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0 ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ.

Τη 14/26 Μαρτίου, έπετείφ της άνακηρύξεως τής Ρουμανίας j σιον, ύποστάς τφ 1885 τάς άποφοιτηρίους έξετάσεις. Ό  αδτοκράτωρ 
είς βασίλειον, έγένετο έν Βουκουρεστίφ ή οριστική διακανόνισις τοΰ | τής Γερμανίας Γουλιέλμος ό Α '. έπήνεσε τόν νεαρόν συγγενή αύτοΰ
περί διάδοχης ζητήματος άνακη- 
ρυχθέντες έπισήμως έπιδόξου δια
δόχου τοΰ πρίγκιπος Φερδινάνδου 
δευτεροτόκου υίοΰ τοΰ πρίγκιπος 
Χοχεντζόλλερν. Διά της πράξεως 
ταότης συνεδέθησαν στενότερον οί 
μετά τοΰ βασιλείου της Ρουμανίας 
δεσμοί της οίκογενείας Χοχεντζόλ
λερν, οϊτινες έκινδύνευον νά διακο- 
πώσιν ενεκα της ατεκνίας τοΰ βα- 
σΛέως Καρόλου.

Ό  πρίγκιψ Φερδινάνδος Χοχεν
τζόλλερν, δστις τό βαπτιστικόν 
αύτοϋ ονομα έ'λαβεν έκ τοΰ πρός 
μητρός πάππου του, τοΰ βασιλέως 
τής Πορτογαλλίας Φερδινάνδου, έγεν- 
νήθη τη 24 Αύγουστου (ν) 1865 
έν Συγμαρίγκεν. Είνε δε το Σιγ- 
μαρίγκεν πρωσική πολίχνη, κα- 
θέδρα τοΰ πρίγκιπος Χοχεντζόλ
λερν, ού ό γραφικός πύργος ύψοΰται
έπι άπορρωγος βράχου υπερκειμε- 
νος τής ό'χθης τοΰ Δουνάβεως. Ό  
πρίγκιψ άγει σήμερον τό εικοστόν 
τέταρτον τής ήλικίας αύτοΰ έτος 
εχει δέ μεγίστην ομοιότητα πρός τήν 
μητέρα αύτοΰ τήν πριγκίπισσαν 
’Αντωνίαν, ητις έλογίζετο μία τών 
περικαλλεστάτων γυναικών τοΰ και- 
ροΰ της.

Ό  μέλλων διάδοχος τής Ρουμανίας έ'τυχε στερεάς παιδεύσεως. j ό πρίγκιψ Φερδινάνδος ανήκει είς τόν ρουμανικόν στρατόν διορισθείς 
Μετά πολυετείς κατ’ οικον σπουδάς μετέβη μετά τών αδελφών του j ύπό τοΰ βασιλέως αξιωματικός τοΰ τρίτου πεζικοΰ συντάγματος, τοΰ 
είς Δυσσελδόρφην, έ'νθα έπί πενταετίαν έφοίτησεν είς τό έκεΐ γυμνά- οποίου αρχηγός είνε ό πρίγκιψ Χοχεντζόλλερν.

ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ ΧΟΧΕΝΤΖΟΛΛΕΡΝ, 
Ε π ίδ ο ξο ς  δ ι ά δ ο χ ο ς  τοϋ  ^ ο υ μ α ν ικ ο δ  θ·ρόνου .

διά την έπιμέλειαν καί φιλομά- 
θειάν του, τότε δέ καί διώρισεν αύτόν 
άνθυπολοχαγόν έν τφ 1. πεζικφ 
συντάγματι της φρουράς.

Ό  Φερδινάνδος μετά τάς έξε- 
τάσεις άπήλθεν είς Ρουμανίαν, 
δπου δίς ήδη είχε μεταβή, τόν 
δέ ’Iouvtov τοΰ 1885 είσήλθεν είς 
τήν στρατιωτικήν σχολήν τοΰ Κ άσ- 
σελ δπως ύποστη έν Βερολίνφ 
τάς προαγωγικάς είς αξιωματικόν 
εξετάσεις. Ά φ ’ ου δ ’ ύπηρέτησε 
μέχρι τοΰ 1887 ώ ς ένεργός αξιω
ματικός έν τφ μνησθέντι συντάγ- 
μ,ατι, τό φθινόπωρον τοΰ έτους τού- 
τοΰ άπήλθεν είς Τυβίγγην, δπως 
άκούση μαθήματα έν τφ αύτόθι 
Πανεπιστημίφ. Καί δέν κατετάχθη 
μέν είς ούδέν τών φοιτητικών σω 
ματείων άλλά διήγαγε αληθή βίον 
σπουδαστοΰ. Έν Τυβίγγη, ώς καί 
βραδύτερον έν Λειψία, έπεδόθη 
συντόνως είς τήν μελέτην ού μόνον 
τής Γερμανικής έπιστήμης καί τοΰ 
Ρωμαϊκοΰ δικαίου άλλά καί είς 
τήν βαθεΐαν σπουδήν τής ρου- 
μουνικής γλώσσης καί τοΰ διοικη
τικού δικαίου, ώς καί τής γαλλικής 
γλώσσης καί τοΰ γαλλικοΰ κώδι- 
κος. ’Από τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1886
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ 
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ω Σ  Τ Η Σ  Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ

ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ζ.
υπδ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Υ .

(Αποχαιρετισμός "Εκτορος καί ’Ανδρομάχης.)

Αύτά τον είπεν ή γονή, κ’ έξώρμησεν ό Έκτωρ,
[Ιατών έπί τά ίχνη του καί ρύμας διασχίζων.
'Ως έ'φθασεν είς τάς Σκαιάς, τήν πόλιν προσπεράσας 
'Ολίγον, οθεν έ'μελλε νά εβγ’ είς τό πεδίον,
Έκεΐ μ ’ εν βήμα ή καλή εύρέθη σύζυγός του,
Ή  Ανδρομάχη, προσφιλής θυγάτηρ βασιλέως 
Τοΰ Ήετίωνος· αυτός τήν δασωμένην Θήβην 
Κατεΐχεν είς τό Πλάκιον καί ήρχε τών Κιλίκων.
Αύτοΰ ή κόρη ελαβε τόν 'Έκτορα τόν μέγαν.
Καί τόν συνήντησεν έκεΐ· τήν ήκολούθ’ ή δούλη,
Έπί τοΰ κόλπου απαλόν θηλάζουσα παιδίον,
Τόν Έκτορίδην, τόν γλυκύν, ώς άστρον τής πρωίας.
Ό  Έκτωρ τόν ώνόμαζε Σκαμάνδριον, οί άλλοι 
Έκάλουν Αστυάνακτα- ό "Εκτωρ ήτο Τροία·
Έχαμογέλασεν ίδών σιωπηλά τό βρέφος,
Κ ’ ή Α νδρομάχ’ ύπόδακρυς έπέταξεν έμπρός του,
Έ κ τής χειρός τόν ήρπασε, τόν έκραζε κ’ έλάλει·
,,Δαιμόνιε, τό θάρρος σου αύτό θά  σ ’ άφανίση!
„Τ ό νήπιόν μας, τήν πτωχήν έμενα δέν λυπεΐσαι,
,,Όποΰ θ ’ άφήσης ορφανήν; Επάνω σου θά  πέσουν 
,,'Όλ’ οί Αργεΐοι, νά χαθης. νΩ, κάλλιον ν’ άνοιξη 
,,Προτοΰ σέ χάσω δι’ έμέ τό μνήμα· τέρψις άλλη 
..Δέν θά  μέ μείνη, άν χαθης, πλήν θλίψις, θλίψις μόνον 
,,Καί πάθη· μ’ έμεινε πατήρ; ελπίζω είς μητέρα;
,,Τόν Ήετίωνα νεκρόν έπάτησεν ό μέγας 
..Πηλείδης, τήν πολυπληθή καθέδραν του χαλάσας,
,,Τήν Θήβην τήν ύψίπυλον, κ’ έφόνευσεν έκεΐνον.
,,Α λλά  δέν τόν έγύμνωσεν- είς τοΰτο έκρατήθη.
,,Μέ τ’ άρματά του τά καλά τόν εκαυσε, μνημεΐον 
,,'Υψώσας· καί περί αύτό έφύτευσαν πτελέας 
,,Αί θυγατέρες τοΰ Διός, οί νύμιεαι τών δρέων.
„0 ί  δέ καλοί μου άδελφοί, ό είς μετά τόν άλλον,
,,Έπτά, είς μίαν επεσον καί ώραν καί ήμέραν 
,.Φεϋ, δλους τούς έφόνευσεν δ άγριος Πηλείδης,
,,Τούς βόας των καί τά. λευκά ποψ-αίνοντας άρνία·
,,Τήν δέ μητέρα μου, σεπτήν βασίλισσαν τής Θήβης,
,,Έ δώ  μέ άλλας εφερεν αίματηράς του κτήσεις,
,,Καί πάλιν τήν άπέλυσε, λαβών γενναία λύτρα·
„ Κατόπιν, ή τοςοχαρής τήν επληξε θεότης.
,,'Έκτορ· σύ τώρα δι’ έμέ πατήρ καί μήτηρ είσαι,
,,Σύ αδελφός μου, σύ όμοΰ καί σύντροφος καί φίλος.
,,Πλήν ο’ίκτειρέ με καί αύτοΰ παρά τόν πύργον μείνε,
,,Μή μ’ δρφανεύσης τό μικρόν κ’ έμέ άφήσης χήραν.
,,Τά πλήθ’ εις τόν έρινεόν σταμάτησε, όπόθεν 
,,Ή  πόλις είν’ άναβατή κ’ έπίδρομον τό τείχος·
,,Τρίς ήλθον μάτην ώς έδώ οι πρώτοι τών Άργείων,

Ό  άκουστός Ίδομενεύς, οί Α ’ίαντες οί δύο,

— η  μ. Δ ιε υ & ύ ν σ ε ω ς . Ε υ /ή ς  εργον θ·ά ήτο αν τις τών ζυναμένων 
φιλομούσων ομογενών άνελάμβανε /άριν της Έ λληνίδος νεολαίας τήν δαπάνην 
της έκδόσεως τοΰ αριστουργήματος τούτου τοΰ αειμνήστου ποιητοΰ Γεωργίου 
ΙΙαράσχου, ου απόσπασμα δημοσιεύομεν.

,,Ή  επαρσις τών Ατρειδών κι’ ό ισχυρός Τυδείδης ·
,. Είτε διότι χρησμφδός τοΐς εδειξε τό μέρος,
,,Εϊτε διότ’ ήθελησαν καί ήλθον μοναχοί των.“
Καί άπεκρίθη πρός αύτήν ό θυελλώδης 'Έ κτωρ- 
,,Κ ’ έμέν’ απασχολεί συχνά τό μέλλον, Ανδρομάχη ·
,,Τούς Τρώας πλήν έντρέπομαι καί τάς καλάς Τρωάδας, 
„ Α ν  έκ τής μάχης ώς δειλός μακρύνωμαι καί φεύγω. 
,.Μοΰ φέρει κόπον- έμαθα νά είμαι στρατιώτης 
,,Καί πρώτος πάντα μεταξύ νά μάχωμαι τών Τρώων.
,,Αύτό μέ λέγ’ ή δόξα μου κ’ ή φήμη τοΰ πατρός μου- 
,,Έ γώ γνωρίζω κάλλιστα κ’ αίσθάνομ’ ένδομύχως,
..ΙΓώς φθάνει ώρα, ή καλή όπότε πίπτει Τροία,
,,Ό  Πρίαμος καί ό λαός τοΰ αίχμητοΰ Πριάμου.
,,ΙΙ) ι.ήν, οοτε βάλλω κατά νοΰν τούς Τρφαδίτας τόσον,
,, Η τήν Έκάβην, ή αύτόν τόν Πρίαμον, ή δλους 
,,Τούς αδελφούς μου, σωρηδόν δπόταν ενας κ’ ενας 
,,Θά κυλισθοΰν ’ ς τό έδαφος ύπό έχθρών αγρίων,
,,'Οπόσον σέ, δταν έχθρός έπάνω σου άπλόνη 
,,Καί δακρυσμένην, εντρομον σέ σύρ’ είς τήν δουλείαν. 
,,Κατά τό Α ργ ος  θά  ριφθής, δι’ άλλην θά ύφαίνης,
,,Καί άπό τήν 'Υπέρειαν ή Μεσσηΐδα κρήνην 
,,Νερόν θά  φέρης- θλιβερά θά  σέ κινή ανάγκη.
,,Καί θά είπή τις βλέπων σε είς θρήνους λυομένην,
..Είν’ ή γυνή τοΰ Έκτορος, ποΰ μεταξύ τών Τρφων 
,,Άρίστευεν, δπότ’ έκεΐ ό πόλεμος έλύσσα.
,,Αύτά θά  κράξη τις, καί σύ πικρότερα θά κλαύσης 
,,Τόν άνδρα, ποΰ δέν φαίνεται νά παύση τά δεινά σου. 
,,Πλήν χώμα, χώμα κάλλιον χυτόν νά μέ καλύπτη 
.,11 ρίν αισθανθώ τούς θρήνους σου καί τήν άπαγωγήν σου.“ 
Είπε καί πρός τό τέκνον του εξέτεινε τάς χείρας ·
Κ ’ έκεΐνο μ.’ εντρομον φωνήν έχώθ ’ εις τής τροφοΰ του 
Τούς κόλπους· τό έτρόμαξεν ή δψις τοΰ πατρός του,
Τοΰ κράνους τό σελάγισμα κ’ ή δασωμένη χαίτη,
Ή ν εΐδεν έκ τής λοφιας έκπληκτικώς νά πίπτη.
Κ ’ έγέλασ’ ό καλός πατήρ, κ’ ή πότνιά του μήτηρ.
Τό κράνος έκ τής κεφαλής άφήρεσεν ό "Εκτωρ,
Κ ’ έπί τής γής τό άφησε νά κεΐται φωτοβόλον.
Κ ’ έφίλησε τό τέκνον του, τό υψωσεν είς χείρας 
Κ ’ ηύχήθ’ είς τόν Αίγίοχον καί τούς θεούς τούς άλλους· 
,,Ζεΰ κ’ ή χορεία τών θ εώ ν  σείς δότε με νά γείνη 
,,Καί ό υιός μου, ώς έγώ, τό καύχημα τών Τρφων- 
,,Νά είνε μέγας, εύγενώς τής Τροίας νά δεσπόζη.
,. Κ αί νά είποΰν ,έπέρασε τήν δόξαν τοΰ πατρός του(
,. Έν φ τόν βλέπουν νά. περνά, μέ λάφυρα βαμμένα 
..Είς αιμ' ανδρείου, καί σκιρτά, τό στήθος τής μητρός του-“ 
Είπε, κ’ είς τής συζύγου του τό εθεσε τάς χείρας,
Κ ’ έκείν’ είς τήν ευώδη της τό εκλεισεν Αγκάλην 
Δακρυγελώσα θλιβερά.· έπόνεσεν ό ήρως,
Κ ’ ήρεμα τήν έθώπευσε, τήν εκραζε κ’ έλάλει ·
,,Μή θορυβείσαι, δυστυχής, κ’ ύπέρ τό δέον πάσχεις- 
..Δέν μέ φονεύει χειρ θνητοΰ, ή Μοΐρ’ άν δέν θελήση- 
.. I Ιλήν καί κανείς δέν δύναται τήν μοίραν ν’ άποφύγη,
„  Ανδρείος ή δειλός, άρκεΐ νά έγεννήθη μόνον.
,,Πλήν στρέψαι ήδη κύτταξε τοΰ οίκου σου τά έργα,
,,Τήν ηλακάτην, τόν ιστόν, κ’ έπίβλεπε τών άλλων 
,,Τήν έργασίαν είς ήμάς δ πόλεμος ανήκει 
,,Τούς άνδρας —  μάλιστα έμέ —  τούς φύλακας τής Τροίας.“ 
Είπών αύτά έφόρεσε τό λοφωμένον κράνος 
Ό  μέγας "Εκτωρ, κ’ ή καλή άπήλθε σύζυγός του 
Συχνά γυρίζουσα, σιγά είς δάκρυ λουομένη . . .

 Φ-
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01 ΣΑΜΟΑΚΑΙ.
(Μετά εικόνων.)

Οί Σαμόαι νήσοι ενεκα τής δι’ αύτάς συγκρούσεως τής αποι
κιακής πολιτικής τής Γερμανίας. Αγγλίας καί Αμερικής δέν έμ- 
πνέουσιν άπλώς τήν περιέργειαν, ήν πάσαι αί άγνωστοι καί άπομεμα- 
κρυσμέναι χώραι, άλλ’ άπέκτησαν έκτακτον ένδιαφέρον διά τάς διεθνείς 
περιπλοκάς, οιτινες παρ’ ολίγον νά έκραγώσι καί ιδίως διά τό πρό 
τών ακτών τών νήσων τούτων τόσα θύματα άριθμήσαν ναυάγιον 
τοΰ αμερικανικού καί γερμανικοΰ στόλου, δπερ συνετάραξε δύο 
κραταιά εθνη. Δέν άμφιβάλλομεν λοιπόν δτι τερπνόν ανάγνωσμα 
παρέχομεν τοΐς άναγνώσταις ήμών δημοσιεύοντες τάς έπομένας 
περιέργους καί χαρακτηριστικάς σημειώσεις περί τών κατοίκων τών 
νήσων τούτων.

Οί ιθαγενείς τών Σαμοών νήσων, οιτινες πλήν τοΰ γνωστοτέρου 
καί εύχρηστοτέρου ονόματος Σ α μ ο ά κ α ι  (Samoak) φέρουσι προσέτι 
καί τήν προσωνυμίαν Κ α ν ά κ α ι ,  είσίν άρκούντως ρωμαλέοι καί 
μυώδεις, εχουσι δέ τό άνοικτότερον χρώμα έκ πάντων τών κατοίκων 
τής Πολυνησίας. Αλλοτε, ενεκα τοΰ πολεμικοΰ αύτών χαρακτήρας 
καί τής σφοδράς πρός διαρπαγήν τάσεως, ήσαν ού μόνον είς τούς 
ξένους άλλά καί είς αύτούς τούς άπώτερον ή έγγύτερον οίκοΰντας 
γείτονας επίφοβοι. άλλ’ ήδη τά βίαια καί άγρια αύτών ήθη έξημε- 
ρώθησαν διά τών έπιμόνων καί άοκνων αγώνων τών Χριστιανών 
Ιεραποστόλων, τών γενναιοψύχων τούτων σκαπανέων τής προόδου καί 
τοΰ πολιτισμοΰ. Αύτών εργον είνε δτι, έν φ πρότερον οί Σαμοάκαι 
ειχον λίαν βαρβάρους καί καννιβαλικάς όρμάς, έν σχετικώς βραχεί 
χρόνφ προσέλαβον πολλάς εύρωπαϊκάς συνήθειας. Ό  τέως δνομαστός 
διά τό χαλαρόν καί έκλυτον βιος αύτών εισέρχεται δσημέραι είς 
τήν ειρηνικήν τροχιάν τής άναπτύξεως καί τοΰ πολιτισμού · ήδη δέ 
τά μέλη τής οίκογενείας αισθάνονται σέβας καί συστολήν πρός τόν 
γηραιόν άρχηγέτην των καί τιμώσιν αύτόν.

Οί Σαμοάκαι, πλήν ολίγων έξαιρέσεων, είσίν ύπουλοι καί δειλοί 
κατά βάθος, τά δέ ληστρικά αύτών κατωρθώματα πηγήν εχουσι τήν 
φοβεράν αύτών άπληστίαν καί τήν έκτακτον πρός τήν διαρπαγήν 
κλίσιν. Ούδέν είνε άσφαλές πρό τών οφθαλμών καί τών χειρών 
τοΰ αρπαγος Σαμοάκη. Ό ,τι φανή ένώπιόν του, εΐτε ένδύματα είτε 
δπλα, είτε κοσμήματα είτε τροφαί, παν δ,τι ύποπέση είς τό βλέμμα 
του διατρέχει τόν κίνδυνον νά κλαπή.

