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λετηθεϊσα ύπό τών Γερμανών, κατέστη τήν στιγμήν ταύτην 
άντικείμενον βαθείας εξιτάσε,ως καί παρά τοϊς Γάλλςις,· οι- 
τινες είσήγαγον αυτήν είς.τά μεγάλα- αύτών. στρατιωτικά 
γυμνάσια, πάντα δέ τά τάγματα είσίγ ήδη έφώ.δΐμσμ.ένα ύπό. . 
τακτικών τοιούτων ποδηλατών.

Ή ποδηλασία είναι ΐξάσκησις ωφέλιμος καί αναπτύσσει, 
τούς μύς καί τήν φυσικήν ευεξίαν. Άλλα καί. ώς μέσον δια· 
σκεδάσεως καί περιοδείας ένέχει πολλά τά θέλγητρα καί τά 
τερπνόν.

Κατά τόν παρελθόντα Αύγουστον έξετελέ<$θη έκ.δρο.μή πο
δηλασίας άπό Βορδώ εις Παρισίους, ύπό τριών λίαν γνω
στών εν τφ κόσμφ τών ποδηλατών τοϋ κ. Γε'ωργίού θώμα, 
προέδρου τής Ένωστας των ποδηΛατων, καί τών κκ. Όσκαρ 
Μαϊλιώτ καί Μαυρίκιου Μαρτίνου,' μελών τού'' συλλόγου 
τών Βορδιγάλλων.

Οΐ τρεις ούτοι ποδηλάται έπροτίμησαν τήν διά τών πύρ
γων

Η ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (*)

Άπό τινων έτών ή ποδηλασία έλαβε σημαντικήν άνάπτυ- 
ξιν. Πολλάκις δε ό ευρωπαϊκός τύπος έσχεν αφορμήν να 
γράψη περί της καινοτομίας ταύτης, ήτις βαθμηδόν καλλι· 
εργηθεΐσα είς μέγιστο*  βαθμόν, κατέστη τήν σήμερον άσκη
σες ωφέλιμος καί πρακτική, λαβοϋσα έν τή εξελίξει αύτής 
πλείστας όσας μετατροπής.

Ή ποδηλασία ώς καινοτομία παράδοξος επάλαισε κατά 
πολλών προλήψεων, μέχρι γελωτοποιησεως, πολλοί δέ εξα
κολουθούσε νά τήν θεωρώσεν ετι καί νϋν ώς διασκέδασιν πε
ριττήν καί γελοίαν.

Έν τούτοις δέν συμβαίνει ουτω παρά τοϊς έρασταϊς πο- 
δηλάταις. Έάν δέ πιστεύσωμεν τούς τελευταίους τούτους, ή 
εξάσκησες αύτη, ώς τό πλεϊστον τών φυσικών, ενέχει τό γόη
τρό*  της, καί διά τούτο έφθασεν είς τοιούτον σημείον αναν
τίρρητου επιτυ
χίας καίπροόδου.

Άπό τοΰ 1860 
μέχρι τού 1880 
έχρειάσθη όντως 
μεγάλη υπομονή 
καί επιμονή όπως 
κατανικηθή ή ά
πό μέρους τών 
σκωπτών τοϋ νε
ωτερισμού τού
του δεισιδαίμων 
καί άνοικτείρμων 
αντιπάθεια. Σή
μερον όμως ή ε
πιτυχία έξησφά- 
λισε τών έραστών 
τής ποδηλασίας 
τήν πρόοδον, καί ήδη οΰδείς αμφιβάλλει πλέον περί τής 
σπουδαιότητος καί τού μέλλοντος τής νέας ταύτης άσκήσεως.

Αί έπιτευχθεϊσαι πρόοδοι έν τή κατασκευή τών ποδηλά
των έν Ευρώπη είσί καταπληκτικαί, διά τούτων δέ δύναται 
τις ήδη νά διατρέξη μακροτάτας αποστάσεις καί ανωφερή 
μέρη άνυπέρβατα τέως θεωρούμενα.

Ή ποδηλασία υποστηρίζεται ύπό τριακονταπέντε εφημε
ρίδων, τών πλείστων εβδομαδιαίων διαπραγματευομένων περί 
αύτής καί ύποστηριζουσών θερμώς τήν άνάπτυξίν της.

Πλέον τών ίκατόν εταιρειών τής ποδηλασίας έχουσιν ήδη 
συστηθή έν Γαλλία, έξ ών αί πλεϊσται έσχημάτισαν ομοσπον
δίαν ύπό τήν κοινήν σημαίαν τής 'Έχώσεως ζώκ Γά2^ω> πο· 
δηΛατων, ίδρυθείσης τφ 1881. Ή Ένωαις αύτη σκοπόν 
έχει τήν ύποστήριξιν τών συμφερόντων τών διαφόρων συλ
λόγων καί τήν άνάπτυξίν τής έν Γαλλία ποδηλασίας.

Ή στρατιωτική ποδηλασία σοβαρώς άπό τινων έτών με-

Οί διάσημοι ποόηΛάται Γ. Θω/ιας^ Όσχάρ ΜαΐΛι&τ και Μαυρίκιος Μαρτίνος.

(1) (Αατ. velox, ΐαχΰ;, pes-pedis, ποΰς). Ταχύνουν, εΐίος ξνλίνου Τπ- 
•που ίπί δύο τροχών,κινούμενου μηχανικώς oii των ΐϊοδών τοϋ ίπικαθημίνου.

τήςΛουάρ καί Φοντενεβλώ οδόν, έκ720χιλιομέτρων απο- 
■’ * τελούμένην. Ή 

έναντι ημών εί- 
“ κών '' ληψθεΐσα 
■'φώάόγρά'φικώς, 

παρίστήάίν αύ- 
τούς δτε διήλθΰν 
τής ’Ορλεάνης 
(5ΰ0 '-χίλιόμ.), 
έκτελέσαντεςτήν 
ύπό τής 'Ενώ- 
■<Ζεως όρίσθεϊσαν 
πορείαν5 πρός ά· 
πόκτησιν τοΰδι- ’ 
πλώμάτος τών 

■ ,ποδηλάτόφίλων.

Βορδώ,' τή'24 
Αύγούσ’ίΰυ, 3 

ώρ<ρ μετά μεσημβρίαν καί άφίκοντο εις Παρισίους τό Σάβ
βατο*  31 Αύγούστου τή 6 ώρο: καί ήμισεύρ τό έσπερας, δία- 
τρέξαντες 77 χιλιομ. καθ’ ημέραν καί δι.ανύσαντες επτά η
μέρας καί τρεις ώρας καί 30 λεπτά.

Βεβαίως ή εκδρομή αύτη δέν δύναται νά θέωρηθή’ως έκτα 
κτον κατόρθωμα, εν τούτοις ύπό έποψιν ποδηλασίας, σωματι
κής αντοχής, έξασκήσεως, άξιοπεριέργόυ,έξελίξεώς τών ώξιο- 
θεάτων διερχομένων μερών έπί τριών σιδηρών κύκλων, παρέ
χει θέλγητρα, τά όποϊα ώς διηγούνται αί τρεις ούτοι ποδη
λάται δέν δύναται νά φαντασθή τις περιηγούμενες ούτε πεζή, 
ούτεέφ’άμάξης,ούτε σιδηροδρομικώς, ούτε άτμοπλοϊκώ^ άλλ’. 
ούτε καί άεροδρομικώς.

Έκ τών άποτελεσμάτων δ ’ εξάγεται, ότΓ.δυνατκί τις νά 
. διατρίξη διά τοΰ ποδηλάτου άπόστασιν 150.—200. καί μέ
χρι 250 χιλιομέτρων καθ’ ημέραν^.έπί άμαξήτού,· έάνή κα
λώς έξησκημένος. Έάν όμως θέληση, νά παρατηρή καί. έξε- 
τάζν) τά διερχόμενα μέρη δέν δυνατοί. νά' διαίρεσή άνω τών 
80—100 χιλιομέτρων. , \

Ή ποδηλασία είναι αξία συστάσεως τή νεθρ£ ηλικίγ, διότι
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swat όντως ' εξάσκησές ωφέλιμο; καί έν ώρ$ ειρήνη; καί έν 
ώρί πολέμου; Έν ώρΐβ ειρήνη; άποκαθίστησι τούς ποδηλα- 
τοφίλου; ευκινήτου;, ζωηρούς, ισχυρού; καί οικονομικού; είς 
τά; Εκδρομά; των, έν καιρώ δε πολέμου δύνανταί νά παρά- 
σχώιιν ανεκτίμητους υπηρεσίας είς τάς άνάγκας της διακυ- 
βευομένης τύχης της πατρίδος των. Φ. Π.

Η ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΩΧ

Ή τή; θεραπείας της φυματιώσεως άνακάλυψις τοΰκαθη- 
γητοϋ Κώχ προσελκύει ήδη τήν προσοχήν σύμπαντος τοΰ 
έπιστ'ημονιχοΰ καί μή κόσμου. Ή σωτηρία πλείστου μέρους 
τής άνθρωπό^ητος έζαρτϊται έκ τής επιτυχίας τής άνακα- 
λύψεώς ταύτης, ήτες δϋοάίω; θεωρείται ώς’έν τών σπουδαιο- 
τάτών γεγονότων τού ήμετέρου αΐώνος. Μέχρι τοΰδε πολλά 
έγράφήσαν περί τοϋ ζητήματος τούτου, πλήν πάντα ησαν 
εικασία·. π«ρ«συρασαι το κοινόν εις τρομερας πλάνας. Μόνη 
ή έκθεσι; τοΰ σοφού καθηγητοΰ Κώχ ήδύνατο νά χύσγι φως 
καί μάς θέση έπί τής οδού τής άληθείας, δι’ ο καί μεταφέ- 
ρομεν χάριν τών αναγνωστών τής «Φύσεως» είς τάς στήλας 
τοΰ ήμετέρου περιοδικού.

