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Ό άνθρωπος ύπάρχει μιμητικός, διότι ύπάρ- 
χει επιδεκτικός τελειοποιήσεως. Έλλείπουσιν δ’ 

αύτώ πλέον ούχί τά μαθήματα, άλλα τά ύπο- 
δείγματα. Λάβετε κύτόν έκ τής ιστορίας, και 
κοατεϊτε αύτόν άκαταπαύστως πρό τών οφ

θαλμών τών ύμετέρων τέκνων. Τκ τέκνα ταύτα 
θέλουσι καταστή λαός, και ύ λαός ούτος θέ)<ει 
τιμήσει ύμας διά της ύπερβάσεως*  θέλει μετα
δώσει τό δνομκ ύμών εις τούς μεταγενεστέρους, 

και τον ύμέτερον φόρον πολιτιστού πρός τόν ύ- 

πέρτατον πολιτιστήν.

αρκούντως γνωστόνΔέν υπάρχει κατα π ο-
σον τό πλήθος, ου αί παρεκβάσεις περιέχουσι 
τοσούτους κινδύνους και εγκλήματα, υπάρχει 
επιδεκτικόν έντυπώσεως πρός τό ώραϊον, και 

κατά πόσον εις τών ενθουσιασμών αύτών περι
κλείει εύψυχίαν κκΐ αρετήν. Έπιτραπείτω μο& 
ινα παραθέσω έν παράδειγμα, έν φ αύτός ένώ 
ύπηρξα δράστης και μάρτυς, και δπερ έστιν' α- 
ξιον άφηγήσεως.

Καθ’ ην ζιγμήν έκήρυττον, λέγει ο Λαμαρτΐ- 
νος, έπι της ιδίας πλατείας τών επαναστατικών 

εκτελέσεων, την κκτάργησιν της θανατικής 
ποινής, και όπου ώμίλουν πρός τόν λαόν φρικι- 
ώντα και αναποφάσιστον όπως πείσω αύτόν νά 
παραδεχθώ τό θέσπισμα τούτο, άφοπλισμήν τών 
εκδικήσεων και άμοιβαίαν άμνηστείαν τών κομ

μάτων, οί λόγοι μου διεκόπησαν και τά βλέμ
ματά μου έθαμβώθησκν ύπό ύποκώφου θορύ

βου δεξιά μου, εις ολ γών βημάτων άπόστασιν 
άπ’ έμού. Ένόμιζον ίν πτώμα εις την σωρείαν 
έκιίνην τών νεκρών, οΐτινες έμελλον νά κηδευ- 

θώσι δημοσία. Τό σώμα έκεΐνο άνήκεν είς δε 

καοκταετή νέον τινά, υιόν πτωχής χήρας, οστις 
πρό τριών ημερών είχε προσβληθη τυχαίως ύπό 
σφαίρας έκ τών άνταλλασσομένων μεταξύ τών 
μαχομένων. Ήτο ήμικάλυπτος διά τού έπενδύ- 

του αύτού, δν ειχον ρίψει έπι τών κνημών αύτού' 

έπι τού αίματοφύρτου ύποκαμίσου αύτού άνηρ- 
τκτο χαλκούς σταυρός παρά τό στήθος*  ή ·ώ- 
ρκία κεφαλή έκραδαίνετο έπι τού άκρου τού φέ
ρετρου μεταξύ πρασίνων τινών φύλλων πύξου η 

δάφνης. Γυνή τις παρηκολούθει τό σώμα ολοφυ- 
ρομένη πρός τό μέρος είς δ φέροντες αύτό διηυθύ- 
νοντο βραδέως και μετά κόπου διά μέσου τού 
πλήθους έκείνου. Έκεΐ δ’ έφθασαν παρά τήν 

κιγκλϊδα, παρά τόύπόβαθρον, τόπλήθος έκώλυ- 
σεν αύτούς ινα έπιτελέσωσι τό εύσεβές καθήκον 
αύτών. ’Έστησαν σχεδόν ένώπιόν μου. ’Αγαθός 
τις τήν καρδίαν, γενικός γραμματεύς τής δη- 

μαρχίας τών Πκρισίων εύρισκόμενος κατά τήν 
στιγμήν έκείνην δπισθέν μου, έλαβεν οίκτον πρός 

τήν γυναίκα έκείνην, ύπόχρεων νά κλαίγ και 
θρηνή έν τώ μέσω τού ταραχώδους έκείνου όχλου 

παρά τό σώμα τού έαυτής τέκνου. Διέσχισε 
τό πλήθος, και λαβών τήν γυναίκα έκ τής χει- 
ρός, εσυρεν και εθηκεν αύτήν άνά μέσον έμού και 
αύτού όπως μή ώθήται ύπό τού πλήθους.

Έξηκολούθουν νά δημηγορώ πρός τό πλήθος, 
ότέ μςν έπευφημούν, οτέ δέ καταπίπτον είς ά- 
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ζραν σιγ*ήν*  ομάδες τινές προς τά δεξιά μου έ- 
φκίνοντο διστάζουσαι μεταξύ της έπιθυμίας του 

νά φανώσι γενναιόκαρδοι έκ τού φόβου μη δη- 

λώσωσιν εαυτούς δειλούς. Ό γενναίος γείτωνμ,ου 

επωφελ·ήθη την έπικρατησασαν προς στιγμήν 

σιγήν και άπηύθυνε λέξεις τινάς καλοκάγαθίας 

και παραμυθίας προς την θρηνούσαν γυναίκα. 

«Εννοείτε ; είπε προς αύτήν*  δ ρητωρ μέλλει 
»ν’ άναγνώση προς τδν λαδν, και προσπαθεί ινα 
πείση αύτδν όπως κύρωση ίν τώ/ ίερωτέρων 

>> θεσπισμάτων, άπερ δύνανται νά έξιλεώσωσι τδν 

»θεον ινα συγχώρηση τδ έν ταϊ; έμφιλίοις πά- 
»λαις χυνόμενον αίμα τδ θέσπισμα τούτο κκ· 
»τκργεΐ δια παντδς την θανατικήν ποινήν, ην 

ϊοί άνθρωποι μετεχειριζοντο κατ’ άλληλων άμοι- 
»βαίω;.Έπικυροΐ δ’έκ προτέρου την ανοχήν τών 

»φροννμάτων, τδν σεβασμόν τών ηττωμένων, τδ 
» απαραβίαστου της ανθρώπινης ζωής.—Μάλι- 

»στα, κύριε, εννοώ,» άνεφώνησεν ή μητηρ ά- 
νορθωθεΐσα έπι τών άκρων τών ποδών αύτης, 
όπως ιδη τδ προσωπον τού υιού και άποτείνουσα 

πορρωτερω την έαυτης φωνήν, ώσει ηθελεν ινα 
ό νεκρός άκούση αύτης*  έπειτα ύψώσασα αίφνης 
τάς έαυτης δύο χειρας μετ’ ένθουσιασμού πρδς 

τδν ούρκνδν. «Ά ! έπανέλαβεν, έάν τδ πτω- 

»χδν τέκνον μου είχε δυνηθη νκ ζηση άρκούν- 

»τως όπως λάβη γνώσιν τού θεσπίσματος τού- 

»του, ήθελε λογισθη εύτυχές άποθνηοκον ! . . . 

»και έν τοσούτω μέ ηγάπα μεγάλως ! » προσ- 
έθηκε, χύνουσα αύθυς πίκρα δάκρυα.

Ή έπιφώνησις αυτή της γενναίας μητρδς, και 
τδ τεκμηριον 8περ έξεδ'ήλου ουτω περί τών αί - 

σθημάτων τού υιού αύτης ζώντος έπι τού πτώ

ματος τού υιού αύτης νεκρού, άπέσπασεν έκ 
τών πλησιεστέρων ομάδων κραυγήν θαυμασμού 
μεταδοθεΐσκν άπδ στόματος είς στόμα μεταξύ 

τού πλήθους, δ υπέρ τού ωραίου θαυμασμός 
κκτέλκβεν αύτδ, ώς δ υπέρ της ανθρωπότητας 
ενθουσιασμός είχε καταλάβει την μητέρα. Έ- 
πανέλαβον την δημηγορίαν, τδ πλήθος συνε- 

κινήθη και τδ θέσπισμα ύπερίσχυσε.

Παρόμοια παραδείγματα ού μόνον είσιν αφη

γήσεις, άλλά πειθοί. Πολιτίζουσιν ού μόνον τδ 

πνεύμα, άλλα και την κκρδίκν άποκκλύπτου- 

σι την ηθικήν ώραιότητα, και, δεικνύοντκ αύ- 

την, ποιούσιν αύτήν κατάδηλον και άξιομίτη- 

τον. Έκν δ υίδς της γυναικδς έκείνης δεν εί- 
χεν άναγνώσει έν τη παιδική ηλικίζ τκς άοη- 
γησεις αιτινες δ.δάσκουσι την ώραιότητα της 

μεγαλοψυχίας, ούδέποτε ήθελε δώσε· είς την έ- 

αυτού μητέρα τον λογισμόν κκί τδ δικαίωμα 

ν’ άπαντηση ούτω περί αύτού*  έκν ή μητηρ 
δέν είχεν άναγνώσει τδ εύαγγέλιον, ηθελεν α

παιτήσει την έκδίκησιν, άντί νά ζητηση την 

μεγαλοψυχίαν έν δνόματι τού πτώματς τού 

τέκνου αύτης*  έκν δ λαδς έκεΐνος δέν είχε συγ- 

κινηθεΐ ες ένθουσιασμού πρδς την θλίύιν, ή έγ- 

καρτέρησις καί δ οίκτος της μητρδς έκείνης ού
δέποτε είχον άνευφ/μηθη.

Ιδού η ίστορί-**  ! Ό υίδς άποθνήσκει, ή μη

τηρ συγχωρεΐ, δ λαδς επευφημεί, δ ιστορικός 
συγγράφει τ*ήν  διηγηην ταύτην, καί η στάθ

μη’ τού πολιτισμού, ητις δέ; κατέρχεται αύθις 

άπ τού ύψους εκείνου, άνυψούται διά μ.ιάς συγ- 
κινησεως, δι’ ένδς δακρύου καί μ.ιά; αρετής.

Όλί*α  τινα έδει περί της δήθεν κκταπτώ- 

σεως της φιλολογίας -ήτις, κατά τινα άγέρωχκ 

ποιήματα, έζευτελίζεται καί εκπίπτει έκχυ- 
δαϊζομένη κκί χρησιμοποιούμενη δικ τκς πολυα- 

ριθμοτέρας καί τκς ηττον πεπαιδευμένα; τά
ξεις. Ιδού, έπί τού άντικειμένου τούτου, επιστο

λή τις ανέκδοτος άπευθυνθεΐσα παρ’ εμού, πρδ 

ολίγων έτών, πρδς φίλον έκφράζοντά μοι την 

αμφιβολίαν ταύτην. Ή επιστολή εκείνη ευρίσκει 

ένταΰθα την έαυτης θέσιν καί έφαρμ.ογην:

«Άπδ τών μάλλον νεανικών μου έτών, έπι- 
σκεπτόμενος την ’Ελβετίαν, την Γερμανίαν, την 
Σκωτίαν, ξενιζόμενος παρά ται; πτωχοτάταΐς 
καλύβαις τών ομων,συναντών πανταχού σχε- 
δδν παρά ταΐς ξενιζουσί με οίκογενείαις χωρικών 

πεπαιδευμένας καί μετόχους τεχνών, θεωρών έν 

τώ κοινώ θκλάμ.ω, παρά την θερμάστραν, την 
Αγίαν Γραφήν, μ.ικράν βιβλιοθήκην έκ ποιητών 
τεταγμένων έπί ξυλίνης σειράς θέσεων παρά 

τά χάλκινα οικιακά σκεύη, θηρευτικήν σάλ- 
πιγκα, πλαγίαυλον, κλειδοκύμβαλον παρ’ έρ· 

μαρίου έκ ξύλου καρύκς, άκούων τν) Κυριακτί 

τηύς υιούς καί τάς θυγατέρας τη; οίκογεν-ίκς 
άυκγινώσκοντας ύψιφώνως τζς ωρκικς ωδκς 

τού Γαίτου, τού Σχι/.λέρου, τού Β^υρου, η κρου- 
οντες έπί τ?ύ κλειδοκυμ.βζλου τζς ούρκνίους 

μελωδίας τ^ύ Μάζκρτ.υ, ειχον είπ-ϊ κκτ’ έ- 
μκυτόν: Διατί δ χωρικός κκί δ τεχνίτης γάλ- 
λος δέν έχουσιν, έν τη έκυτών κκλ>βϊ,η τώ 

πενιχρώ οίκω είμδ άθλίκς κεχρωμκτισμένκς 
εικόνας, άνηρτημένας δι’ ένδς ήλου έπί τού κε- 

κκπνισμένου τοίχου, ασμκτκ έν οίς τδ δνομκ 

τού θεού κηλιδούτκι δσω κκί η ε’κών αύτού 

δυσμορφούται ύπδ τού; έσπιλουμένου; ύάλου;, 
'/,χτερρΌυ.ωυ.ί^χ τινά κκί κκούσικ μ,υθιστορημκ- 

τκ ανουσίων συγγραφέων;
«Μη ύπάρχ*/)  έλλειψις καλαισθησία; έν τώ 

πνεύχατι τού λαού ; Άλλ’ δ Γερμανικός λαδς 

δέν έπροικίσθη ύπδ της φύσεω; δ.ά πλείονος ά- 

βρότητος δι’ όσης καί δ ημέτερος, καί έν το

σούτω προτιμά τούς έκυτού μεγάλους ποιητάς 
άπδ τών έκυτού ληστών, άλλ’ δ λεμβούχος της 

Βενετίας άπαγγέλλει έκ μνημης τούς στίχους 
τού Άριστίτου. άλλ*  δ νεκπολιτανδς αλιεύ; αδει 

τάς στροφάς της Άπελευθερω θείσης Ιε
ρό υ σ α λ η μ*  άλλ’ οί ραψωδοί της Ιωνίας καί 
τού ’Αρχιπελάγους έπορίζοντο τά πρδς τδ ζην 

μετκβαίνοντες άπδ θύρας είς θύρκν, είς τάς νή
σους κκί έπί τών δρέων ψαλμ.ωδούντες τάς ποιή

σεις τού Όμηρου*  άλλ’ οί Εβραίοι, έν τη αιχ

μαλωσία αύτών, έκάθηντο έπί τών οχθών τών 

ποταμών Βαβυλώνος, καί έκλεον άναμιμνησκό- 
μενοι άλ > επαλληλωςτών ύψηλών ύμνων τών προ- 
οητών αύτών καί βασιλέων, συνοδεύοντες αύτά 
διά τού ψαλτηρίου τού Δαβίδ*  άλλ’ οί λαιί της 

’Ινδίας έμάνθκνον έκ στήθους, άπ’ αύτης της 
μ.ικράς ηλικίας, τάς περιόδους τών μεγάλων έ- 

ποποιών, μ,νημείων της καταγω ης αύτών, τών 
παραδόσεων καί της ιστορίας*  άλλά τά τρια

κόσια έ<κτομμ.ύρια τών κατοικώ/ τού Ούρανί- 
ου Κράτους γινώσκουσι τά φιλοσοφικά άζεύματα 

τού φιλοσόφου καί άποφυτού αύτών Κομ.φουνίου*  
άλλ’ οί Άραβες αδουσιν είσέτι έν τη έρημω 

της Μεσοποταμίας τάς έρωτικάς καί ηρωϊκάς 
διηγ*ησεις  τού Άντάρ, τού Όμηρου τών συνοδι- 

ών*  άλλ’ οί Πίρσαι άσμκτοποιούσιν, ύπδ τάς 

πτωχικάς σκηνάς αύτών, τού; οίνου; τού Σιράζ 

διά τών θελκτικών κκί σοφών στίχων τού Σκα- 
δη, τού Όρκτίου τη; Ανατολής*  άλλ’ οί Μωκ- 

μ.εθζνοί προσκυνητκί οί μ.ετκβκίνοντες πρδς προ- 

σκύνησιν τού έν Μέκκκ τάφου τού Προφήτου ά- 
νκγινώσκουσιν, άνηρτημένους έπί τών τοίχων 

τού μνημείου εκείνου τάς ώρκιοτεοκς ποιήσεις 
άς τδ έτος η οί αιώνες ένεπνευσκν είς τού; συγ- 

γράψκντκ; αύτά; περί τού αγνού έρωτος, τών 

θ·λγ*ήτρων  της τελείας ώρκιότητος, τού άρει- 
μανίου ίππου, τών οπλών, τών κατορθωμά

των τών πολεμ.ιστών, τη; θρησκευτικής άγά- 
πης πρδς τον πλησίον, της απαραβίαστου φιλο_ 

ςενίκ;, τη; συνέσεω; τών λευκών πωνώνων, 

τών περί ηθικ*Ζ;  έντολών, τών απειραρίθμων ά- 

ρετών τού δνόμ,ατος τού θεού*  άλλ’ δ ποιμην 
τη; Σερβίας κκί της Δαλματίας έχει τά δημο

τικά ασμκτκ αύτού*  άλλ’ δ Σκώτος έχει τδν 
Όσσικνόν*  άλλά κκί αύτδς δ Ίσπκνδς έχει τούς 
έκυτού στεναγμούς δμοιοκαταληκτους, τάς ε
αυτού ίπποτικάς ωδάς, καί τήν κιθάραν. Μό
νος δ Γάλλος ούδέν έχει έκτδ; τού έν καπηλείω 

ποτηρίου αύτού καί τού μέθην άποπνέοντο< ά
σματος, όπως θέλξη τάς έκυτού χειμερινάς 

