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ΔΙΕΥΘΓΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Α 

Εν τω Εσωτερικώ ετήσια δρ.5-Εν τω Εξωτερικώ ετήσια φρ.χρ.7 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ : 'Οδός Βορέου 'Αριθ. 13. 

Δ Ω Ρ Ε Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). Οσα επισκεπτήρια έξοδεύεΐ κατ' ετος εκαστος συνδρομητής θα εκ-
τυπωνται παρ ημων δωρεάν (πλην χάρτου) 

2ον). θά λαμβάνη δωρεαν ήμερολόγιον εκαστου έτους. 
3ον . "Εκαστος συνδρομητης θά εχη το δικαίωμα να καταχωρίζη δωρεαν μιαν ειδο-

ποιησιν εν τώ έξωφυλλω, εϊτε πρός συστασιν του καταστηματος του,ειτε προς 
σύστασιν του επαγγέλματός του. 

4ον) Είκοσι λαχεια των αρχαιοτητων θα τιθενταΐ εις την διάθεσιν των συνδρομητών, 
και ευνοούσης της τύχης το κέρδος θα διανέμηται εξ εισου εις όλους τους συνδρομητας.Οι 

αριθμοί δε τών αγορασθέντων λαχείων θά δημοσιεύωνται προηγουμενως. 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 
Τ Υ Π Ο Ι Σ Α Σ Τ Ρ Α Π Η Σ 

1895 



ΚΟΥΡΕΙΟΝ Ο ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ. 

Ε ν Σ ά μ ω ( Λ . Β α θ έ ο ς ) 

Τό εν πλατεία Πυθαγόρου κείμενον τοϋτο 
κουρειον τών 'Αδελφών Χατζή Γεωργίου είναι 

τό αρχαιότατον πάντων τών έν τή πόλει ταύτη 
ευρισκομένων. Φημιζόμενον δε τόσον δια τήν 
καθαριότητα καί περιποίησιν, οσον και δια 
τήν πρόθυμον υπηρεσίαν, ην πάντες οι έν αϋτώ 
προερχόμενοι πολυάριθμοι πελάται βρίσκουσι, 
δέχεται καί συνδρομητάς επί μετοιωτάταις τ ι-
μαϊς. Γνωστοποιείται δε οτι άνά πασαν δευτέ-
ραν παρέχεται δωρεάν ή υπηρεσία τοις μαθη-
ταϊς της ενταύθα δημοτικής Σχολής. 

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ τ η ς φ ι λ ο λ ο γ ί α ς δε-

δ ο κ ι μ α σ μ έ ν ε ς ι κ α ν ό τ η τ ο ς δ έχε τα ι παρα 

δώσε ι ς έπ ι μετρ ία α μ ο ι β ή . 

Πληροφορ ία ι παρά τ ω γ ρ α φ ε ί ω της 

' Α σ τ ρ α π ή ς . 

Εις τό Κυβοτιποιείον του Κυρίου Γεωρ. Στέλ-
λα κείμενον επί τής ίδοΰ Έρμου Άρ . 173. 

Κατασκευάζονται παντός είδους Κυβώτια 
Βαλίτσαι , Σάκκαι καΐ άλλα είδη. Συνάμα δε 
έπιδιορθόνοται και τοιαύτα εις τιμάς άνεπι-
δέκτου συνανωνισμοΰ. 

ΞΈΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ή ΣΜΥΡΝΗ 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ο Μ Ε Ν Ο Ν 

π α ρ ά τ ο ΰ κ - Δ η μ η τ ρ ί ο υ Κ ο ρ ω ν α ί ο υ 

η Μ π ο γ ι α τ ζ η | 

"Εναντι τελωνείου—ΕΝ ΕΧΩ—"Εναντι τελωνείου 

Καθαριότης, τιμιότης και οικονομία εινε τό σύστημα 

του άνωτέρου ξενοδοχείου. 

E Υ Ρ Ω Π Α Ο K O Ν Β Α Φ Ε Ι Ο Ν 

Γ - Μ π ο υ ρ ν ά κ η κ α ί Ν. Π α · 
π α χ ρ ή σ τ ο υ . 

Φέρομεν εις γνώσιν τοϋ Σεβ. κοινοϋ 'Αθηνών 
καί Πειραώς καί τών επαρχιών οτι επί τηςδια-
σταυρώσεως τών όδών Καραΐσκου καί Σωτείρας, 
καί ακριβώς απέναντι της οικίας τοΰ κ. Ζήζηλα 
αριθ. 35 άνεκαινίσθη παρά τών ακαμάτων καί 
φιλοκάλων κ. κ . δι ' δλως νέων καί έξαιρέτων 
έζ Ευρώπης κομισθέντων εσχάτως μηχανών καί 
χρωμάτων μέγα καί καθ* δλα τέλειον ολως 
προτότυπον διά τόν Πειραιά τό όποιον βάφει 
στερεώτατα καί λαμπρώς γυναικεία τε καί αν-
δρικά παντός είδους φορέματα, άτινα καί ποιεί 
αυτά δλως καινουργεΐ. Πωλοϋνται δέ καί βάφον-
ται νήματα παντός χρώματος χονδρικώς καί 
λιανικώς. Κατασκευάζει καί πωλεί έπίσης καί 
κατά τε τήν στερεότητα καί τέχνην ώς καί ε-
πισκευάζει παλαιάς. 

Τ Ι Μ Α Ι Ε Υ Θ Υ Ν A I . 

Π . Γ . Κ Α Α Λ Α Ρ Κ Ο Σ 

Π ρ ομη θε υ τ ή ς τ η ς Α υ λ ή ς 

τ η ς Α. Μ. τ ο ϋ Β α σ ι λ έ ω ς 

Ε Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

Ό δ ό ς Α ι ό λ ο υ 1 5 7 

Διεθνής εισαγωγή εδωδίμων της πολυτελείας 
Διατετηρημένων εδεσμάτων εν δοχείοις, Ά λ -
λάντων Βολώνίας καί Ουγγαρίας, Φυραμάτων 
Νεαπόλως . Διπύρων αγγλ ικών . Προϊόντων τών 
αποικιών, Σακχαρόπηκτων καί Οπόρων εν δι-
αλύσει Σακχάρεως. 

Κααπανήτου ολων τών κυριοτέρων εργοστα-
σίων τ ι ς Γαλλίας, 'Εκλεκτών οίνων, Ζύθων έν 
φιάλαις, Πνευματωδών ποτών καί Συκέρων φε-
ρόντων σήματα εγγυημένης προελεύσεως εξ ει-
δικών εργοστασίων. 

Οι επί πολλά ετη ώς υππάλληλοι εργασθέντες παρά τώ έν Χαυτίοις Οινοπολείον τοϋ κ. Σ. 
Δεναξα δραστήριοι καί περιποιητικώτατοι νέοι γνωρίζουσι τοις φίλοις αυτών δτι ήνέωξαν ίδιον 
έν οδώ Πατησίων καί απέναντι τοϋ Καφενείου τό «Βυζάντιον» οίνοπωλείον. Παρακαλοϋσι δέ 
πάντας τούς φίλους των νά προσέρχωνται είς τό Οίνοπολείόν των, καί άς ειναι βέβαιοι οτι θά 
μείνωβι κατά πάντα ευχαριστημένοι. 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α . Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Έτος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 15 Σεπτεμβρίου 1895. 'Αριθ. 18. 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΑΙ 
ΕΝ ΑΚΜΑΙΟΤΗΤΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ 

Κυρία τις ήρώτησε τον λόρδον Πάλμεστρον, 
ποία ηλικία δύναται νά έκληφθή ώς τό εαρ 
τής άνθρωπίντς ζωής ; τό έβδομηκοστόν έτος 
απήντησεν ούτος,—επειδή δέ δι' έμε έσήμανεν 

ίδη η ώρα τοϋ ογδοηκοστοϋ έ'τους, έγώ έπΐ ολί-
γον διεπέρεσα τοΰτο τό ό'ριον. 

Ό διάσημος Λόρδος οστις ηϋτύχησε νά εξα-
κολουθη νά διαμένη νέος κατά τε τήν ψυχήν 
καί τό σώμα, ιδία δέ κατά τήν καρδίαν μέχρι 

τοϋ τέλους τοϋ μακροΰ καί ένδοξου του πολιτι-
κού σταδίου διά συνήθους παρρησίας έλιπε τό 
ζήτημα όπερ είναι τόσον άρχαϊον όση είναι καί 

ή ιστορία τής άνθρωπότητος. Τοιαύτη άναβολή 
Γής ώρας τής δύσεως τής νεότητος ην δυνατόν 
νά επιτραπή εις τούτον τόν πολιτικόν ανδρα 
τοϋ οποίου ο διανοητικός ορίζων ευρύνετο όμοΰ 
μετά τών ετών καί όστις κατά τό άκμαϊον νή-
ρας έκαυχατο επί ταΐς έρωτικαΐς του περιπε-
τείαις αΐτινες θά άπέβαινον ολέθοιαι και εις αε-
τούς τούς νεανίας. Έν τούτοις αυτη η γνώμη 
τοϋ πεφιλημένου συμβούλου τής βασιλίσσης τής 
Αγγλίας όλως είναι άντίθετος πρός τήν διδα-
ϊκαλίαν τοϋ 'Αριστοτέλους. 

Ό διδάσκαλος τοϋ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 
αποφαίνεται ότι ή τέσσαρα κοντά πενταετής ηλι-
θία είναι τό οριον καθ' ό παύουσιν άκμάζουσαι 
αί δυνάμεις τοϋ άνθρώπου καί άρχονται νά νί-

νωνται έπαισθητά τά πρώτα συμπτώματα της 
καταστροφής. Ή νεωτέρα επιστήμη συγκατα-
βατικώτερον αποβλέπει πιός τας πλάνας τών 

δύσμοιρων έκείνων οϊτινες έφθασαν μέχρι τοϋ 
γήρατος, έν τούτοις δεν φείδεται πολύ αυτών. 
Ό "Αγγλος διδάκτωρ Δζόν Γάρδνερ ό συγγρά-
ψας περί μακροβιότητος έπιστημονικόν καί 
όγκώδες πόνημα έκλαμβάνει τήν έξηκοντατρι 
ετή ήλικίαν ώς τήν άρχήν τοϋ γήρατος. 

Ευτυχώς ή στατιστική παρέχει έτι παραμυ-
θητικώτερα διδόμενα. Ό Βάλφορδ έν τω περί 
ασφαλείας τής ζωής έγχειριδίω του παρίστησι 
κατάλογον εϊκοσιν άτόμων έκ τών οποίων ό νε-
ώτερος άπέθανεν εκατόν εϊκοσι περίπου ετών. 
Ό 'Αμερικανός Πέρκινς συγγράψας περί τοϋ αϋ-

του ζητήματος κατέστρωσε καταλογον δεκα χι-
λιάδων εκατονταετών γερόντων έκ τοϋ παρελ-
θόντος καί τοϋ παρόντος αιώνος. Οι αριθμοί 
ούτοι εμπνέουσιν έμπιστοσύνην πρός τά γεγo-

· 
νότα τής άσυνήθους μακροβιότητος, άτινα ελ-
λείψει αυθεντικών αποδείξεων έλογίζοντο ώς 
μύθοι. Μετά μακράς καί προσεκτικάς έρεύνας ό 
δεκάν Στάνλεη άνεκάλυψεν έν τώ μοναστηρίω 
Βεστμίνστερ τόν έπιτάφιον τοϋ Τομάς Πάρ όστις 
έγεννήθη κατά τό 1483 καί άπέθανε κατά το 
1633 έκατονπεντηκονταετών. Ό Μαθουσάλας 
ούτος έκ τής Άγγλο-σαξωνικής φυλής έπέζηβε 
δέκα βασιλέων τής 'Αγγλίας. 

Ή κόαησα Δεσμόνδ έφθασεν εις τοσούτον 
σχεδόν βαθύ γήρας. Έκ τών ακριβών καί ομο-
φώνων μαρτυριών τοϋ λόρδου Μπέκου, τοϋ 'Αρ-
χιεπισκόπου Ούσσέρου καί τοϋ Σερ Βίλιαμ 

Πάμπλ καταφαίνεται ότι ή σεβάσμιος αύτη χή-
ρα άπέθανεν εκατοντεσσαρακοντούτης καί έπε 
ζησε τοσούτων βασιλέων όσων καί ό Τομάς Παρ. 
Ή θεία πρόνοια συνέτιμε τήν ζωήν της κατά 
12 ετη συγκριτικώς πρός τόν άντίζηλόν της εν 
τή μακροβιότητι άλλ' άφ' έτερου άντήμειψεν 
αυτήν δι' εκτάκτου έν τή ιστορία τής άνθρω-
πότητος δώρου. Κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ λόρ-
δου Μπέκον, ο: οδόντες της Λέδης Δεσμόνδ, οΐ-
τίνες έκινοϋντο καί εφθάρησαν εκ τής μακροχρο. 
νίου χρήσεως, δίς η τρις άπαντες σχεδόν κατά 
τόν αυτόν χρόνον έπιπτον καί πάλιν εφύοντο ως 

εις έξαετές κοράσιον. Έκ τής φυσικής ιστορία, 
είναι γνωστόν δτι παρά τώ κάστορι καί τοις 
λοιποΐς τρωκτικοϊς οι οδόντες φύονται πολλα 
κις. Απίθανος ομως φαίνεται ή υπόθεσις οτι ή 
φύσις έποίησεν εξαίρεσιν εις τήν γηραιάν ταύ-
την 'Αγγλίδα καί τοι ή ΰπόθεσις αύτη έπιβε-
βαιούται ΰπ' αύτόπτου, τοϋ Λόρδου Καγκελα-
ρίου, ενός τών σπανίων φιλοσόφων εκείνης της 
εποχής. 

'Αλλ' ουκ εις τοϋτο έγκειται ή ουσία τής 
υποθέσεως. Τό κυριώτατον είναι, οτι τά στατι-
στικά διδόμενα τοϋ Βάλφορδ καί τοϋ Πέρκινς 
ενισχύουσι τήν πιθανότητα τών γεγονότων περι 
της έκτάκτου μακροβιότητος τών άνθρώπων περι 
ών γίνεται λόγος έν τη 'ιστορία. H φύσις ώρι-



A Σ Τ Ρ Α Π Η i 
σεν όπως ή διάρκεια της ζωής τών ζώντων η, 

πεντάκις μεγαλειτέρα τοϋ απαραιτήτου εις αυτά 
χρόνου πρός τελείαν άνάπτυξιν. Συμφώνως πρός 
ταύτην τήν θεωρίαν ό άνθρωπος, τοϋ όμοιου ή 
τελεία αΰξησις ουδέποτε ένωρίτερον τοϋ εικοστού 
πρώτου έτους της ηλικίας συμπληροϋται, έχει 
τό δικαίωμα νά ζήση το ελάχιστον 105 έτη 
καί εκατοντοΰται γέροντες αντί νά ώσιν έκτα-
κτα φαινόμενα ώς οί γίγαντες και οι νάνοι, θά 
έλογίζοντο μόνον ώς υγιείς άνθρωποι οίτινες δι-
ένυσαν μέχρι τέλους τον βίον των. 