«Κατά τό τελευταΐον διεθνές συνέδρων τών ιατρικών επιστημών, 
λέγει ό καθηγητής Κώχ, έποίησα μνείαν μέσου δι’ ού έπέτυχον 

νά καταστήσω τά ζώα απρόσβλητα ύπό τών βακτηριδίων τής φυμα
τιώσεως. Διά τοϋ φαρμάκου τούτου ήδη έπεχειρήσαμεν πειράματα 
έπί τού άνθρώπου, ών τά αποτελέσματα είσί τάέξής:

Έπεθύμουν νά αποπερατώσω καθ’όλοκληρίαν τά πειράματά μου, 
νά σπουδάσω χαί βρίσω χανόνας άχρ ιβεΐ; έπί τής μεθόδου τής κατα
σκευής τοΰ φαρμάκου πριν ή ομιλήσω ένώπιον τοϋ ϊατρικοϋ κόσμου, 
άλλά μεθ’δλα; τάςπροφυλάξεις ήμών τοσαΰτα έλέχθησαν χαί έγρά- 
φησαν περί τού αντικείμενου τούτου, καί μετά τοιούτων υπερβολών 

χαί όνακριβειών, ώστε νομίζω}χαλόν νά φωτίσω τούς ιατρούς περί 
τής παρσύσης χαταστάσεως τοΰ ζητήματος, ίνα μή άποπλανηθώσι 
χαί αύτοί. Είναι αληθές, 8τι δέν δύναμαι είσέ™ νά είπω πολλά 

καί οτι οφείλω νά παραλίπω πλεϊστα ζητήματα λίαν ένδιαφεοοντα.
Τά πειράματα έγένοντο υπό τήν διεύθυνσίν μου παρά τών κ. κ. 

Libertz καί Pfuhl. Οί ασθενεί; έλήφθησαν έκ τών κλινικών τών 
κ. χ. Brieger, W. Levy χαί Bergman- περί τού φαρμάκου καί 

τής συνθέσεως αυτού ούδέν' δύναμαι είσέτι νά είπω, μήπω αποπε- 
ρατωθεισών τώγ έπί τής κατασκευής αύτοΰ ερευνών έν μεγάληπο- 

σότητι. Βραδύτερον θά έπανέλθω επί τών λεπτομερειών τούτων.
Τό φάρμακον είναι ύγρόν, διαυγές, ύπόξανθον μή άποσυντιθεμενον· 

πρό τής χρήσεως αύτοΰ δέον νά διαλύεται- άλλά τά ύγρά ταΰτα δι- 

αλελυμένα έν ΰδατι άπεσταγμένω αποσυντίθενται καί έξασθενοΰσι 
μετά τινα χρόνον διά τούτο μεταχειρίζομαι πάντοτε διαλύσεις 

άρτι παρασκευάσθεισας.
Εισκγόμενον διά τού στόματος τό φάρμακον ούδεμιαν ενέργειαν 

επιφέρει· πρός έπίτευξιν ώρισμένης ένεργείας ανάγκη νά γίνη χρήσις 
ύποδορείων ενέσεων. Ώζχώραν εφαρμογής έξελεξάμήν τό δέρμα τής 

ράχεως μεταξύ τών δύο ωμοπλατών καί τήν όσφυακήν χώραν· ή 
ένεσις έν ταις χώραις ταύταις είναι ανώδυνος. Έπί ύγιοΰς ανθρώ
που έγχυσις 0,?5 έκατοστογρ. ύγροϋ μή διαλελυμένου αρκεί όπως 
παράγάγη ίσχυράν άντίδρασιν.

/Όπως γνωρίσω τά υπό τοιαύτης ένέσεως παραγόμενα συμπτώ
ματα έποίησα έγχυσιν έπί τοϋ βράχίονός μου- τρεις ή τέσσαρας ώρας 
μετά τήν έγχυσιν ήσθάνθην άλγος εις τά μέλη, τάσιν είς βήχα, 
δύσπνοιαν, συμπτώματα ταχέως αύξάνοντα- τήν πέμπτη» ώραν ρί
γος δριμύ διαρχέσαν μίαν σχεδόν ώραν- ταύτοχρόνως ναυτιασιν, 
εμετόν, ΰψωσιν τή; θερμοκρασίας μέχρι 39,08· μετά δώδεκα ώρας 
έπήλθε βαθμιαία έλάττώσις τών συμπτωμάτων- τήν επαύριον ή 

θερμοκρασία ήν κατάφύσιν. Έπί τινας ημέρας ήσθάνθην βάρος και 
χαύνωσιν εΐς τά μέλη, υπήρχε δε και ερύθημα μετά μικρού άλγους 

πέριξ τοΰ σημείου τής έγχυσεως.
Ή σπουδαιοτάτη τών ιδιοτήτων τού φαρμάκου είναι ή ειδική 

αύτοΰ ενέργεια έπί τών φυματιωδών φλεγμονών οίασδήποτε μορφής.

Έπί ύγιοϋ; άνθρώπου ή δόσις 1 χυβ. έκατοστογράμμου ούδεμιαν 

άντίδρασιν παράγει. Τό αύτό παρατηρεΐται καί έπί ασθενών μή 

προσβεβλημένων ύπό φυματιώσεως. Άλλ’ ευθύς ώς έγχύσητε εις 
φυματιώδη άνθρωπον I έχατοστόγραμμον έχ τού υγρού τούτου, 
πάραυτα παρατηρείτε ίσχυράν άντίδρασιν τόσιρ γενικήν οσω χαί 

τοπικήν.
Φαινόμενα άντιδράσεως παρετηρήσαμεν έπί πάντων τών φυμα

τιωδών ασθενών, έφ’ ών έποιήσαμεν έγχύσει;, ούδεμία περίπτωσις 
υπάρχει καθ’ ήν τό έν λόγφ ύγρόν δέν παρήγαγε τήν αύτήν πάν
τοτε ενέργειαν. ’Ιδού διατί νομίζω, δτι δύναμαι νά εΐπω, ότ ι διά 
τό μέλλον αΐ Εγχύσεις αυται θέλουσι μας χρήσι

με ύσει ώς πολύτιμονδιαγνωστικδν μέσον.
Τή βοηθείμ τοΰ ύγροϋ τούτου δυνάμεθα νά διαγνώσωμεν τήν ν- 

παρξιν τής φυματιώσεως καί έν ταΐς περιπτώσεσιν - ετι .καθ’ας 
δέν ήδυνήθημεν νά εύρωμεν τά βακτηρίδια ή τάς έλαστικάς Ινας έν 

ταΐς άποχρέμψεσι καί ένθα δέν έπετόχομεν νά διαγνώσωμεν τήν 

φυματίωσιν διά φυσικής έξετάσεως. At φυματιώδεις διηθήσεις τών 
αδένων, ή λανθάνουσα φυματίωσις τών οστών, θέλουσιν άναγνω· 

ρίζεσθαι εύχερώς ώς φλεγμοναί δντως φυματιώδεις.
Έν περιπτώσει φυματιώσεως τών πνευμόνων καί τών αρθρώ

σεων, καθ’ άς ή παθολογική δράσις φαίνεται έσβεσμένη, ή έγχυσις 

επιτρέπει τήν διαβεβαίωσιν τής πλήρους ή μή έξαλείψεως τής φλεγ
μονής ή άν ύπάρχη είσέτι σπινθήρ δυνάμενος ημέραν τινα να επε- 

νέγκη νέαν άνάπτυξιν τής νόσου.
Πλήν ή σημαντικότης τής ένεργείας τοϋ ύγροϋ ώς φαρμάκου, ώς 

θεραπευτικού παράγοντος, ε’ιναι πολύ μείζων τοϋ ζητήματος τής 

διαγνώσεως.
Δυνάμεθα μεγάλας δόσεις νά έγχύσωμεν τοϋ ύγροϋ τούτου. 

Άφ*  ής στιγμής δ φυματίων θεραπευόμενος υπο δόσεων επι μάλλον 

αύξανομένων, δεικνύει τοσαύτην άσθενή άντίδρασιν οΐα παρατηρει- 
ται έπί άνθρώπου ύγιοΰς μετά τήν έγχυσιν, δυνάμεθα νά παραδε- 
χθώμεν, δτι οί φυματιώδεις ιστοί οί υποκείμενοι εις άντίδρασινε- 
παυσαν ζώντες. Κατά συνέπειαν, δ ασθενής, ένόσφ ύπάρχουσιν εί
σέτι βακτηρίδια έν τώ όργανισμώ αύτοΰ ΐ'να μείνη προφεφυλαγ- 
μένος νέας μιάνσεως οφείλει νά Εξακολούθηση τήν θεραπείαν, πλήν 

τότε δέον νά μεταχειρίζηται δόσεις κατά μικρδν αύξομένας, καί 
νά ποιή διαλείμματα κατά τήν θεραπείαν.

Τό μέλλον θά δείξη έάν ή έδεα αύτη καί τά συμπεράσματα, 
άτινα Εξάγω είσίν ορθά. Έπί τοϋ παρόντος τά πειράματά μου εποιη- 
σα έπί τής βάσεως ταύτης. Ιδού δέ πώς διηυθύναμεν τήν έργασίαν.

Έφ’ δλων σχεδόν τών πασχόντων ύπό φυματιώσεως τοϋ δέρμα
τος ένεχύνομεν όλόκληρ'ον δόσιν Ενός εκατοστόγραμμου- ειτα σφίνο- 
μεν νά περέλθη ή άντίδρασις, καί μετά μίαν ή δύο εβδομάδας ένε
χύνομεν έκ νέου έν εκατοστόγραμμου, οϋτω δέ έξηκολουθή’σαμεν 
μέχρις οΰ ή άντίδρασις έξησθένει έπί μάλλον καί μάλλον. Ούτω εις 
δύο ασθενείς προσβεβλημένους ύπό φυματιώσεως τοϋ προσώπου αί 

πάσχουσαι χώραι έκαλύφθησαν ύπό επουλώσεων μετά τρεις η τεσ- 
σαρας εγχύσεις ή κατάστασις τών άλλων έβελτιώθη διά τοϋ αυτού 

τρόπου κατά τήν διάρκειαν ετι τής θεραπείας. Διά τοϋ αύτοΰ τρό
που έθεραπεύσαμεν φυματίωσιν γαγγλίων, οστών, αρθρώσεων ή 

έπιτευχθεΐσα Επιτυχία ητο ήαυτή.
Διάφοροι συνθήκαι παρουσιάζονται τοΐ; πλείστοις τών φυματιωδών 

’Οφείλω έν πρώτοι; νά είπω, δτι οί προσβεβλημένοι ύπό προκεχωρη- 
μένης φυματιώσεως τών πνευμόνων είναι ε ύαισθητίτεροι εις τήν 

ένέργειαν τοΰ ύγροϋ ή οΐπάσχοντες ύπό χειρουργικών φυματιώσεων. 
Παρετηρήσαμεν, δτι ή δόσις ενός κυβ. εκατοστόμετρου ήν πολύ ισ
χυρά τοΐς φθισικοί;, καί έσχομεν έπ’ αύτών ΐσχυράν άντίδρασιν μετά 
δόσιν δύο κυβ. χιλιοστομ. υγροί. Άλλ’ άρχίζοντες διά τοιαύτη; μι- 
κράς δόσεως δυνάμεθα νά αύξήσωμεν αύτήν ταχέως, μετά παρέλευ
ση, δέ μικρού χρόνου οΐ φθισικοί ύφίστανται τάς αύτάς δόσεις, ας 

καί οί άλλοι ασθενείς.
Έν γένει ένεχύνομεν έπί φθισικοϋ διά πρώτην φοράν έν κυβ. χι. 