μακράς έσπέρας, οπω; στερη την σύζυγον τού 

φωτδ; της έστίκς, άντί νά δμιλη μ,ετά τών 
τέκνων αύτού καί εντύπωση είς τήν τρυφεράν 

φαντασίαν τών θυγατέρων τάς ωραίας εικόνας 

της φύσεως, τάς ιερά; έμπνεύσεις της ψυχής, 
τούς ηρωισμού; της καρδίας, τά ύποδείγματα 

τών ηθών, τά μεγαλεία τών θεών !
«Δέν είναι άθλιότης τούτο ; άλλ’ οί λαοί ών 

έποιησάμην μ,νείαν δέν ύπάρχουσι πλουσιότεροι ή 

μών καί η κκλύβη τού Σκώτου χωρικού, η σκηνή 
τού’Άραβος, η φωλεά τού Σέρβου δέν έχουσιπλέον 

σκεύη ί) εύκολίας οσας αί οίκίκι τών ημετέρω ν 

χωρικών, χιλιάκις δλιγώτερα της κατοικίας τών 
τεχνιτών τών ημετέρων πόλεων. ’Άλλως δέ, 
έπειδή είσιν ίκανώς πλούσιοι ·πω; άγοράζωσι 

παρά τού μεταπράτου τού φθινοπώρου την κ· 
ξεστον εικόνα, τδ χυδαΐον ασμα καί τά παρό

μοια, ηθελον εισθαι άρκούντως πλούσιοι οπω; 
άγοράσωσι τροφήν τινα επίσης οικονομικήν, άλλ’ 
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ύγιεινοτέραν, τ7,ς φχντανίπς χύτω'Γ μία σελίς 
του Εύαγγελίου η μία σελί; τού Ρακίνα δεν 
είναι βαρύτερα έπι φύλλου χάρτου οσω Αγροί

κος σελις βασχικόν ασμα*  μία καλή ιδέα δεν 
άςίζει πλέον τού σκανδάλου. Δεν πρόκειται λοι

πόν ένταύθα περί πενίας.
Ή αμάθεια ; Τούτο ήδύνατο νά ύπάρχη άλ

λοτε, οτε ο λαός ήγνόει τήν άνάγνωσιν, άλλ’ζπο 

τινων ήδη έτών,άφού ή ήμετέρα ν-ολαία ήρξατο 
νά κατανοτί το διανοητικόν και ηθικόν έν τοΐς 
προκαταρκτικούς σχολείοις, Αφού δ λαόςγινώσκει 
ν’ άναγινώσκτ, διά τι δέν άναγινώσκει, ή διατι 
έτι δέν’άναγινώσκει εί μή πράγματα Ανάξια Α- 
ναγνώσεως ; Διατι δέν παρατηρεί εί μή εικόνας 
τής φύσεως δυναμένας νά κηλιδώσωσι ή νά ρι- 
πώσωσι τούς οφθαλμούς αύτού ; Διατι '^φιλο
λογία, ή γλυπτική, ή ζωγραφική καί ή e/ουσική 
τού λαού έν Γαλλία, είσι τό σκάνδαλον, ή κτη- 
νωδία, το αίσχος τής τέχνης ;

«Διότι ή φιλολογία, ή γλυπτική, ή ζωγραφι
κή καί ή μουσική περιφρονήθησαν μέχρι τούδε έν 
Γαλλία, διότι ή τε'χνη άπηςιώσατο ινα κατα- 
στρ δημοτική, καί δ λαός είχεν υπάρξει Ανί- 
κανος μέχρι τών ημερών ήμών όπως ύψωθν) είς 
τάς διανοητικές και ήθικοποιητικάς Αγαλλιά
σεις τού πνεύματος.

«Καί διατι τούτο έτι ; Διότι, έξ όλων τών 

χωρών τής γής, ή Γαλλία ύπήρχεν ίσως ή χώ
ρα έν ή δ λαός κατείχε τήν θέσιν έν τώ δια- 
λογισμω τών καλλιεργούντων τα γράμματα 
καί τάς τέχνας τού πνεύματος καί τής χειρός. 
Έσκεπτόμεθα, έσχεδιάζομεν περί μελοδραμά
των διά τάς αύλάς*  έγκαταλείπωμεν τόν κινι- 

σμον καί τήν έλλειψιν νά ζωγραφώσι νά συγ- 

γράφωσι, νά χαράτσωσε, νά αδωσιν, ή μάλλον 
νά ώρίωνται διά τον λαόν.

(Άχολούθ·*).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
Ο ΜΕΤΑΞΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

1ΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΣ ΚΑΛΩΣ

(*1οε  τεύχος ΙΙον )

Θά προσθέσωμεν ολίγα περί τού τρο'που, 
καθ’ δν έκτελεΐται ή έν τοΐς υδασι κατάθεσις. 
Φορτόνουσιν αύτόν κατά τό δυνατόν έπί ενός 
αόνου ά τα ο πλοίου συσπειρούντες έπιαελώς έν 
τφ βάθει αύτού, όταν δ’ άφίκωνται είς τόν 
το'πον όθεν άρχεται ήύποβρύχιος * ραμμτ> έρ- 
γάται λαμβάνοντες άνελίσσουσιν έκάστην 
σπείραν, ήν άφίνουσι νά κατέρχηται άπό τής 
πρύμνης είς τήν θάλασσαν, καθόσον τό άτ- 
μόπλοιον προχωρεί, αφού πρώτον διέλθη διά 
τού δυναμομέτρον, ήτοι ύπό μοχλόν τινα 
φερουτα ραρη, ατινα καταμετρουσι την εν- 
τασιν τής κινήσεως.

Έπιτραπήτω ήδη ήχΐν μετά τήν βρα- 
χεϊαν ταύτην καί ξηράν έκθεσιν νά είσέλ- 
θωμεν είς τό κύριον θέμα τής διατριβής ήμών, 
νά γνωρίσωμεν τοΐς φίλοις τού «Έρμου» ά- 
ναγνώσταις, τά έπισόδεια καί τάς συγκινήσεις 
τής ένδοξου ταύτης σελίδος τής ιστορίας, ώς 
άπλοι λογογράφοι, μή δυνάμενοι νά ένδια- 
τρίψωμεν έν αύτή περισσότερον. Εϊπομεν 
συγκινήσεις, διο'τι έχει καί ή έπιστήμη τά 
τραγικά αύτής μέρη καί τάς συγινήσεις αυ
τής. Όταν άτρόμητοι αύτής σκαπανείς δια- 
περώσι Οαλάσσας καί δρη είς άνακάλυψιν 
νέων κόσμων πορευόμενοι καί έν τφ λαμ- 
πρφ τούτφ αύτών άγώνι νεαροί άποθνήσκω- 
σιν, όταν δ μέν καλύπτηται ύπό τούς φοβερούς 
παγετούς τού βορρά, πρός δν εις άνακάλυψιν 
διηυθύνετο, δ δέ θνήσκει καταπίπτων άπό τών 
ύψηλών στρωμάτων τής ατμόσφαιρας, άπερ 
ίζήτει ύπερφιάλως νά διάσχιση, δέν είναι το- 

σαύτα θύματα εις τδν βωμόν αύτής προσφε- 
ρόμενα, τόσα τραγικά συμβάντα, τόσαι συγ
κινήσεις.

Καί έν ω ταύτα έπαναλαμβάνονται καθ’ 
έκάστην, ένω έκαστον πρδς τά πρόσω βήμα 
τής έπιστήμης, έκάστη άνακάλυψις, προσ- 
τίθησιν ίσως νέαν θυσίαν ούδαμώς άποδειλιώ- 
σιν οί άτρόμητοι αύτής στρατιώται. Άγωνί- 
ζωνται θαρραλέως, καί άν άποθάνωσι, πα- 
ρήλθον ώς κομήται ’έγκαταλιπόντες όπισθεν 
αύτών τής διαβάσεώς των τά ίχνη.

Ή Ιστορία τής κατασκευής τού μεταξύ 
Εύρώπης καί Αμερικής ύποβ:υχίου τηλεγρά
φου άρχεται άπό τού 4852. Κατά τήν έπο- 
χήν ταύτην άγγλος τις μηχανικός Γισβόρν 
συστήσας έν Αμερική έταιρίαν κατεσκεύασε 
πρώτα τό μεταξύ Άγ. Ίωάννου, πολεως τής 
νήσου Νέας Γης, καί τού άκρωτηρίου Βάυ 
Νέα Γη τμήμα τού ύπερωκεανείου τήλε- 
γράφου τού συνδέονπος τάς δύο ηπείρους, 
Δύο έτη βραδύτερου δ μηχ ανικος ούτος έλ- 
Οών άνεκοίνωσε πλουσίφ τινι άμερικανφ κε- 
φαλαιούχω Κύρω Διέλ σχέδιον περί ένώ- 
σεως δι’ ύποβρυχίου τηλίγράφου τής Νέας 
ΓΤ\ς μετά τής ’Αμερικανικής ηπείρου, οτε 
διά τε τού τηλεγράφου τούτου και τών με
ταξύ Νέας Γης καί Αγγλίας έκτελούντων 
τον πλούν άτμοπλοίων ή μεταξύ τών δύο 
κόσμων συγκοινωνία θά έγίγνετο ταχύτε
ρου. Ό Κύρος Γιέλ έπεδοκίμασε καθ’δλο- 
κληοίαν τό σχέδιον τούτο, άλλά προβαί- 
νων πορρωτέρω προυβαλλε τώ άγγλφ μη
χ ανικώ έτερον σχέδιον, πολλώ τολμηρό
τερου, περί ένώσεως τής Εύρώπης μετά 
τής Αμερικής διά μεγάλου ύποβρυχίου τη
λεγράφου διήκοντος άπό Ιρλανδίας μέχρι 
Νέας Γης καί έκεΐθεν μέχρι Νέας ’Γόρ- 
κης. Προς τούτο δ άμερικανός κεφαλαιού
χος ένθαρρυνθείς καί ύπό τών γνωμών δύο 
διάσημων Αμερικανών έπιστημόνων, τού κ.
Μωρύ, διευθυντού τού έθνικού αστεροσκο

πείου τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τού 
πολλού Μόρσου, δέν ήργησε νά συστήση 
έν Αμερική έταιρίαν, ήτις έργου έσχε τήν 
κ ανασκευήν τοΰ ύποβρυχίου τηλεγράφου, 
τού συνδέοντας τήν Νέαν Γην μετά τής 
’ Ηπείρου.

Ύπελείπετο ηδη όπως σκεφθώσι περί 
τού κολοσσιαίου έργου τής κατασκευής τού 
ύπερωκεανείου κάλω. Ή έπιχείρησις αύτη 
δέν έφαίνετο εύκολος. Ύποτιθέντες τώ δντι 
ότι θά ήδύναντο νά εΰρωσιν έν τώ Α- 
τλαντικφ γραμμήν τινα, όπου τά υδατά 
δέν θά ειχον μεγίστου βάθος, πώς θα έ- 
πετύγχανον καιρού αρμοδίου, άπαραιτήτου 
γαλήνης, κάλων άρκούντως μακρόν καί 
μέσα μεταφοράς ίκανώς Ισχυρά πρός 
άποκατάστασιν τοιαύτης γραμμής ; Καί, 
τών κωλυμμάτων τούτων έξομαλισθέν- 
των, ύπήρχεν έλπίς ότι ήλεκτρικόν ρεύ
μα έκτοξευθέν ύπό βολταϊκής στήλης 
θά είχεν άρμούσαν δύναμιν δ'πως διέλθη ά- 
νευ διακοπής άπό άκρου έως άκρου τήν 
παμμεγέθη ταύτην γραμμήν; Πολλοί τών 
σοφών ούδόλως έδίσταζον ν’ άπαντήσωσιν 
άποφαντικώς είς τάς έρωτήσεις ταύτας, ιδίως 
καθόσον άφορά τήν τελευταίαν τούτέστι 
τό δυνατόν τής διαβιβάσεως τού ηλεκτρι
σμού άνευ απώλειας τού ρευστού καθ’ ό
λου τό διάστημα τού Ωκεανού.

Έν τούτοις μεθ’ δλας τάς άμφιβολίας 
ταύτας πρωτουργός τής μελλούσης γιγαν- 
τιαίας έπίχειρήσεώς Κύρος Χιέλ ούδόλως 
έδίστασε νά άρξηται τών έργασιών. Κατ’ 
αϊτησιν αύτού ή άμερικανική κυβέρνησιςά- 
νέθετο άξιωματικφ τινι του ναυτικού τήν έ- 
ξερ-ύνησιν τού βυθού τού Ωκεανού καί τήν 
ευρεσιν καταλλήλου διά τόν ύποβρυχίου τη
λέγραφου γραμμής, ένψ συγχρόνως ή άγ- 
γλική άπέστελλεν εις τόν Ατλαντικόν τον 
κυβερνήτην Δουμάν μετά τού πλοίου ΚύχΛο· 
τζος πρός τόν αύτόν σκοπό/.

(’Ακολουθεί.) .;
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Ο ΛΟΓΙΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ ΕΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΟΙΣ
Ό κόμη; Λουδοβίκο; Πατελλάνη;, ού η οι

κογένεια συγκαταριθμεΐτζι μεταξύ τών έςοχω- 
τέρων τη; αριστοκρατία; τών Μεδιολάνων, έστιν 

άνηρ ού η ανατροφή καί ο χαρακτηρ ούδέποτε 
ήθελον δυνηθη νά παράσχωσιν ύπούία; ότι θά 

ήτο ικανή νά διαπράξη έγκλημα.

Νυμφ-υθεί; πρό τινο; χρόνου, μετά τη; δεσ· 
ποινίδο; Περινόλη, δέν απέκτησε τέκνα. ‘Η γυνή 

αύτού μετά τών θέλγητρων τού προσώπου συνε- 
νούσα καί τά θέλγητρα τελειότατη; φύσεω;, ύ- 

περηγαπα τον συζυγον αυτή;, οστι;, και τοι 
εύρίσκων αύτην άξιολάτρευτον πλάσμα, πάρε 

πονεΐτο κατ’ αύτη; έπί ελλείψει διαχύσεω; καί 
οίκειότητο;·—άλλα τό παράπονον τούτο ύπήρ- 
χεν έπί τοσούτον έλάχιστον, ώστε η αμοιβαία 

συυ.πάθεια αύτών έφαίνετο οτι ουδέποτε έμελλε 
ν’ άλλοιωθη.

Πρό δεκαοκτώ μηνών, δ κόμη; Πατελάνη;, 

συνήντησε καθ’ οδόν την Σκουαρτσίναν, την θυ
γατέρα ένό; βενετού διδασκάλου τη; οπλασκία; 
και αδελφόν ετέρων ώραίων δεσποινίδων περίφη

μων έν τώ κόσμω δπου διασκεδάζουσι.
Ή Σκουαρτσίνα διατείνεται οτι ό νέο; πρώτο; 

ώμίλησε προ; αύτήν δ δέ κόμη;, άπ’ εναντία;, 
βέβαιοι οτι αύτη προσεκάλεσεν αύτόν νά δμιλή- 
ση, έξαιτουμένη παρ’ αύτού βοήθειαν καί προ

στασίαν.
Αύτη διηγηθη αύτώ οτι, καταλιπούσα τόν 

πατρικήν οικίαν, κατέστη θύμα κυρίου τινό; κα- 
ταδιωκομένη ύπό τη; δικαιοσύνη;, ότι όδηγη- 

θεΐσα ύπ’ αύτού εί; Μεδιόλανα, όπω; μεταχει- 
ρισθη αύτην προ; πορισμ.ον, ειχεν άναγκασθη νά 
διάγη βίον λίαν οίκτρόν, ότι άποποιουμένη συ- 

νεχώ; νά ύπακούη αύτώ, είχε λάβει παρ’ αύ
τού τά; φρικτοτέρα; κακώσει;.

’Πδυνηθη δέ ίνα όμιληση έπί τοσούτον έπι- 
τηδείωςώστε ο κόμη;,συγκινηθει;, συγκατένευσεν 

ϊνα έξετάση τά Γχνη τών πληγών τη; δυστυ- 

χού; κόρη;, ·η; οι οφθαλμοί ύπηρχον πλ'όρει; δα
κρύων.’

~*~
Τό δέ σπαραςί/οάρδιον τούτο θέαμα συνεκίνησεν 

φάξρ ύπέρ 

αύτν) 
πληρέστατη άνε- 
μάλιΞα δ.δζσκά-

αύτόν είς άκρον, και ύπεσχέθη οπω 

αύτη; ο,τι δυνατόν αύτώ. Έχορηγησε δ 
τά μέσα τού διζβιώναι έν τη 
ξαρτησία και τη προύμηθευσε 

λου;, οπω; συμπληρώσω 

αγωγήν αύτη;.
Ή νεανι; έγένετο 

κόσυ.ον, 
τ ·ή ν

γνωστή ,
*μον, κζί ώνόμασαν αύτην

έκ τών ώραιοτάτων 
έκείνων αϊτινε; κατέστησαν άθάνατοι ύπό τη; 
ΥΟα^ίδη.- λ-'·*·  Τ----  ~

ώρ <κ ί α ν Be νε_
7?· άληθώ;

γραφίδο; τού Τιτιανού.

Πάντα δέ ταύτα ούδεαίαν έ 
k . ·βολήν έν τώ βίω τού κόμητος*  έδείκνυτο δέ 

μάλιστα μάλλον περιποιητικό; παρά τη συζύγω 
αύτού, ητι; περί ούδ νό; έδίσταζε, διό 

μη;, κατά την εαυτού συνήθειαν, 
άπην το εσπέρα;.

Τί ήθελε δέ τότε ; 

πέπλανημένον πρόβατου 
άνδρα. Αύτό και μόνον, 

αύτη τριάκοντα χιλιάδα; 
ρητόν τούτον δρον οτι ούδέπο 

ρα έπι τού ποσού τούτου οπί 
πάλιν, καθ*  ην περίστασιν · 
ηθελεν είσθζι άξιόμεμπτος.

