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Τήν επιούσαν περί ώραν πέμπτην καί ήμί- 
σειαν έν τή αυλή τού στρατώνα; ή σάλπιγς έ- 
σήμαινε τήν έπίσαξιν τών ϊππων. Ό  "Ιωάννη; 
ήτο ήδη έφιππος καί έλάμβανε τό πρόσταγμα 
τής ήμιλοχίας του. Λήγοντος δε του μηνός 
Μαίου πάντες οί νεοσύλλεκτοι εινε ήδη έξησκη- 
μένοι καί ικανοί νά μετάσχωσι τών άπό κοινού 
γινομένων έξελιγμών. Καθ’ έκάστην δε σχεδόν 
έκτελρύνται έν τώ Πολυγώνιρ μεγάλα γυμνάσια 
έζευγμένων κανονιοστοιχιών.

Ό  Ιωάννης ήγάπα τό έργον του- συνήθιζε 
δέ νά παρίσταται αυτοπροσώπως καί μετά πολ
λής έπιμελείας, τήν ώραν καθ’ ήν έ,ευγνύοντο 
καί έσάττοντο οϊ ίπποι, ωσαύτως δέ καί νά έπι- 
βλέπγ τόν οπλισμόν καί τό βάδισμα τών άνδρών 
αύτού. ’Αλλά τήν πρωίαν όμως εκείνην έλαχί- 
στην προσοχήν κατέβαλεν εις τάς μικράς ταύ- 
τας λεπτομερείας τής ύπηρεσίας.

Πρόβλημά τι τόν έτάραττε, τόν Ιβασάνιζε, 
τόν είχε μετέωρον, καί τό πρόβλημα τούτο δέν 
ητο έκ τών λυομένων έν τή Πολυτεχνική σχολή 
ένθα έξεπαιδεύθη. Ό  ’Ιωάννης δέν ήδύνχτο νά 
εΰρν) τήν ακριβή άπόκρισιν τής έρωτήσεως τχύ- 
της :

—  Τις τών δύο εινε εύμορφοτέρα ;
Έν τώ ΙΙολυγώνω κατά τό πρώτον μέρος 

τών γυμνασίων, έκάστη κανονιοστοιχία ασκεί
ται καθ έαυτήν διοικουμένη ύπό τού λοχαγού- 
άλλά πολλάκις ό λογαγός παραχωρεί τήν διοί- 
κησιν εϊς τινα τών ύπολοχαγών χάριν άσκήσεως 
καί αύτού. Τήν πρωίαν λοιπόν έκείνην ακριβώς 
εύθύς άπό τή; ένάρξεως τών γυμνασίων ή διοί- 
κησις άνετέθη τώ ύπολοχαγώ Ιωάννη. Άλλ’ ό 
λοχαγός οστις έγίνωσκε τόν ύπολοχαγόν του ώς 
αξιωματικόν άριστα πεπαιδευμένο·/, Ικανόν καί 
Λεξιώτατον, σφόδρα έξεπλάγη βλέπων οτι τά 
γυμνάσια έγίνοντο κακώς καί διαστρόφοις. Ό  
Ιωάννης δί; ή τρις έσφάλη περί τάς κινήσεις, 
ούτε νά διατηρήσγ τά; αποστάσεις ήδύνατο, 
ούτε νά τας προσδιορισντ τά ζεύγη τών ίππων 
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έπανειλημμένως ήλθον εις έπαφήν, ώστε ό λο
χαγός ήναγκάσθη νά παρεμβή καί νά επίπληξη 
τόν Ίωάννην

—  Λέν έννοώ τί έχετε σήμερον. Πρώτην φο
ράν σάς συμβαίνει τούτο.

Καί ό'ντως πρώτην ήδη φοράν ό Ιωάννης εν 
τώ Πολυγώνω τής Σουβινής πάν άλλο έβλεπε·/ 
ή τηλεβόλα καί αμάξια,πάν άλλο ή πυρβολη- 
τάς καί ζευγίτκς. Έν ταΐς νεφέλαις τού ύπό 
τών τροχών καί ύπό τών ποδών τών ίππων έξ- 
εγειρομένου κονιορτού, ο Ιωάννης διέκρινεν ού- 
χί τήν δευτέράν κανονιοστοιχίαν τού ενάτου 
συντάγματος, άλλ’ ευκρινή τήν εικόνα τών δύο 
μελανοφθάλμων καί χρυσοκόμ.ων ’Αμερικανί
δων. Καί τήν ώραν καθ’ ήν ό λοχαγός του τόν 
επετίμα σφοδρώς, ό ’Ιωάννης έλεγε καθ εαυτόν:

—  Εύμορφοτέρα εινε ή κυρία Σκώτ !
Τά γυμνάσια διακόπτονται γινομένου μικρού 

διαλείμματος δέκα λεπτών τής ώρας. Κατά 
τό διάλειμμα τούτο οί αξιωματικοί συνερ
χόμενοι συνδιαλέγονται . Άλλ ’ 6 Ιωάννης 
τήν πρωίαν έκείνην έμεινε κατά μ.έρος μόνος 
μετά τών χθεσινών του άναμνήσεων. Ό  νού; 
του έπέμενεν έπαναφέρων αύτόν εις τό πρεσβυ- 
τέριον τού Λογγεβάλ . . . Μάλιστα, ή θελκτι- 
κωτάτη τών δύο αδελφών ήτο ή κυρία Σκώτ, 
ή δέ μις Πέρσιβαλ ήτο παιδίον. Έπανέβ?.επε 
τήν κυρίαν Σκώτ έν τή μικρά τραπέζν) τού ε
φημερίου, ήκροάτο τής διηγήσεω; αύτής γι
νόμενης μ.ετά τοσαύτη; ειλικρίνειας καί ελευ
θερίας, ή δέ παράξενος πως αρμονία τής φω
νής έκείνης, τής έχούση; πολύ τι τό ίδιάζον, 
ή τοσούτον συγκινητική, έθελγεν έτι τά ώτά 
του. Ένόμιζε δέ δτι ήτο έν τή εκκλησία καί έ- 
βλεπεν έκείνην ένώπιόν του γονυκλινή καί κα- 
λύπτουσαν τήν κομψήν κεφαλήν τη; διά τών 
δύο λεπτοφυών χειρών της. Έπειτα ήκούετο ή 
μ.ελωδια τού έκκλησιαστικοϋ οργάνου, καί έν 
τή σκια μακράν καί συγκεχυμένοι; διέκρινε τήν 
κομψήν καί λεπτήν σκιαγραφίαν τής Μπεττί- 
νας.

Παιδίον ! Ά μ ’ δέν ήτο παιδίον ;
Αί σάλπιγγες αντήχησαν, τό γυμνάσιον έπκ- 

νελήφθη, άλλ’ ευτυχώς ούτε διοίκησις πλέον 
ούτε εύθύνη, διότι καί αί τέσσαρες όμρύ κανο
νιοστοιχία! έξετέλουν έξελιγμούς. Έφαίνετο δέ

47



370 Ε Σ Τ Ι Α

στρεφόμενος πάσας τάς στροφάς ό πελώριος 
εκείνος όγκος άνδρών καί 'ίππων καί άμαξίων, 
ότέ μεν αναπτυσσόμενος εις μακράν γραμμήν 
μάχης, ότέ δέ συμπτυσσόμενος καί συμ.πυκνού- 
μενος.

Κατά τό διάστημα τούτο ή Μπεττίνκ ήρεμα 
καί άνεπαισθήτως έν τή οιανοία τού 'Ιωάννου 
ϋπεσκέλιζε την κυρίαν Σκώτ. Τώ εφαίνετο μει- 
δ'.ώσα καί έρυθριώσα εντός των ύπό των άκτίνων 
τού ήλιου περιχρυσουμένων κυμάτων τής διε
σπαρμένης κόμ.νις της. Κί·ριιΊωάτγη·.·,τνν είπε 
χνριοκ Ίωά>·>-η>·. . . καί ουδέποτε τό όνομά του 
έφάνν) εις αυτόν τόσον εδμορφόν.Καί αί τελευ- 
ταϊαι χειραψίαι κατά τήν στιγμήν τής άνα- 
χωρήσεως πριν -/ί άναβώσιν εις τήν άμαξαν! . . . 
Ή  μις Πέρσιβαλ τω έσφιγξε ττ,ν χεΐρα ολίγον 
τι ίσχυρότερον τής κυρίας Σκώτ . . . ολίγον τι 
ίσχυρότερον, βεβαιότατα. τΗτο δέ ή χείρ της 
ά'νευ χειρίδος,διότι τάς είχεν έκβάλη οτε έπαιξε 
τό όργανον, καί ό Ιωάννης ήσθάνετο ετι τήν 
σύσφιγξιν τής μικράς έκείνης γυμνά,ς χειρός,ή- 
τις είσέδυσε δροσερά καί άπαλή εις. τήν βάναυ- 
σον καί χονδρήν στρατιωτικήν του χεϊρα.

—  ΊΙπατώμ.ην πρό ολίγου, διενοεϊτο ό 'Ιω
άννης, ώραιοτέρα είνε ή μις ΙΙέρσιβαλ.

Τά γυμ-νάσια έληξαν. Αί κανονιοστοιχία·, έ- 
τέθησαν όπισθεν άλλήλων κατά πυκνά διαστή- 
μ,ατα εις γραμμήν, καί έπειτα παρήλασαν μετά 
πολλής ταχύτητας μ.ετά φρικαλέου θορύβου καί 
έν τω μέσω στροβίλου κονιορτού. 'Οτε δέ ό Ι 
ωάννης ξιφήρης παρήλαυνε πρό τού συνταγμ.α- 
τάοχου, αί δύο εικόνες των δύο αδελφών συνε- 
χέοντο καί περιεπλέκοντο τοσούτον έν τή μνή- 
μ./ΐ του, ώστε είσέδυον εις άλλήλας καί έξηφα- 
νίζοντο τρόπον τινά αϋτη ύπό εκείνης καί έγί- 
νοντο 2ν καί τό αυτό πρόσωπον. Οίος δήποτε 
αυτών παραλληλισμός ήτο πράγμ.’αδύνατον έ
νεκα τής παραδόξου ταύτης συγχύσεως τών 
δύο τής συγκρίσεως όρων.

Οϋτω δέ ή κυρία Σκώτ καί ή μ.ίς ΙΙέρσιβαλ 
διέμειναν αχώριστοι έν τ γ  διάνοίφ τού ’Ιωάννου 
μέχρι τής ημέρας καθ’ ήν έμ.ελλε νά τω έπιτρα- 
πή νά τας έπανίδη. Ή  έντύπωσις τής αιφνί
διου έκείνης συναντήσεως δέν έξηλείφθη, αλλά 
παρέμεινε ζωηρότατη καί εύαρεστοτάτη τοσού
τον, ώστε ό Ιωάννης γσθάνετο εαυτόν άγωνι- 
ώντα καί τεταραγμένον.

—  Νά έκαμα άρά γε την άνοησίαν, έλεγε 
καθ’ εαυτόν, νά αγαπήσω μανιωδώς έκ πρώτης 
οψεως ; Άλλ’όχι,είμπορεΤ τις νά άγαπήσγ μίαν 
γυναίκα . . . όχι όμως δύο γυναίκας ταυτοχρό- 
νως.

Και ή σκέψις αΰτη τόν ένεθάρρυνε. Τίτο νε- 
ώτατος ό μέγας έκεϊνος είκοσιτετραετής νεανί
σκος. Ουδέποτε ό έρως είσέδυσεν εις την καρ- 
δίαν του τελείως, είλικρινώς καί προφανώς. Τόν 
έρωτα έγίνωσκε σχεδόν μ.όνον έκ τών μυθιστο

ρημάτων,όλίγιστα δέ άνέγνωσε μυθιστορήματα. 
Αλλά δέν ήτο βεβαίως καί άγγελος' τουναν
τίον δέ ό ΙΙαύλος Λαβαρδέν είχε διαρκή έν τή 
καρδία του τρία ή τέσσαρα σφοδρά πάθη συ- 
ζώντα έν αυτή άδελφικώτατα καί έν άκρα συμ-

Ό  δέ ’Ιωάννης μ.όλις είχεν Γόη τόν κόσμον. 
Δεκάκις ίσως παρεσύρθη ύπό τού Παύλου εις ε
σπερίδας καί χορούς εις τούς πύργους τών πέριξ. 
Άλλ’ άπεκόμισεν έκείθεν συναισθήματα όχλη- 
ρίας. δυσαρέσκειας καί άνίας. Συνεπέρανε δέ 
ότι αί διασκεδάσεις έκεϊναι δέν ήσαν δι’ αυτόν. 
Αυτός είχε κλίσεις έμβριθεστέρας καί άπλάς,ή- 
γάπα την μοναξίαν,τήν έργασίαν,τούς μακρούς 
περιπάτους, τά μεγάλα διαστήματα, τούς "ίπ
πους, τά βιβλία. ΊΙτό πως άγριος καί ολί
γον χωρικός. Έλάτρευε τό χωρίον του καί πάν- 
τας τούς παλαιούς μάρτυρας τής παιδικής του 
ηλικίας, ο’ίτινές τω έλεγον περί τού παρελθόν
τος. Έφοβεϊτο σφοδρά τόν τετράχορον έν αί- 
θούσγ, έκτελούμενον, άλλά κατ’ έτος έν τή πα- 
νηγύρει τού Λογγεβάλ ασμένως έχόρευε μετά 
τών έγχωρίων κορασίδων καί τών γυναικών.

Έάν έβλεπε την κυρίαν Σκώτ καί την μις 
Πέρσιβαλ έν τώ μεγάρω αύτών έν Παρισίοις, έν 
πάση αύτών τή λαμ.πρότητι καί πολυτελεία, 
έν δλ·/) τή λάμψει τής κομψότητος αύτών, θά 
τας παρετήρει μ.ακρόθεν μ.ετά περιεργίας ώς 
θελκτικά τινα τεχνουργήματα. Έπειτα δέ θά 
είσήρχετο εις την οικίαν του καί άναμφιβόλως 
θά άπεκοιμάτο κατά τό σύνηθες μετά πλείστης 
όσης ηρεμίας.

Μάλιστα- άλλά τά πράγματα δέν συνέβησαν 
οϋτω πως καί δι’ αύτό έξεπλάγη καί έταράχθη. 
Αί δύο έκεϊναι γυναίκες ολως ταχέως καί ά- 
προσδοκήτως έπεφάνησαν ένώπιόν του έν τόπω 
οίκείω, καί άπό τής πρώτης έκείνης ημέρας έ- 
φάνησαν άπλαϊ, άγαθαί, άφελεΐς. ειλικρινείς 
καί πρός έπίμ.ετρον έξαισίας καλλονής, οπερ ού- 
δόλως βλάπτει. Ό  ’Ιωάννης λοιπόν ήσθάνθη ε
αυτόν παρευθύς καταθελχθέντα, καί ήτο έτι.

Ότε δέ κατέβκινεν άπό τού ίππου περί τήν 
ένάτην ώιαν έν τή αυλή τού στοατώνος, τήν 
αυτήν ώραν ό πατήρ Κωνστάντιος έςεκίνει φαι
δρός εις περιοδείαν. ‘II κεφαλή τού γηραιού ίε- 
ρέως άπό τής χθές ήτο τεταραγμ.ένη. Ό  ’Ιωάν
νης δέν είχε κοιμηθή πολύ, αύτός δέ ό τάλας 
έφημέριος ουδόλως έκοιμήθη.

Όρθρου βαθέος έξηγέρθη, καί τών Ουρών 
κεκλεισμένων μόνος μετά τής Παυλίνας ήρίθ- 
μησεν έπανειλημμένως τά χρήματά του, έξα- 
πλών έπί τής τραπέζης τά έκατό λουδοβίκειά 
του καί ώς τις φιλάργυρος ψηλαφών αυτά καί 
ευφραινόμενος. Πάντα δέ ταύτα ήσαν κτήμα 
του, κτήμά του. τουτέστι κτήμα τών πτωχών.

—  Μή τρέχετε πολύ,δέσποτα, έλεγεν ή 11 αυ- 
λινα. ·,ά είσθε οίκονομος. θαρρώ πώς αν μοιρά
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σετε σήμερα καμμιάν έκατοστύν φράγκα . . .
—  Δέν άρκούν, ΙΙαυλίνα, δέν άρκούν. Μίαν 

φοράν μόνον εις ολην μου τήν ζωήν θά χαρώ αυ
τήν τήν ημέραν, άλλά θά την χαρώ ! Εΐξεύρεις 
πόσα θά δώσω, ΙΙαυλίνα ;

•—  Πόσα. δέσποτα ;
—  Χίλια φράγκα !
—  Χίλια φράγκα !
— Ναι ! τώρα εΐμεθα εκατομμυριούχοι. Έ -  

χομ.εν ίδικούς μας όλους τούς θησαυρούς τής 
’Αμερικής,καί έγώ θά κάμω οικονομίας ; Όχι, 
σήμερον κατ’ ούόένα λόγον ! Καί δέν έχω καί 
δικαίωμα.