λιοστόμ. έάν δέ τήν έγχυσιν παρηκολούθει άνάπτυξι; τής θερμο
κρασίας ένεχύνομεν καθ’ έκάστην τήν αύτήν ποσότητα μέχρις ού δέν 

παρήγετο πλέον άντίδρασις. Τότε ένεχύνομεν δύο κυβ. χιλιοστομ. 
μέχρις ου καί ή έγχυσις αΰτη δέν πάρήγαγεν άντίδρασιν ουτω δε αύ· 
ξάνοντε; καθ’ έκάστην τήν δόσιν ενός χιλιοστομ. κυβ. έφθάσαμεν εις 

τήν δόσιν ενός κυβ. έκατόστομ. καί περισσότερον. Κατά την έμην 

ι γνώμην τό μέτρον τούτο οφείλει πίς τις νά άκολουθήση επί τών ο- 

ι

λίγας δυνάμει; έχδντων ασθενών, διότι επιτρέπει νά εισαγάγη εί; 

τούς ασθενείς τάς αναγκαίας δόσεις σχεδόν άνευ πυρετού.
Ή ενέργεια τοϋ ύγροϋ είς τούς φθισικους ήτο τοιαύτη, ώστε I τε 

βήξ καί αί αποχρέμψεις άφοΰ ηύξησαν κατ’ άρχάς έλίγον, συνεπείς 
τών πρώτων έγχύσεων, είτα ήλαττοϋντο. Τά συμπτώματα κατέπι- 

πτον έπί μάλλον καί μάλλον μέχρις ού έξηφαυίζοντο τέλεον, 8τε αί 
αποχρέμψεις αΐ τέως πυώδεις έγένοντο βλεννώδεις.

Ό αριθμός τών βακτηριδίων τότε μόνον ήρχιζε νά έλαττώται οτε 
ή άπόχρεμψις έλάμβανε βλεννώδη σύστασιν, τάδέ βακτηρίδια έξη- 

φανίζοντο εντελώς έπί τινα χρόνον, άλλ’ άνεφαίνοντο πάλιν μέχρις 
ού ή άπόχρεμψις έπαυε καθ’ ολοκληρίαν. Ταύτοχρόνως ή νυκτερινή 
έφΰδρωσις έμποδίζετο, ή γενική κατάστασις έβελτιοϋτο, τό δέ βά
ρος τών ασθενών ηυξανε. Οΐ ύποβληίέντες είς τήν θεραπείαν τού
την κατά τό πρώτον στάδιον τής φθίσεως, πάντες έν διαστήματι τεσ
σάρων μέχρις έξ Εβδομάδων άπηλλάγησα’ν πάντων τών συμπτωμά
των τήςνόσου αύτών, οΰτως ώστε ήδυνήθημεν νά τους θεωρήσωμεν 
ώς θεραπευθίντας. ’Ασθενείς φέροντες σπήλαια, ών αι διαστάσεις 
δέν ήσαν τόσον μεγάλαι, σπουδαίως έβελτιώθησαν, σχεδόν δέ έθε- 

ραπεύθησαν. Μόνον έπί τών φθισικών, ώ» οΐ πνεύμονες περιειχον 

απειρα καί ευρεα σπήλαια, ούδεμία αντικειμενική βελτίωσις πάρε· 
τηφήθη. Συνεπείς τών πειραμάτων τούτων παραδέχομαι οτι, Φ θ ί- 
σις άρχομένη δύναται νά θεραπευθή όοιστκώςτή 

βοηθείμ τοϋ φαρμάκου τούτου.
Άλλ’ οί φθισικοί οί έχοντες μεγάλα σπήλαια καί παρά τοΐς όποί- 

οις ύπάρχουσιν ώς έπί τό πλεΐστον περίπλοκοι δέν δύνανται ή έξαι- 

ρετικώς νά τύχωσιν ώφελείας έκ τής χρήσεως τοϋ φαρμάκου. Έν 
τοότοις καί παρά τοΐ; ύπαγομένοι; είς τήν κατηγορίαν ταύτην άσθε- 
νέσιν έπήλθε παροδική βελτίωσις.

Ή άπλουστέρα ένδειξις συνίσταται είς τήν έφαρμογήν τής θερα

πείας ταύτης επί περιπτώσεων άρχομενης φθίσεως καί χειρουργι
κών φλεγμονών. Έπί πάντων τών λοιπών μερφών τής φυματιώ
σεως ή κρίσις τοϋ ΐατροΰ οφείλει νά καθοδηγή τήν πορείαν τής νό
σου καί νά δεικνυη πότε δέον νά έφαρμόζηται ή νέα θεραπεία.

Εις πολλάς περιστάσεις παρετήρησα, δτι ό τρόπος δι’ ού έπιμε- 

λοϋνται τόν ασθενή έξασκεΐ έπί τής θεραπευτικής ένεργείας έπί- 
δρασιν τά μάλα ένδιαφέρουσαν, διά τοϋτο προτιμώ, άντι τής κατ’ ot- 

χον θεραπείας χαί άλλων θεραπευτηρίων, τήν έφαρμογήν τής νέας 
θεραπείας είς ειδικά καταστήματα, ένθα δύναταί τιςνά ήναι βέβαιος 

περί τής εξετάσεως τών ασθενών καί τών έν αύτοις περιποιή
σεων. Δέν δυνάμεθα είσέτι νά δρίσωμεν μέχρι τίνος βαθμού θά ε’- 
ναι επωφελές νά συνδυάσωμεν μετά τής νέας μεθόδου τήν Εφαρμο
γήν τών τρόπων θεραπείας άνεγνωρισμένης επωφελούς μέχρι τοΰδε, 
ώς τήν χρήσιν ορεινών κλιμάτων, τήν θεραπείαν έν έλευθέρφ αέρι 
κτλ. νομίζω όμως, δτι οί διάφοροι ούτοι θεραπευτικοί παράγοντες 

θέλουσιν είσθαι πάροχοι μεγίστης ώφελείας, πρό πάντων έν τώ στα- 
δίω τής άναρρώσεως.

Η κεφαλαιώδης άρχή τής νέας θεραπευτικής μεθόδου έγκειται 
εν τή όσον ενεστι έγκαίρω εφαρμογή αυτής. Ή αρχική περίοδος 
τής φθίσεως αντιπροσωπεύει τό αληθές άντικείμενον τής θεραπείας 
διότι έν αύτή δύναται νά έξασκήση τήν βεβαίαν ένέργειαν της. Διά 

τούτο μχγιστον καθήκον Επιβάλλεται άπό τοΰδε τοΐς πρακτικοί; 
ιατροί; νά διαγιγνωσκωσι τήν φθίσιν ο«φ τό δυνατόν έγκαίρω;. Μέ
χρι τοΰδε ή άναζήτησι; τών βακτηριδίων έν ταΐ; άτοχρέμψεσιν 
«θεωρείτο ώς έξέτασις δευτερευούση; σημασίας, διαβεβαιοΰσα είναι 
«λήθες τήν διάγνωσιν, άλλ’ άνευ ώφελείας διά τόν άσθενή καί 
κατα συνέπειαν ή τοιαύτη έξετασις συχνάκις παρημελεΐτο.

Τό πράγμα αλλω; εχει διά τό μέλλον. Πάς ιατρός παραμελών νά 
διάγνωση διά τών γνωστών μέσων δσω τό δυνατόν έγκαίρω; τήν 

φθίσιν καθίσταται ένοχος απέναντι τοϋ ασθενούς αύτοΰ, διότι έκ 
τής διαγνώσεως καί τής έγκαιρου εφαρμογής τής ειδικής θερα
πεία; έξαρτίται ή ανθρώπινη αύτη ΰπαρξις. Έν ταΐ; αμφίβολοι; 

περιπτωσεσιν ό ιατρό; οφείλει διά δοκιμαστικής ένέσεως νά βε- 
βαιωθή περί τής ύπάρξεως ή μή τής φυματιώσεως».

Ίπ.

Αρμονία, γλώσσα τήν όποιαν έφεύρεν ή μεγαλοφυία διά 
τον έρωτα, ηλθεν είς ή μα; άπό τήν ’Ιταλίαν και εί; τήν 
Ιταλίαν απο τόν ουρανόν.