Κατά δύστυχίαν ή μακροβιότης εΐναί τι 
νιον διότι ό βίος των πλείστων ανθρώπων παρί-
στησι κατά τό μάλλον καί ήττον επί τά πρό-
σω χωρούσαν αύτοκτονίαν. Έάν επιμελούμεθα 
τήν υγείαν ημών επί τοσούτον, όσον φροντίζομεν 
διά τά ωρολόγια μας, ήθέλομεν διατηρήσει 'επί 
μακρόν τον βίον ημών. 'Ημείς νομίζομεν ότι ο 
ανθρώπινος οργανισμός δύναται νά άνανεοϋται 
διαρκώς άφ' έαυτοϋ και δέν χρήζει τοσαύτης 
επιμελείας όσης έχει ανάγκην οιοσδήποτε μηχα-
νισμός τοϋ ωρολογίου. 

Ό Σερ Βενιαμίν Ρίτσαρδον άπαξ επί μακρόν 
συνδιελέχθη μετά τίνος μηχανικού, ή δέ συνέν-
τευξις αυτη διήγειρεν είς τήν διάνοιαν αυτοϋ 
λίαν περιέργους σκέψεις. Ό μηχανικός ούτος 
διηύθυνεν ατμομηχανήν ήτις είργάζετο μετ' 
άμέμπτου ακριβείας έπί έννενήκοντα ετη. 'Οκτώ 
μηχανικοί έντός τούτου τοϋ χρονικού διαστή-
ματος διεδέχθησαν αλλήλους· ' άπαντες έξην-
τλοϋντο κατά τάς δυνάμεις έξ ασθενειών η τοϋ 
γήρατος, ή δέ μην ανή τήν κίνησιν τής όποιας 
ούτοι εκανόνιζον διέμεινε νέα ώς νά ητο κατα-
σκευασμένη πρό μικροΰ. Τέσσαρες εκ τών μηχα-
νικών αυτής έπεσον θύματα τής άκρατείας των, 

δύο επαθον έκ παρεκτροπών τής νεότητος, έτε-
ρος έξησθένησε διότι άνέλαβεν έργον υπερβαίνον 
τάς δυνάμεις του, άλλος άπέθανεν εκ περιπε-
τείας προελθούσης έκ τής απροσεξίας αύτοϋ. 
Έν τούτοις ή μηχανή εξακολουθεί εργαζομένη 
μετ' άμέμπτου ακριβείας, έπιζήσασα Εκείνων 
οϊτινες έφρόντιζον περί τής διατηρήσεως αυτής. 

Η έπ' αιώνα σχεδόν διατήρησις τής μηχανής 
έξηγεΐται εκ τοΰ, ότι αυτη τακτικώς έξετέλει 

καθ' εκάστην ώρισμένον ποσόν εργασίας χωρίς 
νά μεταβαίνη εκ τής άτακτου ενεργείας εις τήν 
τελείαν άκινησίαν. Οί μεγάλοι λέβητες τής μη-
χανής|δΐετηροϋντο έν μεγίστη καθαριότήτι· στα-
γόνες τινές ελαίου εγκαίρως έγχεόμενοι δέν 

αφηνον νά αμβλύνονται τά ελατήρια' αυτής έκ 
τής εκτάκτου προστριβής. Δέον να προσθέσωμεν 
έν τέλει ότι αΰτη υπό τό είδος καλής ποιότη-
τος γαιανθράκων έλάμβανεν είδος τι, αναγ-
καίας πρός διατήρησιν αυτής, τροφής καί δέν 

επινεv άλλο τι εκτός τοϋ ύδατος. 

Καν οι οκτώ μηχανικοί επεμελοϋντο κατά 
τόν αυτόν τρόπον τήν ζωήν των, εκλέγοντες 
την κατάλληλο ν τροφήν καί λαμβάνοντες τά 
απαιτούμενα πρός διατήρησιν τής ζωής των μέ-
τρα καθ' ον τρόπον έφρόντιζον περί τής είς αυ-
τούς έμπιστευθείσης μηχανής, δεν θά ησαν όλι-
γώτερον μακροβιώτεροι αυτής άντί νά άποθνή-
σκωσιν έν τω άνθει. τής ηλικίας των η νά δί-
δωσι τον βαρύν καί άκαιρον φόρον εις τάς ασθε-

νείας. Οί επιθυμούντες νά άπολαύωσι διαρκούς 
νεότητος δέον εγκαίρως νά θέτωσι τήν υποψη-
φιότητά των έν τή σειρά των εκατονταετών γε-
ρόντων. Η μακροβιότης δέν είναι τυχαία, αυτη 
δεν είναι δυνατόν νά κερδίζηται ώς έν τω λα-
χείω, έν τω όποίω ενίοτε ό κατά τήν τελευ-
ταίαν στιγμήν αγορασθείς κλήρος κερδίζει Ό 
άνθρωπος δέν πρέπει νά αναμένη τά πρώτα συμ-
πτώματα τής καταστροφής όπως εισαξη έν τω 
καθημερινώ του βίω καθόλου κανονικάς έξεις. 
Οί άγγλοι λέγουσιν ότι αί παρεκτροπαί της νε-
ότητος είναι ειδός τι συναλλάγματος όπερ έξο-
φλητέον μετά τριάκοντα ετη μετά τοΰ προσθέ-
του τόκου. 

Γυνή τις ήτις διετήρησε μέχρι τής πεντη-
κονταετοϋς της ηλικίας τήν λεπτοφυή άνάπτυ-
ξιν τοϋ σώματός τις, τήν ζωηράν καί μαγευτι-
κήν όψιν τοϋ προσώπου της καί ήτις έφαίνετο 
ωραιότερα καί νεωτέρα καί αυτής τής θυγατρός 
της, εις τήν έρώτησιν ένός συντάκτου τής 
Chamber s Journal τίνι τρόπω αυτη προεφύλα-
ξεν εκ τής καταστροφής τήν πραώτητά της άπήν-
τησεν: ότι αυτη άνετράφη εν χωρίω υπό καθα-
ρόν αέρα, ουδέποτε άνέπνευσε τόν μεμολυσμέ-
νον αέρα τών εσπερίδων καί τών χορών καί δέν 
έπεβάρυνε τόν στόμαχόν της διά δείπνων έν 
προκεχωρηκυία ωρα τής νυκτός. 

Είς νεανίας ήρώτησέ ποτε γέροντα έννενή-
κοντα έτών, διά τίνος θαύματος ουτος ήδυνήθη 
νά διατηρήση άβλαβη τήν ΰγείαν του μεθ' όλον 
αυτοϋ τό βαθύ γήρας. Ό γέρων οδηγήσας τόν 
νεανίαν εϊς τόν πλήρη καρποφόρων δένδρων κη-
πον του καί δείξας μηλέαν τινά βρίθουσαν μή-
λων είπεν έν τή νεότητί μου έφύτευσα ταϋτα 
τά δένδρα καί ϋμεϊς θαυμάζετε πώς έλαχεν εις 
έμέ ή περισύλλεξις τών καρπών των: έκ τοϋ φυ-
τευθέντος κατά τήν νεότητα, πάντοτε κατά τό 
γήρας περισυλλέγ εται ο καρπός. 

'Απαραίτητον είναι όπως ό άνθρωπος μή υπο-
φέρη διά τάς αμαρτίας τοϋ πατρός η τοϋ πάπ-
που του αϊτινες ενίοτε έτι από τής ημέρας τής 
γεννήσεως προσδιορίζουσι τόν άνθρωπον εις πα-
ράκαιρον θάνατον. Τρεις αλάνθαστοι ιατροί: ή 
εγκράτεια, ό καθαρός άήρ και αί σωματικαί 
ασκήσεις ανυπερθέτως καθιστώσι τόν ανθρωπον 
μακρόβιον. 

Κατά δυστυχίαν σχεδόν ουδείς υποβάλλεται 
κατά τήν άπαλήν νεότητα του υπό τήν πειθαρ-

γίαν εις τους τρεις μνημονευθέντας μεγάλους 
διδασκάλους ήτις πραγματοποεϊ τό ιδανικόν 

ανθρώπου περί τής μακροβιότητας άνευ ση-
μαντικής έξασθενήσεως τών δυνάμεών του. Μό-
νον κατά τήν πρώτην έφοδον τοϋ γήρατος λίαν 
βραδέως άρχονται νά έπιζητώσι τρόπους πρός 
άπόκρουσιν τοϋ κακού τό όποιον δέν έφρρόντισαν 
ένωρίτερον νά προλάβωσι. Τίνες διά μιας κλί-
νουσι τόν αυχένα πρό τοϋ γήρατος καί περιπί-
πτουσα είς τελείαν νάρκωσιν κατά τε τό σώμα 
καί τήν ψυχήν, επωφελούμενοι τής εξαιρετικής 
θέσεως τοϋ γήρατος τήν οποίαν καταχρώνται 
όπως άποθέσωσιν άφ' εαυτών πάντα κόπον καί 
όπως έλευθέρως άδημονώσι. Τοιαύτη θεωρία περ-
τής εξαιρετικής θέσεως τοϋ γήρατος, ώς λέγει 

ο Μονταίν, ρυτιδοΐ τόν νοϋν περισσότερον η τό 
πρόσωπον καί ουδέποτε η λίαν σπανίως γίνεται 
έπαισθητή εις τήν ψυχήν ήτις γηράσκουσα ου-
δέποτε αισθάνεται έξώδωσιν ή εύρώτα. "Ετεροι 
περιπίπτουσα είς τό άντίθετον άκρον καί σπου-
δώζουσι νά άπατήσωσιν εαυτούς έπαναλαμβά· 
νοντες τάς ένασχολήσεις καί τάς απολαύσεις 
της πρώτης νεότητος. ((Ο Κικέρων, λέγει ό 
Μονταίν, άγαπα νά εΰρίσκη έν τω νεανία τά 
χαρακτηριστικά τοϋ γέρατος, έν δε τω γέροντι 

-τα τής νεότητος (Cicovonis de eenoctute.)» 
Δυστυχώς συμφώνως πρός τοϋτο τό σύγγραμμα 

δύσκολον είναι νά τεθώσι τά όρια μέχρι τών 
οποίων οί γέροντες δύνανται νά έπιστρέφωσιν 
είς τά οπίσω πρός τάς έξεις τής νεότητος των. 
Οί έπαινοι οϊτινες αποδίδονται εις τόν Κάτωνα 
τόν Πρεσβύτερον ένεκα τής εκμαθήσεως κατά 
την ο γ δοηκο ν τα ε τ ή του ήλικίαν τής ελληνικής 
γλώσσης άπαρίσκουσιν εις τόν Μονταίν. 

Έπ' έσχάτων ό Ματιό Άρνολδ, άγγλος συγ-
γραφεύς, ένόμισεν ότι δύναται νά αναχαίτιση 
τήν γεροντικήν έξασθένησιν τών δυνάμεων διά 
τής ύπερπηδήσεως τών κωλυμάτων καί κατά 
τινα λαμπράν ήμέραν έξηπλώθη φαρδύς πλατύς 
επί τής γης ότε έπήδησε φραγμόν τινα. 

Οίκοθεν έννοεΐται ότι είς ένα νεανίαν τοιαύτη 
πτώσις δέν θά έπέφερε σπουδαία αποτελέσματα, 

εν τούτοις αύτη κατέστη θανατηφόρος εις ένα 
έξηκονταπενταετή γέροντα. 'Εκείνοι οϊτινες ες 
άπαλών όνύχων συνετώς κατεγίνοντο περί τήν 
ενίσχυσιν τής διανοίας καί τοϋ σώματός των 
διά καθημερινών ασκήσεων επί μακράν χρόναν 
διατηροϋσι τάς διανοητικάς και φυσικάς των 
δυνάμεις άκμαίας χωρίς νά παρατηρώσι τά άνη-
συχιτικά συμπτώματα τής αδυναμίας.O πρε-
σβύτερος Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος ηρξατο να 
αϊσθάνηται κάματόν τινα έκ τής ιππασίας μόνο· 
κατά τό όγδοηκοστόν έβδομο ν έ'τος τής ήλικί-

ας του, Ό λόρδος Πάλμεστρον έν τη όγδοη-
κονταετή του ήλικία ένέβαλεν είς έκπληζιν τούς 
οικείους του διά τής ίσχυρας μνήμης του και 
χωρίς νά σφάλλη έπανελάμβανεν έκ στήθους 

εκατοντάδας στίχων έκ τών γεωργικών τοϋ Βιρ-
γιλίου. Ό Γλάδστων γεννηθείς κατό τό 1809 
μέχρις εσχάτων έσχιζε ξύλα καί ήγόρευεν έπί 

ωρας εΰγλώττως. 
Οί μή προβλεπτικοί άνθρωποι οϊτινες άρχί-

ζουσι τόν κατά τοϋ γήρατος αγώνα των μόνον 
κατά τήν έφοδον αΰτοϋ, δέν προσέχουσιν άρ-
κούντως περί τήν έκλογήν τών μέσων πρός εξου-
δετέρωσα τοϋ άρξαμένου κακοϋ. 'Αναμφιβόλως 
ή έπανάληψις όψε τών σωματικών ασκήσεων, 
έπί μακρόν χρόνον παραμεληθεισών,—είναι συ-
νετή, άλλα τό παν πρέπει νά σταθμίζηται πρός 
ας έχει ό άνθρωπος δυνάμεις. 

Η μηχανή ητις προεκάλεσεν έν τώ Βενιαμίν 
Ρίτσκρδην τοιαύτας ύγιας σκέψεις διέμεινε νέα 
ώς ην κατά τήν πρώτην ήμέραν τής έξαγωγής 
της έκ τοϋ μηχανουργείου διότι διαρκώς έξετέ-
λει έν καί τό αυτό ποσόν τής εργασίας έν δια-
στήματι έννενήκοντα έτών. Έάν δέ πειραθη νά 
θέση τις είς ένέργειαν μηχανήν τινα σκωριάσα-
σαν σχεδόν άνευ άντιλογίας δύναται νά προείπη 
ότι αύτη θά συντριβή ένεκα τών ΰπερμέτρων 
αγώνων οΰς θά κατέβαλλεν κατά τήν κίνησιν 
τοιαύτη μηχανή δύναται νά χρησιμοποιηθή μό-
νον υπό τόν όρον νά διευθύνηται προσεκτικώς 
καί μετά προφυλάξεως. 
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(Δ ι ή γ η μ α) 

'Υπό τοϋ διασήμου Ρωσου συγγραφέως 
ΚΟΜΗΤΟΣ ΛΕΟΝ. ΤΟΛΣΤΟΗ 

(Μετάφρασις έκ τοϋ Ρωσσικοϋ) 
(Συνέχεια ίδε άριθ. 17.) 

Πόθεν είσθε; έφώνησεν ο Βασίλειος Αν-
δρέεβιτς. 

