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Ο κ Σόφιος Σΐ**» ταγματάρχης εν τώ 2α-
νικώ στρατώ καί. ζωγράφος ιστορικών αντικει
μένων, περιηγηθείς πολύ ανά πάσαν την Εύρώ-
πην καΐ επισταμένωςμελετήσας ανθρώπους και 
ζώα καθ' οσον άφορο; εις τάς ομοιότητας, τάς 
δυναμένας να ΰπάρξωσι μεταξύ τών δύο τούτων 
χλάσεων, συνήγαγε το συμπέρασμα δτι, προς 
τάς παρά τώ άνθρώπω καΐ τω ζώω άπαντώσας 
αναλογίας της φυσιογνωμίας, ανταποκρίνονται 
και αί ομοιότητες τοϋ χαρακτήρος. Το έξάγόμε-
νον τών παρατηρήσεων αυτού τούτων έδημοσί— 
ευσεν εϊς πόνημα, ούτινος ό διδάκτωρ Ζουμών 
έξέδοτο εναγχος μετάφρασιν, και δπερ φέρει τον 
εξής τίτλον: «Ή παρά τφ άνθρώχφ xal τοις 
ζύοις φυσιογνωμία, ir σχίσιι προς τήν Ιχ-
fpnoir zar συγκινήσεων xal α1σ0ημάτων>. 
Εν τφ πρώτω μέρει τοϋ περιέργου τούτου συγ

γράμματος ό γράψας εξετάζει τον χαρακτήρα 
τών ανθρώπων συμφώνως τη επιθεωρήσει τών 
χαρακτηρ'.στικών του προσώπου και ένίων τών 
•άνω μερών τοϋ σώματος, ώς τοϋ λαιμού, τής 

κόμης, τής χειρός, κ.λ.π. Φυσικώ τώ λόγω, 
οπως πάντες οί φυσιογνωμιστα1.. τήν πρώτην 
θέσιν έν ταϊς έρεύναις αυτού δίδωσι τψ μετώπω, 
τφ στόματι και τοις όφθαλμοΐς, τοις οργάνοις 
δηλονότι έκείνοις, ατινα αρέσκονται ν ' άποκα-
λώσι τό κάτοπτρον τής ψυχής. Αλ)ά μεγάλην 
ωσαύτως άποδίδωσιν ένδεικτικήν άξίαν τής σω
ματικής και ηθικής φύσεως ατόμου τίνος είς τδ 
σχήμα τής ρινός αύτοϋ. Κατά τβν συγγραφέα» 
έν πρώτοις ή διάστασις τοϋ μέρους τούτου τοϋ 
προσώπου σχετίζεται γενικώς μετά τής ανα
πτύξεως τών πνευμόνων και τοϋ στήθους, εξ ου 
οί καλλιτέχναι τής άργαιότητος ορμώμενοι πα-
ριστων μετά μεγάλων ρωθώνων τά αγάλματα, 
τά έμφαίνοντα την ρώμην κα'ι την εύτολμίαν, 
καθότι ή άσχησις ένδυναμούσα τήν άναπνοήν 
διαστέλλει τούς ρώθωνας. Έντούτο'.ς ό τρόμος 
καΐ ή οργή δύνανται νά παραγάγωσι τό αύτδ 
αποτέλεσμα. Προσέτ·. τό εύρος τών ρινικών 
τούτων κοιλοτήτων συντείνει εις τό νά δώσ^ 
μείζονα τή φωνή εντασιν, σπανίως δέ άπαν-
τώσιν ώραΐαι φωναί βαθύφωνων μετά ρινός 
μικροσχήμοι». 0 

Ή ρις, θεωρούμενη έν τή φυσιογνωμικη αύ-
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της εκφράσει, δύναται, λέγει ό κ. Σιάκ, νά 
κατάδειξη ήμΐν την άξίαν καΐ την πρακτικήν 
χρησιμότητα των ψυχικών ημών διαθέσεων, 
αΐτινες μειέδωκαν αυτή την δψιν. Προς δέ γνω
ρίζει ήμΐν ωσαύτως την έντασιν της ημετέρας 
διανοητικής ένεργητικότητος, και την λεπτότη
τα και άβοότητα τών ηθικών ημών αισθημάτων. 
Ή ρις, ανήκουσα συγχρόνως εις τε τά κινητά 
καΐ τ ακίνητα του προσώπου μέρη, άντανακλ^ 
πιστώς τά υπολανθάνοντα κινήματα τών ροπών 
ημών. Καταδείκνυσι πάντοτε λίαν έναργώς την 
ποιότητα τών ημετέρων διανοητικών δυνάμεων. 
Οπόσα πράγματα, καθίος βλέπομεν, περιλαμ

βάνει ή οίς, και όπόσον οί άνθρωποι, οΐτινες 
βούλονται νά συσκιάσωσι τον χαρακτήρα των 
και ύποκούψ'οσ'. τά πάθη, δέον νά δυσπιστώσι 
πρός τήν εαυτών ρίνα. Ουδέν ταύτης εστίν ά-
διακριτώτερον. 

Παρά μεν τοις παισίν ή ρίς εστι τό μάλλον 
άσήμαντον και ήττον άνεπτυγμένον του προσώ
που μέρος* μόνον δέ κατά τήν έποχήν τής εφη
βικής ηλικίας λαμβάνει τήν άνάπτυξιν αυτής. 
Όπόταν, μ δλην τών ετών τήν παρέλευσιν, 
διατηρώ τό παιδικον σχήμα, καΐ μικρόν μόνον 
εξέχει, δυνάμεθα νά είκάσωμεν οτι παρά τώ 
προσώπω έκείνω ενυπάρχει χαρακτήρ ατελής 
καΐ αμόρφωτος, ώς παρά τοις παισίν. Απεναν
τίας δέ καλώς ανεπτυγμένη ρις καταδεικνύει τήν 
εύστάθειαν, το έφ εαυτού κράτος, τήν σκέψιν 
και τδ βάθος του χαρακτήρος του κατόχου. Τό 
σχήμα τής ρινός εξαρτάται επίσης έκ του βαθ
μού του πολιτισμού. 

Οί κομψοί σχηματισμοί τού οργάνου τούτου 
είσί κληροδόττμα τών φυλών, τών έΕιχθεισών 
εις ύψηλόν βαθμόν διανοητικής και ηθικής καλ
λιέργειας Οί άξεστοι και άγριοι λαοί δεν κέ-
κτηνται, καθ δσον άφορο; εις τήν ρίνα, ή είδος 
τ ι μικρού όγκου αποτόμου και άμορφου, παρεμ
φερούς μάλλον προς ρύγχος ζώων. Οθεν τό 
σχήμα τής ρινός χρησιμεύει προς χαρακτηρι-
σμόν τών φυλών, ώς και τών Ιθνών αυτών έτι. 
Ούτωσίν οί Ελληνες και οί Ρωμαίοι δεν είχον 
όμοιοσχήμους ρίνας. Π̂ αρά μέν τοις πρώτοις, 
τοις έκπροσωπούσι τό πνεύμα τής καλλιτεχνίας 

και καλαισθησίας, ή ρίς ην σχήματος εύθέος 
και λεπτοφυούς, ενώ" καμπύλη ετύγχανε παρά 
τοις Ρο>μαίοις, οΐτινες έξεπροσώι.ουν μάλλον 
τήν ίσχύν και τήν όρθοφροσύνην. Εντούτοις ό 
Βιργίλιος, καίτοι Ρωμαίος, έσχεν έλληνιχήν 
τήν ρίνα, ώ ; εσχον επίσης τοιαύτην έν τοις 
νεωτέροις χρόνοι; ικανοί τδν αριθμόν ποιηταί 
και καλλιτέχναι. Ο Πετράρχης, ό Μίλτων, ό 
Ρούβενς, ό Μουρίλλος, ό Τιτιανός, ό Λαρού, ή 
Βεατρίκη, ή Κυρία Στάελ, ό Ριχελιεύς, ό αύ:ο-
κράτωρ Αλέξανδρος και ό Ναπολέων εσχον ρίνας 
συνθέτους εκ τε ρωμαϊκού και ελληνικού τύπου· 
Παρά τους ευκρινείς τούτους τύπους, μεγάλαι 
εΰρηνται ποικιλίαι και πάντα τά δυνατά διά
μεσα έν τψ σχηματισμώ τής ρίζης, τής βάσεως 
ή τού συνόλου τής ρινός τού ανθρώπου. 

Ό συγγραφεύς, αφού διέλθη έν επιθεωρήσει 
ίκανώς μέγαν αριθμόν ποικιλιών τού σχήματος, 
και κατάδειξη τάς σχέσεις τούτου μετά τοΟ 
χαρακτήρος, καθίστησι τους ακολούθου; γενικούς 
κανόνας: δόλος και πανουργία παρά τοις εχουσι 
μικράν άνάσιμον ρίνα (ό σχηματισμός τοιαύ
της τινός ρινός άπαντίχ συνεχώς παρά ταίς θε-
ραπαινίσι)· καλαισθησία και λεπτότης παρ' δ-
σοις εχουσι τήν ρίνα λεπτήν και ευθείαν κρί-
σις, ορθοφροσύνη και εγωισμός παρά τοις εχουσιν 
αυτήν καμπύλην' παχυλότητα δέ και ελλειψιν 
κρίσεως παρ' δσοις εχουσιν αυτήν χονδροειδή 
και άμορφον. 

Διά τών ορισμών τούτων ουδεμία πλέον υφί
σταται χρεία ν άποτεινώμεθα είς τά πρακτο
ρεία τών πληροφοριών προς γνώσιν τού χαρα· 
κτήρος τών ανθρώπων, άλλ' αρκέσει ήμΐν μόνον 
νά παρατηρώμεν επισταμένως τό σχήμα τής 
ρινός αυτών, δπερ εστίν άσυγκρίτως εύχερέστε-
ρον και ίσως πολλώ ήττον άπατηλόν πάσης 
άλλης πληροφορίας. 

(Έκτου Γαλλικού.) Γ. Μ. Κ. 
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ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΔΙΓΥΠΠΟΙΣ 

Ό γάμος θεωρείται παρά τών Μωαμεθανών 
ώς ηθική ύποχρέωσις, τής οποίας τήν έκπλή-
ρωσιν ουδείς πρέπει νά ύπεκφεύγη. Χωρίς νά 
έπιβάλη τον γάμον ή Μωαμεθανική θρησκεία, 
θεωρεί καλόν, "να πάς άνήρ συζεύγνυται γυναι-
χί, άφ' ής φθάση είς τήν ήλικίαν 'τής γνώσεως, 
εάν ουδέν παρεμβάλληται είς τούτο ίσχυρόν 
πρόσκομμα. Συχνάκις οί γονείς, είτε δπως συν-
δέσωσιν επωφελή τινα συγγένειαν, τήν οποίαν 
φοζούνται μήπως βραδύτερον δέν θά έπετύγχα-
νον, είτε δι' άλλον λόγον συμφέροντος, ή και 
απλώς λόγψ συμφωνίας, νυμφεύουσι τά τέκνα 
των άπό τής τρυφερωτέρας ηλικίας και κρατούσι 
τούς νεαρούς συζύγους έκάτερον έν τψ ίδίω οίκψ 
μέχρι τής εποχής τής εφηβικής ηλικίας. 

Οί Μωαμεθανοί δύνανται νά συνέλθωσιν είς 
γάμου κοινωνίαν μετά Χριστιανής ιθαγενούς ή 
αλλοδαπής, οί δ' έκ τοιούτου γάμου γεννώμενοι 
παίδες όφείλουσι ν'άκολουθήσωσι τ$ τού πα
τρός των θρησκεία. Ή διαφορά τού θρησκεύμα
τος καθιστή άνίκανον είς κληρονομίαν τού αν
δρός τήν σύζυγον, και τανάπαλιν. Άλλ ' ή Μωα-
μεθανίς δέν δύναται νά νυμφευθη* Χριστιανόν. 