Είς τήν πλεονεξίαν ταύτην προσθετέον ούχί σμικράν δόσιν 
φειδωλίας έκδηλουμένης καί έν κοινοτάταις περιστάσεσι. Ένφ, έπί 
παραδείγματι, έπί τών παρακειμένων νήσων τής Εταιρίας δύνανται 
νά συλλέγωσι τάς έξαισίας καί άναψυκτικάς οπώρας τών Τροπικών 
άνενοχλήτως ή τούλάχιστον ασήμαντα· πράγματα δίδοντες είς τούς 
κατοίκους τών νήσων τούτων, οί Σαμοάκαι άπαιτοΰσιν άντ’ αύτών 
πολλφ μείζονα πληρωμήν ή άκριβέστερον είπεΐν άνταλλαγήν. Αντί 
πολλών διπύρων δίδουσιν έκ κλάδων καί φύλλων εύφυώς πεπλε- 
γμένον κάνιστρον μετά τριάκοντα περίπου πορτοκαλλίων ή άλλων 
εύχυμοτάτων καρπών τών Τροπικών, έπί τή υποθέσει καί πάλιν δτι 
αί δπώραι έκεΐναι ούτε καλλιέργειαν άπήτησαν ούδέ τό έλάχιστον 
έστοίχισαν είς τούς νωθρούς νησιώτας.

Ό σον άπλοΰς είς τά ήθη καί έθιμα αύτοΰ είνε ό Σαμοάκης 
τοσοΰτον ολιγαρκής είνε και είς τήν τροφήν αύτοΰ. 'Ως κυρία τροφή 
χρησιμεύει αύτφ, ώς άλλως εύνόητον είνε, τό άπανταχοΰ τών νήσων 
έν καταπληκτική αφθονία παραγόμενον κοκοκάρυον (κοΰκι) έξ ού ού 
μόνον πλεΐστα φαγητά, καί ποτά απεργάζεται, άλλά καί ποικίλα άντι- 
κείμενα τεχνουργεΐ. Έ δώ  Σαμοάκης τις έκ τών ίνών τοΰ κοκο- 
φοίνικος κατασκευάζει στερεά σχοινία, άλλος λεπτουργεΐ έκ μεγάλων 
κελύφων κοκοκαρύων κομψοτάτας κύλικας ■ έκεΐ τό εύκαμπτον στέλεχος 
χρησιμοποιεί πρός κατασκευήν καλύβης, παρέκει συζευγνύει δι’ Αρχε
τύπου έξ αύτοΰ γεφύρας τάς κρημνώδεις ό'χθας ποταμοΰ, έν ένί 
λόγφ, δπου τών Σαμοών νήσων καί αν πορευθή τις καθορά τήν 
μεγίστην χρησιμότητα τοΰ πολυτίμου τούτου δένδρου.

Πλήν τοΰ εύχυμοτάτου κοκοκαρύου εύρίσκονται προσέτι έπί 
τών Σαμοών νήσων καί Βανάναι καί Ύάμαι καί Τάρο, ώς καί ό 
θρεπτικώτατος καρπός τοΰ δαψιλώς φυομένου άρτοδένδρου, έξ ών 
οί ιθαγενείς πορίζονται τήν έπιουσίαν αύτών τροφήν.

Τό εθνικόν ποτόν τών Σαμοακών είνε τό λεγόμενον Κάβα- 
Κάβα. Είνε δ’ έξαιρετικώς προσφιλές είς τούς ιθαγενείς καί κατα
σκευάζεται κατά τόν εξής άηδέστατον καί χαρακτηριστικόν τρόπον.

Χονδραί ρίζαι, είδους τινός πεπέρεως (Piper metliysticum) 
άφθόνως ένταΰθα παραγομένου, κόπτονται είς μεγάλα τεμάχια διά 
μαχαιροειδοΰς έργαλείου καί τίθενται έντός λεκάνης έκ ξύλου κοκο- 
καρύας κατεσκευασμένης, ητις φέρει ύποκάτω τέσσαρας βραχείς πόδας, 
δπως εύχερέστερον στηρίζηται έπί τοΰ έδάφους. Α φ ’ οδ δέ τεμαχι- 
σθώσιν αί πεπερόρριζαι, αί δπηρέτριαι μετά περισσής φιλοπονίας 
μασώσιν αύτάς διά τών μεγάλων καί χιονολεύκων δδόντων αύτών καί 
μεταβάλλουσι μετά μικρόν είς άμορφον πολτόν, ον έκπτύουσιν είς τό 
δοχεΐον · έπειτα έπί τοΰ βλενώδους τούτου πολτοΰ έπιχέουσι κοκόγαλα 
μεθ’ ο τό προσφιλέστατον τών Σαμοακών ποτόν είνε έτοιμον πρός 
πόσιν. Δεινώς δέ θά προσέβαλλέ τις αύτούς άν, φιλοξενούμενος, 
άπέστεργε νά πίη τό έντός κελύφους κοκοκαρύου προσφερόμενον 
αύτφ Κάβα-Κάβα.

Α λλοτε έν μεγίστη χρήσει καί τιμή ήτο παρά τοΐς Σαμοάκαις 
ή συνήθεια νά στίζωσι τό σώμα δλον, μηδέ τής κεφαλής έξαιρου- 
μένης, ποικίλλοντες αύτό διά παντοίων έγκαύστων σχημάτων άλλ’ ή 
συνήθεια αυτη πρό μακροΰ έξηφανίσθη καί ούδαμοΰ τών Σαμοών 
νήσων άπαντά, τις ιθαγενή διάστικτον έ'χοντα τό πρόσωπον · λίαν 
άρέσκονται δμως οί Σαμοάκαι, άνδρες καί γυναίκες, νά κοσμώσι διά 
ποικιλοχρώμων καί ποικιλοσχήμων στιγμάτων τούς βραχίονας, άλλά 
καί ή τοιαύτη στίξις διά τής ταχείας φοράς τοΰ χρόνου θά  έξα- 
φανισθή. Ύπάρχουσι δέ καί νΰν ιθαγενείς ουτω κωμικώς καί ίδιο- 
τρόπως διεστιγμένοι, ώστε είς τούς ξένους τούς κατά πρώτον βλέποντας 
αύτούς φαίνονται ώς φέροντες κολυμβητικήν περισκελίδα, διότι τά 
στικτά ποικίλματα κατά τοιοΰτο σχήμα καλύπτουσι τό μέσον τοΰ 
σώματος.

Ή  ένδυμασία τών Σαμοακών είνε μέχρι τής σήμερον άπλή 
καί άρχέγονος. Οί πλεΐστοι τών άνδρών βαδίζουσιν έν σχεδόν 
παντελεΐ αδαμιαία στολή, τό μ,όνον δ ’ αύτών ένδυμα είνε λεπτόν 
ύφασμα περί τά. ισχία καί τούς μηρούς έπιδεξίως περιειλιγμένον. 
Συνήθως δ’ έν αύτφ θέτουσι διάφορα χρήσιμα πράγματα, τροφάς 
έπί παραδείγματι, δπως Ι'χωσι ταύτας προχείρους.

Α λ λ ’ ήδη οί εύπορώτεροι τών κατοίκων ήρχισαν φέροντες 
μακράς έλαφράς περισκελίδας καί άγγλικούς έξ ερίου χιτώνας · τήν 
στολήν δ’ αύτών κατορθοΰσι νά διατηρώσι, εί καί δυσχερώς καί μετά 
κόπου, λίαν καθαρίαν, τοΰθ’ δπερ έν τοιαύτη άπολιτίστφ τέως χώρα 
είνε δλως άξιοθαύμαστον.

Αί γυναίκες καί αί νεάνιδες, αΤτινες ένίοτε έ'χουσι χαρακτη
ριστικά ούχί άμοιρα καλλονής καί χάριτος, ένδύονται κατά τάς 
άπαιτήσεις τοΰ θερμοΰ αύτών κλίματος λίαν άνεπαρκώς καί έλαφρώς. 
Συνήθως ό ώραΐος, λιγυρός καί συμμετρικώτατος κορμός αύτών 
είνε γυμνός, τά δ’ εύτονα αύτών στήθη προβάλλονται έπί θέαν. 
Τουναντίον τό κάτω μέρος τοΰ σώματος καλύπτεται ύπό λεπτοτάτου 
περιβλήματος καλουμένου Τ ά π α ,  χαλαρώς περιδεδεμένου, είς τοΰ 
άραχνοϋφοΰς δέ καί σχεδόν διαφανοΰς ύφάσματος τούτου έπιθέτουσιν 
ώς κόσμημα περίδεσμον έξ ινώδους ύμένος, ώς έπί τό πολύ φαιοΰ ή 
ύπομέλανος.

Α λ λ ’ αί έπίσημοι καί σχετικώς άνεπτυγμέναι γυναίκες τών 
ιθαγενών ήρχισαν ήδη καλύπτουσαι δλον αύτών τό σώμα · περι- 
βάλλουσι δέ τό άνω μέρος τοΰ λιγυροΰ αύτών παραστήματος διά 
κομψοΰ χιτονοειδοΰς ύπενδύτου, έκ ποικίλων υφασμάτων κατασκευα- 
ζομένου καί συγκρατουμένου κατά τά άκρα διά κροσσών. Οί χιτω- 
νίσκοι ούτοι εχουσι τοΰτο προσέτι το ίδιάζον δτι άφίνουσιν έλευθέρους 
τούς μελάγχρους βραχίονας, οΤτινες άνά πάσαν κίνησιν έκφαίνονται 
γυμνοί. Ανεξαιρέτως σχεδόν τό ίμάτιον τοΰτο προσφέρουσι ξένοι είς
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αύτάς, διότι σπανιώτατον είνε καλλονή τών Σαμοών νήσων ν’ άγοράση 
ή ιδία τοιοδτο ένδυμα.

Τό άνω μνημονευθέν περίβλημα Τ ά π α ,  δπερ πολλά/.ις φέρει 
άξιοθαύμαστα καί παντοΐα χρωματιστά ποικιλουργήματα καί κοσμή
ματα, φιλοτεχνεϊται ύπ’ αύτών τών Σαμοακίδων διά τοΰ εξής άπλου- 
στάτου τρόπου.

Ό  φλοιός τής άφθόνως αυτόθι φυομένης χαρτομορέας, ήτις 
αύτή καί μόνη εμπεριέχει πάντα τά πρός τεχνοόργησιν τοΰ Τ ά π α  
άπαιτούμενα υλικά, έκλεπίζεται διά μαχαιροειδοΰς εργαλείου εκ τοΰ 
δένδρου καί συλλέγεται· 
έπειτα δέ αί γυναίκες 
πλήττουσι τόν φλοιόν τοΰ
τον δι’ εύμεγέθων τετρα

γώνων κοπάνων, τών 
όποιων ό ηχηρός κροτα
λισμός ακούεται μακρόθεν.
Εύθύς δ1 ώς μέρος τι τοΰ 
ινώδους ύ μένος κατατμηθή 
είς λεπτάς λωρίδας, επι
λαμβάνονται πολλαί τοΰ 
έργου καί πλήττουσι όμοΰ 
διά τών βαρέων κοπάνων 
των αύτάς μέχρις ού αί 
πολλαί υμενώδεις λωρίδες 
καί ταινίαι συνενωθώσι καί 
συνδεθώσι. Αί δέ μελάγ- 
χροι καί ρωμαλέαι χεΐρες 
έξακολουθοΰσι πλήττουσαι 
μέχρις ού ικανόν ύφασμα 
συνυφανθή, δπερ τότε ή 
άφίεται εις τό αρχικόν 
αύτοΰ χρώμα ή κοσμείται 
διά σχημάτων καί ποικιλ
μάτων ποικιλοχρώμων έν- 
τυπουμ,ένων διά ξύλινων 
τύπων.

Ά λλη  παράδοξος 
καί κωμικωτάτη συνήθεια 
τών Σαμοακών εινε δτι 
έπιχρίουσιν δλον αύτών 
τό σώμα διά τοΰ έξαιρέ- 
του κιτρινολεύκου ελαίου 
τοΰ κοκοκαρύου. Έκάστην 
πρωίαν ό Σαμοάκης λού
εται διά τοΰ ελαίου τού
του, δπερ ού μόνον στιλ
πνότητα παρέχει είς τό 
σώμα, άλλά συντελεί κατά 
τό πλεΐστον καί είς έξω- 
ράϊσιν αύτοΰ.

Ιδίως επιχρίεται τό 
σώμα 6t’ ελαίου κοκοκα
ρύου πρό τής ένάρξεως τών χορών, οϊτινες άληθώς δύνανται νά κινή- 
σωσιν είς έ'κπληξιν τούς ξένους. Διότι οί χοροί τών Σαμοακών, έν τή 
γλώσση αύτών Σ ί β α - σ ί β α  καλούμενοι, είσίν δλως άλλοΐοι καί διάφοροι 
τών ύπό τών εύρωπαϊκών λαών έθιζομένων. Οί Σ ί β α - σ ί β α  ούτοι χορεύ
ονται ούχί έν ορθοστασία, ώς πάσαι ήμών αί ορχήσεις, άλλά καθη- 
μένων τών δρχουμένων, συνίστανται δέ είς ταραχώδη τήδε κάκεΐσε 
κίνησιν τοΰ κορμοΰ τοΰ σώματος καί σχηματοποιίαν τών βραχιόνων καί 
χειρών. Ουτω παραδόξως διακινοΰντες οί δρχησταί τό σώμα αδουσιν 
ασματα κωμικώτατα, ύφ’ ενός μόνου μουσικοΰ δργάνου μονοτόνως συνο- 
δευόμενα, τοΰ οξέος κρότου δήλον δτι ταχέως κρουομένου τυμπάνου.

ΣΑΜΟΑΚΙΔΕΣ ΣΓΛΛΕΓΟΤΣΑΤ ΒΑΜΒΑΚΑ.

Άγριώτεροι, γοργώτεροι, ταραχωδέστεροι τών συνήθων τούτων 
χορών, είσίν οί πολεμικοί, οί πυρρίχιοι,  ούς δμως θέν χορεύουσι 
καθήμενοι οί Σαμοάκαι, άλλ’ ορθοί δι’ άκαταπαύστων πρός τά δεξιά 
καί άριστερά αλμάτων καί κρούσεων τών χειρών καί ποδών

Κατά τήν έκτέλεσιν τής δρχήσεως ταύτης οί δρχησταί προσ- 
έχουσιν εις τάς κινήσεις τοΰ προχορεύοντος, μιμούμενοι αύτάς. 
Ό π ω ς δέ λάβωσιν ήθος άνάλογον καί δψιν άρειμανίαν χρωματίζονται 
οί πλεΐστοι διά ποικιλωτάτων καί ζωηρότατων χρωμάτων, καί καθί
στανται ό'ντως τερατώδεις καί φοβεροί.

Λίαν ένδιαφέρουσαί 
είσιν αί πρό τοΰ χοροΰ 
συναθροίσεις τών Σαμοα
κών, άλλά παραδοξότατος 
δλος εινε δ τρόπος τοΰ 
χαιρετισμού αύτών. Σιγη
λοί καί άφωνοι προσέρ
χονται καί προσαγορεύου- 
σιν άλλήλους φιλίως, ούχί 
δμως, ώς ήμεΐς, διά θλί- 
ψεως τής χειρός ή φιλή
ματος, άλλά προστρίβοντες 
τάς ρίνας άλλήλων.

Οί Σαμοάκαι άρέ- 
σκονται προσέτι νά βάφω- 
σιν ώς οΓόν τε ερυθρο- 
τέραν τήν κόμην των · πρός 
τοΰτο δέ ζητοΰσιν άνά 
τάς παραλίας μικρά τεμά
χια κλώνων τών κοραλ- 
λίων, ατινα ξηραίνουσιν έν 
πυρα παραχθείση διά προ
στριβής ξύλων καί καίουσι, 
μεθ’ δ άφίνουσιν αύτά 
έντός κελύφους κοκοκα
ρύου · έκ τής μακράς δέ 
μετά τοΰ υδατος διαμονής 
διαλύονται κατά μικρόν είς 
πυκήν ύπόλευκον μάζαν, 
ήτις χρησιμεύει πρός βα- 
φήν τής κόμης.

Παρά τοΐς Σαμοά- 
καις ή χρήσις τών Εύρω- 
παϊκών δπλων διαδίδεται 
όσημέραι, ταΰτα δμως δέν 
εινε εισέτι φοβερά είς τάς 
χεΐράς των. Πρός τοΐς 
αλλοις αύτών δπλοις πρώ
την συγκαταλεκτέον τήν 
κορύνην. Συνίσταται δ’ 
αυτη σχεδόν πάντοτε έξ 
ενός τεμαχίου ξύλου, συ
νήθως έκ κοκοφοίνικος, 

άλλ’ εχει ποικίλα σχήματα λίαν άλλήλων διαφέροντα. Τά πλεΐστα τών 
δπλων τούτων άποτελοΰνται έκ σκληροΰ ξύλου §ν τρίτον τοΰ μέτρου μήκος 
έ'χοντα καί άπολήγοντα είς ίκανώς μεγάλην καί βαρεΐαν σφαίραν, δι’ ής 
ό άλλως ούχί πολύ γενναίος Σαμοάκης, έν καιρώ κινδύνου, δύναται 
νά καταφέρη βαρυτάτας πληγάς. Πολλάκις άρκεΐ εν καί μόνον κτύπημα, 
ό δέ άντίπαλος θανασίμως πληγείς έξαπλούτηι χαμαί. Είς άλλο 
είδος ροπάλων ή χονδρά σφαίρα είνε γεγλυμμένη ώς σπαθίς, ή δέ 
έξ αύτών πληγή εινε Ιτι δλεθριωτέρα.

Πλήν τών κορονών, καί τά άκόντια καί τά δόρατα είσίν έν 
μεγάλη χρήσει παρά τοΐς Σαμοάκαις · τά δόρατα έκ στερεοΰ ξύλου
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κατασκευαζόμενα έξικνοΰνται ενίοτε είς μήκος ενός μέτρου καί τριών 
τετάρτων · τά άνω άκρα αύτών φέρουσι μικράς κυρτάς άρπάγας, 
δπως τό κατά τοΰ άντιπάλου τραύμα ή μάλλον έπικίνδυνον καί 
θανατηφόρον. Ά λλά  καί διά τόξων καί βελών άγωνίζονται ετι οί 
Σαμοάκαι · καί τά μέν τόξα έ'χουσι συνήθως πλάτος ενός μέτρου 
καί είσίν έλαστικώτατα, τά δέ βέλη έκ ξηροΰ καλάμου κατασκευα
ζόμενα άπολήγουσιν άνω είς λεπτόν καί οξύ άκρον εύχερώς είσδύον 
είς τάς σάρκας · καί έκ ξύλου δέ τεχνουργοΰσι βέλη οί Σαμοάκαι 
άλλ’ ή χρήσις αύτών δέν είνε τόσον συχνή. Τά άνωτέρω βέλη 
άρέσκονται βάφοντες είς 
δηλητήριον, δπερ έν και- 
ρφ πολέμου φέρουσι μεθ’ 
εαυτών έντός τοΰ δλμου 
μεγάλων δδόντων καρχα- 
ρίου. Καί μαχαιροειδή 
δέ δπλα μεταχειρίζονται 
είς τάς ληστρικάς αύτών 
έπιδρομάς.

Είς τόν πόλεμον 
όδεύουσιν οί Σαμοάκαι 
σύν γυναιξί καί ιέκνοις 
συναποκομίζοντες, ώς έπί 
τό πλεΐστον, πάντα τά 
υπάρχοντα αύτών, ατινα 
δέν είνε καί πολύ βαρυ- 
κίνητα. Όλίγον ύφασμα 
Τ ά π α ,  δλίγαι ψίαθοι έκ 

κοκοφοίνικος, διάφορα 
κοσμήματα καί, ώς είκός, 
τά δπλα των άποτελοΰσι 
δλας τάς άποσκευάς, δλα 
τά έφόδια αύτών διά πό
λεμον πεισματώδη πολ
λάκις καί μακροχρόνιον.
Περί τροφής ούδεμίαν

ΘΩΡΗΚΤΟΝ ΤΩΝ ΣΑΜΟΑΚΩΝ.