Α -α — α σ.«ί ! μόνον ήκούετο. 
—. Πόθεν ; επαναλαμβάνω. 
Α—α— σκιέ ! δι' όλης τής δυ-

νάμεως έφώνησεν είς έκ τών χωρικών, έν τούτοις 
αδύνατον ήτο νά γίνη καταληπτόν έκ τίνος χω-
ρίου ούτοι ήσαν. 
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Mετ' ολιγον τά δύο έλκυθρα συνεκρούσθησαν, 
Οι χωρικοί δεν ηθελον νά ΰποχωρήσωσαν εις 

τό έλκυθρον τοϋ Bats. Άνδρέεβιτς. 
—Κτύπα, μή υποχωρεί, έφώναζον οι δύο χωρι-
κόι. εις τόν έκπληροϋντα τα χρέη ηνιόχου. 
—Έκ τής πανηγύρεως έπιστρέφουσιν, είπεν ό 
Νικήτας — ό οίνος τί δέν κάμνει. 
—Μάτην βασανίζουσι τόν ίππον. Πραγματικοί 
Άσιανοί. 

Έπί τινας στιγμάς ήκούετο ό βραχνιασμός 
τού βασανισθέντος Ιππου καί αι φώναί των με-

θισμένων χωρικών, είτα δε άπαντες έσίγησαν. 
Έκ τών πέριξ οΰδεν ήκούετο έκτός τοϋ συρίτ-
τοντος άνεμου και τοϋ έλαφροϋ κρότου τοϋ πα-
ραγομένου εκ. τής προστρίψεως τοϋ έλκύθρου έπί 
τοϋ κατά μέρη ανωμάλου έδάφους. 

Ή συνάντησις αύτη τών μεθύσων ένέβαλλε 
θάρρος καί εΰθυμίαν εις τόν Βασ. Άνδρέεβιτς, 
οστις παρατόλμως χωρίς νά παρϊτηρή τους όδο-

δείκτας έδίωκε τόν ίππον. 
Ό Νικήτας δεν είχέ τι νά πράξη, διά τοϋτο 

ένύσταίεν. Εξαίφνης ό ϊππος έστη καί ο Νι-
κήτα; παρ' ολίγον θά έπιπτεν. 
—ιδού πάλιν ημείς δέν οδεύομεν καλώς, είπεν 
ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς. 

— Διατί ; 
—Ιδού δεν φαίνονται οί δδοδείκται. Ώς φαί-
νεται, έχάσαμεν πάλιν τόν δρόμον. 
—Έχάσαμεν τόν δρόμον. πρέπει νά τόν εύρω-
μεν, συντόμως είπεν ό Νικήτας οστις έστη έπί 
στιγμήν, είτα βυθίζων έλαφρώς μέχρι γονάτων 
έντός τής χιόνος έπί τι ν α χρόνον ότέ μέν έφαί-
νετο ότέ δέ έχάνετο έκ τής όψεως καί έπί τέ-
λόυς έπέστρεψε. 
—Δέν υπάρχει εδώ δρόμος, δυνατόν ακόμη εις 
τά εμπρός νά εΰρεθή που, είπεν ούτος καί έκά-
θησεν εις τό έλκυθρον. 

"Ηρξατο ήδη νά γίνηται σκοτία. Ή καται-
γίς δέν ένισχύετο άλλά καί δεν έπαυεν. 
—"Aχ, αυτούς τουλάχιστον τούς χωρικούς νά 
συναντήσωμεν, ειπεν ό Βασίλειος Άνδρεεβιτς. 
— 'Ιδού δέν τούς έφθάσαμεν, ώς φαίνεται άπε-
πλανήθημεν. "Ισως καί αυτοί έχασαν τόν δρό-
μον ειπεν ό Νικήτας. 

— Ποΰ δέ νά ΰπάγωμεν τώρα ; είπεν ό Βα-
σίλειος Άνδρέεβιτς. 
• -Πρέπει νά άφεθώμϊν εις τήν οξύνοιαν τοϋ ίπ-
που, είπεν ο Νικήτας — δός μοι τάς ηνίας. 

"Ο Βασίλειος Άνδρεεβιτς άφήσας τάς ηνίας 
τοϋ ίππου με τ' εύχαριστήσεως έτριβε τάς χει-
ρας του αιτινες έν τοίς θερμοίς χειροτιους ήρ-

ξαντα να παγώνωσι. 
Ό Νικήτας λαβών τας ηνίας μόνον έκρατει 

αυτάς καί προσεπάθε·. νά μή τάς κινή. Ό ίπ-
πος στρεφόμενος πρός τό εν καί έτερον μέρος 

ήρξατο να αλλασση επ ολίγον την διεύδυνσιν. 
—Μόνον έποϋ δεν όμιλεϊ, έψιθύρισεν ο Νικήτας. 
Ίδέ, τί κάμε; : βαδίζει μετά περινοίας. "Α-
ριστα. 

Ό άνεμος ήρξατο νά πνέη οπισθεν, τό ψύχος 
όλίγον έμετρίασε. 
—Καί συνετός είναι, ελεγεν ο Νικήτας καυχώ-
μενος έπί τώ ϊππω. 
— Οι ίπποι τών Κιργίζων είναι μεν ισχυροί 
άλλα μωροί. 'Αλλ' ούτυς, ιδε, πώς σείε·, τα 
ωτα του. Δέν είναι ανάγκη τηλεγράφου, κατα-
λαμβάνει τό θέλημα τοϋ κυρίου του. 

Δεν είχεν ήδη παρέλθει ημίσεια ώρα καί εις 
τά εμπρός πραγματικώς έμαύριζεν άντικείμενόν 
τι : δάσος ητο δέν διεκρίνετο· έκ δέ τοϋ δεξιοϋ 
μέρους έφάνησαν πάλ.ιν ο: όδοδείκται. 

Έγένετο κατάδηλον ότι πάλιν εϊσήλθον εις 
τόν δρόμον. 
— Ίδέ πάλιν τό Γρίσκινο, εφώνησέν ό Νι-
κήτας. 

Καί πράγματι, τώρα άριστερόθεν είδον τά 
παγωμένον ΰποκάμισον τό κρεμάμενον έν τή 
α ύλη οικίας τινος. Ευθύς ώς εισήλθον εις το 
χωρίον ό άνεμος έφαίνετο ώς νά έκόπασεν, ήν 
νηνεμία, θερμότης ήκούοντο άσματα καί ή ύλα-
κή τοϋ κυνός. Έπί τοσούτον δέ έπήλθενή σκο-
τία ώστε έν τισι παραθύροις είδον φώτα. Ό 
Βασίλειο; Άνδρέεβιτς ώδήγησε τό ελκυθρον 
πρός τήν μεγαλειτέραν οικίαν τοϋ χωρίου καί 
έσταμάτησεν αυτό έν τή αυλή. 
—Φώναξε τόν Ταράσιον, είπεν ούτος εις τόν 
Νικήτας, έπλησίασεν εις τό υπό τής χιόνος κα-
λυφθέν άλλά φωτιζόμενον παράθυρον καί διά 
τής μάστιγός του έκρουσεν αυτό. 

—- Ποϊς είναι ; έφώνησαν έσωθεν εις τήν 
πρόσκλησιν τοϋ Νικήτα. 
-—Οι Μπρεχούνοβοι, ψυχίτσα μου, άπήντησεν 
ό Νικήτας, —έξελθε έπί μικρόν. 

Άπομακρυθέντες τοϋ παραθύρου καί άνοίξαν-
τες τήν διπλήν θύραν της οικίας έξήλθον εις 
γέρων φέρων έπί τής κεφαλής χωρικόν ΰψηλόν 
πίλον καί γούναν έρριμένην έπί τοϋ λευκοϋ υπο-
καμίσου του καί ο υιός του φέρων έρυθρόν ΰπο-
κάμισον καί δερμάτινα υποδήματα. 
—Καλώς ήλθετε, είπεν ό γέρων. 
—Έχάσαμεν τόν δρόμον άδελφέ, είπεν ό Βασί-
λειος Άνδρέεβιτ;, ήθέλομεν νά ΰπάγωμεν εις 
τό Γοριάτσκινο αλλ' ιδού ήλθομεν εις τό χωρίον 
σας. Άνεχωρήσαμεν καί πάλιν ήλθομεν ίδώ. 
— Ίδέ, πώς άπεπλανήθητε ! ειπεν ό γέρων, 

Πετρούσκα. πήγαινε, ανοιξου τήν θύραν του 
σταυλου ειπεν ούτους άποναθεϊς εις τόν υίον 

του. 
Εύκολον ειvε, είπεν ό υιός του δι' ενθύμου 

τόνου τής φωνής καί έτρεξε πρός τόν σταϋλον. 

—'Αλλ' ημείς, αδελφέ, δέν έχομεν σκοπον να 
δανυκτερεύσωμεν είπεν ό Βασίλ. Άνδρέειιτς. 
__ Ποϋ θά ύπάγητε τήν νύκτα, διανυκτερεύ-
ατε εδώ. 

'Εγώ μετα χαρας θα έμενον άλλά πρέπει νά 
άναχωρήσω. 

Τότε τουλάχιστον θερμάνθητε, έλθέτε πλη-
σίον εις τό σαμοβάριον, είπεν ό γέρων. 

— Αυναμεθα να θερμανθώμεν, είπεν ό Βασίλειος 
Άνδρεεβιτς —δεν θα σκοτεινιάτη περισσότερον 
ή δέ σελήνη θά άνατέλλη—θά φωτίση. 
—Άς είσέλθωμεν νά θερμανθώμεν Νικήτα. 
—Αι, δυνάμεθα, είπεν ό Νικήτας όστις έτρεμεν 
εκ τοϋ ψύχους καί πολύ έπεθύμει νά θερμάνη 
κατακλιθείς έπί τής θερμάστρας τά μέλη του. 
Ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς εισήλθε μετά τοϋ 

γέροντο; εϊς τήν οίκίαν, ό δέ Νικήτας ώδήγησε 
τόν 'ίππον εΐς τόν σταϋλον. Αί ορνιθες έκει μετά 
τοϋ αλέκτορος ήρχισαν να φωνάζωσι. Τά πρό-
βατα φοβηθέντα έπαιον τούς πόδας των εις τήν 
παγωμένην κοπρίαν καί συνεσπειρώθησαν επί τό 
αυτό ό δέ κύων έν απελπισία όργιλως ΰλάκτει 
διά τήν είσέλευσιν τοϋ ξένου. Ό Νικήτας προ-
σεφώνησενδλα τά ζώα, έζήτει συγγνώμην παρά 

τών ορνίθων καθησυχάζων οϋτάς δτι τού λοιποϋ 
δέν θά άνησυχίση, έπέπληξε τά πρόβατα διότι 
άνευ αιτία; έφοβήθησαν καί δέν έπαυσε άπό τοϋ 
νά συμβουλεύη τόν κύνα καθ' εν χρόνον έθετον 
τόν ίππον έν τώ σταύλίο. 
—'Ιδού, ούτω καλώς έχει, είπεν ό Νικήτας ' αποτινάσσων αφ εαυτου την χιόνα. Ιδε, σκα-
νει ! 'Αρκεί τοιαύτη υλακή ' 'Αρκεί, μωρέ. 
'Αρκεί. Μόνον όπου ανησυχείς, είπεν ούτος, 
ήμεΐ; δέν είμεθα κλέπται. είμεθα ξένοι σας. 
Τοποθετήσας τά έλκυθρον, ό Νικήτας εϊσήλθεν 
είς τήν οίκίαν. 

Ή οικία εις τήν οποίαν είσήλθεν ό Βασίλειος 
Άνδρέεβιτς ήν ή πλουσιωτάτη τοϋ χωρίου. 
Ή οικογένεια τοϋ γέροντος είχε πέντε μερίδια 
αροσίμου γης άροτρία δέ έπ' ένοικίω καί έτερων. 

Έν τω σταυλω ΰπήρχον εξ ίπποι, τρεις άγε-
λάδες, δύο μόσχοι καί είκοσι πρόβατα. Έν τή 
οικία έιχων είχοσι δύο ψυχαί : τέσσαρες ως οι 
τοϋ οικοδεσπότου νυμφευμένοι, εξ έγγονοι, δύο 
δυσέγγονοι τρία ορφανά καί τέσσαρες νύμφαι 

μετά τών τέκνων των. Ή οικογένεια αύτη πα-
ριστα έξαίσιόν τι φαινόμενον διότι ην ή μόνη 

ήτις δεν είχε διαιρεθή. Έν τούτοις καί έν αύτη 
ηρξατο υπόκωφο; μεταξύ τών γυναικών έρις 
ητις άναποφεύκτως θά άπήλλαγεν είς διαίρεσιν 

τής πολυμελούς ταύτης οικογενείας. Δύο υιοί 
του οίκοδεσπότου ειργάζοντο έν Μόσχα, ό δέ 

τρίτος υπηρέτης έν τω στρατώ. Τώρα έν τή οι-
έζων ο οικοδεσπότης, ή σύζύγός του, ό έγ-

γαμος υιός του καί έκ Μόσχας διά τήν έορτήν 

ελθών υιος του, όλαι αι γυναίκες και τα παι-
δία- έκτος τών οίκείων έφιλοξενεΐτο καί ό τού 
γείτονος χωρίου δήμαρχος. 

"Ανωθεν τής τραπεζης έν τώ δωματίω ένθα 
έκάθητο ό Βασίλ. Άνδρεεβιτς έκρέματο λάμπα 
άπλέτως φωτίζουσα. Έπι τής τραπέζης έκειντο 
τά διά τό τέϊον χρειώδη, φιάλη πλήρης 
βότκας, επιδόρπια κλπ. Έν τή πρώτη θέ-
σει έκάθητο ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς φέρων 
μόνον τήν μικράν γούναν του καί τρίβων τούς 
παγωμένους μύστακας και παρετήρει τών δια-
περαστικών οφθαλμών του τού; έν τώ δωματίω 
οντας. Εκτός τοϋ Βασιλείου Άνδρέεβιτς έν τή 

θέση έν τή όποια έτίθετο τό σαμαβάριον έκά-
θητο δ γέρων οικοδεσπότης έχων πολιόν τον 
πώγωνα καί φέρων ΰποκάμισον ές ΰφάσματος 
ΰφανθέντος έν τή οικία· παρ' αύτάν έκάθητο ό 
έκ Μόσχας έλθών υιός του φέρων άγοραστόν ΰ-
ποκάμισον καί έχων αθλητικούς ώμους καί δ 
πρεσβύτερος υιός του επίσης έχων εύρείαν ώμο-
πλάτην, μακρούς μύστακας, έν δέ τω άκρω τής 
τραπέζης έκάθητο ισχνός τις καίπυρράν τήν κό-
μην καί τόν πώγωνα έχων γέρων — ο δήμαρ-χος. 