Αί τριάκοντα χιλιάδε; 
άφαντοι και ούδεμίαν

Άνιώσα διά τόν όλίγον διασκεδαστι 

αύτη;, ώ; δεσποινίς, επιζητούσα δέ 
τέραν κοινωνίαν, συνέδεσε σγ εσείς μετά 

τινό; υπαλλήλου έν έμπορικώ κζταστήυ.α' 
μετέβη νά συγκατοίκησή μετ’ αύτού.

ο κο- 
» X/ 

ουσεποτε

γη άποκζταστηση τό 
και νά εύρη δι’ αύτην 

‘Ημέραν τινα έ'δωκεν 

φράγκων, ύπό τόν 
»τε ήθελε θέσει -/εϊ-

ί διαγωγή

φράγκων έγένοντο 

έπονησατο παράστασιν.

. ..^τικόν βίου

■ερπνο- 
νέου

τίτε, με- 
όπου κα- 
"ά εν Με- 

διαβήματα 

τα πρώτα- 
τυνηντ^θη 

έν τώ ξενο-

τά τη; εαυτού συζύγου, εί; Στοέταν. 
τώκει έν έπαύλει τινι, οπού εμχΰε 
διολάνοις συμβαίνοντα και οτι τά < 

ταύτα τη; Σκουαρτσίνα; δέν ησζν -
Σπεύσα; άμέσω; εί; Μεδιόλανα, 

μετά τη; προστατευομένη; αύτού 
δοχείω τού Τουρίνου.

Αύτη κατ’ άρχά; ηρνηθη έπιμόνω; 
κατηγόρουν αύτη;, άλλ’ έπι τέλους ττζν ο, τι 

^'6 δυνη-,

ΕΡΜΗΣ

θεισα ν’ άρνηθυ; πάντα ύπεσμέθη οτι πλέον δεν 

ηθ-λε πράζει τι δυνάμ,ενον νά δυιαρεστησρ τόν 

κόυ.ητα, οστι; ύπέστρεύεν εί; Στρέταν παρά 
τη εαυτού γυναικί. Τό συμβάν τούτο είχε με- 
ταβάλει αύτόν πάντοτε διετέλει τεταραγμέ- 
νο;, νευρικό;, καί δέν έτρωγε πλέον την δέ 

/ύκτα καταλαμ.βανόμ.ενο; ύπο τυφου, ώμ.ιλει 
τεοι αΐσχου; γενομένου έν τώ ονόμζτι αύτού και 
πεοί τη; άνάνκη; νά έκδικηθρ τά; ύβρεις.

Ή δέ κόμησα, λίαν άνησυχο;, μη δυναμένη 

νά σκεφθνί περί άλλου τινό; άντικειμένου, ύπέ- 

θεσεν έπί τέ)χυ; οτι δ σύζυγος αύτη; ειχεν ά- 
πολέσει σημαντικόν τι χρημ.ατικον ποσόν

Τέλο; άπεφάσισεν ϊνα επανέλθη είς Μεδιόλα

να. Ζητησάση; δέ τη; γυναιζ,ό; αύτού ϊνα συν- 
οδεύσρ αύτόν, δέν άπεποιηθη. Έπανέκαμψεν 

Λοιπόν πραγματικώ; εί; τό μέγαρον αύτών.
Πρωίαν δέ τινα δ κόμης, έγερθείς δρθρου βα- 

θέω;, άνεχώρησεν έκ τη; οικία;, έπανηλθε περί 
την 1 Ιην ώραν, έχων τό πρόσωπον κζί τά; 

χεϊρα; κεκαυμένα;.

’Ιδού δέ τί είχε συμ,βη.

Συνοδευόμενο; ύπό γυναικό; τινο; ην άλλοτε 
είχε θέσει παρά τ·ρ Σκουαρτσίνα ώ; σύνοικον αύ- ; 
τ·ρ, είχε μεταβη παρά τ·ρ προστατευομένη φέ- 

ρων εί; τό εαυτού θυλάκιον φιάλην μετά νιτρι
κού οςέο; ην ειχεν εί; τό μελετητήριον αύτού 
διά χημικά; μελέτα;.

Ό κόμη; ώμολόγησεν ένώπιον τού δικαστού 

οτι είχε λάβει την φιάλην όπως αύτοκτονηση 
εν τώ δωματίφ. τη; Σκουαρτσίνα;, άλλ’ οτι, δ 
γενόμενο; δεκτό; παρ’ αύτη; μετά περιφρονησε- 
ω;, έγένετο έξαλλο;, κζί άγνοών πώ;, είχε ρί- 
ψει έπί τού προσώπου αύτη; την φιάλην.

Ή Σκουαρτσίνα μόνον τού; οφθαλμού; ηδυ- 
νηθη νά σώσγ, ού; έκάλυψε διά τών δύο χει- 

ρών αύτη;, άλλά τό πρόσωπον, αί χεΤρε;, δ λαι
μό;, οί ώμοι καί οι μαστοί έκάησαν δλοσχερώ;.

Ή δ5 συνοδεύουσα αύτόν γυνή, ώ; κζί ή οι
κοδέσποινα, ητι; ειχεν ακολουθήσει αύτώ, ύπέ- 

στησαν καί αύταί καύματα.

Πεισθεί; εί; τά; προτροπάς φίλων τινών, δ 
κόμη; Πατελλάνη; παροισιάοθ/) αύθημερον εί;
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τό δικζστηοιον, άφού δ’ άπεκρίθη, έκλείσθη εί; 

φρενοκομ.εϊον.
Γ· ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΗΣ.

(Έκ τού Ιταλικού.)

ΕΝ 0ΠΜΑΣΙΟΝ ΦΎΤΟΝ
Εί; Τογκϊνον ύπάρχει, φαίνεται φυτόν τι, έκ 

τού γένου; τού στρύχνου, τού δποίου δ φλοιό; 

κατέχει λίαν έκπλνκτι,κζ; θεραπευτικά; άρετάς, 
έάν όσα διηγώνται περί αύτού ύπάρχωσιν άλη- 

θη. Τό φυτόν τούτο, τό λιανόν (κλη-
ματώδε; φυτόν) τούτο παλεΐται κατά την 
Άνναυ.ιτικην γλώσσαν Χοάνκ Νάν. Ό δέ 

συγγραφεύ; διαφόρων πραγματειών περί τού 
Τογκίνου Κ. Ρομανέτ Κζλλώ ύπέβαλεν 

εί; την Γεωγραφικήν Εταιρίαν τών Παρισίων, 
περιεργοτάτα; πληροφορία; περί τού φυτού τού
του κζί περί τών θεραπευτικών προσόντων 

αύτού.
Φαίνεται οτι η γνώσι; τών θεραπευτικών 

άρετών τού Χοάγκ-νάν τό πάλαι ύπηρχον ^ό 
μυστήριον αυτοχθόνου τινό; οικογένειας, έπειδη 

δ’ η οικογένεια άπηρνηθη την θρησκείαν αύτη; 
κζί προσηλθεν εί; τόν Χριστιανισμόν, δ άρχηγό; 
αύτη; δέν έδίστασε ποσώ; ϊν’ άποκζλύψη τό 
μυστήριον τούτο εί; τόν ιεραπόστολον, οστι; 
έδίδζξεν εί; αύτού; την χριστιανικήν θρησκείαν. 
Ουτω δέ δ άββζ; Λισέρτα;, σήμερον διευθυντή; 

τών ςένων ιεραποστόλων έν Παρισίοι;, άρχαΐο; 
δ’ δ ίδιο; Ιεραπόστολο; έν Τογκίνω έλαβε γνώ- 
σιν πεοί τη; ύπάρςεω; τού στρυχινείου τούτου 
κζί τών άρετών αύτού, καί συνέγραύε πληρη 
συγγραφήν περί αυτού*  ει; την συγγραφήν λοι

πόν τούτην άνατρέχει δ κ. Ρομανέτ Κζλλώ.

Κατά τού; συγγράφει; τούτου; τού Χοάγκ- 
νάν έχει την ιδιότητα τού θερζπεύειν την λύσ
σαν. Ό δέ Λιοερτέρ άναφέρει δύο περιπτώσει; 

λύσση;, αϊτινε; έθεραπεύθησζν άμφότερζι έν 
Τογκίνω διά τη; χρησεω; τού ιαματικού τούτου 
αέσου. Ή αία δέ τών περιπτώσεων τούτων 
έβεβαιώθη αύτώ ύπό ιεραποστόλου τι Λ; καλού-
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ρενου Περριέρου, άποκατεστημένου έν τη χώρα 
εκείνη άπδ εικοσαετίας ηδη, οστις είχε θερα
πεύσει νεάνιδα τινα δεκατετραέτιν, έκ τού χω

ρίου Ξουάν-'Γέν, 3τις εύρίσκετο είς τό έπακρον 
της λύσσης. Ο κ. Περριερος έδωκεν είς αύτην 
τρία ογκώδη καταπότια (ύπερ τά τέσσαρα 

γραμμάρια), και μετά τινας στιγμάς, 8ύο ίτερα 
τών οποίων η δόσις δέν ύπερέβαινε τά τρία 

γραμμάρια. Ή παθούσα έπεσεν ώς κεραυνόπλη

κτος, επειτα περιηλθεν είς ληθαργίαν, καί μετ’ 
ολίγον έθεραπεύθη, ύπηρχε δέ μάλιστα, ώς 
βεβαιουσιν ημάς, ολοσχερώς τεθεραπευμένη άπό 

της επαύριον.
Οπόταν ή λύσσα έκδηλωθη ολοσχερώς, ώς 

έν τη άνωτέρω περιστάσει, δέον κατά τόν 
άββάν Λεσερτερ, νά ένεργήση τις δραστηρίως.

Δίδουσι νά καταπίη ο ασθενής διά κοχλια

ρίου τού φαγητού όξος, κατ’ άρχάς δύο % τρία 

καταπότια, έπειτα πολλά άλλα, κατά μι
κρά διαστήματα, μέχρις ού ο άσθενης δοκιμά- 

σ (ϊ συστολας των νεύρων είς τους πόδας καί 
τας χεϊρας καί ιδίως νευρικάς κινήσεις τού σια- 

γώνος.
'Ύδωρ δέ, ώς προμετοχευτικόν τού ιατρικού 

(έν τη προηγούμενη παραγγελία, έλέχθη περί 

τού όςους) μετεχειρίσθησαν, ώς φαίνεται, εν τι- 

νι νοσοκομείω τών Παρισίων καί δέν επέτυχαν 
Γότε δ’ ό Ιατρός ηθέλησ· νά μεταχειρισθη τό ι

ατρικόν δι’ ύποδειγματικης έγχύσεως διά κλυ

στήρας, άλλ ή ποσότης ην έκόμησαν είς αυ
τόν. δέν ητο επαρκής καί ενώ άνεζητουν άνωτέ- 

ραν όόσιν, άπεβίωσεν δ άσθενης.
Ό κ. Ρομανέ Καλλώ διακηρύττει οτι ηδη 

το ιατρικόν τούτο διατελεΐ ύπδ μ,ελέτην έν τη 

-χ°λη τού Άλφδρτ καί δτι δ έπιστημων κ. 
Παστερ ύπεσχεθη ινα ποιησηται πειράματα 
έπ’ αύτού.

Εν Αγγλία δε, τρεις ιεραπόστολοι της ’Α
φρικής, δηχθέντες ύπό κυνός προσβεβλημένου 

υπο λύσσης^ έθεραπευθησαν διά τού ιαματικού 
τούτου μέσου.

Φαίνεται δ’ οτι δέν ύπάρχει μόνον ή ίδιότης 
αΰτη τού Χοάγκ-νάν. Τό στρύχνειον τούτο 

Μ^αρχει έπίσης έξαίρετον καί κατά -της ύπ’

δφεων δηλητηριάσεως. Βεβαίως τά έρπε~£ 

ταύτα είσι σπάνια έν Γαλλία, άλλ’ είσι πολυά
ριθμα έν Αγγλία, όπου εύρίσκεται, π. χ. ή χε- 

fySvx, τή; πΰχς $ δτ£ις πχρίγει 
σχείον του; ί&ου; κινδύνου; ο?ου; κζί ή τοΰ 

Κό-ρζ Κ’ζ-ίΜζ. Έπί τούτω & ή μελέτη τών 
Άοτ-^των τοΰ Χοζγκ-νζν &ν θ>. ^χ, ΐσως

Ό συ^ρχ^ς άναμιμν^σκει περί τού αντι

κείμενου τουτου δύο άλλα ιατρικά ύποδειχθέντα 
η<ϊη κζτζ το 1 814 εί; την Γεωγρζρικήν Έτζι- 

ρέζν, άμρότερζ προϊό.τζ τη; Νέζ; Γρενά^η; 

(έν τγ Νοτίω Αμερικτι), τό Γουάκο κζί τό Σε- 
^ρόν, ζπερ ενεργούσε μζλιστζ κζί ώ; προλη- 

πτεκζ, κζί τζ όποΐζ, μετζχεεριζόμενζ εξωθε 
επι πασης πληγές, καθιστώσι τον πάσχοντα 
άνεπηρέαστον άπό πάσης δηξεως δφεων. Τέλος, 
τό Χοάγκ.νάν ύπάρχει προσέτι ιατρικόν άπο- 

τελεσματικώτατον κατά παντός είδους νόσημά - 
των τού δέρματος. Πειράματα δ’ έγένοντο ήδη 

μετ’ επιτυχίας είς Πονδεχερύ, είς τάς Άντίλλας 
είς την Βενεζουέλαν, καί κατά της λέπρας διά 

μέσου τού ιατρικού τούτρυ. Άνεγνωρίσθη δέ ώς 

ισΖυΡ0ν κατα τών χοιράδων, τ ν άποστημά- 
των και τών άφροδισιακών νοσημάτων.

Προσθετέον οτι δ φλοιός ούτος, οστις έχει ού- 
τωσί θαυμασίους ιδιότητας ύπάργει αύτός δ ί
διος είς άκρον σφοδρόν δηλητήριον, άλλά δέν 

ενεργεί ώς δηλητήριον, λέγει ήμϊν δ συγγραφεύς, 

είμη καθ’ ήν περίστασιν τό σώμα δέν ύπάρχει 
προ:βεβλημένον ύπό νοσήματος είς ο έφαρμόζε- 

ται τό ιατρικόν.

Εν Τογκίνω μεταχειρίζονται είσέτι άλλο τι 
ιατρικόν εσωτερικόν κατά της λύσσης, δηλ. τδ 

άφίψημα τών φύλλων τού στραμονίου τού οποίου 
οι ιδιότητες περιεγράφησαν ύπό τού συγγραφέως 

τών 'Ιστορικών ’Επιστολών περί τού 
Ά ν ν α μ ι τ ι κ ο ύ έθνους. Κ. Δεγράν Σι- 

ράγ έτέρου έν Τογκίνω ιεραποστόλου. ’Αλλά τδ 
ιατρικόν τούτο δέν δύναται νά η τελεσφόοον 
είμη έν τη περιόδω τού πυρετού Άπ’ έναντίας 
δέ, δύναται αυτό τδ ίδιον νά έπιφέρη πυρετόν 

λύσσης άλλ’ άρκούντως ήπιον και δύναται νά 

ένεργηση ώς δαμαλίς, ενεργητική και θεραπευ

τική.
Έζ όλων τούτων τών πληροφοριών, ο συγγρα- 

φευς άναφέρει, επι τέλους, και περίεργόν τινα 
πεαζοπην τών πίμηγησεων, έν τγ Ίν^οσινικ·?., 

τοϋ Μζρκω Πόλου, έκθ’ειάζοντο; την χολήν τοΰ 

δφεω; βόζ ώ; ίζτμκόν κζτζ τη; λύσσης. Αύτζ 

τά ίδια ερπετά είσιν άφθονα έν ταϊς τροπικαϊς 
χώ?ζ>.; της Άφμκης κζί τής Άμερκής, οθεν ή-
r'- , ,. e 
θελεν εισθαι λίαν ωφέλιμον το γνώναι εαν η χο
λή αύτών εχη τάς αύτάς ιδιότητας τού θερα- 

πεύειν, οϊας αποδίδει δ Βεν-τδς περιηγητής είς 

τδν Ίνδοσινικδν βόαν.

Τη 19 Σεπτεμβρίου 1 883. 
*

Γ. ΠΟΛΎΧΡΟΝΙΑΔΗΣ.

OWSI! πητο:
Πρό τινων ετών, εμπορομεσίτης εκ της νήσου | 

Άνδρου κζτζγόμενος, έγευμάτιζεν εν τινι ξενο

δοχείο) τής’Οδησσού, κζί μόνον περί τών έζυτοϋ 
υποθέσεων σκεπτόμενος, ούδόλως έπρόσεχεν εις 

τά περί εαυτόν.
Αίφνης όμως άνακύψας βλέπει άπέναντι αύ

τού καθημενον καί μετά πολλής της δρέξεως 
τρώγοντα νεανίαν τινά ρώσσον, πολίτικα ένδε- 

δυμένον, σεμνόν καί έχοντα την συμπεριφοράν ά- 
ξιόλογον, τού νεανίου δέ τούτου οί τρόποι εύηρε- 

στησαν μεγάλως.τώ δμογενεϊ ίμών και προσε- 
βλεπεν αύτώ μετά συμπάθειας, /^ές όμως και 
νά δώση π-δς αύτδν αφορμήν συνδιαλέξεως.