εχουσιν αναγκην να φρον- 
τίσωσι διότι ή μήτηρ 
Φύσις παντοΰ καί πάν
τοτε δαψιλώς τοΐς παρέ
χει αύτήν.

Πρό τής ένάρξεως 
τών έχθροπραξιών έπα- 
λείφουσι τό σώμα δι’ 
έλαίου κοκοφοίνικος, τήν 
δέ ήμέραν τής μάχης, 
δπως λάβωσιν έ'κφρασιν 
έπιβλητικήν, δέν περιζων- 
νύουσι μόνον τά ισχία, 
δπως έν καιρώ ειρήνης, 
διά στενών λωρίδων έξ 
ύφάσματος Τ άπ α , άλλά 
περιβάλλονται έν ε’ίδει
ποδιάς περίζωμα έκ μακρών φύλλων καλάμου ζωηροτάτων τό χρώμα. 
Προσέτι δέ φέρουσιν ώς κόσμον δρμον μικρών καί περικόμψων κογχο- 
λίων. Τινες τών πολεμιστών φέρουσιν ένίοτε περί τό μετωπον δρμον 
κοραλλίων, κογχυλίων ή οστών καρχαρίου καί είς τόν τράχηλον 
περιδέραιον έξ δδόντων καρχαρίου· πρός Tjj πολεμική δε ταύτη περιβολή

οί Σαμοάκαι βάφουσι τό μέλα αύτών πρόσωπον δι’ δσον ο ιόν τε 
ζωηροτάτων χρωμάτων, δπως μόνη ή θέα αύτών έμβάλη τρόμον είς 
τόν πολέμιον καί τρέψη αύτόν κατεπτοημένον είς φυγήν.

Περί ήμερησίας άσχολίας καί βιωτικοΰ επαγγέλματος κανονικώς 
έκτελουμένου ύπό τών Σαμοακών ούδέ λόγος δύναται νά γείνη. Οί 
φυγόπονοι νησιώται περιορίζονται μόνον είς τήν ναυπηγίαν καί τήν 
συντήρησιν τών πλοίων αύτών, ατινα ναυπηγοΰσιν μετά περισσής 
τέχνης καί δεξιότητος έκ στερεών καί μακρών κορμ.ών κοκοφοίνικος. 

Τά άπλοΰστατα καί ελαφρότατα τών πλοίων αύτών είνε τά λεγό-
μ,ενα Τ α μ α λ ο ύ α ς  συνή
θως μήκους 6 μέχρι 8 
μέτρων καί παρεμφερή 
πρός τάς παρ’ ήμΐν λέμ.- 
βους. Πρός όχΰρωσιν καί 
ένίσχυσιν τών πλοίων τών 
οί Σαμοάκαι άνεγείρουσιν 
άμυντικόν θώρακα έκ 
κορμών δένδρων καί κλώ
νων, δν έπιστεγάζουσι διά 
καλάμων καί ψιάθων, 
ουτω δέ τό πλοΐον, δπερ 
τότε ονομάζεται Μανόνο ,  
αποκτά μείζονα αντοχήν 
καί δύναμιν πρός άμυναν 
έν πολέμψ.

Παράδοξος έπίσης 
είνε ό τρόπος δ’ ού οί 
Σαμοάκαι άναρριχώνται 
έπί τών υψηλών κοκοφοι
νίκων. Δι’ ινών φύλλων, 
ή τυχαίως πέριξ εύρισκο- 
μένων φυτών, δένουσιν. 
όμοΰ τούς δύο πόδας των 
ύπεράνω τοΰ άστραγάλου 
άφίνοντες μεταξύ αύτών 

άπόστασιν ένός ποδός 
Ισως, δράττονται διά τών 
βραχιόνων τοΰ κορμού τοΰ 
δένδρου άνέλκοντες τα
χέως τάς δύο κνήμας, 
στερείς καί δ’ δλης τής 
δονάμεως προσφυομένου 
τού ινώδους σχοινιού έπί 
τού κορμ,ού τού δένδρου· 
διά τού απλού τούτου 
τρόπου άνέρχονται είς 
τάς πυκνοφύλλους κορυ- 
ψάς τών κοκοιροινίκων,

ΦΤΤΕΙΑ1 ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΓΤΕΓΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΝ ΣΑΜΟΑι.

έκτελοΰνται μετά κατα
πληκτικής ταχύτητος 

κινούσης είς θαυμασμόν 
τούς ξένους. Οί Σαμοάκαι άναριχηθέντες είς τάς καλλικλάδους 
κορυφάς, αϊτινες συνήθως βρίθουσι δηκτικών μυρμήκων καί άλλων 
οχληρών έντόμων, κατατρίβουσι διά τών ποδών των πληθύν έκ τούτων, 
ρίπτουσι χαμαί εύχυμ,α κοκοκάρυα καί κατέρχονται ταχέως καί 
ελαφρώς ώς είχον άνέλθη.
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ. ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.
"Εν μ όνον υπάρχει οπερ ούδέν  έχει ελάττωμα, ή αρετή.

Ά ριβτοτέλ  ης.
* *

*

/  Ή  φ ύσις ύποτάβσεται είς τό ν  άν&ρωπον μ όνον, ό τα ν  ούτος  
πρότερον υπάκουαij εις αύτήν.

~~ Beneke.
* *

*

Ή  Ιστορία είνε μελέτη κατάλληλος δια τού ς  άνδρας ούχί 
διά τού ς  νέους, ετι δε όλιγώτερον δια τού ς  παίδας.

Boger Ascham.
* **

Ή  νεότης είναι ό χρόνος, καθ ’ ον μία άληϊί'ης άγνοια είνε 
τόσφ  άναγκαία οβω καί αί πολλοί γνώσεις.

„  Ό  γραμματοδιδάσκαλος11·.
* *

*

i Πολύτιμος είνε ή δια τής πείρας άποκτωμένη σοφία.

„ Ό  γραμματοδιδάσκαλος” .
* *

Π ιστεύω οτι ό άνθρω πος πρέπει πρώ τον να  ενρΐ{ τόν  
θεόν  έν έαυτώ πριν η εύρη α ύ τόν  εκτός.

Diesterberg.
#

Ό  Π αιδαγωγός ούδέν  παραβιάζει, ναι, ούδέν  άλλο πράττει 
ουδέ ιϊέλ)/ νά  πράξγι, άλλ έπι&υμεΐ ίνα ό παΐς άναπτύσσηται καί 
διαπλάττηταί' άνάπτυξις καί διάπλαβις! Α ύτα ι είνε αί μεγάλαι 
λέξεις τώ ν παιδαγωγών, τώ ν  τροφέων τής άνθρωπότητος.

Diesterberg.
*

(Ί Ι  φ ύσις δέν κάμνει άλματα, άλλά προβαίνει βαθμιαίως.

A. Comenius.

Τό γινώσκειν είνε ή πρώτη, τό δυνα σθα ι ή δεντέρα, τό 
βονλεβθαι ή τρίτη δύναμις έν τώ βίφ τοϋ  διδασκάλου.

Ζ '  Τό μέγιστόν οπερ έκ τής ιστορίας έχομεν είνε ό έν&ου- 
( σιασμός ον διεγείρει.

Βιβλία τινά  φαίνεται ότι έγράφησαν, ούχί ινα τις μάθη  
τι έξ α ύτώ ν ,'ά λ λ ’ ινα  γνω ρίσι] ότι ό συγγραφ εύς είζευρε κ α τιτ ί.

Goethe.

π,

* * *

Ο βιος βραχύς, ή τέχνη μακρά, αί εύκαιρίαι λίαν σπάνιαι, 
ή πείρα άπατηλή, η άντίληψις τώ ν ά

* * 
*

άντικειμένων δυβχερεστάτη.

Ιπποκράτης.

Η  Μηχανική είνε άπλώς παιδιά τώ ν μαθηματικών. 

ν Αρχιμήδης.

Γ υ ν α ί κ ε ς  κ ε φ α σ φ ό ρ ο ι .

Ο κύριος Ερρίκος Δεπαρβίς, ό πολυμαθής τών επιστημονικών 
συντάκτης της ’Ε π ισ ή μ ο υ  Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  καί τής Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  
τών  Σ υ ζη τ ή σ ε ω ν ,  τό κατωτέρω περίεργον δημοσιεύει άρθρον περί 

j δυσαρέστου αληθώς ίστολογικοΰ φαινομένου.
Δύναται πάς τις νά πιστεύση εις τά κατωτέρω καθόσον, ώς ό 

j θωμάς, εινε δυνατόν νά βάλη τόν δάκτυλον είς τόν τύπον τών ήλων.
Ή  κυρία Ξ . . . έ'φερεν έν τή κορυφή τής κεφαλής κέρας

μεγαλοπρεπές. Ναί, υπάρχουσι γυναίκες κεφασφόροι · είνε σπάνιον 
τό φαινόμενον, άλλά γνωστόν, καθόσον δ Δεμαρκέ 50 αναφέρει 

| τούτου παραδείγματα. Ό  βαρώνος Ιούλιος Κλοκέ ποιείται λόγον 
περί γυναικός, ητις έπί τοϋ τριχωτού τής κεφαλής δέρματος εφερεν 
έ'κφυμα μήκους 14 εκατοστόμετρων · έτέραν αναφέρει ό Βαρτολέ ής 
τό κέρας ήν 16 εκατοστόμετρων. ’ Αλλ’ ούδέν είσί ταΰτα. Τό τής 
κ. Ξ . . ., οπερ ό ιατρός Δουπραντή κατέθηκεν έν τφ μουσείφ τοΰ 
νοσοκομείου τοΰ Αγίου Λουδοβίκου, έ'χει μήκος 21 έκατοστ. καί θά 
έμηκύνετο μέχρι 26 έκατοστ. αν μ,ή τό ακρον αύτοΰ κυρτωθέν δέν 
συνεστρέφετο. Τό ανθρώπινον τοΰτο κέρας είνε σπειροειδώς, ώς 
κριοΰ κέρας, συνεστραμμένο'; · ή περιφέρεια αύτοΰ 6 κατά μέσον 
όρον έκατοστομέτρων φθάνει έ'ν τισι σημείοις τά 7 έκατοστ. Έπί 
τής έπιφανείας αύτοΰ έ'χει ραβδώσεις κατά μήκος φερομένας, άπό 

| δέ τής βάσεως αύτοΰ έκφύονται δύο έ'τερα μικρά κεράτια, ών τό μέν 
έ'χει μήκος 3 έκατοστ. τό δέ 7, πάχος δέ δσον αυλός πτεροϋ.

Τό κέρας τούτο έ'χει τό χρώμα τοΰ άκατεργάστου κηροΰ πρός 
δέ τό ακρον αποβαίνει μελάντερον. Δέν είνε άπόφυμα κερατικόν 
τής τών μηρυκαστικών φύσεως άλλ’ άληθοϋς νοσηματικής φύσεως 
δερματικόν άπόφυμα. Κατά τόν Νοέμβριον τοΰ 1885 ο ιατρός
Δουπραντή άπέσπασεν αύτό άπό τής κ. Ξ . . ., γυναικός έν ήλικία.
56 έτών, λίαν εύσαρκου (95 χιλιογρ.), μικρόν έχούσης τό ανάστημα, 
μηδέποτε έκ δερματικού τίνος νοσήματος παθούσης. Κατά τό 40 
τί]ς ηλικίας αύτής έ'τος έφάνησαν έπί τοϋ τριχωτού δέρματος, κατά 
τήν άνω γωνίαν τοΰ ίνιακοϋ όστοΰ, αί πρώται τοϋ κέρατος υποτυ
πώσεις · ή άνάπτυξις αύτοΰ υπήρξε βραδυτάτη · άχρι τοΰ 47 έ'τους 
τό μήκος τοΰ κέρατος ήν 15 χιλιοστομέτρων, είτα αίφνης κατά τήν 
έποχήν τής τών εμμήνων έπισχέσεως ηυξησε τάχιστα καί έντός 
ολίγων έτών προσέλαβε μήκος 21 έκατοστ.

ΙΙρό τριών έτών έ'τερον κέρας 1 έκατοστ. έ'πεσεν αυτομάτως. 
Τπάρχουσιν πρός τούτοις έν τή κεφαλή τής κ. Ξ . . . έκσαρκώματά 
τινα. Τά μέγα κέρας διηυθύνετο τά πρώτον καμπύλως πρός τά 
δπισθεν, είτα δέ σπειροειδώς πρός τά κάτω. Μαλακώτερον εν τή 
αρχή τής έκφύσεως αύτοϋ άπέβαινε σκληρότερον είς υψος 2 έκατοστ. 
άπό τής βάσεως. Κεκρυμμένον έξ ολοκλήρου έν τφ κεκρυφάλφ 
τής φερούσης αύτά ούδεμίαν αύτή παρεΐχεν ένόχλησιν ή πόνον κατά 
τήν ήμέραν. Τήν νύκτα όμως δυσχερή καθίστη τήν νωτιαίαν κατά- 
κλινσιν καί ή έλαχίστη τυχόν πίεσις προξενούσα πόνον αφύπνιζε 
τήν πάσχουσαν · διό άπεφάσισε νά ύποστή έγχείρισιν. Τό κέρας 
έσφίγχθη δι’ έλαστικοΰ έπιδέματος καί μετά τρεις ήμέρας κατέπεσε 
τά δερματικόν άπόφυμα. Ή  ίστολογική τοϋ κέρατος τούτου σύστασις 
είνε οια καί έν πάσι τοΐς όμοιας φύσεως έκφύμασι · σχηματίζεται έκ 
δερματικών κυψελών, στερουμένων πυρήνος, κατά μήκος σεσωρευμένων 
έπ’ άλλήλας καί εύκόλως διά ποτάσσης ή αμμωνίας διαχωριζομένων.

Έ ξ  μήνας μετά τήν έγχείρισιν ήρξατο νέα τού κέρατος καί 
ταχυτάτη άνάπτυξις έ'χει δέ ήδη 3 έκατοστ. μήκος · ώστε έντός 
μικρού τά νεώτερον κέρας θά έξισωθή τφ πρώτφ. Ά λλά  διά τής 
έπιμονής θά κατορθωθή βεβαίως, ώς έγένετο ήδη, ή άπό τού 
νοσηματικού τούτου έκφύματος άπαλλαγή τής πασχούσης. Ό π ω ς
δήποτε, ή φύσις είνε ένίοτε λίαν ιδιότροπος.
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ΛΑΠΩΝΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.
(Συνέχεια καί τέλος· ΐδε προηγ. φόλλον.)

Ή  συρροή έν τοϊς γάμοις τών Λαπώνων είνε πάντοτε μεγάλη. 
Τρώγουσιν έν αύτοΐς καί πίνουσιν άπλήστως, πάντες δέ οί έκ τών 
πέριξ διά τήν τελετήν καί το συμπόσιον προσερχόμενοι, κατακλίνονται 
όπου άν τύχη έκαστος, οί μέν έν ταίς άποθήκαις, οί δέ έντός τών 
άχύρων. Επειδή δε τά έθιμα τής χώρας άπαιτοΰσιν, ινα τήν έπαύριον 
άπό πρωίας ή νεόνυμφος προσφέρη ιδία χειρί κύπελλον καφέ πάσι 
τοΐς προσκεκλημένοις, υποβάλλεται συνήθως αυτη είς ούχί μικρόν 
κόπον πρός ευρεσιν ένάς έκάστου τούτων, ών τινές καί έντός τής 
χιόνος εύρίσκουσιν ούχί άφόρητον κλίνην. Μετά τόν γάμον ή μεταξύ 
τών συζύγων σύμπνοια καί αρμονική συμβίωσις ούδέποτε διαταρράσ- 
σεται. Καίτοι φέρουσι μεθ’ έαυτών πάντοτε μαχαίριον οί Λάπωνες 
ούδέν ήττον είσίν ήκιστα φιλόνεικοι- πρός δε τάς γυναίκας φέρονται 
συνήθως προσηνέστατα καί ούδέποτε τύπτουσιν αύτάς, δπερ δεικνύει 
τήν υπεροχήν αύτών έν συγκρίσει πρός πολλούς, πολλφ πλέον 
πεπολιτισμένων λαών συζύγους. Είς αντάλλαγμα τούτου όμως ύπο- 
βάλλουσιν είς υπερβολικήν εργασίαν τήν σύντροφον αύτών · πρός 
έκτέλεσιν τών έπιπονωτάτων έργασιών, ποιούνται ούχί χρήσιν, άλλά 
κατάχρησιν τής φιλεργίας καί καρτερίας τών γυναικών. Ά λλά  μήπως 
καί παρ’ ήμΐν είσίν ολίγοι οί τόν χρόνον έν αργία καί οκνηρία 
διάγοντες, ένφ ή τάλαινα σύζυγος καταναλίσκει τάς έαυτής δυνάμεις 
νυχθημερόν μοχθούσα πρός έξοικονόμησιν τών πρό τό ζήν ;

Ά μ α  γεννώμ,ενον τό τέκνον όφείλουσιν οί γονείς, οπουδήποτε 
καί αν διατρίβωσι, νά φέρωσιν είς τόν ιερέα, έν τφ κέντρφ τής 
κοινότητος, ινα έγγραφή είς τά ληξιαρχικά βιβλία καί βαπτισθή. 
Έντός βρύων λεπτών καί μαλακών, ατινα συλλέγει έκ τών προτέρων 1 
ή μ-ήτηρ, κατατίθεται τά άρτιγέννητον καί τυλισσόμενον έντός δέρματος 
αμνού, τίθεται έν τή κοιτίδι * περί τό έ'πιπλον δέ τοΰτο συγκεντρούσιν 
αί τής Λαπωνίας μητέρες απασαν αύτών τήν φιλοκοσμίαν · καί 
τούτου ενεκα αί κοιτίδες τών τέκνων αύτών ποικίλα φέρουσι δια- 
κοσμήματα · καί τό μ,έν σχήμα προσομοιάζουσι πρός ξύλινον ρόμβον, 
εσωθεν δέ είσί πεπληρωμέναι πυκνών καί θερμών διφθερών, διά 
χρωματιστού δέ υφάσματος ή διά δέρματος έ'ξωθεν είσί περιβεβλη- 
μέναι. Τά βρέφος άναπαύεται μαλθακότατα έν τή κοιτίδι ταύτη, 
ήν ή μήτηρ μεταφέρει πανταχοΰ μεθ’ έαυτής, είτε έμπροσθεν έ'χουσα 
προσδεδεμένην, είτε έκ τών νώτων άνηρτημένην. Έν ταίς σκηναΐς 
ώς καί έν ταίς οίκίαις, ή κοιτίς ούδέποτε κατατίθεται έπί τού έδάφους. 
Κρεμώσιν αύτήν, ώς λυχνίαν, έκ τής οροφής μέχρι μικράς άπό τοΰ 
έδάφους άποστάσεως, ουτοις ώστε ή έλαχίστη τοΰ βρέφους κίνησις 
μ,εταδίδωσιν αντίστοιχον ταλάντευσιν είς τήν κοιτίδα · ευφυές μέσον 
καθιστών άδιάλειπτον τοΰ βρέφους τήν άναλίκνισιν, χωρίς ούδαμώς 
ν’ άπασχολη τήν μητέρα.