Οι χωρικοί άφοϋ έπιον βότκαν καί έφαγον 
έκ τών έπιδορπίοιν ήτοιμάσθησαν νά πίωσι τέϊον 
Έν τώ αΰτώ δωματίω κινούσα τόν λίκνον τοϋ 
νεογεννήτου τέκνου της έκάθητο ή σύζυγος τοϋ 
πρεσβυτέρου υίοϋ τοϋ οΐκοδεσπότου. Ή οικοδέ-
σποινα μέ πρόσωπον εύλογιασμένον, έφιλοξένει 
τόν Β. Άνδρέεβιτς. 

Καθ' ην στιγμήν ο Νικήτας είσήλθεν εις τό 
δωμάτιον, ή οικοδέσποινα θέσασα βότκαν έν 
κυπέλλω προσέφερεν αυτήν εϊς τόν Νικήταν. 

— Μή άρκεΐτα·. νά πίης, Νικήτα, τοϋτο είναι 
άδύνατον, πρέπει νά μας συγχαρής έπί τη έορτη 
είπεν δ γέρων. 

Ή οψις καί ή οσμή τής βότκας ιδία κατά 
ταύτην τήν στιγμην οτε ο Νικήτης είχε παγώ 
σει καί άπηδησε ισχυρώς έτάραξαν αύτόν. 
Ούτος έσκυθρωπασεν καί ανατινάξας έκ τών εν-
δυμάτων και τού πίλου του τήν χιόνα έστη πρό 
τών εικόνων και τρις ποιήσας τό σημειον τοϋ 
σταυρού έγονυπέτησε πρό αυτών, είτα στραφείς 
πρός τόν νέροντα οΐκοδεσπότην, κατά πρώτον 
εις αυτόν έποίησεν ΰπόκλισιν, είτα εις άπαντας 
τούς παρά τήν τράπεζαν καθήμενους έπειτα 
εις τάς γυναίκας, συγχαίρων άμα έπί τή εορτή 
—Αϊ, έπάγωσες δέδο ; (θείε), είπεν ό πρεσβύ-
τερος υιός τοϋ οΐκοδεσπότου ιδών τό ΰπό τής 
χιονος κεκαλυμμένον πρόσωπον, οφθαλμούς και. 
πώγωνα τυύ Νικήτα. 

Ό Νικήτας έξέβαλλε τήν γούναν του, έτί-
ναζεν αύτήν, έθεσεν αυτήν έπί λιθίνων πλακών 
τής θερμότητος καί έκάθησε παρά τήν τράπεζαν 
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Καί εις αυτόν προσέφερον βότκαν. 'Επέστη δι' 
ουτόν στιγμή κρισίμου πάλης : ούτος ολίγον 
έλειψε νά λάβη τό κύπελκαη καί νά εκκενώσω 
είς τό στόμα του τό άρωματικόν και σπινθη-
ρίζον υγρόν αλλ' άτενίσας εις τό Β. Άνδρέε-
βιτς ένεθυμήθη τήν ένορκον υπόσχεσίν του περί 
άποχης άπό των μηθυστίκών ποτών, ένεθυμήθη 
τά διά τήν βότκαν πωληθέντα υποδήματά του, 
ένεθυμήθη τόν μετά τής συζύγου του παρανο-
μώς συζώντα βαρελοποιόν, ένεθυμήθη τήν υπό-
σχεσίν του κατά τό έχρ νά αγοράση ΐππον, άνε-
στεναξε καί ήρνήθη νά δεχθη τό ποτήριον. 

— Δέν πίνω, ταπεινώς ευχαριστώ, είπεν 
ούτος σκυθρωπάζων καί απήλθε νά καθήση παρά 
τό παράθυρον. 

— Διατί δεν πίνεις, είπεν ό πρεσβύτερος 
υιό; τοϋ οικοδεσπότου. 

— Δέν πίνω, δέν πίνω, είπεν ό Νικήτας, 
χωρίς νά έγείρη τοΰς οφθαλμούς του καί έκα-
θάριζεν έκ τών πάγων τόν μύστικα- καί τόν 

πώγωνά του. 
—· Δέν τόν ωφελεί, είπεν ο Βασίλειος Άν-

δρίεβιτς, καί πιών βότκαν έφερεν εις τό στόμα 
του τεμάχιον όστοϋ κρέατος προβείου. 

— Αί', τότε νά πίη, τέίον, είπεν ή φιλόξενος 
οικοδέσποινα, φαίνεται ότι ό καυμένος έπάγωσε. 

—· Τί, έκάμετε τό τέίον; 
— Έτοιμον είναι, είπεν ή νεωτέοα. 
Έν τω μεταξύ ό Βασίλειος Άνδρέεβιτς διη-

γεϊτο πώς άπεπλανήθησαν, πώς δίς επέστρεψαν 
εις τό αυτό χωρίον, πω- περιεφέροντο έν τη χι-
όνι, πώς απήντησαν τους μεθυσμένους. 

— Απ' εδώ έως εις τήν Μολτσάνοβκαν καί 
μικόν έτι παιδίον δύναται νά όδηγήση τό έλ-
κυθρον, σεΐς δέ δέν έφθάσατε είπεν ό γέρων. 

— Άλλως τε δύνασθε νά διανυκτερεύσατε 
έδώ. Αι γυναΐκες θά στρώσωσι, κατίπειθεν ή 
γραία. 
— Αύριον δύνασθε νά άνχχωρήτητε, καλόν 

θά ήτο, έπεβεβαίου ό γερων. 
— Αδύνατον είναι, άδελφέ, έχω κατεπεί-

γουσα ν έργασίαν, είπεν ό Βασίλειο; Άνδρέε-
βιτς—.μίαν ώραν άν άμελήσης έντός ένός έτους 
δεν δϋνασαι νά τελείωσης τήν έργασίαν σου, 
προσέθηκεν ουτος ενθυμηθείς τό δάσος καί τοϋς 
εμπόρους οϊτινες πλειοδοτούσες θά τω άνήρπον 
τό έκ τα κ τον τούτο εύρημα. Τί λέγεις. θά φθά-
σωμεν έκεϊ, άπετάθη ουτος εις τόν Νικήταν. 

Ό Νικήτας έπί πολύν χρόνον δεν άπήντα. 
ως φαίνεται, όλως ην βεβυθισμένος εις τήν έκ-

πάγωσιν τοϋ πώγωνος καί τοϋ μύστάκος. 
— Μήπως άποπλανηθώμεν πάλιν, είπεν ού-

τος μετά λύπης. 'Ο Νικήτας ήν σκυθρωπός δι-
ότι περιπαθως ήθελε νά πίη βότκαν καί τό μό-
νων όπερ ηδύνατο νά κατευνάση τοϋτο το πάθος 

ην τό τέίον, τέιον δέ άκόμη δέν τω προσεφερον 
— Νά μάς ό ξηγήσουν μόνον έως ου λάβω-

μεν τήν ευθείαν διεύθυνσιν, είτα δέ είναι άδύ-
νατον νά άποπλανηθώμεν άφοϋ διέλθωμεν τό 
δάσος θά φθάσωμεν είς τό μέρος. είπεν ό Βα. 
σίλειος Άνδρέεβιτς. 

— Όπως διατάσσητε, Βασίλειε Άνδρέεβιτς 
ειπεν ό Νικήτας, λαμβάνων τό προσφερόμενον 
αΰτώ κύπελλον τείου. 

—· Νά πίωμεν τό τέίον καί ώρα μας καλή. 
Ό Νικήτας ουδέν άντείπε, μόνον εκίνησε 

τήν κεφαλήν του καί μετά προσοχής θέσας τέ-
ίον εις τό τρυβλίδιον ήρξατo διά τοϋ άναθρώ-
σκοντος άτμοϋ νά θερμαίνη τάς παγωμένα; χεΐ-
ρας του· είτα άποκόψας σμικρό τα τον' τεμάχιον 
σακχάρου έποίησεν υπόκλισιν είς τόν οικοδεσπό-
την καί είπεν: 

— Εις υγιείαν σας— καί έρρόφησε τό θερ-
μαϊνον υγρό ν. 

- " Α χ , νά μας ώδήγει τις έως ού λάβωμεν 
τήν ευθείαν διεύθυνσιν είπεν ό Βασίλειο' 'Αν-
δρέεβιτς. 

— Διατί όχι, τοϋτο είναι δυνατόν, είπεν ό 
πρεσβύτερος υιός. Ό Πετρούχας θά έτοιμάση 
τό έλκυθρόν μας καί θά σάς όδηγήση έως έκεί. 

— Λοιπόν ώδήγησόν μας, άδελφέ εγώ πλέον 
θά σε ευχαριστήσω. 

— Διατί νά τόν πληρώσης, είπεν ή φιλόφρων 
οικοδέσποινα. 

— Εύκολον είναι, είπεν ό Πετρούχας μει-
διών, καί παρευθύς λαβών έκ τοϋ ήλου τόν πί-
λον του έτρεξε· εις τόν σταΰλον. 

Έως ού έτοιμάσωσι Ti έλκυθρον ό διάλογος 
επανήλθα είς εκείνο τό θέμα όπερ διεκόπη κατά 
την άριξιν τοϋ Βασιλείου Άνδρέεβιτς. Ό γέ-
ρων οικοδεσπότης παρεπονεϊτο είς τόν γείτονα 
δήμαρχον κατά τοϋ τρίτου υίοϋ του όστις έπί 
τη εορτή ουδέν τώ άπέστειλεν έκ Μόσχας, ένω 
είς τήν σύζυγόν του έστειλε· ώς δώρον γαλλι-. 
κόν κάλυμα τής κεφαλή;. 

— Διαφθείρεται ή νεολαία, είπεν ο δήμαρ- χος. 

— Αφότου ήρξατο τό κακόν τοϋτο, είπεν ο 
γέρων οικοδεσπότης, τό πάν άχαρι κατέστη. Οι 
νέοι διεφθάρησαν. 'Ιδού ό Δεμότσκιν συνετριψε 
τήν χείρα τοϋ πατρός του. 

—- Ολον τό κακόν, ώς φαίνεται, προέρχε-
ται από τόν πολύν νοϋν, 

Ό Νικήτας ήκουί, παρετήρει τό πρόσωπον 
τών διαλεγομένων καί, ώς φαίνεται, έπεθύμεί 
καί ούτος να λάβη μέρος εις τόν διάλογον, 
αλλ' ολοτελώς είχε προσηλωθώ είς τό τείον και 
μόνον έν είδει έπινεύσεως έκινει την κεφαλή 
του, ούτος έπαεν εν ποτήριον τείου μετά τό 
άλλο καί ησθάνετο εαυτόν' θερμαινόμενον καί 
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άναλαμβάνοντα τήν προτέραν του αμεριμνησιχν. 
Ό διάλογος έπί μακρόν έξηκολούθησε περι τοϋ 

αύτοϋ θέματος, περί τής βλάβης έκ τής διαστά-
σεως τών υιών άπό τοϋ πατρός καί ό διάλογος 
ούτος δέν ην αφηρημένος άλλ' ήπτατο υποθέ-
σεως ένδιαφερούσης τήν παρούσα οίκογένειαν, 
διότι έγένετο λόγος περί τής διαιρέσεως τήν 
οποίαν άπήτει ό υιός τοϋ οίκοδεσπότου, όστις 
παρών καί σκυθρωπάζων εσιώπα. Ώς έφαίνετο 
ο διάλογος ήπτατο τοϋ τρωτού μέρους καί τό 
ζήτημα ένδιέφερεν άπαντας τούς οικιακούς, οΐ-
τινες εξ αΐδημοσύνης ένώπιον τών ξένων δέν 
εξέθετον λεπτομερώς τήν υπόθεσιν. Άλλ' έπί 

τέλους ό γέρων δέν ηδυνήθη νά άνθέξη καί 
μετά δακρύων είς τούς όφθαλμοϋς είπεν ότι δεν 
θά επιτρέψη τόν χωρισμόν έν όσω ζή καί ότι 
άμα γίνη τοιούτος χωρισμός ή οικία θά κατα-
στραφη. 

"Ιδού τί συνέβη είς τήν οίκογένειαν Ματ-
βεεφ, είπεν ο δήμαρχος. Πρίν η χωρισθώσιν ού-
τοι ηΰπόρουν, μετά δέ τόν χωρισμόν ουδέν άπε-
μεινεν εις έκασνον. 
' Καί σύ ούτω θέλεις νά καταντήση ή οικο-
γένεια μας, είπεν ό γέρων οικοδεσπότης πρός 
τόν υίόν του. 

Ούτος ουδέν απήντησε καί έπέστη βαρεία 
σιγή. Ταύτην διέκοψεν ό Πετρούχας οστις άφοϋ 
ητοίμασε τό έλκυθρον είχε έπανελθει πρό τί-
νων ' στιγμών είς τήν οικίαν καί καθ' όλον τόν 
χρόνον τοϋ διαλόγου έμειδία. 
' — Ό Πούλσων, είπεν ό πετρούχας, άνα-
φέρει ενα μϋθον. Είς πατήρ έδωκεν εις τούς υί-
ους του νά συντρίψωσι μίαν δέσμην ράβδων. 
Ούτοι διά μιας τήν δέσμην δέν ήδυνήθησαν νά 
συντρίψωσιν, ευκόλως όμως έπραξαν τοϋτο δι-
αλύσαντες αυτήν. Ούτω κχί ή ΰπόθεσίς μας, 
είπεν ούτος μειδιών. Έτοιμον είναι τό έλκυ-

θρov, έπρόσθεσεν ούτος. 
' Άφοϋ εΐνε έτοιμον άς άναχωρήσωμεν, 

είπεν ό Βασίλειος Άνόρέεβιτς. Περί δέ τοϋ χω-
ρισμού, παππού, μή ύποχώρει. 

Λος άναφοράν εις τόν είρηνοδίκην, εκεί-
νος θά έξετάση τήν υπόθεσιν, είπεν ό δήμαρ-χος. 

— Έπί τοσούτον ϊσχυρογνωμονεΐ, μελαγχο-
λικώς είπεν ό γέρων, ώστε δέν ευρίσκω ήσυχίαν 
άπό αυτόν. Όπόσον έπειράσθη υπό τοΰ Σα-
τανά! 

