι νά φέρω έν τώ θυλακίφ τού έσωκαρ- 
δίου μου καί νά τό εχω μακράν πάσης έπιθέσεως;

— Καί τοΰτο είναι πλάνη, Τζών Ούάτκινς. έπανέλαβεν 
δ ’Ιάκωβος Βανδεργάατ λακωνικώς. Ό Μεσημβρινός Άσεηρ 
ίιναι τοΰ λοιπού κτήμα μου δυνάμει τού αύτοΰ τίτλου, δι’ού 
όλαι αί πρόσοδοι τοΰ Κόπζ επαναστρέφουσιν εΐς χεϊράς μου, 
καί αύτά τά έπιπλα τής οικίας ταύτης, καί αύτός ό οίνος 
τών φιαλών αύτών, καί αύτά τά κρέατα τά έναπομείναντα 
έπί τών πινακίων!... Καί μή φοβείσθ·, προσέθηκεν’ αί προ
φυλάξεις μου έλήφθησαν!»

Ό Ιάκωβος Βανδεργάατ έκρότησε τάς μακράς καί οστεώ·' 
δεις χεϊράς του.

Άμέσως οί άστυνομικοί ύπάλληλοι έν μεγάλη στολή ένε- 
φανίσθησαν εΐς τήν θύραν, άμέσως παρακολουθοΰντες αστυ
νόμον τινά, όστις εΐσελθών ζωηρώς, έθηκε τήν χεϊρα έπί τίνος 
καθίσματος.

« Έν όνόματι τοΰ νόμου, είπε, κάμνω συντηρητικήν κα- 
τάσχεσιν έφ’ όλων τών επίπλων καί οίωνδήποτε άξιών έν 
γένει, αΐτινες εύρίσκονται έν τή οΐκίφ ταύτη !»

Άπαντες ήγέρθησαν, έκτος τοΰ Τζών Ούάτκινς. Ό γαιο
κτήμων αφανισμένος, ανεστραμμένος έπί τής μεγάλης ξύλι
νης έ’δρας του, έφαίνετο ώς κεραυνόπληκτος.

Ή Άλικη έρρίφθη είς τόν λαιμόν του καί έζήτιι νά τόν 
παρηγόρηση διά γλυκέων λόγων.

Έν τούτοις, ό ’Ιάκωβος Βανδεργάατ δέν τόν έλησμόνησε. 
Τόν έσυλλογίσθη μάλιστα μετά πλεΐονος εύσπλαγχνίας ή’μί
σους, έπαγρυπνών έπί τοΰ Μεσημβρινοί Άσείρος, όστις ηκτι- 
νοβόλει ζωηρότερον ή άλλοτε έν μέσφ τής συμφοράς έκείνης.

«Κατεστραμμένος!,., κατεστραμμένος 1 ... »
Αί λέξεις αύται μόνα·. ήδυνήθησαν ,νά δεαφύγωσιν ήδη τών 

τοεμόντων χειλέων τοΰ κ. Ούάτκινς.
Τήν στιγμήν έκείνην ό Κυπριανός άνηγέρθη καί διά φω

νής σοβαράς:
« Κύριε Ούάτκινς, εϊπεν, άφοΰ ή εύτυχία σας ήπειλήθη δι*  

ανεπανόρθωτου καταστροφής, έπιτρέψατέ μοι νά μή βλέπω 
έν τφ γεγονότι τούτφ ή τό δυνατόν τής προσεγγίσεώς μου 
πρός τήν δεσποινίδα θυγατέρα σας !-.. Έχω τήν τιμήν νά 
σάς ζητήσω τήν χεϊρα τής δεσποινίδος Άλικης Ούάτκινς! » 

("Βπεται το τέλος)

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΓΓΝΑΙΚΟΣ
( 3χαλάθυρμ.% ).