Κατά τήν βάπτισιν, οί άνάδοχοι τοΰ βρέφους δωροϋνται αύτφ 
έ'να ή καί πλειοτέρους ρέννους, θήλεις συνήθως καί έγκύους · τά 
δώρα έπαναλαμβάνονται κατά τήν έποχήν τής οδοντοφυΐας καί βρα- 
δύτερον, ουτω δέ, χάρις τή καλη ταύτη συνήθεις, καί τφ πολλα- 
πλασιασμφ τών ρέννων διά τών κατ’ έ'τος τικτομένων, δ νέος Λάπων 
έν ώρα γάμου γενόμενος, είνε ήδη κάτοχος αγέλης ολοκλήρου 
ρέννων. Πλήν τού μητρικού γάλακτος τά τέκνα τών Λαπώνων 
τρέφονται εβδομάδας τινάς μετά τήν γέννησιν διά ζωμ,οΰ παρασκευα- 
ζομ,ένου έκ γάλακτος καί τοΰ μυελού τών όστέων τοΰ ρέννου.

Έ ν  τε τη Λαπωνίοι καί τή Νορβηγία ό εμβολισμός υποχρεω- 
τικώς επιβάλλεται· ό ίερεύς άρνεΐται τήν έν τοΐς ληξιαρχικοΐς βιβλίοις 
έγγραφήν τών μή έμβολιασθέντων τέκνων, καί τών έφηβων δέ οί 
μή συμμορφούμενοι ταις περί έμβολισμοΰ διατάξεσι δέν άπολαύουσι 
πάντων τών πολιτικών δικαιωμάτων · άλλά σημειωτέον δτι καί πρό 
τής εισαγωγής τούτων ούδέποτε ή έπιδημία τής εύφλογίας σοβαράς 
έπήνεγκε παρά τοΐς Λάπωσι καταστροφάς · άποδίδεται δέ τοΰτο είς 
τά ότι οί μαστοί τών ρέννων έ'χουσιν, ώς οί τών δαμ,άλεων, τά

! σπέρμ.α τής δαμαλίδος καί δτι ό εμβολισμός γίνεται φυσικώς διά 
; τών χειρών τών Λαπώνων, καθ’ ήν ώραν άμέλγουσι τά κτήνη των.

Νεκροταφεία ιδιαίτερα δέν υπάρχουσι διά πάσαν κώμην, δπερ 
πολλά συνεπάγεται τά άτοπα έν χώροι:, ής οί κάτοικοι ζώσι τοσοϋτον 
άπ’ άλλήλων μ.εμ.ακρυσμένοι · πάντες οί έν τη περιφερείς τοΰ Κ αρασ
γιόκ θνήσκοντες, δέον νά μεταφέρωνται πρός ταφήν είς τήν πόλιν 
ταύτην ■ οί δέ νομάδες είσίν ήναγκασμένοι, έν περιπτώσει θανάτου 
καθ’ οδόν, νά φέρωσι τόν νεκρόν είς τό κέντρον τής περιφερείας, 
έν ή έξέπνευσεν.

Ό  ένταφιασμάς τελείται σχεδόν, ον τρόπον καί πανταχοΰ. 
Όταν ό Λάπων άποθάνη, πράγμα, είς ό συνήθ<«ς είσί δύσκολοι τής 
χώρας ταύτης οί κάτοικοι, ών αξιομνημόνευτος εινε ή μακροβιότης, 
ό νεκρός αύτοΰ κατατίθεται εν τινι τών μικρών παραπηγμάτων, ών 
έμ,νημονεύσαμεν · είτα λούεται τά σώμα καί περιτυλίσσεται έντός 
σινδόνος καί μένει ουτω, έ'ως ου τό φέρετρον παρασκευασθή · έπειδή 
δέ συνήθως έν παντί πράγματι δέν διακρίνονται έπί πολλή σπουδή 
οί Λάπωνες, ό νεκρός μένει έν τη θέσει ταύτη έπί τρεις ή τέσσαρας 
καί πλειοτέρας ένίοτε ήμέρας, μεθ’ άς τιθέμενος έν φερέτρφ, φέρεται 
είς τόν ναόν καί μετά τάς νενομισμένας εύχάς είς τό νεκροταφεΐον.

! Καί έν θέρει μέν εύκολος εινε ή άνόρυξις τάφου· άλλως δμ,ως έ'χει 
τό πράγμα κατά τόν χειμώνα, οπότε έ'νεκα τού παγερού ψύχους 
ή πεπηγυΐα καί ώς βράχος σκληρά γή δέν άνοίγει εύχερώς τούς 
κόλπους αύτής· κατατίθεται τότε ό νεκρός έν εύρεΐ λάκκφ, άπό τοΰ 
θέρους έπί τούτφ άνωρυγμένφ διά τούς έν καιρφ χειμώνος θνή-

.  κ .  « V  ~  *  r r ί Vσκοντας * κατα οε το εαρ, ποιουσιν ιοιον εκαστψ τάφον, εφ ου 
άλλοτε μεν έμπηγνύουσι ξύλινον σταυρόν, συνηθέστερον δέ άρκούνται 
έπιστρωννύοντες μικρόν έκ χλόης ανάχωμα.

Έν πάση σχεδόν τη Νορβηγίοι οί ένταφιασμοί είσιν, άν μή 
εύκαιρίαι τέρψεως, άλλ’ άφορμαί τούλάχιστον, ινα έπισκέπτωνται 
άλλήλους, πάντες δέ οί προσερχόμενοι, έκ μεγάλης ένίοτε άποστά
σεως, έπωφελοϋνται τής περιστάσεως, ίνα μένωσιν έπί εβδομάδα 
όλην συνηγμένοι καί εύωχώνται καί κραιπαλώσιν. Ούδέν τοιοΰτον 
γίνεται παρά τοΐς Λάπωσιν · ούδεμία ταφή παρέχει ποτέ άφορμήν 
είς κραιπάλην.

Εύθύς έξ άρχής αισθησιν έμποιεΐ ή έν ταίς πόλεσι τών 
Λαπώνων επικρατούσα απόλυτος ήρεμία · ούδένα βλέπει τις έ'ξω τού 
οίκου, έπί ώρας ολοκλήρους περιφερόμενος έν ταίς δδοΐς · έ'στιν δτε 
σκιά τις διακρίνεται άπό τοΰ οικου είς τήν αποθήκην όλισθαίνουσα.

Τών Λαπώνων ή μέν τροφή έστιν έν γένει λιτή καί κακή, ή 
δέ λοιπή δίαιτα ούχί καλλιτέρα. Οί έν τή κλίμακι τής πενίας τήν 
πρώτην παρ’ αύτοΐς κατέχοντες βαθμίδα είσίν οί Λέα Τάπ, λάπωνες 
δηλονότι τήν θαλασσίαν έξασκούντες αλιείαν ■ ούτοι δέ κατασπατα- 
λοϋντες τάχιστα δ,τι άν κερδήσωσιν, άναγκάζωνται έν καιρφ χειμώνος 
νά συντηρώνται έκ τών ιδιωτικών βοηθημάτων. Ιπεράνω τούτων 
κατατάσσονται οί Έ λ β  Λάπ, άλιεΐς τών λιμνών καί τών ποταμών. 
Πένητες είσι καί ούτοι, ούχί διότι δαπανώσιν, ώς οί πρώτοι, εν 
κραιπάλη, τής έργασίας αύτών τά κέρδη, άλλ’ ενεκα οκνηρίας καί 
αποστροφής είς τήν έργασίαν · κρείττων έπαισθητώς είνε ή θέσις 
τών μονίμων κατοίκων τοΰ Καρασγιόκ καί άλλων λαπωνικών πόλεων · 
εύπορώτατοι δέ πάντων είσίν οί νομάδες. Ά λ λ ’ είς οίανδήποτε καί 
άν άνήκωσι κοινωνικήν κατηγορίαν, τής αύτής έν γένει ποιούνται 
χρήσιν τροφής. Άγοράζουσιν άλευρον κοινόν, δι’ ού παρασκευάζουσιν 
είδος χυλοΰ · οί έ'χοντες άγελάδας τρέφονται διά τοΰ γάλακτος 
αύτών, δπερ έν χειμώνι διατηροΰσι πεπηγμένον φυλάττουσιν ώσαύτως 
έν βαρελίοις βραστούς καί ήλατισμένους ιχθύς, ών συνηθέστεροι 
παρ’ αύτοΐς είσίν οί τρώκται, αί πέρκαι καί οί άττακεΐς · άλλά καί 
θαλασσίους ιχθύς προμηθεύονται καί διά τού αύτοΰ τρόπου διατη- 
ρούσι. Τόν καφέν, μετά τοΰ κιχωρίου (ραδικιού) μεμιγμένον, πίνουσι
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πολλάκις τής ήμέρας · οί μάλλον έν αύτοΐς αβροδίαιτοι ρίπτουσι 
καί άναλύουσιν έντός αύτοΰ τεμάχιον τοροδ τοδ ρέννοο · τινές δέ 
έν έλλείψει τοροδ μιγνύουσι μετά τοδ καφέ βοότορον ή λίπος καί 
τι χείρον ακόμη, ήτοι έ'λαιον τοδ ήπατος ιχθύος, οπερ, περιττόν νά 
είπωμεν, καθίσταται άποτρόπαιον τήν γεύσιν πίνοντες δέ τόν καφέν 
έ'χοοσιν έν τώ στόματι μικρόν σακχάρεως τεμάχιον.

Έν τφ γεόματι πίνουσι μόνον γάλα καί υδωρ, εξαιρέσει 
εύαρίθμων τινων εύπορων, οιτινες κατασκεοάζοοσιν εϊδός τι έλεεινοδ 
ζύθου · άλλ’ οί τοιοδτοι είσί σπανιώτατοι. Μόνον οί νομάδες εύμοι- 
ροδσι πολλφ κρείττονος τροφής, προστιθέντες είς πάντα ταδτα καί 
κρέας ρέννοο, οδ στεροδνται, ώς έπί τό πολύ, οί μόνιμοι, μή έ'χοντες 
ζώα τοιαδτα οί πλεΐστοι. Τοότου ενεκα πάσα αύτών ή προσπάθεια 
τείνει είς άπόκτησιν αότών. Στεροδνται δμ,ως χρημάτων πρός αγοράν 
αυτών, άλλως τε οί νομάδες δέν πωλοδσι τά κτήνη αοτών · ούδέν 
άρα οίλλο μέσον αδτοΐς υπολείπεται, ή ή κλοπή.

Είς τό αμάρτημα τοΰτο δέν φαίνονται επιρρεπείς έξ ιδιο
συγκρασίας · τουναντίον, ουδέποτε έν ταΐς πρός άλλήλλοος σχέσεσι 
λησμονοΰσι τόν πρός τήν ξένην ιδιοκτησίαν σεβασμόν · άλλά τόν 
σφετερισμόν τών ρέννων δέν θεωροΰσιν ώς κλοπήν. Βεβαίως, ό 
συλλογισμός οδτος άποδεικνόει οτι έ'χουσιν έλαστικήν τήν συνείδησιν, 
άναμφιβόλως ο μ ως μετέρχονται τό πράγμα ώς μέσον άντιπονήσεως 
άπωλεσθείσης ιδιοκτησίας. Αληθεύει δέ είς τοσοΰτον βαθμόν τό 
τοιοΰτον, ώστε έκ δέκα δικαστικών υποθέσεων, αί έννέα άφορώσιν 
είς κλοπήν ρέννων. ’Ιδού δέ πώς άσκοΰσι τήν έντιμον ταύτην πράξιν. 
Όχούμενοι έπί ελκύθροο συρομένου υπό ίππου καί ώπλισμένοι διά 
βραχέος καί κατά τό άκρον κυρτού ξύλου προσδεδεμένου διά σχοινιού, 
πλανιόνται κρύφα πέριξ τής διαχειμαζούσης περί τήν κώμην αύτών 
αγέλης · δταν ι'δωσι ρέννον μεμονωμένον, άκοντίζουσι κατ’ αύτοΰ τό 
οπλον αύτών, δπερ δεξιώτατα χειρίζονται, καί σύροοσι πρός έαυτούς 
τό ζώον · είτα σφάζουσιν αύτό, έκδέρουσι, τό δέ δέρμα ρίπτουσιν, 
ινα μ,ή άνακαλυφθέν παρ’ αύτοΐς χρησιμεύση ώς τό σώμα τοδ 
έγκλήματος · κομίζοντες δέ ο’ϊκαδε τόν ρέννον, διαμελίζουσι καί 
ξηραίνουσιν ή καπνίζουσιν, άναλόγως τής έποχής, δσον μέρος αυτοδ | 
δέν ήθελον φάγει νωπόν τρώγουσι δέ πάντα καί αύτά ετι τοδ ζώου I 
τά έντόσθια.

Τρώγοντες δέν μεταχειρίζονται περόνια, άλλά. μαχαίριόν καί 
στρογγύλον κοχλιάριον, μεγαλείτερον τοΰ συνήθους παρ’ ήμΐν, δπερ 
δμως δέν έμποδίζει αύτούς τοΰ νά είσάγωσιν αύτό ολόκληρον έντός 
τοΰ στόματος · καί εχουσι πλατύτατον αληθώς τό στόμα. Ούτοί μετά 
τής μ.ικράς καί πεπλατυσμένης αύτών ρινός, τών προεχόντων μήλων 
καί τοΰ κίτρινου χρώματος, ή ό'ψις αύτών, δταν καί τό κοχλιάριον 
έ'χωσιν έν τφ στόμ.ατι, δέν είνε άληθώς πολύ χαρίεσσα- προσθέσατε 
είς ταΰτα καί τήν μακράν, μέλαιναν καί ήμελημένην κόμην, ητις 
ομοιάζει πρός σατανικήν τινα φενάκην, καί τής οποίας δίς τοΰ έτους j 
μόνον άπαλλάττονται, δταν ή υπερμεγέθης αύτής αύξησις άποτοφλόνει 
αύτούς.

Έν συνόψει, οί Λάπωνες τρέφονται κακώς καί λιτώς, ή άκρι- 
βέστερον είπεΐν, γινοισκοοσι νά. ήνε ολιγαρκείς· άλλ’ δταν εύκαιρία 
τις παρουσιασθή αύτοΐς εύνοϊκή, εινε φοβερόν νά βλέπη τις αύτούς I 
άπλήστως καταβροχθίζοντας παν τό προσφερόμενον τέσσαρες τούτων j 
είσίν ικανοί νά φάγωσιν άκόπως άττακέα βάροος 30 χιλιογράμμων, 
έν μέρει μ,έν ώμόν, έν μέρει δέ έσχαρόπεπτον.

Οί πλεΐστοι τών Λαπώνων καπνίζουσιν άλλ’ ή χρήσις τοΰ | 
καπνοΰ έν τφ έσωτερικφ τής χώρας, μόλις άπό δεκαπένεε έτών 
φαίνεται είσαχθεΐσα, καί ταύτης είσίν έν γένει άπηλλαγμέναι αί ί 
γυναίκες.

ΓΟΗΤΕΙΑ.
E r ist dahin der sitsse Glaube 
An W esen, die mein Traum gebar, 
Der rauhen W irklichkeit zum Kaube, 
W as einst so schon, so gottlich war.

S c h i l l e r .

Είσαι ώραία, ήλιος, άστήρ, σελήνη, μοίρα- 

Θεότης ώς θά έ'κραζεν αεροπόρος λύρα.

'Ως άστρα άπεθαύμαζον τάς γαλανάς σου κόρας, 

έγγύς σοο είς εοδαίμονας άπεπλανήθην χώρας.

Τούς κτύπους τής καρδίας σου ήρίθμουν έσκεμμένως 

καί τοδ παντός έθαύμαζον τήν τάξιν καί τό σθένος.

Καί μόνον έν τφ έ'ρωτι ό δόλος σου έδήλου 

δτι μετείχες φύσεως θνητής . . . .  ούχί άΰλου.

Ά λ λ ’ Ιπεσεν ή λύρα μου έξαίφνης καί έρράγη . . . .

Οί φθόγγοι τής καρδίας σου έξέπνευσαν οί μάγοι . . . .

Έκάλεσα τήν άλλοτε θεότητα δακρύων

καί είδον πλάσμα έμψυχον καί εύειδές κρανίον.

Τούς κτύπους τής καρδίας σου ήρίθμησα άλλ’ οϊμ.οι!

κλεψύδρα μοί άνήγγελλε τό τέρμα μου πένθιμη . . . .

Είδον Μεδούσης κεφαλήν καί έγενόμην λίθος 

καί κρύος άπενάρκωσε τό φλογερόν μου στήθος.

Ά ν  Επικούρου ήκουον μαθήματα, ώ φίλη, 

καί ήρχε τής καρδίας μου μοναρχικώς ή υλη, 

δοολοπρεπώς καί άφροντις τήν κεφαλήν μου κλινών, 

θά  ήντλουν έκ τών κόλπων σου τήν λήθην τών γήινων. . .

Είς δμμα θά. έμέθυον υγρόν καί ώχριαΐνον

καί χείλος θά  έθήρευον πυριλαμπές καί χαΐνον . . . .

Ά λ λ ’ δμως τήν Ά μήτορα τού Πλάτωνος ο τάλας 

έθαύμαζον, θεώμενος τάς γαύρους σου άγκάλας . . . .

Σιγά.ς μακρόθεν, γόησσα, σιγήν χαιρεκακίας . . . .

Γελάς έπιχειρήματα σαθράς φιλοσοφίας . . . .

Κατανοείς τού φύλου σου τό κράτος καί . . . .  καγχάζεις· 

τών λόγων μρο τό πρόωρον άκουουσα μορφάζεις.

Είσαι γονή! τετέλεσται! τό ό'ναρ διελύθη!

'Ωραία χείλη, ό'μματα, τετυφωμένα στήθη.

Είσαι γυνή! ό έ'ρως μου ματαιωθεΐσα ώρα· 

γονή καρδίας άμοιρος, ή μυθική Πανδώρα.

Έν Κωνσταντινουπόλει 1886.

ΘΕΟΑΩΡΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΓΛΟΣ.
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01 ΔΑΜΑΣΤΑΙ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ.
Ή  θέα δαμαστοΰ εισερχομένου έντός κλωβοϋ αγρίων θηρίων 

είνε βεβαίως θέαμα είς υψιστον βαθμ,όν διεγεΐρον τό ένδιαφέρον, 
τόν φόβον καί τήν συγκίνησιν · δμολογητέον οτι δεν είνε παράλογος 
ό φόβος, καθόσον ατυχήματα, κατά τό μάλλον ή ήττον σοβαρά, έν 
τοΐς θηριοτροφείοις διαδραματιζόμενα ούχί σπανίως έν ταΐς έφημερίσιν 
αναγράφονται. Έπιστεύετο έπί πολύ οτι πρός έξημέρωσιν καί υποταγήν 
τών θηρίων έποιοΰντο χρήσιν οί δαμασταί απόκρυφων τινων μέσων · 
έλέχθη δτι πρό τής είς τόν κλωβόν εισόδου τοΰ δαμαστοΰ ναρκωτικά 
τινα φάρμακα ή άλλαι ουσίαι έδίδοντο είς τά θηρία πρός άπο- 
νάρκωσιν αύτών · έλέχθη έπίσης καί έπανελήφθη κατά μίμησιν τοΰ 
διάσημου μυθιστοριογράφου Εύγ. Σύη, οτι οί δαμασταί κατά τάς 
ιδιαιτέρας αύτών μετά τών θηρίων ασκήσεις κατέπληττον αύτά καί- 
οντες διά σιδηράς πεπυρακτωμένης ράβδου, άλλ’ είνε άπίθανον οτι 
έγένετο παρομοίων μέσων χρήσις άλλοτε, βέβαιον δέ υπάρχει δτι 
σήμερον ούδενός τοιοότου μέσου χρήσις γίνεται, καθόσον, ώς παρα
τηρεί όνομαστός τις δαμαστής, ή συχνή φαρμακευτικών ούσιών χρήσις 
θά εβλαπτε τών θηρίων τήν υγείαν καί θά  προύξένει αύτοΐς τόν 
θάνατον; πράγμα ούχί άδιάφορον καθόσον είς λέων στοιχίζει ίκανάς 
χιλιάδας φράγκων. Οί μεταγενέστεροι δαμασταί ούδενός τών ύποτι- 
θεμένων τούτων μέσων χρήσιν ποιούνται, ούδέ είνε απόκρυφος καί 
μυστηριώδης ό τρόπος τής ένεργείας αύτών πρός τιθάσσευσιν τών 
θηρίων. Ιδού δέ είς τί ουτος συνίσταται. Κατά τούς περιφημοτέρους 
δαμαστάς, ΐνα τις άποβή τοιοΰτος δέον πρό παντός άλλου νά ήνε 
πεπροικισμένος διά τοΰ πάθους πρός τό έπάγγελμα τής μετά τών 
θηρίων αναστροφής καί δι’ ικανής γενναιότητος · τούτων δεδομένων 
αρκεί νά έ'χη ύπ’ οψει καί τηρή ακριβώς κανόνας τινάς φυσικώς 
συνάζοντας τοΐς ένστίκτοις, τή ένεργεία καί ταΐς κληρονομικαΐς εξεσι 
τών αγρίων θηρίων · άν δ δαμαστής τηρή τούς κανόνας τούτους καί 
δέν άψηφή απαραιτήτους τινάς προφυλάξεις, σπανιώτατα, καί μόνον 
εν περιπτώσει απροόπτου τινός άνωμαλίας, διατρέχει τόν κίνδυνον νά 
σπαραχθή η πληγωθή ύπό τών θηρίων. Τό μυστικόν τών δαμαστών ! 
έγκειται πράγματι έν τοΐς επομένοις. Όφείλει νά διατηρή πάντοτε 
άπαραμείωτον ψυχροαιμίαν καί άπάθειαν, ούδέποτε ύπό φόβου νά 
καταλαμβάνηται, νά δεσπόζη δέ τών θηρίων διά τοΰ βλέμματος» 
τής τών κινημάτων άποφασιστικότητος, τής δυνάμεως τής φωνής κα'- 
τής μάστιγος. Όταν δ λέων απειλή τόν δαμαστήν οφείλει ουτος νά 
τόν προσβλέπη ατενώς, νά έκφοβίζη αύτόν διά τής φωνής, έν ανάγκη 
δέ διά τοΰ ήχου τής έκποροσκροτήσεως πολοκρότου. Είς τούς 
μαθητάς αύτών οί πεπειραμένοι δαμασταί συμβουλεύουσι τά έξής · 
άν τό απειλούν ύμάς θηρίον ιδη δτι δειλιάτε, δτι διστάζετε, δτι ή 
δλη υμών στάσις εχει τι τό αναποφάσιστον, τότε έπιτίθεται καθ’ 
υμών · αί πτώσεις έν κλωβφ, έν φ πολλά διαιτώνται θηρία, καί έπί 
παρουσία ενός μόνου λέοντος είσί κινδυνωδέσταται · τά θηρία ταΰτα 
έ'χουσιν είδός τι ένστικτου, δπως έφορμώσιν έπί πάν έμψυχον ον, δπε.ο 
πίπτει καί φαίνεται ήττώμενον ή έπτοημένον. Ό  μάλλον τετιθασσευ- 
μένος λέων, δ έν γωνία τινι τού κλωβού έξηπλωμένος καί τρέμων 
ύπό τήν μάστιγα τοΰ δαμαστοΰ, άνορθοΰται πάραυτα καί έπιπίπτει, 
ώς ύπ’ έλατηρίου κινούμενος, άν ό δαμαστής όλισθήση έπί τοϋ έδά-

! φους, ή άν έτερος λέων θέλων νά έκφύγη τού κλωβοϋ προκαλέση 
πτώσιν αύτοΰ. Τά έν τφ θηριοτροφείο) νεωστί έγκλειόμενα θηρία 
είσί πάντοτε έπικίνδυνα άχρις ου έξοικειωθώσι μετά τοϋ δαμαστοΰ 
καί τών περί αύτά.

Κατά τόν Πλίνιον δ περίφημος Καρχηδόνιος Χάννων πρώτος 
έτόλμησε νά δαμάση λέοντα διά τοΰτο δέ καί έξωρίσθη τής πόλεως, 
καθόσον ό άνθρωπος, δ καί αύτήν τών θηρίων τήν αγριότητα ύπο- 
τάσσων, έθεωρήθη επικίνδυνος είς τήν δημοκρατίαν καί τήν έλευθε- 
ρίαν. Έπί τής αύτοκρατορίας τού Κλαυδίου μεστά συγκινήσεων 
παρείχοντο θεάματα τφ δημοσίω τιθασσεύσεως λεόντων. Μαχητής 
φέρων άντί παντός δπλου έλαφρόν μανδύαν έδάμαζε μανιώδη λέοντα 
έφορμώντα, ΐνα κατασπαράξη αύτόν · τοΰτο δέ κατώρθου ρίπτων 
έπιτηδείως έπί τής κεφαλής τοΰ λεόντος τόν μανδύαν · ό λέων άπο- 
στερούμενος διά τοΰ έλαφρού τούτου κωλύματος τής όράσεως έδε- 
σμεύετο είτα άνευ άντιστάσεως. Σύνηθες δέ ήν έν Ρώμη θέαμα 
ή πρός άγρια θηρία πάλη άνθρώπων.

Αί κυριώτεραι τών έν τοΐς θηριοτροφείοις τής Ευρώπης υπό 
τών δαμαστών έκτελούμεναι άσκήσεις τών θηρίων είσίν αί έξής · 
μετατοπίζουσιν αύτά άπό θέσεως είς άλλην έν τφ κλωβφ, άσκοΰσιν 
αύτά δπως πηδώσιν ύπεράνω προσκομμάτων, νά διέρχωνται διά 
πεφλογισμένων κύκλων, είσάγουσι τήν κεφαλήν έντός τοΰ στόματος 
τών θηρίων, σύρουσιν αύτά πρός διαφόρους διευθύνσεις καί ίππεύ- 
ουσιν αύτά, ενί λόγφ άποδεικνόουσιν δτι είσίν αληθείς αύτών δεσπόται.

ΓΓαραδοξοτάτη καί λίαν συγκινητική πρό τινων μηνών παρε- 
στάί>η σκηνή έν τφ έν Παρισίοις θεάτρφ Folies Bergeres καί έν 
τφ ίπποδρομίω τών Ήλυσίων Πεδίων · ήν δέ σκηνή ύπνωτισμοΰ 
διαδραματισθεΐσα έν μέσψ κλωβοϋ έγκλείοντος δαμαστήν μετά τών 
λεόντων αύτοΰ· δ μαγνητιστής Τυρρύ άποκοιμίσας τήν μαγνητιζομένην 
είσήγαγεν αύτήν προηγούμενος έν τφ κλωβφ, παρεστάθη δέ τότε 
άλλόκοτον θέαμα νεαράς λευχειμονούσης κόρης έν έκστατικφ ήθει, 
ήτις ήρεμος, μειδιώσα, έφαίνετο άψηφοΰσα τά υπό τάς προσταγάς 
τοΰ δαμαστοΰ βρυχώμενα καί περιβάλλοντα αύτήν θηρία · τό θέαμα 
άνεπόλει τήν κατά τούς πρώτους τοΰ χριστιανισμού αιώνας τύχην 
τών μαρτύρων τών είς λάκκους λεόντων ριπτομένων · αίφνης διακο- 
πείσης τής έκστάσεως άφυπνίσθη ή κόρη πρό τών λεόντων · περί
τρομος άφήκε κραυγήν καί κατέπεσεν έπαναλαβοϋσα τόν καταληπτικόν 
ύπνον της καί είτα έπανελήφθησαν έπί μικρόν τά περί αύτήν πηδή
ματα τών λεόντων.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΩΟΝ.
Ή  χαρίεσσα αυτη είκών τοΰ γνωστού καλλιτέχνου κυρίου 

Άντιονίου Ρόττα, παριστα έν πάση θελκτική άφελεία καί χάριτι τά 
δύο τής αγροτικής οίκογενείας κοράσια μ,ετά περιεργείας άμα καί 
χαράς άνακαλύπτοντα έν τή κατακειμένη καλάθφ τό πρώτον τής 
ορνιθος ώόν. Πλήρη εύχαριστήσεως διά τό ευρημ,α, μετακομίζουσι 
καί τήν όρνιθα καί τήν κάλαθον παρά τφ γηραιφ πάππψ, δστις 
τέρπεται θεώμ,ενος τήν αφελή καί άθώαν τών κορασίδων ίλαρότητα.

Ή  δλη οικιακή σκηνή μετά μ,εγάλης απεικονίζεται φυσικότη- 
τος καί τέχνης καί άποπνέει ήδεΐάν τινα χάριν έ'ν τε τφ συνόλω καί 
τοΐς καθέκαστα ή έπιτυχής τοΰ φαιδρού έπεισοδίου παράστασις.
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Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α .
'Η  ε ίς  Σ ι β η ρ ί α ν  ε ξ ο ρ ί α  ώ ς  μ έ σ ο ν  ά π ο ικ ισ μ ο ΰ . Καί)·’ υπολογισμόν 

γενόμενον κατά προσέγγισιν άπό τοΰ 1754 μέχρι τοΰ 1864 μετηνέχθ·ησαν είς 
Σιβηρίαν περί τάς 900 χιλ. εξ άμφοτέρων τών φύλων έγκληματίαι. Πλήν τούτων 
είσίν οί άπλώς μεταναστεύοντες, ών ό αριθμός κατά τά 113 ταϋτα ετη άνήλθεν 
είς 750 χιλ. άπό τής έν ετει 1753 καταργήσεως τής θανατικής ποινής οί άνά 
πάν ετος εις Σιβηρίαν άπερχόμενοι υπολογίζονται κατά μέσον δρον είς 5)000 άν 
οί 8000 στέλλονται πρός άποικισμόν. Κατά τά τελευταία ταϋτα ετη οί είς Σ ιβη
ρίαν άπερχόμενοι ύπολογίζονται είς 12 χιλ. ούχί σπανίως δέ ό άριθμός ουτος 
ανέρχεται είς 18 χιλ. καί πλέον. Κατά τά 17 τελευταία ετη μετηνάστευσαν 200 
χιλ. ψυχαί, τό δέ δλον τών άπό τοΰ 1754— 1886 άποικησάντων ανέρχεται είς 
1,800,000.

'Γπάρχουσι δύο τρόποι αποστολής είς Σιβηρίαν. Α ον Δυνάμει δικαστικής 
άποφάσεως. Β ον Διά διοικητικής δδοϋ· οί άπό τοΰ 1867— 77 διά διοικητικής 
όδοΰ σταλέντες ύπερβαίνουσι τό ήμισυ τών γενομένων μεταναστεύσεων, έν ετει 
δέ 1875 εφθασεν είς τά 65"/0 μεταβαίνουσι δε κυρίως είς τήν βόρειον Σιβηρίαν. 
'Η Σιβηρία, ήν κατέχει ή Ρωσσία άπό 300 έτών, εχει εκτασιν 250,000 τετραγω
νικών χιλιαμέτρων καί πληθυσμόν 5 περίπου έκατομ. 15,1 κάτοικοι άναλογοϋσιν
είς πάν τετραγων χιλιάμετρον. Μόνη ή  βόρειος Σιβηρία, ή ς γονιμώτατον εινε
τό έδαφος, δύναται νά διαθρέψ-β πλέον τών 51 έκατομ. άτόμων αν ληφθ-jj ώς 
μέτρον ή  κατά μέσον ορον έν Εύρώπ·β πυκνότης τοΰ πληθυσμού καί 285 έκατ. 
αν ώ ς μέτρον ληφθ^ ή  έν ’Αγγλία.

* * *

Δ έ ν δ ρ ο ν  ά γ ν ω σ τ ο ν . Έ ν  ταΐς πρός βορράν τοϋ ’Αγίου Βερναρδίνου
κατά τήν επικράτειαν τής Καλλιφορνίας φάραγξι καί ύψώμασιν άνεκαλύφθη 
δένδρον, τοϋ όποιου ουτε τό ονομα ουτε τό είδος υπάρχει γνωστόν, παράγει καρ
πόν δμοιον τώ κερασίω κατά τό σχήμα, τό χρώμα καί τό μέγεθος· άλλά δέν 
παράγεται ώ ς  τοΰτο κατά βότρυας· ό καρπός ούτος εχει εύάρεστον τήν γεΰσιν 
καί μέγαν πυρήνα ομοιον τώ τοΰ κερασιού· φύεται δέ εν μεγέθει δενδρυλλίου 
ώ ς  έπί τό πολύ- άλλ’ ύπάρχουσι καί δένδρα τοΰ είδους τούτου 40— 50 ποδών 
δψους τό φύλλον αύτοΰ είναι προσόμοιον τώ τού ώρίνου.

* **

'Ο Ζ ύ θ ο ς .  Τ ά  πρώτα ’ίχνη τοϋ ζύθου άπαντώνται έν Αίγύπτψ καί 
Φοινίκ-jj, ένθα κατ’ άρχάς ύπό τό ονομα κριθόοινος γνωστός έτύγχανεν. ’Εκτός 
τοΰ γηραιού βασιλέως Γανιβρινίου, είς ον αποδίδεται ή έφεύρεσις τού ζύθου, 
εύοίσκομεν παρά τώ Ή ροδότω  τάς πρώτας ίστορικάς περί αύτοϋ ειδήσεις. 'Ο 
'ΙΙρόδοτος αποδίδει τήν έφεύρεσιν τοϋ Ζύθου είς τόν νΟσιριν, δστις τώ  1950 
π. X . έλθών είς Αίγυπτον Ιδίδαξεν είς τούς κατοίκους τάς τέχνας καί τήν γεωρ
γίαν έφ' ω  καί έλατρεύετο κατόπιν ώ ς θ·εός. ’Ά λ λ οι άποδίδουσι τήν τιμήν τής 
έφευρέσεως τοϋ κριθοοίνου είς τήν θ-εάν Δήμητραν, ήτις έδωρήσατο τόν ζύθον 
ώ ς άναπλήρωμα είς τούς λαούς εκείνους, οϊτινες έστεροΰντο τής άμπέλου. ’Εν 
τή αρχαίο; πόλει τοΰ Πηλουσίου παρά τόν Νείλον κατεσκευάζετο ό κάλλ'.στος 
αιγυπτιακός Ζύθος δστις καί άπετέλει τό άγαπητότερον ποτόν τοΰ λαοΰ. ’Εξ 
Λίγύπτου μετηνέχθη ό ζύθος είς 'Ελλάδα. Οί Θράκες έφημίζοντο διά τόν ζΰθ-ον 
των τόν όποιον Βίρτον άπεκάλουν. ’ Εξ 'Ελλάδος μετηνέχθη είς ’ Ιταλίαν καί έξη- 
πλάιθη ή  χρήσις αύτοΰ έν Γαλλία καί ’ Ισπανία, ιδίως δέ έν Γερμανίςι. 'Ο 
Τάκιτος αναφέρει δτι ό ζϋθος άπετέλει τό άγαπητότερον ποτόν τών γερμανών, 

. καί ώ ς  γνωστόν, ό κριθ·όζωμος ουτος είνε τό εθνικόν ποτόν μέχρι σήμερον. "Οσον 
άφορα τήν παραγωγήν τής λέξεως B ie r  φαίνεται δτι είναι ρωμαϊκής άρχής έκ 
τής λατινικής λέξεως b ib e r e  (πίνειν) παραγομένη.

*  **
Τό άνώτατον αίθέριον δψος είς τό όποιον δύναται ό άνθρωπος νά ζ-jj 

άνευ βλάβης τής υγείας είνε 5176 μέτρα.

'Η  χρησιμότης τών μυιών φαίνεται δτι εγκειται κυρίως είς τό δτι τρώ- 
γουσι μικρά νεκρά όντα τών οποίων αί άποσυντιθέμεναι μυριάδες θ·ά εμολυνον 
λίαν έπικινδύνως τήν ατμόσφαιραν. 'Ο Λινναίος, άναφέρων δτι τρεις μυίαι ηού- 
ναντο νά καταφάγωσι πτώμα ίππου ταχύτερον λέοντος, ειχε βεβαίως ύπ οψει και 
τούς άπογόνους τών τριών μ υ ιώ ν  ή μυΐα γεννφ 20 χιλ. ώών. έκάστη δέ τών 
έκ τών ώών τούτων γεννωμένη έντός ολίγων ήμερών γεννά πάλιν άνά 20  χιλ. 
ούτως ώστε τρεις μυίαι δύνανται νά φάγωσι καί μεγαλήτερον πτώμα ή  τό τοΰ 
ίππου. Μυία γεννηθείσα, έπί παραδείγματι, τήν 20 Μαρτίου 9·ά άντιπροσωπεύ- 
ηται τήν 24 ’Απριλίου ύπό 300, τήν 28 /5  ύπό 90 χιλ., τήν 2 /7  ύπό 27 Ικατομ- 
μυρίων καί τήν 8 /8  ύπό 3,000,000.000.

’Ε π ιρ ρ ο ή  τ ή ς  ή λ ι κ ί α ς  τ ώ ν  γ ο ν έ ω ν  έπί τ ή ς  φ υ σ ικ ή ς  κ α τ α σ τ ά -  
σ ε ω ς  τ ώ ν  τέκ ν ω ν . Περί τοΰ άντικειμένου τούτου ό ιατρός Κορόζι, διευθυντής 
τοΰ έν Ουγγαρία γραφείου τής Στατιστικής, άνέγνω έν r j  Ούγγρικ^ ’Ακαδημία 
τών ’Επιστημών ύπόμνημα, έν φ  είς τά έξής καταλήγει συμπεράσματα έρειδό- 
μενος έπί παρατηρήσεων γενομένων είς 24.000 περιπτώσεις.

Τ ά  τέκνα τά γεννώμενα ύπό πατρός έλάσσονα εχοντος ήλικίαν τών 20 
έτών εχουσιν ασθενή τόν όργανισμόν τά ισχυρότατα τών τέκνων είσί τά γεννη- 
θ·έντα ύπό πατρός 2 5 — 40 έτών ήλικίας· όμοίως άσθενή είσί δσα εχουσι 40- 
τούτη πατέρα· τά ύγιέστατα τών τέκνων είσί τά γεννηθέντα ύπό μητρός μή 
ύπερβάσης τό 35 τής ήλικίας ετος· τά δέ ύπό μητρός ήλικίαν έχούσης 3 5 — 40 
έτών γεννηθέντα είσίν έν συγκρίσει τοΐς άνω 8 "/„ άσθενέστερα καί μετά πάροδον 
40  έτών ή  άναλογία αυτη εσται 10IJ/„. Τ ά  έκ πρεσβυτέρου πατρός καί μητρός 
νεωτέρας γεννηθ-έντα είσίν έν γένει ίσχυράς κατασκευής· άσθενέστερα δέ είσί τά 
έκ γονέων τής αύτής ήλικίας γεννώμενα τέκνα.

*  *
*

’ Ε κ τ ί μ η σ ις  τ ή ς  π α γ κ ο σ μ ίο υ  μ η χ α ν ικ ή ς  δ υ ν ά μ ε ω ς .  Είς τήν εν 
Παρισίοις 'Εταιρίαν τών Μηχανικών άνεκοινώθη μελέτη καθ ήν ή  άναπτυσσο- 
μένη ύφ’ δλων τοϋ κόσμου τών μηχανών ύλική δύναμις ύπολογιζεται ιση προς 
δύναμιν 46 έκατομ. ίπ π ω ν ή  δύναμις αδτη θ ά  έξισοΰτο τ-jj έργασία ένός περίπου 
δισεκατομμυρίου άνθρώπων, τούτέστι παντός σχεδόν τοΰ γήινου πληθυσμού. ’ Εν 
τώ  όλικώ τούτφ αριθμώ rjj Αυστρία άναλογεΐ δύναμις ένός καί ήμισεως έκα
τομ. ίππων, vrj Γαλλία 3 έκατομ., rjj Γερμανία 4 , τ^ ’Αγγλία 7 καί ταΐς 
'Ηνωμέναις Πολιτείας 7,5.