Ό Ισλαμικός κώδιξ είναι είς άκρον αυστη
ρός ώς πρδς τό ζήτημα τού γάμου. Έκτος τών 
φυσικών λόγων, οΐτινες έμποδίζουσι τήν σύνα-
ψίν του, ό Μωαμεθανός δέν δύναται νά νυμφευθφ 
την ανεψιά ν του, τήν προγονήν του, τήν όμο-
γάλακτον άδελφήν του, ουδέ τήν γυναίκα, ήν 
τρις διεζεύχθη, εκτός άν αΰτη ένυμφεύθη και 
«Μις και διεζεύχθη έτερον σύζυγον. Ό μετά 
τής γυναικαδέλφης γάμος, δ συναπτόμενος πριν 
ξ διαζευχθή ταύτην, είναι επίσης ριζικώς ά-
κύρος. 

Ό πατήρ τής οικογενείας δύναται νά έπιβά-
λφ τόν γάμον είς τά ανήλικα τέκνα του άρρενα 
ξ θήλεα, άλλ' ή ελευθέρα γυνή, ή ούσα ένήλιξ 
πρέπει νά ερωτάται και νά προσκαλήται δπως 
ίξενέγκη τήν γνώμην της. 

Οταν άνήρ τις ζητήση είς γάμον νεανίδα, 

ούναται μετά τήν συνομολόγησιν τού προικο
συμφώνου νά ιδη τό πρόσωπον χ»ί τάς χείρας 
τής μνηστής του, διότι, ώς λέγουσιν οί Αρα
βες, τό πρόσωπον είναι ή έδρα τού κάλλους, καΐ 
αί χείρες γνωρίζουσι τήν διαμόρφωσιν τού σώ
ματος. Ό γάμος έν Δίγύπτω θεωρείται ιδιω
τικής συναλλαγής άντικείμενον, διό δέν απαι
τείται ούτε θρησκευτική κύρωσις, ούτε νομικαΐ 
διατυπώσεις· ή έ'νωσις τελείται τ ^ συναινέσει 
τών συζύγων εκφραζόμενη ενώπιον δύο μαρτύ
ρων. Τήν σύζυγον αντιπροσωπεύει είς Ο ύ ά λ η 
(επίτροπος), δν εκλέγει ή ιδία εάν ^ ένήλιξ, 
αλλά συνηθέστερον ό πατήρ ή ό κηδεμών αυτής, 
εάν ^ άνήλιξ.—Ζ α ο ύ δ ζ τ α κ (σέ νυμφεύο
μαι), λέγει απλώς ό Ούάλης τής μελλούσης συ
ζύγου είς τόν μ ν η σ τ ή ρ α . — Κ α π έ λ τ α κ (σέ 
δέχομαι), αποκρίνεται ούτος. Ενίοτε δταν ή 
γυνή είναι παρούσα, ποιούνται χρήσιν έκφρα-
στικωτέρων λόγων ό μνηστήρ λέγει είς τδν 
Ούάλην*—Μοί δίδεις τήν χείρα τής δεινός, εάν 
τη προσφέρω ώς προίκα τόσον; Ό Ούάλης ά
παντα"—Συναινώ νά λάβης είς γυναίκα καΐ 
σύνευνον τήν δείνα, υπό τδν δρο» νά πλήρωσες 
προίκα τόσης αξίας. Τότε ή μελλόνυμφος γελ$, 
κλαίη, ή σιωπόί είς ενδειξιν συναινέσεως. Μετά 
τούτο οί σύζυγοι μεταβαίνουσιν είς τδν Μ ε χ -
κε μέ ν (γραφεΐον τού Καδή ή ίεροδικαστήριον) 
ίνα δηλώσωσι τδν γάμον των" πολλοί δμως πα-
ραμελούσι τήν διατύπωσιν ταύτην, ήτις δέν 
είναι απολύτως αναγκαία διά τδ εγκυρον τοδ 
γάμου. 

ΠιρΙ προικός· — Ό σύζυγος οφείλει πάντο
τε νά φέρη προίκα είς τήν σύζυγον του. Ή 
προίξ αύτη δίδοται ή είς κινητά ή είς ακίνητα, 
ή είς χρυσά σκεύη, ή είς κτήνη, ή τέλος εις 
κάρπωσιν ακινήτων ή κινητών. Ή προίξ δύνα
ται νά πληρωθ^ έξ ολοκλήρου κατά τήν τέλεσιν 
τού γάμου, ή μετ' αυτήν, είς βραχείας ή μακράς 
δόσεις, είτε δπως άλλως συμφωνήσωσιν' ανήκει 
δέ ή προίξ αύτη είς μόνην τήν σύζυγον, ητις 
δύναται νά διάθεση αυτήν κατά τό δοκούν, ώς 
απόλυτος κυρία αυτής, και άνευ ανάγκης αδείας 
η συναινέσεως τίνος. Μετά τήν διάλυσιν το5 
γάμου, ή προίξ μένει ιδιοκτησία τής συζύγο υ, 
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οιονεί ίκανοποίησις και [άποζημίωσις αυτής δια 

τήν αποπομπή ν της. 
Τά τοϋ γάμου·—Συνήθως οκτώ ή δέκα η 

μέρας μετά τήν συνομολόγησιν του συμβολαίου, 
άρχονται αί έορταΐ του γάμου, α'ίτινες τελούν
ται τήν Δευτέραν, Τετάρτην 7ι Παρασκευή ν τής 
εβδομάδος, διότι αί άλλαι ήυέραι θεωρούνται 
ώς αποφράδες, και άγγέλλονται εις τό κοινόν 
διά πληθύος μικρών σημαιών ερυθρών και πρα
σίνων μετά ημισελήνων και αστέρων, αί οποϊαι 
αναρτώνται είς τά πέριξ τών οικιών τών μελ
λονύμφων. Δύο ημέρας προ τοϋ γάμου, ή μελ
λόνυμφος μεταβαίνει είς τό λουτρόν έν μεγάλη 
πομπή, έχουσα τό μέν σώμα τετυλιγμένον εν
τός μεγάλου ερυθρού κασμηρίου τής Λαχώρης, 
τήν δέ κεφαλήν και τό στήθος κεκοσμημένα υπό 
πολυτίμων κοσμημάτων. Άκολουθοϋσιν αυτή 
συγγενείς και φίλαι. Έν τφ βάλανείω κτενί-
ζουσι, κοσμούσι, περιχέουσι διά μύρων και τό 
πρώτον ψιλίζουσιν αυτήν . Σύναμα βάφουσι τάς 
παλάμας, τους όνυχας, τους μεγάλους δακτύ
λους καΐ τάς βάσεις τών ποδών της διά κάνθης 
(χέννα), ήτις δίδει εις τό δέρμα χρώμα ερυ-
βρωπόν, τό όποιον διατηρείται έφ ίκανάς η
μέρας* ακολούθως περί τήν έσπέραν οδηγείται 
είς τήν οίκίαν τού πατρός της, ήτις είναι λαμ
πρώς πεφωταγωγημένη* εκεί δέ πάντες παρα
δίδονται 'είς θορυβώδη εύθυμίαν, κατά τά έν 
Ανατολή ειθισμένα. 

Οταν ή νύμφη όδηγήται είς τήν κατοικίαν 
τοϋ νυμφίου, επαναλαμβάνεται ή αυτή πομπή, 
όμοία πρός τήν γενομένην κατά τήν μετάβασίν 
της εις τό λουτρόν, προπορευόμενης τής μου
σικής. Ή συνοδεία βαίνει βραδέως καΐ διά με
γάλων περιστροφών, δπως άναδείξηετι μάλλον 
τήν τελετήν καί αύξηση τήν λαμπρότητα αυ
τής. Αί γυναίκες εκβάλλουσι κατά στιγμάς 
οξείς καί ΰποτρέμοντας λαρυγγισμούς, οΟς κα-
λοϋσι Ζ α γ α ρ Ι τ είς ένδειξιν χαράς και ευφρο
σύνης. 

'Ενφ δέ ή συνοδεία μετά τής νύμφης πορεύ" 
εται ούτως, ό γαμβρός καταγίνεται είς περιποί-
ησιν τών προσκεκλημένων. Ή αυλή τής οικίας 
είναι πλουσίως κεκβσμημένη και πεφωταγωγη

μένη διά κρυστάλλινων πολυελαίων και ποικι-
λοχρόων φανών* έν μέσω τής αυλής υπάρχει 
άνάβαθρον άποτελούμενον έξ εδράνων έπί τών 
οποίων κάθηνται οί μουσικοί καί οί αοιδοί. Ό 
νυμφίος είναι τό άντικείμενον τών συγχαρητη
ρίων τών φίλων του. Ό καφές, τά σιγαρέττα 
καί τά αναψυκτικά ποτά προσφέρονται έν αφθο
νία* αί τράπεζαι μετά φαγητών διαδέχονται 
άλλήλας. Αποτελούνται δέ αύται έκ μεγάλων 
καί στρογγυλών δίσκων, συνήθως -/αλκών ή ο
ρειχάλκινων, τιθεμένων επί σκίμποδος, πέριξ 
τών οποίων κάθηνται δέκα ή δώδεκα δαιτυμόνες. 
Κατά τήν έθιμοταξίαν, πλήν σπανίων εξαιρέ
σεων, πρέπει νά τρώγωσι διά τών δακτύλων 
καί νά πίνωσι πάντες τό θελκτικόν ύδωρ τού πο-
λυχεύμονος Νείλου έκ τοϋ αυτού κοινού ποτήρι 
καθ" δλην τήν διάρκειαν τού γεύματος, συγκει
μένου συνήθως έκ δώδεκα ή καί πλέον φαγητών. 
Ευωχία επίσης εξαίρετος προσφέρεται είς τήν 
νύμφην άμα άφικομένην. Εις τήν εύωχίαν 
ταύτην δεν παρίσταται ό νυμφίος, διότι μένει 
ρετά τών προσκεκλημένων μέχρι νυκτός προκε-
χωρηκυίας. Έπί τέλους, ό γαμβρός οδηγείται 
είς τά δωμάτια τής νύμφης, άλλά πρό τούτου, 
άγεται υπό τών φίλων του είς μικρόν έξω τη*, 
οικίας τβυ περίπατον υπό τό φέγγος κηρίων, 
πυρσών καί τους ήχους μουσικών οργάνων π«-
ρατονούντων, τά όποια διευθύνονται υπό μουτι-
κών καί υποτίθεται δτι άνακρούουσι τά εκλεκτό
τερα τεμάχια. Κατά τήν έπάνοδον εισέρχεται ό 
γαμβρός είς τό Χ α ρ έ μ ι ο ν (γυναικωνΐτιν) 
δπου περιμένει αυτόν ή νύμφη. 

Κατ' εθιμον άρχαιότατον, ό γαμβρός δεν πρέ
πει νά κοινωνήση μετά τής νύμφης, ειμή μετα 
επτά ημέρας, αφότου βεβαιωθή δτι ήτο παρθέ
νος. Τό μέσον, δπερ μεταχειρίζεται δπως βε
βαιωθώ περί τούτου, δεν καλύπτεται υπό ούδενδζ 
μέτρου υπαγορευόμενου υπό τής αίδούς" «Λ 
παρουσί^ τών μητέρων, συγγενών καί άλλων 
γυναικών, ό γαμβρός λαμβάνει πεΐραν τής ά-
γνότητος τής νύμφης του, είσάγων τόν λιχανδν 
τετυλιγμένον διά λευκού μανδυλίου έκ μουσου-

' λίνης [μαχράμα], τό όποιον κατόπιν δεικνύει 
είς τούς παριστάμενους. Ή άτυχης εκείνη, ηϊΚ 
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έκ σφάλματος, η ασθενείας, ή ελαττωματικής 
κατασκευής, δέν θα ήδύνατο νά παράσχη τήν 
μαρτυρίαν ταύτην τής παρθενίας της, θα άπε-
πέμπετο αμέσως ύπό τοϋ γαμβρού* τούτο δμως 
συμβαίνε·. σπανίως, διότι είναι εύκολος ή άντι-
κατάστασις τών φυσικών ενδείξεων διά π)αστών 

ΛιοΆυσις τοΰ γάμου-—Μόνος ό σύζυγος δύ
ναται ν ' άποπέμψη τήν σύζυγόν του, δπως δ'.α-
λύση τόν γάμον, και εάν έκ βίας, ή άστεϊσμού 
χάριν άπαρνηθή αυτήν, επέρχεται διάλυσις τού 
γάμου, άρχει πρός τούτο νά μεταχειρισθή ό σύ
ζυγος είδος διατυπώσεως τίνος περιεχούσης τήν 
λέξιν Τ α λ ά κ . Δύναται δε νά τήν όιαζευχθή 
χαί δικαστικώς, άποζημιών αυτήν διά ποσού 
ανωτέρου τής προικός, ήν τή έπλήρωσεν. Ό 
γάμος θεωρείται άφ' εαυτού διαλελυυένος έν 
περιπτώσει, καθ'ήν ό εις τών συζύγων έξομόση. 