Ό ρώσσος νεανίας χορτασθείς καί θέλων ν’ ά- 

ναχωρηση, έχαιρετισε τον dΕλληνα '/-αι πριν έ- 

ξέλθη τού ξενοδοχείου άπετάθη τον ζενο- 
δόχον καί προτείνων αύτώ οτι, έπειδη δεν έ

φερε μεθ’ εαυτού χράματα ιν’ άποτίση το τίμη

μα τών φαγητών ών έποιησατο χρησιν, κατε- 
λειπεν αύτώ τδ ά7νεξίβροχόν του ώς ενεχυρον.

Άλλ’ δ ξενοδόχος ούδέν ηκουεν έξ όσων προ- 

έτείνεν αύτώ ό ρώσσος^νεανίας, έπιμένων είς την
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άπαίτησιν της διά χρτμάτων άποτισεως, και 

δυσχαιρένων μάλιστα ηρξατο νά φέρηται βα- 

ναύσως, έννοεΐται ώς καπηλος.
Ό ^Γ,λλην όμως, θεατής της βαναύσου συμ- 

περφοράς τού ξενοδόχου, άφ ενός μέν και τών 
εύγενών τρόπων τού νεανίου, παρεμβάς, προς 

μέν τόν ξενοδόχον είπε:

— Λάβετε, κύριε ξενοδόχε, τδ άντίτιμον 

τού δείπνου τού νεανίου τούτου καί άφετε αύ-
τδν ν’ άπέλθη άνενοχλητως, έμέ δέ διάγραψον 

τού κατα)Ζγου τών θαμωνών σου.

Π;δς δέ τδν νεανίαν:
— </Τπαγε, καλέ μου νέε· έκ τού χαρακτή

ρας ζκί τών τρόπων σου δεικνύεις ότι άνηκεις 

είς εύγενη οικογένειαν, ^ς μνησθητ πάντοτε.

Παρηλθον έτη, καί έτη πολλά.
Ό ’Άνδριος έμπορομεσίτης έπανηλθεν είς 

την εαυτού πατρίδα, παρά τη συζύγω κα't 

τοϊς τέκνοις αύτού’ άνέπνευσε τόν καθαρόν 
άέοα της πατρίδας αύτού, και ούδόλως ένε- 
θυμηθη τόν ρώσσον νεανίαν καί την άπλΤίν δι’ 

ένα κοσμοπολίτην χ^ριν έποιησατο έν Ό< 

δησσώ.

Άλλ’ δ^Ελλην δέν επιθυμεί νά μένη άεννά- 
ως έν τη εαυτού πατρίδι, έπιθυμεΐ νά κινητά», 
πάντοτε, νά περιηγηται, νά μανθάνη, νά έμ- 

-τ ορεύηται κατά τε ξηραν και θαλασσαν, και 
νά έπιστρέφη πάλιν είς την εαυτου πατρίδα, ως 
ή μέλισσα έξ όλων τών άνθέων άπομυζώσα 

τά χρήσιμα αύτη, καί άποκομίζουσα εις την 

Iαυτής κυψέλην.
Ουτω λοιπόν καί δ ημέτερος έξ ’Άνδρου έμ

πορομεσίτης έπανέκαμψεν αυθις εις Οδησσόν, ό

που πάλιν ηρξατο τών εργασιών αύτού ώς πρό^ 

τερον.
Διαρκούντος δέ τού ρωσσικού πολέμου δ 

Άνδριος έγένετο τροφοδότης τού ρωσσικού στρα

τού, φερων καί αύτος, ως έθος παρα Ρωσ- 
σοις, την στρατιωτικήν στολήν μετά τών ση

μάτων της τάξεώς του.
Άλλ’ όσω εύθύς καί άν ύπήρχεν δ τροφοδό-

26
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τχς, εύρεθήσαν και κακαί γλώσσαι ιτα καταγ- 
γείλωσιν αύτόν έπι καταχρήσεσεν.

Ό άνθρωπος συνελήφθη, έμελλε ν’ άπαχθή 
εις στρατοδικεΐον, και ήτο βέβαιος ότι έμελλε 
νά ύπ,στη τήν ύπό τού στρατοδικείου άπαγ- 
γελθησομένην ποινήν, τόν τυφεκισμόν !

Ο νεανίας άπο του έν τώ ξενοδοχείω συμ.- 
βάματος μέχρι τής έποχής καθ’ ήν τό δεύτερον 
είδε τόν εύεργέτην αύτού, ενθυμούμενος πάντο

τε τήν συμβουλήν ήν είχε δώσει πρός αύτόν 
είπών :

« ’Ανήκεις είς εύγενή οικογένειαν, ής μνή- 
σθητι πάντοτε.»

Ουδέποτε έπαυσε συναισθανόμενος εαυτόν, 
και ούτω άσπασθείς τό στρατιωτικόν στάδιον 
έπέδωκε και προήχθη έπι τέλους είς τόν βαθ

μόν στρατηγού . . . πρός έπίμετρον δέ και 
προέδρου τού στρατοδικείου.

Άπαχθέντος τού τροφοδότου ένώπιον τού 
αύστηρού στρατιωτικού δικαστηρίου, ο πρόεδρος 
αύτού ίδών τόν ποτέ εύεργετήσαντα αύτόν ^Ελ- 
ληναί πολιόν ήδη τήν κεφαλήν και δίκην κα
ταδίκου βαίνοντα, άνεγνώρισεν αμέσως και έ- 
ξητήσατο πάραυτα τήν άδειαν παρά τών λοι
πών στρατοδικών ινα ομιλήση κατ’ ιδίαν μετά 
τού κατηγορουμένου.

Παραλαβών λοιπόν ε'.ς ιδιαίτερον δωμάτιον 
• έξήτασε περί τής πατρίδος αύτού τής οικογέ
νειας, τού πρώην και νύν έπαγγέλματος αύτού, 
έάν πρό πολλού διέμενεν έν Όδησσώ, και έάν 
διέμενεν είς ποιον ξενοδοχείο? έφοίτα πρό τόσων 
ετών άν ένθυμεΐτο ρώσσόν τινα νεανίαν δει- 
πνήσαντα και μή εχοντα νά πλήρωσή τόν ξε- 
νοδοχον του ξενοδοχείου .... και άφίνοντα είς 
αύτόν τό άλεξίβροχόν του*  έάν ένεθυμεϊτο οτι 
αύτός ο Ι'διος, ό Άνδριος, είχε πληρώσει έπι 
τέλους τό δειπνον αύτού και οτι είχεν απευθύνει 
αύτώ υποθήκην τινα.

Ό έντρομος ’Άνδριος ούδέν ήδύνατο ν’ άπαν- 
τήση, άτε δή θεωρών εαυτόν καταδεδικασμέ- 
νον ήδη είς θάνατον ύπό τών αύστηρών ρωσ- 
σικών στρατιωτικών νόμων.

Ό στρατηγός, ό και πρόεδρος τού στρατο
δικείου, έννοήσας τήν θέσιν τού κατηγορου

μένου άμεσως προσήνεγκεν αύτώ σιγάρον και ή- 
ναψεν, άφεις αυτόν ελεύθερον έπί τινας στιγμάς 
ινα σκεφθη έλευθέρως συνερχόμενος είς εαυτόν.

Μετά τινας στιγμάς δ στρατηγός ίδών τόν 
τροφοδότην συνελθόντα και εύχερώς καπνίζοντα 
τό σιγάρον του, άνέμνησεν αύτώ τά καθέκαστα 
τού ξενοδοχείου, τήν πρός αύτόν δοθεΐσαν ύπό 

τού Ελληνος υποθήκην, ήτις έχρησίμ,ευσεν αύ- 
τω ως οδηγος εις την προαγωγήν του καί τώ 
ειπεν:

« Ενθυμηθητι οτι μ εύηργετησας [aiqcv φοράν 
ένθυμηθητι οτι δια τής εύεργεσίας έκείνης μ’ 
άπάλλαξας τής βαναύσου έκείνης συμπεριφο
ράς τού καπηλου ξενοδόχου*  ένθυμήθητι οτι έ- 
κτοτε έμαθον πολλά, οτι προήχθην διά σού.

Ή προηγουμένη διαγωγή σου σ’ άπαλλάτ- 
τει τής κχτα σού προσαπτομένης κατηγορίας, 
καί είσαι έλεύθερος !

Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΓΑΔΗΣ.

vvvvtv
Ό ’Ιάκωβος δέν ήτο κακός μείραξ, άλλά μό

νον ολίγον τι ζωηρός και δυσκόλως άνθίστατο 
είς τήν εαυτού πρώτην ορμήν. Σπουδαστής τά 
νομικά, λίαν φιλόπονος, φιλόσοφος θιασώτης 
τού Σιοπανχάμερ, διήγε τόν βίον μετά σκλη
ραγωγίας, ένεκα χρηματικής στερήσεως, καί 
μετερχόμενος ιδιαιτέρως τόν διδάσκαλον πρός 
πορισμόν τών αναγκαίων.

Δέν ήτο κακός μείραξ κατ’ ούσίαν. ’Αλλά 
τό άχθος ήρχιζε νά φαίνηται πρός αύτόν φορ
τικόν, καί ενίοτε κατελαμβάνετο ύπό παρα
φορών αϊτινες, έν περιπτώσει, — ώς θέλομεν 
ίδεΐ, ήδύναντο νά παρασύρωσιν αύτόν πε
ραιτέρω.

Θερινήν τινα ημέραν, κατατρυχόμενος ύπό 
τού κενού στομάχου καί τού κενού βαλαντίου, 
καί άμηχανών περί τού πρακτέου τη έπαύριον, 
κυριακη, καθ’ ήν έμελλε νά μεταβη μετ’ άλ
λων είς τήν εξοχήν, πάσχων, ώς είπομεν, έξ 

άναργυρίας, ήρξατο νά διατρέχη τάς οδούς τών 
Παοισίων, ποοχωρών άπροσεκτως και διελθων 
τά προάστεια τής πρωτευούσης ταύτης, ότε 
κατά τήν 8ην εσπερινήν ώραν ευρεθ/) έν τη 
πεδιάδι τού Ώβερβελ/Λε, έπι εκτενούς οδού και 

δμοιαζούσης πρός λευκήν γραμμήν έπί μελα

νός άβακος.
Τότε δέ, κακή μοίρζ, ογκώδεις σταγόνες 

βρν/ή; ήρξαντο νά καταπίπτωσι καθ’ δν χρό
νον συνάμα αί βρονταί διεδεχοντο αλληλκς με
τά πατάγου. 'Ο ’Ιάκωβος δέν ήτο οκνηρός, 
δέν είχε προλήψεις καί ολίγον έμελλεν αύτώ 
πεοί τού κεοαυνου, ά/νλ έσκεπτετο περί της 
τής βροχής ήτις διεπέρα τά ένδύματα αύτού, 
πολύτιμα άλλως ύπο τήν οικονομολογικήν ε- 
ποψιν, καί τό δέρμα αύτού οπερ έθεώρει ώς προ- 
φυλακτήρον κατά τής πνευμονίας.

Ούδέν καταφύ-'ρον δεξιά καί άριστερα τής | 
οδού ή πεδιάς ύπήρχεν έκτενής καί γυμνή. ’Ε
πί τέλους, κατ’ εύτυχίαν, έν δένδρον, ίν μό
νον, μία μηλέα έλαφρώς κεκλιμένη, μία καλή 
διαβολομηλέα, ομοιάζουσα πρός μεμεθυσμένον 
άνθρωπον φέροντα τόν εαυτού πίλον έπι τού 
ώτός, έφάνη απέναντι αύτού, καί ό ’Ιάκωβος 
άπέτεινε πρός αύτήν μικρόν χαιρετισμόν καί 
κατέφυγεν άμέσως ύπό τούς κλάδους αύτής.

Ή καταιγίς έδιπλασιάζετο*  προφανώς δέ ο 
’Ιάκωβος, οστις δέν ήτο κακός μείραξ, ήσθά
νετο εαυτόν διατελούντα έν απελπισία σκε
πτόμενος περί τής καταδρομής τής τύχης, ήτις 
αύτόν κατά μόνον, κατ’ αύτόν βεβαίως, κατε- 
δίωκε, έχουσα συμβοηθόν καί τήν φύσιν.

'Ύψωσε τήν πυγμήν κατά τής σκοτίας, ήν 
καθιστα σκοτεινοτέραν ή κατάπτωσις τής 
βροχής.

¥ * 
★

Β ρ ρ ρ ! Β ρ ρ ρ ! 'Οποιος σκυλόκαιρος ! 
— καί δεύτερός τις προσήλθε καί έστηρίχθη έ
πί τού στελέχους τής μηλέας , ’έχων τά νώτα 
έστραμμένα πρός τά τού ’Ιακώβου. 'Ο νέηλυς 
θά ήτο, κατά τά φαινόμενα, κτηνομεσίτης τις. 
περατώσας μεσιτείαν τινά, διότι έτριζε τούς ο- 
δόντας, ώς μή προλαβών νά εύρη άσυλον, καί 
έμορμήριζε:

— Περίεργον, πραγματικώς ! καί τά ζώα έ- 
κεινα διά τά οποία μ’ έ κ έ ρ α σ α ν και έ- 
λαβον τήν άμαξάν μου ; Καί έγώ νά έπανέρ- 
χωμαι πεζός, ένώ έπικρατεΐ τοιούτος άθλιος 
καιρός ! . . . καί φέρων μάλιστα ικανά χρήμα·*  
τα είς τό θυλάκιόν μου !

’Ιάκωβος δέν ήτο κακός μείρχζ. Έπανα- 
ληπτέον τούτο έφάπαξ ετι, διότι άπό τής στιγ
μής ταύτης δυνατόν τις νά συνέλαβεν άμφιβο-*  
λίας τινάς περί τού χαρακτήρος αύτού·.

Άκούσας τόν μορμηρισμον τού αγνώστου, 
καί πεποιθώς οτι καί έάν έζήτει εύγενώς μάλι
στα δάνειόν τι, δέν ήθελεν έπιτύχει, ό ’Ιάκωβος 
έστράφη έλαφρώς περί τό δένδρον, ήρπασεν 
αύτόν έκ τού λαιμού, καί επειδή ήν λίαν χειροδύ
ναμος, έπνιξεν αύτόν. Έπιτελεσθέντος τού προοι
μίου τούτου, έλαβε τό βαλάντιον αύτού, τό έ- 
ξεκένωσεν εις το εαυτού θυλάκιον, καί άμεσως 
έτράπη τήν προς τούς Παρισίους άγουσαν.

Ή δέ μηλέα, ήτις ούδόλως είχε κινηθή, δι·*  
αρκούντος τού γεγονότος τούτου, ήρξατο νά 
παρακολουθώ αύτόν.

¥ ¥

Δέν είναι τακτική συνήθεια ή μηλέα ν’ ακό
λουθη άνθρωπον πνιξαντα τέως έτερον ομοιον 
αύτώ*  άδικον λοιπόν ήθελεν είσθαι νά μεμφθη 
τις τού ’Ιακώβου επ’ αδυναμία, ύπό τήν πρό- 
φασιν ότι κατεπλάγη ολίγον.

Άκούσας όπισθεν αύτού, έπί τής οδού, τό έ- 
λαφρον βάδισμα τών ριζών, έστράφη καί ειόε 
τό δένδρον μαύρον, κατάμαυρον.

— Πώς, είπε, τό πνεύμά μου διεταράχθη ! 
τούτο σημαίνει έλλειψιν συνήθειας, άναμφιβόλως. 

Θά συνηθίσω.
Έπανέλαβε τήν πορείαν αύτού, και το δεν- 

δρον έξηκολούθησε νά παρακολουθη αυτόν.
*Η παραφρονώ, διελογίζετο καθ εαυτόν ο 

’Ιάκωβος, ή τό συμβαΐνον ένταύθα ύπάρχει έκ- 
δήλωσις άνεξήγητος έτι τών φυσικών δυνά
μεων. Θά μάθω τούτο έντός ολίγου*  διότι δέν 

δύναταί νά ύποθέση τις οτι οί αγροφυλακές, οι- 
τινες άλλως σκέπτονται ώρίμως, άφίνουσι νά 
διέρχηται ούτω μία μηλέα, χωρίς τούλάχιστον 
να ποιήσωσι παρατήρησίν τινα.
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Έν τώ φραγμώ, δί ύπάλληλοι ούτε κινούν
ται κάν.

Ή μηλέα έφάνη οτι ούτε προσοχήν μάλιστα 
έδωκε πρδς αύτούς, και ό ’Ιάκωβος και τδ οίν- 
δρον εύρέθησαν τδ μέν όπισθεν τοΰ άλλου εν 

ταΐς όδοΐς τών Πζρισίων.

Ό ’Ιάκωβος ήρξατο νά σκέπτηται αύθις:

— Αοιπδν, έ'λεγεν καθ’ εαυτόν, άποδεικνύε- 
ται ήδη τρανώς οτι ή μηλέα αυτή ύπάρχει ο

ρατή μορφή τής τύψεως τοϋ συνειδότος. Ή δέ 
όνείρωξις αύτη υπάρχει έπι τοσοϋτον μάλλον 

Αλλόκοτος ώστε ούδεμίαν τύψιν αισθάνομαι. 
Ή μηλέα αυτή μοι φαίνεται Αγνοούσα άπάσας 
τάς παραδόσεις. Άδιάφορον ! χρήματα έχω, 
θά διέλθω εύχάριστον νύκτα και ή μηλέα τή 

πρωία τής αϋριον θέλει έπιστρέψει εις τήν θέσιν 
αύτής.

Ώς δε βλέπει τις, αύτδς ήτο πνεύμα γαλή

νιου και έγίνωσκε νά συμμορφούται ταΐς περι- 
στάσεσι.