Μετά τό τέλος τής λειτουργίας, περί τήν έ
νάτην ώραν,έξεκίνησε καί κατά τήν όδόν του έ
πιπτε χρυσή βροχή. Πάντε; οί πτωχοί έλαβον 
τό μέρος των, οι τε άνομολογούντες την πτω
χείαν των καί οι άποκρύπτοντες αυτήν. Εκα
στη δέ δόσις συνωδεύετο ύπό τού αύτού λογυ
δρίου :

—  Είνε άπό μέρους τών νέων κυρίων τού 
Λογγεβάλ. Είνε δύο ’Αμερικανίδες . . . κυρία 
Σκώτ καί μις ΙΙέρσιβαλ· Νά ένθυμήσθε καλ.ά 
τά όνόματά των καί νά δεηθήτε άπόψε υπέρ 
αύτών.

“Επειτα δέ άπήρχετο χωρίς νά άναμένν, τάς 
ευχαριστίας τών εΰεργετουμένων. Διά τών α
γρών δέ καί τών δασών άπό χωρίου εις χωρίον, 
άπό καλύβης εις καλύβην έβάδιζεν, έβάδιζεν, 
έβάδιζε. Κατελάμβανε δέ αυτόν ελαφρά τι; 
μέθη, διότι πανταχού όθεν διήρχετο ήκούοντο 
κραυγαί χαράς καί έκπλήξεως. Τά χρυσά εκεί
να είκοσάφραγκα έπιπτον ώς έκ θαύματος εις 
τάς πτωχάς χεΐρας τάς συνειθισμένας νά δέ- 
χωνται μόνον άργυρό? κέρματα. Ό  έφημέριος 
ίκ α ρ ε  καί -/ ¿.lee,αυτόχρημα τρέλας,ήτο τοσού
τον έξαλλος καί άκράτητος, ώστε έδιόε καί εις 
τούς ούδόλω; αίτούντας.

Συναντήσας άπόμαχόν τινα λοχίαν καταλι- 
πόντα έν Σεβαστοπόλει τόν έτερον τών βραχι
όνων του :

—  Νά,Κλαύδιε,τώ είπε,λάβε είκοσι φράγκα.
—  Είκοσι φράγκα ! μά έγώ δεν έζήτησα, 

δέν έχω ανάγκην άπό τίποτα. "Εχω τήν σύν
ταξίν μου.

Τήν σύνταξίν του ! . . επτακόσια φράγκα τό 
έτος !

—  Δέν πειράζει,άπεκρίθη ό έφημέριος, αγο
ράζεις σιγάρα · άλλά άκουσ’ εδώ , αυτά είνε 
άπό τήν ’Αμερικήν.

Καί έπανέλαβε τήν προσλαλιάν του περί τών 
νέων κυρίων τού Λογγεβάλ.

Ε’ισήλθεν έπειτα εις τόν οίκίσκον άςιολόγου 
τίνος γυναικός, ής ό υιός τόν παρελθόντα μ.ή- 
να άπήλθεν εις Τύνιδα.

—  Έ  ! 6 υιός σου, τί κάμνει ;
—  Καλούτσικα, άγιε δέσποτα, μέ τήν εύχή

σας'χθέ; είχα γράμμα του...Καλά. είνε'τό καύ- 
μένο ! “Εκαμα μερικές οικονομίες τώρα καί ένα 
μήνκ, καί πιστεύω νά ’μπορέσω νά του στείλο» 
τώρα κοντά καμμιά δεκαριά φράγκα.

—  Θά του στείλ-ρς τριάντα . . . Νά ! . .
—  Είκοσι φράγκα, άγιε δέσποτα ! μ,ού δί

νετε είκοσι φράγκα !
—  Ναι, σοϋ τα δίδω . . .
—  Γιά τόν ύγιό μου ;
—  Διά τό υιόν σου . . . Μόνον, ακούσε καλά, 

πρέπει νά είςεύρης πόθεν έρχονται' καί νά ένθυ- 
μηθής νά το είπής καί εις τόν υιόν σου όταν του 
γράψγ,ς.

Καί εικοστήν ήδη φοράν ό πατήρ Κωνσταν- 
τιος έπανέλαβε τόν σύντομον ύπέρ τής κυρίας 
Σκώτ καί τής μ.ίς Πέρσιβαλ πανηγυρικόν του. 
Περί ώραν δέ Ικτην έπανήλθεν οΐκαδε καταβε
βλημένος μέν ύπό τού καμάτου, άλλά χαίρων 
καί άγαλλόμ.ενος τήν ψυχήν.

—  Όλα τά έδωκα ! άνεφώνησεν άμ.α ίδών 
τήν ΙΙαυλίναν, όλα τά έδωκα ! όλα !

Δειπνήσας δέ μετέβη εις τήν εκκλησίαν νά 
ψάλη τήν συνήθη ακολουθίαν'άλλ’οτε ανέβαινε 
τάς βαθμίδας τού θυσιαστηρίου, τό έκκλησια- 
στικόν όργανον έμεινεν άφωνον. Δέν ήτο πλέον 
εκεί ή μις Πέρσιβαλ.

ΤΙ χθεσινή μικρά μουσουργός ήτο τήν ώραν 
έκείνην εν άκρα αμηχανία. Έπί τών όύο ανα
κλίντρων τού κομμωτηρίου της δύο έσθήτε; μ.α- 
κραί ήσαν έξηπλωμέναι, ή μέν λευκή, ή δέ κυ
ανή."Ελεγε δέ καθ’ έαυτήν τινα τών δύο τούτων 
νά ένδυθή τήν εσπέραν ΐνα πορευθή εις τό θέ- 
ατρον.Καί αί δύο τή έφαίνοντο εξαίρετοι, άλλ’ 
όμως ώφειλε νά έκλέξη, διότι μίαν μόνην ήδύ- 
νατο νά ένδυθή. Μετά πολλούς δέ δισταγμούς 
άπεφάνθη ύπέρ τής λευκής έσθήτος.

Τή ένάττ) ώρα καί ή μ. ι σε ία αί δύο άδελφαί ά- 
νέβαινον τήν μεγάλην κλίμ,ακα τού θεάτρου. 
Ότε δέ είσήρχοντο εις τό θεωοεϊόν των ή αυ
λαία άνυψούτο καί εφαίνετο ή δευτέρα είκών 
τής δευτέρας πράξεως τής ’̂ ίιίασ,τής πραξεως 
τών όρχηστρίδων καί τού εμβατηρίου.

Δύο δέ νέοι 'Ρογήρος Πυμαρτϊνος καί Λου
δοβίκος Μαρτιγέτος έτυχ_ον καθήμενοι έν τώ 
πρώτω τών κάτω θεωρείων. Επειδή δέ αί ορ- 
χηστρίδες δέν ήσαν άκόμη έν τή σκηνή, οί κύ
ριοι ούτοι άφ’ ού δέν είχόν τι νά κάμ.ωσι, διε- 
σκέδαζον παρατηρούντες τά Οεωρεϊκ. Ί1 έμ.φα- 
νισις τής μις ΙΙέρσιβαλ ένεποίησεν αύτοϊς ζωη- 
ράν αίσθησιν.

—  "Α ! ά ! είπεν ό ΙΙυααρτϊνος, νά το τό 
χρυσό βωλαράκι.

Άμ-φότεροι δέ έστρεψαν τάς διόπτρας των 
πρός τήν Μπεττίναν. ·

—  ’Αστράπτει άπόψε τό χρυσό βωλαράκι. 
έξηκολούθησεν ό Μαρτιγέτος.Μά κύτταξε λοι
πόν . . . τήν γραμμήν τού λαιμού . . . καί εκεί
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πού αρχίζουν οί βραχίονες . . . Κορίτσι ακόμα 
και θαρρείς πώς βλέπεις γυναίκα.

—  Ναί, είνε θελκτικωτάτη . . . καί κοντά 
'ς τήν εύμορφιάν έχει καί τον τρόπον της . . .

—  Δεκαπέντε εκατομμύρια τά λεν αυτά, δε
καπέντε έκατομμύρια Εχει μοναχή της, δικά 
της καί τό μεταλλεΐον όλονεν δουλεύει.

—  Ό  Βερύλλης μού είπεν είκοσιπέντε . . . 
καί εις τά πράγματα της ’Αμερικής εΐνε καλά 
πληροφορηυ.ένος ό Βερύλλης.

—  Είκοσιπέντε έκατομ.μύρια ! Καλά την ’πέ- 
τυχεν ό 'Ρωμανέλλης !

—  Πώς ! ό 'Ρωαανέλλης ;
—  Διαδίδεται οτε την νυμφεύεται,ότι ό γά

μος είνε αποφασισμένος.
—  Ναί, αποφασισμένος, δεν λέγω όχι,άλλά 

μέ τόν Μοντεσάν, δχι μέ τύν 'Ρωμανέλλην . . . 
"Λ ! τέλος πάντων νά τό ¡ ιπ α .Ι.Ιέ το .

Καί διέκοψαν τόν διάλογον.Ή επί τής σκη
νής έμφάνισις τών όρχηστρίδων έν τη '  Α'ιΛα δεν 
διαρκεϊ πλέον τών πέντε εξηκοστών τής ώρας, 
άμφότεροι δέ ηρχοντο εις τό μελόδραμα χάριν 
μόνον τών πέντε τούτων εξηκοστών. Ήθελον 
νά άπολαύσωσι του θεάματος μετά σεβασμού 
καί εύλαβείας'διότι παρά πολλοΐς τών φοιτών- 
των εις τό μελόδραμα υπάρχει τό ίδιάζον τού
το, φλυαροϋσι δήλον ότι όταν είνε ανάγκη νά 
σιωπώσιν ΐν’άκροώνται, καί νά σιγώσι σιγήν ά
κρα ν όταν δύνανται νά συνδιαλέγωνται άμα 
καί νά θεώνται.

Λί ήρωϊκαί σάλπιγγες τής Ά Μ α ς  έξέχεον 
ύστατον αυτών ήχον εις τιμήν τού 'Ραδάμου' 
προ τών μεγάλων σφιγγών υπό τό χλωρόν φύλ
λωμα τών φοινίκων αί όρχηστρίδες προέβαινον 
άπαστράπτουσαι καί ελάμβάνον κατοχήν τής 
σκηνής.

Καί ή μέν κυρία Σκώτ μετά πολλής προσο
χής καί ηδονής πάρηκολούθει τούς ¿'ελιγμούς 
τών όρχηστρίδων, άλλ’ ή Μπεττίνα αίφνης έ- 
γένετο σύννους καί παρατηρούσα έν τινι θεω
ρείο» τής απέναντι πλευράς νέον σωματώδη καί 
μελαγχροινόν, έλάλει καθ' εαυτήν καί έλεγε:

—  Τί νά κάμω; τί ν' αποφασίσω ; Νά τον 
’πάρω τόν εύμορφον εκείνον νέον, οστις είνε έκεΐ 
απέναντι μου καί με παρατηρεί ; . . . διότι 
πρός έμέ βέβαια έχει έστραμμένας τάς διόπτρας 
του . . . Τώρα μετ’ ολίγον θά έλθή κατά τό δι
άλειμμα καί όταν είσελθή δεν έχω νά κάμω άλ
λο, ή νά τον είπώ. «Έτελείωσε ! λάβετε την 
χεΐραμου, θά είμαι σύζυγός σας» . Καί θά 
έπαιρνε τέλος ή ΰπόθεσις ! Πριγκίπισσα,Οά είμαι 
πριγκίπισσα ! πριγκίπισσα 'Ρωμανέλλη ! πριγ- 
κίπισσα Μπεττίνα! Μπεττίνα'Ρωμανέλλη.Συμ
φωνεί εξαίρετα, καί ήχεϊ νοστιμότατα εις τήν 
άκοήν : «Κυρία πριγκίπισσα. είν' έτοιμα . . .—  
Ή κυρία πριγκίπισσα θά έοέλθη έφιππος αύ-

τριγκίπισσα θαριον τό πρωί ;. . . Τό να είμαι

μ' άρέστ] ; . . . Ναί ή ού . . . Έκ πάντων τών 
νέων τούτων,οϊτινες άπό ενός έτους έν Παρισίοις 
τρέχουν κατά πόδας τών χρημάτων μου, ό 
πρίγκιψ ούτος ‘Ρώμανέλλης είνε ό κάλλιστος 
πάντων . . . ’Αλλά πρέπει νά αποφασίσω μίαν 
τών ημερών τούτων νά ύπανδοευθώ . . : Πι
στεύω ότι μ.’ αγαπά . . . Ναί, άλλ’ Ιγώ τόν α
γαπώ ; ’Όχι, δέν το πιστεύω. . . Καί τόσον έ- 
πεθύμουν νά ήγάπων ! . ·:, Ώ  ! ναι, θά έπεθύ- 
μουν τόσον ! . . .

Τήν ώραν δέ άκριβώς καθ' ήν αί σκέψεις αύ- 
ται διήρχοντο διά τής κομψής κεφαλής τής 
Μπεττίνας, ό ’Ιωάννης μόνος έν τώ σπουδαστή
ριο» του καθήμενος προ τού γραφείου του καί 
εχων ογκώδη τόμον υπό τό φώς τής λυχνίας 
του,διεξήρχετο λαμβάνων σημειώσεις τήν Ιστο
ρίαν τών έκστρατειών τού στρατάρχου Τουρέν- 
νου, διότι τήν επιούσαν έμελλε νά διδάξή τούς 
ύπαξιωματικούς τού συντάγματος, συνεπώς δέ 
ποιών παρεσκεύαζε τό διοαχθησόμενον μάθημα.

Άλλ’ ιδού αίφνης μεταξύ τών σημειώσεών 
του παρετήρησε σχέδιόν τ ι . . . Ό  ’Ιωάννης δέν 
έσχεδίαζεν άσχημα. Είκών γυναικεία έλθούσα 
τίς οίδε πώς, εΰρέθη ύπό τήν γραφίδα του. Τί 
ήθελε μεταξύ τών σημειώσεων τών νικών τού 
Τουρένου τό κομψόν εκείνο προσωπάκι ; Άλλά 
καί τίς ήτο ; . . . Ή  κυρία Σκώτ ή ή μις Πέρ- 
σιβαλ ; . . . ΙΙώς νά τό πληροφορηθή( ; . . . δι
ότι πολύ ώμοίάζον πρός άλλήλας ! . . . Καί ό 
'Ιωάννης μετά πολλών πόνων καί μόχθων έπα- 
νήρχετο εις τήν ιστορίαν τών εκστρατειών τού 
στρατάρχου Τουρέννου.

Καί ό πατήρ Κωνστάντιος κατά τήν αυτήν 
εκείνην άκριβώς ώραν γονυκλινής πρό τού κάρυ
νου κλινιδίου του,έπεκαλεϊτο έξ όλης ψυχής τήν 
θείαν άντίληψιν ύπέρ τών δύο γυναικών, ών έ
νεκα διήλθε τήν ήμέραν εκείνην τοσούτον εύφρο- 
σύνως καί μακαρίως. Έδέετο τού Ύψίστου νά 
εύλογή τήν κυρίαν Σκώτ έν τοΐς τέκνοις αυτής, 
καί νά έξαποστείλη σύζυγον τή μις Περσιβαλ 
κατά τόν πόθον τής καρδίας της.

| " Κ π τ « ι ι  σ υ / έ χ ε . · ) .  _______

Έ γ κ ρ ι τ ο ;  κχι πεπ* ι8ίυ ιιένο; Έ λ λ τ , ν ,  ί ν  Μιυροβουνίΐι» 
¿ ιχ τρ ίβών ,  άπουτίλλε ι  ηρό; τήν  χ χ τ ω τ ί ρ ω  ίτ,μοσιευο- 
μ ίνην μ ε ιά ρρ ιχ ι ν  τής έν τή  κεριωνύμω ίχεϊνΐ] η ώ ρ ?  ε ί α ι -  
-/Οείιης νομοΟεαίχ; ΰττό ιοΟ ήγεμόνο; λ χ ν ιήλ ,  μ ετά  τ ινων  
προε ισ ι - ,ωγ ιχΛν  ατ ,μ ί ίώ τεων περί τε  τοϋ ε’ α χ γ χ γ ί ν το ;  α ϊ 
τ ό ν  ηγεμόνα; χχ·. τώ ν  χχτοίχοιν έν γ ίνε ι.  Τ ή ν  μετάφρχσιν 
τχύ την  δημοοιεύομεν ε ΰ / « ρ ί τ τω ;  ώ ;  λ ίχν  •’ νδιαφίροααχν, 
κχί ώ ;  χπε.χονίζουααν τόν γχρ χ χ τή ρχ , τχ  χΐαΟήμχτχ χχ: τα 
ό'ντοι; σ.τχρτιατΐκόν πνεΟμχ τοϋ λχαΟ έχείνοα, περί οό τ ο -  
σοϋτον κχτχ  του ;  τελευταίου; χρόνου; εχχμε λόγον  ή ούγ -  
•/ρονο; ίατορίχ. Σ . τ .  Λ.