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Είς πόσα; ημέρα; δύναταί τί; άναχωρών έξ ’Αθηνών να 
κάμη τόν γύρον τοΰ κόσμου μέ τά ύπάρχοντα μέσα τής συγ
κοινωνίας καί νά έπανέλθη πάλιν εις ’Αθήνας;

Κατά τό ύπό τής Miss Bly έκτελεσθέν καί δημοσιευθέν 
εν τή Φύσιι δρομολόγιον εσχάτως, βεβαίως πας τις θά νομί· 
ζη, ότι δύναται είς 73 ημέρας νά έπανέλθη εις τόν τόπον 
τής άναχωρήσεώ; του·

Καί οΰτως έδει γενέσθαι. Πλήν άμφιβάλλομεν, διότι αί 
περιστάσεις καί ό τόπο; τή; έκτελέσεω; τής δοκιμή; πολύ δια· · 
φέρουσιν άλλήλων, άλλως τε μή εχοντες προηγούμενα τοιαύ
της εκδρομής, άδυνατοϋμεν νά έπιφέρωμεν γνώμην σαφή καί 
ασφαλή. Έν τούτοι; χάριν περιέργειας καί μερικού ενδιαφέ
ροντος, όπερ τινες τών ήμετέρων συνδρομητών δύναντα^ά 
πορεσθώσιν έκ προχείρου wo; πειράματος, ή Φύσ<<· θέλει ά- 
ναλάβει τήν έκτέλεσιν τή; εκδρομή; ταύτης, οΰχί βεβαίως 
διά τής αποστολής τίνος τών συντακτών.αΰτή;, άλλά διά τή; 
προσωπική; αυτή; μεταβάσεω; άπ’Άθηνών εί; Χάβ.ρην, άπό 
Χάβρη; εί; Νέαν Ύόρκην, άπό Νέα; Τόρκη; εί; ’Αγιον 
Φραγκίσκον, άπ’ Αγίου Φραγκίσκου εί; Χόγκ-Κόγκ, άπό 
Χόγκ-Κόγκ εί; Σουέζ, καί άπό Σουέζ είς ’Αθήνας, καί μετά 
τοϋτο θέλει δώσει ακριβή σημείωσιν τής. πορεία; της, τή; 
διαρκεία; ταύτης, ώ; καί τών λεπτομερειών ή έκτακτων συμ
βάντων, άνινα κατά τύχην ήθελον Επακολουθήσει τήν άνά 
τήν ύδρόγειον σφαίραν πορείαν αυτής. .

Τά έξοδα τή; Εκδρομής ταύτης προϋπελογίσθησαν εί; (10, 
000,50) δέκα χιλιάδα; δραχμά; καί 50 ίκατοστά, μεΐον 
δέκα χιλιάδας. Καί τφ όντι, κατά τήν ταχυδρομικήν σύμ- 
βασιν δύναταί τι; ν’ άποστιιλη επιστολήν <ί; Άγιον Φραγ
κίσκον τή; ’Αμερική; ή εί; Χόγκ-Κόγκ, μέ τέλος γραμματο
σήμου 0,25λ., ώστε διά νά εξακολούθηση αΰτη τόν γύρον τοΰ 
κόσμου καί άφιχθή έκ νέου είς ’Αθήνας, άπαιτεΤται ετι 0,25λ. 
γραμμασόσημον, άνευ ούδενό; προσθέτου βάρου; ή κωλύματος 
εί; τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν. Συνδυάζοντε; δέ τά δρο
μολόγια τών διαφόρων άτμοπλοϊκών εταιρειών καί σιδηρο
δρόμων, δυνάμεθα ευκόλως ν’άνεύρωμεν τόν έλάχιστον ά- 
παιτούμενον χρόνον διά τήν έκτέλεσιν τοΰ γύρου τοΰ κόσμου 
ύπό μια; επιστολής ή άτόμού τίνος. Έν τούτοι; όφείλομεν 
νά λάβωμεν ύπ’ όψιν τά έξης.

Μολονότι κερδίζει τι; μίαν ημέραν πορευόμενο; εκ δυσμών 
πρός άνατολάς, εν τούτοι; είναι συμφερώτερον νά προτιμή- 
σωμεν τήν έξ ανατολών πρό; δυσμά; πορείαν, καί ό λόγο; 
είναι ό έξης. Τά γαλλικά καί αγγλικά ατμόπλοια διανύουσι 
κατά μέσον όρον 48 ώρα; όλιγώτερον ερχόμενα έξ Ιαπω
νία; εί; Εύρώπην, καί τοϋτο διότι οί άποδημούντες, ώ; εί
ναι καί ταΰτα, επισπεύδουσι τήν εί; τήν πάτριον χώραν επι
στροφήν των, τινά δε μάλιστα τών ταχυπλόων τούτων κερ- 
δίζουσιν ενίοτε καί 60 ώρας, ώστε έάν τι; άπόλλυσι μίαν 
ημέραν πορευόμενο; έξ ανατολών πρός δυσμά;, ήθελε κερδί
σει ετι 36 ώρας, εάν έπορεύετο εκ δυσμών πρό; άνατολάς. 
Συνεπώς ή οικονομία αύτη τοΰ χρόύου είναι άνωτέρα τή; 
ύπό τή; δεσποινίδο; ύπολογισθείσης.

‘Ημείς θ’ αποστείλωμεν τόν ήμέτερον φάκελλον τήν προ
σεχή Τρίτην διά τής οδού Χάβρη;, Νέα; Ύόρκης, Άγιου 
Φραγκίσκου, Χόγκ-Κόγκ καί Σουέζ, καί θά λάβωμεν πάσα; 
τά; δυνατά; προφυλάξεις, όπως ό φάκελλός μα; λάβη τήν 
συντομωτάτην οδόν, θά άναγγείλωμεν δέ τοΐς ήμετέροις άνα· 
γνώσται; έν καιρψ τον δαπανηθέντα χρόνον καθ ’ ον ή «Φύσι;» 
θά διανύση τήν άπ’ ’Αθηνών εί; ’Αθήνα; διά τού γύρου τοΰ 
κύκλου περιοδείαν της, ώ; καί πάσα; τά; σχετικά; λεπτομέ
ρειας, άν δέν μεσολάβηση άπρόοπτόν τι.

Πρό; πλείονα δ’ Επιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου, θά λάβω
μεν φάκελλον έξ ύφάσματος, έν ώ θά έγκλείσωμεν τό σημερι
νόν φύλλον τή; «Φύσεως», θά θέσωμεν πεντηκίντάλεπταν 
γραμματοσημον, καί θά συστήσωμεν αύτόν εί; τά ταχυδρο
μικά γραφεία, άφ ’ών θά διέλθη, όπως διευκολύνωσι τήν τα· 
χίστην αύτοΰ πορείαν.

Φΰσις
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Παςτί; θά ήκόνσε· τήν ιστορίαν τοΰ απλοϊκού εκείνουχω· 
ο’.κοϋ, όστις άμα-τήπρώτη. έγκαταστάσει τοϋ τηλεγράφου, 
«κρέμασε ζεύγος ύποδημάτων είς τι τηλεγραφικόν σύρμα tv*  
μετακόμιάθώσιν ουτώ" διά της ηλεκτρικής ταχύτητος τώ υίφ 
αύτοΰ. κ«ί θά εγέλασεν άπόκαρδία; St*  την απλότητα και 
αμάθειαν τής κατώτερα; τάξεως.

Έν τούτοις ή επιστήμη, ήτις τά πάντα κατορθώνει από 
τίνος, και αύτήν την φαινομενικά; άνόητον έπινόησιν ένός ά- 
πλοΰ γώ'ρικοΰ έθεσεν είς ενέργειαν, άποδεικνύουσα ούτως ότι, 
αί παραοοξόταται κάί άφρονέσταται συλλήψεις τοϋ άνθρω- 
πένου. ' εγκεφάλου έχουσι τινά ΰπόστασιν.

’Ιδού δέ ή περί-τούτου άπόδειξις. Καί δέν πρόκειται μέν 
•περί-ζεύγούς ύποδημάτων πλέον, άλλά περί γραμματοκι
βωτίων. '
, ■ Αγγλική τις ’ έτάιρείά έλαβεν εσχάτως τήν άδειαν παρά 
τής Άργεντινής κύβερνήσεως νά έγκαταστήση είδος ηλεκτρι
κού εναερίου σιδηροδρόμου,' όστις αυτομάτως θά μεταφέρη 
άπιστδλάς με’τάξυ τοϋ Βουένος—Αύρες καί τοΰ Μοντεβίδεο, 
ήτοι έπί άποστάσεως 300 χιλιομέτρων είς διάστημα δύο ώ- 
;ρων. Ό ευρύς ποταμός Λά-ΓΙλάτα θά διασχίζεται ύπό τών 
ηλεκτρικών συρμάτων, τά όποϊα θά τοποθετηθώσιν έπίύψη- 
λών πύργων §0 μέτρων ύψους. Έάν ή δόκιμή αύτη έπιτύ- 
χη, βεβαίως ευκόλως δύναται τις ν’ άναλογισθή τάς εκδου
λεύσεις άς παρόμοια ηλεκτρικά ταχυδρομεία δύνανται νά πα- 
φέξωσι-τφ:κόινφ έν άπάσαις ταϊς πόλεσι τοΰ κόσμου. Ταχύ
της 150 χιλιομέτρων καθ’ ώραν άναντιρρήτως δέν δύναται 
νά θεωοηθή μύθος, αφού ύπάρχουσιν ήδη σιδηροδρομικά 
τραίνα, τά’-όποια διανύουσιν Γ20 χιλιόμετρα, εν τφ αυτω 
χρονικφ διαστήματι.
’ "Ωστε δικαίως έρχεται τό συμπέρασμα, ότι δέν πρέπει νά 
γελώμεν, έάν ακούσωμεν απλοϊκόν τινα λέγοντα, ότι άπέ- 
στειλε πέδιλά τφ υίώ αύτοϋ διά τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος.

•Λβ-ΐ-ήρ

MAURICE DE EOS

ΣΩΣΑΝΝΑ ΡΑΜΩ
(Συνίχε ιβ) 

σημείων πυρά ορατά έν τφ άνοικτφ πελάγει. Τοϋτο ητο το 
μεταξύ αύτών καί τοϋ ΠαντΛ^ηνίοο συμπεφωνηθέν σύνθημα. 
Έν ταϊς. θερμαϊς 
έκείναις νυξί τοΰ - -jw; - , —
Αύγούστου αί φλό - tf’ 
γε; τών πυρών ύ- 
ψοϋντο'εάθέως,-καί 
-έπανέπιπτον. έν. τή ' 
ιδία θέσει ώ; βροχή 
έκ. μικρών.· χρυσών 
άστέρων, > .