Έτάχυνε τδ βήμα, ούχί όπως άπαλλαγγ 
τής μηλέας, ήτις έφαίνετο έχουσα τήν ρίζαν ά- 
κούραστον, άλλ’ δπως άναπαυθή αύτδς δ ί
διος αφού ήρίθμησε μετ’ εύχαριστήσεω; τδ πο- 

σδν οπερ άνεκώλυε διά τών εαυτού δακτύλων 
έν τώ θυλακίω αύτού.

Άφίκετο είς τήν έαυτοΰ κατοικίαν, έν τή 
όδώ Σηκουάνα. ’Ενώπιον δε τής θύρας διελογί- 

σθη άν ή μηλέα έμελλε νά εΐσέλθη μετ’ αύ
τού διά τοσούτου στενού μέρους τού διαδρόυιου, 

οπουζ.βεβαίως θά έθραύοντο οι κλάδοι αύτής.

Έκρουσε τδν κώδωνα, ήνοιξεν, εΐσήλθεν. 'II 
μηλέα όμως 'είχε μείνη έκτος. Ό ’Ιάκωβος έ- 
μειδίασεν, ούχί διότι ή μηλέα έμ.ελλε νά ένο- 

■ρ.ΎΑΎ, αύτόν, άλλά διότι ή οικοδέσποινα αύ
τού, ήτις δέν ένασμενί,ετο νά συνοδεύεται ού

τος τήν νύκτα ύφ’ ετέρου, δέν έμελλε νά μορ- 
μυρίσγ.

Άριχθείς είς τδ έαυτοΰ δωμάτιον, δ ’Ιάκω
βος, όδηγούμενος ύπδ τοϋ λύχνου αύτού, έβε— 
βαιώθη ότι καί είς χρυσά καί είς άλλα νομί

σματα, ή πρζξις ής έγένετο δράστης, άπήνεγ- 

κεν αύτώ 800 καί τόσα φράγκα. Καί δέν ή
το μικρόν πράγμα δΓ αύτόν.

Αίφνης, έμέμφθη έαυτοΰ διότι δέν είχε σκε- 
φθή περί τής μηλέας ήτις, έν συνόύει, είχε πα_ 

ρζστήσει λίαν διζκριτικώς τδ έαυτή; εκδικητι
κόν πρόσωπον, καί ύψώσας τδ παραπέτασμα, 
παρετήρησε δ ά μέσου τών ύαλωυ.άτων.

Ή μηλέα εύρίσκετο έπί τοϋ πεζοδρομίου, βζ- 
δίζουσα κατά μήκος αύτοϋ λίαν γαληνιαίως Ό 

’Ιάκωβος παρετήρησε μάλιστα οτι αύτη παρα
μέρισε; εύγενώς όπως διέλθωσι δύο χωροφύλα

κες τής άστυνομίας.
Ό Ιάκωβος κατεκλίθη καί έκοιμήθη μέχρι 

τής πρωίας.
♦ ♦ 

★
Περί τήν έννάτην ώραν, ήγέρθη. "Εκρουσαν 

ίσχυρώς τήν θύραν αύτού. Άνωρθώθη, έχων τους 
οφθαλμούς έξωγκομένους ύπδ τοΰ ύπνου. Ήσαυ 

οι φίλοι οίτ νες ήρχοντο πρδς άναζήτησιν αύτού 
διά τήν σχεδιασθεΐσαν είς τήν έξοχήν μετάβα- 

σιν, χάριν τής όποιας ώφειλε νζ έχν) ετοίμους 
πόρ υ; τινζς. Περιχαρής όλως, ήν.ιςε καί οί χα
ριεντισμοί ήρξαντο ενώ αύτδς ένεδύετο. Έρα
ψε λουδοβίκειά τινα εις τδ έαυτοΰ θυλάκων, 

καί, άφοΰ ηύτρεπίσθη, κατέβη.
Ή δέ μηλέα, ήτις άνέμενεν αύτδν εύσεβά- · 

στως έπί τοΰ πεζοδρομίου, ήρξατο άμέσως νά 

παρακολουθώ αύτδν, ώς θεράπων εύγενοΰς τίνος 
κυρίου. Ό δέ ’Ιάκωβος, οστις δέν κατείχε το ύ
πδ προλήψεων, άπέτεινε πρδς αύτήν μικρόν τι 
μειδίαμα ώς πρδς άρχαίαν τινά γνωρίμην.

’Αξιέραστοι νεάνιδες άνέμενον τους νεανίας, 

ροφώσαι, ώς αρμόζει, τδ πρωινόν βερμούτιον. 
Ό ’Ιάκωβος άπέτισε τά κερασθέντα ποτά, έξα- 
γαγών έν λουδοβίκειον άπδ τοΰ θυλακίου αύτού 
καί έπιδεικνύμενος αύτό.

— 'Γπηρέτα, ειπεν ό ’Ιάκωβος, δότε έν βερ
μούτιον εις τήν μηλέαν μ.ου !

Ό δ’ ύπηρέτης, μή έννοών, έδειξεν οτι προ - 
σεβάλλετο.

Ό ’Ιάκωβος έγέλασε χασμωδικώς. Είχε δέ 
φανεί άλλως πρδς αύτδν οτι ή μηλέα είχε κλά- 
δον, οστις έποιήσατο κίνημά τι άποποιήσεως. 

Άνααο.βόλως ή μηλέα θά ητο εγκρατής ή του
λάχιστον ούδέν έλάμ.βανε κατά τήν πρωίαν.

Συνεζήτησαν περί τοΰ δρομολογίου, έπει

τα δ’ άπεφάσισαν διά τδ Νοζάν έπί τοΰ j 

Μάρνου.
— Λοιπόν ! μέλλομεν νά διασκεδάσωμεν εύ- 

αρέστως, ειπεν ο Ιάκωβος πρδς τήν έαυτοΰ 
μηλέαν, ώθών αύτήν διά φιλίου άγκώνος

Απειθής δ1 .ως, ή μηλέα έστη έπί τοϋ άκρου 
τού πεζοδρομίου, ένω οί νεανίαι άνήρχοντο εις τήν 
συ,αξαν. Ό δέ Ιάκωβος, κεκλιμένος έπί τής 
θυριδος, παρετήρει αύτήν. Πρδς στιγμ.ήν έξέβα- 

λε κραυγήν φρίκης. Ή μηλέα αύτού ολίγου 
δεϊν έθραύετο. Εύτυχώς όμως είχε προλάβει 

έγκαίρως.
— Άλλά τί έχετε λοιπόν ; ήρώτησαν αύ

τδν τά γλυκέα πλάσματα.
_Μή άνησυχήτε, ειπεν, έχω τήν μηλέ 

αν μ.ου . . .
— Έχει τήν μηλέαν αύτού ! Έχει τήν μη" 

λέαν αύτού ! "Ηδη ! . . .

★

Έν τώ σιδ/ροδρόμφ, ή μηλέα δέν παρεξέ- 

κλινεν. Ό δέ Ιάκωβος έσκέπτετο οτι ύπήρχε 
μεγάλη σκληρότης έκ μέρους αύτού νά κατα- 
λείπν) τήν μηλέαν δπως άγηται καί φέρηται 
κατ’ αύτδν τδν τρόπον, πρδς ήν ειχεν άρχίσει 
ήδη νά προσκολλάται, καί τηρών πάντοτε τάς 
έαυτοΰ καλάς παραδόσεις, ιστατο έπί τής θυ- 
ρίδος τής άτμαμάξης, παρατηρών ώς φρουρός 

παρακολουθεί τδ όχημα τοΰ ήγεμόνος αύτού 

διά τών βλεμμάτων.
Μόνον δέ, ό ’Ιάκωβος προσκεκολλημένος όλως 

είς τήν μηλέαν, παρημέλει λίαν τάς έαυτοΰ 
έπιχαρίτους φίλας, ών ή μία ιδιαιτέρως, ήτις 
έτρεφε προς αύτδν ζωηράν συμπάθειαν, άπηύ- 
θυνε πρδς αύτδν ήδείας μομφάς.

— Είσθε ζηλότυπος διά τήν μηλέαν μου ; 

ήρώτησε γελών.
Μηλέαν ! Μηλέαν ! καί ήρξαντο νά άδωσι 

δημώδές τι άσμα έπί τής μηλέας. ’Επινόησαν 
μάλιστα καί αύτοσχεδίους τινάς ολίγον τι ζωη

ρούς λόγους. Ό δ’ ’Ιάκωβος έφοβεϊτο μή ουτω 

προσβάλωσί πως τήν έαυτοΰ μηλέαν. Άλλ’ 
αύτη ιστατο άπαθής καί άκίνητος, άδιαφο- 

Ροΰσα πρδς τ’ άδόμενα.

Έν τώ σταθμώ έπεκράτει μεγάλη σύγχυσις. 
’Ολίγου δεϊν ό ’Ιάκωβος έμελλε ν’ άπου έση τήν 
έαυτοΰ μηλέαν, άλλ’ ούδέν χρησιμώτερον τοΰ 
έχειν τινά μεταξύ τοΰ πλήθους ύψηλδν τδ άνά- 
στημα. Είδεν αύτήν όρθουμένην θαυμασίως 
καί έπαναλαμβάνουσαν τήν εαυτής θέσιν πι- 
στώς. Άναμφιλέκτως δέ ή μηλέα αύτη ύπήρχε 

δένδρον τής εμπιστοσύνης.
Μετέβησαν καί έκάθησαν έν καπηλείφ τοΰ 

έπί τής όχθης τοΰ Μάρνου. Τήν φοράν ταύτην, 
ό Ιάκωβος ήσθάνθη έαυτδν καταλαμβανόμ,ε- 
νον ύπδ Αδιαθεσίας· δέν. ήτο άντιδημοκρατικδν 

κίνημα αύτδς νά τοποθετηθώ καταλλήλως έπί 
τοΰ έξώστου τοΰ καπηλειού ώς φίλαυτος καί 
καταλείύγ τήν έαυτοΰ μηλέαν ούτω μόνην έπί 
τής οδού περιδιαβάζουσαν καί έχουσαν τούς 
κλάδους έπί τών νώτων ; Έν τοσούτω έ τόλ

μησε νά έγερθή.

Ώ άνόητοι παραφοραί τής νεότητος ! Ώ ε
πάργυρα μειδιάματα ! Ώ δροσερά άθώα τής 
καρδίας πλάσματα ! Ή συνδιάλεξες προέβαι- 
νε μετά ζωηρότητος, αί γυναίκες έξέβαλλον 

τούς έαυτών έπενδύτας, οί οίνοι έκομίζοντο ά

φθονοι καί τά κυλίκια συνεκρούοντο. Ό ’Ιάκω
βος ήσθάνετο άκραν άγαλλίασιν, παρελθούσης 
τής άδιαθεσίας, ήτις είχε καταλάβει αύτδν 
πρότερον. Ηύφραένετο μάλιστα έτι πλέον ’ τοϋ 
συνήθους, άλλά τί θέλετε ; ϋΟλοι δέν έπνιξαν 

άνθοωπον άπδ τοΰ λαιμού τή προτεραία, πάν
τοτε ή μηλέα δέν ισταται ώς φρουρός πρδ τής 
κατοικίας αύτού. Ή φαιδρότης λοιπόν αύτοϋ, 

ή έπ’ ολίγον ύπερβολική, ύπήρχεν έπιτετραμ- 
μένη, έπί τοσούτω μάλλον καθ’ οσον οί φίλοι 
αύτοϋ έξ έκατέρων τών φύλων δέν έπαυον συν- 

εργοΰντες.
Ώς μεγαλόδωρος, ρίπτει ίν πεντάρων καμ

πανίτου έπί τών κλάδων τής μηλέας.
__  Εις τήν λέμβον, είς τήν λέμβον! ύπάγω- 

μεν εις τήν άπέναντι νήσον.
— Ούχί, ούχί, άνέκραξεν ό ’Ιάκωβος, εκεί

νη άγνοεϊ νά κολυμβα.

— Τί; ;
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— Ή μηλέα, ·ή μ,-^χ I § τφίων ε?νζ1 £. 
τοιμος! Εύγε !

Ο ’Ιάκωβος ήφυθφίζσεν ολίγον. Οί άνθρωποι 
εκείνοι ουδέποτε ηθελον εννοήσει αύτόν. Πζρε- 

τάρησε τ'ην μηλόζν αύτοΰ οίονεί ήθ=λε ν'χ ^βγ 

την γνώμην αύτης, και έφάνη αύτφ οτι τδ 
&vfyov &ν έφοβεΐτο μ-.κρδν περίπα-ον έπι τοΰ 

υοατος

Η λέμβος άπηρε. Τδ 5ε'ν5ρον έπη^ησεν άπδ 
■ λ, όχθης, έπιχαρίτως, έβάίισεν έπι τής επι

φάνειας, του ύπατος, άνευ προσκίμματός τί

νος. Ό ’Ιάκωβος παρετήρει αύτδ προσεκτικώς ! 
έτοιμος νά σίτευση όπως σώση αύτδ έν πάση 

περιπτωσει κιν^ό' ου.

, Η& μηλε'α μείνασα μόνη, έπανε'καμύε/ 

εις την έν Ώρβερβελι'ε πείιά^α αύτής.

Εκ του Γαλλικου.

Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΗΣ.

* ¥

Τγ έσπε'ρα, δ ’Ιάκωβος ίιετε'λει άποτροπαί- 
ως οίνόφλυξ. Έφώνησε & πρδς τούς αύτοΰ 
φίλους.

Πάντες μοι προξενείτε άνιαν ! Ή μεθ’ 
ύμΰν συναναστροφή μο'ι έπιφερει φρικίασιν, πε

ριφρονώ ύμάς, μεταβαίνω μετά τής μηλε'ας 
μου . . .

Εγελασαν πάλιν, έπειράθησαν νά κωλύσω- 
σιν αύτδν, άλλ’ είς μάτην. Αί νεάνιζες έίακνον 
τά χείλη, ώς προσβαλλδμεναι. Άλλ’ αύτδς ού- 
^εμίαν έ'ίωκε προσοχήν, ό αχάριστος !

Ήτο νύξ. Παρηκολουθησε τήν όχθην συνο- 
^ευόμενος ύπδ τής έαυτοΰ μηλε'ας. Μόνον £έ 

συνγ,Γθάνετο άληθε'ς τι αίσχος, τρε'μων φρικω- 
^ώς, ταπεινούμενος ένώπιον τοΰ ίε'νίρου όπερ 
ούδεμίαν άλλοίωσιν υφιστάμενον, ίστατο πάν- 

τότε ορθιον και ύπερήφανον.
ο & Ιάκωβος έκλονίζετο οΐκτροτάτω τώ 

τρόπω, αισθανόμενος οτι ειχεν ανάγκην έρεί- 

σματος, έπληίίασε πρδς τήν μηλέαν, καί είπε 
προς αύτήν:

— Σύ είσαι φίλος μου . . . ύποστ-ήριξόν με ! 
Καί προσεκολμήθη εις αύτήν. Άλλά τδ σώμα 
αύτοΰ &ν άπήντησεν . . . είμή τδ κενδν, έ^ι- 
νάχθη σύσσωμος, έπεσεν έπί τής κλιτύος τής 
°Ζθ'Ίί) καί όλισθήσας έπνίγη.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
Π5ε τεΰχοε’ΙΙο.)

αύτά έν άκαρεΐ έψυζώντα τά αίμα 
αύτών. f

Οί φυσιολόγοι παρετήρησαν είόη τινά 
μυρμήκων άπάγοντα πρός βίαν έν τώ 
στόματι μικρότερους ζώντας μύρμηκας ή 
σκωληκας, άλλ’ ήγνόησαν έπι πολύ τήν 
αιτίαν τής παραδόξου ταύτης μεταφοράς. 
Πρώτος δέ ό Ελβετός Χοΰβερ άνεκα'λυ- 
ψεν ότι οί μύρμηκες οίτοι, ζώντες άπό πο
λέμων καί Θήρας, καί άπαξιοΰντες ίνα κα- 
ταγίνωνται είς τήν οικονομίαν, άρπάζουσι 
τους φιλεργούς νέους μύρμηκας, ούς άναγ. 
καζουσιν ίνα δουλεύωσι καί έπιτελώσιν ά

παντα τά κατ’ οίκον έργα- διό καί ώνό- 
(Λασεν αύτους Οουλαγωγούς.

Εν αύτοϊς διαπρέπουσιν αί λεγόμεναι Ά- 
μαζδνες, αίτινες έξέρχονται περί τήν ε

σπέραν τακτικώς έσπειραμεναι στοιχηδόν, κα> 
φθάνουσαι πρό τής φωλεάς τών φίλεργων 
μυρμήκων, φονεύουσι τους φύλακας καί τούς 
γονείς, καί άπάγουσιν είς δουλείαν τούς νέ
ους μύρμηκας, οίτινες ύποδουλοΰνται εύ- 
κολώτερον τών ένηλίκων. 'Εφόσον δέ οί 

νέοι μύρμηκες μετακομίζονται εϊς τήν φω- 
λεάν, οί παλαιοί δούλοι σπεύδουσιν ι να θε- 
ραπεύωσι καί τρέφωσιν αυτούς έπί τινα και
ρόν, όπως συνειθίσωιν αυτούς βαθμηδόν είς 
τήν δουλείαν. Οί είλωτες, ένήλικες γενόμε- 
νοι, έργάζονται εις κατασκευήν τής φωλεάς, 

έπιμελούνται τών νεογνών και τών θαλάμων, 
άνοίγουσι περί τήν αύγήν τάς θύρας, και κλεί- 
ευσιν αύτάς έπιμελώς πρός τήν νύκτα, άλλ’ 
ουδέποτε εξέρχονται· διότι απαγορεύεται αύ- 
το.ς το έξέρχεσθχι τής φωλεάς έπι ποινή 
θανάτου.