ΙΙμοειαν νηοις.
Τήν 23 ’Απριλίου 185;» ό πρώτος κοσμικός 

ήγεμών τού Μαυροβούνιου Δανιήλ, ό έν τή απο
βάθρα τού Καττάρου δολοφονηθείς τόν Αύγου
στον τού 18(50, έδημοσίέυσε κώδηκα τού δη
μοσίου καί ιδιωτικού δικαίου τής ηγεμονίας.Ό 
νόμος ούτος. οστις καθιεροΤ την απόλυτον μο-
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ναοχμαν ώς πρός τόν ηγεμόνα, τά δικαιώματα 
καί τάς ΰποχ_ρεώσεις τών πολιτών, τών υπαλ
λήλων, τού κλήρου, τάς πρός κόρωσιν τούτων 
ποινικάς διατάξεις, τά οικογενειακόν, πραγμα
τικόν καί κληρονομικόν δίκαιον, συντεταγμένος 
άνευ τάξεως καί έπις·ημονικής διαιρέσεως, είναι 
ό αυστηρότερος τών νόμων, καθόσον γνωρίζω 
έκ τών νομικών μελετών μ.ου. Ό  σκοπός τού 
νέου τούτου Λυκούργου ήτο ή συγκέντρωσις τής 
εξουσίας, ή έξαφάνισις, διά τής απειλής τών 
ραβδισμών καί τής έσχάτης ποινής, τών έγ- 
κλημάτων, καί ή διατήρησις τού στρατιωτικού 
πνεύματος στρος άμυναν τής πατρίδας.

Τό Μαυροβούνιον έκυβερνάτο μέχρι τού ’Ο
κτωβρίου 1851 παρά τών Μητροπολιτών (Βλα- 
δίκα) —  'Ηγεμόνων, ό τελευταίος τών οποίων 
Πέτρος ό Β', ό ποιητής, θνήσκων, συνέστησε 
πρός τόν λαόν του διάδοχον τόν είκοσιπενταε- 
τή ανεψιόν του Δανιήλ, ευρισκόμενον τότε έν 
'Ρωσσία. Ό  αδελφός τού Βλαδίκα Πέτρος άπε- 
πειράθη ν’ αμφισβήτησή τό κληρονομικόν δι
καίωμα τού Δανιήλ, άλλ’ούτος, έλθών έκ 'Ρωσ- 
σίας, καί έμφανισθείς εις τόν λαόν, έγένετο δε
κτός ώς νόμιμος ήγεμών, καί εγκατασταθείς, 
έξώρισε τόν θεΐόν του καί τούς λοιπούς άντι- 
φρονούντας.

Ό  Δανιήλ δέν έλαβε τό ιερατικόν σχήμα, 
καί έκλήθη νά κυβέρνησή τόν τόπον εις τάς 
πλέον κρίσιμους περις·άσεις.’Αφ’ένός ό μετά τών 
’Αλβανών καί τής Τουρκίας βάρβαρος εκατέρω
θεν πόλεμος έξηκολούθει πρό αιώνων, εις δέ τάς 
έκ τούτου ανωμαλίας προσετίθεντο καί οί έμφύ- 
λιοι πόλεμοι μεταξύ τών διαφόρων φυλών, τών 
χωρίων καί τών ατόμων, ένεκα τού έθιμου τής 
έκδικήσεωςτού α'ίματος,μέχρι τούδεέπικρατούν- 
τος έν ’Αλβανία, αί δήώσεις, ή λγστεία, αί έπι- 
δρομαί εις τάς όμορους χώρας, καί έν καιρώ ει
ρήνης ή κλοπή καί πάντα τά συναφή έγκλή- 
ματα. Ούτε σκιά υπήρχε τής Κεντρικής έξου- 
σίας. Ό  Δανιήλ έσκέφθη, οτι πρός σωτηρίαν τού 
τόπου είχεν ανάγκην ν’άνυψώσή τό αξίωμά του, 
νά συγκέντρωσή τήν εξουσίαν,καταβάλλων τούς 
αυτοκέφαλους αρχηγούς , καί νά καταστήσή 
τό κράτος του εύνομούμενον, τόν δέ λαόν,είθι- 
σμένον νά σιδηροφορή, μάχηται καί έγκληματή 
νηπιόθεν, νά δαμάσή, έξημερώσή καί κυβέρνη
σή, άλλά καί νά καθοδήγησή εις τήν τήρησιν 
τού στρατιωτικού πνεύματος καί τής έθελοθυ- 
σίας υπέρ πατρίδος. "Οθεν έδημοσίευαε καί έξε- 
τέλεσεν αύστηεώς τόν κώδηκά του, ιδίως οσαν 
αφορά τάς περί κλοπών, αρπαγών, έκδικήσεων 
καί έπιδρομών διατάξεις, καί επέτυχε καθ’ Ο
λοκληρίαν τόν έπιδιωχθέντα σκοπόν.

Έν Μαυροβούνιο» σήμερον ό ήγεμών είναι α
πόλυτος μονάρχης ώς ούδείς άλλος έν τώ κο
σμώ, ό τόπος κυβερνάται δι' έλιγίστων υπαλ
λήλων, άνευ στρατού ή χωροφυλακής, τηρών

Τάξιν παραδειγματικήν, τά ήθη έν καιρώ ειρή
νης είναι ήμερώτατα , καί τό στρατιωτικόν 
πνεύμα άκμαϊον πάντοτε. Πάντες οϊ Μαυρο- 
βούνιοι είναι αξιωματικοί ή στρατιώται τών 
ταγμάτων, ούδ’ οβολόν έκ τού δημοσίου λαμ- 
βάνοντες, ούδέ τήν τροφήν έν έκστρατεία. Πρό 
τριών έτών ζών εις τ ’ άγρια όρη τού Μαυροβού
νιου , ούδέ ρήξιν μεταξύ πολιτών ειδον, ούδέ 
μεθύοντα τινά, ούδέ κλοπήν έμαθον διαπρα- 
χθεΐσαν. Καί όπλοφορούσι μέν πάντες, μηδέ τού 
υπουργού τών έξωτερικών έξαιρουμένου, άλλ’ ό 
οπλισμός των χρησιμεύει ώς στολισμός.

Πρό δεκαετίας ό 'Ρώσσος νομικός Βόζιτζ ά- 
σχολεΐται εις τήν σύνταξιν τού νέου κωδικός 
κατά τάς νεωτέρας ιδέας καί τά έθιμα τού Μαυ- 
οβουνίου, άπερ έμελέτησεν έπί τόπου, πριν δέ 
ηαοσιευθ-ϊΐ ούτος, υποτίθεται έν ίσχύϊ ό κώ- 

δηξ τού Δανιήλ, οστις όμως εις τάς πλείστας 
διατάξεις του μένει έν αχρηστία ή έτροποποιή- 
θη. Ή  μονομαχία π. χ. άπηγορεύθη. Οί νόμοι 
περί κλοπής δέν είναι ήδη τοσούτον αυστηροί 
ώς καί οί περί φόνων, διότι ούδέ κλοπαί ούδέ 
δολοφονίαι συμβαίνουσι. Τά έγκλημάτα τής 
έσχάτης προδοσίας καί τής προδοσίας τής 
πατρίδος είναι άγνωστα. Τής έκδικήσεως τού 
α'ίματος, τής απαγωγής, τών εμπρησμών ούδ' 
ίχνη περιεσώθησαν. Ούδείς Μαυροβούνιος πα
ρουσιάζεται εις τό δικαστήριον ήδη μέ λίθον 
εις τόν λαιμόν,ούδέ δαπανά τήν περιουσίαν του 
εις τάς οίκογενβιακάς έορτάς ή λύπας.

Τά έθιαα ώς έπί τό πλεΐστον ίσχύουσιν ήδη, 
καί ό κώ*δηξ τού Δανιήλ ΰφίσταται ώς περίερ
γον μάλλον ιστορικόν μνημεϊον, καί ώς τοιού- 
τον τόν καθιστώμεν γνωστόν εις τούς συμπο- 
λίτας ήμών, τηρήσαντες τήν τάξιν τού πρωτο
τύπου έν τγ, μεταφράσει.

24 Α π ρ ιλ ίο υ  1883.Έ κ  τοΟ Μαυροβούνιο«.

Λ.

ΚΩΔΗΞ ΔΑΝΙΗΛ

Πάντες οί Μαυροβούνιοι καί Βερδ ιανοί είσίν 
ίσοι ένώπιον τών νόμων. Ή  τιμή, ή ιδιοκτη
σία, ή ζωή καί ή έλευθερία έκαστου είσίν άπα- 
ραβίαστοι. Μόνον δικαστική άπόφασις δύναται 
νά κρίνή περί τούτων. Τό πρόσωπον τού Ήγε- 

όνος είναι ιερόν καί άπαραβίαστον. Ούδείς 
ύναται, δι’ οίονδήποτε λόγον, νά έπικρίνή τάς 

πράξεις του ή νά προσβάλη τό πρόσωπον ή τόν 
χαρακτήρά του. Ό  παραέάτης τουφεκίζεται. 
ΓΙάσαι αί περί θανάτου αποφάσεις δέον νά κυ- 
ρώνται παρά τού ήγεμόνος, οστις έχει, ώς άρ- 

ων, τό δικαίωμα τής χάριτος. Οί δικασταί 
έον νά ώσιν αμερόληπτοι, ν’ άκροώνται τών 

διαδίκων καί ν’ άφίνωσιν εις έκαστον έλευθέραν 
τήν ύπεράσπισιν. Τάς αποφάσεις αυτών,α'ίτινες 
θά καταχωρίζωνται εις ιδιαίτερον βιβλίον, δέν
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ποέπει νά δημοσιεύωσιν, εΐμή άφού πεισθώσιν 
εντελώς, μετ’ έπισταμένην συζήτησιν γενησο- 
μένην, άπόντων τών διαδίκων. Έάν δικαστής 
άποδειχθή μεροληπτών, απολύεται, καί πλη
ρώνει πρόστιμον 150 ταλλήρων αυστριακών. 
Έάν δικαστής ζητήσει η λάβη δώρα, διά ν’ ά- 
θωώση ένοχον ή κατα&ικάση άθφον, απολύεται, 
καί οφείλει νά πληρώση πρόστιμον 1 *20 ταλ- 
λ.ήρων, έξ ών 50 δίδονται εις τον καταγγεί- 
λαντα. Επίσης οστις υπόσχεται ή δίδει δώρα 
εις τούς δικαστάς φυλακίζεται επί μίαν εβδομά
δα δι’ έκαστον δουκάτον ύποσχεθέν η δοθέν,καί 
δεν δύναται πλέον νά παοαστή εις δικαστήριον. 
Τό δώρον δημεύεται ύπέρ του δημοσίου ταμείου. 
Έν διαφωνία τών δικαστών, ισχύει ν', πλειονο
ψηφία, άλλ’ έκαστος οφείλει νά δηλώση, ότι 
έκρινε κατά συνείδησιν. Έάν τις προσπαθή νά 
φέρη ταραχήν ή διαφωνίαν εις τάς διασκέψεις, 
αντικαθίσταται υπό τής Κυβερνήσεως.

Ό  ήγεμών δύναται επίσης ν’ άντικαθιστά 
τους προεστώτας καί τούς γέροντας τών χωρί- 
ων, οιτινες τφ φαίνονται ανίκανοι.

Οι δικασταί καί αί λοιπαί άρχαί διορίζονται 
ύπό τής Σκουπζίνας, όπως άσχολώνται άπο- 
κλειστικώς εις τό κοινόν καλόν, ούχί δέ καί εις 
άλλας εργασίας, εις τό έμπόριον ή τά ταςείδια. 
Ό  καιρός των ανήκει εις την υπηρεσίαν, εις 
ήν έκλήθησαν.

Έκαστος οφείλει νά σέβηται τούς γέροντας, 
προεστώτας καί δικαστάς. Ό  συκοφαντών ή ΰ- 
βρίζων αυτούς πληρώνει πρόστιμον δέκα ταλ- 
λήρων.Οί γέροντες,προεστώτες ή δικασταί,οΐτι- 
νες προσβάλλουσι Μαυροβούνιον, πληρώνουσι 
πρόστιμον 20 ταλλήρων. Όστις συμφωνεί μ.ετά 
τού εχθρού ’¿να βλάψη τόν τόπον, ή προσπαθεί 
νά διεγείρη έπανάστασιν, άν τούτο βεβαιούται 
παρά δύο μαρτύρων, τουφεκίζεται, καί έκαστος, 
άν ακαλύπτων την προδοσίαν, δύναται νά τόν 
φονεύση. "Οστις δεν πράξη ουτω, ή άποκρύψη 
τόν ένοχον, τιμωρείται μέ την αυτήν ποινήν.

Έν καιρώ πολέμου έκαστος Μαυοοβούνιος ή 
Περδιάνος οφείλει νά λάβη τά όπλα, όταν ό 
τόπος του άπειλήται άπό τόν εχθρόν, καί νά 
βαδίση κατ’ αύτού. Οστις καθυστέρηση εις 
την ΰποχρέωσιν ταύτην (άτομον, φυλή ή χο>- 
ρίον),θέλει άφοπλισθή, καί δέν δύναται ίσοβίως 
νά φέρη όπλισμ.όν θέλει άτιμασθή καί οφείλει 
προς τοϊς άλλοις νά φέρη περίζωμα (ποδιάν) 
γυναικός, διά νά καθιστά γνωστόν, ότι δέν έχει 
καρδίαν άνδρός. Έκαστος βοεβόδας, προεστώς 
ή γέρων οφείλει, «μα πληροφορηθή, ότι μέρος 
τής χώρας απειλείται, νά καλέση εις τά όπλα 
τούς άνδρας τού διαμερίσματος του καί νά βα
δίση έπί κεφαλής αύτών κατά τού εχθρού. Άν  
καθυστέρηση, τιμωρείται μέ τήν ποινήν τού 
θανάτου ώς προδότης.

Έάν ή Κυβέρνησις άποστείλη αρχηγούς, γέ

ροντας ή σωματοφύλακας εις φυλήν τινα ή χω- 
ρίον, ϊνα συλλαβή τινά, καί έτερος τόν προ- 
στατεύη, οΐ απεσταλμένοι συλλαμβάνουσι καί 
τούτον, καί, άν άνθίσταται, τόν φονεύουσιν. 
Άλλ’ οφείλουσι νά προσέξωσι καλώς μήπως φο- 
νεύσωσιν άθώον. Ό  συντρέχων τινά όπως φυ- 
γοδικήση, τιμωρείται μέ τήν αυτήν τού φυγο- 
δικούντος ποινήν. Ή  κλοπή, ή ληστεία καί 
άλλα εγκλήματα, έκτελούμενα εις τάς γειτο- 
νικάς χώρας, τιμωρούνται ώς άν έτελούντο έν 
Μαυροβουνίω. Ούτε έν τή τουρκική χώρα επι
τρέπεται έν καιρφ ειρήνης ή έπιδρομή πρός 
λαφυραγωγίαν. Τά τοιαύτα λάφυρα έπιστρα- 
φήσονταί εις τόν κύριόν των καί ό ένοχος τι- 
μωρηθήσεται.

Πάς Μαυροβούνιος ή Βερδιανός, όστις φο- 
νεύση έτερον, χωρίς νά προκληθή, ή νά εΰρί- 
σκεται έν καταστάσει άμύνής, τουφεκίζεται, 
καί δέν δύναται νά έξαγορασθή. Ά ν  δραπε- 
τεύση, κατάσχεται ή περιουσία του καί πω
λείται ύπέρ τού δημ.οοίου. Ό  τοιούτος δέν δύ- 
ναται νά έπιστρέψη εις τήν πατρίδα, καί όσ- 
τις τόν άπαντήση οπουδήποτε δικαιούται νά 
τόν τουφεκίση πάραυτα. Ό  προστατεύων, ά- 
ποκρύπτων ή υπερασπιζόμενος τοιούτον, τιμω
ρείται ώς ό ένοχος. Ό  πληγώνων έν οιλονει- 
κία τόν αντίπαλόν του δι’ όπλου ή μαχαίρας 
παοαδίδεται εις τό δικαστήριον, όπερ θέλει 
ορίσει τίς ήτον ό ένοχος, όστις καταδικάζεται 
κατά τήν σπουδαιότητα τού τραύματος εις φυ- 
λάκισιν ή πρόστιμον. Έάν τό τραύμα έγένετο 
έκ προμελέτης ή έξ ιδιοτροπίας, τό πρόστιμον 
διπλασιάζεται.Τό πρόστιμον διά τόν ακρωτηρι
ασμόν τών χειρώνή τών ποδών είναι 100 τάλ- 
ληρα, διά την απώλειαν ενός οφθαλμού ή διά 
τραύμα τής κεφαλής 60τάλληρα. Έάν ό τραυ
ματισμός έγένετο έν ψυχική όρμή, άνευ προμε
λέτης, τό πρόστιμον έλαττούται κατά τό ή- 
μισυ. Έν τούτοις αί δαπάναι τής θεραπείας 
βαρύνουσι πάντοτε τόν ένοχον. Ά ν  Μαυροβού
νιος κτυπήση έτερον διά τού ποδός ή τής κα
πνοσύριγγας πληρόνει πρόστιμον 50 δουκάτων. 
Ό  προσβληθείς δύναται νά τόν φονεύση άτι- 
μωρητϊ, άλλ’ οφείλει νά τό πράξη πάραυτα. 
Έάν φονεύση τόν προσβαλόντα μετά μίαν ώραν 
ή ημέραν, τιμωρείται ώς άνθρωποκτόνος. Όσ- 
τις απειλείται παρ’ ετέρου δύναται νά τόν 
πληγώση ή φονεύση άνευ ευθύνης. Έν περιπτώ- 
σει αυτομάτου έκπυρσοκρότήσεως τών όπλων, 
ό κύριος τούτων ύποχρεούται εις τήν πληοω- 
μήν τών δαπανών τής θεραπείας τού τυχόν 
πληγωθέντος καί τού προστίμου τού ές άμε- 
λείας τραύματος.