Ό Νικήτας έν τω μεταξύ χρόνοι άφοϋ έπιε 
τό δέκα τον ποτήριον τοϋ τείου δέν το άναπο-
δογύρησεν άλλά τό άφήκεν ένώπιόν του άναμέ 
νων οπως ή οικοδέσποινα θέση αύτώ καί άλλ 
τέίον. Έν τούτοις ζέον ύδωρ δέν ειχεν άπομεί-
νει έν τω σαμοβαρίω, ή δέ οικοδέσποινα δέ 
έπρόφθασε νά θερμάνη ύδωρ, διότι ό Βασίλειο 

Άνδρέεβιτς ήγέρθη όπως λαβη, τήν γούναν του 
Δέν ήδύνατο ό Νικήτας νά πράξη άλλως. Κα 
ούτος ήγέρθη, άπώθεσι τό τεμάχιον τοϋ σακ-
χάρου τό οποίον έκ πάντων τών μ.ερών είχε 
δαγκάσει πίνων τό τέιον,άπέμαξε διά τής άκρας 
τοϋ ΰποκαμίσσου του τό κάθιδρον πρόσωπόν 
του καί άπήλθεν όπως λάβη τήν γούναν του. 
Οΰτος ενδυθείς βαθέως άνεστέναξε καί ευχα-
ρίστησας τους οικοδεσπότας καί άποχαιρετίσας 
αυτούς έξήλθεν εκ τοϋ θερμού καί φωτεινού δω-
ματίου είς τήν σκοτεινήν, ψυχράν καί υπό τοϋ 
άνέμου προσβαλλομένην αύλήν. Ό πετρούχας 
ενδυθείς τήν μυλωτήν του έκράτει έν τώ μέσω 
τής αυλής τόν 'ίππον καί άπήγγελε μειδιών 
στίχους έκ τοϋ Πούλσον. 
Καταιγίς μετά σκότους τόν ούρανόν καλύπτει 
χιονοστρόβιλοι λυσσωδώς φαίνονται, 
ό άνεμος ως άγριον θηρίον άρύεται . . . 

Ό Νικήτας κατένευε κλίνων τήν κεφαλήν 
του καί διώρθωνε τά λωρία τοϋ έλκύθρου. Ό 
οικοδεσπότης προπέμπων τόν [Β. Άνδρέεβιτς 
έκράτη οανάριον όπως φοιτίση τούς άπερχομ.έ-
μους, άλλά τοϋτο παρευθύς έσβέσθη υπό τοϋ 
άνέμου. 

Έν τη αύλη έφαίνετο ότι ή καταιγίς εγένε-
το έτι ίσχυρωτερα. 

— Όπόσον ό κάιρός ήλλοιώθη, είπεν ό Β. 
Άνδρέεβιτς, μέ τοιούτον καιρόν δυσκόλως θά 
δυνηθωμεν νά φθάσωμεν, άλλ' άδύνατον νά μεί-
νωμεν έδώ, διότι κατεπείγουσα εργασία . . ! 
Έπειτα πλέον ήτοιμάσθημεν, τό έλκυθρον τοϋ 
οίκοδεσπότου εξήχθη. Θά φθάσωμεν, ό Θεός 
θά βοηθήση. (άκολουθεί). 

Παρακαλουνταί οί απανταχού συνδρο-
μηται της «Άστραπης» όσων ή συνδρο-

μή λήγει τήν 15 Σεπτεμβρίου 1895, νά 
φροντίσωσί περί έγκαιρου άνανεώσεως 

τής συνδρομής, των, διότι θά διαγραφω-
σιν έκ τοΰ καταλόγου τής Διεκπεραιώ-

σεως ανεξαιρέτως πάντες όσοι καθυστε-
ρήσωσι τήν συνδρομήν των πέραν τής 
15 Σεπτεμβρίου. 

Είδοποιουμεν τους κ. κ. συνδρομητας 
ήμών ότί οπόταν πληρώνωσι τήν συν-
δρομήν των είς τούς απεσταλμένους 
παρ' ήμών νά ζητώσι και τήν άπόδείξιν 
τής Διευθύνσεως, διότι άλλως ή Διεύθυν-
σίς δεν ευθύνεται. 
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ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

ΠΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙΣ ΦΥΛΑΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Πρό τίνος χρόνου έν Μόσχα έγενετο δημο 
σία συνέλευσις τών μελών τοϋ ανθρωπολογικοί 
τρίματος της Αυτοκρατορικής εταιρίας τών φί-
λων τής φυσικής ιστορίας, ανθρωπολογίας και 
εθνογραφίας, έν τή όποια ό γραμματεύς τοί 
τμήματος έποίησε διάλεξιν περί τοϋ βάρους του 
εγκεφάλου παρά διαφόροις έν Ρωσσία φυλαϊς εν, 
τή οποία έξέθετο τάς ιδίας του παρατηρήσεις. 
Ούτος άνέφερεν οτι έντος οκτω έτών έστάθμησε 
603 εγκεφάλους αποθανόντων ανδρών. 'Εκ τών 
παρατηρήσεων του έπείσθη οτι τό βάρος τοϋ εγ-
κεφάλου εξαρτάται κατά μέγα μέρος έκ τής 
ήλικίας, τοϋ αναστήματος καί τής φυλής. Τό 
μέσον βάρος τοϋ εγκεφάλου κατά 603 σταθμί-
σεις ανέρχεται εΐς 1,372,7 γραμμάρια. Τοϋ βά-
ρους τοϋ εγκεφάλου θεωρουμένου έν σχέσει πρδς 
τήν ήλικίαν, τό μέγιστον βάρος έχουσιν οί άν-
δρες άπό τής 20οϋς έως τής 30οϋς ηλικίας, 
δηλαδή 1,387 γραμμάρια κατά μέσον ορον έν 
411 περιπτώσεσι· είτα, μετά τής αυξήσεως τής 
ήλικίας τό βάρος βαθμηδόν έλαττοϋται κατά 
τρόπον ώστε οί άνδρες άπό τής 30οίς—τής 
40οϋς ήλικίας των έχουσιν έγκέφαλον βάρους 
1,371 γραμμαρίων, άπό τής 40οϋς—τής 50οϋς 
ήλικίας των — 1.351 γραμμαρίων, άπό τής 
50οϋς—τής 60οϋς ήλικίας των—1,322 γραμ-
μαρίων, οί δε γέροντες άπό τής 70οϋς—τής 
80οϋς ήλικίας των έχουσιν έγκέφαλον βάρους 
μόνον 1,305,9 γραμμαρίων. Ή επιρροή τοϋ 
αναστήματος έπί τοϋ εγκεφάλου καταφαίνεται 
εκ τοϋ, δτι τά μέγιστον βάρος τοϋ έγκεφάλου 

έχουσιν οί άνδρες ο'ίτινες είχον υψος υπέρ τά 
180 εκατοστά τοϋ μέτρου, δηλαδή βάρος 
1.419,2 γραμμαρίων, οί δέ χαμηλότεροι τών 
160 έκατοστών τοϋ μέτρου είχον βάρος μόνον 
1.339,9 γραμμαρίων. Οί κάτοικοι τής μεγάλης 
Ρωσσίας είχον βάρος τού έγκεφάλου 1,368 
γραμμαρ. (έν 184 περιπτώσεσι σταθμήσεως), 
οί δέ τής μικράς Ρωσσίας— 1,365,8 γραμμαρ. 
(έν 112 περιπτ. σταθμήσεως. Ό αυτός άναφέ-

ρει οτι οί κάτοικοι τής μεγάλης Ρωσσίας έν 
τοίς βορείοις καί βορειο-ανατολικοΐς κυβερνείοις 
έχουσι βαρύτερον έγκέφαλον η οί τών κεντρικών 
κυβερνείων παρά τοις πρωτοις ό εγκέφαλος έχει 
βάρος 1.423 γραμμαρ., παρά δε τοις δευτέροις 
μόνον —• 4,341 γραμμαρ. Παρά τοις Πολω-
νοίς τό βάρος τοϋ-· έγκεφάλου (έν 77 περιπτώ-

σεσιν)-ην1.39-3 γραμμή. όί εv Καυκάσώ αυ-
τόχθονες είχον' βάρος έγκεφ. 1.416.7 γραμμαρ. 
αι φινικαί φυλαί—1.383,4, γραμμαρ., αι τουρ-
κο-ταταρικαΐ—1.406,3 γραμμαρ. (έν 18 περι-

πτώσι. ΟΙ 'Εβραίοι, ώς οίΠέρσαι καί οι "Ελ-

ληνες, είχον βάρος έγκεφάλου περίπου l.349,8 
γραμμαρίων. 

ΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 
ΕΝ ΤΩ ΕΓΓΥΤΑΤΩ ΜΕΛΛΟΝΤΙ 

'Εν τω Άμερικανικώ περιοδικώ philadel pdia 
Record άμερικανός τις επιστήμων ίσχυρίζετο 
περί τών μεγάλων κατακτήσεων τας όποιας θά 
κατορθώση ή χημεία μετ' ού πολύν χρόνον έν 
τώ κοινώ βίω τών επερχόμενων γενεών", καί τό 
κυριώτερον, έν τοις έδωδίμοις τοις παρεχομέ-
νοις ύπ' αυτής τής φύσεως. Λίαν ταχέως, "γρά-
φει ούτος, θά επιστή ό καιρός δτε έν "τοις μα-
γειρίοις τών άρίστων έστιατορίων τά ροστμπί-
φια, οί φιλέδες καί αί πρυζόλαι θά κατασκευά-
ζωνται χυμειακώς έν τοσαύτη τελειότητι όποί-
αν ουδέποτε έφθασεν ή μαγειρική τέχνη. Ο 
'Αμερικανός έπιστήμων παραδέχεται οτι 'ή έφαρ-
μογή τής χημείας έν τή διατροφή τοϋ άνθρώ-
πίνου γένους διά μιας θά καταστρέψη τούς ευ-
ρείς κλάδους τής βιοτεχνίας παρέχοντας άρτον 
εΐς εκατομμύρια ανθρώπων. "Ενεκα τούτου ού-
τος παραδέχεται τήν ανάγκην τής χρήσεως, 
όμοϋ μετά τών τροφίμων έκ χυμειακής κατα-
γωγής, της φυσικής τροφής έκ κρέατος καί φυ-
τών, άλλ' έν περιορισμένη αναλογία πρός άπο-
φυγήν τών σημαντικών οικονομικών κρίσεων. 
Πρέπει, γράφει ούτος, νά φειδόμεθα έν πρώτοις 
τών συμφερόντων τής πολυαρίθμου τάξεως τών 
παραγωγών, έν τούτοις ούχί μακράν ή εποχή, 
δτε έν άπάσαις ταϊς πεπολιτισμέναις χώραις "θά 
κατακρίνη ή κοινή γνώμη τήν σφαγήν τών ζώ-
ων πρός διατροφήν τοϋ άνθρώπου. Τοϋτο δέν 
είναι αύτοπία, διότι εΐς τάς επιτυχίας τής χη-
μεία; ήνοίχθη απέραντος έκτασις. "'Εν τέλει ό 
'Αμερικανός έπιστήμων παράγει ώς άληθέστα-
τον σημείον τής έγγυζούσης μετατροπής τών 
πραγμάτων τά τεχνικώς παρασκευαζόμενα έκ 
καρπών ήδύποτα, τήν σάκχαριν, τόν πάγον, τά 
έλαια, καί έτέρας σκευασίας κτλ. Τήν γνώμην 
ταύτην συμμερίζεται εν μέρει καί ό διάσημος 
γάλλος μηχανικός Μπερτελώ. 

ΚΙΝΗΤΑΙ ΒΙΒΑΙΟΘΗΚΑΙ 
Κατά τό 1892 ή πολιτεία Νέα 'Υόρκη έψή-
φισεv νόμον επιτρέποντα εις τήν διεύθυνσιν τής 

δημοσίας βιβλιοθήκης νά δανείζη επ' ώρισμένω 
χρόνω ολοκλήρους συλλογάς βιβλίων άποτελου-
μένας έκ συγγραμμάτων άτινα έν δύο σώμασι 
ευρίσκονται έν τη βιβλιοθήκη η επίτηδες πρός 
τόν υποδειχθέντα σκοπόν αγοράζονται. Άπα-
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ρίας καί ιστορίας τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
Ώς πασα έπιχείρησις τών 'Αμερικανών έξ αρ-
χής αποβλέπει πρός πρακτικάν σκοπόν, ούτω 
καί ή ϊδρυσις τών κινητών βιβλιοθηκών πρακτι-
κόν σκοπόν έπιδιώκουσα έπέφερεν άξιολόγους 
σκοπούς. Ή πρώτη κινητή βιβλιοθήκη άπε-
στάλη κατά Φεβρουάριον τοϋ 1893, είτα δέ έν 
διαστήματι όκτώ μηνών τ. ε. μέχρι τοϋ 'Οκτω-
βρίου απεστάλησαν οκτώ τοιαΰται βιβλιοθήκαι, 
τό δέ έπόμενον ετος έζητήθησαν 125 βιβλιο-
θήκαι. At βιβλιοθήκαι αύται έταξείδευσαν εις 
86 πόλεις, ό δέ αριθμός τών δανεισθεντων βι-
βλίων άνήλθεν εις 11,900. 'Αξιοπερίεργον εί-
ναι δτι καθ' όλον τούτο τά χρονικόν διάστημα 
άπωλέσθη ίν μόνον βιβλίον άξίας 70 έκατοστών 
ληφθέντα παρά τοϋ άπολέσαντος αυτό. Έν δι-
αστήματι ήμίσεως έτους έκάστη τοιαύτη βιβλι-
οθήκη είχε κατά μέσον δρον 290 άναγνώστας· 
ό έλάχιστος άριθμός τών αναγνωστών ήν 66, ό 
δέ μέγιστος 609. 'Ακόμη καί αί μικραί βιβλι-
οθήκαι είχον κατά μέσον δρον 338 άναγνώστας. 
Έν πάση περιπτώσει ή έπιτυχία τελείως έδι-
καίωσε τάς έλπίδας καί έπί τού παρόντος ή 
έπιχείρησις τής διαδόσεως παρά τώ λαώ βιβλί-
ων διά τών κινητών βιβλιοθηκών ΐσταται έπί 
στερεάς βάσεως έν 'Αμερική διότι τό παράδειγ-

μα τής πολιτείας Νέας Ίόρκης ήκολούθησαν 
καί άλλαι πολιτείαι. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΩΝ 

Οί κατοικόύντες τάς νήσϊους τών Φιλιπ-
πίνων κλίνούσι βαθεως έχοντας τάς χείρας, εΐς 
τά Πρόσωπον ·κάί ύψίίντές τόν ενα πόδα. 

Οι Λάπονες χαιρετούν έγγίζόντες τήν μύτην 
αυτών εΐς τήν μύτην τοϋ χαίρετιζομένού. 

Οί κάτοικοι τοϋ πορθμοϋ Σούνδ άνυψόϋντες 
τόν άριστερόν πόδα τοϋ χαιρετιζομένου τό βάλ-
λουσιν εις τήν δεξιάν κνήμην, κα' εκείθεν τόν 
φέρουσιν εις τό πρόσωπον. 

Οί Αιθίοπες λαμβάνουν μέρος τοϋ ενδύματος 
τοϋ άλλου καί τό δένουν περί εαυτών. 

Οί Ίάπονες χαιρετούν καθ' όδόν έκβάλ-
λοντες έν πέδιλον αυτών, οί δέ Άστραχανοί 
έκβάλλουν καθ όδόν τά σανδάλιά των 

Οί Κινέζοι άπαντώμενοι μετά μακρινόν άπο-
χωρισμόν γονυπετοϋσι, κλίνοντες τήν κεφαλήν 
δις καί τρίς εΐς τό έδαφος· καί προσποιούμενοι 
λέγουσι τόσα πράγματά (κατά τόν βαθμόν του 
υποκειμένου) ώστε χρειάζεται προμελέτη με-
γάλη, όταν πρόκειται περί μεγαλων ύποκεί-
μένων. 