Παρά δέ τοις Κόπταις, ό ιερεύς συντάσσει τό 
γαμήλιον συμβόλαιον και ορίζει τόν πρός προ-
παρασκευήν τής τελετής τού γάμου άναγκαΐον 
χρόνον. Τό συνοικέσιον συνάπτεται, υποσχόμε
νου τοϋ γαμβρού νά δώση ώρισμένον ποσόν* ή 
μελλόνυμφος λαμβάνει μόνον τό ήμισυ τού πο
σού τούτου, δπερ ονομάζεται Έ λ - δ ά χ ι λ ε 
ήτοι ή είσοδος (εν τω κόσμφ) * τό άλλο ήμισυ, 
δπερ καλείται Ε λ - χ ά ρ ι δ ζ α τούτέστι ή 
έξοδος (έκ τού κόσμου τούτου), είναι προωρι-
συένον διά τόν ένταφιασμόν αυτής. Εάν άπο-
δάνη πρώτος ό σύζυγος, τό ήμισυ τούτο λαμ
βάνει ή σύζυγος έκ τής κληρονομιάς του. 

Τρεις πρό τού γάμου ημέρας ό μελλόνυμφος 
ειδοποιεί τους συγγενείς τής νύμφης, καί τότε 
ούτοι όδηγούσιν αυτήν είς τό λουτρόν καθ δν 
τρόπον καί οί Μωαμεθανοί. Τήν ήμέραν τού 
γάμου άγεται ή νύμφη έχουσα κεκαλυμμένον 
τό πρόσωπον είς τήν οίκίαν τού μελλονύμφου. 
" Λ . ΓΙ ' . > , ι 

ϋταν αυτη εισερχηται εις τον οίκον του γαμ
βρού, σφάζουσιν ενώπιον της πρόβατον, άπό τού 
αϊματος τού οποίου διέρχεται, χάριν απολαβής 
μακροχρονίου ευδαιμονίας. Οί νεόνυμφοι ευλο
γούνται επί παρουσία συγγενών, τε καί προσκε
κλημένων, καί κατόπιν ό ίερεύς ανταλλάσσει 
τόν δακτύλιον τού άρραβώνος. Διαρκοϋντος τοϋ 
συμποσίου, κομίζουσιν είς τήν τράπεζαν δύο 

περιστεράς κεκλεισμένας εντός λεπτής σακχα— 
ροπλάστου σφαίρας, ήν ό πρεσβύτερος τών δαι-
τυμόνων θραύει διά τίνος μικράς ράβδου* αμέ
σως τότε αί περιστεραί πετώσι, καί τούτο θεω
ρείται νέα πρόρρησις 4τής μελλούσης ευδαιμο
νίας τών νεόνυμφων. Ή νϋξ παρέρχεται έν εύ-
θυμίαις. Πρό τής ήούς, ό πατήρ τοϋ γαμβρού 
φέρει τήν νύμφην είς τήν συζυγικήν παστάδα. 
Κατά τά λοιπά, ή τελετή είναι όμοία τή τών 
Μωαμεθανών, εξαιρέσει τής βεβαιώσεως τής 
παρθενίας διά τής είσαγ<ογής τούλιχανοϋ. 

Εν Αλεξάνδρεια. Γ. ΠΕΝΤΑΚ0Σ 

Ο 4 Π Ο Κ Ε Φ Λ Λ Ι Χ Γ Ι Ι Χ 

ΐΣυνέχεια ίϊε πρ-.ηγ φυ λάδ'ιν.) 

Αύτη βλέπουσα έαυτήν είς τήν στιγμήν τοϋ 
νά συλληφθή, εστράφη παροτφόρω-ς, καί ριφθεΐ-
σα έπί τόν τράχηλόν του έκρυψε / έπι τοϋ ώμου 
του τήν κεφαλήν αυτής. 

Ό Ραούλ τήν μετέφερε. 
— Σϋ όέ / εννοείς λοιπόν, ιιπεν αύτψ, δη 

άπό τής'στιγμής, καθ" ήν σέ έπανεΐδον, απε
φάσισα νά ποιήσω πάσας τάς θυσίας, &ς ήθε
λες απαιτήσει; 

— Ηλπιζον ,.είπεν ό Ραούλ. 

— θά άνθίστασο έπί πολύν έτι χρόνον; ή -
ρώτησεν ή μαρκησία. 

— 'Ησθανόμην εαυτόν ήττημένον, καί σοι 
οφείλω χάριτας, διότι εφείσθης τής υπερηφά
νειας μου. Ουδέποτε ήθελον συγχωρήσει έμαυ-
τόν διά τήν άδυναμίαν μου. 

— Καί έχεις δίκαιον, άπήντησεν ή Μαρία. 
Τφ οντι τήν έσπέραν, καθ' ή ν μέ έφευγες, δέν 
έχω λέξεις νά εξηγήσω πόσον σέ έθαύμασα. Τήν 
ήμέραν δέ καθ' ήν συνηντήθημεν αύθις ήμην 
ιδική σου* κατόπιν ένόησα πόσον 6 άνήρ υπε
ρέχει τής γυναικός έν τφ πνεύματι καί διατί 
πρέπει νά βασιλεύη έπ' αυτής' άλλ' έξ άλλου 
πόσον ήμεϊς ύπερβάλλ>>μεν ύμας διά τής καρδίας 
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— Mol το άπέδειξας καλώς, εΐπεν ó Ραούλ, 
γονυπετήσας προ αυτής. 

ΚαΙ έπΙ μακρόν έσίγησαν... 
Κατά τήν στιγμήν ταύτην άνθρωπος τις ε-

φάνη έπι τής κορυφής τών βράχων, δστις έφε-
ρεν ιθαγενή ένδυμασίαν. 

— Ώ! έψιθύοισεν ούτος ίσπανιστί, είναι 
εκεί, είμαι βέβαιος. 

Κρότος ήκούσθη εντός τών φυλλωμάτων. 
Ό ΣελΊμ έτρεχεν αλλ εισέτι ήν πολύ μα

κράν οπως ó άνθρωπος τραπή εις φυγήν, χωρίς 
νά τόν ϊδ{|. 

X X X I I I 

Πολλοί Ισπανοί φυγόδικοι, κακούργοι, κατέ-
φυγον εις Κις, μεταξύ τών αγρίων φυλών, αΐ-
τινες ύπεδέξαντο αύιούς μετά χαράς δτε συνή
νεσαν νά γίνωσι μουσουλμάνοι. 

Εν τφ χωρίψ δπερ ό Ραούλ έπυρπόλησεν, 
εύρίσκετο εις τών έςομοτών τούτων. Ό άνθρω
πος ούτος δέν ήτο δεισιδαίμων" ουδόλως επη-
ρεάζετο, ώς οί ιθαγενείς, έκ τής φήμης τών 
κυνηγών" δέν έπίστευεν είς τήνύπαρξιν δαιμό
νων, και δέν άμφέβαλλεν οτι ό γηραιός μαρα" 
βούτ τής μυστηριώδους φάραγγος ήτο εις τών 
κυνηγών. 

Εκμανε'ις διότι έπυρπολήθη ή οικία του, έ-
πιθυμών νά απόκτηση είς τό μέρος τούτο μέγα 
δνομα, και διψών έκδίκησιν, απεφάσισε ν ανα
κάλυψη τό μυστικόν τής φάραγγος. ΚαΙ τό έ-
μάντευσεν. 

Αμέσως δέ διά τών δασών ύποστρέψας είς τό 
χωρίον, άνέβη έπι τού μιναρέ τού τεμένους xai 
εχραξεν: είς τά δπλα! διά φωνής ίσχυράς. 

Εν ριπ$ οφθαλμού όλ.όκληρος ή φυλνή προσήλ-
θεν είς τό τέμενος. 

Ολ.αι αί κεφαλαι έκπεπληγμέναι και περί-
φοβοι εστράφησαν προς τόν εξομότην. 

Ούτος μετά μεγάλης εύγλωττίας άνεζωπύ-
ρωσε τό θάρρος πάντων. Απέδειξεν δτι ό έπελ-
θών ήτο ό «αποκεφαλιστής»" έξήγησεν αύτοίς 

τό θαύμα τής εμφανίσεως του δτε παρουσιάσθη 
παρακολουθούμενος υπό λέοντος, κα'ι κατέπεισε 
πάντας τους πολεμιστάς τού χωρίου δπως πα-
ρακολουθήσωσιν αυτόν έν τη φαράγγι. 

Αύσσα φρικώδης κατέλαβε τούς Μαυριτινούς, 
έβάδιζον δέ ούτοι σκυθρωποί και μ^τ αποφάσεως. 

Προύτίθεντο νά πολεμήσωσι κατά τού λέοντος 
εκείνου τού φυλάσσοντος τό καταφυγών, έγνώ-
ριζον δέ ούιοι έκ πείρας, δτι δσφ πολυάριθμοι 
και άν ήσαν, ενταύθα υπήρχε θήρα επικίνδυνος. 

Εξάλλου, ό «Αποκεφαλιστής», ό τρομερός 
ούτος πολέμιος, 1;περησ;.ιζετο θαυμασίως" άλλ 
έ'χαστος ήλπιζεν έπι τήν δύναμιν τού χωρίου. 

'Εκ πεντήκοντα, ιππέων ί καΐ τριακοσίων 
πεζών! 

Αληθούς στρατιάς! 
Εν τού;οις άφικόμενοι εγγύς τού δάσους, οι 

ιππείς τής εμπροσθοφυλακής εξεδήλωσαν δι-
σταγμόν. 

Ανά πάσαν στιγμήν ό λέων ήδύνατο νά έμ-
φανισθη κα·. νά όρμήση κατ αυτών. Εγίνωσκον 
δέ δτι τό τουφέκιον τού «Άποκεφαλιστού» ουδέ
ποτε άπετύγχανε τού σκοπού, καΐ δτι ούτος τ α 
χύς και έτοιμος έξηφανίζετο, καΐ δέν άνευρί-
σκετο ή δτε άλλα θύματα έπιπτον υπό τάς 
χείρας του. 

Τό ιερόν δάσος, άλλως τε, προύξένει αύτοίς 
μέγαν τρόμον. 

Αλλ ό ισπανός εξωμότης έδωκε τό παράδει
γμα τού θράσους" ήλεγξε διά τίνων περιφρονη-
τικών λέξεων τούς πολεμιστάς, καΐ είσήλθεν εις 
τό δάσος. 

Εκείνοι ήκολούθησαν αυτόν, άλλά πάντοτε 
δειλιώντες, και αφίχθησαν έν τη φαράγγι 
χωρίς ουδέν νά συναντήσωσιν. Οί γενναιότε
ροι προύχώρησαν προς τά χείλη τής φάραγγος' 
τρέμοντες δέ, άλλά περίεργοι, παρετήρησαν 
τήν κοιλάδα άγωνιώντες. 

Ουδέν έφαίνετο. 
Ό Ισπανός προέτεινε νά καταβώσιν έν τω" 

άσύλω τών κυνηγών" είς τήν πρότασιν ταύτην 
έ στρατός συνεταράχθη. 