‘Η έκδίκησις τού αϊμ.ατος απαγορεύεται αύ- 
στηρώς. Μόνος ό ύπό τού δικαστηρίου κατα- 
δικασθείς φονεύς θανατόνεται.Κατ’ούδένα τρό
πον οί συγγενείς αύτού δύνανται νά πάθωσιν.

Αί μονομαχίαι έπιΤρέπονται, άλλ’ οί μάρτυρες 
δέν δύνανται νά λάβωσι μέρος, ούτε έτερα πρό
σωπα νά έλθωσιν εις βοήθειαν τών μονομαχούν- 
των, έπί ποινή προστίμου 200 ταλλήρων.

Ό  πυρπολών ακίνητον έκ πάθους οφείλει 
νά έπανορθώση τήν ζημίαν καί καταδικάζεται 
πρός τοϊς άλλοις εις θάνατον. Ό  βλέπων εαυ
τόν άπειλούμενον έκ πυρκαϊάς δύναται νά φο
νεύση τόν πυρπολούντα. Ά ν  Μαυροβούνιος φο
νεύση ΐππον, βούν ή έτερον ζώον βλάπτοντα 
τόν ά.γρόν του, καταδικάζεται εις πρόστιμον 
10 ταλλήρων καί αποζημιώνει άναλόγως τόν 
κύριον τού ζώου. Οί κύνες μόνοι φονεύονται ό
ταν προξενώσι ζημ.ίαν. Ά ν  τις θραύση άκου- 
σίως τόν οπλισμόν ετέρου, πληρώνει τό τρίτον 
τής αξίας. Έάν συμβή τούτο, ένφ είχε τ’ άλ- 
λοτρια όπλα ώς χρησιδάνειον, πληρώνει τά δύο 
τρίτα.

Όστις θέλει ν’ απαλλοτρίωσή ιδιοκτησίαν 
του οφείλει νά έρωτήσή τούς συγγενείς καί φί
λους του ένώπιον μαρτύρων άν δέν ήνε άγορα- 
σταί έν τή όρισθείση τιμή, καί, έν αποφατική 
τούτων απαντήσει, νά πωλήση τό κτήμα του 
εις όν τινα θέλη, καθόσον έκαστος εινε κύριος 
τών πραγμάτων του, καί δύναται νά τά δια- 
θέση μεταξύ ζώντων ή καί διά διαθήκης. Έν 
διαδοχή έξ αδιαθέτου τά τέκνα κληρονομούσι 
έξ ίσου. Ά ν  ή μήτηρ ζή, έχει τήν ισόβιον έπι- 
καρπίαν. τής διανομής έπερχομένης μετά τόν 
θάνατόν της, καί έν ένηλικιότήτι τών τέκνων. 
Έάν ώσιν ανήλικα τά τέκνα, έπίτροπος δια
χειρίζεται τήν περιουσίαν των μέχρι τής ηλι
κίας 20 έτών.

Όταν κόρη υπανδρεύεται, δέν δύναται ν’ά- 
παιτήση ή τήν δοθησομένην παρά τών γονέων 
αυτής έκουσίως προίκα. Ούδέν έχει δικαίωμα 
έπί τής κληρονομιάς τού πατρός της.Ή χήρα, 
ενόσω διατελεΐ έν τή χηρεία, καρπούται πάν
των τών εισοδημάτων τού συζύγου. Έάν έλθη 
εις δεύτερον γάμον,λαμβάνει έτήσιον εισόδημα 
10  ταλλήρων άλλ’ άν κέκτηται τέκνα, λαμ.- 
βάνει έτησίως δι’ έκαστον άρρεν 8ν δουκάτον, 
καί δι’ έκαστον θήλυ ήμισυ. Ά ν  άποθάνη τις, 
χωρίς ν’ άφήση τέκνα άρδενα, πάσα ή κληρο
νομιά μεταβαίνει εις τάς θυγατέρας. Τά όπλα 
του μόνον, άν δέν διέθεσεν άλλως, κληρονο- 
μ.ούσιν οί άρρενες συγγενείς του. "Αν εχη άδελ- 
φάς, λαμβάνουσιν αύται τό τρίτον, καί αί θυ- 
•,‘ατέρες τά δύο τρίτα. "Αν ή κόρη, προικισθεϊ- 
σα, άποθάνη άκληρος, ή προίξ μεταβαίνει εις 
τούς άδελφούς ή άδελφάς ή τούς εγγυτέρους 
συγγενείς της, οιτινες κληρονομούσιν έν έλλεί- 
ψει κληρονόμον κατ’ ευθείαν. Έν έλλείψει κλη
ρονόμων, κληρονομεί τό δημόσιον.

Έάν τέκνον λησμ.ονή τό πρός τούς γονείς 
οφειλόμενον σέβας, τιμωρείται κατά πρώτον μέ 
πρόστιμον, έν υποτροπή μέ φυλάκισιν καί ρα-

βδισμ.όν. Ά ν καί ουτω δέν σωφρονή, ό πατήρ 
δικαιούται νά τό έξώση τής οικίας.

Οί δημόσιοι φόροι δέον νά πληρώνωνται εμ
πρόθεσμός. Ό  άρνούμενος τήν πληρωμήν των 
τιμωρείται ώς προδότης. Ό  άποκρύπτων μέρος 
τής περιουσίας του, έν καιρώ τής βεβαιώσεως 
τών φόρων, άπόλλυσι τούτο. Οί άρχηγοί καί 
οί γέροντες δύνανται νά έπιβάλλωσι πρόστιμον 
μέχρις είκοσι ταλλήρων. Μεγαλειτέρου ποσού 
πρόστιμον επιβάλλει μόνον τό δικαστήριον, 
ύπέρ τού δημοσίου πάντοτε.

Ό  θεωρών εαυτόν αδίκως τιμωρηθέντα δύ- 
ναται νά έκκαλέση τήν άπόφασιν ενώπιον τού 
άνωτάτου δικαστηρίου, όπερ, άν δεχθή τήν 
έφεσιν, τιμωρεί τάς έκδούσας τήν έκκληθεϊσαν 
άπόφασιν άρχάς διά τήν αδικίαν των. Έάν αί 
άρχαί αύται ΐδιοποιηθώσι τά έπιβληθησόμενα 
πρόστιμ,α, αντικαθίστανται καί πληρώνουσιν 
εις τά δημόσιον τό πενταπλούν. Όστις εις τά 
μέλλον έμ,φανισθή εις τό δικαστήριον, φέρων 
λίθον εις τόν λαιμόν, ένοχος ή άθφος, θέλει 
τιμωρείσθαι διά σωματικής ποινής.

Πάντες οί κληρικοί οφείλουσι νά έπισκέπτων- 
ται κατά Κυριακήν τήν έκκλησίαν, νά τηρώσι 
ταύτην καθαράν, καί τούς εκκλησιαστικούς 
κανόνας, καί νά διδάσκωσι τόν λαόν περί τών 
άγαθών τής θρησκείας. "Αν άμελώσιν, άντικα- 
θίστανται.

Τά διαζύγια,άπερ δέν έπιτρέπει ή εκκλησία, 
απαγορεύονται. Όταν Μαυροβούνιος θέλη νά 
νυμφευθή,δέον νά τό εϊπη τρεϊς ήμέρας πριν εις 
τόν ιερέα, οστις εξετάζει τήν μ,ελλόνυμφον άν 
συναινεϊ. "Αν αΰτη άποποιήται, ό ίερεύς δέν 
έκτελεϊ τήν ιεροτελεστίαν, έπί ποινή καθαι- 
ρέσεως. Έάν τις λάβη τήν σύζυγον ετέρου, ή 
άπαγάγη κόρην, τήν οποίαν οί γονείς δέν συν- 
αινούσι νά τώ δώσωσιν εις γάμον, έξορίζεται, 
καί τά κτήματά του δημεύονται. Άλλ’ άν ή 
κόρη ύπανόρεύθη έκουσίως, καίτοι τών γονέων 
μη συναινούντων, αύτη τε καί ό σύζυγός της 
μένουσιν ακαταδίωκτοι. Έάν Μαυροβούνιος 
άποπλανήση νεάνιδα καί δέν θέλει νά τήν συ- 
,ευχθή, πληρώνει 130 τάλληρα προς συντή- 
ρησιν τού νόθου τέκνου,όπερ ένηλιικιούμενον. έχει 
τ’ αυτά δικαιώματα ώς καί τά γνήσια τέκνα. 
"Αν Μαυροβούνιος συλλάβη έπ’ αύτοφώρω τήν 
σύζυγόν του μ,οιχαλίδα, δύναται νά τήν φο
νεύση ώς καί τόν εραστήν της. Έάν γυνή τις 
άπειλήση τήν ζωήν τού συζύγου της, θανατού- 
ται. "Αν άποδράση, έξορίζεται διαρκώς. Άν  
τις δέν είναι εύχαρις·ημ.ένος έκ τού γάμου του, 
δύναται νά χωρίση τήν σύζυγόν του’ άλλ’ ο
φείλει νά πρυβλέψη περί τής συντηρήσεώς της, 
καί δέν δύναται νά τήν διαζευχθή. Ά ν  μετά. 
τόν χωρισμόν ή γυνή φέρεται άπρεπώς, δέν ύ- 
ποχρεοϋται ό σύζυγος εις διατροφήν. Ή  βρεφο
κτονία τιμωρείται μέ θάνατον.
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Ό  συλλαμβανόμενος έπ’ αύτοφώρω κλέπτων 
τιμωρείται διά ραβδισμών 100, άν έκλεψεν 
όπλα, 50 δ·.' ένα 'ίππον ή βουν, 30 διά μόσχον 
•¡1 δάμαλιν. ΔΓ έν πρόβατου καί άλλας κλοπάς 
μικράς εν τή οικία ή τή αυλή τιμωρείται δι'20 
ραβδισμών. Όστις φονεύει τον κλέπτην, κλέ- 
πτοντα, λαμβάνει αμοιβήν 20 ταλλήρων, άλλα 
δέον νάπροσέξτ) νά μη φονεύσνι άθφον. Ή  κλέ- 
πτουσα τον σύζυγόν της γυνή τιμωρείται μέ 
φυλάκισιν, έν υποτροπή διά ραβδισμών καί δια
ζυγίου, απαγορευόμενου αύτή νέου γάμου. Ό  
ιερόσυλος τιμωρείται μ.έ θάνατον. Μέ την αυ
τήν ποινήν τιμωρείται ό κλέπτων πολεμεφόδια 
του κράτους, καί φέρων ταύτα έκτος αυτού. 
Όστις, πρός χρηματισμόν, έκ κουφότητας, ή 
φιλίας, φανερώνει μυστικόν του Κράτους τιμω
ρείται μέ πρόστιμον 150 ταλλήρων.

ΑΙ άγροζημίαι έκτιμώνται παρά των πρου
χόντων καί πληρώνονται παρά του ιδιοκτήτου 
των ζώων, όστις τιμωρείται καί άλλως, άν ή 
ζημία έγένετο έν γνώσει του.

Όστις διαταράσσει τήν ειρήνην του χωριού 
τιμωρείται μέ φυλάκισιν ή πρόστιμον 20 ταλ
λήρων. Ό  θορύβων ενώπιον τής εκκλησίας μέ
25 ταλλήρων.

Ό  συκοφάντης τιμωρείται όσον ό συκοφαν- 
τηθείς, άν ήτον ένοχος.

Απαγορεύεται εις τούς ίδιώτας νά έορτά- 
ζωσι τάς έορτάς του ονόματος των, επί ποινή 
προστίμου δύο ταλλήρων.

Τό ίσχύον έτι έθιμον, νά κείρωσι τήν κόμην 
καί πληγώνουσι τό πρόσωπον κατά τόν θάνατον 
συγγενούς, απαγορεύεται διά τε τούς άνδρας 
καί τάς γυναίκας, επί ποινή προστίμου δύο δου
κάτων.

Πάς φυγάς, όστις πατήσ-ρ τό μαυροβουνιω- 
τικόν έδαφος, είναι άσφαλης καί ανενόχλητος, 
ένόσφ συμ.μορφοϋται μέ τούς νόμους τού τοπου. 
Οίασδήποτε εθνικότητες ή θρησκείας, απολαμ
βάνει ισονομίαν.

Έάν έγκλημά τι διεπράχθη έν καταστάσει 
μέθης, ό ένοχος τιμωρείται μέ τό ήμισυ τής 
ποινής. Άλλ* άν τούτο διεπράχθη κατά προ
σωπικού εχθρού, ή τιμωρία επέρχεται πλήρης. 
Ό  προκαλών τούς άλλους εις τά όπλα καί γι
νόμενος αφορμή νά χυθή αίμα, τιμωρείται με 
θάνατον. Ό  συνεργός τούτου μέ πρόστιμον 20 
ταλλ.ήρων. Έάν δέν έχύθη αίμα, ό αύτουργος 
τιμωρείται μόνον μέ πρόστιμον 20 ταλλήρων.

Οι κατάδικοι ύποχρεούνται εις δημόσια έργα.

Ή  περί σού ΰπόληψις των ανθρώπων είνε 
ώς ή σκιά σου : άλλοτε μέν προηγείται σου, 
άλλοτε δ’ επακολουθεί’ άλλοτε είνε μεγαλει- 
τέρα, άλλοτε μικροτέρα σου.

ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΖΥΘΟΠΟΤΟΥΝ
λ\

ΖυβοποΊίχαί Φοιτητών Ιορταί.

Οί άργυροί γάμοι τού διαδόχου τού γερμα
νικού θρόνου έωρτάσθησαν προ μηνών. ΙΙρό πολ- 
λού οί ΰμνοι έψάλησαν, τά άρθρα έξηντλήθη- 
σαν, τά δώρα έθαυμάσθησαν, ή έκθεσις αύτών 
έληξεν, ό θόρυβος έσίγησε καί πάς περί τών 
λαμ.πρών εορτών λόγος έξέλιπε. Καί όμως μόλις 
σήμερον γ 'Ε σ τ ία  δίδει εικόνα, άτεχνον ίσως,αλ
λά πιστήν, μιάς τών εορτών δι’ ών ό γερμανι
κός λαός έξεδήλωσε τήν πρός τόν κληρονόμον 
τού δαφνοπλέκτου στέμματος αγάπην του, ενώ 
ή εορτή αυτη είχε πολύ τό ενδιαφέρον διά τόν 
Έλληνα αναγνώστην, μέλλοντα νά γνωρίσγ ά
γνωστον αύτώ είδος εορτών τής εις τά γερμα
νικά πανεπιστήμια σπουδαζούσης νεολαίας.

”Αν ή περιγαφή τής εορτής ταύτης καθυστέ- 
ρησεν εκτοτε, ιδού ότι ή ευκαιρία δέν ελειψε νά 
τήν καταστήσνι καί πάλιν επίκαιρον, καί προ- 
κειμένου νά παρατεθή σήμερον εις τους άνα- 
γνώστας τής 'Ε σ τ ία ς  ή σκιαγραφία τού Β ερο
λ ίν ο υ  ζυθοχοτοΰντος·, ή τότε έν μέσιρ τόσων 
άλλων εορτών άπαρατήρητος σχεδόν παρελθού- 
σα εορτή τών φοιτητών, ευρίσκει νϋν ενταύθα 
πρωτεύουσαν θέσιν, διότι ζωηρώς άναπαριστά 
τήν νεολαίαν ζυθοποτούσαν. Οΰτω δέ ό λίθος 
ον άπέρριψαν οί τότε οΐκοδομούντες χρονογρά
φοι τών επί τοΐς άργυροΐς γάμοις εορτών, δέν 
τίθεται μέν καί σήμερον πάλιν έπί κεφαλής οι
κίας , άλλ’ άπλούστατα έπί κεφαλής άρθρου 
μόνον, δίδει όμως ζωήν καί άοτιότητα εις αύτό. 