Τό λυκαυγές1 της 
προτεραίάς;αί ’Αλ
βανοί-.είχον· κατα- 
■τροπώθή,ν ώπα.· τών. 
χριστιανών.·.καί ά- 
πήλθοκ έκεϊθεν.,· ά· 
φοϋ ίγκατέλειψαν 
είκοσι δύο αιχμαλώτους είς χεϊρα; τοϋ θεοχάρους. Οί λη
σταί ■ ήθέλησαν άμέσως νά τού; κατακερματίσωσι, πλήν ο 
Κώστας τοϊς έσωσε τήν ζωήν, μετά μεγάλη; δυσκολίας, καί 
μολον,ότι .τοϋ έπροξένουν στενοχώριαν, έπιιδή έχρειάζοντο 
τροφήν καί,διότι δέν ήτο φρόνιμον νά τούς φέρη πρός τό 
Παντ,ΙΛήνιον, καί τέλος διότι οί ύπ’ αύτόν ανδρες δέν έπήρ·

Η ΦΤΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ

Ο ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΣ

’Από δεκατεσσάρων έτών μείνασα ορφανή ή Βέρθα Κ.... 
ώφειλε νά έπιμιληθή τής ανατροφής της μικρά; αύτής αδελ
φή; ’Αμαλίας, ήτις τότε ήγε ηλικίαν δέκα έτών. Οί γονείς 
της, τίμιοι εργατικοί άνθρωποι,τή είχον συστήσει τήν φρον
τίδά ταύτην, πριν άπέλθωσι τοΰ κόσμου τούτου, καί ή Βέρθα 
τοϊς ειχεν ύποβχεθή, ότι απαρέγκλιτος καί ευχαρίστως ήθελε 
συμμορφωθή πρός τήν επιθυμίαν των ταύτην, τήν μόνην 
άλλως τε κληρονομιάν, ήν οί γονείς αύτή; τή άφινον.

Ή ’Αμαλία ήτο εύφυεστάτη καί πονηρά, ώ; μικρό; δαί
μων, ήγάπα δέ τήν μικράν αύτής θετήν μητέρα, ώς θά 
ήγάπα τήν πραγματικήν. Τό έσπέρας, όπόταν έπανήρχετο έκ 
τοϋ σχολείου,διήρχετο τοΰ εργοστασίου, ένθα ή αδελφή αύ
τής Βέρθα είργάζετο, καί λαμβάνουσα αύτήν άπό τή; χει- 
ρός, έπήδα καθ' όδόν άδουσα ό,τι εΐς τό σχολεϊον έμάνθανεν 
όλως χαρίεσσα και ζωηρά, ούδόλω; διαλογιζομένη τήν θέσιν 
της" οί δέ γείτονες βλέποντες αύτάς ούτω; ευθύμω; δια- 
γούσας, καί ίκπληττόμ.ενοι έπί τή νεότητι καί ώραιότητι 
τών δύο ορφανών, ποσώς δέν τά; έλυποΰντο.

Έφαίνοντο τόσον ήγαπημέναι καί χαροπαί !
Καί έν τούτοι; ή έργασία ητο σκληρόν έργον διά τήν 

Βέρθαν, ήτις ώφειλε νά φροντίζη δι’ όλα, καί δι’ αύτό τό 
σχολεϊον τή; άδελφής της· έστεροΰντο δέ πασών τών αθώων 
διασκεδάσεων καί πολλάκις καί αύτών τών ενδυμάτων των.

Ό άτυχή; ούτος βίος ύπό γενικήν έποψιν, δσω καί άν 
έφαίνετο εξωτερικά; τοιοΰτος, διήρκει άπό δύο έτών, ότε ή 
’Αμαλία παρετήρησε μεταβολήν τινα παρά τή αδελφή αύ
τής καί έν τω τρόπφ τοϋ φέρεοθαι πρό; αύτην και έν τφ 
χαρακτήρι αύτής. Δέν τή έφαίνετο πλέον, ώς μικρά μήτηρ.

‘Η σοβαρά Βτέρθα, τό πρότυπον τοϋ έργοστασίου, παρ’φ 
είργάζετο, ή μικρά μήτηρ τέλος, ή έξαίρετο; αύτη κόρη·

Έγέλα άφρόνως έν πάσει περιστάσει.
Έτραγώδει ώ; πτηνόν άνά πάσαν στιγμήν, καί
Ήσπάζετο τήν ’Αμαλίαν έπανειλημμένως καί άκατα- 

παύστως.

κουν όπως διαίρεση αύτούς εί; δύο τμήματα, επειδή θά άπη- 
τεϊτο μέρος μέν αύτών νά έπιβλέψη εί; τήν άποβίβασιν τών 
πολεμοφοδίων,ένψ τύ έτερον θά έφύλαττε τού; αιχμαλώτους.

Ή Δευτέρα παρήλθε χωρίς ν’ άναφανή που τό Πανελλή
νιον, υπήρχε δε φόβος μήπως είχε καταδιωχθή ύπό τών 
τουρκικών πλοίων. Ή πρό; τόν θεοχάρην διαταγή έλεγε νά 
περιμένή, διό ούτος συνεμορφώθη κατά γράμμα, άλλ ή Σω
σάννα Ραμώ βαρυνθεϊσα πλέον νά βλέπη πρός το μέρος 

έκεϊνο τή; θαλάσ
σης, ένθεν περιεμέ- 
νετο τό Πανελλή
νιον μετέβη καίπα*  
ρετάρει τό άντίθε
τον μέρος τοΰ βρά
χου, όπου πραγμα
τικά; άνεκάλυψαν 
έν τώ όρμφ τοΰ 
Κισσάμου τουρκι
κόν πρόσκοπον, κε· 
κρυμμένου παρά τή 
άκτή·

Ό Κώστα; έ- 
γνώριζε καλώ; νά 
ώφεληθή τής πε-

ριστάσεως. "Οτε έγένετο νύξ οί λησταί καί οί έθελονταί, ότε 
μέν ερποντες ώ; ερπετά μεταξύ τών λίθων καί τών θάμνων, 
ότε δέ όδοιπορούντες ό είς κατόπιν τοϋ άλλου μέ βήμα βραδύ 
καί άθόρυβον, ήλθον καί έτοποθετήθησαν έντός τών σχισμά
δων τής βραχώδους ακτής, ένθα διέμν.ναν ακίνητοι καί σιω
πηλοί, ώ; κυνηγοί άναμένοντε; έξ ένέδρας τήν άγραν. Άπό

Τί έσήμάινε τοϋτο;
Έξ εναντίας δε ή τελευταία αύτη· έγένετο σοβαρά, ώς άν 

■ητο αύτή ή μεγαλητέρα- τό δ’ αποτέλεσμα τής μεταβολής 
ταύτης ήνάγκασε τήν ’Αμαλίαν νά σκεφθή σοβαρώτερον έπί 
τών μεταβολών, τά; όποια; παρετήρει εί; τήν αδελφήν τη;, 
αΐτινες τή έπήνεγκον τοσαύτην άλλοίωσιν χαρακτήρος καί 
έξεων.

Τί λοιπόν συνετέλεσεν εί; τήν μεταβολήν ταύτην ;
Η ’Αμαλία δεν παρεπονεϊτο διά τοϋτο. Όχι, άλλ’ήτο 

κόρη τής Ενας, καί ώ; τοιαύτη είχε τήν άπαίτησιν νά μάθη 
τό αίτιον τής μεταβολή; τή; μικρας μητρός τη;.

— θεέ μου, έλεγεν, έάν ή Βέρθα, ήτις ήτο τοσούτω σο· 
“βαρά, γελά ήδη τόσφ πολύ άπό τινων ήμερων, τούτο βε
βαίως προέρχεται έξ αφορμή; τίνος. Ή Βέρθα θά έμαθε τι 

-νέον βεβαίως, πολύ ευχάριστου, τό όποϊον δέν θέλει νά μοί 
εΐπη.... Άλλά, τί ώραϊα όπου τραγωδεϊ τώρα, ένφ πρότε- 
ρον δέν ήξευρε ποσώς.... Τί νά έχη αρά γε; —Μέ φιλεϊ 
τόσον πολύ, ένφ άλλοτε δέν μέν έφίλει τόσον καί δέν μέ ήσπά- 
ζετο με τόσην χαράν. — Πόσον ομοιάζει πρό; τήν συνάδελ
φόν μου ’Αγγελικήν, ή όποια έχει τήν μανίαν νά φιλή όλον 
τόν κόσμον άνά πάσαν στιγμήν, καί τήν όποιαν ή δασκάλα 
μα; έτιμώρησεν ώ; άσπαομσμανή.... Έν τούτοι; ή Βέρθα 
δέν είναι μανιακή, ώ; έκείνη, διότι δέν φιλεϊ όλον τόν κόσμον 
παρά μόνον εμε.... Αλλά μηπω;, ενεκεν έμοΰ ή μικρά μή
τηρ μετεβλήθη ούτως ;

Καί τό πνεύμα της είργάζετο, διαρκώ; καταγινόμενον ν’ 
άνευρη τήν αιτίαν τή; αιφνίδιου ταύτης μεταβολής.

Μετ ολίγον όμως ή κατάστασις αύτη έχειροτέρευσεν. Ή 
Αμαλία διετάχθη άπό τήν μικράν μητέρα τη; νά κατακλί- 

νεται μ.ίαν ώραν ένωρίτερον τοϋ συνήθους καθ’έκάστην, χω
ρίς νά λάβη ε-τέραν έξήγησιν περί τούτου ή τήν έξης άπάν- 
τησιν:

— Οφείλεις, αγαπητή μου., νά ύπακούης, διότι ό καλ- 
λικάντζαρο; θά έλθη, καί άλλοίμονον....

---- Καί τί είναι αύτό; ό καλλικάντζαρο; ;
Νά, θηρίον σάν άνθρωπος, ποΰ έρχεται τήν νύκτα, 

καί κακοποιή τά κορίτσια!

τής θέσεως ταυτη; διεκρίνετο συγκεχυμένος ό μελανός όγκος 
τοϋ πλοίου,όπερ πρό αυτών ΐστατο ώ; μέγας κορμό; δένδρου 
εν σκοτεινότατη νυκτί. Μέχρι τής. έλεύσεω; τή; πρωία; δέν 

η ό φλοίσβο; τής θαλάσση; καί ό θύρυβο; τών πρός 
του; βράχου; προσκρουομένων κυμάτων.

Μόλις δ άνέτειλεν ό ήλιο; έφάνη ή φρεγάτα 
εν ολη αυτή; τή μεγαλοπρέπεια, ώσεί άνέδυεν 

. Ούδέν έν

•ηκουετο

τέλος σύν 
ναυτικοί,

* ηδη άπο τοϋ βυθού τή; θαλάσση;, 
αυτή εφαίνετο κινούμενον.