Ή άβυσσος είχε μέγα βάθος, και έπειτα πώς 
ήδύναντο νά κατέλθωσιν; 

ΑΣΤΗΡ 471 

Αλλ ό εξωμότης ώθεϊτο υπό δυνάμεως ανω
τέρας τής επιθυμίας τής έκδικήσεως, τής ε λ 
πίδος. 

Ειχεν ί δ « έν τοις φυλλώμασι μορφή ν γυ-
ναικείαν άξιολάτρευτον* ειχεν έλθει νεωστί εΐ? 
τό χωρίον και έδωκαν αύτφ ώς σύζυγον μαύρην 
ίσχνήν και δύσμορφον * έζήτει καλλιτέραν, και 
ή ευκαιρία αύ:η δέν ήθελε ν δπως διαφυγή αύτφ. 

— Εάν ή φυλή, εΐπεν ούτος, εγγυάται είς 
εμέ νά άποδώση έκείνην, ήτις συνοδεύει τόν 
Αποκεφαλιστήν, καταβαίνω ποώτος. 

— Κατάβα, όρκιζόμεθα! άνέκραξαν οί πο-
λεμισταί. 

— Λύσατε τούς ζωστήρας ! διέταξεν ό ι 
σπανός. 

Ελυσαν τούς ζωστήρας και δι αυτών κατε-
σκευάσθη κάλως φθάνων μέχρι τού βάθους τής 
χοιλάδος, δι ού ό ισπανός κρατών τό έγχειρί— 
διον μεταξύ τών οδόντων του, τό τουφέκιον είς 
τάς χείρας κατέβη· έκατοντάς πυροβόλων υπε
ράνω τών βράχων ήσαν έτοιμα νά πυροβολή
σουν . 

Αλλ ο Αποκεφαλιστής δέν ενεφανίσθη, 
σιγή βαθεία έπεκράτει έν τή κοιλάδι. 

Κατόπιν κατήλθον διά τού σχοινιού πολλοί 
κα'ι έκυρίευσαν τήν κοιλάδα. 

— Ανεχώρησεν, εΐπεν ό εξωμότης. Ό Α 
ποκεφαλιστής άπεβιβάσθη τής λέμβου αυτού 
μετά τής γυναικός εκείνης, άνεπαύθη έν τφ κα-
ταφυγίφ τούτω, καΐ ήδη όδεύουσιν ούτοι πρός 
τό Νεμούρ ή Ζεβδού έπι τών γαλλ.ικών συνόρων. 

Αληθή έλεγεI Τφ δντι ό Ραούλ ειχεν εγκα
ταλείψει τήν φάραγγα άπό τής προτεραίας. 

Πεισθέντες οί Αραβες, έξήλθον εσπευσμένως. 
Είθισμένοι δέ είς τήν ίχνηλασίαν δντες, 

εύρον ευκόλως τά βήματα τού Σε)»ιμ, τών δύο 
χυνών, τού Ραούλ και τής Μαρίας, και παρηκο-
λούθησαν αυτά μετά τάχους. 

Ό ισπανός έπι κεφαλής ώδήγει λίαν δεξιώς 
τήν καταδίωξιν. 

Μετά δίωρον καταδίωξιν, εΐδεν δτι τά ίχνη 
εφαίνοντο μάλλον πρόσφατα, και σταματήσας 
διά χειρονομίας τούς ιππείς, εΐπεν αύτοίς· 

— Βαδίζουσι πεζή· θά τούς συναντήσωμεν 
με:ά μικρόν. 

— Αληθώς, εΐπεν εις ίππεύς. 
— Πρέπει τώρα νά ένεργήσωμεν μετά πολ

λής φρονήσεως. θά προσπαθήσωμεν ν ' άναχα-
λύψωμεν τήν θέσιν, έν η σκέπτονται νά σταμα-
τήσωσιν ή έσταμάτησαν ήδη" είτα θά τούς 
περικυκλώσωμεν σιωπώντες και θ άναμείνωμεν 
τούς συντρόφους μας, οΐτινες έρχονται δπως 
συνενωθώσι μεθ ημών. 

Τό σχέδιον έπεδοκιμάσθη. 
Ό εξωμότης άφ ίππευσε, τρείς δέ μόνον πο-

λεμισται τόν συνώδευσαν. 
Εκρύβησαν ύπό τούς θάμνους, έξ ων ήν πλή

ρης ή πεδιάς. 
Ή νύξ έπήρχετο. 
Προύχώρουν πάντοτε ολισθαίνοντες έπι τού 

εδάφους, άφίχοντο δέ μετά εκατόν βήματα είς 
άντρον τι ένθα έστάθμευσαν. 

Υπόκωφος τις βρυχηθμός αντήχησε τότε. 
Πρός τήν διεύθυνσιν [τού ήχου παρετήρησαν 

οί διώκται τό μέγα σώμα τού λέοντος Σελιμ, 
δστις τό ρύγχος έχων πρός τήν γήν καΐ τούς 
πόδας έξηπλωμένους άμελώς, άνέπνεε τόν δρο-
σερόν τής έρημου αέρα. 

— Είναι εκεί! εΐπον καθ εαυτούς οί άρα
βες, και στραφέντες πρός τούς ιππείς ειδοποί
ησαν αυτούς. 

Περί τήν 11 ώραν τής νυκτός, όλόκληρον τό 
χωρίον συνήχθη καΐ οί φυγάδες περιεκυκλώ-
θησαν. 

Ή προσβολ.ή απεφασίσθη νά γείνη περι τήν 
άνατολήν τού ηλίου! 

Αδύνατον ήτο είς τόν «Αποκεφαλιστήν» νά 
διαφυγή τήν παγίδα, ήν έστησαν αύτφ. 

Πολυάριθμοι ιππείς κατείχον πάσας τάς βά
τας διόδους. 

Ό Ραούλ δέν ειχεν ΐππον. Ουδόλως δέ θά 
τώ έμελλε νά πολεμήση πρός διακόσιους άνδρας, 
εάν δέν είχε γυναίκα νά προστατεύση, ίσως θά 
δπήρχε δι αυτόν μικρά τις έλπις σωτηρίας, άλ
λά μετά τής Μαρίας πάσα ελτίς ήν ματαία. 

Ουδέν ειχε νά πράξη ή ν άποθάνη... 
Οί Μαυριτινοι άποφασίσαντες νά νικήσωσι, 



472 ο ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΌΣ 

διήλθον τήν νύκτα έν συμβουλίω. Επί μακρά; 
ώρας έμελέτησαν τήν θέσιν μετά μεγίστης υπο
μονής, μελετώντες τά μέσα τής σωτηρίας τού 
αντιπάλου των, και λαμβάνοντες και τάς έλα-
χίστας προφυλάξεις. 

Ούτω δέ άμα ή ημέρα έπεφάνη είχον πλήρη 
περί τής επιτυχίας πεποίθησιν' ουδέ στενωπός 
έλησμονήθη" πανταχόθεν δέ ζώνη αδιάσπαστος 
περιεκύκλου τόν κυνηγόν. Οί Μαυριτινοί εΤχον 
άπόφασιν νά ύποστώσι τάς μάλλον αίματηράς 
θυσίας* τήν λύσσαν τού λέοντος, τάς σφαίρας 
τού ανδρός, τά πάντα. 

X X X I V 

Οί τραγικοί έρωτες· 

Ό Ραούλ έσπευδε ν' άπέλθη προς τό γαλλι-
κόν έδαφος, και παρεκίνησε τήν μαρκησίαν νά 
καταλίπη τό άσυλον. 

Ηθελε νά εξασφάλιση τους ερωτάς του, διότι 
άλλως δεν δύναται τις νά παραδοθή εις τήν ά -
πόλαυσιν ολοσχερώς και ήσύχως. 

Ηδη κατά πρώτην φοράν ήνωχλεΐτο ούτος 
ύπό τών απειλών τού θανάτου, αϊτινες ακατα
παύστως έπικρέμανται κατά τής κεφαλής τού 
κυνηγού. 

Ώδήγησε λοιπόν τήν νεαράν γυναίκα πέραν 
τού δάσους, καί διηυθύνθη προς τά σύνορα τών 
γαλλικών κτήσεων τής Αλγερίας. 

Ό λέων ήκολούθει' αυτούς εις άπόστασίν 
τινα. 

'Β οδός έφάνη βραχεία εις τήν Μαρίαν" έβά-
διβεν αυτήν σχεδόν όλόκληρον στηριζομένη επί 
τού βραχίονος τού έραστού της, τά χείλη αυτής 
έχουσα επί τών χειλέων του και τό βλέμμα 
βυθισμένον εντός τού ιδικού του. 

Συνεχώς ήθέλησεν αύτη ν' άναπαυθή επί τού 
έκ χλόης τάπητος καί ύπό τήν σκιάν τών 

ων. 

Εκεί δέ, λησμονούσα το άλλόκοτον τής θέσε
ως της εις ήν εΰρίσκετο, καί κλείουσα τούς 

αλμοϋς προς τόν 'έξω κόσμον, άπεμονούτο 
μετ εκείνου έν τφ έρωτα, παραδιδομένη εις τάς 

έρωτικάς εκστάσεις. 

Ουτω άφίκοντο εις σπήλαιον γνωστόν τφ· 
Ραούλ. ένθα έμελέτα ούτος νά διέλθωσι τήν 
νύκτα. 

Είσήλθον έν αύτψ. 

Ή μαρκησία προητοίμασε τόν δεϊπνον, έθεσε 
τήν τράπεζαν, συνέλεξε φύλλα έκ τών δένδρων 
όπως χρησιμεύσωσιν ως παροψίδες, ήντλησίν 
ύδωρ έκ παρακείμενης πηγής, εξήγαγε δίπυρα, 
κρέατα, καρπούς* είτα δέ προσελθούσα, έζήτησε 
τήν χείρα του γελώσα καί λέγουσα: 

— Ό Κύριος δύναται νά δειπνήση. 
Καί εδείπνησαν εύθύμως. 
— Είσαι ηύχαριστημένος; ήρώτησεν αύτη. 

Είμαι δούλη σου αρκούντως πειθήνιος; 
— Ω! υπέρ τό δέον, άπεκρίνατο ούτος, θά 

έπαναστατήσης ήμέραν τινά. 

— Κακέ! σύ πολύ μέ άπεπλάνησες, καί μέ 
κατεδάμασες, τό γνωρίζεις! έλεγεν ή μαρκησία. 

Καί τό μέτωπον αυτής προύκάλει τά χείλη 
του. 

Ό Ραούλ έφαίνετο σκεπτόμενος. 
— Τί έχεις; ήρώτησεν αυτόν ή μαρκησία. 
— Ουδέν, άπήντησεν ούτος. 
— Μή ψεύδεσαι. Είσαι λυπημένος. 
— Φοβούμαι μή καταδιώκουσιν ήμας. 

— Διατί; έχεις διδόμενόν τ ι ; 
— Οχι" αλλ ακριβή μου Μαρία, δταν κα-

τέχη τιςθησαυρόν άνέλπιστον αισθάνεται πάν
τοτε αόριστον τινα άνησυχίαν. Εις άραψ έάν 
μας είδε διερχόμενους, έξετέθημεν. 

— Τί θά συμβή έν τοιαύτη περίστάσει; 
— Ό ίδών ημάς θ άπήρχετο εις τό χ ω 

ρίον δπως άναγγείλη τούτο, καί όλόκληρον θά 
ήρχετο εις καταδίωξίν μας. 

— Καί έπειτα! ημείς θά ήμεθα μετημφιε-
σμένοι εις ιθαγενείς" δεν θά μας κακοποιήσωσι. 

— Τις οίδε. 
— Λοιπόν, δειλέ! ^πρέπει νά σοΙ υπενθυ

μίσω δτι σέ αγαπώ πρό πάντων ένεκα τής γεν
ναιότητας σου. Εάν τρέμης, δέν θέλω πλέον ν » 
ήμαι σύζυγος σοβ. 

— Αφρων! 
— Οχι τόσον δσον σύ φρονείς. 