*

♦ »
Άγνοούμεν ημείς οί Έλληνες τί είνε φοιτη

τικά σωματεία, τί σύνδεσμοι φοιτητών καί τί 
έταιρίαι έπιστημονικαι φοιτητών. Παρ’ ήμΐν 
άρκεί ότι ΰπάρχουσιν άκόμη καί γυμνασιακοί 
σύλλογοι συντελούντες εις τής νεολαίας τήν ά- 
πομώρανσιν. ’Εκείνη όμως ή άληθής ζωή τού 
σφριγώντος σπουδαστού, τού άσκούντος τό σώ
μα έν άγώσι ποικίλοις καί τό πνεύμα εν έπι- 
στημονικαΐς συζητήσεσι, τού έκτρέχοντος εις 
έξοχάς καί άναπνέοντος άέρα καθαρόν, τού μου- 
σουργούντος καί καλλιτεχνούντος, τού ξιφομα- 
χούντος διά τό τίποτε καί εύθυμούντος μέ τό 
τίποτε, τού σύροντος πανταχού τήν νεότητά 
του καί τό πύρ τών αισθημάτων καί διαχύνον- 
τος πέριξ αΰτού πνεύμα γοργόν καί γέλωτα 
φαιδρόν, είνε άγνωστος έν Έλλάδι. Οί έν Ά -  
θήναις φοιτηταί γνωρίζουσι τό καφενείου τον  
Β υ ζα ν τίο υ  καί θάπτονται έν αύτώ δι’ όλης τής 
ημέρας, άναπνέοντες άέρα ν α ρ γ ιλ έδ ω ν  καί συ- 
νωστιζόμενοι περί σφαιριστηρίου ή ρυπαρόν τι 
γά δ λ ιο ν  καί τό πολύ άποτελούσι μέρος ενός τών 
άπειραρίθμων συλλόγων, όπου άναγινώσκονται
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αί κοινότεραι συρραφαί ή άναπτύσσονται αί χυ- 
δαιότεραι ραδιουργία·, πρός τής προεδρείας τήν 
κατάληψιν.

*

* *
Διά τούτο οτε ελαβον ττροσκλητ̂ ,ριον οττως 

λάβω μέρος εις ζυθοποτικήν εορτήν (Fesl-Com- 
Π16Γ8)ήντά άπανταχού τής Γερμανίας σωματεία 
φοιτητών έτέλουν τή 8 Φεβρουάριου (ν) ένΒερο- 
λίνω πρός τιμήν τού έορτάζοντος τούς αργυ
ρούς του γάμους διαδόχου τού γερμανικού ς ίρ . -  
ματος, έσπευσα ν’ αποδεχθώ τήν πρόσκλησιν, 
μάλλον έκ περιεργίας, ή έξ έλπίδος, ότι έκεϊ 
θά εϋρισκον άξιόν τι σπουδής. Οί φοιτηταί τε- 
λούντες τήν εορτήν ταύτην άπένεμον τιμάς εις 
άρχαΐον φοιτητήν, διατελέσαντα μέλος σωμα
τείου φοιτητών, άκούσαντα άλλοτε τούς καθη
γητής έν ταΐς αύταϊς αίθούσαις,έν αίς σήμερον 
τούς άκούουσιν ούτοι, εις αρχαίο ν γνώριμον τών 
αύτών πανεπιστημιακών έδωλίων, διασχίσαντα 
τούς διαδρόμους τού Πανεπιστημίου μέ τό δερ
μάτινου τού φοιτητού χαρτοφυλάκιον ύπό μά- 
λης, πιόντα πολλάκις μετ’αΰτών ζύθον, καί τήν 
γραφικήν τών Γερμανών καπνοσύριγγα παρά 
ήμικενωθέν ποτήριον καπνίσαντα , φορέσαντα 
ποικιλόχρουν πιλίδιον καί ταινίας μέ τά σύμ
βολα τού σωματείου εις δ άνήκε. Διότι ό έν 
τρισί πολέμοις στρατηλάτης, μιζοπόλιος πάπ- 
πος, διάδοχος έξεπαιδεύθη ώς όλοι οί Γερμανοί 
καί έζησε τόν σπουδαστικόν βίον ον διάγει 
πάσα ή γερμανική νεολαία, τόν πλήρη αδελ
φότητος καί τρυφερής στοργής, ούχί μόνον με
ταξύ τών φοιτητών, άλλ’ άκόμη καί μεταξύ 
τούτων καί τών καθηγητών, τού οποίου τήν 
εικόνα μόνον έν Γερμανία δύναταί τις ν’ άπο- 
λαύση.

*

♦ *
Κατά τήν ώρισμένην ώραν άφικόμην εις τήν 

κολοσσιαίων διαστάσεων αίθουσαν τού Tivoli, 
όπου έπρόκειτο νά τελεσθή ή εορτή. Έν τώ 
μέσω τής άπεράντου αιθούσης ύψούτο έξέδρα 
προωρισμένη διά τήν διευθύνουσαν τά τής τε
λετής επιτροπήν, ήν άπετέλουν οί άντιπρόσω- 
ποι τών σωματείων, εις έξ έκαστου. Τήν έξέ- 
δραν έκάλυπτεν ύφασμα έρυθρόν μετά χρυσών 
κροσσών καί έκόσμουν όπισθεν αί προτομαί τού 
διαδόχου καί τής συζύγου του έν μέσω σημαι- 
ών, δαφνών, άνθέων καί στεφάνο>ν επάργυρων. 
Αί ύπό τήν εξέδραν τράπεζαι ήσαν ώριαμέναι 
διά τούς καθηγητάς καί τούς άλλους προσκε
κλημένους δημοσιογράφους ή λογίους, μακραί 
δέ σειραί τραπεζών έπεφυλάσσοντο διά τούς 
φοιτητάς. ΙΙρό τής θέοεως έκάστου έκειτο έπί 
τής τραπέζης τό πρόγραμμα τής τελετής καί 
φυλλαδίου περιέχον τά ψαλησόμενα άσματα. 
Αί δύω δέ κορυφαί έκάστης τραπέζης ήσαν προ- 
ωρισμέναι διά τούς έκλεχθέντας ύφ’ έκάστου 
σωματείου άντιπροσώπους κοσμήτορας, οϊτινες
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έφερον πάσαν αύτών τήν έπίσημον στολήν, φρά- 
κον μέλαν σύνηθες καί πιλίδιον χρυσοκέντητου 
έπί τής κεφαλής, ταινίαν περί τό στήθος μ.έ τά 

I ιδιαίτερα χρώματα τού σωματείου έκάστου καί 
κονκάρδαν έπ’ αύτής, ξίφος μακρύ ώσεί μ.εσαιω
νικόν καί λευκά χειρόκτια θωρακοφόρου μέχρις
άγκώνος σχεδόν έξικνούμ.ενα.

*
¥ ♦

Διεσταυρούντο λοιπόν αί ποικιλόχρωμοι ται- 
νίαι τών σωματείων έν τή αίθούσ·/] καί τά συ
νήθη ενδύματα τών άλλων φοιτητών, τών ου- 
τω άνεπισήμως έλθόντων, ή τών ήμιεπισήμως 
μέ μόνον τό πιλίδιον τού σωματείου των. Καί 
εις τόν συνωθισμόν καί τήν κίνησιυ πρός ά- 
νεύρεσιν τής οικείας θέσεως άπετέλουν πάντες 
μάζαν συμπαγή κινουμένην πρός τ ’άνω ή κά
τω καί κυματίζουσαν, άμορφου σχεδόν έν τώ 
συνόλω αύτής καί έξ ής ούδέν τις ήδύνατο νά 
διακρίνη άλλο ή τήν έκ τών πιλιδίων καί τών 
ασκεπών κεφαλών ποικιλόχρωμου επιφάνειαν. 
Καί άν τις έπεχείρει νά παραβάλγ τήν επι
φάνειαν αυτήν πρός άνθοδέσμ.ην άνθέων φαν
τασιωδών,ήθελε βεβαίως παρατηρήσει οτι τήν 
ανθοδέσμην αύτήν ώς θέλγον τρίχαπτον περι- 
έβαλλον αί έν τοΐς θεωρείοις κυρίαι. Όμολο- 
γητέον όμως ότι τό έπίχαρι έκεΐνο τρίχαπτον 
όσον καί άν ήτο άφθονου καί πλούσιον, άδύ- 
νατον ήν νά έπαρκέση εις τάς απαιτήσεις τού 
έν τή αίθούσ·/) πληθυσμού, ούτινος τό ήμισυ 
τουλάχιστον είχε τήν άπαίτησιν όχι μόνον νά 
θαυμάζγ,, άλλά καί νά θαυμάζηται. Καί συνε- 
κρούοντο λοιπόν βλέμματα μεταξύ τών άνω 
καί τών κάτω, καί ήμιλλώντο φιλαρέσκειαι ε
τερογενείς. Καί άν άνω ήδύνατό τις νά συλ
λαβή μειδίαμα όπισθεν ανεπτυγμένου ριπιδίου, 
ή έπιύιόρθωσιν έπαναστατησάσης ταινίας, ή 
τακτοποίησιν απειθούς βοστρύχου, κάτω ήδύ
νατό τις νά ίδγ, προ πάντων μεταξύ τών εις 
τάς κορυφάς τών τραπεζών έπισήμων ταινιο- 
φόρων καί σπαθοφορούντων φοιτητών, γενικήν 
έπιθεώρησιν τού καλλωπισμού άπροκαλύπτως 
άμα τή καταλήψει τής θέσεως ένεογουμένην. 
Ιν’ εδώ μέν ¿τακτοποιούντο αί πτυχαί τής 
πλατείας περί τά στήθος ταινίας, εκεί δέ διά 
τών άναποσπάστων σχεδόν έκ τών θυλακίων 
τού Γερμανού μικρών ψηκτρών ετίθεντο ύπό 
κράτησιν αί ανυπότακτοι τρίχες τής οπισθίου 
χωρίστρας τής κόμης, καί άπωτέρω κεφαλή 
τις μεμ-υρωμένη καί στίλβουσα, μόλις δέ κρα
τούσα έπί τής κορυφής τό μικροσκοπικής σχε
δόν περιφερείας πιλίδιον,προσεπάθει ν’ άνεγερ- 
θή πρός τά θεωρεία καί ν’άτενίσν) εκεί μέ τήν 
συμπαθεστέραν τών οφθαλμών έκφρασιν, χωρίς 
ούτε τό έτοιμόρροπον πιλίδιον νά μεταβάλγ, 
θέσιν, ούτε τής χωρίστρας ή απαράμιλλος τά- 
ξις νά σαλευθή.

*
• *

Μ
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To περιφερόμενον πλήθος όλονέν έμειούτο, 
έκάστου άνευρίσκοντος την πλησίον των φίλων 
του θέσιν ή έπιτυγχάνοντος την απέναντι της 
φίλη; του. Καί όταν πάντες οί κινούμενοι κα- 
τεστάλαξαν επί των καθισμάτων, ήδύνατό τις 
ν’ αριθμήσ-ή τρισνιλίους συμπότας περί τά; έ- 
πιμήκει; τραπέ,α; καί ισάριθμα άφρίζοντος 
ξανθού ζύθου ποτήρια επ' αυτών. Περί έκά- 
στην τράπεζαν ανταλλάσσονται αί πρός άλ- 
λήλους αύτοπαρουσιάσει; των παρακαθημένων 
καί περί τά ώτά μου βομβούσιν αί φράσεις :

—  Mein Name ist Müller !
—  Mein Name ist Schultz !
—  Mein Name ist Meyer !
—  Mein Name ist Pilsch !
Αίφνης τρεις ισχυροί κτύποι διά του πλα

τέος του ξίφους επί τής έξέδρας καί φωνή διά- 
τορος σιγήν έπιτάσσουσα μοί έλκύουσι προς 
τά έκεΐ τήν προσοχήν. Βλέπω δέ συγχρόνως 
πάντα; τούς επί των κορυφών των τραπεζών 
κοσμήτορας εγειρόμενους όρθιους καί άνασπών- 
τας τά ξίφη καί άποθέτοντας αύτά κατά μή
κος τής λεπιδος επί των τραπεζών, ώς ήδη 
ειχον πράξει πάντα τά επί τής εξέδρας μέλη 
τής επιτροπής. Ή  μουσική πληροί τήν αίθου
σαν του μέλους του γερμανικού ύμνου, ον δια
δέχονται πάλιν οΐ τρεις κτύποι διά του ξί
φους του προέδρου, ύφ’ απάντων νυν των έν 
τή αιθούση σπαθοφόρων επαναλαμβανόμενοι. 
Σιγή αμέσως βαθεΐα επικρατεί καί έν μέσω 
αυτής ό πρόεδρος άναγινώσκει τηλεγράφημα 
του διαδόχου έκφράζοντο; τάς θερμά; αύτού 
ευχαριστίας τή όμηγύρει επί τή εορτή, καί 
δηλοϋντος ότι ένεκα του έκ του θανάτου τού 
θείου του προσφάτου πένθους έν τή, αυλή δεν 
δύναται νά παρευρεθή μεταξύ τών αγαπητών 
αύτφ φοιτητών. Εύθέω; δέ φέρει πρόποσιν 
ύπέρ τού έορτάζοντος ζεύγους ό πρόεδρος καί 
τά ποτήρια έκκενούνται έν ρυθμώ.

'E r  ρνθμφ, δέν εΐνε ανάρμοστος ή φράσις 
ένταύθα. Διότι ή έκκένωσις τών ποτηρίων γί
νεται διά προσταγμάτων κατά τρόπον περίερ
γον καί άξιον όντως περιγραφής.

—  Ad exercitium Salamandri, κράζει ό 
πρόεδρος έγείρων τό ποτήριον, ένω πάντες όε- 
θιοι τον μιμούνται.

—  Eins, zwei, drei, προσθέτει ροφών άμα 
τώ τελευταίω προστάγματι τόν ζύθον, πάν
των τό αύτό ποιούντων.

—  Eins, zwei, drei, έπαναλαμβάνει άπο- 
θέτων τό ποτήριον έπί τής τραπέζης, ένω ή 
άρίθμησις έπαναλαμβάνεται έν χορώ καί αί 
κινήσεις όμορρύθμως έκτελούνται.

—  Eins, zwei, drei, καταλήγει ό πρόεδρος 
άργά προφέρων έκαστον αριθμόν καί κροταλί- 
ζων τό ποτήριον έπί τής τραπέζης, εις άμ- 
όφτερα ΰφ’ απάντων ακολουθούμενος, καί ού-

τω τής αιθούσης πληρουμένης δαιμονίου θο
ρύβου. Πάντες δε κατά τήν απαγγελίαν τού 
τελευταίου αριθμού κροτοΰσι τό ποτήριον πα
ταγωδώς έπί τής τραπέζης, ώσεί ένεπήγνυον 
αύτό έπ’ αυτής καί ούτω ομόχρονος γδούπος 
επισφραγίζει τήν πρόποσιν.

*
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Άλλ’ ήδη τά ποτήρια καί άνευ προσταγ
μάτων έκκενούνται αλλεπάλληλα, ή δέ δέκα
τη ώρα τής νυκτός έσήμανε καί τό μέχρι τής 
στιγμής ταύτης άπηγορευμένον κάπνισμά ήρ- 
ξατο. Βόμβος ομιλιών περί τάς τοαπέζας έ- 
γείρεται, διακοπτόμενος εις σιγήν άκαριαίαν 
απο καιρού εις καιρόν ύπό τών τριών εκείνων 
παταγωδών κτυπημάτων, τά όποια ύφ’ όλων 
τών σπαθοφόρων έκάστοτε επαναλαμβάνονται, 
όπως προαγγείλωσι τήν έν τάξει έκτέλεσιν 
τών διαφόρων μερών τού προγράμματος. Είτε 
λοιπόν ή μουσική πρόκειται νά ήχήσγ, είτε 
σαλαμάνδρειος πρόποσις ν’ άπαγγελθή, είτε 
ασμα νά. ψαλή, τά ξιφοκτυπήματα πάντοτε 
θά προηγηθώσιν έκκωφαίνοντα. Καί όχι μό
νον τούτο, άλλά καί έκαστον μέρος τού προ
γράμματος καί έκάστη στροφή άσματος προ- 
αγγέλλεται ύπό τού προέδρου μέ φωνήν στεν- 
τορίαν.

—- Τώρα έρχεται πεόποσις ύπό τού κυ
ρίου Α.

—  Τώρα έρχεται ή μουσική.
—  Τώρα έρχεται ή πρώτη στροφή τού τρί

του άσματος.
Καί ουτω καθεξής.
’Ιδού πώς διεξάγεται ή εορτή, ένω οί μέν 

καπνοί τού ζύθου άναβαίνουσιν εις τάς κεφα- 
λάς ημών, οΐ δέ καπνοί τών σιγάρων περι- 
βάλλ ουσιν αύτάς έξωθεν καί αίωρούνται κατά 
νέφη ύπέρ αύτάς.

*
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Ψάλλω δέ κ' έγώ έκάστοτε μετά τών άλ
λων τά ώραΐα τών σπουδαστών άσματα ακο
λουθών τό μέλος, καί . . . . τά διά ξιφοκρου- 
σιών προστάγματα. Καί μοί έμβάλλουσι πα
ράδοξον εύθυμίαν αί άγνωστοί μοι μελωδίαι 
καί τής υιασκεδάσεως τό καινοφανές. Άλλ’ ό
σον άγνωστα καί αν είνε δι’ έμέ τά άσματα 
εκείνα, ούδαμώς κωλύομαι τού νά ψάλλω κ' 
έγώ με ολην τού λάρυγγός μου τήν δύναμιν.