Άλλά πάντα τά είδη τών φίλεργών μυρ
μήκων δεν ύποδουλούνται ευκόλως· διότι οί 

λεγόμενοι κίτρινοι μύρμηκες, εί και είναι 
μικρότεροι, άγαπώσιν τήν ελευθερίαν, ώστε α
γωνίζονται έμμανώς ύπέρ αύτής και προξε- 
νούσι μέγαν φθόρον ταϊς ΆμαζόσΓ οιό πολ
λάκις βλέπει τις τούτους καθιστώντας άφό- 
βως τήν φωλεάν αύτών παρά τή τών Αμα
ζόνων, μ ή τολμωσών ίνα προσβάλωσιν αύτούς.

Έκάστη Άμαζών έχει ένα ύπηρέτην ή εί
λωτα, οστις επιμελείται αύτής και μόνης. 
Κατά τό έαρ αί Αμαζόνες έπιχειρούσιν άλ- 
λας πορείας κατά τινων ήμιπτέρων εντόμων, 
τών ψυλλών.

Τά ένίομα ταύτα φέρουσιν έπι τής άκρας 
τής ράχεως δύο μαστούς παράγοντας ήδύ τι 
γαλακτώδες υγρόν, και άπολήγοντας εις δύο 
θηλάς σωληνοειδεις, έξ ών έκρέει τό ύγρόν, 
όπερ ύπεραγαπώσιν αί Αμαζόνες. Διό έπιζη- 
τούσιν αύτά, -και άπάγουσαι είς τήν φωλεάν 
τρέφουσιν έπιμελώς, έκμυζώσαι τό νέκταρ τού
το, άπαραλλάκτως ώς τρέφομεν τάς αίγας 
πρός ποριτμόν τού γάλακτος αύτών.

Άλλ’ οί παραδοξότατοι τών μυρμήκων εί
ναι οί έν τφ άκρωτηρίω τής Κα.Ιιγ: 
ζώντες λευκοί Τερμϊται. Οί άρρενες αύτών εί
ναι μόνοι πτερωτοί· αί δέ θήλειαι όμοιάζουσαι 
μάλλον πρός πελωρίους σάκκους μεστούς 
ώών, καταπλήττουσιν ημάς διά τήν άπι
στον αύτών πολυγονίαν. ’Επειδή, έγκυμο- 
νουσών,ή κοιλία αύτών εύρύνεται κατά 2, 
000 φοράς· διό μή δυνάμενοι ίνα περιπα- 
τώσιν ακίνητου σι ν ώς σάκκοι μεστοί μέχρι 
τού τοκετού.

Τοσούτον δί είναι τό πλήθος τών ώών, 

ι τών φωλεών τούτων είναι ο>

ώστε, έξερχόμενα, άπεικάζουσι ρεύμα άδιά- 

λειπτον. Έν μια ημέρα ή θήλεια Τερμϊτις 
γεννά 80,000 ώών !

Άλλ’ έτι μάλλον καταπλήττει ήμάς τό 
μέγεθος και τό στερεόν τών φωλεών τών πα
ραδόξων τούτων μυρμήκων πρός τήν σμι- 
κρότητα τού κατασκευάσαντος αύτάς εντό
μου. Διότι ένίοτε αί φωλεαί αύτών έχουσιν 
ύψος είκοσι ποδών. Φαίνονται δέ μακρόθεν 
ώς κολοσσαϊαι “πυραμίδες ζακχάρεως, καί 
πολλάκις οί περιοδευταί έκλαμβάνουσιν αύ
τάς κώμας τών Τνδών.

Οί τοίχο 
τω παχεϊς καί στερεοί, ώστε οι άγριοι βό- 
ες άναβαίνουσιν έπ’ αύτάς μή κατακρημνί- 
ζοντες, όταν όδοιπορούντες αγεληδόν, θελή- 
σωσιν ίνα κατοπτεύσωσι τήν πέριξ χ ώραν.

Τό δέ ένδον περιέχει θαλάμους ούτως εύ- 
ρεϊς, ώστε δώδεκα άνθρωποι δύνανται ίνα 
κατακλιθώσιν έν ένί αύτών άνέτως. Διό καί 
χρησιμεύουσι τοϊς περιοδευταΐς καί τοϊς κυ- 
νηγοϊς είς κρύπτας, σκηνώματα καί κατα
φύγια κατά τάς θηρευτικάς αύτών πορείας. 
Οί δέ διάφοροι θάλαμοι συγκοινωνούσι πρός 
άλλήλους διά διαδρόμων στρογγύλων καί 
εύρέων, ώς ό σωλήν τών μεγίστων κανο
νιών.

Είδη δέ τινα τών Τερμιτών κατασκευ- 
άζουσι τάς φωλεάς αύτών έπί τών δένδρων 
μεγάλας ώς πίθους, αίτινες πολλαπλασι- 
ασθεϊσαι έν τφ δάσει παρέχουσιν αύτφ πα- 

r ' ι ραοοςστατην οφιν.
Τά μέγιστα μνημεία, έφ’ οίς δ άνθρω

πος έναβρύνεται, αί πυραμίδες τής Αίγύ- 
πτου καί αί μέγισται έκκλησίαι τής Εύρώ- 
πης, είναι έργα ούδαμινά παραβαλλόμενα 
προς τά τεράστια τών Τερμιτών οικοδομή
ματα· διότι υπερβαίνουσι πεντάκις εκατόν τό 
μέγεθος τού σώματος αύτών.
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ΕΡ Ϊ0ΡΟΣ «ΑΣ
__  Επακριβώς τούτο ! . . . είπεν ό Ερρί

κος οστις καθιστάμενος χλωμός διεσταύρωσε τό 
εαυτού βλέμμα μετά τού τής εταίρας του !. . . 
Καί τί τό παράδοξον έχω ώστε νά μέ παρα

τηρείς. ούτως ; . . ,
— Ούδέν σκέπτομαι Όμως κατ’ έμαυτην διά 

τί πενθηφορείς προκενμένου νά μεταβγς είς τόν 

χορόν ! . . . Πώς συμβαίνει ούτωσι ένδ^δυμένος 
νά κατακλιθης ; . . .

— Δέν σοί είπον περί τούτου, Απήντησεν δ 
νεανίας έπί μάλλον καί μΑλλον Αμήχανων. Εύρι- 
σκόμην εις εσπερίδα . . .

— Είς τόν χορόν ;
— Μάλιστα.
ζ.____ Τήν ίδιαν νύκτα ώς καί τή άλλη.
— Ποιαν άλλην.
— Έ Αποθανοΰσα μετά τού ερυθρού μανδύου 

καί εκείνη μετέβαινεν έπίσης είς τόν χορόν κα
τά τήν νύκτα ταύτην, ή ίανθοφόρος κυοία.

Ό Ερρίκος μόλις έκράτει έαυχού, πυρετώδης 
κλονισμός έκίνει τάς χεΤρας αύτού, καί μετά δια- 
κεκομενης φωνής είπε:

— Όλονέν θά έζακολουθής νά μοί δμιλης 
περί τής γυναικος εκείνης ; Όποΐαι Απαίσιαι 
ΐδέαι σέ θορυβούσι.

Μετά σαρδονικού δέ γέλωτος ή Καρολίνα έ- 
πανέλαβε:

— Διότι πάντα ταύτα μοί φαίνονται παρά
δοξα . . . Είναι παράδοξον, δέν έχει ούτως*  ένώ 

συ χορεύεις εκείνη Αποθνήσκει . . . καί εύθυς 
κατόπιν, καταφθάνω έγώ, έρχομαι νά παραλά
βω τδ ερωτικόν κληροδότημα.

Ό Ερρίκος δέν δμίλει πλέον, παρετήρει τήν 
νεαράν έργάτιδα, τήν χεΐρα αύτής, ής ή χροι
ά καί ή έκφρασις έτρόμαζον αύτόν*  Αλλ’ αύτη 
ώς κατατρυχομένη ύπό κακοήθους πυρετού, φέ- 
ρουσα κακόβουλο? μειδίαμα έπί τών χειλέων, τό 

πυρ έπί τών οφθαλμών τά μηλκ τών παρειών 
έρυθρζ . . . ώμίλει διακόπτουσζ τούς λόγους 
αύτης δι’ αλλοκότους γέλωτος.

— Δεν εινα; Αληθές οτι πάντα ταύτα είσι 
λυπηρά ; λοιπόν, ταύτα μοι ίπιφε'ρουσιν όνειρο- 

Ύπάργουσι συμπτώσεις ούτωσι πα-
ράδοξοι !

Τήν νύκτα καθ’ ήν διεσκέδαζε ή εταίρα σου, 
ή μεγάλη κυρία Αποθνήσκει*  εύρίσκεσαι 
χορόν αύτη δέ φερηται 
μί περίλυπος άπελπις 
λησμονεί.

’Αναχωρώ διά

είς τον 
είς την Μ οργήν . . . Έί- 

. . . Αισθάνομαι οτι μέ

την εργασίαν μου λέγουσα 
κατ’ έμαυτην: Πότε λοιπόν Αποσπασθησεται 

τών χειρών της γυναικος ταύτης . Εισέρ
χομαι εκεί κάτω . . . είς την χαμηλήν οικίαν 
καί βλέπω αύτήν τήν αντίπαλόν μου ... ν$- 
κράν. Έκτεθ/,μένην ώς είχε διαβιώσει. Έπί 
τού τάφου τών μεγάλων Ανθρώπων χαράττου- 
σι τάς ένδοξους δάφνας, το βιβλίον, τήν γρα
φίδα*  έπ’ αύτης δέ μίαν ένδυμασίαν Αλλόκο- 

τον έν προσωπεΐον, μίαν Ανθοδέσμην . . . τον 
βίον αύτης τέλος . . . ’Έρχομαι ενταύθα καί 
παράδοξόν τι ευρίσκω φέροντα ενδύματα χορού, 
καί εκεί, μετά το κομβίον τού ένδύματός σου 
tv τεμάχιον τριχάπτου κατ’ Αγγλικόν τρόπον 

κατηργασμένον καί νήματα έκ μετάξης έρυθρας 
Απεσπασμένα έκ τής συγχορευούσης μετά σού, 
κατά τήν νύκτα ταύτην . . . ’Ακριβώς δέ, ή 
ίανθοφόρος κύμα είχε καί αύτή έπίσης ταινίας 

κατηργασμένας Αγγλιστί μετά του ερυθρού μαν- 
δύου αύτής. Είναι όμως περίεργον τούτο. Ά- 

ποφάνθητι !

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ ΤΡΟΠΟΥ 
ΤΟΥ ΤΡΩΓΕΙΝ

Συνέχ. ιδε σελ. 183.

Ούτως, ίνα ζήσωμεν, είναι άτιόλυτος α
νάγκη άέρος είς τήν εστίαν και καυσίμων 
ύλών, αληθώς ανθράκων.

Τούς άνθρακας τούτους παρέχουσιν ήμΐν

ο.ί άναπνε^στικαί τροφαί, διατηρούσαι τήν 
ένεργητίκότητα τού πυρός. ΤοιαΟται δέ εί

σι κυρίως τδ λίπος, τδ ελαιον, τδ άμυλον, 
τδ κόμμι, τδ σάκχαρι, δ ζύθος, ό οίνος, τδ 
οινόπνευμα, κτλ. άλλά τδ λίπος τδ έλαι- 

ον ώς καί τά τοιαύτα δέν τρέφουσιν, εννοεί
ται· είναι άνθραξ προς καύσιν, ήτοι πρδς γέ- 

νεσιν τής ζωικής δυνάμεως. ΤΙ θερμότης 
λοιπδν κατόπιν δλων τών νεωτέρων θεωρεί- 
ών δέν είναι πλέον ζήτημα. Ούδείς άλλως 
τε ύπάρχει δ μή άναγνωρίσων ταχέως τήν 
Αλήθειαν τής διαβεβαιώσεως ταύτης.

Καί τωόντι· τις άγνοεΐ οτι πίνοντες πνευ
ματώδη ποτά, ζύθον, καφέν, αίσθανόμεθα έν 
ήμΐν αύτοϊς πλείονα θερμότητα, αύξησιν 

ένεργητικότητος ; Τότε τών τοιούτων χρήσιν 
ποιούμενοι ύπερθερμαινόμεθα καί αύςάνομεν 
τήν κινητικήν δύναμιν, ώς δ μηχανικός άτ- 
μομηχανής αύξάνει τήν ταχύτητα τής ύπ’ 
αύτής συρομένης Αμαξοστοιχίας, ρίπτων άν
θρακας εις τήν θερμάστραν. Πολλάκις άνε- 
φέρομεν καί Οέλομεν άναφέρει τήν σύγκρισιν 
τζυ:ην, δ.ό:ι ε.ναι άκριίεστάτη. Ούτως, δ 
κ. Δουμάς άπέδειξέ τι δλιως ^'περίεργον, ότι 
δηλ. δ ύπδ τού άνθρώπου καταναλισκόμενος 
άνθραξ άνταποκρίνεται σχεδδν, διά τήν αύ
τήν εργασίαν, πρδς τήν δαπάνην τών άρι
στων άτμομηχανών. Δέν εϊμεθα πράγματι 
ή μηχανή έντελεστάτη· περί τούτου ούδείς 

άμφιβαλλέτω !

Έδείξαμεν πώς δυνάμεθα κρατεϊν τδ πυρ, 
τήν ζωήν, τήν ρώμην έλθωμεν ήδη είς τάς 
τροφάς, τάς τρεφο’ύσας ή διαπλαττούσας τδ 
άνθρώπινον σώμα, κατ’ άντίθεσιν ποδς τάς 
πρώτας πλαστικάς καλουμένας, αίτινες άνα- 
μορφούσι πράγματι, έγκαθιστάσι τήν ύφήν 
τού σώματος ήμών. Δυνάμεθα νά παραβά- 
λωμεν αύτάς πρδς τήν πλίνθον, τήν άσβε- 
στον καί τούς λίθους, δι*  ών οίκοδομούσι τάς 
οικίας, διότι αί πλαστικαί τροφαί διαπλάτ- 

τουσι το ήμέτερον σώμα έκ τών έσω πρδς 

τά έξω.

Τστέον δ’ δ'τι τδ ήμέτερον σώμα άπδ πρω
ίας μέχρι; εσπέρας τροποποιείται, δ'τι τδ 

εξωτερικόν ήμώ^ πλάττεταε.
Πάντα τά είρημένα συγκαιφακαιούνται είς 

τά εξής .·
Ύπάρχουσι τροφαί έπαυξάνουσαι τήν ζωι

κήν δύναμιν καί κατ’ επιφάνειαν τρέφουσαι 
καί τροφαί μή ένεργούσαι μέν πάραυτα, άλλ’ 
ήρέμα καί κατά μικρόν διαπλάττουσαι τδν 
οργανισμόν. Αύταί είσιν αί κυρίως τρέφουσαι.

’Οσάκις πρόκειται νά συντηρήσωμεν τήν 
στιγμιαίαν ζωήν, τήν καθη
μερινήν ζωήν ή νά δώσωμεν παροδικήν δύ- 

ναμιν πρέπει νά καταφεύγωμεν είς τάς άνα- 
πνευστικάς τροφάς, καί τούτο πράττει δ ερ
γάτης πίνων τήν πρωίαν. Τουναντίον, όταν 
πρόκηται νά σκεφθώμεν περί τής ζωής τής 
επαύριον, περί τού μέλλοντος τού ήμετέρου 
σώματος πρέπει νά προσδράμωμεν είς τάς 

πλαστικάς τροφάς.

Έκαστον άτομον, όπως διατηρήση τήν 
υγείαν αύτού οφείλει τρώγειν καθ’ έκάστην 
ποσόν άναπνευστικών τε καί πλαστικών 
τροφών, άνάλογον άλλήλαις καί τή δαπα- 
νωμένη ρώμη καί ασκήσει. Έστι δέ τούτο 
νόμος άληθώς φυσικός, νόμος άπλούστατος, 
περί ού δυστυχώς δ άνθρωπος ούδαμώς φρον
τίζει, διότι τινές μέν καταναλίσκουσι πολλάς 
πλαστικάς τροφάς, χωρίς νά δαπανώσι δι’ 
επαρκούς άσκήσεως τήν παραγομένην δύνα- 
μιν, καί ούτω φαίνονται βεβαρυμένοι, πά- 
σχουσι πληθώραν, καταστρέφουσι τήν τα
κτικήν λειτουργίαν καί έμφράττονται ή πά- 
σχουσιν έξ έπισωρεύσεως, τινές καταναλί
σκουσι μέγα ποσόν άναπνευστικών καί πλα
στικών τροφών συνάμα, οπερ χείρον, έτεοο: 
δέ τούναντίον λαμβάνουσι τροφάς διεγερτικά;, 
διακρινόμενοι έκ τού τρόπου αύτών τού ζήν 
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οραστηριότης και ενέργεια, έχουσι τόν σφυ
γμόν ταχύν, άτακτον καί ζωηρόν, φθείρονται 
άνωφελώς καί καταστρέφονται.

Πασίγνωστου τυγχάνει οτι δ τρόπος της 
τροφής ποικίλει κατά τήν κράσιν ενός έκα
στον, άλλ' επειδή δυνατόν ν' άμφιβάλλη τις 
οτι πρέπει νά ύπάρχη καί πρός τό κλίμα 
σύμφωνος, θέλομεν προσπαθήσει ν*  άφαιρέ- 
σωμεν πάσαν έπί τούτου άυιοιβολίαν να ύπο- 
οειςωμεν αληθή φυσικόν νόμον, δν αδύνατον 
νά παραβη τις άκινδύνως. Ούτως, έκαστος 
περιηγητής οφείλει νά μεταβάλλη τόν τρό
πον τού τρέφεσθαι, συμφώνους πρός τά ύπ’ 
αύτού διατρεχο'μενα μέρη. Ούτε δ Γάλλος 
έν Λονδίνω δύναταί νά ζή ώς έν Παρισίοις 
ούτε δ Άγγλος είς Γαλλίαν χωρίς νά πα- 
ραδεχθή άμέσως τά τής γαλλικής μαγειρι
κής. Ένί λογφ είναι λίαν έπάναγκες, ύπό 
ύγιεινήν έποψιν, νά συμμορφώταί τις πρός τάς 
επιτόπιους τροφάς.