*

Τό δψος τών νεφών ποικίλε’, μεταξύ τών 231 καί 5274  μέτρων. Πρός 
καταμέτρησιν τοΰ δψους αύτών χρησιμοποιείται ή  άντανάκλασις τοΰ φωτός.

Τ ό  ’Α ρ α ρ ά τ .  Τό ορος ’Αραράτ έπί τοΰ όποιου, κατά τήν παράδοσιν τής 
'Αγίας γραφής, έκαθέσθη ή κιβωτός τοϋ Ν ώε καί παρέμεινε μέχρις ου άποσυρ- 
θώ σι τά δδατα είνε κατά 6000 πόδας ύψηλότερον τής Αιτνης καί 1528 πόόας 
ύψηλότερον τοϋ ύψηλοτέρου τών όρέων τής Εύρώπης ήτοι τοϋ λευκού ορούς.

Τ ό  μ α κ ρ ο β ιυ ίτ α τ ο ν  τ ώ ν  ζ ώ  οι ν. Πάντες οί φυσιοδίφαι συμφωνοΰσιν 
δτι μεταξύ τών διαφόρων ζώων τής ύφηλίου, ή  χελώνη είνε τό μακροβιώτατον. 
Παραδέχονται δτι χελώναί τινες ?ζησαν τετρακόσια περίπου ετη.

Δ η λ η τ η ρ ι ώ δ ε ι ς  ο φ ε ι ς  Ιν Ί ν δ ί α ι ς  400 χιλ. οφεις φονεύονται κατ' 
ετος έν ταΐς βρετανικαίς Ίνδίαις· τό χρηματικόν ποσόν, δπερ διαθέτει ή  κυβέρ- 
νησις κατ’ ετος πρός εξολόθρευσιν δηλητηριωδών οφεων καί αγρίων θηρίων, 
άνέρχεται είς 25 χιλ. λίρας στερλίνας.
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΒΙΚΤΟΡΟΣ ΟΪΓΚΩ.

Τ ά  έ γ κ α τ α λ ε λ ε ι μ μ έ ν α  μ ικ ρ ά .

Έ ν  τώ κήπω τοΰ Λουξεμβούργου δύο παίδια εβαινον άπό τών χειρών 
κρατούμενα· τό εν έφαίνετο έπταετές, τό ετερον κατά δύο ετη μικρότερο v  κατά- 
βροχα υπό τοΰ πεαόντος ομβρου έβάδιζον έν ταίς δενδροστοιχίαις πρός τό μέρος 
τοΰ ήλιου* τό μεγαλείτερον ώδήγει τό μικρότερον* ήσαν ρακένδυτα άμφότερα καί 
κάτωχρα* τό ή9·ος αύτών ήν δμοιον τώ τών άγριμαίίυν πτηνών* τό μικρότερο ν 
ελεγε* „ πεινώ πολύ“ .

Τ ό πρεσβύτερον τών δύο παιδίων ώδήγει προστατευτικώ τώ τρόπω άπό 
τής άριστεράς χειρός κρατούν τόν άδελφόν του καί έν tq δεξιά εφερε ράβδον. 
Ειχε πέ^ει βροχή τήν προτεραίαν ώ ς και τήν πρωίαν έκείνην άλλά κατά 
’ Ιούνιον τάχιστα έκλείπουσι τής βροχής τά σημεία· μετά μίαν ώραν μόλις δια
κρίνει τις δτι ή  ωραία ξανθή τοΰ βέρους ήμερα όγράνθ-η ύπό τοΰ όμβρου* ή 
γή ξηραίνεται τόσω ταχέως δσον καί τοΰ παιδός αί παρειαί. Οί δύο μικροί 
πλανόβιοι ειχον φ9·άσει παρά τήν μεγάλην δεξαμενήν καί προσεπά9·ουν νά κρυ- 
βώσιν* ισταντο δέ οπισθ·εν τοΰ παραπήγματος τών κύκνων.

Ταύτοχρόνως ετερον ζεύγος προσήγγιζε πρός τήν μεγάλην δεξαμενήν 
ην πεντηκοντούτης αφελής αστός οδηγών άπό τής χειρός έξαετές παιδίον. 
άναμφιβόλως ήτο πατήρ μετά τοΰ ύιοΰ αύτοΰ. 'Ο  μικρός έκράτει άνά χείρας 
μέγα πλακούντιο ν.

Τ ά  δύο πτωχά μικρά ειδον προσερχόμενον τόν „κύριον“ τοΰτον καί έκρύ- 
βησαν πλειότερον.

Ο πατήρ μετά τοΰ υίοΰ έστησαν παρά τήν δεξαμενήν, έν ή διεπληκτί- 
ζοντο οι δύο κύκνοι* ό αύτός ούτος έφαίνετο ίδιάζοντα τρέφων πρός τούς κύκνους 
θαυμασμόν, ώμοίαζε δέ αύτοΐς κατά τοΰτο δτι έβάδιζεν ώ ς  έκεΐνοι. Τήν στιγμήν 
έκείνην οί δύο κύκνοι επλεον έν τώ δδατι μετά μεγαλόπρεπείας. ’ Εν τούτοις ό 
υιος εοάγκασε τόν πλακούντα, άπέπτυσε τό τεμάχιον καί ήρξατο αίφνης νά κλαίτ].

—  Διατί κλαίεις; ήρώτησεν ό πατήρ.
—  Δέν πεινώ* είπε τό παιδίον.
—  Δέν εινε ανάγκη νά πείνα κάνεις διά νά φάγ*β εν πλακούντιον.
—  Δέν τό θ·ελω* εινε άνοστο.
—  Δέν τό θ·έλεις;

— yo-/t.
—  Ρίψε το είς τούς κύκνους.
Τ ό παιδίον έδίστααε* δέν ή9·ελε μέν τό πλακούντιον άλλά καί δέν εστεργε

νά δώσ'/j τοΰτο.
—  Έ σ ο  μεταδοτικός* πρέπει νά λυπήταί τις τά ζώα . Καί λαβών άπό 

τοΰ υίοΰ τόν πλακοΰντα ερριψεν αύτόν έντός τής δεξαμενής.
f0  πλακοΰς επεσεν έγγύτατα rfi άκρα τής γής* „Έπιστρέφομεν“ * είπεν 

ό πατήρ.
Ά λ λ ά  συγχρόνως μετά τών κύκνων οί δύο πλανόβιοι μικροί έπλησίαζον 

προς τό επιπλέον έπί τοΰ δδατος πλακούντιον τό νεώτερον τών παιδίων προσέ- 
βλεπε τόν πλακοΰντα* τό μεγαλείτερον εβλεπε τόν απερχόμενον άστόν. ΙΙατήρ
καί υιός άπεμακρύνοντο οπισθ·εν τών πυκνών δενδροστοιχιών μόλις δέ έξη-
φανίσ9ησαν έξαπλοΰται πρηνής ό πρεσβύτερος τών παίδων παρά τήν άκραν τής 
Οεςαμενής, κύπτων δέ πρός τό ύδωρ, ένώ προσεκολλάτο έπί τοΰ έδάφους διά τής 
άριστερ&ς καί κινδυνεύων νά πέσ*β έντός τοΰ υδατος, έξέτεινε τήν ράβδον του 
πρός τόν πλακοΰντα* οί κύκνοι τοΰτο βλέποντες εσπευδον έπίσης, ή  δέ ορμή 
αυτών έβοήθησε τό εργον τοΰ μικρού* τό υδίυρ έκυματοΰτο πρό τών κύκνων 
καί ωθ·ει τόν πλακοΰντα* δτε δέ προσήγγιζον οί κύκνοι ή  ράβδος ήγγισε τό 
πολύτιμον εύρημα* τό παιδίον τότε διά ζωηράς προσπαθ-είας προσείλκυσε τόν 
πλακοΰντα, έπτόηαε τούς κύκνους, άνέλαβεν αύτόν καί ήνωρίΚύθη.

Ο πλακοΰς ην βεβρεγμένος* άλλά τά δύο μικρά έπείνων καί έδίψων. 'Ο 
πρεσβύτερος έχώρισεν είς δύο μερίδια τόν πλακοΰντα, εν μέγα καί έ'τερον μικρόν* 
εκράτησε δι έαυτόν τό μικρότερον, εδωκεν εις τόν μικρόν άδελφόν του τό μεγα- 
λειτερον καί τώ ειπε. —  Νά, φάγε!

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ.
Ή  ά γ ο ν ία  τ ώ ν  ώ ώ ν . Εις άλέκτωρ τούλάχιστον άπαιτεΐται διά δέκα 

όρνιθας, πολλοί δέ έπί τό αύτό άλέκτορες διεγείρουσι ζηλολυπίας, συμπλοκάς καί 
έγκατάλειψιν τών ορνίθων. "Οταν αί όρνιθες ώσι κεκλεισμέναι έντός αύλίσματος, 
στερώνται ευρυχωρίας, έντόμων, χλόης, οί δέ όρνιθ-ώνες κεϊνται έν τόποις ύγροϊς 
καί τελματώδεσι τά ώ ά  είσίν ώ ς έπί το πλεΐστον άγονα. yΑγονα είσίν έν γένει 
τά ώ ά  έν rfi έποχτ  ̂ τής πτερορρυήσεως γινομένης άπό τοΰ 7βρίου—-8βρίου * 
πάσαι κατά τήν έποχήν ταύτην αί όρνιθες, πλήν τών όρνιίΚων, άποβάλλουσι τά 
πτερά * ταύτό δέ πάσχουσι καί οί άλέκτορες καί τήν άλκήν αύτών άποδύονται.

Γνωστόν δτι τά μή γόνιμα ώ ά  διατηρούνται πλειότερον τών γονίμων. Ή  
χιών, ή  ομίχλη έν ώρα χειμώνος καί ή κακή τών όρνιθ-ώνων θ·ε3ΐς είσίν ωσαύ
τως αιτίαι τής άγονίας τών ώών. ΣυνήίΚυς τό κατά τήν έπώασιν άγονον τών 
ώών άποδίδεται είς τήν έξ άλλων τόπων μεταφοράν αύτών άλλ έσφαλμένως, 
καθόσον τά νωπά ώ ά  δύνανται νά μεταφέρωνται άνευ ούδενός κινδύνου τής γονι- 
μότητος αύτών. Τ π ό  τών ειδημόνων περί τά τοιαΰτα συνιστάται μεγάλη φροντίς 
περί τήν έκλογήν τών ώών άτινα θ·ά χρησιμοποιηθ·ώσιν είς έπώασιν* πρό παντός 
άπαιτεΐται νά ώσιν δαον ενεστι νωπά καί ούχί παλαιότερα τών οκτώ ήμερών. 
Έ ν  Νορμανδία υπάρχει έν χρήσει καλλίστη καί άξιοσύστατος διά τήν έπώασιν 
μέθοδος. Τ ά  ώ ά  τά είς έπώασιν προωρισμένα βυθίζονται πρώτον έντός χλιαροΰ 
υδατος, ειτα σφογγίζονται καί τίθενται παρευθ·ύς* ή  \)·ερμότης καί ή υγρασία 
εύκολώτερον μεταβιβάζονται είς τό εσω τοΰ ώοΰ καί ή  έπώατ.ς γίνεται εύκο- 
λωτέρα.

Τ ρ ό π ο ς  δ ι ’ ου γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι  τ ά  ν ω π ά  ώ ά . Οί έμποροι τών ώών καί 
αι οίκοκυραί μεταχειρίζονται έν Γαλλία τόν εξής τρόπον πρός διάγνωσιν τής 
νωπότητος ή μή τών ώών. Έ ντός ήμισείας λίτρας υδατος διαλύονται 50 γραμ. 
μαγειρικού άλατος. Τό δλως νωπόν ώόν τιΒ·έμενον έντός τοΰ ύγροδ τούτου κατα
βυθίζεται άμέσως, ένώ τό τής προτεραίας ώόν έπιπλέει πριν ή έγγίσ*β τό βάΟΌς 
τοΰ άγγείου* άν τό ώόν εινε τριών ήμερών πλέει έν τώ μέσω βά9·ει τοΰ υδατος 
άν δέ παλαιότερον καί έπί τής έπιφανείας τόαω μάλλον έξερχόμενον αύτής έφ’ 
δσον ή παλαιότης καίΗστα αύτό έλαφρότερον.

Π ώ ς  δ ι α γ ι ν ώ σ κ ε τ α ι  ή ύ γ ι ε ι ν ό τ η ς  τ ή ς  κ α τ ο ικ ία ς .  Έ ντός άγγείου 
ρίψατε τετριμμενην άκαυστον άσβεστον 500 γραμμαρίων καί θέσατε τό άγγεΐον 
έντός τοΰ οικήματος* ζυγίσατε τήν άσβεστον μετά 24 ώρας* άν τό βάρος 
αύξηίΗ^ κατά 1 μόνον γραμ. ή  κατοικία εινε ύγιεινή καί κατοικήσιμος* άν δέ 
βαρύν^ αυτη κατά 5 ή  6 γραμ. πλειότερον τό οίκημα εινε νοσώδες καί μή 
κατοικήσιμον έκ τής υγρασίας.

" Γ δ ω ρ  π ρ ό ς  έ ξ ά λ ε ιψ ιν  τ ώ ν  κ η λ ίδ ω ν . Έ ντός λίτρας μιάς χλιαροΰ 
υδατος άναλύσατε 50 γρ. λευκοΰ σάπωνος καί 30 γραμ. σόδας* ένόσω ή διάλυ- 
σις είνε ετι χλιαρά ρίψατε 60 γραμ. χολής βοός καί άφοΰ ψ ύχραν^  σταγόνας 
τινάς έλαίου λαβαντίδος ή λεμονιού. Τό μίγμα τοΰτο άφοΰ διέλθ-g διά λεπτοΰ 
πανίου άποτίθ·εται καί διατηρείται έν φιάλν]. Ποιείτε δέ χρήσιν αύτοΰ έν μικρά 
δόσει τρίβοντες το κεκηλιδωμένον μέρος διά μαλακής ψήκτρας καί πλύνατε ειτα 
παρευθ·ύς τό μέρος τοΰτο διά 0-ερμοτάτου δδατος* πάν Τχνος κηλίδος έξαφανίζε-
ται άρκει μόνον τό πρός άποκηλίδωσιν δδωρ νά μή μέν-β ούδέ κατ’ έλάχιστον
έπί τοΰ ύφάσματος.

ΙΑΤΡΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ.
ΙΙο τ ό ν  κ α τ ά  τ ώ ν  ν ο κ τ ε ρ ιν ώ ν  τ ρ ό μ ω ν  τ ώ ν  π α ιδ ίω ν .

Βρωμοόχου π ο τ ά σ σ η ς ..............................2 γραμ.
Βάμμα όοσκυάμοί) σταγόνες . . . . 6 - 1 0
Σιρόπιον φύλλων πορτοκαλέας . . .  30 γραμ.
'Ύ δωρ άπεσταγμένον Ορίδαχος . . .  60 „

Έ ν  κοχλιάριον καθ’’ ωραν κατά τήν διάρκειαν της έσπέρας. Οί νοκτερ'.νοί τρόμο’, 
είσίν, ώ ς έπι τό πολΰ, συνέπεια’ γαστρικών ταραχών ■ σομβαίνο«σι δέ καί είς παι
δία όποφέροντα έξ έλμίν3·ων, έκ τής σονή3·οος δυσκοιλιότητας ή  καί δυσπεψίας.
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΑΙ.

Ό  Βάκων έλειποθνμει sig παβαν βελήνης έκλείψιν.

"Ο Β νφ φ ώ ν εγραφε φέρων ενδνμα  έιτιβχέιΐιεω^ καί πεπα- 

βμένην εχων τη ν κομήν.

Ό  Β ονρδαλού έ'παιξε βιολίον ττοϊν ϊ) άνέλθ)] sig τό ν  άμβωνα.

Ό  Κ αζψ Ιρ Λελαβεν συνέθετε περίπατων καί άπο μνήμηg.

Ό  K ovtag εΐργάζετο έξηπλωμένος έπί yfjg.

Ό  Χαένταλ σννέθετεν έν καταστάσει μέθης.

Ό  Ααλάνξ έτρωγεν ά οά ρ/ag.

Ό  Μαλεμβράγχιοg ένόμίζεν οτι βλέπει χοιρομήριον έπί το ν  

άκρου τής ρινός τον .

Ό  Μ έόιταης δέν άνείχετο τοϋ  ρόδου τη ν οσμήν.

Ο Ν αβουχοδονόσωρ ένόμιξεν έαυτόν sig θηρίον μεταβλη- 
θέντα .

Ό  Πασκαλ έπίστενεν οτι, εβλεπε πάντοτε παρ’ αντώ  βάρα- 
θ ρ ον  άνεωγμένον.

Ν Α ΤΑ ΣΙΑ
(Συνέχεια- ”δε προηγ. φόλλον.)

III.
Παρίσι.οι,  Νοέμβριος.

Τό ώρολόγιον έσήμαινε τήν Ι7!·7 ;χ. μ. ώραν δταν εισήλθον 
είς τόν διάδρομον τόν αγοντα είς τό οίκημα τής Κ . Β . . . Ά νε- 
μενόμην. Εισήχθην παρεο&ΰς έντός μικράς αιθούσης πεπληρωμένης 
άνθέων καί γυναικείων χειροτεχνημάτων διεσπαρμένων έπί τών έπί- 
πλων · άόριστόν τι Γων άρωμα, οπερ άνεγνώριζον, διεχέετο έν αυτή. 
Έκείνη έκάθητο παρά τό κεκλεισμένον παραθυρόφυλλον έντός χαμηλού 
θρονιού, εχουσα έργόχειρον ποικιλτού ύφάσματος έπί τών γονάτων. 
Άκτίς ήλίου έκ διαλειμμάτων διά τής θυρίδος είσδύουσα έ'πιπτεν 
έπί τού τραχήλου της καί έπαιζε χαριέντως έπί τής χρυσής αύτής 
κόμης. Έστην κατ’ άρχάς, ώς έ/.στατικός, έπαναβλέπων αύτήν· έχώ- 
ρησα έν σπουδή πλησιάσας, ελαβον τήν χεΐρά της έντός τών έμών 
καί έπηρώτησα τό πρόσωπόν της · δέν ήδυνάμην νά ομιλήσω · 
ηρυθρίασαν έλαφρώς αί παρειαί αύτής · χωρίς δέ νά έγείρη τούς 
οφθαλμούς μοί έ'δειξεν έδραν ένώπιον αύτής, ειτα έκρουσε καί διέ
ταξε ν’ άπαγάγωσι τό παιδίον, δπερ έ'παιζεν έπί τοΰ τάπητος παρά 
τούς πόδας αύτής · έμείναμεν μόνοι.

Έθεώμην βραδέως έν μέθτβ τούς χαρακτήρας Τής θεσπεσίας 
ταύτης μορφής, ώσεί θέλων νά λάβω διά τών όμμάτων κατοχήν 
τής εύδαιμονίας μου· ήν ωχρότατη καί πως ισχνότερα έφαίνετο· αί 
μακραί πτυχαί οικιακού φορέματος έκ μουσσελίνης ώς νέφος περιέ- 
βαλλον αύτήν, άτημελώς δέ καί έν χαριεστάτη άπλότητι ήν κεκο- 
μωμένη · ένώπιον τής γλυκείας καί καταβεβλημένης ταύτης μορφής 
ήσθάνθ·ην τό την καρδίαν μου πληρούν πάθος άναλυόμενον είς 
τρυφερότητα καί βαθ-ύν οίκτον. —  Ύπεφέρετε πολύ, είπον. Διατί 
δέν μοί έπετρέψατε νά σάς ’ίδω ταχύτερον; ταύτοχρόνως ήγέρθην 
καί τό πρώτον ηδη συνηντήθησαν οί οφθαλμοί ημών. Ά γνοώ τί 
έξέφραζον οί έμοί άλλά διέκρινον έντός τών ίδικών της άλανθάστως 
πρόσκλησίν τινα, ικεσίαν, επιταγήν έκαθέσθην έκ νέου άναμένων 
τό άποβησόμενον.