Sind w i r  ve re in l  zur guten Stunde 
ein starker deutscher Mannerchor...

ίσως ινα ύείξω ότι περιλαμβάνομαι ν' έγώ εις 
τόν Starken Männerchor, ώς ψάλλω κατόπιν 
τό φαιδρόν ασμα :

F re i  ist der Bursch. . . 

ουχί μόνον παρασυρόμενος ύπό τής γλυκύτη- 
πος τού μέλους, άλλά καί ύπακούων εις τά

έμφυτα τού "Ελληνος συγκινουμένου οσάκις α
κούει τήν λέξιν ¿.lev6e¡>oc: καί όλα τά έξ αύ- 
τής σύνθετα καί παράγωγα.

Καί όμως διά νά όμιλήσωμεν σοβαρώτερον, 
όμολογήσωμεν ότι είνε αδύνατον νά μή συγ- 
κινηθή τις όταν βλέπγ τήν γερμανικήν νεο
λαίαν έν αύτή τή κορυφώσει τής εύθυμίας εις 
πάν άσμά της ύμνούσαν πατρίδα καί έλευθε- 
ρίαν, ίσχύν καί τιμ.ήν, νίκην κατ’ έχθρών καί 
όπλων δόξαν. Άς μή φανή λοιπόν παράδοξον 
οτι ήμην πλήρης ενθουσιασμού έγώ ό συνειθι- 
σμένος ν' άκούω τό :

Δε/αν ία  τή ;  ήμερα; 
σινχν'α, αινανά. . . .

ή τό άλλο εκείνο :
Σ τχσου  δα πρώια ν'* γυμνααΟοΟμε 
•Λ ίδή; οΐ "Ελληνες π ώ ;  ποΧεμο&με . . .

τά όποια έγεννήθησαν έν ή εποχή πάσα σχε
δόν ή ελληνική νεολαία ήτο εις τά όπλα, ινα 
άποδείξωσι τού έθνικού φρονήματος τήν κα- 
τάπτωσιν ούδέ ξενισθήτω τις οτι έθαύμαζον 
νυν τήν ευθυμούσαν γερμ.ανικήν νεολαίαν, ητις 
δέν έλησμόνει μέν εις τά άσματά της νά ψάλ- 
λ·/) καί τόν έρωτα καί τόν οίνον, άλλ’ έψαλλε 
συγχρόνως καί τήν πατρίδα καί τήν ανδρικήν 
ρώμην, καί άφιέρου τούς γλυκυτέρους τού ά
σματος αύτής τόνους ε'ις τήν ελευθερίαν τού 
’Ρήνου καί τής πατρίδος τήν φρούρησιν. ”Ω, 
βεβαίως ένεθουσίων μεταξύ τοιαύτης νεολαίας 
καί ηύθύμουν πλειότερον τών άλλων, διότι 
προσεπάθουν νά λησμονήσω τήν νεολαίαν τής 
πατρίδας μου. . . .

*
* *

Νύν αγγέλλει ό πρόεδρος, μ.ετά. τάς στερεό
τυπους ξιφοκρουσίας, οτι ό πρύτανις τού Πα
νεπιστημίου τού Βερολίνου έχει τόν λόγον. Ύ- 
ποσκάζων ανέρχεται τήν εξέδραν ό περίπυ- 
στος φυσιολόγος du-Bois-Reymond, ούτινος ή 
εύγλωττία εΐνε έφάμ.ιλλος τής φήμης καί έπι- 
στημονικής δόξης. Τήν πολιάν άλλά ζωηράν 
μορφήν του καί τό ύψηλόν καί έκφραστικόν 
του μέτωπον περιβάλλει δι’ άχλύος ό έν τή 
αιθούση περιδινούμενος καπνός, έκεϊνος δέ φέ- 
ρων περί τόν λαιμόν καί έπί τού στήθους ά- 
νηρτημένα έν περιδεραίω τά σήματα τού αξι
ώματος του, έρείδων δέ τάς χεΐρας άμφοτέρας 
έπί τής έξέδρας, όμιλεΐ μέ άνθη λόγου απαρά
μιλλα καί πατριωτισμόν πρός αύτά άμιλλώμε- 
νον. Άφού έξεθείασε τόν σύνδεσμον τών Γερ
μανών φοιτητών εις οΰς ώφείλετο ή έο ο τη, ά
φού ώμίλησε περί τών γερμανικών πανεπιστη
μίων, μέχρι τού πρώτου ίδρυθέντος άναδρα- 
μών 1 καί ύπέμνησε πόσον συνεβάλοντο αύ-

t . Δ ιά  τούς περι ίργους τ ώ ν  α ν α γ ν ω σ τώ ν  ’ S o i  r .a ta
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τά είς τής Γερμανίας τό μεγαλεΐον, «μή λη- 
σμονήτε,ειπεν, οτι άνευ παιδείας αληθούς ού
τε ισχύς, ούτε δόξα ύπάρχει». Καί έξέδραμε 
μέχρις ’Αθηνών καί 'Ρώμης ινα τόν λόγον του 
έπιρρώση,, κοσμήσας διά φράσεων ενθουσιωδών 
τό όνομα τής Ελλάδος. Ούχί λοιπόν ύπέρ 
τούτου ή εκείνου τού πανεπιστημίου, είπεν, ε- 
δει νά οέοω πρόποσιν, άλλ' ύπέρ τού π α ν α χ α - 
ΛημΙον, τής ιδεώδους έκπροσωπήσεως τών 
γερμανικών πανεπιστημίων έν συνόλω' άλλά 
συνήλθομεν έδώ διά νά έορτάσωμεν άλλην εορ
τήν άς άναμνησθώμεν λοιπόν ότι ό διάδοχος 
τού γερμανικού θρόνου, ό'στις έφοίτησεν είς τά 
πανεπιστήμιά μας, ώς ήμεϊς, εφθασε καί είς 
τά ανώτατα τών ακαδημαϊκών αξιωμάτων, 
καί σήμερον είνε πούτανις τού πανεπιστημίου 
τής Καινιξβέργης, καί άς προπίωμεν ύπέρ αυ
τού. Σάς καλώ λοιπόν είς άνευφημίαν ύπέρ 
τού πρύτανεως τού πανεπις-ημίου τής Καινιξ- 
βέργης, τού πρίγκιπος Φρειδερίκου Γουλιέλ- 
μου τής Πρωσσίας, διαδόχου τού γερμανικού 
θρόνου.

Τοιούτος περίπου έν ¿λίγοι; ύπήοξεν ό ώραϊος 
λόγος τού σοφού πρυτάνεως, δν έπηκολούθησαν 
έπευφημίαι ζωηρόταται καί πρόποσις άλλη 
ύπέρ αύτού τούτου. Οΐ πλεΐστοι δέ τών φοιτη
τών παρήλασαν προ αύτού καί προέπιον είς 
ύγείαν του, συγκρούσαντες μετ’αύτοϋ τό ποτή
ριον, ή άνυψώσαντες μόνον αύτό κατά τό γερ
μανικόν έθος.

Είς έμέ δέ τόν Έλληνα, οστις εΐδον είς τήν 
πατρίδα καθηγητάς συνεποχουμένους μεθ’ ε
νός μόνου φοιτητού καί μή προσκαλούντας 
τούτον νά καθίστ) παραπλεύρως αύτών έν τή 
άμάξνι, άλλ’ άφίνοντας αυτόν νά κάθηται α
πέναντι των, ή πατρική αύτη τού περιδόξου 
έπιστήμονος προσήνεια μέ παρέφερεν έκ χαράς. 
Συνήγαγον ολας μου τάς δυνάμεις —  τάς έν 
τή γερμανική γλώσση —  καί πλησιάσας μέ 
τό ποτήριον άνά χεΐρας έμιμήθην τούς προη- 
γηθέντας εμού καί προέπιον ν ' έγώ ύπέρ αύ
τού διά φράσεων λίαν θερμών καί δι’ όλιγωτέ- 
ρων, έφ’ όσον ήν δυνατόν, σφαλμάτων λεχθει- 
σών, φροντίσας νά παρεμβάλω τήν εθνικότη
τά μου.

—  Είς ύγείαν ύμών, μοί άπήντησεν ελλη
νιστί ό πρύτανις, σφίγγων τήν χεϊρά μου δι’ 
άμφοτέρων τών χειρών του καί έκκενών τό

-χρονολογικήν σειράν πότε ίδρύβη ίχχστον τών ίν Γερ
μανία πανεπιστημίων :

Χαϊδελβέργης 1 3 8 G —  Β νρ τσδοΰ ρ γο «  1 4 02—  Λειψία; 
1 4 0 9 — 'Ρ ο σ τ ό χ η ;  1419 —  Τ υ δ ίγ γη ς  1447 —  Γ ρα ϊρσ -  
βχλδης 1456 —  Φ ρα ϊόούργου  1 4 5 7 — ·Μονάχ,οι> 1472 — 
Βρεσλάου 1906 —  Μ αρδούργου Ι  527 —  Κα ΐν ιξ6 ίρ γη ;1  54 4 
Ί ί ν ν α ;  1 5 5 8 — Γείσσεν 1607 —  Κ ι ίλου  1 6 6 5 —  Χ χ λ λ η ;  
1 697 — Γ ο τ ί γ γ η ;  1737 — Έ ρ Χ ά γ γ η ς  1743 —  Μύνστερ 
1786 —  Βερολίνο·)  1810 —  Βόννης 1 8 18— Σ τρα σβ ούρ γο )  
1872.



ποτήριόν του, άφού αυ»έκρουσεν αύτό πρός τό 
έμόν πρώτον.

Ή  χαρά μου ήν απερίγραπτος καί ή έξαψίς
μου μόλις έσβέσθη εις αρκετά ποτήρια ζύθου.

*
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Τά άσματα έψάλησαν πάντα καί ό πρύτα- 

νις αποχαιρέτισα; τήν υπέρ αύτοϋ ζητωκραυ- 
γάζουσαν όμήγυριν άνεχώρησε, τής μουσικής 
ήχούσης τόν ϋμνον καί τών σπαθοφόρων περι- 
στοιχισάντων αυτόν καί προπεμψάντων μέχρι 
τής έξωθύρας.

ΔΓ έμέ δέ ήδη ή αίθουσα ήρχισε νά περι- 
στρέφηται ελαφρώς πάσα. Διά μέσου τών τε- 
θαμβωμένων οφθαλμών μου διακρίνω ώς έν ο
μίχλη τούς έπιμένοντας νά έξακολουθήσωσιν 
έτι τόν πότον καί βλέπω ώς διά μέσου νεφών 
τάς έν τοΐς θεωρείοις κυρίας. Υπέρ τάς κε
φάλας πάντων νέφη καπνού κατά στρώματα 
φρικιώσιν εις τήν πνοήν τού άπό τών εκάστο- 
τε άνοιγομένων Ουρών είσβάλλοντος άέρος, καί 
άνυψοϋνται πρός τήν οροφήν άραιούμενα, ώς 
ομίχλη βαθμηδόν διαλυομένη ύπέρ τήν έπι- 
φάνειαν θαλάσσης.

Έν τή αιθούση έπικρατεί όχλοβοή προαγ- 
γέλλουσα τήν έναρξιν τών προκλήσεων ύιά μο
νομαχίας. Τά βλέμματα λαμβάνουσιν εκφρά
σεις άγριωπάς, τά πιλίδια κλίσεις προκλητι- 
κάς, αί φωναί τόνους αύθεντικούς καί οί πό- 
δες ¿ξαπλώσεις αύθάδεις. Τό πάν διατίθεται 
πρός ποόκλησιν εριδος.

Άλλ’ οι βεβαρημένοι οφθαλμοί μ.ου δέν δύ- 
νανται νά παρακολουθήσωσι πλέον τό θέαμα, 
ούδέ ν’ άναμείνωσι τήν έκτύλιξιν ιλαροτρα
γωδίας τίνος. Σπεύδω λοιπόν νά φύγω καί ένώ 
λαμβάνω έκ τού φυλακείου τό έπανωφόριόν 
μου, άκούω εκεί που πλησίον μου τήν περίφη
μου φράσιν «Dummer Junge!» ήν ό Heine δεν 
άπηξίωσε ν’ άπαθανατίση εις τάς ¿πιστολάς 
του. Παρετήρησα μέ προσοχήν τάς μορφάς 
τών άνταλλασσόντων τά επισκεπτήριά των 
καί, μεθ’ ¿ίλην τήν σύγχυσιν ήν είχε φέρει εις 
τό αντιληπτικόν μου ό ζύθος, έπί τοσούτον έ- 
νετυπώθησαν αύται εις τήν μνήμην μου, ώστε 
μετά δύω ημέρας ήδυνήθην ν'άναγνωρίσω καθ' 
όδόν ασφαλέστατα τόν ένα τών ηρώων, μεθ' 
¿ίλον τόν μοτόν καί τόν επίδεσμον, ύφ’ ούς έ- 
κρύπτετο ή μία παρειά του. Ρ.
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Οί θερίζοντ ες τά γεννήματα είνε ήνκγκασμέ- 
νοι νά ρίπτωσιν όπισθεν αύτών τά θερισθέντα, 
διότι έκεϊ μόνον υπάρχει θέσις, έμπροσθεν ύ’ 
αύτών έχουσι νέους στάχυς ο'ύς όφείλουσι νά ά- 
ποκόψωσιν. Αύτό τούτο δύναται νά λεχθή καί 
διά τάς πράξεις μας" δέν πρέπει νά παρατηρώ- 
μεν τά άπαξ συντελεσθέντα, άλλά νά άσχο- 
λώμεθα εις ό.τι μάς ύπολείπεται νά πράςωμεν.

ΤΟ ΦΙΛΟΙΚΕΙΟΝ
τ ο ΰ  Α ν θ ρ ώ π ο υ  κ α ί  τ ώ ν  ζ ώ ω ν .

\

'// τώ ν  ζώ ω ν  ψ ιλογον ία .

Άναζητούντες τά αίτια τών φαινομένων τών 
ψυχικών όρμημάτων, άπερ παρουσιάζονται πο- 
λυπλοκώτατα έν τοΐς ζφοις καί έν τώ άνθρώπω 
άδυνατούμεν νά προχωρήσωμεν έπί πολύ έν 
ταΐς έρευναις ημών. Αί περί τού θέματος τού
του γνώσεις ημών είσί λίαν περιωρισμέναι, τεί
χος δ' ύψηλόν, εις δ έλίγιστα έγένοντο μέχρι 
τούδε ρήγματα, χωρίζει τά γνωστά άπό τών 
αγνώστων.Ναι μέν καί έν τούτω ώς καί έν πάσι 
τοΐς ζητήμασιν ή μεγάλη θεωρία τής μετα- 
πλάσεως δύναται νά καθοδηγήση καί διαφώ
τιση ημάς' άλλά πρός τελείαν έξακρίβωσιν τού 
ζη τήματος είναι αναγκαία ή γνώσις τών άνα- 
ρίθμων έξαμειψεων τής γενεαλογίας τών ειδών 
τών ζώων, έν ώ ή επιστήμη νύν μόλις ήρχισε 
νά διακρίνη τάς κυριωτάτας τούτων.

Μέχρι τούδε ή εμφάνισες έν ζώοις φαινομέ
νων τεκμηριούντων τήν ϋπαρξιν συνειδήσεως 
είναι γεγονός κατ' ουσίαν έπίσης ανεξήγητου 
καί τό φαινόμενου τής έλξεως. Τίνι τρόπφ άνε- 
πτύχθησαν τά ύπό κοινωνικήν έποψιν περιεργό- 
τατα τών φαινομένων τούτων, τά τών αισθη
μάτων συμπάθειας ; Εις τό ερώτημα τούτο 
έσμέν ήναγκασμένοι ν’ άπαντήσωμεν δι’ εικα
σιών.

Αάβωμεν ώς παράδειγμα τά διαρκέστατου 
καί σφοδρότατου τών συμπαθών αισθημάτων, 
τά τής φιλογονίας, ήτοι τής στοργής τών γεν
νητόρων πρός τά τέκνα αύτών. Ή  άρχή τούτου 
είναι άκόμη σκοτεινή καί ανεξιχνίαστος.