σαι αί υπό τήν διοίκησιν τής πολιτείας διατε-
λ ούσα ι βιβλιοθήκαι, οί σύλλογοι καί αί κοινό-
τητες δύνανται νά επωφελούνται έκ τής ανα-
γνώσεως τούτων τών βιβλίων υπό τοϋς έν τω 
νόμω ύποδεικνυομένους όρους. Ή έν Νέα Ίόρκη 
δημόσιος βιβλιοθήκη παρέχει πρός άνάγνωσιν 
επί εξ μήνας συλλογάς βιβλίων άποτελουμένας 
έξ έκατόν συγγραμμάτων καί λαμβάνει πέντε 
δολλάρια πρός κάλυψιν τών ταχυδρομικών εξό-
δων καί τής εκτυπώσεως τών καταλόγων. Τοι-
αΰται συλλογαί βιβλίων άποστελλονται έπί τή 
αιτήσει τοϋ διευθύνοντος δημόσιον τινα βιβλιο-
θήκην έν τή πολιτεία η έπί τή όμοθύμω άνα-
Φορα είκοσι πέντε κατοίκων έν τή τελευταία 
περιπτώσει πρέπει νά ύποδειχθή κάτοικός τις 
έχων άκίνητον περιουσίαν καί λαμβάνων τήν εύ-
θύνην περί τήν άποστολήν τών βιβλίων. Παρό-
μοιαι κινηταί βιβλιοθήκαι παρέχονται καί εΐς 
τούς ιθύντορας τής ουτω καλουμένης πανεπιστη- · 
μιακής κινήσεως (Universitu commotion), ώς 
καί εΐς διάφορα άναγνωστήρια καί λεσχας επ'.-
διώκοντα έκπαιδευτικάν σκοπόν. Εκτός τού-
του έπι τοϋ παρόντος εσχηματίσθησαν καί ήμί-
σεις βιβλιοθήκαι άποτελούμεναι έκ πεντήκοντα 
συγγραμμάτων άτινα δανείζονται έπί πληρωμή 
τριών δολλαρίων. 

Κατ' άρχάς εσχηματίσθησαν δέκα τοιαΰται 
κινηταί βιβλιοθήκαι έξ εκ τόν συγγραμμάτων 
τατά τόν σχήματισμόν τούτων τών βιβλιοθη-
κών ελήφθησαν ΰπ' οψιν εκπαιδευτικοί σκοποί 
καί ή ίκανοποίησις εκείνων τών αναγνωστών οί-
τινες έπεθύμουν νά άναγινώσκωσι βιβλία χάριν 
διασκεδάσεως. 'Αλλ έπειδή κατά τόν σχημα-
τισμόν τών βιβλιοθηκών έπρεπε νά λαμβάνηται 
ύπ' οψιν ή ποικιλία τών διαθέσεων τοϋ άναγι-
νώσκοντος δημοσίου καί ό βαθμός τής άναπτύ-
ξεως τοϋ πληθυσμού, έν τισι β.βλιοθήκαις 
κατ' εξοχήν εύρίσκοντο συγγράμματα τοιούτων 
συγγραφέων, οίοι είναι ό Βάλτερ Σκότ, ο Τεκ-
κερεη, ό Δίκενσ και άλλοι, έν έτέραις—κατ' έξο-
χήν βιβλία χάριν τών αύτοδιδάκτων, δημώδη 
έπιστημονικά συγγράμματα καί τά παρόμοια. 
Έν ταύταις ταϊς εκατόν βιβλιοθήκαις τά βι-
βλία κατά τό περιεχόμενον αυτών δύνανται νά 
ταξινομηθώσιν εΐς τάς άκολούθους κατηγορίας: 
καλά γράμματα (belles lettres)—22)οο, ιστο-
ρία—18 ο)ο, βιογραφίαι—13 ο)ο, περιηγήσεις 
1 1 ο)ο, φυσικαί έπιστήμαι καί έφαρμογή έν τή 
πράξει—9 ο)ο, σοσιολογία—5 ο)ο, θρησκεία 
καί ηθική—4 ο)ο, ώραϊαι τέχναι—3 ο)ο. διά-
φορα—15 ο)ο. Εκτός τούτων εσχηματίσθησαν 
μικραί βιβλιοθήκαι έκ πεντήκοντα και εκατόν 
συγγραμμάτων, έπιδιώκουσαι εΐδικόν σκοπόν: 
αύται άποτελοϋνται έκ συγγραμμάτων περί πο-
λιτικής οίκονομίας, άγρονομίας, γαλλικής ίστο-
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Ο ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΓΑΜΟΣ 

(ΔΙ Η ΓΗMA) 

(Συνέχεια καί τέλος. Ίδε άριθ. 17). 

— Διαβόλου υιέ, είπα καθ' ερ.αυτόν, άν 
έστάθην ανόητος, πρέπει νά προσπαθήσω νά τό 
κρύψω όσον τό δυνατόν. Τραχύ και σκληρόν ή-
τον τό ράπισμα, άλλά δέν πρέπει διά τοϋτο 
ν' άπελ.πισθώ· ό επιτήδειος άνθρωπος, δταν 
τύχη καί τήν πάθη μίαν φοράν, ευρίσκει τό 
μέσον νά καλύψη τήν ηττάν του, και τοϋτο είνε 
τό μόνον τό όποιον εΐς τό εξής πρέπει νά συλ-
λογισθώ. 

Καί, λέγων ταύτα, έτρεχα πάντοτε, καί 
έτρεχα ταχέως. Aι ΐδέαι μου έβραζαν καί 
έχόχλαζαν εΐς τήν κεφαλήν μου, ώς τά πνεύ-
μα τώδη εκείνα κρασία, τά οποία συντρίβουν τό 
βωκάλιον όταν δέν ευρίσκουν έξοδον. Έφοβή-
θην ό ιδιος διά τήν άταξίαν, διά τήν πάντοτε 
αύξάνουσαν άλλοίωσιν τοϋ πάσχοντος λονικοϋ 
μου. Ευτυχώς όμως· καί δι' αυτό καί δι' ένε, 
ό τοκετός δέν έβράδυνεν έγέννησεν άπόφασιν 
γενναίαν. τήν οποίαν, άμα γεννηθεϊσαν, ένηγκα-
λίσθην ώς τήν μόνην σανίδα τής σωτηρίας μου. 

-Δέν επρόκειτο πλέον περί αγάπης, άλλά 
περί λήθης τής νεάνιδος εκείνες, καί κατά 
τοϋτο ηύρα μέσον έπιτυχίας έτοιμον. Τί ήρχό-
μην νά κάμω εΐς Μ... καί ποίος ητον ό σκοπός 
μου πριν δελεασθώ άπό τήν σειρήνα έκείνην; 
Ήρχόμην νά νυμφευθώ γυναίκα έζήτουν, κα-
θώς ή άπιστος εκείνη έζήτει άνδρα. Διατί νά 
μήν υποθέσω οτι είδα όνειρον, οτι τά συμβάν-
τα επί τής άμάξης ήσαν χίμαιρα, οτι τό μω-
ρόν εκείνο τοϋ βίου μου έπεισόδιον υπήρξε μό-
νον εΐς τήν φαντασίαν μου : Τώρα, άφοϋ πλέον 
έξύπνησα καί δεν κοιμώμαι, τί άλλο μένει νά 
πράξω, ειμή νά εξακολουθήσω τόν δρόμον μου, 
καί νά κύψω τόν τράχηλον υπό τόν άνθόπλεκτον 
ζυγόν τοϋ υμεναίου 

Θ' 
— Διαβόλου υιέ ! θέλω νά νυμφευθώ τήν 

αυτήν ήμέραν, τήν αυτήν ώραν, καί εΐς τήν 
αύτήν έκκλησίαν, είπα καί έχωσα έως τά όρού-

δια τόν πίλόν μου ! Ω ! άν ή σύζυγος μου 
ήτον ώραία ώς αύτη. Όποιος θρίαμβος ! Αλ-
λά 

τοϋτο είνε άδύνατον. Μοϋ μένει λοιπόν ή 
αλλη εύτυχία., ό αντίζηλός μου νά τύχη κάνεις 

βάναυσος άνθρωπος, κάνεις υπηρέτης εργαστη-
ρίου, ωστε νά μ' ένθυμηθη ή άπιστος καί νά 

σκάση άπό τήν εντροπήν της. "Ω ! τότε όποιον 
μειδίαμα περιφρονήσεως, σαρκασμού, έμπαικτι-
κης εΰσπλαγχνίας θα εκτοξεύσω κατ' αυτής... 
Δεκα έτη έδιδα τής ζωης μου πρός έπίσπευσιν 
της τοιαύτης στιγμής. 

Πρός έκτέλεσιν τοϋ ώραίου τούτου σχεδίου, 
τό όποιον έθεώρουν καί ώς έκδίκησιν, έπρεπε 
πρώτον νά επανέλθω εις τό ξενοδοχείον τής 
Δανίας άπό τό όποιον ήμην ολίγον μακράν, 
χάρις εΐ; τήν μανιώδη καί άσκοπον τών ποδών 
μου ταχύτητα. "Αν καί ταχέως έπίσης περίπα-
των, μόλις μετά ημίσεια-; ώραν έπέστρεψα. 
Διέταξα τότε εύθύς νά ζευχθοϋν οι ίπποι καί 
να φορτωθούν τά έπιπλα μου. 

Καί τωόντι, διατί ν' αφήσω τήν αυτήν έκεί 
νην άμαξαν . Τί άνάγκην είχα νά μείνω πλέον 
εις Μ... Διατί λοιπόν νά μή χρησιμεύση ή κΰ-
τή άμαξας μόνον αντί νά τρέχη καλπάζουσα, 
ώς ένόμιζα, πρός τά μεθόρια, θά ύπήγαινεν ο-
λίγον άργότερα καί σιμότερα, δύο λεύγας μο-
νον μακράν, εΐς Κουβιέρ, τήν κατοικίαν τής 
καλής θείας μου, ήτις ίσως τόσον ταχέως δέν 
θά μ' έπερίμενε. 

Καί δέν μ' έπερίμενε βεβαίως τήν ώραν έ-
κείνην, διότι, δταν έμβηκα εΐς τήν μικράν αι-
θουσαν οπου συνείθιζε νά κάθηται, εΐς την γω-

νίαν ενός τών πρός τόν κήπον παραθύρων, δεν 
ηθέλησε κατ' αρχάς να πιστεύση ότι ήμην εγώ. 
«Οποία σπουδή ! όποία προθυμία ! Ή γνωστή 
προς τόν γάμον έναντιότης μου, τήν οποίαν δέν 
ήλπιζαν νά νικήσουν τόσον ευκόλως, τόσον ολί-
γον έσύμφώνει με τήν έκπληκτικήν έκείνην τα-
χύτητα, ώστε ή κυρία Σωφρονία σχεδόν έτρό-
μαξε, καθώς μοϋ τό ώμολόγησε μεταταύτα. 
Μήπως ένόμισεν οτι κακή ητον ή άτομική μου 
κατάστασις, καί οτι τό δελεαστικόν θέλγητρον 
τής μελλούσης νά έπανορθώση αυτήν προικός η-
τον ή πεζική καί μόνη αληθής τοϋ ώραίου τού-
του κινήματος έξήγησις : "Αν ή τοιαύτη ερμη-
νεία δεν ήτον ευμενής, κατ' εύτυχίαν δέν ητον 
ούτε αληθής, διότι -πράγμα τό όποιον θά σάς 
εκπλήξη, καί θά σάς σκανδαλίση ϊσως—δέν εί-
χα ούτε δανειστάς ούτε χρέη. ' 

Μετά τά πρώτα τής υποδοχής φιλοφρονήμα-
τα, ο λόγος έπεσεν ευθύς εΐς τά περί γάμου. 
Τήν φοράν ταύτην, ή θεία μου έξηγήθη έκτενέ-
στερον περί της μνηστής μου, καί' μ' έβεβαίω-
σεν οτι ήτον κατά πάντα εξαίρετος. Δέν έναν-
τιώθην εΐς τίποτε, όλα τά ηύρα καλά, έπωφε-
λή καί κα τ' εΰχήν. Έδήλωσα μόνον τήν επι-

θυμίαν νά τελειώσωμεν μίαν ώραν άρχήτερα· 
εϊπα ότι είχα συμφέροντα απαιτούντα τήν ταί 
χίστην επιστροφήν μου εις Παρισίους, καί εζή-
τησα νά γείνουν αί άναγκαϊαι έκκλησιαστικα-
διακηρύξεις καί ή τελετή άνευ αναβολής. "Ή-

θελα νά μή μέ ύπερβή πολϋ εΐς τήν ταχύτητα 
ή κυρία Κουρβίλ, καί νά τήν προλάβω μάλι-
στα άν ήτον δυνατόν. 

Ή θεία μου είπε ναι εις όλα. Ό γάμος ού-
τος ήτον πολύ επιθυμητός εΐς αυτήν, καί ή 
προθυμία της μεγαλητέρα τής εδικής μου. Α-
πεφασίσθη, τήν αυτήν έκείνην στιγμήν, νά έ-
τοιμασθή τήν επαύριον τό όχημα, καί νά ύπά -
γωμεν μετά πομπής νά έπισκεφθώμεν τόν κύ-
ριον Δε Κουοβίλ καί τήν κυρίαν θυγατέρα του. 

'Ιδού ονομα όπωσοϋν ευπρεπέστερον παρά τά τού 
Δουφούρ. Άλλ' ήπατήθη τις τοσάκις πιστεύσας 
εΐς τήν έπιγραφήν τοϋ σάκκου κατά τήν γαλ-
λικήν παροιμίαν, ώστε τοϋτο, καί φυσικώς καί 
ηθικώς, πολύ πράγμα δέν έσήμαινε. Τελοσπάν-
των, θά έβλέπαμεν. 

Τήν επαύριον, μετά τό πρόγευμα, ή κυρία 
Σωφρονία ύπήγεν εΐς τό δωμάτιόν της νά στο-
λισθή, και έστειλε καί έμέ νά κάμω τό ίδιον. 
Μετά τρία τέταρτα τής ώρας, άνέβημεν εΐς τό 
οχημα, καί διευθύνθημεν πρός τήν πόλιν. Ή 

στολή μου ήρεσε καταπολλά τής θείας μου, 
καί ένέκρινε τήν περί τά ένδύματα φιλοκαλίαν 
μου· τοϋτο έπρεπε νά μ' ένθαρρύνη περί τής 
προξενηίησομένης εΐς τήν μνηστήν μου έντυπώ-
σεως. 'Επειδή ό μέν δρόμος δέν ητον πολύς, οί 
δέ ίπποι ταχύτατοι, μετ' ολίγον έμβήκαμε» 
εΐς Μ... καί τρία λεπτά μετά ταύτα, ό ηνίοχος 
έστάθη έμπροσθεν μεγάλης καί ώραίας οικίας, 
της τοϋ κυρίου Κουρβίλ. 