δένδρ 
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— Σύ δέν έχεις συνείδησιν τού κινδύνου. 
— Απεναντίας, μόνον έφ' δσον θά ήμαι 

μετά σού, ολίγον θάμέλλη μοι περί τού θανάτου. 
— Φεύ!· φιλτάτη Μαρία, ύπάρχουσ; περι

στάσεις, καθ' ας τό θάρρος μου, ή δεξιότης μου 
δέν θά δυνηθώσι νά σέ σώσωσιν. 

— Άδιάφορον! 
Πώς άδιάφορον; 

— Βεβαίως. Δέν έζήσαμεν αρκούντως; δέν 
διήλθομεν όμού εύαρέστους ώρας, δπως άποθά-
νωμεν άνευ θλίψεως; Τό κατ' έμέ θά εκφέρω τόν 
τελευταίον στεναγμόν εντός τών βραχιόνων σου 
άνευ τού ελαχίστου παραπόνου. Είτε σήμερον, 
είτε μετά δέκα έτη άποθάνωμεν, άμα ή ύστατος 
ώρα έγγίση δέν θά βλέπωμεν όπισθεν ημών εύ-
δαιμονίαν, ης ήδη δέν άπολαύομεν. 

— Έάν ήμην βέβαιος περί δσων λέγεις, 
θά προσέβλεπον λίαν ήσύχως εις τό μέλλον! 

— Δύνασαι ν' άμφιβάλης! 
Μετά δέ τάς λέξεις ταύτας, ή νεαρά γυνή ή" 

γέρθη καί λαβούσα αίφνηδίαν άπόφασιν, 
— ίνα σοι αποδείξω, είπεν, δτι ουδέν φο

βούμαι, θά ένεργήσωμεν άσυνέτως, θάύπάγωμεν 
εις τήν θήραν αμφότεροι άνευ προφυλάξεων. 
Τδσω χειρότερον αν συναντήσωμεν τους άραβας 
ή ποοκαταταληφθώμεν ύπ' αυτών. 

— Ά λ λ ά . . . 
— Σιώπα. Δέν έπρεπε ν' άμφιβάλης. 
Ό Ραούλ έγέλασε καί έλαβε τό τουφέκιόν 

του. 
Περιφρονοΰντες τούς κινδύνους, ούτοι περιέ-

τρεχον τήν πεδιάδα, πυροβολούντες. 
Ή μαρκησία διεσκέδαζεγεμίζουσα τά δπλα' 

ηθέλησε καί ή ιδία νά πυροβόληση- ούτω δέ 
έλαβε τό πρώτον μάθημα τής κυνηγού, έπιδεί-
ξασα ένθουσιασμόν καί κλίσιν, ήτις εξέπληξε 
τόν Ραούλ. 

— Ή Άντωνία δέν θά ήτο ίκανωτέρα εμού, 
δεν έχει ούτω; 

— Μά τήν άλήθειαν δχι! άπήντησεν ούτος 
χαίρων. 

Τό κυνήγιόν των υπήρξε κάλλιστον καί ά-
φθονον. 

Οί κύνες προηγούντο' ό Σελίμ σοβαρός ώς 
λέων εϊπετο, καί δέν άνέμενεν ή κίνημα τ ι τού 

Ραούλ, δπως όρμήση κατά τίνος κάπρου φεύ-
γοντος. 

Ή μαρκησία παρετήρησεν δτι ό Ραούλ έξέ-
δερε τάς φονευθείσας δορκάδας καί κάπρους. 

— Διατί; ήρώτησε. 
— Καί ή κλίνη μας; άπήντησεν ό Ραούλ* 

θά σοι προετοιμάσω κλίνην βασιλικήν 
Καί είσήλθον εις τό σπήλαιον. 

(ακολουθεί.) 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 

ΚΕΦΛΙΟΝ IB'. 

(Συνέχεια καί τέλος.) 

— Ούτω λοιπόν, ήρώτησεν ό συνταγματάρ
χης, έγραψεν ιδιοχείρως τ όνομα, δπερ φέρει 
ή κληρονόμος του; 

— Κυοία Μαγδαληνή " Εστελάν, τό γένος 
Μωγάρ Αναμφιβόλως. Τίνι τρόπω λοιπόν υπο
θέτετε δτι άνηγόρευσεν αυτήν; 

— Ουδέν ουδαμώς υποθέτω. Εκλάβετε δτι 
ουδέν εΤπον. Απομένει ήδη νά μάθωμεν άν ή 
Κυρία Εστελάν θά δεχθή. 

— Καί διατί τάχα νά μή δεχθή; 
— Nal πραγματικώς, διατί τάχα; Τή αλή

θεια, φίλτατέ μοι κύριε, άπό τίνων στιγμών 
ουδέν άλλο έκωέιω ή ανοησίας. Σύγγνωτέ μοι. 
Γινώσκων καλώς τόν κ. Φρεδόκ καί πληροφο
ρηθείς αίφνης τήν έπ'.κειμένην τελευτήν του, 
συνεταράχθην σφοδρώς έκ τής είδήσεως ταύτης. 

— Είναι νίρυσικώτατον. Έσκέφθη καί περί 
υμών, έστειλε δέ προς άναζήτησίν σας κατά τόν 
αυτόν χρόνον, καθ' δν καί δι« τήν γενικήν κλη-
ρονόμον του. 

— Ευελπιστώ δτι ουδέν μοι έκληροόότησεν! 
άνεφώνησεν ό συνταγματάρχη.·. 
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— Οχι, όχι, έστε ήσυχος, κύριε, ειπεν 6 
συμβολαιογράφος μειδιών. Επιτρέψατε μοι ήδη 

ν' απέλθω. 

' Ο Σουκαρριέρ άφήκεν αύτδν ν' αποχώρηση 

μεθ ικανής εύχαριστήσεως. 

— Όριστικώς, διενοείτο, ένυπήρχον αγα

θά αισθήματα παρά τφ δυστήνφ έκείνφ Φρε-

δόκ. Καταλείπει πάντα τή Μαγδαληνή, και 

ούδενί άνέφερεν δτι ην θυγάτηρ του. Τδ τοιού

τον είναι πολύ έξοχον...σχεδόν τοσούτον έξο-

χον, δσον καί εκείνο, δπερ δ Εστελάν έπρα-

ξεν. . .άλλ 'ό Εστελάν ήμείφθη ένεκα της γεν

ναιόψυχες του, ένφ ό δυστυχής ούτος μέλλει 

ν' αποδήμηση εις τον άλλον κόσμον. 

Ή Μαγδαληνή έςήλθεν έχουσα τδ πρόσωπον 

κατάρρυτον έκ δακρύων. 

— 'Εξέπνευσεν εύλογων με, είπε δια φωνής 

συγκεκομμένης, εύλογων με και έξαιτούμενος 

συγγνώμην παρά πάντων, ου; παρεπίκρανε. 

— Πρό πολλού ήδη τφ έσυ^χώρησα, εψι-

θύρισεν ό Σουκαρριέρ. 

Τρεις έκτοτε παρήλθον μήνες. 

Ή Μαγδαληνή άναλαβούσα τδ πένθος, οδοι

πορεί έν Ελβετία μετά τον συζύγου τ η ; , προ

τίθενται δέ νά διέλθωσι τδν χειμώνα έν Ιταλίοε 

Τελειούσι δηλονότι οπόθεν ήδύναντο ν άρ-

ξωντα·.. 

Και μετά τοσαύτα; θλιβεράς δοκιμασίας ή 

συμβίωσις αμφοτέρων τούς παρηγορεί έπ'ι ταίς 

τηλικαύταις παθήσεσιν αυτών. 

Ό κόμη; Μωγάρ διηλλάγη μετά τού γαμ

βρού του, και συγκατετέθη ν' αναγνώριση τά 

εαυτού άδικα. 

Ό Σουκαρριέρ δέν έφείσθη εαυτού και μεγά

λους κατέβαλε μόχθους νά παραπείση τδν γ η -

ραιδν φίλον του δτι αύτδ; πρώτος κατήρξατο, 

καΐ δτι ό 'Εστε/άν έγένετο θύμα άθώον. 

Ό πείσμων ευπατρίδης άρχεται κατανοών 

δτι ή Μαγδαληνή είχε δίκαιον επανερχόμενη 

πρδς τδν σύζυγόν της, καί δτι ή ευδαιμονία έγ

κειται έν τη καταπραύνσει. 

Δέν μέμφεται" πλέον αυτής έπί τη" αποδοχή 

της κληρονομιάς τού πατρός της, ουδέ διανοεί

ται εις τδ εξής ν άπέλθη καί διανύση τάς η 
μέρας του έν Λου'ίζιάνη. 

Κατοικεί προσωρινώς εις Βρετέκην, διανοεί
ται δε νά έγκαταστή ίίς Ανδεγαυ'ίαν οπόταν ή 
Μαγδαληνή αγορά ση εκείσε γαίας, ουχί λίαν 
μεμακρυσμένας τού αρχαίου πύργου τού Σου
καρριέρ. 

Ό Γούης Βωτρού απηλλάγη τού νά μεταβ^ 

παρά τφ θείψ του έπ,ί τ ιναέτη. θ ' άναμείνη 

δπως ό χρόνος ίαση τήν πληγήν του, ίνα δ' έ -

πιταχύνη τήν ίασιν ταύτην έρρίφθη άτρύτως έν 

τη σπουδή τού επαγγέλματος του μελετών τήν 

θεωρίαν και έκμανθάνων τήν άραβικήν. Ωμοσε 

δέ νά μή άπέλθη τής Αλγερίας πριν η ανάρ

τηση έπί τού ώμου του τήν μεγάλην έπωμίδα. 

Είναι ήδη ίλαρχος. 

Ή γραία μαρκησία Πουϊνκαρώ δέν έλαβεν 

έτι τήν άπόφασίν της έπί τού συνοικεσίου τής 

μικράς εξαδέλφη; της. Επιθυμούσα υπέρ αυτής 

τδν Γούην Βωτρού, περιέστη τδ κατ αρχάς εις 

παραφοράν δτε έπληροφορήθη δτι ή Μαγδαληνή 

1;πετάγη εις τδν Εστελάν, όσης έσχε τήν κα-

κοήθειαν ν' άναστή έκ νεκρών άκαίοως. 

Εδέησε μεν νά είπωσιν αύτη δτι ό έκ του 

όχλου γαμβρός εκείνος δέν είχεν αποθάνει καί 

δτι προσηνέχθη ώς ευπατρίδης, άλλά τή άπεσι-

ώπησαν τδ μυστήριον τής γεννήσεως τής Μαγδα 

ληνής, μέχρι δέ τού νύν διαπυνθάνεται έτι έαυ-

τήντί νοςέ'νεκεντάχα ή κ.Εστελάνέπιμένεινάφέρη 

μέλαινα; έσθήτας έν πλήρει μην'ι τού μέλιτος. 

'Π άκαμπτος γραία έγκαταστάσα έν τφ βάθει 

τού προαστείου ' Αγ. Γερμανούς διαμαρτύρεται 

δτι ουδέποτε οφθήσεται έν Βρετέκη. 

Αλλ ή Μαγδαληνή ελπίζει νά τήν κατα-

πραύνη καί τήν όδηγήση έκείσε κατά τδ προ

σεχές θέρος. 

Οί σύμβιοι Διαμαντή ένέμειναν έν τή άπο-

φάσει των καί άπήλθον ν άποκαταστώσιν εις 

/ Μεξικόν. Δέν έπραξαν δέ κακώς τδ παράπαν. 

Εν τισι περιπτώσεσιν ή εξορία καθίσταται 

σωτήριος. 

Παρέλαβον δέ μεθ' εαυτών καί τδν Μάριον 

Γκενεγκώ, όστις βεβαίως θά κατάληξη τδν βίον 

ώς τίμιος άνθρωπος. 
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Ό δέ Ρασκαλλίων, ό έπωνυμούμενος Ραγ-
κούζ, θά προσαχθή εις τδ κακουργοδικείον κατά 
τήν προσεχή αυτού συνεδρίασιν. 'Απεκδέχεται 
ετών τίνων κάθειρξιν, άλλ ή τοιαύτη άποψις 
δέν φοβίζει αύτδν μεγάλως, καθότι γινώσκει 
δτι έν Παρισίοις λησμονούσι ταχέως· έλί.ίζει 
δέ ν άναλάβη τάς επιχειρήσεις του κατά τδ 
4885. 