Αί συστάσεις αύται δυνατόν νά φανώσ, 
παράοοξοι, έν τούτοις άπλούστατα τήν αλή
θειαν έκφράζομεν. Πρόο άπο'δειξιν τούτου ά- ί Γ - ι Γ -
ναδράμωμεν είς παραβολάς, αίτινες, ακριβείς 
ούσαι, διευθύνουσι τήν ιδέαν, χρωματίζουσι 
τόν νούν, άφικνούμενον τότε τάχιον τού 
σκοπού του.

Έν ταΐς μηχαναΐς (άπαξ έτι τό ζώοκ 
δέν είναι ή μηχανή) ίνα μή έπέλθη δυστύ
χημά τι ή στάσις, πρέπει πάντοτε νά δαπα- 
νάται ή αύτή ποσότης άνθρακος, νά παρά- 
γηται ή αύτή θερμότης διά δεδομένην ερ
γασίαν.

Τά ζώα καί μερικώτερον δ άνθρωπος, ίνα 
άπολαύη καλής ύγιείας πρέπει νά οιατηρή, 
όσω τό δυνατόν, τήν αύτήν θφμοκρασίαν, 
επομένως νά τρέφηται διαρκώς διά τών άνα- 
πνευστικών τροφών. Έάν γείνη χρεία νά έρ- 
γασθή περισσότερον ή μηχανή, Ο·ρμαίνουσιν 
αύτήν περισσότερον, πρός παραγωγήν πλείονος 

δυνάμεως. Έάν υπεραυξήτωσι τήν θερμότη
τα ή μηχανή ρήγνυται. Ούτω καί δ άνθρω
πος, έάν μέν Οέλη νά έργασθή πολύ, πρέπει 
νά θερμανθή περισσότερον, έάν δ’ ολίγον καί 
τροφήν νά λάβη όλιγωτέραν έάν ύπερβή τό 
άπαιτούμενον δριον ή ασθένεια επέρχεται, μετ’ 
αύτήν δέ δ θάνατος.

(Άχο λουθεί).

Η ΜΕΛΑΓΧΡΟΙΝΗ 

Ολαι αίώραΐαι γυναίκες είναι μελαγχροιναί 
Εξαιρούμενων τών ξανθών.

Ή περίφημος Κλεοπάτρα ήτο μελαγχροινή, 
ή κυρία Σ. . . είναι επίσης μελαγχροινή.

Ή δεσποινίς Μ . . . είναι μελαγχροινή.

Αί ’Ιταλίδες, αί Τσπαναί, αί Τούρκισαι, αί 
Έλληνίδες είναι μελαγχροιναί.

Τί ώραιότερον οφθαλμών μελανών στεφομένων 
άπδ πλουσίαν κόμην μέλαιναν ώς τον έ'βενον !

Ό τύπος τής ωραίας γυναικός είναι ή ’Αν
δαλουσία. Οί μεγάλοι οφθαλμοί της, τών ο

ποίων το βαθύ κυάνεον χρώμα παλαίει πρδς 
τδ μέλαν, φαίνονται, κατά την έκφρασιν εγχω

ρίου τίνος ποιητού, οτι πενθουσι τά θύματα, 
τά οποία έκαμαν, καί είναι τδ ώραιότερον 
πράγμα τού κόσμου.

’Αγαπά τις μίαν ξανθήν.
’Αλλά τρελλαίνεται διά μίαν μελαγχροινήν.
‘Η ίδιοσυνκοασία τής μελαγχροινής είναι εν

τελώς τδ εναντίον τής ξανθής.
‘Όσω ή ξανθή είναι βουκολική, νωχελής, τό

σον ή μελαγχροινή είναι παράφορος ζωηρά καί 
αδάμαστος.

Τνα εύδοκιμήσζ, τις παρά τινι μελαγχροινή 
πρέπει νά ήναι ξανθός.

Άφροντις.
Ψυχρός.
Τ1 νά ήναι εκατομμυριούχος.
’Επιτυγχάνει τις άνευ μεγάλης δυσκολίας 

παρά τινι μελαγχρανη : Έάν δειχθη εις άκρου

περίσκεπτος, απαθής καί νά έργολαβή καμ- 

μιαν φίλην τις. Διότι ή μελαγχροινή είναι προ 
πάντων ζηλότυπος, είναι δέ πάντοτε επιδέξιος 

νά έκκαρπούται τής ζηλοτυπίας της.
Ουδέποτε είδε τις ξανθήν εύελπίζουσαν τούς 

στενάζοντας δΓ αύτήν.
Δέν είναι όμως σπάνιον νά Ι'δρ τις μελαγ- 

χροιν/jv έξομολογουμένην αύτ<ν πρώτην τδν 

έρωτά ττ.ς πρδς τδν αρεστόν αύτη.
Τδ νά δίδη όμως τις πίστιν καί νά έλπί,η 

είς μελαγχροινήν είναι άπατη.
Τδ πλεΐστον τρέχει πρδς εκείνον, οστις δέν 

τήν συλλογίζεται καί άποφεύγει εκείνον οστις 

την άγαπα . . .
ΤΙ μελαγχροινή παγιδεύεται είς τδν γέλωτα’ 

έάν έχη ώραίους οδόντας, ό έργολαβών αύτήν 

καί είναι εύφυής, άς ήναι βέβαιος περί τής 

νίκης.
’Αφού δέ γίνη φίλη του τδ καλλίτερον μέσον 

ίνα διατηρηθη εραστής αύτής είναι νά μετα
μορφωθώ είς Ποιητήν καί νά άγαπα τάς πυρράς.

(Έκ τού Γαλλικού).

Π . . .

ΜΙΑ ΘΕΡΙΝΗ ΝΥΞ
ΕΠΙ ΤίΙΝ ΟΧΘΩΝ ΤΟΥ ΝΕΒΑ

Τίτο μόλις ένάτη ώρα τής έσπέρας· ο ή

λιος έδυεν έπικρατούντος λαμπρού καιρού· ο 
άσθενής άνεμος οστις ώθίΐ ήμάς έςέπνευσεν έπί 
τών ιστίων, τά οποία είδομεν κ υ μ α τ ί ζ ο ν- 

τ α έπιχαρίτως.
Πάραυτα ή σημαία ήτις αναγγέλλει, έκ 

τού ύύους τών αύτοκρατορικών άνακτόρων, τήν 
παρουσίαν τού μονάρχου, πίπτουσα άκίνητος 
κατά μήκος τού ιστού οστις ύποβάσταξεν αύ

τήν, έκήρυξε τήν σιγήν τών αέρων. Οί ναύται 
ημών ήρξαντό νά κωπηλατώσι· διετάξαμεν αύ
τούς ίνα οδηγήσωσιν ήμάς βραδέως.

Ούδέν σπαν.ώτερον, άλλ’ ούδέν μαγευτικών 

τερον ώραίας θερινής νυκτδς έν Πετρουπόλει, 
είτε διότι ή έπίτασις τού χειμώνος καί ή σπα- 
νιώτης τών νυκτών τούτων δίδουσιν αύταΐς 
καθιστώσαι αύτάς μάλλον έπιθυμητάς, ιδιαί

τερον θέλγητρον είτε διότι πραγματικώς ώς πι
στεύω, αύται είναι γλυκήτεραι καί γαληνιώτε- 

ραι παρ’ όσον είς τά ώραιότερα κλίματα.

Ό ήλιος, οστις είς τάς εύκράτους ζώνας', 

κατατηπτει είς τήν δύσιν καί δέν καταλείπει 
δπιοθεν αύτού είμή ίν πρόσκαιρου λυκαυγές, 
διαυλακίζει ένταύθα βραδέως μίαν γήν έπί 
τής οποίας φαίνεται άποσπώμενος μετά λύπης. 
Ό δίσκος αύτού, περικυκλούμενος ύπδ έρυθρο- 
χρόων άτμών κυλιέται ώς άρμκ πυριφλεγές έπί 
τών σκιεεών δασών τά όποια έπιστέοωσιν τδν ι ϊ
ορίζοντα καί αί άκτΐν-ς αύτού, άντανακλώμ,ε- 
ναι διά τού υαλώματος τών άνακτόρων παρέ
χει τώ θεατή τήν ιδέαν εύρείας πυρκαϊάς.

Οί μεγάύ οι ποταμοί εχουσι ώς έπί τδ πλεΐ
στον κοίτην βαθεΐαν καί οχθας άποκρήμνους 
αί όποΐαι δίδωσιν είς αύτούς οψιν άγρίαν.

Ό Νέβας ρέει ίσοχθίως διά μέσου έξαισίδυ 
I άστεως· τά διαυγή αύτού ύδατα έπιψαύουσι

τήν χλόην τών νήσων τάς οποίας περιβάλλει, 
καί καθ’ ολην τήν εκτασιν τής πόλεως κωλύε
ται ύπδ δύο προκυμαιών έκ γρανίτου κατα
σκευασμένων κατ’ εύθεΐαν καί έκτενή γραμμήν, 
όπερ έστί θέαμα μεγαλοπρεπές έπαναλαμβανό- 
μενον έπί τών τριών διορύγων αίτινες διαρρέου- 
σι τήν πρωτεύουσαν, καί τού οποίου είναι άδύ- 
νατον ν’ άπαντήση τις άλλαχού τδ ύπόδε.γ- 

μκ ή τήν άπομίμησιν.

Χίλιαι λέυ.βοι διασταρούνται καί δικυλακί- 
ζουσι τδ ύδωρ καθ’ ολας τάς διευθύνσεις· μα- 

κρόθεν βλέπει τις τά ξένα πλοία περιτυλίσσον- 
τκ τά έαυτών ίστίκ καί άγκυροβολούντκ. Κο- 
μίζουσι δέ ταύτα ύπδ τόν πόλον τούς καρπούς 
τών διακεκαυμένων ζωνών καί πάντα τά πεο- 
ϊόντκ τού σύμπαντος. Τά περιλαμπή πτηνά τη- 
’Ααερικής πλέουσιν έπί τού Νέβα μετά τών δα

σών τών πορτοκαλλεών έπκνευρίσκουσιν ερχό
μενα τδν κοκκοφοίνικα, τδ κνκνάσιον, τδ λεμόνι-



ΕΡΜΗΣ
Ο ΛΟΓΙΟΣ

21Ϊ
σ< 2

ν.ον κκί άπάσα; τά οπώρα; τή; γενετείρα; | 
χώρα; των.

Πάρκυτα ό βαθύπλουτο; Ρώσσος αρπάζει τά 
παρουσιαζόμενα ε'; αύτόν πλούτη καί ρίπτει 
τον έαυτοϋ χρυσόν, προ; τον άπληστον έμπορον.

Συνηντώμεν άπο καιρού εί; καιρόν κομψοτά- 
τα; λέμβου; τών οποίων είχαν καταπαύση τήν 
κωπηλασίαν και αϊτινε; έφέροντο βραδέως έπι 
τοϋ γαληνιαίου ρεύματος τών ωραίων αύτοϋ ύ- 
δάτων. Οί κωπηλάται γ,δον εθνικόν τι άσμα, 
ένώ ό κύριο; αύτών άπήλαυεν έν σιγή την ώραι
ότητα τοϋ θεάματος και της γαλήνη; της 
νυζτός.

Πλησίον ημών, ίν μακρον πλοϊον έφερεν 
μετά ταχύτητας έπ’ αύτοϋ τούς προσκεκλημέ
νου; εις τού; γάμου; πλουσίου έμπορου. Εί; 
ποοφυροΰ; μετά θόλου θρόνο;, διακεκοσμημένο; 
μετά χρυσών κροσσών, έκάλυπτε το νέον ζεϋγο; 
και τού; συγγενείς. Ρωσσικη δέ τι; μουσική, 
τετοποθετημένη μεταξύ δύο σειρών κωπηλα
τών, έξέπεμπε μακράν τον ήχον τών θορυβωδών 
σαλπίγγων αύτής. Ή μουσική αυτή είναι συν
ήθως μόνον παρά ταϊ; Ρώσσοι;, διά ‘τοΰτο ϊ- 
σω; είναι και το μόνον ιδιαίτερον άντικείμενον 
.el; τόν λαόν τοϋτον, οπερ τιμάται ώ; άρχαΐον.

Πλήθο; άνθρώπων ζώντων έγνώρισαν τον έ- 
•φευρέτην τοϋ οποίου τό όνομα διαγείρει διηνεκώ; 
r> τή πατρίδι αύτοϋ τήν ιδέαν τή; άρχαία; φι
λοξενία;, τή; κομψή; πολυτελεία; καί τών εύ- 

• γενών άπολαύσεων. Παράδοξο; μελωδία ! έμβλη
μα τρανόν ποιηθέν ινα καταλαμβάνη τό πνεϋμα 
μάλλον παρά τό ού;. Άδιάφορον π.αγματικώ; 
άν τά όργανα γνωρίζωσιν ό,τι πράττουσιν, εΐ- 
κοσιν ή τριάκοντα αύτόματα ένεργοϋντα όμοϋ 

-,παράγουσι παράδοξον σκέψιν εί; έκαστον αύ
τών· ό τυφλός μηχανισμός ύπάρχει έν τώ άτό- 
μω· ό δέ εύφυή; ύπολογισμός, ή έπιβλητική 
.αρμονία ύπάρχουσιν έν τώ παντί.

Ό έφιππο; άνδριά; Πέτρου τοϋ Α'. ΰύοΰται 
χπι τών οχθών τοΰ Νέβα, έν μια τών έσχατι- 

• ών τής εύρείας πλατείας τοϋ ’Ισαάκ.
Τό σοβαρόν πρόσωπον αύτοϋ παρατζρεΐ τόν 

ποταμόν και φαίνεται έτι έμψυχοΰν τήν ποτα
μοπλοΐαν εκείνην, .τήν δημιουργηθεΐσαν ύπό τήν 

μεγαλοφυΐαν τοϋ ίδρυτοϋ. II άν ό,τι τό ού; α

κούει, παν ο,τι ό οφθαλμός όρά έπί τοϋ μεγα
λοπρεπούς τούτου θεάτρου, δέν ύφίσταται εί 
μή έκ μιά; σκέψεω; τή; ισχυρά; κεφαλή; ήτις 
έξήγαγεν άφ’ ένό; έλους τοσαϋτα μεγαλοπρε
πή μνημεία.

Έπι τών μεμονωμέων έκείνων οχθών άπ° 
τών οποίων ή φύσι; έφαίνετο ότι ειχεν έξορί- 
σει τήν ζωήν, ό Πέτρο; ίδρ’ύσατο τήν έαυτοϋ 
πρωτεύουσαν κκί έδημιούργησεν δι’ εαυτόν 
ύπηκόου;.

Ό τρομερό; αύτοϋ βραχέων έκτείν-τκι είσέτι 
έπι τών άπογόνων αύτοϋ οιτινες συνωστίζον
ται περί τήν σεβαστήν εικόνα, παρατηρούσε 
κ ί _ άγνοοϋσιν εάν ή όρειχαλκίνη έκείνη χειρ 
προστατεύν) ή άπειλή.

Έφ’ όσον ή ήμετέρα λέμ.βο; άπεμακρύνετο 
το άσμα τών ναυτών κκί ό συγκεχυμένο; θό
ρυβο; τή; πόλεω; έσβέννυντο άνεπαισθήτως.

Ό ήλιο; είχε δύσει ύπό τον ορίζοντα· λασ.- 
πρκ δέ νέφη έξέχεον ήδεϊαν λαμπηδόνα, ήμί- 
φωτον έπίχρυσον ήμέραν ήν άδυνατεΐ νά πε- 
ριγράψγι τι;, καί τήν οποίαν ούδέποτε είδον 
άλλαχοϋ. Τό φώ; καί τό σκότος, έφαίνετο άνα- 
μεμιγμένα κκί ώ; έκτεινόμενα οπω; σχηματί- 
σωσι διαφανή πέπλον οστι; έκάλυπτε τότε 
τά; πεδιάδα; έκείνας.

Έκ τοΰ Γαλλικού.
Θ. Ε. X". ΑΡΓΥΡΟΥ.

ΜΕ ΤΤΡΑΝΝΕΙΣ

Ποθώ νά ζήσω 
τά σ’ έρωτήσω 
καμμιά φορά,

Σάν ή Σε.Ιήνη 
-ό φώς της χύνει, 
μέσ’ τά νερά.

Κρίνο σάν έχης 
καί το προσέχεις 
καί σοϋ άνθεί,

Πάσχεις θυμόνεις 
τό ζερριζόνεις 
νά μαραθή;

Γιατί εμένα 
σάν τά ριμμένα 
φύΛ.Ια της γης,

Είς της καρδίας 
τάς τρικυμίας 
μέ παραιτείς;

Σκ.Ιηράς παθήσεις 
καί αναμνήσεις 
δέν συμπαθείς

φιΛίαν δίδεις 
καί τήν προδίδεις 
τήν αποζείς

Κρύβεσαι φεύγεις 
μέ αποφεύγεις 
μέ τυραννείς,

Σέ φίΛο δίνει 
τόση οδύνη 
ποτέ κανείς ;

Σ' επταισα Ίσως 
καί από μίσος 
θές νά χαθώ,

Τί θά κερδίσης 
νά μέ άφήσης 
νά μαραθώ;

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ

ΝΑ ΤΗΝ ΙΔΩ·

Έπεθύμησα πά.Ιιν εκείνην νά ιδω 
κ' ή καρδιά μου κτυπα δυνατά 
μία Λέςις σ’ τό ονς μου βροντά 

νά τήνΙδω!...