(Συνέχεια καί τέλος). ·

Άποκαλυφθώμεν εύλαβώς πρό τοΰ ίεροΰ ναοΰ, καί άφοΰ^ 
ρίψωμεν τό πεντάλεπτόν μας, τοποθετηθώμεν πλησίον τών 
ίσταμένων κυριών. Αί ρίνες τών απέναντι άλλήλων—οίονεί 
ετοιμοπόλεμων άλεκτόρων — ψαλτών, αγωνίζονται τό θυμια- 
τόν άναδίδει βαρείαν οσμήν. Πρό μικρού καθηλώθη τοΰ Σταυ
ρού ό γλυκύς Διδάσκαλος ! Στρε'φομαι ύπό ύποκώφου αίφνης 
ψιθύρου' ίνοχλούμεν.ος καί βλέπω τά χείλη τών κυριών άνακι- 
νούμενα. Προσευχάς βεβαίως θ’ άναπέμπωσι- Πλήν, Χριστέ 
μου. τί ακούω !

«Ή βρ.,.μοΰ έχάλασε τά κου.έοι>ράχ?α, γιατί τό βούτυρο 
ποΰ έβαλε μέσα, ήταν...»

Βυσωμεν τά ώτα καί έξέλθωμεν πλέον αμαρτωλοί ή δτε 
εισηλθομεν. Ή κυρία έννόει καί κατά τήν μεγάλην έκείνην 
στιγμήν νά όμιλή, νά φλύαρη !......

Άλλ αρκετά έτ’ρέξαμεν καί καιρός ν αναπαυθώμεν όλίγ,ον.

■

* *
Τόν κόπον διεδέχθη, ώς ήν επόμενον, ό ύπνος.
“Ε, έν τφ τελευταίφ τούτφ τούλάχιστον θά άπαλλαγώμεν 

τής δοκιμασίας. Πλήν, φεΰ ! Καί έν τώ ύπνφ δέν ελειψαν τά 
ασεβή θεάματα. Ώνειρεύθην, καλή μου άναγνώστρια, ότι 
ήμην εΐς τήν Κόλασιν καί ότι γλώσσαι γυναικεϊαι, πύρινοι, 
ώς φλόγες, μέ’περιεκύκλουν. Έτΐ|εωρούμην ίσως διά τάί.πιρί 
αύτών ιδέας μου.. Άλλ’ ή τιμωρία έν τούτοις δέν διήρκεσε 
πολύ,διότι νομίσάς ότι ήσαν έτοιμοι νά όμιλήσωσιν,άφυπνίσθην 
έκ τοΰ πολλοϋ τρόμου' νά τάς βλέπη τις, ύποφερτόν κακόν 
άλλά νά καίεσαι καί νά ομιλούν τόσαι γλώσσαι, ώ, ητο τρο
μερόν, φρικώδες!

* ♦
Πχέον-ή άπαξ έζητήθη ή λύσις τοΰ σοβαρού κοινωνικού 

προβλήματος, ποιον εινε τό ιύτυχέστερον άνδρόγυνον καί 
πώς δύναται νά ίξασφαλισθή οΰτω ή τοΰ οίκου εύδαιμονία. 
Πολλαί, ώς εΐκός, άνεπτύχθησαν ΐδέαι, άλλά μοί φαίνεται 
ότι πάσας ύπερακοντίζει ώς πρός τή» πρακτικήν ορθότητα ή 
γνώμη, οτι τό εύδαιμονέστερον ζεΰγος άποτελοΰσι» ή βωβή 
σύζυγος ή κωφός τουλάχιστον σύζυγος.

Καί μια συμβουλή, ήτις μή ούσα ιατρική δέν θά . έχη καί 
πολλαί απαιτήσεις. — Έάν ό τελευταίος ύγιαίνει τά ώτα, 
έν φ τό τρυφερόν του ήμισυ πάσχει έκ συχνής λογοκάταρ- 
ροής, πολύ καλά θά κάμνη νά μιμήται τόν άπαθή ίκεϊνον 
τηλεγραφητήν, όστις σχών τό ατύχημα νά <χη συμβίαν λα· 
λιοτάτην—γυναίκα τοΰ γνησιωτέρου είδους-έν ύβρεσι δέ 
άηδονόστομον, άντί ν’άπαντά οσάκις ό Νιαγάρας τής ύβριο- 
λόγου εύγλωττίας της ήκούετο τόσας ώρας μακράν πΐρίπου, 
δσας σχεδόν καί οί καταρράκται τοΰ εΐρημένου ποταμού,ίσκέ 
πτετο έν Σωκρατική ύπομονή πόσα περίπου τέλη θά έπλή- 
ρωνεν ή Ξανθίππη του, έάν διεβιβαζε τηλεγραφικώς τόν ορ