—  Κύριε . . . ήρξατο λέγουσα · άλ> ’ η φωνή άπέλιπεν αύτήν

καί έδέησε νά διακοπή · έ'κλινεν, δπως συνέλθη, έπί τοΰ καλύπτοντος 
τά γόνατά η ς  λεπτοΰ υφάσματος · έφαίνετο λίαν συγκεκινημένη, 
ταχείς καί άσθενεΐς άναπαλμοί άνήγειρον τόν στηθόδεσμον αυτής, 
ή χείρ της ύπέτρεμεν ήμικαλυπτομένη ύπό τοΰ περί τόν καρπόν 
τριχάπτου.

’Αόριστος άνησυχία μέ κατέλαβε. — Σάς παρακαλώ, εϊπατέ 
μοι τί συμβαίνει, είπον μετά τίνος έπιμονής. Συνέβη τί; αδυνατώ 
νά σάς ειπω, όπόσον υπήρξα δυστυχής· η άνεξήγητος αυτη σιωπή . . .

Διά τής χειρός ήθέλησε νά μ’ έμποδίση δπως έξακολουθήσω.
— Τό γνωρίζω, κύριε, σάς οφείλω έξήγησίν τινα · θά  σάς 

τήν δώσω · άπεμάκρυνε τό έργόχειρον αύτής · μάκρος στεναγμός 
έξέφυγε τοΰ στήθους της · θλίψιν ένεποίει ή έπί τής μορφής αύτής 
είκονιζομένη οδύνη.

—  Ό χι, ειπον πραέως, μή μοί έξηγεΐτε τίποτε · μίαν μόνον 
σάς ζητώ λέξιν πρός ένθάρρυνσίν μου · άπό δύο ήδη ήμερών φρι- 
κώδεις ύφίσταμαι κολάσεις.

—  Υποφέρω καί έγώ ωσαύτως, υπέλαβεν ύποκώφφ τή φωνή· 
είτα δέ προσηλοΰσα έπ1 έμέ βλέμμα άνεκφράστου αγωνίας. Δέν 
σάς αγαπώ, είπε βραδέως. Έδέησε νά άνακινηθώ, ίνα στηρίξω επ’ 
άντικειμένου τινός τό σώμά μου · μοί έφαίνετο δτι έκλονιζόμην έπί 
τοΰ καθίσματος μου. —· Έννοήσατέ με, κύριε, σάς παρακαλώ, έξη
κολούθησε, ίκετευτικώς προσβλέπουσά με · περί άρχών καί καθή
κοντος δέν θά  σάς ομιλήσω · ένώπιον ύμών δέν εχω δικαίωμα νά 
έπικαλεσθώ αύτά · θά  σάς εί'πω τήν άλήθειαν, οιαν έν τφ βάθει 
τής συνειδήσεώς μου αισθάνομαι αύτήν. Δέν δύναμαι νά σάς αγα
πήσω. Ή  ιδέα αυτη διεγείρει είς άναστάτωσιν, ούχί τήν ύπερηφά- 
νειάν μου —  δέν έ'χω πλέον τοιαότην —  άλλά πάντα τής καρδίας 
μου τά ιερά αισθήματα. Στιγμιαία μέ κατέλαβε πλησίον ύμών 
παραφορά · βδελύττομαι τήν στιγμήν εκείνην καί διά τής ζωής μου 
έπεθύμουν νά τήν έξαγοράσω · έπειδή μοί είνε αδύνατον τοΰτο, 
έπειδή δλα τών οφθαλμών μου τά δάκρυα δέν θά  ηρκουν νά έξα- 
λείψωσι το αμάρτημά μου, μίαν μόνην πλέον έ'χω έλπίδα, ταύτην 
δέ στηρίζω είς υμάς. Σάς καθικετεύω, κύριε, σάς έξορκίζω, λησμο- 
νήσατέ με, δπως θά  προσπαθήσω καί έγώ νά σάς λησμονήσω. 
Ειχον μικρόν τι συνέλθει τής πρώτης μου καταπλήξεως · αί ίδέαι 
μου ήρξαντο διευκρινιζόμενα'. ■ σύν τή διαυγείς τοΰ νοός μοί έπαν- 
ήρχετο ή συναίσθ-ησις τοΰ δτι ώφειλον νά παλαίσω, νά υπερασπίσω 
τήν εύτυχίαν μου· άπώθουν δλαις δυνάμεσι τήν έκ τών λόγων αύτής 
προσγενομένην μοι πεποίθησιν · δρθώς ειχον άντιληφθή τά ώτά μου, 
άλλ1 ήρνειτο νά έννοήσή δ νοΰς μ,ου τά λεχθέντα · ήσθανόμην άφυ- 
πνιζόμενον καί κινούμενον έν έμοί τό άγριον έ'νστικτον τοΰ δυστυχούς 
άπό τοΰ οποίου ή ύπερτάτη άφαιρεΐται έλπίς. —  Όχι? ανέκραξα, 
δχι, είναι άδύνατον. Έ ξ δσων λέγετε ούδέ λέξιν πιστεύω. Τολμάτε 
άπόπειραν, άγνοώ έπί τίνι σκοπώ · άλλά σάς προειδοποιώ δτι φοβερούς 
αυτη συνεπάγεται κινδύνους · τήν ζωήν μου καί τό λογικόν μου 
κρατείτε είς τάς χεΐράς σας · δέν εινε δίκαιον νά παίζητε μέ ταύτα. 
Τό πράγμα εινε σοβαρόν, σάς ομολογώ τούτο, σοβαρώτερον ή δσον 
νομίζετε.

Μ’ έθ·εώρει μετά παραδόξου έκφράσεως. Κατενόουν δτι έν τφ 
| τόνι.) τής φωνής καί έν τή μορφή μου ύπήρχέ τι φόβον αύτή έμπνέον.
| Τοΰτο μέ έκαμε νά συνέλθω. —  Συγγνώμην, κυρία, έπανέλαβον
| ήρεμότερον · δταν η ζωή ολόκληρος διακυβεύηται δύσκολον εινε νά

κρατή τις εαυτού. ’Ιδού τί ήθελον νά ε’ίπω ύμίν. Ζητοΰσα νά μέ 
άπατήσητε άπατάτε έαυτήν. 'Τπό τό κράτος αισθήματος, δπερ έννοώ, 
λέγετε δτι δέν μέ άγαπάτε καί νομίζετε δτι ουτω λύεται τό ζήτημα· 
άλλά δέν είνε τοΰτο άληθές . . . δέν εινε δυνατόν . . . καί τό
αίσθάνεσθε καλώς. Παρά τήν παράδοξον ταύτην λειποψυχίαν γνω
ρίζετε καλώς δτι μέ άγαπάτε, γινώσκετε δέ καί δτι σάς αγαπώ· 
σάς άγαίώ  πλέον ή δσον δύναμαι νά σάς έκφράσω · ούδέ χαράν 
πλέον έ'χω, ούδέ σκέψιν, ούδέ έλπίδα, ητις νά μή συγκεντροΰται έν 
ύμίν. Είσθε τό πάν δι’ έμέ, διότι εισθε ό έ'ρως μου, ο δέ έ'ρως 
μου είνε ή ζωή μου.
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Είχε στηρίξει τήν κεφαλήν έπί τοΰ ερεισίνωτου τής έδρας · 
δύο δάκρυα άνέβλυσαν όπό τάς βλεφαρίδας καί έκολίσθησαν ήρέμα 
έπί τών παρειών της. — Θεέ μ.οο? θεέ μου, έψιθύρισεν.

Τό βλέπετε καταφανώς· υποφέρετε· ουδέν δύναται νά θραύση 
τούς δεσμούς, οιτινες πρός έμέ σάς συνδέουσιν · ή καρδία σας είνε 
καρδία μου, ή ψυχή σας είνε ψυχή μου · νομίζετε δτι δέν ανταλ
λάσσεται ή ψυχή, δπως ανταλλάσσεται τό φίλημα; νομίζετε δτι εινε 
δύνατον νά χωρισθώμεν; Ά λ λ ’ είνε άφροσύνη τούτο · διερωτήσατε 
έαυτήν έρωτήσατε τήν καρδίαν σας καί ακούσατε δ,τι ύμΐν υπα
γορεύει.

Τό ωχρόν αυτής πρόσωπον έγένετο ώχρότερον · άνήγειρεν 
άσθενώς τήν κεφαλήν · προφανές ήν δτι κατέβαλε προσπάθειάν τινα 
δπως δμιλήση. —  Τί μοί λέγει ή καρδία; . . . τό γνωρίζω καί έγώ 
αύτή; γινώσκω μόνον δτι άπό της στιγμής έκείνης δέν έτόλμησα ν’ 
άσπασθώ τόν υιόν μου. Τό κακόν, δπερ είς τό τέκνον καί τόν 
σύζυγόν μου έπροξένησα, έγείρεται έν τή συνειδήσει μου καί άπο- 
στρέφει άφ’ υμών τήν καρδίαν μου · δταν μόνη έ'μεινα τήν νύκτα 
έκείνην μεταξύ τών δύο τούτων οντων, ατινα τόσφ θανασίμως προσ- 
έβαλον, έβδελύχθην έμαυτήν · έγονυπέτησα, προσεπάθησα νά προσ
ευχηθώ · ό θεός δέν είσήκουε πλέον της προσευχής μου · τό πνεύμά 
μου έστράφη αυθις πρός υμάς. Έν τή κατεχούση με θυμοβόρφ 
αμηχανία έποίησα έ'κκλησιν είς τόν έρωτα τούτον, δστις έ'μελλε τοΰ 
λοιπού νά ή ή μόνη μου καταφυγή. Σάς ορκίζομαι, τήν στιγμήν 
έκείνην τήν ζωήν μου θά  έ'διδον χάριν στιγμιαίας απατηλής άνακου- 
φίσεως. Ά λλά  μάτην τά χείλη μου έπρόφερον τό ονομά σας · 
οδδεμίαν μοί έ'φερε παραμυθίαν · ούδέν άλλο ή τό δνειδος καί τού 
συνειδότος τόν έλεγχον ήσθανόμην · ήγνόουν πώς νά κρύψω απ’ 
έμαυτης τό αμάρτημά μου · ή στιγμή αυτη ύπήρξε δι’ έμέ στιγμή 
όδυνηράς έξαγνίσεως · ό θάνατος έν συγκρίσει πρός δ,τι ύφιστάμην 
θά ήτο ήττον φοβερόν πράγμα. Ή  μόνη μου ελπίς ήν δτι θά  ήσθά- ! 
νεσθε δ,τι καί έγώ, καί δτι δ ’ άπήρχεσθε χωρίς νά ζητήσητε νά | 
μ’ έπανίδητε . . . Ά λ λ ’ αφού τοΰτο δέν έγένετο, τώρα τουλάχιστον 
. . . τώρα φείσθητέ μου ! —  Έκλαιε τήν μορφήν έντός τών χειρών 
αύτής κρύπτουσα.

Ήκουον ώς ακούει τις τήν είς θάνατον καταδίκην αύτοΰ. 
Είς πάσαν ύπ’ αύτής προφερομένην λέξιν ή χωρίζουσα ήμάς άβυσσος 
άπέβαινε μεγαλειτέρα · ένόμιζον ενίοτε δτι ώνείρωττον τόσφ άδύνατος 
μοί έφαίνετο ή πραγματικότης · άλλοτε δνειρον μοί έφαίνετο τό 
παρελθόν καί προσεπάθουν νά πείσω έμαυτόν δτι ένώπιόν μου ειχον 
αύτήν έκείνην τήν γυναίκα, ήν έρωτιώσαν έθλιψα έπί της καρδίας 
μου. Τόσφ μεγάλη ήν ή πλήττουσά με συμφορά ώστε ήδυνάτουν 
ν’ άντιληφθώ αύτης ολοκλήρου · μοί έφαίνετο δτι θά ευρισκον μέσον 
τι ΐνα προσβάλω τήν όρθουμένην πρό έμοΰ άμείλικτον αλήθειαν καί 
καταρρίψω αύτήν · προσεκολλώμην έπί τής έλαχίστης έλπίδος. 
Ήγέρθην, έπλησίασα αύτή καί έ'λαβον αύτής την χεΐρα. —  νΙδετέ 
με, είπον, είμί άνήρ ■ έγνώρισα πάσας τοΰ βίου τάς θλίψεις, δπέστην 
πάσαν άπάτην · ένόμισα ένίοτε δτι έ'μελλε νά συντριβή ή καρδία μου, 
δτι πένθος αιώνιον έ'μελλε νά περιβάλλή τήν ζωήν μου, δμως άντέ- 
στην καί ισχυρότερος ύπό τήν δοκιμασίαν άνέκυψα · ούδέποτε Υσχυσε 
νά μέ καταβάλή ή θλίψις, καί τώρα κλαίω είς τούς πόδας σας.
Ή  ισχύς μου, ή γενναιότης, ή υπερηφάνεια μέ έγκατέλιπον · έγενό- 
μην άνανδρος καί δειλιώ πρό της οδύνης. Νά. στερηθώ ήμών, 
σημαίνει δι1 έμέ νά παύσω υπάρχων. Καί δ,τι τήν στιγμήν ταύτην j 
αισθάνομαι τό αισθάνεσθε καί ήμεΐς · άλλ’ είσθε ύπερήφανος · θέλετε 
νά παλαίσητε κατά δυνάμεως ητις υπερβαίνει τήν υμετέραν θέλησιν. 
Λέγετε είς έαυτήν καί είς έμέ: Δέν αγαπώ· καί πιέζετε τήν καρδίαν I 
ύμών ΐνα σιγήση · άλλ’ ή καρδία αύτη, ήν άποπνίγετε, αύριον 
δ’ άφυπνισθή κατόπιν. Ή  συνείδησις ύμών, ήτις έπιδοκιμάζει νΰν 
τήν άπόφασίν σας, θά καταδικάση υμάς έπειτα, διότι μέ αγαπάτε 
δ,τι δήποτε καί άν πράξητε · ή όρμή της καρδίας έκείνη, ήτις μοί 
έ'δωκεν αύτήν ολόκληρον. Δέν δύνασθε ν’ άναλάβητε έαυτήν ανήκετε 
εις έμέ.

Μέ ήκουε διεσταλμένους έ'χουσα τούς μεγάλους αύτής οφθαλ
μούς καί έν τφ βάθει τών οφθαλμών έκείνων ένεφαίνετο συγκίνησις, 

I φρίκη καί σκιερά τις φλόξ, ήτις άνέλαμπεν έ'στιν δτε. Έκράτουν 
J τήν έτέραν τών χειρών αύτής έ'λαβον καί τήν άλλην καί εΐλκυσα 

αύτήν πρός έμαυτόν.
—  Νά χωρισθώμεν! . . . άλλ’ είνε άφροσύνη. Δέν βλέπετε 

δτι παραλογιζόμεθα άμφότεροι; ύποφέρομεν άπό μιας ώρας, ή δέ 
ευτυχία κεΐται πρό ήμών, είς τάς χείρας ήμών. Λάβετε οίκτον 
πρός υμάς καί πρός έμέ.

Ήσθανόμην τήν πνοήν αύτής έπί τών χειλέων μου · τό σώμα. 
αυτής έφρικία δλον · έν τή θελήσει αύτής έτελεΐτο κλονισμός τις, 
δν έμάντευον έκ τής έν έμοί έπικρατούσης νευρικής έκλύσεως. 

j  Αίφνης άπεσπάσθη καί ήνωρθώθη πρό έμού φρίσσουσα άλλ’ άπο- 
| φασιστικόν έ'χουσα τό ήθος. —  Όμιλεΐτε περί εύτυχίας, είπε. 

Γνωρίζετε τί έστιν ευτυχία; εινε δ,τι ειχον πριν ή γνωρίσω υμάς · 
ή στοργή τού συζύγου μου, ή ιδία μου πρός έμαυτήν ύπόληψις, ό 
άκηλίδωτός μου βίος, ή ειρήνη τής συνειδήσεώς μου, ή γαλήνη, ή 
τιμή, πάν δ,τι μοί άφηρέσατε. Τί μοί άπομένει ήδη ; Ζωή συντε
τριμμένη, ή άπό πάσης μου σκέψεως άναπόσπαστος τύψις, τό μέλλον 
υπό τών αναμνήσεων τού παρελθόντος έσκοτισμένον, τό ψεύδος, δπερ 
πανταχοΰ μοιραίως θά  μέ άκολουθή, ψεύδος πρός τόν σύζυγόν μου, 
εις δν θά  ώφειλον ν’ άποκρύπτω αιωνίως πόσον είμί τής εμπιστοσύνης 
αυτού άναξία, ψεύδος πρός τό τέκνον μου, ού θά  κλέπτω τόν σεβα
σμόν, ψεΰδος πρός τήν ιδίαν μου καρδίαν, ήτις δέν γινώσκει πλέον 
τί θέλει καί τί αγαπά. ’Ιδού ό βίος δστις τού λοιπού μοί έπιφυ- 
λάσσεται. Καί μοί όμιλεΐτε περί εύτυχίας σείς, είς δν θά  οφείλω 
τήν άθλίαν ταύτην ύπαρξιν, σείς δστις μέ έδιδάξατε τί έστιν αίσχος, 
σείς τοΰ οποίου καί τό ό'νομα έπεθύμουν νά λησμονήσω καί τήν 
άνάμνησιν, σείς δι’ ου έπροξένησα είς τά προσφιλέστατα, μοι δντα 
κακόν άνεπανόρθωτον! . . . Ά λλά  δέν έννοεΐτε λοιπόν τοΰτο, μοί 
έμποιεΐτε φρίκην.

—  Αρκεί, άνέκραξα, άγανακτών καί κατάπληκτος · δέν γνω
ρίζετε τί λέγετε! —  δέν ήδυνάμην ούδέ λέξιν άλλην νά άρθρώσω · 
ή γλώσσά μου έδεσμεύετο έν τφ λαρύγκι, εφερον τάς χείρας έπί 
τοΰ μετώπου μου ωσεί αισθανόμενος δτι εμελλον νά παραφρονήσω · 
δταν ύψωσα τήν κεφαλήν έκείνη ειχεν έπαναπέσει έπί τής έ'δρας · 
άνέπνεεν έναγωνίως · έφαίνετο δλως καταβεβλημένη.