Ό Προυνεβώ δέν ύπέστρ=.ψε μέν εισέτι εις 
Γα)*λίαν, άλλ ουδαμώς θά βραδύνη νά έπανέλ-
θη. Οϊ πιστωταί του είσίν ευδιάθετοι νά δεχθώ-
σι τριάκοντα τοις έκατέν, καί τά πάντα θά δι
ευθετηθώ σιν αθορύβως. 

Και δέν θά υποστήριξη μέν εις τδ έξης μετο-
χικώς θέατρα, άλλά θά εύρη πάντοτε Τζίτζικας 
ν άσωσ;ν υπέρ αυτού έπί άμοιβαίι μ&τρίαις. 

Ό Βουσερώλ διατελεί οίηματίας παράποτε. 
Αφίνει νά ύπονοώσιν δτι ή Κυρία Διαμαντή 
δέν ύπήρξεν απηνής πρδς αύτδν, καί δτι έμονο-
μάχησε μετά τού συζύγου της. Υποθάλπει δέ 
μάλιστα καί τήν ίδέαν δτι έπλήγωσεν αύτδν 
καιρίως. 

Διότι ό αξιόλογος Διαμαντής δέν είναι πλέον 
παρών δ'πως τδν διάψευση, ό δέ Ζιράκ χρησι
μεύει ώς μάρτυς τών λεγομένων τού αξίου αυ
τού εταίρου. 

Ό Ζιράκ ούτος, οπόταν δέν ηναι οίνοβαρής, 
ομνύει δτι ό Βουσερώλ τυγχάνει μέγας νικητής 
καί κεραυνδς έν πολέμφ. 

Ό δδν Μανουήλ Ρίος Τίντος εξακολουθεί νά 
χαρτοπαίκτη ύπδ οιωνούς αίσιους. Απεκόμισε 
σπουδαία ποσά έκ Τρουβίλλης και Διέππης, 
δεται δ' δτι διαπραγματεύεται τήν άγοράν τής 
κατά τδ Βουλεβάρτον Μομμορανσύ έπαύλεως. 

Αν καταστή κύριος τού μεγαλοπρεπούς εκεί
νου μεγάρου, δέν θά δυνηθή ή τάλαινα Άντωνία 
νά ίδη τάς πολυτελείας του. 

Ετελεύτησε τρείς μετά τδν Φρεδδκ ημέρας, 
ο δέ θάνατος αυτής υπήρξε σχεδόν δράμα. 

'Ενψ ή δύστηνος μετανοούσα ελάμβανε τοσού-
τψ έποικοδομητικδν τέλος, ή χήρα Σκνίπα έξη-
χολούθει άποπειρωμένη τδν περίφημον σ κ ο-
« ό ν της. · 

Ουχί ακριβώς δτι έστερείτο καρδίας ή άπε-

σκληρημένη αύτη παίκτρια, άλλ.ά διεμοίραζε 
τδν χρόνον της μεταξύ τής έπιθανάτου θυγατρός 
της καί τού κατέχοντος αυτήν τής κυβείας 
πάθους. 

Ή μέν ρουλέττα περιεστρέφετο έντδς τού κί
τρινου θαλάμου, ή δ Αντωνία έπνεε τά λο ί 
σθια έπί κλίνης διά παραπετασμάτων περιβε
βλημένης. Ή Κυρά Σκνίπα μετέβαινεν άπδ 
τής μιας πρδς τήν έτέραν, καί ένφ ερριπτε το 
σφαιρίδιον είχε τούς οφθαλμούς πλήρεις δακρύων 

Σκηνή σπαραξικάρδιος έπισυνέβη οπόταν έ-
νέκλεισαν αυτήν έν τφ φερέτρφ της. 

Ή τεθλιμμένη αυτής μήτηρ ώλοφύρετο εις 

τρόπον, ώστε νά διάρρηξη τήν καρδίαν τών πε-

ριστοιχουσών αυτήν γηραιών παικτριών, έν δέ 

τφ νεκροταφείφ μεγάλους κατέβαλον αγώνας ό 

πως τήν παρεμποδίσωσιν άπδ τού νά ριφθή έν 

τφ τάφφ. 
Ή Τζίτζικα έτυχε καλής κηδείας, καίτοι τής 

ακολουθίας συνισταμένης αποκλειστικώς έκ γυ
ναικών. 

Οί άνδρες είσίν αγνώμονες. 
Περισσότερον συνεσωρεύθη πλήθος κατά τήν 

πώλησιν τής οικίας της, καθ ήν ή γραία Ρο-

ζίνα έξετέλεσε λαμπράς αγοράς. 

Τδ έκ τής πωλήσεως δέ ταύτης προ'ίδν περι

ήγαγε τήν χήραν Σκνίπα εις θέσιν ν αύξηση 

τάς καταθέσεις της. 
ι 

Επιτίθεται κατά τού γραμματίου, καί άφι-

κνείται ενίοτε μέχρι τού ανωτάτου ποσού. 

Περιττδν νά είπωμεν δτι άνεχώρησεν εις 

Μόναχον, καί δτι ή παρά τού κ. Μωγάρ άπα-

ξιωθείσα περιουσία τής Αντωνίας μεταβήσεται 

συντόμως νά καταβροχθισθή έν τφ ταμείφ τής 

διαχειρίσεως τών τυχηρών παιγνίων, ήτις δέν 

θά δυσαρεστηθή έκ τούτου τδ παράπαν. 

θά έπιζήση ίσως τού Σουκαρριέρ καί τού 

Μωγάρ, ώς επέζησε τής θυγατρός της ή αδιόρ

θωτος αύτη χήρα. 

Όπόταν δέ ή Μαγδαληνή, καταστάσα ευτυ

χής μήτηρ, θά εύλογη τδν θεδν, ώς δόντα αύτφ 

εύειδή τέκνα, όπόταν ό Γούης Βωτρού γείνη συν

ταγματάρχης καί οικογενειάρχης, ή χήρα Σκνί

πα θά κόπτη έτι τά χαρτία ενώπιον τού πρα

σίνου τάπητος. 
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Διατηρηθήσεται ώς φυτόν διατηρείται εντός 

σελίδων βιβλίου. Ή κυβεία θ άποξηράνη αυτήν. 

Ή κυβεία είναι ό ισχυρότερος των τροχών 

τού ΆΡΜΑΤΟΣ TOT ΔΙΆΒΟΛΟΥ. 

Και αυτός ό Προυνεβώ μεταστήσεται ήμέραν 

τινά έκ του κόσμου τούτου, άλλ' δχι ποτέ και 

ή χήρα Σκνίπα. 

Τ Ε Λ Ο Σ 

Ο ΠΕΡΙ ΑΓΑΜΙΛΣ ΝΟΜΟΣ 

ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ 

Μεταξύ τών πολλών καΐ παραδόξων πολιτι

κών και κοινωνικών ζητημάτων, απερ καθ' έκά-

στην αναφύονται έν ταΐς καθ' ημάς ήμέραις, 

αναντιρρήτως τό παραδοξότερόν έστι, και τού

του έ'νεκα δυσεπιστευκτότερον, ώς άντιβαΐνον 

είς τον φυσικόν τού ανθρώπου προορισμόν, τό 

εσχάτως έν τή κάτω Αυστρία γεννηθέν, ήτοι τό 

«περί αγαμίας τών διδασκαλισσών», δπερ, ε

πειδή προωρίσθη να καθιερωθή ώς νόμος τού 

Κράτους, φοβεράν θύελλαν, ώς ην έπόμενον, έ— 

ξήγειρε μεταξύ τών ταλαίπωρων Διδασκαλισ

σών, επαπειλούμενων ν άποστερηθώσι δια 

παντός τών κοινών ελπίδων τής μελλούσης απο

καταστάσεως αυτών. Πρός πρόληψιν δέ τής 

πραγματώσεως τού απροσδόκητου τούτου κακού, 

μεγάλη διδασκαλισσών συνέλευσις συνεκροτήθη 

έν Βιέννη, κατά τάς τελευταίας ταύτας ημέρας, 

?να συσκεφθή περί τών ληπτέων αποφάσεων, 

πρός ματαίωσιν τού όλεθρίου τούτου σκοπού. 

Περίληψιν τών λεχθέντων έν τή συνεδριάσει 

χαΐ άποφασισθέντων έδημοσίευσεν ή επίσημος 

« Εφημερίς τών Ξένων», έχουσαν ώς εξής: 

«Μεγάλη ταραχή και φοβερά άγανάκτησις 

έξεδηλώθη κατά τής προταθείσης αξιώσεως, 

«δτ ι αί διδασκάλισσαι έν τή μετά τοσούτου κό

που κτηθείση θέσε ι, πρέπει ν άπολέσωσι διά 

παντός τού βίου τό τού γάμου δικαίωμα»,|έν τη 

χθες τό εσπέρας συγκροτηθείση μεγάλη συνε-

λεύσει τού Συλλόγου τών Διδασκαλισσών, έν τη 

μεγάλη αίθούση τού Παιδαγωγείου τής ημετέ

ρας πόλεως. Έν τή συνελεύσει ταύτη προυκειτο 

ν'άποφασισθή περί. αιτήσεως πρός τ ό Δ η μ ο η -

κόν Συμβούλιον τής κάτω Αυστρίας κατά τής 

αδίκου εισηγήσεως και προτάσεως τού δημάρχου 

Χέλπιγγ, « δ τ ι αί διδασκάλισσαι, έν περιπτώ

σει γάμου, άπόλλυσι τήν θέσιν αυτών». Ή 

κ. Φρισγράνερ ήνέιρξε τήν συζήτησιν, άνακοι-

νώσασα είς τήν συνέλευσιν, δτι ή πρότασις 

τού κ. Χέλπιγγ θά τεθή είς ψηφοφορίαν έν τή 

προσέχει συνεδριάσει τού Δημοτικού Συμβου

λίου και δτι αί διδασκάλισσαι, τά μέγιστα άδι-

κούμεναιέκ τής προτάσεως ταύτης, όφείλουσι 

νά φροντίσωσιν, δπως ματαιώσωσι ταύτην. 

« Η μ ε ί ς , λέγει ή διδασκάλισσα, αϊτινες διά 

πολυμόχθων σπουδών έκτησάμεθα τήν δυσχερή 

ταύτην θέσιν, ημείς καταδικαζόμεθα ν άπολέ-

σωμεν τό δικαίωμα, [δπερ πάσα ημερομίσθιος 

γυνή απολαμβάνει, τό δικαίωμα τού γάμου! 

'Ημείς πρέπει νά λατρεύσωμεν τήν άγαμίαν! 

Πρός τοϋτο δέ επάγονται αισθητικούς και, ηθι

κούς λόγους, τελευταίον δέ και οικονομικούς. 

Ναι, Κυρίαι. και οικονομικούς, διότι λέγουσιν 

δτι τό ταμείον τής Κοινότητος θά άνακουφισθή, 

εάν ή διδασκάλισσα έξ οικογενειακών λόγων, 

άναγκασθή νά λάβη άδειαν. Νύν ετοιμαί έσμεν, 

έάν τούτο σώζη τήν Κοινότητα, νά διορίσωμεν 

άναπληρωτάς ίδίαις δαπάναις διά τον χρόνον 

τούτον (έπιδοκιμασίαι)». Μετά ταύτα άνελθού-

σα έπί τού βήματος ή άγαμος διδασκάλισσα κ. 

Κρουνζέγγ λέγει, «δτι ή πρότασις, δτι αί δι

δασκάλισσαι πρέπει νά άπαρνηθώσι τήν εύτυ-

χίαν τού γάμου» ταυτόσημος έστι τφ περιορι-

σμφ τής προσωπικής ελευθερίας τών διδασκα

λισσών. Λέγουσι δέ, δτι αδύνατον νά ύπαρξη 

συγχρόνως μήτηρ και διδασκάλισσα. 