μητικόν έκεϊνον χείμαρρον, έν φ κατεκλύζετο καί φρόνησις 
καί άγαθότης, καί άλήθεια καί ευγνωμοσύνη....

*
* *

Ό μακαρίτης Αίσωπος—όχι ή άρτιφανής έμμετρος έφη- 
μέρίς, διότι πιθανόν νά ζή άκόμη—παραγγελθείς ύπό τοΰ 
φιλοσόφου Ξάνθου νά τφ φέρη ό,τι καλλίτερο» θά εΰρισκεν έν 
τή άγορά,' γλώσσαν έφερε. «Καί τί ωραιότερο» τής γλώσ- 
σης εΐπεν' αύτή εινε-τό οργανον τοϋ λόγου, εξευγενίζει, διδά
σκει καί πείθει τόν άνθρωπο»' διά τής γλώσσης όμιλοΰμεν 
μετά των θεών !» Άλλ’ όταν ύπό τοΰ ΐδίου φιλοσόφου πα- 
ρηγγέλθη νά κομίση ό,τι χειριστον ύπήρχεν έν τή αγορά, 
πάλιν γλώσσαν ήνεγκεν. «Ή γλώσσα, είπε τότε, εινε τό χει
ρότερον πράγμα του κόσμου. Μήτηρ πάσης έριδος. παντός 
πολέμου' τροφή δικών, οργανον πλάνης, συκοφαντίας, βλα
σφημίας» .

Ή τελευταία γλώσσα άναμφιβόλως θά ήτο γυναιχεία ....
Ό πολυμαθής θεόφραστος εΐς τούς «Χαρακτήρας» του 

περί αδολεσχίας καί λαλιάς, πολλά διδάγματα παρέχει σωτή
ρια διά τάς κυρίας, καίτοι ταΰτα έγραψεν ένήλικίφ 99 έτών 
—λάλον δέ τό γήρας. «Φλυαρεί, λέγει, καί ό άνήρ· άλλά 'ξεύ- 
ρετε πότε ; Πρώτον όταν πλέκη τής έαυτοΰ γυναικός τό έγ- 
κώμιον—-έάν ύποθέσωμεν ότι εινε δυνατόν ποτέ εΐς τοιοΰτον 
νά προβή τόλμημα. ΕΓτα, όταν διηγήται τί έφαγεν. ότι χθες 
ημεσε κ.λ.π.-— θέματα τούτέστιν οΐκειότατα τή γλώσση τών 
κυριών.

Έν άρχαϊχ/} δέ γλώσση ευρίσκω έτέραν χαριεστάτην σκε- 
ψιν, ήν,καί παραφράζω, χάριν κυρίως τών 2ογίων νέων μας, 
οϊτινες άλλως δέν θά τήν έννόουν. «Πάσα γυνή λάλος έστί· 
λείότατον δ’ έχει τό πρόσωπον, επειδή γενειάς καί γυ
ναικεία λαλιά έκ τών ασυμβιβάστων είσί. Διότι πώς, πρός 
Θεού, άνευ πληγής θά έξυρίζοντο τά γένεια, άφοΰ τό μελφ- 
δικόν της στόμα, ταχύς κινεϊ πάντοτε παλμός!»