Δύο ώραι παρέρχονται ούτω... ότε 
τφ κρότω τοΰ τυμπάνου πάντε; οί 
ναΰται καί αζιωματικοί άνέρχονται έπί τοΰ κα
ταστρώματος, καί λαμβάνουσι θέσιν είς διπλήν 
γραμμήν προ τοϋ πρόποδο; τοΰ μεγάλου ίστοΰ, 
ως εν παρατάξει... "Ηδη ό πλοίαρχο; προσ
έρχεται...

Φρικωδη; κρότος διέκοψεν αίφνης τήν σιω
πήν!... g δε υπόκωφος συριγμ.ός τών σφαιρών 

εί; τό κρέας τών εν τφ πλοίφ πα- 
ρατεταγμένων άνδρών προύξένησε θέαμα σπαρα· 
ςικάρδιον. Εκατόν ανδρες κατέπεσαν αυθωρεί 
πλέοντε; έν τώ αιματι αύτών, άφίνοντες κραυ- 
γάς θανάσιμους... άνά δέκα δέ δευτερόλεπτα ό 
τυφεκισμό; ούτος έπανελαμβάνετο άπό μέρους 
τών έν τή ξηρφ κ εκρυμμένων χριστιανών.

Μετά πολλούς άγώνα; καί έλιγμούς κατωρ- 
■θώθη ή άπομάκρυνσι; τού πλοίου έκεϊθεν.

Οσον δ άφορφ είς τού; "Ελληνας, ούτοι έγένοντο μετά 
ταΰτα άφαντοι έν τοϊς όρεσι καταδιωκόμενοι υπό τών αβλα
βών όβουζίων, άτινα έξεσφενδονίζοντο κατ’ αύτών ύπό τών

.·, ·■ 2δί '

Καί μετά τοϋτο ή Βέρθα έσβυσε το φώς, έκλεισε τήν θύ- 
ραν καί μετέβη εί; τό παρακείμενον δωμάτιόν τη;.

Ό καλλικάντζαρο; έν τούτοι;· έκαμε τό μέρος του έπί 8 
ήμέρας, ή μάλλον έπί 8 έσπέρας, άλλά τήν ένάτην καί ή 
περιέργεια έκαμε τό ίδικόν της, διότι ή ’Αμαλία, άφοΰ 
έθωπεύθη; έξεδύθη, κατεκλίθη καΐ ήπειλήθη διά τοΰ κα~1.1ι- 
καντζάρου, ήγέρθη σιγανώς μετά ήμισειαν ώραν, έφερε τό 
βλέμμα της πρός τήν οπήν τοΰ κλείθρου τής θύρα; καί. είδε 
τήν άδελφήν της συνομιλούσαν μετά ωραίου ξανθού νεανίου, 
όστις τή έφάνη τοσούτφ κομψός, ώστε ύπέρχαρις έπέστρεψε 
νά κοιμηθή, μονολογούσα μετ’ εύχαριστήσεω; :

— Μά είναι πολύ ώραϊος ό καλλικάντζαρο; τή; μικρας 
μητρός.

Τή δέ έπαύριον, ότε αύτη κατά τό σύνηθε; τήν ήπείλετ 
διά του φαντασιώδους τούτου ζώου, τή άπεκρίνατο εύφυώς.

— Ναί, μικρά μου μήτηρ, αύτό επιθυμώ καί έγώ, νά 
έβλεπον αύτόν τόν καλλικάντζαρον.

Ή Βέρθα τήν παρετήρησε τότε μετά προσοχής, άλλ ε
πειδή δέν διέβλεπεν, ή αγνήν αθωότητα έκ μέρους τή; ’Α
μαλίας, τή λέγει άσπαζομένη αυτήν εί; τό μέτωπον

— Αγαπητη μου, καί τολμάς σύ νά λέγης τοιοΰτον 
πράγμα; δέν γνωρίζεις τί κακός είναι αύτό; ό καλλικάντζα- 
ρος!....

Η Αμαλία, εις ακρον λυπηθεϊσα, έπί τφ δυστυχήματι 
τούτφ τής αδελφής αυτής, ήρξατο νά κλαίη. «Πώς; διε- 
λογίζετο, αυτός ο ώραϊος ξανθό; νέος, όστις έχει ύφος το— 
σούτφ γλυκύ, είναι λοιπόν κακός; καί τί κακόν άοά γε προ
ξενεί εΐς τήν καλήν μου μικράν μητέρα ;

Και άπεκοιμήθη, ωνειρευθεΐσα, ότι καθ’ όλην τήν νύκτα 
επάλαιε με αυτόν, όπως απομακρύνη τήν Βέρθαν άπό πλη
σίον του, καί ότι οί πόδε; της ήσαν καρφωμένοι έπί του έδά
φους, ώ; νά έφερον μέγα βάρος έκ μολύβδου.

Τε'λος, νέαι απειλαί καί τρομακτικαί εικόνες καί παρα
στάσεις έτιμώρησαν τήν περιέργειαν τής μικρά; κόρης.

Δέκα πέντε ήμερα; μετά τήν δραματικήν ταύτην νύκτα, 
ή Βέρθα έγένετο Κυρία Πριόλη. Ό ξανθός νεανίας, όστις 
άπό μηνάς τήν παρηκολούθει καί έμμανώς ήγάπα, τή έδωκε

οθωμανικών κανονιοφόρων. Δυστυχώς όμως ό Κώστας θερ- 
χάρης απώλεσεν ολόκληρον έβδομάδα περιμένων τήν άφιξιν 
τού Πανελληνίου, όπερ είσέτι δέν είχε φανή, καί τούτο τόν 
άνησύχει πολύ, διότι άφ ’ έτέρου ήγνόει έντελώ; τί ειχον ά- 
πογείνει ό Κορόμηλά; καί ό Καϋμένος μετά τών αιχμαλώ
των, ών έστερεϊτο παντελώς ειδήσεις.

Εν τούτοι; ιδού τί είχε συμβή. Μετά τήν άναχώοησιν 
τών έθελοντών ό Κορόμηλά; διάνάσκοτώση τόν 
καιρόν του καί έμποδίση τού; ’Αλβανούς νά στε
νοχωρώντας ειχεν άνέλθει έπί υψηλού βράχου, 
ώ; κήρυξ έπί τού άμβωνος, καί ήρξατο νά τοϊς 
διδάσκη, ότι ό Μωάμεθ ήτο εί; παμπόνηρος ά
νήρ. Ουδέποτε ρήτωρ δεν είχε κατακυριευτεί 
καί προσελκύσει περισσότερον τό άκροατήριόν 
του. Ό δέ Καϋμένος κατεγίνετό συλλέγων δί· 
κταμνον, φυτόν έξαίρετον διά τάς πληγάς, κά- 
μνων έντομά; εΐ; τού; κλάδους τών δένδρων, καί 
ιδίως τής δάφνης, ένθεν έρρεεν εύώδε; έλαιον, 
καί έν ταύτφ περιφέρων τήν αΐγά του μεταξύ τών 
βράχων- πρό; τό εσπέρα; δέ συνέλλεγε τό.πο
λύτιμον Jaifavor.

Πλήν τό τέλος τή; Τεσσαρακοστής έδωκε πέ
ρα; ει; τα; επασχολήσεις ταύτας τοϋ Καύμένου,
Όστις, ώ; προείπομεν, είχε προμηθευθή τό ζώον τούτο διά τό 
επίσημον τής ήμέρας τοϋ Πάσχα.

Ο Καϋμένος λοιπόν έθυσίασε τοϋτο καί τό έψησε εί; τήν 
αονβΛαν κατά τό έπικρατούν έθιμον, όπως καί οι "Ηρωες τοΰ 
Ομήρου έσυνείθιζον ωσαύτως. Μετά τούτο έκοψε τήν σάρκα 

εις μικρά τεμάχια, καί τά προσέφερεν είς τού; συντρόφου; του 
εντο; φύλλων πλατάνου καί άγριων συκεών. Τού; Αλβανού;

I
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τό όνομά του, καί τή προσήνεγκε καλλιτέραν τύχην. Ήτο 
άρχιτέκτων, εύγενής καί εργατικός, άναλαβών καί τήν έκ- 
πα&ευσιν της μικράς ’Αμαλίας.

Ή μικρά κόρη έκλαυσε καθ’ δλην τήν ήμέραν εκείνην, 
καί χωρίς νά θέληση νά είπη τήν αιτίαν, παρετήρησε πλέον 
ή άπαξ τόν γαμβρόν της άσκαρδαμηκτί καί μέ οφθαλμούς 
πυριφλεγείς έξ οργής.

Τό έσπέρας έπιστρέψάσα εκ τοϋ σχολείου της έφαγεν ολί
γον καί δέν ώμίλει ποσώς, ή δέ Βέρθα διά νά τήν παρηγο- 
ρήση τή έδιδε θάρρος καί ήθέλησεν ή ίδια νά τήν θέση επί 
τής κλίνης της.

Τότε ή Αμαλία μέ οφθαλμούς πλήρεις δακρύων λέγει 
πρός τήν αδελφήν της :

— Κοιμήθητι, σύ πρώτον.
—"Όχι, άπαντά ή Βέρθα έρυθριώσα, πρέπει νά σέ βάλω 

πρώτον νά κοιμηθής σύ ;
—Όχι! επαναλαμβάνει τό άθώον παιδίον ενεργητικώτε- 

ρον, δέν θέλω νά μείνης μέ αυτόν, θά σέ φάγη!....
— Μά τί λέγεις ’Αμαλία; τί εννοείς μέ τόν τρόπον σου 

απόψε;
— Τίποτε, κοιμήθητι, κοιμήθητι μικρά μου μήτηρ.
Καί τό παιδίον έτρεμε.
— Μά ’Αμαλία, τί έχεις, λέγε μου, κάμνεις καί εμέ νά 

φοβώμαι, τί
— Κοιμήθητι, κοιμήθητι, μικρά μου μητηρ, διότι θα 

έλθη νά κοιμηθή έδώ ό χαΛΛιχάντζαροζ.
Ή Βέρθα έμειδίασε, πλήν μή δυναμένη νά έννοήση κα

λώς, πόθεν ό τόσος φόβος τής αδελφής της, προσεπάθει νά 
μαντεύση τί συνέβαινεν έν αύτή.