« Έ γ ώ δμως νομίζω πάν τουναντίον, δτι ή 

διδασκάλισσα, ώς μήτηο, δύναται νά εκπλήρω

ση τά παιδαγωγικά καθήκοντα πολύ καλλίτερα 

ή ή άγαμος* διότι ή μήτηρ δύναται νά χρησι

μοποίηση κάλλιστα τήν περί τής παιδικής φύ

σεως πεΐραν παρά ταίς μαθητρίαις». Διό προ

τείνει έν τέλει νά άποστείλωσιν όριστικήν και 

έντονον διαμαρτύρησιν κατά τής προτάσεως περί 

αγαμίας τών διδασκαλισσών, (θυελλώδεις έπι-
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δοκιμασίαι και χειροκροτήματα). Μετά ταύτην 

ή δεσποινίς Πορσίσκη, ή μόνη διδασκάλισσα, 

ήτις υπέρ τής αγαμίας τών διδασκαλισσών ώ -

μίλησ,ε, προσέθηκεν, «δτι θέτουσι προ ημών τό 

δίλημμα: « ή διδασκάλισσα ή σύζυγος!» Και 

νομίζω δικαίως* δ ότι θεωρώ δτι ή διδασκά

λισσα ύπερ τού ιερού σκοπού τού επαγγέλματος 

δύναται νά στερηθή τής χαράς τού γάμου και 

νά ζήση υπέρ τού σχολείου. Δεν βλέπω διατί 

δεν δυνάμεθα νά προσφέρωμεν τήν {θυσίαν ταύ

την υπέρ τού σχολείου. Κυρίαι, ερωτώ υμάς, 

τόσον δύσκολόν έστι ν άπαρνηθή τις τον γάμον; 

Δεν επιθυμώ χάριν τού γάμου κυρίως νά κατα

δικάσω τό επάγγελμα, λέγω δέ μετά τής κ. Κα

ρολίνας Πίχλερ, δτι πρέπει μέν νά τιμα τις τον 

γάμον, πρέπει δμως και νά δύναται νά στερη -

θή αυτού». Ή διδασκάλισσα Λάγγ (έγγαμος), 

άποκρινορένη είς ταύτα, λέγει: « Ή τάξις τών 

διδασκαλισσών θά έξασφανισθή ολίγον κατ' ο 

λίγον και παοευθύς θά όυνηθή νά εϊπη τις* 

«κύτταξε, αύτη εστίν ή τελευταία διδασκάλισ

σα!» θέλει τις νά εξώθηση τά πράγματα μέχρι 

τού σημείου εκείνου, ώστε πάσα νεαρά κυρία, 

αμα είσέλθη εις τό παρθεναγωγείον, ν' άπαρ

νηθή τον κόσμον ώσεί είσήρχετο είς Μοναστή-

οιονΛ (Ζωηραί έπιδοκιμασίαι). Ή δέ διδασκά

λισσα Ρεσσουγέρ (έγγαμος) στρέφεται κυοίως 

κατά τής γνώμης, «δτι ό γάμος τών διδασκα

λισσών δέν επιτρέπεται έξ ηθικής απόψεως». 

«Ηθικούς φόβους, λέγει, πρέπει νά έχη τις 

μάλλον διά τάς αγάμους- διότι πολύ ευκόλως 

βλάπτεται ή φήμη μιας νέας διδασκαλίσσης, 

καΙ πολύ εύκολώτερον δύναται νά έξολισθήση 

είς αμάρτημα τ ι παρά διδασκάλισσα έγγαμος». 

Αφοϋ δέ και άλλαι πολλαΐ ώμίλησαν κατά τής 

αγαμίας, εντόνως και έμπαθώς, απεφασίσθη 

νά ύποβληθή τό ζήτημα είς άλλην γενικήν 

συνέλευσιν τών διδασκαλισσών, και ούτω διε-

λύθη ή συνεδρίασις, τρίωρον διαρκέσασα». 

ΤΟ Μ Α Χ Μ Α Λ 

Ή λιτανεία τού Μάχμαλ γίνεται τή 22 και 

23 τού σεληνιακού μηνός Σ^αβάλ, απερχομένου 

είς Μέκκαν τού μεγάλου Καραβανίου τών προ

σκυνητών. Τό Μ ά χ μ α λ είναι ςύλινον πλάι-

σιον τετράγωνον, τό δε άνω μέρος αυτού έ-/ει 

σχήμα πυραμίδος και επί τής κορυφής υπάρχει 

μικρά σφαίρα αργυρά έπί'/ρυσος. Τό πλαίσιον 

τούτο τίθεται έπί καμήλου και καλύπτεται ύπό 

βαρύτιμου ερυθρού ή πρασίνου χρυσοποίκιλτου 

έριούχουκαί κρατείται ύπό τίνος ημίγυμνου και 

πολυσάρκου Αραβος Σέ'ίχ έλ~ Εριάν καλουμέ 

νου. Τό Μ ά χ μ α λ είναι τό σημείον τής σ ν γ -

κεντρώσεως τών Προσκυνητών και παρ ιστ^ τό 

φορείον τής βασιλίσσης τής Αιγύπτου Σάδζα-

ρετ έλ-Δώρ καλούμενης, είσελθούση; είς αυτό 

δπως μεταβή είς Μέκκαν και προσκύνηση κατά 

τό 648 έτος τής Έ γ ε ί ρ α ς (1 250 μ. Χ . ) Ό 

ιερός τάπης τού Μάχμαλ δέν πρέπει νά σ ο γ χ έ η -

ται μέ τον δεκάκις μεγαλείτερον ιερόν τάπητα 

τής Καάβας" ό πρώτος αντικαθίσταται οπόταν 

φθαρή ή νέος Χεδίβης άνέλθ^ έπι τον θρόνον 

τής Αιγύπτου, ενφ ό δεύτερος άνανεοϋτα; κατ' 

έτος, κατατεμνομένου τού παλαιού, ούτινος τά 

τεμάχια διατίθενται πρός στολισμόν ιδιωτικών 

τάφων, ή κατασκευήν περιάπτων. Ή λιτανεία 

τού Μάχμαλ εκκινεί άπό τής Πλατείας Μεχμέτ 

Αλή (Καΐρου), αυτού τού Χεδίβου δίδοντος τό 

σημείον τής εκκινήσεως, δπερ επαναλαμβάνεται 

υπό τηλεβόλου τής Ακροπόλεως. Σύνταγμα πε

ζικού, ηγουμένης τής μουσικής καΙ εφίππων 

αξιωματικών, προηγείται - έπονται τά θρησκευ

τικά σωματεία μετά τών σημαιών, ψαλτών και 

μουσικών των, και τέλος ή τών Προσκυνητών 

απέραντος πληθύς. Τό καραβάνιον έξερχόμενον 

τής Μπάπ-έλ Νάσρ [Πύλης τής Νίκη;] σταμα

τά είς τό Τέμενος Έλ-Μωχαμμαδίγε, και εκεί

θεν, αφού προσέλθωσιν όσοι έναπομένουσι προ-

σκυνηταί, απέρχονται μετά τρεις ημέρας είς 

Σουέζ. Άμα φθάση είς τό παρά τήν Μέκκαν 

ρικρόν χωρίον Ερ Ράου'ίγία καλούμενον, οί 

προσκυνηταί ξυρίζουσι τήν κόμην, κείρουσι τόν 

πώγωνα, περικόπτουσι τους μύστακας και τους 

ό'νυχας, ψιλλίζουσι τάς μασχάλας και τά κρύ

φια μέλη, πλύνονται καθ άπαν τό σώμα καΙ 

περιβάλλονται τόν ίματισμόν τού προσκυνητοϋ 

Έλ-Χεράμ καλούμενον, συγκείμενον έκδύοχι-
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τώνων άρράφων καΐ άκοσμήτων, εκ σηρικού υ

φάσματος, τούτων τον μέν περιβάλλουσι περί 

την όσφύν, τδν δε ρίπτουσιν επί τού τραχήλου 

και τών ώμων" ό προσκυνητής ούτως ένδεδυμέ-

νος καλείται Έ λ-Μ ο υ ρ ά μ. Ό δέ Χ ε ρ ά μ 

τών γυναικών, είναι απλούς επενδύτης (μελάγε) 

και καλύπτρα (βούρκω) περιβάλλων άπαν τδ 

σώμα εις τρόπον ώστε κατ' αύστηράν έννοιαν 

νά ώσι κεκαλυμμένα τά μετακάρπια, τα σφυρά 

και αυτοί έτι οί οφθαλμοί, και τοιουτοτρόπως 

πορεύονται πεζή και εισέρχονται εις τήν ίεράν 

πόλιν τής Μέκκας. 

Γ. I . Π. 

ΠανεΛίστήμιογ όιά τάς γυναίκας • — Ή 
μεγίστη τών προόδων γίνεται είς τήν όπισθο-

δρομικωτέραν και μάλλον μισελ.ευθέραν έκλ,αμ-

βανομένην Ρωσσίαν. Ούτω γράφουσιτά ρωσσικά 

φύλλα δτι ή ύπό τήν προεδρείαν τού υφυπουργού 

τής Παιδείας συσ;άσα (έπιτροπή, ίνα σκεφθή 

περί τής ανωτάτης εκπαιδεύσεως τών Ρωσσίδων 

συνέταξε νομοσχέδιον, δπερ θέλει καθυποβληθή 

είς τό συμβούλιον τού Κράτους. Κατά τό νομο

σχέδιον αυτό θέλει συσταθή έν Ρωσσία Γυναι

κείοι Πανεπιστήμιον, συνιστάμενον έκ δύο 

Σχολών, μιας τής Ιστορίας και Φιλοσοφίας, 

τής δ άλλης τών Φυσικομαθηματικών, προς δέ 

και Ιατρική Ακαδημία. Αί είσερχόμεναι πρέπει 

νά έχωσιν άπολυτήριον κλασικού γυμνασίου, 

ήτοι νά ήναι κάτοχοι τής ελληνικής και τής 

λ^ανινικής. Κατά τά άλλα τό πρόγραμμα τού 

γυναικείου^Πανεπιστημίου κατ' ουδέν θέλει δια

φέρει τών προγραμμάτων τών άλλων Πανεπι

στημίων. 

Διά νά ίδωσι δέ οί άναγνώσται, δτι επιβάλ

λεται πλέον έν Ρωσσίορ ή ανάγκη αυτής άνα-

γράφομεν ενταύθα τους επόμενους αριθμούς. Εν 

ετει 1886 έσπούδαζον έν τοις ρωσσικοϊς Πα-

νεπιστημίοις 779 γυναίκες, έξ ών 240 είς τήν 

φιλολογικήν σχολήν, 500 είς τά φυσικομαθη

ματικά και 36 είς τά ειδικά μαθηματικά. Τής 

έλληνορωσσικής ορθοδόξου εκκλησίας ήσαν 587, 

ίουδαΐαι δέ 139. Αγαμοι 758, έγγαμοι 31 . 

Αί πλεϊσται είναι θυγατέρες ευγενών αξιωμα

τικών και ύπαλλήλ^ων περί τάς 427, κόρα ι ι 

ερέων 84, πολιτών 117, χωρικών 10, στρα

τιωτών 4 και ξένων 2 . Διά νά έννοήση δέ τις 

τήν καταπληκτικήν ταύτην τών Ρωσσίδων προς 

τήν έπιστήμην τάσιν πρέπει νά πρόσθεση είς 

τάνωτέρω και τον μέγαν αριθμόν τών Ρωσσί

δων, αΐτινες σπουδάζουσιν έν ταϊς λοιπαίς έν 

Ευρώπη σχολαις, ιδίως έν Ελβετίορ. 