Ύπέφερον έφ’ δσον ήλπιζον · ήδη δέν ήσθανόμην τό άλγος. 
Ου μόνον πάσα ελπίς ειχεν άποσβεσθή, άλλά καί τήν καρδίαν μου 
μετά τόν τελευταϊον καί δεινόν τοΰτον κλονισμόν ήσθανόμην άπο- 
νεκρωθεΐσαν έν έμοί. —- Ησυχάσατε, κυρία, ύπέλαβον μετά τόνου 
δστις ειχεν άποβή γαλήνιος · θά  άπέλθω · άπό τής στιγμής ταύτης 
δύνασθε νά έξαλείψητε άπό τοΰ βίου ύμών τήν άνάμνησιν μου. 
Ούδέ λόγον δ’ άκούσητε πλέον περί έμοΰ. Τά πάντα θά πράξω ΐνα 
τήν ήσυχίαν σας έξασφαλίσω · εύαρεστήθητε μόνον νά μοί εί'πητε 
πώς δύναμαι νά καταστήσω αύτήν βεβαιοτέραν. Ποΰ θέλετε νά 
μεταβώ; ποία άπόστασις δύναται έπαρκώς ν’ άποχωρίση ή μ ά ς ; τί 
δύναμαι νά πράξω ΐνα. καί άπό άπλής τίνος άναμνήσεως σάς προ- 
φυλάξω; ·

Δέν ήτο πλέον ή αύτή γυνή. Ό  άγών είς ον ειχεν ύποβληθή 
ειχεν αύτήν έξαντλήσει · άπό τού προσώπου αύτής έξηφανίσθη ή 
έ'κφρασις τής ένεργείας τής θελήσεώς· ε'κλαιεν. Ή  φωνή αύτής, 
δταν έλάλησεν, ειχεν ικετευτικήν τινα γλυκύτητα. —  "Εν πράγμα 
μόνον, έν δύναται νά μοί παράσχή μικράν ήσυχίαν. Ά ν  αισθάνεσθε 
πρός έμέ οίκτον, μή άπορρίψητε τήν παράκλησίν μου, δσφ παράδοξος 
καί άν ήθελε φανή ύμΐν αύτη· σκέψις τις μέ βασανίζει· δτι μετά 
τής έμής καί τήν ίδικήν σας ζωήν έτάραξα. Λοιπόν! θ ’ άπαλλαγώ 
τής σκέψεως ταύτης μόνον καθ’ ήν ήμέραν ήθελον μάθει δτι ένυμ- 
φεύθητε. —  Δέν ήδυνήθην νά καταστείλω έκιεώνησιν είρωνίας καί 
οργής: —  Δότε μοι ύπόσχεσιν, λόγον ιερόν, άμετάκλητον, οίον δίδει 
τις είς έτοιμοθάνατον, δτι έντός μικρού, εύθύς ώς ήθέλετε δυνηθή, 
θά έγείρητε τόν φραγμόν τοΰτον μεταξύ ήμών, διότι βλέπετε, έξηκο-
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λούθησεν έν έπιτεινομένή έξάψει, έφ’ δσον γινώσκω οτι εισθε ελεύ
θερος, θά  μοί φαίνεται πάντοτε δτι δέν ειμεθα κεχωρισμένοι · θά 
νομίζω δτι αισθάνομαι περί έμέ τό πνεΰμά σας καί ουτε νύκτα ούτε 
ήμέραν θά ήμαι ήσυχος. Όταν νυμφευθήτε δέν θά  τολμώ πλέον 
νά σκέπτωμαι περί ύμ.ών· θά. δυνηθώ τότε νά πιστεύσω, δτι μ’ ελη- j 
σμονήσατε, θά  δυνηθώ ίσως καί έγώ αύτή νά σάς λησμονήσω · ί 
σκέφθητε πόσον ήδη είμί δυστυχής. Πρέπει λοιπόν νά υποφέρω 
έφ’ δρου ζωής, δπως νΰν, ένφ άφ’ ύμών έξαρτάται νά μοί παράσχητε j 
τήν γαλήνην; Θά πράξετε τοΰτο, δέν έχει ουτω; . . . άπαντήσατε.

Έμεινα έκεΐ, άφωνος καί έκπληκτος · παρατεταμένον ρίγος 
έκίνει δλον μου τό σώμα · άπό τινων λεπτών ιδέα τις έφώτισε τό 
πνεύμά μου · έπανέβλεπον τήν εύτυχίαν · άλλ’ ή εύτυχία αυτη ήν 
άνευ έλπίδος. Τήν σιωπήν μου έξέλαβεν ώς άρνησιν. —  Δέν 
θέλετε; είπε τάς χείρας συμπλέκουσα · άλλά τότε τί δ ’ άπογείνω, 
θεέ μου; αύτη ήτο ή μόνη μου έλπίς. Δέν μέ έννοεΐτε λοιπόν;

Ναί ήννόουν αύτήν καί ή ψυχή μ.ου συνεταράσσετο. Έλαβον 
αύτης τάς χείρας καί τήν έβίασα νά μέ προσβλέψη. —  Ακούσατε 
μου καλώς, είπον · οί φόβοι καί ή φρίκη σας είσίν έ'ρως. Αγνοείτε 
καί υμείς αύτή τοΰτο άλλ’ είνε άληθές. Είμαι ήδη βέβαιος δτι μέ 
αγαπάτε. Α πωθούσα τόν έ'ρωτα τούτον ύποφέρετε ούχ’ ήττον ή έγώ, 
καί αισθάνομαι —  άκούετε; —  αισθάνομαι δτι ή εύψυχία ύμών 
θά  ύποχωρήση δσον μεγάλη καί άν ή · άν ήθελον ή θλίψις μου 
τήν στιγμήν ταύτην είς χαράν θά μετεβάλλετο · ακούσατε τήν καρ
δίαν σας, ήτις πάλλει ένφ κρατώ τήν χεΐρά σας. Λοιπόν! σάς 
αγαπώ καί σάς θαυμάζω πλειότερον ή δσον έπεθύμουν. Νομίζετε 
δτι θά  ευρητε έν τή λήθή τήν άνάπαυσιν · έ'στω. Σάς άπαρνοΰμαι, 
έλευθέρως, έξ ολοκλήρου. 'Ορκίζομαι ύμΐν δτι θά  νυμφευθώ · υπό- 
σχομαι ύμΐν δτι ούδέ κατά διάνοιαν θά  μολύνω τήν εικόνα υμών, 
ούτε τό άκρον τής έσθήτος ύμών δ’ άσπασθώ · άλλ’ είς άντάγγαλμα 
τούτου —  δπερ είνε πολύ πλειότερον ή αν τήν ζωήν μου αυτήν 
προσέφερον ύμΐν —  θέλω μίαν έκ τοΰ στόματός σας λέξιν. Άλγει- 
νοτέρα τής ιδέας τού ν’ άπολέσω υμάς θά μοί ήτο ή ίδέα δτι δέν 
ήγαπήθην ύφ’ ύμών. Γνωρίζω δτι τοΰτο είνε άνυπόστατον, άλλά. τό 
εΐπετε, τό έπιστεύσατε ίσως. Άναλάβετε τήν σκληράν ύμών γλώσσαν 
μηδέν φοβήθητε, θά  μ.οί είσθε ίερωτέρα νΰν ή πρότερον. Άναλο- 
γίσθητε οποίαν θά  βιώσω δπαρξιν · μία μόνη άνάμνησις θά  συντηρή 
τήν ζωήν μου · μία μόνη θά  φωτίζη τήν ψυχήν μ.ου άκτίς: ή λέξις 
αυτη, ήν θά προφέρητε καί τήν όποιαν γονυπετής θ ’ άκούσω, διότι 
έ'σται συγχρόνως ή καταδίκη καί ή εύδαιμονία μου. Εί'πατέ μοι, 
τό πρώτον καί τό ύστατον, δτι μέ άγαπάτε!

Δέν άπήντησε τά χείλη της έτήρησαν άχρι τέλους ίερώς τής 
ψυχής τό μυστικόν, άλλ’ οί μεγάλοι αύτής καί διαυγείς έκ τών 
δακρύων, ών έπληροΰντο δφθαλμοί μ’ έπέτρεψαν ν’ άναγνώσω έν 
αύτοΐς τήν άλήθειαν. Έκρυψα τήν κεφαλήν έν ταΐς πτυχαΐς τής 
έσθήτός της, δέν έτόλμων νά τήν άτενίσω.

Μετά μικρόν ό υιός αύτής προσήλθε τρέχων. Έλαβεν αύτόν 
έπί τών γονάτων, τόν ήσπάσθη μετά πάθους καί έπί μακρόν εθλιψεν 
αύτόν έπί τής καρδίας της · μεγάλα δάκρυα έ'ρρεον άπό τών όφθαλ- 
μ,ών αύτής καί ώλίσθαινον ώς άδάμαντες έπί τών πλοκάμων τής 
κόμης τοΰ παιδιού.

—  Διατί κλαίεις μητέρα; ήρώτησε.
—  Διότι σέ άγαπώ . . . Σέ άγαπώ, τέκνον μου άγαπητόν.
Έν τφ διαδρόμφ ό κρότος βηματισμού ήκούσθη. — Ιδού,

ό πατέρας έρχεται, άνέκραξεν ο μικρός. Έσπευσε πρός συνάντησίν του.
—  Θέλετε ν’ άπέλθω ; θέλετε νά μείνω; θά  δυνηθώ νά σάς 

έπανίδω πριν ή άπέλθω.
Ή  χροιά αύτής ύπέστη άδιόρατόν τινα μεταβολήν. —  Ό χι, 

άπήντησε μετά τινα σιγήν. Διατί έκ νέου νά ύποφέρωμεν;
Ά λλ ά  τότε, είπον βαρυαλγών, άποχωριζόμεθα . . .  διά παντός.
Μοί έτεινε τήν χεΐρά της ώς τό μάρμαρον ψυχράν · προσ- 

εκόλλησα έπ’ αύτής τά χείλη · δέν ήδυνάμην ν’ άποσπασθώ αύτής. 
—  Σάς παρακαλώ, είπεν, ιδού ό σύζυγός μου . . .

Ή  θύρα άνεώχθη πράγματι καί έφάνη έπί τής ούδοΰ ό στρα
τηγός φέρων μικρόν δίκτυον καί τόν υιόν του κρεμάμενον άπό τοΰ 
τραχήλου του.

Δέν τολμώ νά είσέλθω · αύτά τά κατηραμένα ελη μ’ έ'χουν 
είς μίαν κατάστασιν . . . Καλήν ήμέραν κόμη. ΙΙώς είσθε σήμερον 
Νατάσια; —  Ή  άμεριμνησία του ήν κακώς προσπεποιημένη.

—  Είσέλθετε δπως είσθε. Ό  κόμης άναχωρεΐ καί έπιθυμεΐ 
νά σάς άποχαιρετίσή.

Ά ! άναχωρεΐτε;
— Ναί, στρατηγέ · άπόψε ή αύριον.
—  Θά σάς έπανίδομεν έλπίζω;
—  Ηεβαίως · θά  έ'λθω, αν τό έπιτρέπητε, νά θλίψω άκόμη 

μίαν φοράν τήν χεΐρά σας. Ήσθανόμ,εθα καί οί τρεις τήν άνάγκην 
νά συντάμωμεν τήν σκηνήν ταύτην · ό στρατηγός έκινήθη πρός τήν 
θύραν, έχαιρέτισα τήν κυρίαν Β . . . καί -έξήλθομεν μετά τοΰ 
στρατηγού.

Είς ποίαν διετέλουν κατάστασιν κατά τό λοιπόν τής ήμέρας 
ταύτης διάστημα δέν θά επιχειρήσω νά ε’ίπω · ή απελπισία δέν 
περιγράφεται · πρέπει νά έ'χή τις πείραν αύτής · ο δέ ύποστάς τά 
μαρτύρια αύτής δέν δύναται νά λαλήση, έβάδιζον έντός τού δωματίου 
μου άφωνος, ένεός, συντετριμμένος, αδυνατών καί μίαν νά συλλάβω 
σκέψιν. Είδός τι νάρκης μέ κατεκυρίευε καί τις χαύνωσις, ήν ούτε 
ήθελον, ούτε ήδυνάμην νά διασείσω · ήσθανόμην βραδέως διολισθαΐνον 
ψΰχός τι άπό τοΰ έγκεφάλου μου είς τήν καρδίαν · έκαστον τής 
ψυχής μου μόριον κατέτηκε μία τών σκληρών έκείνων θλίψεων 
καθ’ ών ούδεμία ισχύει άντίδρασις, καθόσον πάσα τοιαύτη άπόπειρα 
άποβαίνει ανωφελής · άλλά παραδίδεταί τις είς αύτήν καί καθίσταται 
ερμαιον τοΰ σκληρού άλγους.

Έν έμ,οί δ ήθικός άνθρωπος έδιχάζετο είς δύο μέρη, ών τό 
μέν ύφίστατο τήν θλίψιν, τό δέ έτερον διελογίζετο καί προσεπάθει 
ενίοτε νά κρίνη τήν κατάστασιν. Έλεγον καθ’ έαυτόν. Έγνώρισα 
άλλους έρωτας, άλλας άπάτας, άλλας θλίψεις, διατί ούδεμία 
τούτων τόσφ βαθέως δέν μέ συνεκίνησε; . Ύπάρχουσι λοιπόν συμ- 
φοραί άπό τών όποιων άνακύπτει τις καί παραμυθεΐται καί ετεραι 
άνεπανόρθωτοι ώς δ θάνατος; έσκεπτόμην ώσεί μή έπρόκειτο περί 
έμοΰ · άνεμιμνησκόμην παλαιάς τίνος δοξασίας, καθ’ ήν πάς άνθρωπος 
απαξ έν τφ βιφ συναντά τήν εύτυχίαν του. Τήν ειχον εύρει καί 
έγώ, άλλ’ ήδη τετέλεσται. Έλάμβανον μηχανικώς τόμον τινά έκ τών 
έπί τής τραπέζης μου κειμένων · άνεγίνωσκον περικοπάς τινας, είτα 
τό βιβλίον κατέπιπτεν άπό τών χειρών μ.ου καί έ'μενον ακίνητος τούς 
όφθαλμούς προσηλών είς τό κενόν, ζητών νά συλλάβου τάς διά τοΰ 
νού διερχομένας άλλά διαφευγούσας αύτόν σκέψεις.

Κατέβην κατά τήν συνήθη ώραν είς τήν αίθουσαν. Ά ν  ύπάρχή 
έν τφ άνθρώπφ τι έκ τής ατελούς αύτοΰ φύσεως, δπερ δφείλει νά 
θαυμάση τις καί σεβασθή, είνε ή δύναμις τής θελήσεώς ή έπιτρέ- 
πουσα αύτφ νά συγκαλύπτη τήν άγωνίαν τής καρδίας διά τοΰ προσ
ωπείου τής άταράχου άδιαφορίας. Τφ άνθρώπφ δέδοται νά έ'χή τό 
πένθος καί τήν κόλασιν έν τή καρδία καί είς τά χείλη τό μειδίαμα. 
Κινείται, όμιλεΐ, φαίνεται ενδιαφερόμενος είς τοΰτο ή έκεΐνο, καί συγ
χρόνως διερωτάται άν είνε ζών ή νεκρός. Ειχον καθεσθή παρά 

j τινα τράπεζαν, έφ’ ής πλήθος υπήρχε βιβλίων καί έφημερίδων 
έλάμβανον έξ αύτών αλληλοδιαδόχους ούδεμίαν εχων συναίσθησιν,

| δτε παρετήρησα έτερον πρόσωπον προσελθόν καί λαβόν θέσιν άπέ- 
ναντί μ.ου. Ή ν ή κυρία Διλοάρ, ήτις έπί τού βελουδίνου ανακλίντρου 

| έπεδείκνυε τόν θαυμάσιόν της βραχίονα καί ύπό τό φώς τών λαμ
πτήρων έγυμνάζετο νά ρίπτη σπινθηροβόλα βλέμ-ματα. Ό  επόμενος 
διάλογος συνήφθη μεταξύ ήμών. —  Είσθε πάντοτε δυσηρεστημένος 
κατ’ έμοΰ;

—  Έ γώ κυρία; καί διατί;
—  Παρετηρήσατε βεβαίως, ύποθέτω, δτι δέν άντηλλάξαμεν 

πολύ φιλικούς λόγους χθές.
—  Ούδέν παρετήρησα έκ μέρους ύμών πταίσμα.
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—  Μήπως σημαίνει τοΰτο οτι μέ σογχωρεΐτε;
—  Έπεθόμοον νά εχω άφορμήν νά πράξω τοΰτο . . . δταν 

τό επιθυμείτε · άλλ’ δπως συγχώρηση τις απαιτείται νά έ'χη ύποστή 
προσβολήν τινα.

Έρυθρίασεν ολίγον. —  Δέν είσθε καλός, τό γνωρίζετε; ΙΓρέπει 
λοιπόν νά σάς φοβήταί τις.

—  Θά ήτο άδικον τοΰτο, αγαπητή κυρία. Δέν εβλαψά ποτε 
ουτε τήν μυίαν.

—  Τήν μυίαν ’ίσως · τέλος πάντων, έστω · δέν θέλω νά φαί- 
νωμαι δύστροπος, φιλόνεικος · επιθυμώ πολύ νά σάς πιστεύσω. 
Λοιπόν εΓμεθα φίλοι;

—  Ούδέποτε ύπήρξαμεν εχθροί.

Α ναχωρώ  μετά τινας ήμέρας, είπε · θά  έ'λθητε νά μέ ’ίδητε είς 
Παρισίοος;

—  Βεβαίως, αν αγαπάτε.
—- Μοί τό ύπόσχεσθε, δέν εχει ουτω ; Μή τό λησμονήτε 

διότι τό θέλω όπωςδήποτε . . . πολύ· θά  σάς περιμένω καθ’ έκάστην 
καί αν βραδόνητε νά έ'λθητε θά πιστεύσω δτι μ’ έλησμονήσατε. 
Άπέσπασε ρόδον, δπερ εφερεν έπί τοΰ στήθους καί μοί ετεινεν αύτό 
μετά τοΰ υφους, δπερ προσλαμβάνουσι τά παιδία δταν άγνοοΰσιν αν 
θέλωσιν νά κλαύσωσιν ή νά γελάσωσιν. —  Έν τούτοις, ιδού τι τό 
όποιον θά  μέ κράτη είς τήν μνήμην σας · απόψε τούλάχιστον. Τί 
θά τό κάμετε; ποΰ θά τό θέσετε;

νΩ ! δπου αγαπάτε, κύρια μου · έδώ. —  Ιδέα  τις αίφνης μοί

Η ΙΙΕ Ρ ΙΣ Τ Α Σ ΙΣ  ΚΑΜ ΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕΠ ΊΉ Ν.

—  Τφ δντι, δχι · άλλ’ ένδομύχως ή μην δοσηρεστημένη καθ’ ; επήλθε · προσήλωσα τό άνθος λίαν έπιδεικτικώς έπί τής κομβιο- 
ύμών · τώρα έτελείωσε καί δέν θά έπαναληφθή τοΰτο. Έλάλει | δόχης μου.
ταχεία: καί ταπεινή τή φωνή τούς οφθαλμούς προσηλούσα έπί τοΰ ; Όταν έπανήλθομεν είς τήν αίθουσαν ό -σπανός μαρκήσιος
βιβλίου δπερ έφυλλολόγει. Είς άπόστασιν δέκα βημάτων ό καστε- j  ήν κάτωχρος έξ οργής· δτε δέ άπεσυρόμην μετά μίαν ώραν έπλη- 
λανός αύτής ιππότης τήν παρετήρει δεινώς συνοφρυούμενος · έφαίνετο j σίασε πρός έμέ. —  Μίαν λέξιν, είπε, καί άφοΰ έμείναμεν μόνοι. — 
άμηχανούσα ύπό τό βλέμμα αύτοΰ. —  Πνίγεται κανείς έδώ, είπε, j  Δέν μοί άρέσκει, κύριε, νά φέρετε τό άνθος τοΰτο. 
θέλετε νά περιπατήσωμεν ολίγον είς τόν κήπον; Έξήλθεν άπό τής : —  Λυπούμαι διά τοΰτο κύριε, διότι τό άνθος τοΰτο εχει καλώς
είς τόν λειμώνα φερούσης θύρας· ήκολούθησα αύτήν καί έπί τέταρτον I έν τή θέσει του καί θά  μείνη έν αύτή. —  Έν όλίγαις λέξεσιν 
ώρας έβαδίζομεν περιφερόμενοι κατά μήκος τών πεφωτισμένων τής έκανονίσθη ή μεταξύ ήμών υπόθεσις■ άμφότεροι έξ ίσου έποθοΰμεν νά 
αιθούσης παραθύρων. Ήκοοον αύτής άδιακόπως καί περί πάντων j ’ίδωμεν αύτήν τοιαύτην λαμβάνουσαν τροπήν. Καί ιδού πώς τήν έπιούσαν 
ομιλούσης καί άπήντων τυχαίως. Ή  φωνή της ήν δι’ έμέ θόρυβος, j περί τήν δεκάτην ώραν ό μαρκήσιος καί έγώ εύρεθημεν αντιμέτωποι έπί 
ού ό κενός ήχος μέ ήνώχλει καί μ’ έκούραζε · τέλος έσίγησεν. —  | τοΰ πεδίου. ("Επεται τό τέλος.)
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