Βραδυκίνητος χρόνος! ταχέως μέν φεύ-
[rst ! . . .

Δι εκείνον, π.Ιήν φευ! π’ άγαπα 
τάς στιγμάς τής ζωής του μετρά 

καί τάς κ.ίέβει ! . . .

Είς παν βήμα του πόνους, καί ΘΑίιύεις 
[άφίνει 

μέ τό πένθος τό γήρας σκορπά, 
κ αποθνήσκει αυτός π’ άγαπα 

δι έκείνη !

Δι εκείνη! . . . φευ, μοιάζω μ' εκείνο τό 
[χΐβνι 

π άμα βάά,ουν κοντά σ’ τή φωτιά 
ευθύς πίπτει κι’ ωσάν τήν καρδιά 

όΑο Jjjdrei.

Ή καρδιά μου ή τάΛαινα είναι τό χιόνι, 
καί τό στήθος μου, φεϋ! ή φωτιά!...

μία μόνη εκείνης ματιά, 
μέ πληγώνει ! . . .

Τό που.Ιί ποϋ πέτα, ή καρδιά μου ζη
λεύει

ώ αύτό ήμπορΙεί π’ άγαπα 
τής καρδιάς του τό ταίρι, πέτα 

καί γυρεύει !

Τής ζωής μου τό τρίτον, τό ήμισυ . . .
[Λ<Ιω . . .

νά πετάζω κ έγώ μια φορά 
είς τά μέρη εκεί μέ χαρά 

νά τήν Ιδω ! ...
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Τους παΛμους τής καρδιάς μου, jt’ εκεί- 
[Γης νά σμίζω. 

να τής πώ? σ’ αγαπώ, σ" άγαπώ !.,. 
άΛΛην Λέζσν δεν εχω νά 9πώ, 

κ αποθνήσκω ! . ..

Έν Κων]πόλει 12]24 7βρέου 1887.

Ηλιας Χρ. Ραπίόπουλος.

ΔΙΑΦΟΡΑ
----ο--- ·

ΠΕΡΙ ΚΤΝΩΝ.

/νννν\\

Κυνών είδη ύπάρχουσι πλεΐστα, παρ’ ημίν 

δε γνωστότεροι είσιν ο Π ο ι μ ε ν ι κ δ ς, οστις 
παρακολουθεί και φυλάσσει τά ποίμνια, δ Θ ή
ρε υ τ ι κ α ς η Κυνηγετικός, χρη- 
σιαεύων εις τούς θηρευτάς διά της οσφρησεως 
και της ώκυποδίας αύτού, δ Μολοσσδς, 
χρησιμεύει ιδίως είς φρουράν τών οικιών, και δ 

Μ ε λ ι τ α ΐ ο ς λεγόμενος, οστις χρησιμεύει ι
δίως είς τάς κυρίας.

Ό κύων ζη έπι 15.-— 20 έτη, τίκτει δέ 

τούς σκύλακας τυφλούς, και ανοίγονται οί οφ
θαλμούς αύτών μετά ί 0 — 11 ημέρας άπδ της 

γεννησεως.
Συχνόταται αί στηλαι τών εφημερίδων και 

τών περιοδικών πληρούνται ύπδ διατριβών επι
στημόνων άνδρών πραγματευόμενων περί της 
νοημοσύνης τών ζώων τούτων, καί διάφορα πε
ρί αύτών δημοσιεύονται Ανέκδοτα περίεργα γε

γονότα.
’Ενταύθα δε παοαθέτου,εν τά έπόμ,ενα:

Οί χωροφύλακες εύρίσκοντο έν περιπολία, ό
πισθεν δέ φοαγμού τίνος ανεκάλυψαν τδ πτώ
μα ανθρώπου, ένδεδυμένου ώς εργάτου, κρεμά
με νον άπδ τών κλάδων μιας πτελέας. Ύπδ τδ 
δένδρον δέ ύπήρχεν έξηπλωμένος κύων έκβάλλων 
έκ διαλειμμάτων γοεράς κραυγάς.

Οί χωροφυλακές κατεβίβασαν τον κρεμ,άυ.ε- 
νον καί κατεσκεύασαν φορεΐον δπως ι/εταφέ- 
ρωσι τδ πτώμα αύτού είς τδν πλησίον αστυνο
μικόν σταθμόν. Ένώ δέ διευθύνοντο πρός τδ μέ

ρος εκείνο, ο κυων ηρπασε διά τών εαυτού ο- 
δόντων τδ άκρον τού έπενδύτου τού ένωματάρ- 

χου καί έσυρεν αυτόν πρδς ετέραν διεύθυνσιν.
Ό ένωματάρχης ηκολούθησε τδν κύνα, οσ- 

τις έστη ενώπιον οικίας τινδς, ητις πράγματι- 
κώς άνηκεν είς τδν άπηγχονισθέντα, κτίστην 
τδ επάγγελμα, ώς έγνώσθη άκολούθως, χάρις 

είς την νοημοσύνην τού κυνδς, δν έπειτα έλαβε 
μεθ’ εαυτού ο ένωματάρχης.

Πρό τίνος αμαξά τις, τρέχουσα άπδ ρυτηρος, 
παρέκαμπτε δρόμον τινά άμηδρώς φωτιζόμενου. 

Αίφνης όμως κύων τις ρίπτεται πρδ τών ίππων 
της άμάξης, δάκνων τάς κνημας αύτών, προ

χωρεί μέχρι τών μυκτηρων, καί εκβάλλει άγρι- 
ωτάτας ύλακάς. Ό ηνίοχος προσπαθεί ν’ άπο- 
μακρύντ) αύτδν διά της μάστιγος, άλλ’ούτος ε
πιμένει καί έξακολουθ.ί τάς εφόδους αύτού. Τό
τε ό αμαξηλάτης προβλέπων έκτακτόν τι, 
σταματά την άμαξα? καί καταβαίνει. Δια
κρίνει δ’ είς μακράν άπόστασιν άπ’ αύτού έν 
τώ μέσω της οδού, γέροντα ’έξηπλωμένον καί 

αναισθητούντα, οστις είχε πάθει έκ συγκοπής, 
έμελλε δέ νά συντριβή ύπδ τους τροχούς της 
άμάξης, άν δέν παρενέβαινεν ο κύων, οστις άνη
κεν είς τδν δυστυχή γέροντα.

Η ΠΟΛΤΠΝΟΙΑ ΤΩΝ ΚΤΝΩΝ.

Τακτικώς ο κύων αναπνέει 20 — 30 φοράς 
άνά παν λεπτόν. Έάν δέ διατελη τεταραγμέ- 

νος η πυρέσσει έκ δρόμου, 'λ έάν ύψούσι πλαστώς 
την θερμοκρασίαν αύτού έν θερμάστρα, ή ανα
πνοή αύτού επιταχύνεται καί ανέρχεται πάραυ- 
τα είς 300 __  350 Αναπνευστικούς παλμούς
τδ λεπτόν. Πάντες είδον κύνας άναπνέοντας, 
ούτως, έχοντας την γλώσσαν έκβεβλημένην, νά 

έξάγωσι σίαλον ρέοντα Απο του στώματος αύ- 

τών. 'Η δέ βεβιασμένη αύτη Αναπνοή δέν πα
ρατηρεί ται εί μη είς τά μ.η διαπνέοντα ζώα.

Ό κ. Κ. Ρισέτος ήσχοληθη περί της έρεύνης 

της αιτίας της πολυπνοίας ταύτης, ώς ά- 
ποκαλεΐ τον αναπνευστικόν τούτον τύπον. Συμ- 
παιρένει δέ έκ τών ώπ’ αύτού γενομένων πει

ραμάτων οτι η ταχεία αυτή αναπνοή συντε
λεί είς την πνευματικήν έξάτμησιν, ητις προ- 
ώρισται νά καταβιβάζη την θερμοκρασίαν τού 
ζώου καί συγκροτεί ισχυρόν μέσον ψύςεως.

ΠΟΙΚΙΛΑ
—ο—

”Εν τινι σιδζριδρψικνί ά[χάξγ, φήύζρο; γυνή 
συνήψε μετά τίνος εμπορομεσίτου σ νδιάλεξιν πε- 

ριστρερομενην κατά, τής θρησκείας και τοϋ κλη- 

ου. Ίερεύς δί τις παρακκθά,μένος έν τ·ρ αύτνί 
άυ.άξγ και άκρ ώμενος έσιώπα, ή μάλλον άνε- 
γίνωσκε βιβλίον τι, ένω ώφειλε βεβαίως να λά- 

β·ρ μέρος προς συνηγορίαν τής τε θρησκείας, ώς 

καί τού τάγματος εις ο ανήκε.
ΤΙ σιωπή τού ίερέως παρώργησε την λάλον 

γυναίκα έπί τοσοϋτον, ώστε αποτεινόμενη προ^ 
αύτδν, λέγει: «Αιδεσιμότατε, ομιλώ άπδ μιας 
ώρας περί Αντικειμένου, εις δ πας οΐοσδηποτε 

φίρων το αύτδ μέ το ίδικόν σας ένδυμα, ωφει- 

λε νά άποκριθη’ πώς λοιπόν σείς τηρείτε σιγήν,
Ό ίερεύς προσέβλεψε την γυναίκα, οίονεί οί- 

κτείεων αύτην και έζηκολουθησε παλιν την α- 
νάγνωσίν του, χωρί? ποσώς να αποκριθ/ί.

— Κυρία, τότε, τη λέ;τι εις γείτων τού ίε- 

ρέως, φαίνεται οτι άνέγνωτε πολλά εν τνί ζωγί 
σας ; άνέγνωτε καί την Παλαιάν Διαθήκην ;

— ’Ώ μάλιστα, Κύριε ! — Άνέγνωτε έκείνο 
οπερ συνέβη είς τδν προφήτην Βαλααμ. *, — Μά
λιστα, πώς όχι άφού άνέγνωσα δλην την αγίαν 
Γραφήν. — Τότε, εκεί πού δύνασθε νά εύρητε 
τον λόγον της σιωπής του αιδεσιμωτατου ιερεως.

<<Οταν ή δνος ώ^ίΛησεν, ό προφήτης 
ίαώπησε.»

Κάλλιστα τδ τοιούτον δύναται νά έφαρμοσθή 

καί είς τινας τών νέων της εποχής μας, οιτινες 
άληθείς ύωρολογιώτατοι καί δοκησίσοφοι, φι- 
λονεικούσιν άναρμοδίως καί έκτοξεύουσιν άρ- 

ρητ9 άθέμιτα κατά της θρησκείας και τών λει
τουργών αύτης.

Τδ ριπίδιον της Άδελίνας ΙΙάτη.—Ή διά- 
σημ.ος άοιδδς Άδελίνα Πάτη έχει έν ριπίδιον, 
έπί τού οποίου ολοι σχεδόν οί Ηγεμόνες της Εύ- 
ρώπης έγραψαν λέξεις τινας. Ιδού μερικά έκ 

τών Αντιγράφων τούτων.
Ό Τσάρος «Ούδέν ετερον καταπραϋντικόν, 

ώς τδ ίδικόν σας άσμα».
Ό αύτοκράτωρ της Γερμανίας «Τ?ί Αηδόνι 

πάσης εποχής».
ΤΙ βασίλισσα της 'Ισπανίας «Τη Τσπανίδι, 

την οποίαν μία βασίλισσα σεμνύνεται οτι Αριθ
μεί μεταξύ τών ύπηκόων της».

Ή βασίλισσα Βικτωρία «Έάν ήναι άληθές 
τού ύπδ τού βασιλέως Λέαρ λεχθέν οτι «Μία 
γλυκεία φωνή είναι πολύτιμον δώρον είς μίαν 
γυναίκα» εισθε, φιλτάτη μοι Άδελίνα, η πλου- 

σιωτέρα τών γυναικών». ·
'Ο αύτοκράτωρ της Αύστρίας καί η βασ> 

λισσα Ελισάβετ απλώς Επέγραψαν τά ονό

ματα των.

Ή βασίλισσα τού Βελγίου έγραψε τά πρώτα 
μέτρα τού Ιλ Βάσσιο έν τώ μέσω δέ τών φύλ

λων τού ριπιδίου εύρηνται γεγραμμέναι αί λέ
ξεις αύται «Βασίλισσα τού άσματος, σοί τείνω 

την χεϊρα».

’Ιρλανδός τις φυλάργυρος Τολμάν καλούμενος 
άποθανών κατά τδν τελευταίον αιώνα, έγραψε 

την διαθήκην του ώς έξης:
« Άφίνω ώς κληροδότημα είς την νύμφην 

μου τέσσαρας παλαιάς περικνημίδας τάς οποίας 
θέλουσιν εύρει ύπδ την κλίνην μου πρδς τά δε

ξιά.
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« Εις τδν άνεψιόν [/.ου Τάρλην ωσαύτως δύο 

παλαιάς περικνημίδας.

«Είς τδν ύπολοχαγδν Ίωάννην Στέϊν τδ σα
θρόν μου κιβώτιον.

«Είς τδν δοΰλον μου Άναχον άφίνω ωσαύ

τως τήν ήμιτεθραυσμένην λάγηνόν μ.ου.
«Καί είς την άνεψ.άν μου μίαν περικνημίδα». 

Μετά τδν θάνατον τοΰ διαθέτου, οί κληρονόμοι 

συνήλθον είς τήν οικίαν τοΰ άποθανόντος μετά 
δέ την άνάγνωσιν τής διαθήκης ήρχισαν πάν
τες νά γελώσι σαρδώνιον διά τήν ιδιοτροπίαν 

τοΰ διαθε'του- οί κληρονόμοι πρδ πάντων ύψωσαν 
τούς ώυιους, νομίζο/τες οτι δ Τολάμ συνέταξε τήν 
άλλόκοτον εκείνην διαθήκην διά νά τούς έμπαί- 

ξη. Ένω λοιπόν έτοιμάζοντο νά άναχωρήσωσι, 
ό Άναχος διαβαίνων πλησίον τής λαγήνου του, 
τήν ώθησε με τδν πόδα· ή δέ λάγηνος πεσοϋ- 
σα συνετρίβη· άλλ’ οποία ύπήρξεν ή έ'κπληξίς 
των, όταν είδον ότι ή λάγηνος ήτο πλήρης χρυ

σών νοι/ισμάτων είναι περιττόν νά προσθέσω- 
μεν, μετά πόσης χαρας καί προθυμίας ετρεξεν 
έκαστος νά λάβ·ρ τδ δοθέν αύτω κληροδότημα.

★
Κομψευομένη τις Κυρία μικρας καλλονής καί 

άσχήμους έ/ουσα δδόντας παρεπονεϊτο εις τήν 
φίλην της Α., ότι ήτο δήθεν στενοχωρημένη άπδ 

τήν πληθύν τών εραστών της.
— Εύκολώτατον, φιλτάτη νά τούς άπομα- 

κρύνγ,ς, άπεχρίθη ή Α. δεν έχεις παρά νά δμι- 

λήσγς μετ’ αύτών.

Κυρία τις ήρώτα εξηκοντούτην κύριον, πόσα 
έχει μιά προβιά εννοούσα τήν μπεροΰκάν του.

— Όσα τδ τριπλοΰν σοβάτισμα τοϋ τοίχου 
σας, άπεκρίθη ό κύριος έννοών τδ ψιμμίθιον τοϋ 

προσώπου της.
ν * *

Ό μικρδς Λέων άκούει τήν μητέρα του λέ- 
γουσαν εις μίαν φίλην της.

— Έχασα πολλά μαλλιά εφέτος.
— Τότε λέγει ούτος, γιατί δέν κλυδώνεις 

μέ τδ κλειδί τδ συρτάρι πού τά βάλεις κάθε 
βράδυ.

Ό Διευθυντής σχολής τίνος εις ένα μαθητήν.
— Τί είναι θαύμα ;
— Δεν ήςεύρω άπαντά ό μαθητής
— Δέν ήξεύρεις ; καί αίφνης άν ό ήλιος έ

λαμπε τήν νύκτα τί θά έλεγες ;
— Θά έλεγον ότι είναι σελήνη,

— Άλλ’ έάν τις σοι έλεγεν, οτι είναι ήλιος ;
— Ψεύδεσαι, θά τω άπεκρινόμην.
— Άλλ’ έγώ δεν ψεύδομαι ποτέ. Λοιπόν ύπό- 

θες, ότι είμαι έγώ οστις σοι λέγω, ότι εινζι 
ό ήλιος τί θά έλεγες ;

Ό μαθητής άφοΰ έσζέφθη ολίγον :
Θά έλεγον ότι είσαι μεθυσμένος

ΛΙΧ1ΓΜΑ θ'.
— ο —

Δέν μέ άρέσει ή ζωή 

ό θάνατος μ’ άρέσει, 
δέν μέ άρέσει τδ δενδρί 

ο θάμνος μέ άρέσει.

Δέν μέ άρέσει τδ σκαμνί 
δ θρόνος μέ άρέσει 

δέν μέ άρέσει τδ φιλί 

τδ θώπευμα μ’ άρέσει.

Δέν μέ άρέσει ή φωνή 
ό θόρυβος μ’ άρέσει, 

δέν μέ άρέσει τδ σταμνί 

ή θραΰσις του μ’ άρέσει.

Δέν μέ άρέσει τδ δενδοί 

δ θροΰς του μέ άρέσει 
δέν μέ άρέσει τδ πουλί 

ή θήρα του μ’ άρέσει.

Δέν μέ άρέσεις τέλος σύ 
άν τ’ αίνιγμα δέν λύσης 

έάν δέν δώσης προσοχή 
τδν νοΰν άν δέν σκοτίση,σ.

Ν- Π. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ.