Ό Διογένης' τέλος ΐδών ευπρεπή νεανίσκον — τό οτι ητο 
νεανίσκος καί όχι νεάνις δέν σημαίνει, διότι θά ήτο βεβαίως 
τυχαία ή συνάντήσις — μηδόλως θέλοντα σιωπάν, είπεν ό,τι 
δύναται τις νά λέγη πάντοτε πρός τάς κυρίας. «Δέν έντρέ- 
πεσαι έξ ελεφάντινου κολεού,χαλυβδίνην νά ελκης μάχαιραν:»

* ·
’Ιδού πρός συμπλήρωσιν καί τινες ορισμοί έκ τοΰ συγχρό

νου Λεξικ^ΰ μου.
^.Γυναικεία γΛωσσα~». Ή ένσάρκωσις τοΰ ψεύδους καί τής 

ύποκρισίας.
“Οργανον άπατης καί πονηριάς ανυπερβλήτου.
Τό κορύφωμα τής δυνάμεως καί τοΰ προστύχου ηρωισμού 

τής γυναικός.
Ρομφαία έλαστική, στάζουσα έκδίκησιν.
Ή βαλβί; τών σκανδαλωδεστέρων περιπλοκών.
Μαγική ράβδος διανοίγουσα άειρρόους πηγάς λόγων άπρο- 

βουλευτών. , -
Ή άπό μηχανής θεός' πάσης συζητήσεως καί ταύτης πά

λιν ή πέτρα τοΰ σκανδάλου.
Δαμόκλειον ξίφος, ΰπεοθεν τής κεφαλής τών άνδρών άεί 

σειόμενον.
Άνηλεής μάστιξ εναντίον τής λογικής καταφερομένη. 
Passa tempo.

‘‘Δύναμις, άσυγκρίτφ τώ λόγφ ισχυρότερα τής Ρωσσίας, 
Αγγλίας, Γαλλίας καί τών λοιπών Μεγάλων Δυνάμεων.

Γλοιώδής πολύπους περισφίγγων τήν συνείδησιν πάσης γυ· 
ναικός.

ζ

Κατανοώ δτι κατελάλησα πολύ καί ισως-ϊσως ήδίκησα έν 
τισι σκαιώς τήν άκακον άναγνώστριαν. Μία δμως έλπίς μέ 
κατέχει.“Οτι αΰτη, εΐς ήν ή καρδία ώς όπλον εύγενές έδόθη, 
δέν θά θελήση νά στρίψε κατ’ εμού άντ’αύτής τήν γλώσσαν, 
άλλ' ότι θ’ άνταποκριθή εΐς τήν καταφοράν μου διά μεγαλό
φρονος συγγνώμης καί λόγων σοΛ.Ιων. Τίς οίδεν ! Οί θησαυ-
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ροί της καρδίχ; etvg τόσον πολλοί, ώστε νά προσδώσωσεν 
άξίαν τινα καί βίς τούς άνθρακας τοΰ λόγου, οίτενις, άντιθέ- 
τως τών φυσικών, όσω πεπυραχτωμενοι καί δ·.χθιρμοι είσί, 
τόσον καί μαύροι.

Ή άληθώς λόγια βασίλισσα Κάρμεν Σύλβα—περί ης πρό 
τίνος έκάμνομεν ένταύθα λόγον —λέγει είς τάς «Σκέψεις της»: 
Γυνή μη έγκαυχωμένη έπί τφ φύλφ αύτης—προσέξατε, το φ 
μέ υ — ομοιάζει μέ βασίλισσαν άναξίαν τού διαδήματος. Έν 
όνόματι τοΰ διαδήματος σας, ακονίζετε την γλώσσάν σας, 
έγκαυχάσθε ίπ’ αύτη, ώ γυναίκες, καί., ή ευλογία τής Κάρ· 
μεν Σύλβα έφ ’ υμάς, ώ Λακέρυζαι. Είς τά ναυάγια τουλά
χιστον τών τόσων λόγων σας, επιπλέει ώς σύντριαμα καί πε
ρισώζεται πάντοτε κάτι. Ή Χάρις καί ή Φαιδρόζης. Μή 
τοΰτο δέν αρκεί;

Ές τά έπανιδεΐν, καλαί μου άναγνώστριαι !
Αίκ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙΟΝ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΝ ΚΟΧΛΙΑΡΙΟΝ

Θέλετε έν περιπτώσει παθήσιως τοΰ λάρυγγος νά φωτί- 
σητε ζωηρώς τό εσωτερικόν τοΰ στόματος ατόμου τίνος καί 
έξετάσητε αύτό; ’Ενεργείτε ώς ακολούθως, καί θά έχετε πρό
χειρον καί κατάλληλον εργαλείου.