Καθ' ήν στιγμήν έπρεπε νά έμφανισθώ ενώ-
πιον τής νεάνιδος έκείντς, τήν οποίαν έμελλα 
νά νυμφευθώ διά πείσμα, καί—τις ηξεύρεις— 
ίσως ν' αγαπήσω διά πείσμα, ήσθάνθην συγκί-
νησιν περιεργίας τόσον σφοδράν, ώστε άρχ_ισε νά 
πάλλη ή καρδία μου. 

Μας εισήγαγαν εις αίθουσαν μεγάλην καί 
μεγαλοπρεπή, τής όποιας δμως ή μεγαλοπρέ-
πεια ητον μεγαλητέοα τής εντελούς φιλοκαλίας· 
άλλά δέν πρέπει νά ήμεθα τόσον απαιτητικοί 
πρός τούς νεοπλούτους. 'Ο κ. Κουρβίλ είχε βε-
βαίως μάθει ότι ήλθαμεν, καί δεν θά εβράδυνε 
νά έμφανισθή, 

Και αληθώς, ή Ούρα τής αιθούσης ηνοίχθη 
σχεδόν ευθύς, καί είσήλθεν ό οικοδεσπότης, 
καί τούτον ήκολούθει δειλώς ή θυγάτηρ του. 

Καθώς τούς είδα άφήκα κραυγήν. 
Ό κύριος Κουρβίλ επίσης. 
Μόνη ή κυρία Κουρβίλ ήδυνήθη νά κρατηθή, 

χωρίς ομως νά κρύψη ολωσδιόλου χλευαστικόν 
τι καί πονηρόν μειδίαμα. 

Ή δέ θεία μου μας εξέλαβε τρελλούς καί 
τούς δύο. 

Δέν θα σας τυραννήσω, Άναγνώσταί μου, 
βραδύνων τήν λύσιν τοϋ αινίγματος. Ό κύριος 

καί ή κυρία Κουρβίλ ήσαν αυτοί, αύτότατοι ο 
κύριος καί ή κυρία Δουφούρ, οί συνοδοιπόροι 
μου. 'Αλλά τούτο δεν εξηγεί άκόμη ευκρινώς 
τά πράγματα, καί είνε ανάγκη σχολιάσεως. 

Ό κύριος Δέ Κουρβίλ, λεγόμενος καί—τό 
σωστοτερον—- Αουφουρ, μονον υπο το τελευταιον 
τούτο ό'νομα έγνωρίζετο εΐς Μ... Δέ Κουρβίλ 
ητον τό όνομα τοϋ πενθεροϋ του, οστις, έμπο-
ρος ων ώς εκείνον, είχε συστήσει έμπορικήν έ-
ταιρίαν μετ' αύτοϋ. Μέ τόν καιρόν, ό γαμβρός, 
συνειθισμένος νά προσθετή εΐς τό ί'διον αύτοϋ 
όνομα, τό όνομα τού πατρός τής γυναικός του, 
πολύ μετά τόν θάνατον τούτου, καί τήν απο-
χώρησίν του άπό τήν έμπορίαν, υπέγραφε Κουρ-
βίλ, άλλά μόνον ώς συμπλήρωμα τής πατρω-
νομικής του επωνυμίας, καί χωρίς καμμιαν α-
ξίωσιν αριστοκρατικής επιδείξεως. Ή δέ θεία 
μου, προκατειλημμένη ούσα ΰπέρ τής ευγενείας, 
άν καί δελεασθεΐσα άπό τήν πολλήν προίκα, 
κρυφίως έντρέπετο δτι έδιδεν ώς πενθερόν εΐς 
τόν άνεψιόν της άνθρωπον άγεννή, αγοραίον καί 
σχεδόν χυδαΐον, λεγόμενον Δουφούρ. 'Αδυνα-
τούσα λοιπόν νά μεταβάλη τό παρελθόν του, νά 
μεταβάλη τό φυσικόν του, νά μεταβάλη τό 
πνεύμά του, ηθέλησε τουλάχιστον νά κρύψη δ-
λα ταύτα όσον άπ' αυτήν έξήρτητο, καί νά κά-
μη νά πιστεύσουν οσοι θά έμάνθαναν τόν γά-
μον τούτον διά τής περί αϋτοϋ αγγελίας δτι ή 
κυρία Μαρία Καισαρίνα (τό Ίωσηπίνα έξωβε-
λίσθη ώς πολλά κοινόν) Δέ Κουοβίλ ητον ευ-
γενής. Πρός τόν σκοπόν τούτον, είχε λάβει πρό 
πολλού τήν άναγκαίαν πρόνοιαν· ποτέ δέν ε-
χαιρέτα τόν συμπέθερον μέ όνομα άλλο παρά τό 

δεύτερον, ώς ηχούν καλήτερα εΐς τά αΰτία της, 
καί εΐς τήν πρός έμέ έπιστολήν της, διο τής 
οποίας μ' έβίαζε ν' άναχωρήσω, δεν έγίνετο 
ποσώς λόγος περί κυρίου Δουφούρ, άλλά μόνον 
περί κυρίου Δ: Κουρβίλ. 

'Ιδού πώς εξηγείται ό'τι έταξείδευσα άπό 
Παρισίων εΐς Μ... μέ τόν μέλλοντα πενθερόν 
μου καί τήν υποψήφιον σΰζυγόν μου χωρίς νά 
τό γνωρίζω, θεραπεύων ώς έρωμένην τήν μνη-
στήν μου, καί προσπαθών ολαις δυνάμεσι νά 
διεγείρω όλην της τήν άντιπάθειαν κατά τοϋ 
μισητοϋ'μου αντιζήλου, όστις ήμην έγώ ό ί'διος. 
Δέν έλειψεν άπό τήν τρίχα ν' άρπάσω τήν σΰ-
ζυγόν μου, καί νά υπάγω νά τήν νυμφευθώ 
κρυφίως εΐς γωνίαν τινά τής Ιταλίας, ένω ή τε-
λετή τοϋ γάμου ήδΰνατο νά νείνη άνεμποδί 
στως καί ταχύτερα καί πλησιέστερα ; — Ώ ει-
μαρμένη, παράδοξα τά παίγνια σου ! 

Άφοϋ ίπαρήλθεν ή πρώτη έκπληξις, ό πεν· 
θερός έλαβε τόν λόγον. 

— Καλέ, είνε ό συνοδοιπόρος μου ! 
— Καλέ, τί λέγετε ; είπεν η θεία μου. 
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— Χωρίς να τό γνωρίζω, χωρίς ποσώς νά τό 

ΰποπτεύσω, είχα τήν τιμήν νά συνταξειδεύσω 
είς τήν αυτήν άμαξαν με τόν κύριον Δέ Κουρ-

βίλ, είπα τότε εγώ άπομακρινόμενος είς τήν 
ρώτησιν τής θείας μου. 

— 'Αληθινά ! άνεκραξιν ή κυρία Σωφρονία. 
Συγκυρία παράδοξος ! Λοιπόν, είνε περιττή ή 
σύστασις. 

— Παντάπασι, παντάπασι ! διέκοψεν ό κύ-
ριος Δουρούρ μνησίκακων ολίγον διά τήν μα-
κράν άφωνίαν μου. "Αν καί διετρίψαμεν όμοϋ 
δύω σωστάς ημέρας, καθόλου δεν έγνωρίσθημεν 
διότι οϋτε τέσσαρας λέξεις πρός αλλήλους δέν 
ειπαμεν είς τόν δρόμον. Δέν είνε αλήθεια, Καί-
σαρινα ; 

— Μάλιστα, πάτερ μου είπεν ή κυρία Δέ 
Κουοβίλ κάτω νεύουσα τους οφθαλμούς. 

— Καί πώς καλέ μου ανεψιέ, τόσον σιωπη-
λός είστε ; καί όταν ακόμη συνταξειδεύετε 
μέ ταύτη· ώραίαν κυρίαν ; 

— Καί πώς, κυρία θεία μου, άπεκρίθην πλή-
ρης ΰποκρισίας, μέ όνειδίζετε διά τήν διαγω-
γήν μου ταύτην ; Καί ητον ταχα συγχωρημέ-
νον εις εμέ, έρχόμενον νά νυαφευθώ, νά ρίψω 
τούς οφθαλμούς είς ξένης κυρίας ώραϊον πρό-
σωπον ; 

Καθώς ητον πρέπον, ή πρώτη αύτη συνέν-
τευξ ς πολύ δέν διήρκεσεν. Άλλά, πριν φύγω-
μεν, μοΰ εδόθη η άδεια, όχι μόνον νά έχω έ-
λευθέραν κατά πάσαν στιγμήν τήν εΐσοδον, 
άλλά καί νά συνομιλώ κατ' ίδίαν μέ τήν μνη-
στήν μου. Τότε ούτε λεξιν εϊπαμεν πρός αλλή-
λους, διότι ή μικρά χαμαί πάντοτε ένευε τούς 
οφθαλμούς, καί απέφευγε τά βλέμματα μου, 
ενω εγώ έπάσχιζα παντοιοτρόπως νά έλκύσω 

τά εδικά της· καί τοϋτο, είτε διότι ήθελε να 
μέ κάμη νά πληρώσω ολίγον ακριβά τήν εύτυ-
χίαν μου, είτε διότι έφοβεΐτο μην άνακαλυφθή 
μεταξύ ήμών συνεννόησίς τις καί συνενοχή, 
καταστρέφουσα τήν όποίαν είχε συλλάβει περί 
τής άγριότητός μου ίδέαν ό μελλωνπενθερός μου. 

Μεθ' ημίσειαν λοιπόν ώραν, η θεία μου έση · 
κώθη, καί εγώ τήν ήκολούθησα, υποσχεθείς, 

κατ' έπίμονον τοϋ κυρίου Δέ Κουρβίλ αϊτησιν, 
νά τούς επισκεφθώ καί πάλιν μετ' οΰ πολύ. 

Ποτέ ΰπόσχεσις δέν έτηρήθη μέ ίουδαίκωτέ-
ραν άκρίβειαν. Τήν επαύριον μάλιστα τό εσπέ-
ρας ΰπήγα είς έπίσκεψιν τοϋ ποτέ εμπόρου· ό 
ίδιος δέν ητον, άλλ' ητον ή κυρία Μαρία. "Αλ-
λο καί εγώ δέν ήθελα· έμβήκα είς τήν αίθου-
σαν, όπου μετά μίαν στιγμήν ηλθε καί ή νεανις. 

Επειδή δέν τήν υπεστήριξε πλέον ή παρου-
σία ούτε τοΰ πατρός της, ούτε τής θείας μου· 
έπειδή ενθυμεΐτο τό μυστηριώδες μυθιστόρημα, 
τό όποιον υπογείως έπλέξαμεν καθήμενοι είς 

τήν αμαξαν, πλησίον τοΰ αγαθού κυρίου Δου -
φούρ όστις τίποτε δέν ένόησεν· επειδή ήξευρί 
περιπλέον υπό ποίαν ιδιότητα τότε τήν έ-
πεσκεπτόμην, ητον τόσον τεταραγμένη, τόσον 
ήλλοιωμένη, όταν είσήλθεν, ώστε μόλις ήδύνα-
το νά σταθη είς τοϋς πόδας της. 

"Ωρμησα πρός αυτήν, καί, λαβών τήν δεξιάν· 
της, τήν έσφιγξα μέ τάς δύω μου χείρας· οδη-
γών δέ αυτήν είς εν τών θρονιών, όπου έγλίςρη 
σε μάλλον η έκάθησεν, είπα· 

— "Ω ! κυρία μου· πόσον παράδοξος είνε ή 
τύχη μας ! πόσον απίστευτος ή ευτυχία μου ! 
Πώς ! εκείνη τήν οποίαν ήθελαν νά μοΰ δώσουν 
χωρίς νά μέ συμβουλευθούν είνε ή αυτή τήν ο-
ποίαν ήθελα νά νυμφευθώ εκ συμπαθείας ενω-
τικής, τήν όποίαν έσκόπευα νά νυμφευθώ κα-
ταφρονών οποιουδήποτε εί'δους έμπόδιον ! "Ο-
νειρον πιστεύω ότι βλέπω η ότι παράφρων εγει-
να, αν δέν μέ βεβαιώσετε ή ιδία ότι καί έξυπνος 
είμαι καί τάς φρένας μου δέν έχασα ! 

Αντί ν' άποκριθη, μ* έκύτταξε μόνον, καί 
τό βλέμμα της έκεϊνο ήτον τόσον περιπαθώς 
ερωτικόν καί τρυφερόν, ώστε μοϋ ήλθαν δάκρυα. 

— Ω Θεέ μου ! ήκολούθησα άφθονίαν εΰ-
ρίσκων λόγων είς τό κατακυριεϋον τήν ψυχήν 
μου άμετρον τής χαράς αίσθημα, ώ Θεέ μου ! 
πόσον δίκαιον έχουν οί λέγοντες ότι διά τίπο-
τε εις τόν κόσμον τοϋτον δέ' πρέπει ν' άπελπι-
ζώμεθα ! Τά φαινόυμενα, αί πιθανότητες, τά 
πράγματα, ολα ήγείροντο κατ' εμού· έναντίον 
τής υποσχέσεως σας, μέ άφήσατε έρμαιον άπο-
γνώσεως καί αδημονία; όλόκληρον νύκτα, χω-
ρίς νά μοΰ δώσετε σημεϊον ζωής... "Αλλο χει-
ρότερον· τήν επαύριον, όταν κατά τύχην σας 
απήντησα, άν μοΰ έ'μενεν ακόμη άμφιβολία περί 
της μεταβολής σας, τό σαρκαστικόν τότε μει-
δίαμά σας ητον άρκετόν νά μέ πειση περί τής 
δυστυχίας μου... Καί όμως, εις τοιαύτα ψηλα-
φητά, είς τοιαύτα εναργή, ώς εφαίνοντο, 
πράγματι πιστεύσας, ήπατώμην αδίκως κα· 
τέκρινα τήν τύχην ώς βάρβαρον καί σκληράν, 
κχί υμάς ώ; έλαφράν καί άστατον ! . . Άλλά 
πώς έμ.άθετε . . . έπρόσθεσα, 

— Άνέγνωσα, άπεκρίθη, τήν έπιγραφήν τής 
χάρτινης εκείνης θήκης. Δέν ητον τό όνομά σας 
όλόγραφον ; Τό όνομα αυτό ητον τό τοϋ προω-
ρισμένου νυμφίου μου. Ένόησα τό παν τότε... 
καί διά τοϋτο έγέλασα. 