Οί τρόποι τής γεννήσεως τών ζώων περιορί
ζονται εις εύαρίθμους τύπους, τήν σχίσιν, τήν 
βλάστησιν καί τήν έκκόλαψιν. Έν τοϊς δυσί 
πρώτοις θά ήτο εύνόητος ή συμπάθεια τού γεν- 
νήτορος πρός τό τεχθέν, άν δ γεννήτωρ εί- 
χεν αίσθησιν καί νόησιν έπειδή ό νεοσσός 
γίνεται διά διπλασιασμού ή διαμελισμού τού 
ζώου, φυσικόν θά ήτο νά αίσθάνηται τούτο 
στοργήν πρός τό αυτοτελές καθιστάμενου μέ
ρος τού ίδίου σώματος. Άλλ' έν τη κατωτάτη 
ταύτη φάσει τής οργανικής ζωής εκείνο δπερ 
οι ψυχολόγοι καλούσιν εγώ  τών ζώων δέν ύφί- 
ταται, τό δέ ζώον κέκτηται μόνον τήν λεγο- 
μένην αύξητικήν ψυχήν, διότι ούδαμώς δικαι
ούμεθα νά ύποθέσώμεν ότι έχουσι συνείδησιν 
ζώα, ¿στερημένα ανεπτυγμένου πως νευρικού 
συστήματος. Άλλ’ ούδ’ έν αύτοϊς τοΐς ώοτο- 
κούσιν άτελεστάτοις ασπόνδυλοι; ζφοις είναι 
ευεξήγητος ή ϋπαρξις αισθημάτων συμπάθειας 
πρός τά έκγονα. Έπί παραδείγματος δέ τών 
άσκιδίων, διατί ταύτα φυλάττουσι τά ώά των
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ύπό τόν ύμένα αύτών ; *Η πώς έξη γεΐτ'αι τού
το, ότι πολλαί θήλειαι έντόμων, α'ίτινες ούτε 
τούς γεννήσαντας ¿γνώρισαν, ούτε τά έκγονα 
αύτών θά ίδωσί ποτε, φαίνονται μεριμνώσαι περί 
τής τύχης τών ώών των ; Διατί δέ παρασκευά- 
ζουσιν ένίοτε διά τούς σαρκοβόρους νυμφαίους 
σκώληκας αύτών τροφήν, ήτις είναι ακατάλ
ληλος εις αύτάς ;

’Επίσης δυσεξήγητου είναι καί διατί τινές 
τών ιχθύων φροντίζουσι περί τών έκγόνων. Συ
νήθως ή ένέργεια τών άρρένων ιχθύων περιορί
ζεται εις τήν γονοποιίαν τών ύπό τών Οηλειών 
τεχθέντων ώών. ΙΙώς όμως οί άρρενες τών γα- 
ς-ερος-έων έκτήσαντο τά όρμέμφυτον ή τήν έπι- 
θυμίαν τού ποιείν φωλεάς διά τούς νεοσσούς καί 
ώθεΐν εις αύτάς τάς κυοφόρους θηλείας, ή πε- 
ρισυνάγειν έν αύταΐς τούς νεοσσούς έν κινδύνω ;
. Πόθεν ό φρύνος ό μαιευτήρ έδιδάχθη νά πε- 

ριελίσση περί τούς οπισθίους πόδας τήν λευ- 
κωματώδη μέρμιθον τών ύπό τής θηλείας τε
χθέντων ώών ; Διατί δέ φέρει μεθ’ εαυτού τά 
φά, καί πόθεν έδιδάχθη νά βυθίζηται εις τό 
ύδωρ κατά τήν ώραν τής έκκολάψεως ;

Αί πράξεις αύταί εΐσι βεβαίως κατά τό 
πλεΐστον αυτόματοι. Είσί κληρονομικά! συνή- 
θειαι, όρμέμφυτα· άλλά πόθεν προσεκτήθησαν 
τά όρμέμ.φυτα ταύτα; Πρός έξήγησιν φαινομέ- 
νων ούτωσί περιέργων είναι απαραίτητος ή λε- 
πτομερεστάτη γνώσις τών άναρίθμων περιστά
σεων τής βαθμιαίας άναπτύξεως τού ζωικού 
γένους, ή γνώσις συμπάσης τής μ.ακράς ιστο
ρίας τών ζώων.

Άπέχοντες άνωφελών εικασιών περιορισθώ- 
μεν εις τήν βεβαίωσιν τούτου, ότι τό ισχυρό
τατου τών αισθημάτων, ών έστίν επιδεκτικός 
ό άνθρωπος, τό φιλότεκνου, άπαντα καί έν 
αύταΐς ταϊς κατωτάταις βαθμίσι τού ζωικού 
γένους.

Έν δέ ταϊς άνωτάταις τάξεσι τών σπον
δυλωτών, έν τοΐς μαστοφόροις καί τοΐς πτη- 
νοΐς, τά κληρονομικόν όρμέμφυτον δέν είναι 
πλέον τά μόνον αΐτιον, τό παρορμ.ών τούς γεν
νήτορας, καί ιδία τό θήλυ, νά μ.εριμνώσι περί 
τών νεοσσών. Έν αύτοϊς παρατηρούνται μάλ
λον αί αύταί καί έν τώ άνθρώπω ψυχικαί όρ- 
μαί, καί ή μετά συνειδήσεως βούύ.ησις, συνε- 
πίκουρον έχουσα έν τή ένεργεια τό θυμόσοφον 
πρός τούτοις δέ τά ζώα έδιδάχθησαν ύπό τών 
σεκόντων πώς νά μεριμνώσι περί τών έκγόνων 
καί περιθάλπωσιν αυτά.

Ή  μητρική στοργή είναι άναμφισβητήτως 
το ισχυρότατου τών αισθημάτων, ών είσίν ε
πιδεκτικά τινα τών πτηνών καί τών μαστο
φόρων, έστιν ότε δ’ έμ.πνέει αύτοϊς όρμάς αύ-

! παπαρνησίας, αίτινε; θά περιεποίουν τιμήν τώ
I «νθρωπίνφ γένει. Ή  θήλεια τροχίλου, ήν πα-

Ρ — “

ώρας καθ' έκάστην εις εϋρεσιν τροφής τών νε
οσσών της. "Εν τινι πυρκαϊά έν Δέλφτ, ή θή- 
λεια λευκού πελαργού, μ.ή δυνηθεϊσα νά σώση 
τούς νεοσσούς, κατεκάη έθελουσίως μετ’ αύ
τών. Έν Παρισίοις δέ τώ 1870, κατά τήν 
βομβοβολίαν τής πόλεως ύπό τών Γερμ.ανών, ή 
έκρηξις όβίδος έν άποθήκη δέν έξεδίωξε τής 
φωλεάς έπωάζουσαν περιστεράν.

Τά δέ μαστοφόρα δεικνύουσι πολλάκις ισχυ
ρότατου αίσθημα μητρικής στοργής. Ό  J. J 
Hayes αναφέρει τόν θάνατον λευκής άρκτου,ή- 
τις άφροντιστούσα τών έσκιμώων κυνών, τών 
κυνηγών καί τών τραυμάτων αύτής, περιέ- 
σκεπε διά τού ίδίου σώματος τόν άρκτύλον, 
λείχουσα καί θωπεύουσα αυτόν. ‘Ομοίως έν 
τή κεντρική ’Αφρική έλέφας, περικυκλωθεΐσα 
υπό τών μαύρων ακολούθων τού Λιβιγκστώ- 
νος καί διά τών ακοντίων αύτών καταπλη- 
γωθεΐσα, έθώπευε διά τής προβοσκίδας τόν 
σκύμνον, καί εσκεπεν αυτόν διά τού πελωρίου 
σώματός της. Παρά δέ τοϊς «ιθήκοις τό θυ
μόσοφον ένούται τή μ,ητρική στοργή, καί ότέ 
μέν μ,ετριάζει ή καταπνίγει ταύτην, ότέ δέ 
καθιστησιν αύτήν ύπερβολικωτέραν ή έμπνέει 
ευφυείς τρόπου; σωτηρίας άπό τών κινόύνων. 
Αί θήλειαι ούιστιτί διαπράττουσιν ένίοτε παι
δοκτονίας. Ά ν  κουρασθώσι βαστάζουσαι τά 
σκυμνία των, τρώγουσι τήν κεφαλήν των ή τά 
συντρίβουσι τύπτουσαι εις τά δένδρα. Αί δέ 
θήλειαι τών άνθρωπομ-όρφων πιθήκων παρέ- 
χουσιν ένίοτε έν στιγμαϊ; δεινότατου κινδύ
νου συγκινητικώτατα παραδείγματα αύτα- 
παρνησίας.Έν Σουμάτρα θήλεια ουραγκοτάγ
κου, διωκομένη μετά τού σκυμνίου της ύπό 
τοΰ πλοιάρχου Hall καί πληγείσα ύπό βολής, 
έσφενδονησε τό τέκνου της εις τούς ύψηλοτά- 
του; κλάδους τού δένδρου έν ώ εύρίσκετο, καί 
ούδαμώς έπαύσατο μέχρι τού θανάτου της 
παροτρύνουσα αύτό διά σχημάτων νά φύγν). 
Έν Βρασιλία δέ ό Σπίξ είδε Οήλειαν μέλανος 
στέντορος (stentor niger), ήτις τραυμ.ατισθεϊ- 
σα ύπό βολής πυροβόλου,κατέβαλε πάσαν δύ- 
ναμιν, όπως σφενδονήσγ, τό τέκνου της εις 
τούς πλησίον κλάδους· άφ’ ού δ’ έξεπλήρωσε 
τό καθήκον της τούτο έπεσε τού δένδρου καί 
εςεπνευσεν.

Ο κυριώτατος χαρακτήρ τής τών ζφων φι- 
λογονίας, όσωδήποτε σφοδρά καί άν ή, είναι 
τό βραχυχρόνιον, διότι τό αίσθημα τούτο δι- 
αρκεϊ μέχρι; ότου τό μικρόν άναπτυχθή καί 
καταστή αϋταρκες. Άπό τής στιγμής δ’ εκεί
νης γεννήτορες καί τέκνα διατελούσιν ώς ξέ
νοι πρός άλλήλους. Είναι μάλιστα περίεργον 
νά βλέπη τι; πόσον άπηνώς αί τρυγόνες, λόγου 
χάριν, διώκουσι τής φωλεάς καί κακοποιοΰσιν 
αύξηθέντας τούς νεοσσούς, τούς όποιου; έπι- 
μ.ελώ: περιέθαλπον πρό ολίγων ημερών.
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Τά πρός τά τέκνα φιλόστοργα αισθήματα 
τοϋ ανθρώπου, μάλιστα του τών κατωτάτων 
φυλών, δέν ύπερέχουσι κατά πολύ των όμοιων 
αισθημάτων τών ζφων. Όμολογουμένως δε 
τινές τών άγριων λαών έχουσιν άμβλύτερον 
τό αίσθημα τής φιλοτεκνίας άπό πολλά τών 
εύγενεστέρων ζώων. Καί τούτο, διότι παρ' αύ- 
τοΐς τά ακραιφνώς ζωικά όρμέμφυτα έξαφανί- 
ζει ή κάπως ανεπτυγμένη νοημοσύνη. Και αύ- 
τού τοϋ παχυνουστάτου τών ανθρώπων ό νοϋς 
εξετάζει τό μέλλον πλειότερον πάντων τών 
ζώων. Προβλέπων δέ τάς οίκογενειακάς μέρι
μνας καί ανίας και βάρη, επειδή τό ήθικόν 
αΰτοϋ δεν είναι άνεπτυγμένον ακόμη, θυσιάζει 
τά έκγονα ύπέρ τής ίδιας ευημερίας. Την κα- 
ταισχύνουσαν τό άνθρώπινον γένος παρατήρη- 
σιν ταύτην άναγκάζεται νάνομολογήσγ ώς ορ
θήν καί βάσιμον πάς ό μελετών τάς παρά δια- 
φόροις λαοΐς κρατούσας συνήθειας τής έκτρώ- 
σεως καί τής παιδοκτονίας.

|Οι. Ι.βώιίΓηβευ].

■λκοφίίγιιχται
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ

Μετά τάς άτυχίας αύτοϋ ό ’Αννίβας, ευρι
σκόμενος παρά τώ Προυσία,τώ βασιλεΐ τής Βι- 
θυνίας, συνεβούλευεν αυτόν νά συνάψη μάχην 
πράς τόν εχθρόν.

—  Δεν τολμώ, είπεν ό ΙΙρουσιας· τά σπλάγ
χνα τοϋ ΐερείου δεν οιωνίζονται αίσίαν έκβασιν.

—  Καί τί λοιπόν ; ύπέλαβε ζωηρώς ό μέ- 
γας Καρχηδόνιος, περισσοτέραν πίστιν δίδεις 
εις ίν ελεεινόν πτώμα παρά εις τους λόγους πε
πειραμένου στρατηγού ;

*
* *

Διηγούνται περί τοϋ Σκενδέρμπεη ότι, ένεκα 
τών πολλών νικών, ας ήρατο κατά τών Τούρ
κων, καί τής έκτακτου αΰτοϋ ρώμης, άπέδοσαν 
ύπερφυσικήν δύναμ.ιν εις τό ξΐφός του. Ζητή- 
σαντος δ' αύτό τού Μωάμεθ 13’, ό Σκενδέρμπεης 
τό άπέστειλε προθύμως. Ό  'Οθωμανός μονάρ
χης, άφοϋ έξήτασε τό ξίφος έπί πολύ, τό άπέ- 
στειλεν όπίσω, λέγων ότι δεν ήδύνατο νά έν- 
νοήσή πώς ό Σκενδέρμ.πεης κατώρθωσε τοσαϋτα 
πράγματα μ.έ τοιοϋτον ξίφος, ενώ αυτός είχε 
πολύ καλλίτερα.

—  Τό πιστεύω, άπεκρίθη ά Σκενδέρμ.πεης· 
άλλ’ έγώ, όταν τού έστειλα τό ξΐφός μου, δεν 
τοϋ έστειλα μαζί καί τόν βραχίονα μου.

*
# *

Έκστρατεύων ποτέ ό πρίγκιψ τοϋ Όράνζ, 
έτήρει μεγάλην μ.υστικότητα περί τού σκοπού 
τής εκστρατείας. Ότε δέ τις τών αξιωματι
κών τόν παρεκάλεσε νά τού έκμυστηρευθή τό 
σχέδιόν του, ό πρίγκιψ τόν ήρώτησε·

—  Καί είμπορεις νά φυλάξγς καλώς τό μυ
στικόν μ.ου ;

—  Μάλιστα, στρατηγέ.
—  Λοιπόν καί έγώ ωσαύτως.

ΔΑΝΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Άστεϊός τις, άπειλούμενος άπό πολλού νά
ξυλοκοπηθή ύπ’ άλλου, οτε τέλος αί άπειλαι
έγένοντο έργα, έβαλε στεναγμόν άνακουφίσεως
είπών «"Α ! τέλος πάντων ! Καλλίτερα έτσι,
άδελφέ' έγλύτωσα άπό τόν καθημερινό έκεΐνο
φόβο πού δέ μ.’ άφινε νά ησυχάσω ! . .

*
* #

Μεταξύ κυρίου καί υπηρέτου.
—  "Ακούσε, Γιάννη, παρατηρώ ότι, άφ’ότου 

άπέθανεν ή γυναϊκά σου, κάθε ήμέρα είσαι με- 
θυσμένος, ένώ προτήτερα μόνο δυο φοραίς τήν 
εβδομάδα, τό έκαμνες. Κύτταξε, καϋμένε, γρή
γορα νά ξαναπανδρευθής, γιατί άλλοιώς θά σέ 
διώξω.

—  "Αχ, άφέντη, άφησέ με νά τήν κλάψω
ακόμη λίγο καιρό τή μακαρίτισσα !

*

Ό  έξοχος οσον καί ευφυής δικηγόρος Κ* άνέ- 
λαβε νά υπεράσπισή έν τω κακουργιοδικείφ φο
βερόν κακούργον, όν έν τούτοις μ.εθ’ ολα τά 
έπιχειρήματα τοϋ συνηγόρου, τό δικαστήριον 
κατεδίκασεν εις θάνατον, όρισαν ϊνα ή ποινή 
του έκτελεσθή τήν 17 τού μηνός έπέτειον τής 
τελέσεως τοϋ έγκλήμ.ατος.

Μετά τήν άπαγγελίαν τής καταδίκης, ό κα
κούργος παραπονεΐται εις τόν συνήγορόν του οτι 
δέν κατώρθωσε νά τού δοθή δικαιοσύνη.

—  Όσω γι’ αύτό, άπαντά ό δικηγόρος, έν
νοια σου, καί τήν δικαιοσύνη θά τήν λάβγς εις 
τκίς 17 τοϋ μηνός.

ΑΛΗΘΕΙΑ I

Δύο ζωύφια, μυΐα καί κώνωψ, περιίπταντο 
εσπέραν τινά έν τώ αύτώ δωματίω. Ή  μυΐα 
παρετήρησε ποτήριον μέλιτος, καί έπιπτάσ* 
έκάθησεν εις τό χείλος αύτοϋ καί ήθέλησε να 
πίη- άλλ’ έμπλακέντων τών ποδών αυτής εις 
τό υ.έλι, έκ τών προσπαθειών άς κατέβαλεν ϊνα 
απαλλαγή επεσεν έντός τοϋ ποτηριού καί έπνι- 
γη . Ό  κώνωψ τήν είδε καί τήν ένέπαιξε.—  Ω· 
έγώ δέν είμαι τόσον ανόητος νά έκτεθώ εις 
παρόαοιον κίνδυνον, Ιλεγεν. Μετ’ ολίγας στιγ- 
μάς άνάπτονται τά κηρία τής οικίας· ό δε κώ
νωψ γοητευθείς έκ τής λάμψεως ϊπταται περί 
αύτά, προσεγγίζει κατά μικρόν πρός τήν φλό
γα, καί κατακαίεται.