— Καί ποϋ τόν είδες σύ τόν καλλικάντζαρον Αμαλία, 
ήλθε μέσα είς τό δωμάτιόν μου ;

— Ναί, ναι, μικρά μου μήτηρ, ήλθε μέσα, έκαμε αημείά 
τινα επί τής κλίνης σου, καί έξήλθεν.

Ή ’Αμαλία ήδη τρέμει, ώχριά καί φόβος ακατανόητος 
καταλαμβάνει αυτήν σύσσωμον....

Δέν δύναται νά έννοήση τίποτε, καί έν τούτοις φόβος α
κατανόητος τήν κατέχει. Τρέμουσιν όλα της τά μέλη.

όμως δβν προσεκάλεσαν κατ’ούδένα λόγον, άλλα μόνοι ό Κα- 
ϋμένος και ό Κορομηλάς έφαγον έξ αύτοΰ, ό δέ τελευταίος 
ούτος πειραχθείς εκ των κακών ενδείξεων, άς παρετήρησεν 
επί τοΰ όστοΰ της ωμοπλάτης τοΰ ζώου δεν ήθέλησε μάλι- 
στα να εξακολούθηση.

Έν τούτοις ό Καϋμενος θέλων νά άναπληρώση την νη
στείαν της Τεσσαρακοστής κατεβρόχθισε μόνος δ,τι έμεινεν, 
ώς καί αυτήν την κεφαλήν τοΰ ζώου.

Την δέ νύκτα ΰπέφερεν άγωνιωδώς μή δυνάμενος νά χώ
νευση τοιαύτην δόσιν φαγητού, καί την πρωίαν έξέπνευσεν 
εν με’σφ φρικωδών άλγηδόνων εις τάς άγκάλας του Κορό
μηλά, όστις τφ έχρησίμευσε καί ώς ιατρός καί ώς θεράπων 
καί ώς Ιερεύς, /ωρίς νά κατορθώση νά τόν σώση. Ούτως ό 
Κορομηλάς έμενε μόνος μεταξύ των αιχμαλώτων έν τη θέ
σει εκείνη.

Ό Κορομηλάς ητο γενναίος άνήρ, πλήν ή θέσιςτου προ- 
εμήνυεν αληθώς έκτακτόν τι καί τρομερόν. Φόβος είχε κα· 
τακυριεύσει αυτόν, όστις τόν ήμπόδιζε μάλιστα νά κοιμηθή 
συλλογιζόμενος ότι αί τροφαί θά τοϋ έλειπαν λίαν προσεχώς. 
Οί δ’αιχμάλωτοι αύτοΰ ’Αλβανοί προσεπάθουν παντοιοτρό- 
πως νά διασπάσωσι τά δεσμά των.

Διατί ό θεοχάρης,έσκέπτετο, όστις έπρεπε νά επανήρχετο 
προ τριών ήμερων, δεν είχεν ακόμη φανή ;

Μαρτύριον χιλιάκις σκληρότερον τής στερήσεως τροφής τόν 
κατελάμβανεν ήδη. Ή δίψα, ήτις τοϋ κατέπνιγε τόν λά
ρυγγα. Τί νά κάμή; Μόλις εις πεντακοσίων βημάτων άπό- 
στασιν έκειτο πηγή τις.

Έσκέπτετο πώς νά οΐκονομήση την περίστασιν καί ούδε- 
μίαν διέξοδον έξεύρισκεν.

Έάν ό Κορομηλάς έλευθερώση ένα ’Αλβανόν, ούτος βε-

Τότε ανοίγει ή θύρα καί ό γαμβρός εισέρχεται, ή δέ ’Α
μαλία μόλις ίδοΰσα αυτόν πίπτει γονυπετής προ των ποδών 
του κραυγάζουσα :

—“Ω! κύριε καλλικάντζα’ρε, σάς- παρακαλώ μή κακο
ποιείτε την μεκράν μου μητέρα, σας καθικετεύω !....

Ή Βέρθα τότε μόλις έννοήσασα τά πάντα, καί κατιδοΰσα 
τόν τρόμον, δν είχε προξενήσει τή μικρά αύτής αδελφή διά 
τοΰ καλλικαντζάρου, οσάκις ήθελε νά την φοβίση, ήσθάνθη 
τό λάθος της, καί άσπαζομένη αυτήν :

—Ώ! ’Αμαλία μου, τή λέγει, μή φοβείσαι, δέν είναι 
αύτός καλλικάντζαρος, αυτός είναι αδελφός μας, ό όποιος 
είναι πολύ καλός, καί ό όποιος θά μενη πάντοτε πλησίον 
μας καί θά μας άγαπφ καί τάς δύο, καί θά μάς πηγαίνη 
καί περίπατον. Μην φοβείσαι, ό καλλικάντζαρος δέν είναι 
αυτός.... εκείνος είναι κακός, έχει μαύρα μάτια καί κάθηται 
εις τά βουνά.

Τότε ό νέος αδελφός των, ό Παύλος, έγείρας καί άσπα- 
ζόμενος αυτήν εις τό μέτωπον

— Ήσύχει, ’Αμαλία, τή λέγει, μή φοβείσαι, δέν είμαι 
εγώ ό καλλικάντζαρος, (ίσως θά ήμην επί ένα μήνα, έλεγε 
καθ’ έαυτόν, καί έχει δίκαιον ή μικρά), άλλ’ ό αδελφός σου, 
όστις έλειπε πολύ μακράν. Δέν είμαι κακός, αλλά πολύ κα
λός, σάς αγαπώ καί τάς δύο καί θά ίδής τί ωραία, όπου· 
θά περάσωμεν.

Καί μετά κόπου όντως κατώρθωσαν νά την ήσυχάσωσιν 
εκ τοΰ τρόμου, όστις την είχε κατακυριεύσει σύσσωμον.

Έκτοτε δέν πιστεύει μέν ή Αμαλία είς τήν ύπαρξιν των 
κακοποιών αυτών δντων, πλήν οσάκις τή άναφέρουσί τι περί 
αύτών, άπαντά' αΌ καλλικάντζαρος είναι ένα ώραϊον με
γάλου ξανθόν παιδίον, τό οποίον κυνηγά τά κορίτσια, τά 
φοβίζει, καί ύστερον συμφωνεί μέ ένα άπό αυτά καί άγα- 
πώνται ώς αδελφοί καί κάθηνται είς εν δωμάτιον μαζή χω
ρίς φόβον καί χωρίς κακόν».

βαίως θά έσπευδε νά καλέση τούς Τούρκους. Έάν άφήσηπρός 
στιγμήν άνεπιτηρήτους τούς αιχμαλώτους του καί ΰπάγη - 
αύτός νά φέρη ύδωρ, ούτοι βεβαίως θά κόψωσι τά σχοινιά 
διά των όδόντων των I Έάν τούς έλευθερώση όλους, τοϋτο 
θά τοΰ έφερε τόν θάνατον· Έάν τούς έγκαταλείπη είναι αί
σχος καί ανανδρία.

Τί νά κάμη ;
Δέν έτόλμα ουδέ νά καθήση χαμαί έπί τ$ φόβφ μή ό ύ

πνος τόν καταλάβη.
Έμάσσα φύλλα ίνα έξουδετερώση τήν δίψαν του, καί 

σβύση τήν φλόγα τοΰ στομάχου του, πλήν ή απόλυτος α
νάγκη τοϋ ύδατος έπανήρχετο τυραννικωτέρα, έπιβλητικω- 
τέρα, ίσχυροτέρα. , , , . , ,

Οί αιχμάλωτοι τφ εφωναζον να τους φονευση, όιοτι η 
ζωή των καθίστατο πλέον άχθος. Τόν παρεκάλουν μάλιστα 
έπιμόνως καί ίκετευτικώς.

Τέλος βλέπων, ότι οί έθελονταί ούδαμόθεν έφαίνοντο, ό 
Κορομηλάς άφέθη είς τήν κρίσιν του.

__ Ποιος είναι ό δυνατότερος καί άνδρειότερος άπό σάς; 
αίφνης τοίς λέγει.

Τά βλέμματα πάντων έστράφησαν πρός τινα ’Αλβανόν 
γίγαντα, άνδρα τολμηρόν καί αγέρωχου.

Τότε ό Κορομηλάς έφερε τό ξίφος τοΰ Καύμένου καί έτο- 
ποθέτησεν αυτό επί λίθου, είτα δέ κόψας τά δεσμά τοΰ ύπο- 
δειχθέντος Άλβανοΰ ώς γενναιοτέρου, διά τοΰ γιαταγανιού 
του, λέγει’

— Έλα μωρέ νά πολεμήσωμεν.
Ό ’Αλβανός τότε έλευθερωθείς έκλινεν ώς εκ σεβασμού 

καί έλαβε τό ξίφος. „ ,
Μόλις άμφότεροι ώπλίσθησαν, ήρχισαν ώς παληκάρια να

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Μεταξύ δύο ηλικιωμένων :
— Τί μάταιος ποϋ είναι ό κόσμος, αδελφέ, φαντάσου πε

νήντα χρόνια ζώ, καί δεν κατάλαβα ακόμη τίποτε. ”Αχ ! 
άν ήμουν νεώτερος τί δέν θά έκαμνα ;

— Ναι, καί εγω καϋμένε, βαρέθηκα τή ζωή ιιου, τίποτε 
■δέν μ ’ ευχαριστεί, ουδέ τό φαγητόν. *Ας  είχα τά δόντια μου 
-καί τάς δυνάμεις μου τουλάχιστον.......

— Μάταια, μάταια, όλα φίλε μου.
— Ναί, ναί μάταια....

Εις Κύριος καπνιζων ωράΐον ποΰρον έν τή σιδηροδρομική 
άμάξη, έρωτά τήν παρακαθημένην αύτώ Κυρίαν:

— Μήπως ό καπνός σάς πειράζει ;
Ναί, πολύ, πολύ, Κύριε....

— Ω! pardon, νά πετάξω αμέσως τό σιγάρον μου. . . 
Καί τό πετά, ενφ ένταυτφ εκφράζει τήν λύπην του διά μορ
φασμού, ον άντιληφθεΐσα ή Κυρία....