— "Ω ! πολύ καλά είδα, καί πολύ καλά 
ενθυμούμαι τό γέλιον, άλλά πώς νά μαντεύσω 
τήν αίτίαν ; 

"Αλλο τι πλέον περί τούτου δέν είπαμεν. 
Καί βεβαίως, τά σχέδια εκείνα τής απαγω-

γές, τής οποίας η τύχη μας άπήλλαξε, λήθης 
πλέον και οχι μνήμης ησαν άξια, άφοϋ ό γάμος 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 15 
έγίνετο κατά συγκατάθεσιν τών οικείων. Ό ε-
ραστής ωφελείται διεγείρων ιδέας μυθιστορι-
κάς· ό σύζυγος όμως ευρίσκει άσφάλειαν καί 
έγγύησιν είς μόνας τάς υγιείς καί ήθικάς ί-
δεας, εις τήν θετικότητα τών καθηκόντων τοϋ 
βίου, είς τήν πεφωτισμένην, ούτως είπεϊν, πρό-
ληψιν κατά τής άγυρτικής εκείνης ωραίων αίσθη 
μάτων έπιδείξεως, ήτις άλλο τι δέν απο-
δεικνύει ειμή χαρακτήρα είς άκρον διεστραμ.-
μένον, η άνοησίαν πολλήν. Μετεμελήθην τη α-
λήθεια ολίγον δι' ό'σα είπα καί έπραξα επί τής 
άμάξης, άλλά τά παρελθόντα πλέον δέν επα-
νέρχονται. "Επειτα, ή γυνή κατά τήν ήλικίαν 
ταύτην είνε ζύμ.η άπαλή λαμβάνουσα οποίαν 
θέλει τις νά τής δωση μορφήν, συμμαχοΰντος 
μάλιστα τού έρωτος. Ή μνηστή μ.ου είχεν α-
κόμη καιρόν νά διδαχθη τά τοϋ βίου· είς έμέ 
λοιπόν άπέκειτο νά τήν διδάξω ό'σα ήθελα νά 
μάθη καί νά τής κρύψω τά λοιπά. 

— Λοιπόν, τής είπα ερωτικώς καί πάλιν 
προσβλέπων, ηύρα τήν ίδανικήν μου σύζυγον, 
έκείνην τήν οποίαν είχα όνειρευθή ώς τόν τύπον 
τής ανθρωπινής καλλονής καί όλων τών χαρί-
των ! Άλλά τοϋ ο φεύ ! τί σημαίνει, άν δέν 
ΰπάρχη άμοιβαιότης ; Είς υμας απόκειται νά 
μέ βεβαιώσετε, η νά μοΰ αφαιρέσετε πάσαν ά-
πάτην... Άπηντήσατε καί υμεϊς τόν ίδανικόν 
σας σύζυγον ; 

— Δύσκολον έρώτησιν μ.' ερωτάτε, άπεκρίθη 
τό πονηρόν πλάσμα. Θά έκλινα πολύ νά πι-
στεύσω ότι ό προορισθείς σύζυγός μου είνε αυ-
τός ο αληθής εκλεκτός τής καρδίας μου, άν δέν 
μ' έβεβαιότε ότι δέν θά τόν αγαπήσω. 'Τμεϊς 
είστε έμπειρότατος εις τά τοιαϋτα, καί ή γνώ-
μη σας ταλαντεύει πολύ τήν γνώμην μου. 

— "Ω ! όχι ! ό'χι ! άνέκραξα θλίβων αυ-
τήν περιπαθώς είς τάς άγκάλας μου. Μόνον τόν 
έαυτόν σας πιστεύσατε, μόνην τήν καρδίαν σας 
ακούσατε. Ή γνώμη μ.ου είνε ανόητος, δέν έ-
χει τόν κοινόν νοϋν, καί σας παρακαλώ νά τήν 
λησμονήσετε ! Τό θέλετε : 
—Ναι, είπε θλίβουσα ερωτικώς τήν δεξιάν μου. 

Τήν υπόσχεσίν μου τοϋ νά σας διηγηθώ τήν 
ίστορίαν μ.ου νομίζω ότι επάνω κάτω τήν έξε-
πλήρωσα· εκτός άν θελήσετε νά σα; περιγράψω 
τά μικρά καί κοινά τοϋ γάμου περιστατικά, 
γάμου ομοιάζοντος όλους τοϋς γάμους. Τί άλλ,ο 
νά σας ειπώ ακόμη ; "Οτι δύω ήδη έτη διατε-
λώ σύζυγος· ότι αγαπώ τήν σύζυγόν μου όπως 
άπ' αρχής τήν ήγάπησα, καί ότι άνταγαπώμαι 
επίσης· ότι καρπόν τής άγάπης ταύτης έχομεν 
μικρόν άγγελον, έράσμιον καί εΰσαοκον ώς τούς 
αγγέλους τής ώδής τοϋ Βερανζιέ· ότι ζώμεν 
συγκεντρωμένοι είς τήν εύδαιμονίαν μας καί 
αδιαβοοοΰντες είς τά περί ήμας· ότι η σύζυγός 

λου, γενομένη μητηρ, έγεινε διαμιάς σοβαρα, 
σύννους, εμβριθής ; "Ολα ταύτα τά γνωρίζετε 
σεΐς οί έχοντες σχέσιν καί οικειότητα μεθ' ημών, 

και δυνάμενοι νά εκτιμήσετε τόν χαρακτήρα 
καί τήν καρδίαν τής πολυτίμου ταύτης γυναι-
κός. Δέν έγνωρίζετε μόνον τά; περιστάσεις τοϋ 
γάμου μας, καί τήν γνώσιν αυτών έχρεώστουν 
είς τήν φιλίαν σας. Έξεπλήρωσα λοιπόν τό 

καθήκον μου· ελπίζω οτι θά εΰχαριστηθήτε νά 
τελειώσω ενταύθα, άπευχόμενος εις όλους τοϋς 
άγάμους τήν αυτήν τύχην καί τήν αυτήν εύ-
δαιμονίαν. Ε. Α. Σ. 

ΝΕΑ ΑΙΡΕΣΙΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ 

ΤΩΝ ΠΝΙΓΟΝΤΩΝ ' y uih Teaefi). 

'Εν τοις άποκέντροις χωρίοις τοϋ δήμου Τσα-
ρεβοκόκσα τοϋ κυβερνείου Καζάν άνεφάνη νέα 
ρασκολνική αϊρεσις τών πνιγόντων διακριτικόν 
γνώρισμα τής οποίας είνε ότι έκ τών οπαδών 
της ουδείς άποθνήσκει έκ φυσικού θανάτου. Αρ-
κεί νά άσθενήση οπαδός τις ταύτης τής αίρέ-
σεως έπί τοσούτον σοβαρώς ώστε ουδείς τών 
γοήτων η μάγων νά δύναται νά θεραπεύση αυ-
τόν (διότι. ουδείς τών αιρετικών προσφεύγει είς 
τήν ίατρικήν βοήθειαν καί οί πλησίον του η οί 

συγγενείς του φερουσι τον ασθενή είς μέρος τι 
παράμερον καί έκεϊ προετοιμάζουσι τόν «άσθε-
νοΰντα δούλον τοϋ Θεού» είς τόν θάνατον. Ό 
άσθενής εγκαταλειφθείς άνευ ιατρικής βοηθείας, 
άνευ έπιμελείας τινος πνίγεται έν τή έπιθανα 
τιω κλίνη του. Είτα δε τό πτώμα του μετακο-
μίζεται είς τό δάσος καί έκεϊ ένταφιάζεται έν 
άβαθεΐ τόπω καλυπτομένω διά χόρτων η λί-
θων. Ό πνιγμός τοϋ ασθενούς κατά τήν δοξα-
σίαν ταύτης τής αίρέσεως δηλοΐ τόν μαρτυρικόν 
θάνατον άνευ τού οποίου ουδείς άνθρωπος δύνα-
ται νά κληρονομήση τήν ουράνιον βασιλείαν. 
Έπί ταύτης τής διδασκαλίας στηρίζεται ό ά-
γριος φανατισμός τών πνιγόντων εις τόν όποιον 
τυφλώς οί αιρετικοί υποβάλλονται μεθ' όλους 
τους διωγμούς τής άρχής καί τάς ποινικάς 
έπί φόνω καταδιώξεις. Έν τη ρηθείση περιπτώ-
σει οί άνακριταί καί οί ίατροδικασταί πολλάκις 
δυσκολεύονται νά άνεύρωσι διεπράχθη φόνος ηού. 
Τοϋτο έξηγεϊται έκ τοϋ ότι ό βαρέως ασθενών, 
όστις άνευ ιατρικής βοηθείας άναμφιβόλως θά 
άπέθνησκε, πνίγεται, συνήθως εμφραττομένου 
τού στόματός το υ διά προσκεφαλ.αίου. Ουδέν 
σημεϊον εκβιασμού έπί τοϋ σώματος άνακα. 
λύπτεται, ή δέ αυτοψία τοϋ σώματος διαπι-
στοϊ ότι ό άσθενής άπέθανεν έκ ταύτης η εκεί-
νης τής ασθενείας, έκ τής όποιας έπασχεν. Ό-
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λόκληρος σειρά ποινικών δικών ουδόλως άνεχά-
λυψε τους ενόχους διότι δέν άπαντώσιν άμεσοι 
αποδείξεις κακουργήματος. "Ενεκα τούτου αύ-
τη ή αϊρεσις διαδίδεται μεταξύ τών απλοϊκών 
χωρικών τοΰ κυβερνείου Καζάν και παρέχει πολ-
λά πράγματα είς τάς αρχάς δικαστικάς τε και 
διοικητικάς. 

Ειδοποήσεις 

Ό επί είκοσαετίαν είς διάφορα Εργοστάσια έν 
'Aθηναις καίεν τω έξωτερΐκω εργασθείς, ώς τε-
χνίτης πιλοποιός, κ. 'Αλ. 'Αλεξάνδρου ό καί 

Πρόεδρος τών έν 'Αθήναις καί Πειραιεϊ τεχνιτών 
Πιλοποιών, ήνέωξεν έν Πειραιεϊ παρά τη πλα-
τεία τοΰ θεμιστοκλέους καί απέναντι τής 'Α-
γία; Τριάδος, Έργοστάσιον πίλων,καθ' 
όλα σύμφωνον με τά; νεωτέρας εφευρέσεις τής 
Πιλοποιείας. 

Κν αύτώ εάίσκει ό προσερχόμενος πίλους 
παντός σχήματος καί χρώματος, ητοι μαλα-
κούς (ρίμπούπλικες), υμιψηλους, υψηλούς (με-
ταξωτούς) Κλάκ, και ότι άλλο υπάγεται είς 
τήν Πιλοποιείαν, έλαφρροτάτους, κομψοτάτους 
καί στερεούς· έ'καστον αυτών αντιστοιχών ποός 
τρεις Ευρωπαϊκούς. 

Ό αγοράζων πϊλον έκ τοΰ ανωτέρω εργοστα-
σίου δύναται νά έπισκευάζη αυτόν δωρεάν επί 
τρεις φοράς· πωλοϋνται δ* έν αΰτώ καί άπαντα 
τά είδη τής Πιλοποιείας. 

Μία καί μόνη δοκιμή πείθει τόν αγοραστήν 
περί της πραγματικότητος τών γραφομένων. 

Δέχεται παραγγελίας καί χονδρικώς. 

Κ Ο Μ Μ Ω Τ Η Ρ Ϊ Ο Ν 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Ζ Α Κ Α 

'Εν Άθήνα ι ς όδός , 'Ερμοΰ άρ. 168 
'Εν τώ κομμωτηρίω εκτελούνται παντός ϊδους 
κτενίσματα διά χορούς, γάμους, εσπερίδας κλ. 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ 
Ε ΡΓΟΣΤΑ ΣΙON ΚΑΤΑ ΣΤΙΧΩ Ν 

ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
I . και Π. ΛΑΔΑΚΗ 

Έ ν Ά θ ή ν α ι ς οδός 'Ερμού άριθ. 208 
(είναντι Εκατόχειρος) 

Χάρτης τϋπογραφικος γραψίματος, φαρμακείων εμ-
πορικες χρωματιστός. περιτυλίγματος, εμπορευματων 
εργοχειρων. Γραφική ύλη. Τετράδια. εξηγήσεις και 

καλλιγραφιας μαθητών. 

Ό Έ ν Σπάρτη κουρευς καί μ.υ-
ροπώλης κ. Δημ. Ίω. Κουρσούμης εκριζώ-
νει άνωδύνως σχεδόν καί θεραπεύει οδόντας καί 
τά ούλα τούτων. Έφεΰρεν ΰγρόν, δι' ού καθα-
ρίζει παντός είδους υφάσματα μεταξωτά καί 
μάλλινα άνευ αλλοιώσεως τού χρωματισμού των. 

"Ομοιον κατά τής καταπτώσεις τής τριχώ-
σεις εν γένει. 

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Ν 
Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ Δ Ι Α Λ Ε Κ Τ Α Κ Η 
Έ ν Πειραιει — Παρά τό Άμαξοστάσιον. 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ώρολόγια Άνδειρά καί Γυναικεια. 

'Αργυρά παντίς συστήματος.—Έκ νίκελ παντος ει 
δους:.και πάσης κατασκευής άπο δρ. 300 —2O. 

Ώρολογια εκρεμή άπο δρ. 300 —20.' Άλύσεις κα-δ 
δεναι) εκ διαφορων μεταλλων, πλουσια συλλογη. 

Έγερτήρια ωρολόγια άπλα και μετά μουσικής;. 
''Απαντα εις τιμαι μή επιΪδεχομένας συναγώνισμόν. 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ώρολογία παντος συστήματος 
καί πάσης εφευρεσεως ως καί παντός ελλαττώμενος 

ή βλάβης. ' Το Κατάστημα εγγυαται δια τήν ακρί-
βειαv τής είπισκεψης παντος ώρολογιου δι' εν ετος. 

"Απαντα τά ωρολόγια καί εγερτήρια ώς καί όλα 
τά άλλα ειδη τής ώρολογοποιας προμηθεύονται έκ 
τών καλλιτέρων εργοστασίων τής Ευρώπης απ 

ευθείας. 
Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Ο Ν 

Α Χ Ι Λ Λ Έ Ω Σ Σ Κ Ο Ρ Δ Ι Λ Η 
•Εν Άθήνα ι ς — 'Οδός Αιόλου 124. 

Κατασκευάζονται υποδήματα στερεότατα καί 
έχ δερμάτων καί υλικών εκλεκτών κομψότατα. 

Μεγάλη συλλογή ετοίμων υποδημάτων. "Ε-
φαρμογή τελιία καί κομψότης απαράμιλλος. 

Ι Ω Α Ν . Γ . Σ Τ Α Θ Ο Π Ο Υ Ο Σ 
οργανοποιος της Β . Α ύ λ ή ν 

Έπλούτισε τό κατάστημα του διά τών νεω-
τέρων ειδών τού είδους του, αναλαμβάνει δέ τίν 
κατασκευήν καί επισκευήν διαφόρων μούσικών 
όργάνων 'Εργασία τελεία καί στερεά. 

ΕΝ ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΩ 

T Η Σ Α Σ Τ Ρ Α Π Η Σ 

έκτελουνται κατά παραγγελίαν μεταφρά-
σεις έκ τοΰ Ρωσιικοϋ, Γερμανικού, 'Αγ-
γλικού, Γαλλικου και Tουρκικου έπί 

μετρία αμοιβή 