’Αποφεύγει τις τά σφάλμ.ατα, εις τά όποια
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βλέπει άλλον ύποπίπτοντα. άλλά διαπράττει 
άλλα αύτός ό ίδιος.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΙρό τινων εβδομάδων έγένετο έν Ιίαρισίοις 
έκθεσις κυνών, περί ής ό συντάκτης γαλλικής 
έφημερίδος έπισκεψάμενος αυτήν γράφει τά ε
πόμενα περίεργα :

« Πρό ολίγου έπεσκέφθην τήν έκθεσιν τών 
σκύλων έν τώ Κεραμεικώ, καί άκόμη φαντάζο
μαι οτι όλοι οί σκύλοι τού κόσμου μέ κυνηγούν. 
Τί πλήθος σκύλων ! Είνε έκεΐ μέσα ύπέρ τούς 
χιλίους καί κάμνουν ένα θόρυβον διαβολικόν ! 
— Τόν Βάγνερ τόν έπέρασαν, μού είπεν εί; τών 
Ελλανοδικών ή μουσική τού μέλλοντος είνε 
τίποτε συγκρινομένη πρός τάς συμφωνίας τών 
σκύλων, τάς οποίας άκούει κανείς έδώ!» Τή 
άληθεία είνε πολύ παράδοξοι οί χοροί ούτοι 
τών σκύλων, εις τούς οποίους τά κυνάρια παρι- 
στώσι τούς ύψιφώνους , οί ιιπηύ.Ι-Αώγ καί οί 
σκύλοι τής Νέας Γής τούς βαρυτόνους, οί μο- 
λοσσοί καί οι σκύλοι τών όρέων τούς βαθυφώ- 
νους. Οί οίκουροί κύνες καί τά άβρά λαγωνικά 
έκπροσωποϋσιν όλους τούς τόνους, έκβάλλοντες 
θλιβεράς ΰλακάς , ίκανάς νά συνταράξωσι τάς 
εύαισθήτους καρδίας.

Ποία κακοφωνία ! Θά υπέθετε κανείς οτι εύ- 
ρίσκεται εις τό χρηματιστήριου, έν μέσω μεσι
τών, ή έν Βουλή, κατά τήν ημέραν θυελλώ
δους ουζητήσεως. Οί ίδιοκτήται τών σκύλων 
καί οί φύλακες αύτών κάμ,νουν έν τούτοις ό,τι 
είμπορούν διά νά καθησυχάσουν τά υλακτούν 
πλήθος. Οί πρώτοι μοιράζουν άφθονους θωπείας 
καί φιλοφρονήσεις, οί δεύτεροι δέν φείδονται 
ούτε περιποιήσεων ούτε έπιπλήξεων.

Εις έκ τών φυλάκων,χαριτολόγος καθώς φαί
νεται, μού είπε. —  Εύρήκα έν μέσον, μέ τό ό
ποιον είμποοώ νά κάμω τούς σκύλους νά μένουν 
ήσυχοι, καί είξεύρεις ποιον είνε αύτό τό μέσον ; 
νά τοΐς δίδω ονόματα άνθρώπων».

Καί έπειδή δέν είμπόρεσα νά κρατήσω μει
δίαμα δυσπιστίας,

—  Νά, μού είπε, παρατήρησε, θά κάμω δο- 
κιμ.ήν εις αύτόν τόν χονδρόσκυλον.

Ό  φύλαζ έπλησίασεν εις τόν γαυγιζοντα σκύ- 
λον—  «Λι, τοϋ έφώναξε, θά σωπάσης έπί τέ
λους, Άδόλφε ;»

Καί ό Άδόλφος έσιώπησε ! . . .
Τώ έπρότεινα νά έπαναλάβη τό πείραμα έπί 

τού πλησίον σκύλου.
—  Αύτός ό γασάπιχος σκύλαρος δέν παίρ

νει άπό λόγια, μοϋ είπε γελών ένα ζώο μονάχα 
έγνώρισα εις τήν ζωή μου πλέον γρυνιάρικο απ’ 
αύτόν : τήν πενθερα μου !»

* *
Άφινομένων κατά μέρος τών άστεϊσμών, ή 

γνώμη μου είνε ότι ή διεθνής αΰτη έκθεσις τών 
ί σκύλων είνε τελεία καί περιεργοτάτη. Οί οίκί- 
j σκοι αύτών είνε άνετοι καί κομψοί, καί όσοι 
j έπισκέπτονται τήν έκθεσιν διατρέχουν μέ ολην 

των τήν άνεσιν δενδροστοιχίαν χιλίων τριακο- 
σίων μέτρων μήκους, έστρωμένην διά λεπτής 
άμμου, έν μέσω δύο σειρών σκύλων παντός με
γέθους, παντός τριχώματος, καί παντός ρόγ
χους. Βλέπεις έκεΐ τύπους παντός γένους, άπό 
τού κυναρίου τής κομήσσης Shaftesbury, τοϋ 
όχι μεγαλειτέρου ενός γρόνθου καί μόλις ζυγί
ζοντας 80 δράμια, μέχρι τοϋ μεγαλόπρεπούς 
σκωτίκου λαγωνικού Flying-Cloud υίοϋ τού δια- 
σήμου Frinagh. ό όποιος άπέφερε κέρδος 500, 
000 φράγκων εις τόν λόρδον Redcliffe, τόν εύ- 
τυχή του κτήτορα, κατά τάς έν Αγγλία κυνο
δρομίας. Δέν πρέπει όμως νά περιφρονήσωμεν 
καί τόν μετριόφρονα έκεΐνον έκεΐ σκύλον, εις 
τόν όποιον πρό ολίγου άπενεμήθη μετάλλιον 
ύπό τής ναυαγοσωστικής εταιρίας, διότι μόνος 
εσωσεν Ιξ ναύτας εις Ιν ναυάγιον.

Οί Γάλλοι υπολείπονται κατά πολύ άκόμη 
τών “Αγγλων κατά τήν κυνοτροφίαν. Έν ’Αγ
γλία ή άνατροφή τών σκύλων έφθασεν εις βαθ
μόν τελειότατον. άπό τον όποιον οί Γάλλοι ά- 
πέχουν πολύ άκόμη, μεθ’ όλας τάς προσπάθειας 
αί όποΐαι καταβάλλονται άπό τίνος.

Ή άνατροφή σκύλων παντός είδους έγένετο 
I βιομηχανία έπικεοδεπάτη έν ’Αγγλία" όλαι σχε

δόν αί πόλεις, αί έχουσαι σημασίαν τινά, κά
μνουν μίαν τουλάχιστον έκθεσιν κατ’ έτος. Με- 
ρικαί μεγάλαι πόλεις κάμνουν έως τέσσαρας. 
Διατηρούν δέ άμιγες καί τό αίμα αύτών οί “Αγ
γλοι, διότι άπό πολλού έχουν έν ένεργεία βι- 
βλίον καταγωγής τών σκύλων άνάλογον πρός 
τό "Stud book» τών ίππων.

Κατά. τήν έν Λονδίνω γεωπονικήν έφημερίδα 
«Γήν» τό παλαιότατον δένδρον έν τή ύφηλίω 
είνε τό λεγόμενον «Βώ» έν τή ίερά πόλει Ά -  
μαρούπα τής Βίρμας , φυτευθέν 288 ετη πρό 
Χριστού. Ή  παλαιστής τοϋ δένδρου είνε άπο- 
δεδειγμένη δι’έγγράφων ιστορικών. Λέγεται δέ, 
οτι είνε κλάδος συκής, ΰφ’ήν άνεπαύθη έν Ού- 
ρομέλγα ό Βούδας άποθεούμενος.

% V V

Περί τών έκατομ.μυριούχων τής Μ. Βρετα- 
[ νιας ό θ ια τή ς  τοϋ Λονδίνου έγραφε' «Πρό δέκα 

έτών έδημοσιεύσαμεν κατάλογον βρετανικών πε
ριουσιών, αίτινες ύπερέβαινον τά 250,000,000 
λιρών, περιήλθον δέ διά τελευτής τών κτητό
ρων εις χεΐρας ετέρων. Έκ τοϋ καταλόγου έκεί- 
νου έφάνη. ότι κατά τήν τελευταίαν δεκαε
τηρίδα έτελευτησαν 10 ά'νδρε; καταλιπόντε;
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1,000,000,53 υπέρ τό ήμισυ έκατομμ,ύριον καί 
160 ΰπέρ τάς 250,000 λιρών. Ύπεσχόμεθα δέ 
τότε, οτι θά δημ.οσιεύσωμεν αύθις τόν κατά
λογον μετά παρέλευσιν δέκα νέων ετών. Έκ- 
πληττόμεθα έπί τοΐς αριθμοί;’ μόνον 13 κατέ- 
λιπον ουσίαν μείζονα ενός εκατομμυρίου, μόνον 
65 ΰπέρ τό ήμισυ εκατομμύριου, μόνον 195 
ύπέρ τάς 250,000 λιρών. Κατά 30 τοΐς 100
ηύξήθη ή πληθύς τών εκατομμυριούχων, κατά 
6 τοΐς 100 ή τών πορισαμένων ήμισυ έκατομ- 
μύριον, κατά 18 τοΐς 100 ή τών κερδησάν- 
των ίν τέταρτον έκατομμ.υρίου. Περιεμ.ένομεν 
διπλασίονας άριθμούς. Ό  πλουσιώτατος τών 
άρτίως έν ’Αγγλία τελευτησάντων ήτο ό βαρών
Λ. Ν. Τοτσ'ιλδ, καταλιπών 2,700,000. Μετά
τούτον έρχεται ό έν Λιβερπαύλ ΙΙέμβερτων, κε-
κτημένος ουσίαν 1.900,000 λιρών.

Έν Άγίω Ίωάννή τώ ’Ρέντγ, γράφει ή Π α 
λ ιγ γ ε ν εσ ία ,^  ιαμένει ΰπέργηρώς τις καλογραία, 
όνόματι Πελαγία, χήρα Ανδρικού Ιίολιτάκη, 
διατρέχουσαήδη τόΐ ΐ8ονέτος τής ήλικίας της, 
γεννηθεΐσα ενταύθα κατά τό έτος 1765, καί 
τεκούσα μετά τού μόνου συζύγου της 1 5 τέκνα, 
έξ ών άπαξ δίδυμα, ήτοι 12 άρρενα καί 3 θή- 
λεα, άτινχ, έκτος δύο, άπεβίωσαν εί; μικράν 
ηλικίαν, έγένετο δέ καλογραία πρό 52 έτών, 
καί ώς τοιαύτη ζή, διανύσασκ τόν τοιοϋτον 
βίον, τό πρώτον έν τώ κατά τήν συνοικίαν 
Ψυρρή ναώ τού άγίου Λημ.ητρίου έπί 6 έτη, 
κατόπιν έν Δαφνί«·) 32, έν Κουτσουκάργ 8 καί 
τό έκτον ήδη έτος διατρέχει έν Ρέντγ,' είνε 
ύγιής καί αρκετά εύρωστος, περιπατεϊ καλώς 
καί άνευ βακτηρίας, μεταβαίνει εις Πειραιά 
πεζή,τρώγει καλώς, ένήστευεν έξ αρχής καί νη
στεύει τρις τής έβδομ,άδος κατά Δευτέραν, Τε
τάρτην καί Ιίαρασκευήν, τηρεί αύστηρώς τάς 
Τεσσαρακοστά;, βλέπει καί ακούει καλώς’ είχε 
δέ μέχρι πρό 2 ετών, οτε άπεβίωσεν έν προκε- 
χωρημένη ηλικία ό μόνο; έπιζήσας υιός της, 
όςεΐαν τήν όρασιν, ήτις ήλαττώθη ώς έκ τών 
δακρύων, ά έχυσεν έπί τώ θανάτω τού υιού της 
τούτου' φέρει δέ ύπό τήν σιαγόνα τρίχα; έν 
είδει μικρού ύπογενειου" διατηρεί έν γένει τάς 
αισθήσεις της καλώς, όμιλεΐ δε καλώς καί τήν 
άλβανικήν.

ΛΛΛ
Έν Αονδίνω εις κοινήν θέαν παρέχεται άπό 

τίνος μικρά κόρη επταέτις, όνόματι Krao, πολ
λή·/ Ιχουσα ομοιότητα πρός πίθηκον. 'Ολόκλη
ρον τό σώμα αυτής καλύπτεται ύπό τριχών 
μαύρων, τραχειών καί λείων’ αί γνάθοι τού 
προσώπου αύτής είσί λίαν προτεταμένα:’ δύνα- 
ται νά προεκτείνν) τά χείλη αύτής όσον καί ό 
πίθηκος γ ιι ιπ α τ ζή ς , οί δέ μορφασμοί αύτής, ό
ταν παροξύνητχι, είνε χαρχκτηριστικώτχτοί’ 
τέλος ό εις τών ποδών αύτής έχει τήν εύκαμ-
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ψίαν χειρός καί δύναται δι’ αυτού νά λαμ.βάνη 
έκ τού εδάφους καί τά έλάχ ις-α τών πραγμάτων. 

Έκ τών ϊδιαζόντων όλω; τούτων χαρακτη-
άπεφήναντο δτι ή 
άν μεταξύ τού αν

θρώπου καί τού πιθήκου, τό άν ακριβώς εκείνο 
τά μχταίω; έπί τοσούτον άνχζητηθέν. Άλλά 
δέν έχουσι δίκαιον, διότι ό κ. Keane, ό σοφό; 
"Αγγλος άνθρωπολόγος, έξετάσαςτάν περίεργον 
τούτον τύπον κατέταξεν εις τά γένος "Α ν θ ρ ω 
π ος . Πράγματι, ού μόνον τήν έναρθρον γλώσ
σαν κέκτηται ή Krao καί προφέρει μάλιστα καί 
αγγλικά; τινας λέξεις, άλλά πολλά άλλα πα
ρουσιάζει χαρακτηριστικά ούδεμίαν άμφιβολίαν 
άφίνοντα περί τής συγγένειας αύτής πρός τάς 
άλλα; ανθρώπινα: φυλάς.

Ή  Krao προέρχεται έκ τών ενδοτάτων τής 
’Ινδοκίνας, έκ τού Λ ά ο ς ' οί γονείς αύτής ήσαν 
ομοίως τριχωτοί, καθά φαίνεται έκ τών ύπό 
τού περιηγητού Hork ληφθέντων φωτογραφη
μάτων. Έπί τών δύο τούτων παραδειγμάτων 
στηριζόμενος ό Keane πειράται ν' απόδειξή, 
έν άρθρω άρτι δημοσιευθέντι έν τή «Φύσει», 
ότι ή περί ής ό λόγος κόρη εινε τεκμήριου τής 
θεωρία; αυτού, ότι εις τό Α ά ο ς  υπάρχει φυλή 
άνθοώπων../ta»·· τρι  (·ωΓώ»-,άναλόγων ίσως πρό; 
τούς "Α ϊν ο ς  τής Γέσσος καί τής Σαχελίνης. 
Τούτο άλλως τε οΰδέν προστίθησιν εις τό έξαι- 
ρετικόν όλως ενδιαφέρον, τό οποίον διεγείρει ή 
μικρά Krao, ήτις καίτοι ταχθεΐσα εις τήν κα
τηγορίαν τών Α ν θ ρ ω π ο ε ιδ ώ ν ,  είνε άξία τής με
λέτης πάντων τών ενδιαφερομένων περί τού 
ζητήματος τής καταγωγής τού ανθρώπου καί 
τής συγκρίσεως αυτού πρός τούς άρχεγόνους 

! τύπους.
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Έκ τών εσχάτως έν Γαλλία ύπό τής διευ- 
θύνσεως τών εμμέσων φόρων συνταχθέντων πι
νάκων καταφαίνεται ότι τώ 1882 εν Γαλλία ή 
πώλησις τού καπνού ηΰξησε σπουδαίως έν σχέ- 
σει πρό; τά προηγούμενα έτη. Τό κράτος είσέ- 
πραξεν εις στρογγυλούς άριθμούς πεντήκοντα 
πέντε εκατομμύρια έκ σιγάρων, δέκα επτά έ- 
κατομμύρια έκ σιγαρέτων, έβδομήκοντα όκτώ 
εκατομμύρια έκ ταμβάκου, εκατόν εξήκοντα έ- 
κατομμύρια έκ τού συνήθους καπνού, καί έπτά 
εκατομμύρια έκ μασσωμένου καπνού, μή ύπο- 
λογιζομένων είκοσι τριών εκατομμυρίων άπερ 
είσέπραξεν έκ καπνού εις ταπεινά; τιμ-άς πω- 
ληθέντος, καί έξ εκατομμυρίων έκ ταμβάκου 
κατεσκευασθέντο; έκ δαυκίων' δήλα δή έν συν- 
όλω είσέπραξεν ύπέρ τά τριακόσια πεντήκοντα 
έκατομμ.ύρια, έξ ών κατά μ.έσον όρον, έν σχέσει 
πρός τον πληθυσμόν τής Γαλλίας, άναλογοϋσιν 
εί; έκαστον τών κατοίκων αύτής δέκα φράγκα-
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ριστικών όρμ.ηθέντες τινές 
μ.ικρά Krao είνε διάμεσόν τ