Λάβετε έν κοχλιάριον καί θέσατε αύτό ενώπιον άνημμέ- 
νου κηροπηγίου η λυχνίας, στρέφοντες τό κοίλον αύτοΰ μέ
ρος πρός τήν φλόγα, Αί φωτειναί ακτίνες τότε θά συγκεν- 
τρωθώσι καί θ’ άποτελέσωσι φωτεινήν έστίαν είς τό’ βάθος

τοΰ στόματος ούτω δέ. θά δυνηθήτι νά έξετάσητε άνέτως 
τήν κατάστασιν τοΰ πάσχοντος λάρυγγος.

Δι’ αργυρού τίνος κοχλιαρίου δύνασθε ομοίως νά έξετά- 
σητε καί τ’ αποτελέσματα τών κοίλων καί ανακοίλων κα
τόπτρων. Έάν προβάλητε τό κοίλον αύτοΰ μέρος καί τοπο- 
θετηθήτε πρό αύτοΰ, θά ίδήτε τό πρόσωπον σας ανεστραμμέ
νου- έάν δέ προβάλητε τό άνάκοιλον αύτοΰ μέρος, θά ΐδήτε 
αύτό έπίμηκες καί ύπό μορφήν εντελώς γελοιογραφικήν-Πλη- 
σιάζοντες δέ βαθμηδόν τό κοχλιάριον πρός ύμας θά ίδήτε-τήν 
ρίνα σας λ. χ. νάλάβη τάς ποικιλοτέρας καί ώραιοτέρας τών 
διαστάσεις! Φ. Π.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

104. Αίνιγμα.

Τό έν μου εΐς τούς συγγενείς
. θά ευρι/ς, ίάν έχης,

τό δέ έτερον αέ κ-Ιέπτει 
όσάκιο δέν προσεχής.

*Αν τά δυό άνταμωθοϋνε 
έεοΰμενα συγχρόνως, 

ποταμόν τινα θά ίδης 
στον χάρτην σουάπόνως.

105. Αίνιγμα

Χωρίς πόδια περπατώ, μέ τάχος κ' εύχοΜαν 
εΐς τά νώτα μύυ βαστών ανθρώπων ποίκι.Ιίαν. 
"Αν τά βάρη Ι-Ιαττωθοΰν τότε εύθύς πετώ 
είς ανθηρά τοπία χαί έκεΐθεν έχζητώ 

μετά χρηστών έ,Ιπίδων 
θωπείας νεανίδων.

106. 'Ερωτήσεις
1) Ποια Έάά. ποΆις μετέχει too το αρχαίου καί νεωτε'ρου ναυ

τικοί! : ’
2) Πωε πρέπει να φερώμεθα προς άχάριστον πατρίδα ;
$) Ποιον ζΆον εινε διπΛοΰν ;
4) Με δίο άνθη τί γίνεται
5J Ποιον είνε τό ήμισυ τοί) αριθμόν 188 ;

“Αραβικός "Ιππος

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩϊ ΕΑΤΩ 24ψ ΦΓΑΑΩ; ΑΙΜΓΜΑΤΩΧ
94. Αίνιγμα. “Αλέκτωρ—"Εκτωρ "Ελυσαν αυτό ό κ Γ. Μετά, 

ξάς έκ Σύρου, ό κ. Γ. Οικονόμου έκ Σύρου καί & κ. Ίω. Δαλλα- 
πόρτ.ας έξ ’Αθηνών

95. Αίνιγμα. Κισσός-—Ισσός. "Ελυσεν αύτ'ο ό κ. Γ. Οικονόμου 
εκ Σύρου.