Χ 
Εις σοφός τής Στοκόλμης, ó κ. Ούϊδμάρκ, 

έπεχείρησεν αξίας λόγου έρευνας σχετιζομένας 

προς τήν μυωπίαν, ήτις πρωίμως παρατηρείται 

εις τινας νεανίδας. Στάδιον τών ερευνών αυτού 

εξέλεξε τρία γυναικεία εκπαιδευτικά καθιδρύμα-

τα τής Στοκόλμης, ήτοι τδ πρότυπον διδασκα-

λεϊον, ίδιωτικήν τινα σχολήν, προπαρασκευά-

ζουσαν τάς νεανίδας είς άκρόασιν πανεπιστη

μιακών μαθημάτων, και τδ καλούμενον «Αύκει-

ον τών θηλέων». Έκ τών 742 κορασιών, τά 

όποια υπέβαλαν είς τήν έξέτασιν αυτού, συνή

γαγε τά εξής συμπεράσματα: 

Είς κοράσια 6—7 ετών ουδεμία περίπτωσις 

μυωπίας παρατηρείται, σπανίως δέ είς κοράσια 

8 — 9 ετών. Άλλ ' άπδ τού 16ου έτους τής η 

λικίας, καθ ήν κατά κανόνα περατούσιν έν 

Σουηδία αί νεανίδες τάς σχολικάς αυτών σπου-

δάς, 33,33 τοις εκατόν έξ αυτών εξήχθη, δτι 

κατέστησαν μύωπες. Οσον a'fopój είς τάς μα

θήτριας τού διδασκαλείου, τών όποιων ή ηλι

κία κατά μέσον δρον είναι 21 έτους, αύται είναι 

μύωπες κατ' άναλογίαν 54,28 τοις εκατόν, 

αναλογία είς μείζονα βαθμδν τής μυωπίας, τής 

παρατηρούμενης είς τούς άρρενας, οΐτινες άκο-

λουθοϋσι τάς αύτάς σπουδάς, αν και άφ'.ερώσιν 

είς ταύτας όλιγώτερον χρόνον κατά έν ή δύο 

έτη. Οθεν εξάγεται έκ τών ανωτέρω δτι έν ίση 
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σχολική εργασία ό έκ τής υπερβολικής κοπώ

σεως τού οφθαλμού κίνδυνος είναι μεγαλείτερος 

διά τάς νεανίδας ή διά τούς νέους, είτε έ'νεκα 

τής ελάσσονος αντιστάσεως παρ έκείναις, είτε 

διότι αί'ώραι τής ανάπαυλας τών νεανίδων είνε 

αφιερωμένα·, είς κατασκευήν εργόχειρων και είς 

μουσικά γυμνάσματα άντί νά ηναι ασκήσεις 

γυμναστικαί ή κάν υπαίθρια παίγνια. Οί πίνα

κες τής μυωπίας οί συνταχθέντες υπό τού Χ. 

Ούϊδμάρκ, /ατά κλάσεις, σαφώς άποδεικνύου-

σιν, ότι προ παντός ή αυξησις τής έργαοίας άπδ 

τάξεως είς τάξιν προξενεί τήν έκ παραλλήλου 

πρόοδον τών διατάξεων τής οράσεως. 

Χ 

Ό περιμετ6μίνος γαμβρός· — Έν Βιέννη 

απέθανε κατά τάς ημέρας ταύτας γραία τις, ή 

τις ήτο γ,/ωιτή είς τούς διαβάτας τής οδού, 

έν ή ήτο τό καφενεϊον Δέρφλιγγερ, διότι πάν

τοτε μέ ερυθράς παρειάς άτενώς και άσκαρδαμυ-

κτί παρετήρει πάντα διαβαίνοντα εκείθεν. Τό 

γεγονός τούτο δέν ήτο τυχαΐον, άλλ άνήγετο 

είς ιστορικόν τ ι έπεισόδιον τού βίου τής παρα

δόξου και φανταστικής πως ταύτης γυναικός. 

Κατά τδ 1848 δηλαδή έπεσεν είς αυστρια

κός αξιωματικό; επί τού ν.εδίου τής μάχης, ό 

στις ήτο ήρραβωνισμένος μετά τής δεσποινίδος 

Μαρίας Βασυμγκάρτεν [τούτο ήν τό ό'νομα τής 

μετάστασης]. Ή είδησις δτι ό ήγαπημένος 

μελλόνυμφος απέθανε, τοσούτο βαθέως τήν συν-

ετάραξεν, ώστε έσκότισε τάς φρένας της και 

έκτοτε άδιακόπω; έζήτειτόν γαμβρόν. Μέ άκού-

ραστον και άκατάβλητον ύπομονήν συχνάζουσα 

είς τά κεντρικώτατα τής πόλεως ώς και έν τψ 

ρηθέντι καφενείψ, εκείθεν έκύτταζεν δλους τούς 

διαβάτας, δπως μεταξύ αυτών ίδη τον περιμε-

νόμενον άξιωματικόν επιστρέφοντα έκ τήςμάχης 

Μόνον δέ μία συγκοπή τής καρδίας, ήτις έ

παλλε πάντοτε δι' εκείνον, δν τοσούτον έμμανώς 

ήγάπα, έθηκε τέρμα είς τήν αγωνιώδη ζήτησίν 

της. Ούτω μόνον δταν παραφρονήσωσιν αί γ υ 

ναίκες είναι πισταί. Καλό κι' αυτό! 

II II ΟΒΒΙ I I 

Εν τφ ξενοδοχείω. 

— Μικρέ! αυτό τό αύγόν πού μού έφερες 

δέν φαίνεται νωπόν διόλου. 

— Εγώ, κύριε, σάς έφερα άπδ τά πλέον 

νωπά πού έχομεν. 

— Αλλά έχει μέσα πουλάχι! 

— Τόσφ τό καλλίτερον! Αν θέλετε, δότε 

με νά σάς τό κάμω είς τήν σούβλαν. 

Ό κ. Κουτόπουλος έν εξάψει λέγει πρδς τδν 

ύπηρέτην του: 

— Ανυπόφορον πράγμα κατάντη αύτδ τδ 

κλειδοκύμβαλον τών γειτόνων! Ακούεται ώς νά 

ήτο μέσα εις τό ίδικόν μου σπήτι. Είσαι βέ

βαιος δτι ή θύρα τής εισόδου είναι κλειστή; 

— Είμαι βεβαιότατος, κύριε. 

— Τότε λοιπόν ύπαγε νά τήν κλείδωσης 

καλά, και νά βάλης ακόμη και τδν σιδηρούν 

μοχλόν όπισθεν αυτής. 

Έν τφ δικαστηρίψ ό πρόεδρος λέγει προς τδν 

μέλλοντα νά συνηγορήση δικηγόρον: 

— Επειδή και ή ύπόθεσις είναι απλούστατη 

σάς παρακαλώ νά τήν έκθέσητε δσον ενεστι συν

τόμως. 

Ό δικηγόρος τότε δεικνύων τδν άντίδικον εκ

φέρει τάς ακολούθους λακωνικάς λέξεις: 

— Αυτός άδικον, έγώ δίκαιον, ύμεΐς ευθύς 

δικαστής. 

Μεθ' δ κάθηται άπαθώς είς τήν θέσιν του, 

Ό κ. Άγαθίδης μεταβάς εις τό τηλεγραφεΐον 

και λ.αβών χάρτην έντυπον έκ τών συνήθων,, 

συνέταξε τηλεγράφημα. Ακολούθως διπλώσας 

δεόντως τούτο και έξαγαγών τού κόλπου του 

ίσπανικόν κηρόν και κήρινον πυρεΐον έσφράγι-

ί σεν αύτδ διά τού δακτυλίου του. Εγχειρίζων 
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δε ούτω τό τηλεγράφημα τψ ύπαλλήλφ λέγει 
αύτψ δικαιολογούμενος: 

— Μή σας κακοφανή δτι έκλεισα και έ-
σφράγισα τδ τηλεγράφημα μου, διότι κατ αυ
τόν τον τρόπον θα βεβαιωθή ή σύζυγος μου δτι 
προέρχεται έξ έμοϋ και θά παύση ή ανησυχία 
της. 

Μεταξύ δύο τερατολόγων: 
Ό πρώτος βέβαιοι δτι είδεν άνθρωπον μο-

νόχειρα ξιφοριαχούντα δια της. ..ξυλίνης αυτού 
χειρός. 

Ό δεύτερος. ΚαΙ έγώ ειδα μονόχειρα, ό ό 
ποιος είχε φοβερούς ρευματισμούς εις αυτό τό 
ίδιο χέρι!! 

— Ε! λοιπόν, ιατρέ, τί κάμετε μέ τον γ έ 
ροντα συγγενή μου, τον όποιον σας συνέστησα; 
Μού φαίνεται δτι είναι ασθενής μάλλον κατά 
φαντασίαν. 

— Σάς βεβαιώ, φίλε μου, δτι ή υγεία του 
είναι εξαίρετος. . .Αντέχει είς δλα τά φάρμακα, 
τα όποια τοϋ δίδω... 

ΣΚΕΨΕΙΣ Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

Ή Γυνή 

Ή γυνή οφείλει ύφίστασθαι τόν έρωτα και 
τάς ώδίνας τού τοκετού, συμμερίζεσθαι τάς 
φροντίδας τού ανδρός, διευθύνείν τόν οίκον, ά-
νατρέφειν τά τέκνα, είναι προς έπίμετρον ω 
ραία και άξιέραστος. 

Πώς λοιπόν τήν άποκαλοΰσιν πλάσμα α
σθενές; 

Ή άγρότις γυνή είναι ζώον φορτηγόν, ή Ά -
σιάτις ζώον πολυτελείας, ή Ευρωπαία ζώον 
διττού πολιτισμού. 

Ή γυνή υπείκουσα νομίζει δτι δωρεΐ κόσμον 

έλόκληρον, ό δέ άνήρ δτι λαμβάνει παίγνιον" 

ή γυνή νομίζει δτι παρέχει τήν αιωνιότητα, 

ό δέ άνήρ δτι ήσθάνθη στιγμιαίαν ήδονήν. 

Ή μεγάλη ευαισθησία τών γυναικών προέρ
χεται ίσως έξ υπερβάλλοντος μαγνητισμού έν 
τψ όργανισμψ" αί γυναίκες είσι ζώσαι μαγνη
τικά! πυξίδες, τείνουσαι προς τόν εαυτών πό-
λον, αλλ ουχί σπάνια ι αί παρεκκλίσεις. 

Ή έκπεσούσα γυνή θεωρεί τήν έντιμον ώς 
κάτοπτρον, έν ω βλέπει τάς ρυτίδας της" α ι 
σθάνεται άκάθεκτον έπιθυμίαν νά σύντριψη τό 
κάτοπτρον τούτο. 

Ητίμασε τόν οίκον ή σύζυγος σου; νυμφευό-
μενος αυτήν σύ πρώτος ίσως τήν ήτίμασας. 

Ή γυνή είναι ευαίσθητος χαμαιλέων. 

Πολλάκις ή γυνή εκφέρει θρασείαν γνώμην, 
αλλ οπισθοχωρεί έντρομος ευθύς άμα προσκλη-
θή νά τήν έφαρμόση. 

Ή γυνή τού κόσμου μένει σπανίως γυνή τοϋ 
συζύγου της. 

'Εάν άμφιβάλλης περί τής αληθείας ενός αι
σθήματος, άπευθύνθητι είςεύφυά γυναίκα" αύτη 
γινώσκει πάντα τά αισθήματα. 

Ή φιλαρέσκεια δέν είναι πάντοτε θέλγητρον' 
είναι ενίοτε ασπίς. 

Αηδών βάλλουσα κραυγάς ταώ" ιδού ή έξωρ-
γισμένη γυνή. 

Μή νυμφεύου γυναίκα έχουσαν επικλινείς 
τάς γωνίας τού στόματος" και άν τό στόμα εινε 
κεράσιον, θά εύρης πικρόν τόν καρπόν. 

Μή ύπανδρεύου μετ οκνηρού" θά εύρίσκης 

πάντοτε τόν μεν οίκον άκατάστατον, τήν δέ σύ-

ζυγόν σου ένοχλητικήν. 