96. Αίνιγμα. Ποίησις—Οϊησις Έλυσαν αύτό ό κ. Γ. Μεταξάς 
εκ Σύρου, ό κ. Γ. Οικονόμου έκ Σύρου καί ό κ. Δ. Μαλανδρίνος 
έξ ’Αθηνών.

97. Αίνιγμα. ’Ανά—Κρέων=“Ανακρέων. "Ελυσαν αύτό ό κ. Γ. 
Μεταξάς έχ Σύρου, ό χ Γ. Οικονόμου έκ Σύρου καί ό χ. ϊίερ. Δεν- 
δρινός εκ Πειραιώς.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ,,

Σ. Μ. Κόπραιναν. Δελτάριον έλήφθη. "Εγραψα κ. Α. Ρ. τά δέοντα. 
Έμβάσατί αύτω.— A. Ρ "Αρταν· Προχθές έγράψαμίν όμϊν. Συμμορφω
θείτε μέ γραφόμενα μας και άναμένομεν.—©. Π. Πάτρας. Συνδρομή σας 
έλήφθη, ιϋχαριστοϊμξν.- Α. Σ. Πάτρας. ’Επιστολή μετά συνδρομής σας 
έλήφθη. Ευχαοιστουμιν. Άπόδειξις μετ’αριθμού λαχείου σας άποστέλλεται 
σύν παρόντι φύλλω. — Γ- Π Πάρον. Συνδρομή σας έλήφθη, ευχάριστου· 
μεν. 'Απόδίίξιν λαμβάνετε έν παρόντι φύλλφ. Άναμένομεν όδηγίας π·ρ· 
νέας διευθύνσεως του φύλλου.—Λ.Λ. Καρπενήσιον. Σύνδρομα! έλήφθησαν. 
Εϋχαριστοΰμεν —Ταχυδρομιχώς σας έγράψαμεν.— Π. Κ. Ναόπλιον. “Ε
πιστολή μετά συνδρομής σας έλήφθη. Εισθε άπηλλαγμε'νος. Δεχθήτ? τάς ευ
χαριστήσεις μας. — 1). Β. 'Αργοστόλιον. Έλήφθησαν, εόχαριστοΰμεν διά 
προθυμίαν σας. Ένεργοΰνται δέοντα. Θά σας γράψωμεν έν.ζαιρώ.—Μ. Θ. 
και A. Ν. Αικίλή. Συνδρομή σας έλήφθη. ’Απόδειξη» λαμβάνετε σΰν πα- 
ρόντι φύλλιμ. Γράφομεν ταχυδρομιχώς.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παρακαλοϋνται πάντες οί καθυστεροΰντες έτι τάν 

συνδρομήν τοΰ 6’ έτους ίνα εύαρεστούμενοι άποστεί- 
λωσιν ύμϊν ταύτην τάχιστα, καθότι άλλως τακτο
ποιούμενων Αδη τών βιόλίων μας διά την προσεχϋ. 
έκκύδευσιν τών λαχείων της Φύσεως, ιΐτις άψεύ- 
κτως γενήσεται τλν Ιην τοΰ έλευσομένου νέου 
έτους, θέλουσιν άποκλεισθη ταύτης

'Ομοίως παρακαλοΰνται δσοι έκ τών άμετέρϊον 
ανταποκριτών καί φίλων δέν άπέστειλαν έτι τάς ει
σπράξεις τών άποσταλεισών αύτοϊς αποδείξεων ν’ 
άποστείλωσιν ήμίν τό άντίτιμον άμέσως, δπως τα- 
κτοποιήσωμεν τά ^ιδλία μας και-συμπεριλάδωμεν 
και αύιάς είς τάς κληρώσεις τών λαχείων.

Πρός τούς μη σΰμμορφοθησομένους πρός τ' ά
νωτέρω, διακοπήσεται όριστικώςίι έφεξης άποστολά 
τοΰ ψύλλου. Ή Διευθύνεις