— Λυποΰμαι πολύ, τώ λέγει, διά τήν απώλειαν τοΰ σι- 
■γάρου σας.

— Ω! ναί καί εγώ διά τήν σκληρότητά σας.

Έν τφ γαλλικφ θεάτρω ;
,—‘Ωραία παράστασις Κυρία Ελένη, δέν είναι αληθές;

•—“Ω ! ναί ώραιοτάτη, μ’ αρέσει πολύ.
— Πάντοτε επιτυγχάνουν ούτω ;
— Δέν πιστεύω, διότι μόνον απόψε μάς παρεχώρησεν ό 

κ. Δ.... τό θεωρεϊόν του, επειδή είς τάς καλάς παραστάσεις 
πό κρατεί ό ίδιος.

επιτίθενται αλληλλοις διά νά καταβρ

πτυπώσι τά ξίφη των, νά ύβρίζωνταε, νά προχωρώσι καί 
όπισθοχωρώσι, καί κραυγάζωσιν ώςδύο άγρια θηρία τά οποία 

οχθισθώσιν.
Οί λοιποί αιχμάλωτοι μόλις άναπνέοντες ήκολούθουν, ότέ 

μ-έν έλπίζοντες, ότέ δέ άπηλπιζόμενοι τήν τρομεράν καί θη
ριώδη μονομαχίαν, άφ’ής έξηρτάτο ή τύχη των. Παρεκά
λουν δέ βεβαίως νά νικήση ό πατριώτης των.

Μετά εν τέταρτον τής ώρας αγωνίας·
— Έδίψησα πολύ, έκραύγασεν ό ’Αλβανός, καί δέν ήμ· 

πορώ πλέον νά περιμένω. ’Εμπρός νά τελειόνωμεν, καί ταύ- 
τοχρόνως γονατίσας, εκτείνει τό ξίφος του καί χύνεται σύσ
σωμος όπως κτυπήση τόν αντίπαλόν του.

Ό Κορομηλάς μόλις κατόρθωσε νά σώση έαυτόν δι’επι
τήδειας στροφής, καί ώς αστραπή ύψώσας τήν σπάθην του, 
τήν διευθύνει μετά δυνάμεως έπί τοΰ τραχήλου τοΰ αντι
πάλου του, ον τραυματίζει θανασίμως, τρις πλήξας αύτόν 
έπιτόΰ αύτοϋ μέρους.

Τετέλεσται’ ό ’Αλβανός κατέπεσεν άπνους.
Τότε είκοσάκις καί άπαξ ύψώθη καί κατηλθιν ή αίματό- 

-φυρτος σπάθη του έπί των κεφαλών τών ’Αλβανών, αίτινες 
κατέπεσον διαδοχικώς ή μία μετά τήν άλλην έπί τοΰ εδάφους. 
Μετά τοϋτο ό Κορομηλάς άφοΰ κατέκοψεν εντελώς αύτάς, 
έτρεξε διά μεγάλου άλματος πρός τήν πηγήν καί κατηύνασε 
τήν δίψαν του, άφοΰ άπειράκις έδόξασε πρότερον τον Θεόν 
χαί έφίλησε τό ύδωρ.

Μετά τοΰτο δέ διηυθύνθη άνά τά όρη πρός συνάντησιν 
•τοΰ Θεοχάρους καί τών συντρόφων του.

Πλήν οΰδαμοΰ ήδυνήθη ν’ άνεύρη αυτούς.

Κύριος έρωτά ένα κωφόν :
— Γνωρίζετε ποϋ κατοικεί ό κ· Ν.... ;
Ό κωφός νεύει καταφατικώς, χωρίς νά ένοήση.
— Ποϋ κατοικεί ;
Ό κωφός γελά.
— Διατί γελάτε ;
Ο κωφός δεικνύει τήν απέναντι αυτών οικίαν θέλων νά 

παραστήση, ότι είναι κωφός ώς ό τοίχος, ό δέ ξένος νομίζων 
ότι εκεί κατοικεί, έρωτ£ ;

— Έδώ, κατοικεί ό κύριος Ν.... ;
Ο κωφός νεύει καταφατικώς φρονών ότι ενοήθη, καί ό 

ξένος ανέρχεται τήν οικίαν.

Επαρχιώτης δίδει εντολήν εις τό ταχυδρομεΐον νά τοΰ 
φέρουν τάς έπιστολάς του είς τήν οικίαν του.

— Ποϋ κατοικείτε; τόν έρωτφ ό γραμματοκομιστής.
— Είς τήν οικίαν μου.

Καλά, αλλά εις ποιαν οδόν ; καί τί αριθμόν φέρει ή 
οικία σας ; ,

— Μπά ; καί έγώ θά σάς δώσω αύτάς τάς πληροφορίας ; 
Αμα μοΰ φέρεις γράμμα τά βλέπεις εκεί!.............

Είς θυρωρός ξενοδοχείου λαβών εντολήν νά έξυπνήση πε
λάτην άναχωροΰντα τήν πέμπτην πρωινήν ώραν, έκαμε λά
θος καί κρούει τήν θύραν τοΰ παρακειμένου πελάτου, όστις 
μόλις την προτεραίαν είχε φθάσει εις τό ξενοδοχείον.

— Τις κτυπά ; άκούεται έσωθεν.
— Έγώ, ό θυρωρός, είναι καιρός ν’ άναχωρήσητε.
— Μπά! έγώ δέν θέλω ν’αναχωρήσω.
— Τότε, καλείτερα, κοιμηθήτε, Κύριε.
Ο θυρωρός νομίσας ότε έξετέλεσε τό καθήκον του, κατε- 

κλίθη ευχαριστημένος.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ IC’

*0 Κώστας έλθών νά πολεμήση είς Κρήτην διττήν επι
θυμίαν είχε, νά έπανεύρη μέν τήν Ραλλοΰ, καί νά φονευση 
τόν Φώτη Πασσά έν ρωμαντική τινι συνεντεύξει. Πλήν ού
τος άπέφευγε τάς συναντήσεις· γεννηθείς δε διπλωμάτης, 
περιορίζετο είς τό νά γεννφ σκευωρίας, χωρίς νά έξέρχηται 
τών Χανιών, ένφ άφ’ έτέρου αί στρατιαί τής Α. Μεγαλειό- 
τητος τοΰ Σουλτάνου διοικοΰντο υπό αληθών στρατηγών, ώς 
ήν ό Χάϊν Πασσάς, Μουσταφά Πασσάς κτλ.

Ή ήρεμος παθητική θέσις τής θυγατρός τοΰ κ. Βουγά 
έμενεν αναλλοίωτος. Πάντοτε ητο ή Ελένη έτοιμη νά παίξη 
τό μέρος τής συζύγου τοΰ Πάριδος. Τοΰ Κώστα όμως, 
ούτινος τά σοβαρά καθήκοντα αρχηγού έκάλουν αυτόν 
άλλαχόσε, δέν έπέτρεπον, ώστε ή τής Ραλλοΰς άνάμνησις 
νά τοΰ άπορροφώσι τάς σκέψεις καί τόν καιρόν, ώς συνέβαι- . 
νεν άλλοτε.

Έξ αύτής τής αρχής ό εραστής ήττήθη ύπό τοΰ πα
τριώτου, καί άς τό δμολογήσωμεν, τοΰ ήτο πολύ δύσκολον 
μ’όλας αύτοΰ τάς προσπάθειας τής μετριοφροσύνης καί τούς 
εσχάτους αγώνας, οΰς κατέβαλιν ή πίστις τής συνειδήσεώς 
του, ήτις τόν έπεβάρυνεν, καί τό καθήκον τής φιλαυτίας, 
νά έξακολουθή πιστεύων, ότι ή δεσποινίς Ραμώ άψηφοΰσα 
τάς τουρκικάς σφαίρας καί τάς έλληνικάς κακολογίας. έξ 
ίσου σκληράς, έπραττε τοΰτο έξ επιθυμίας τών δαφνών τής 
Βουβουλίνας καί Άντωνούσας. Ό Κώστας είχεν ένοήσει 
καλώς ότι ήγαπάτο. Άλλ’όσην αδιαφορίαν καί άν ε’δείκνυε 
πρός τοιοΰτονερωτα, ή καθημερινή συμβίωσις αύτών, ή συμ
μετοχή τοΰ άγώνος καί τών ταλαιπωριών,ό άήρ τέλος τών 
βουνών,ητο δυνατόν νά διαχωρίση τό άρωμα άπό τοΰ άνθους;
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Η γλυκύτερα ζωή ομοιάζει τήν επιφάνειαν κύματος γα- 
ληνιαίου, τήν όποιαν συνταράσσεε ή πτώσις καί ένός μονού 
φύλλου,

X
Τό μέρος, τό όποϊον κατορθθϊ v’άφαιρεβη μία εύαίσθητος 

ψυχή άπό τήν δυστυχίαν άλλου, αυξάνει τήν ευτυχίαν 
αυτής.

X
Είναι τοβοΰτον ύραϊον τό δάκρυ εις τό ομμα τής καλ

λονής, ώστε καί ό ερως αύτός μόλις τολμ^ νά τό άποσφογ- 
γίση δι’ ένός φιλήματος του. Είναι τοσοΰτον γλυκύ τό ερύ
θημα επί τοΰ προσώπου τής αΐδούς, ώστε καί ή συμπάθεια 
αυτή μο'λις ε’πιβυμή τήν ε'ξάλειψίν του.

X
Οΰδείς είναι ευχαριστημένος διά τήν περιουσίαν του, οΰδε 

δυβηρεστημένος διά τό πνεϋμά του.
X

Ή ελπίς ομοιάζει πρός φιλάρεσκου γυναίκα, ήτις σε εγ
καταλείπει ευθύς άμα δεν κατορθοϊ πλέον νά τρέφηται έκ 
των δακρύων καί τών στεναγμών σου.

X
Ή άξια καλής τίνος πράξεως άπόλλυται διά τοδ κέρδους, 

δπερ έξ αυτής ποριζόμεθα. Διηγούμενοι αυτήν ίκανοποιουμεν 
τήν φιλαυτίαν μας, άλλα μηδενίζομεν τήν όφειλομένην εις 
ημάς ευγνωμοσύνην.

X
Τάς έπαναστάσιις γεννώσιν αί παραφοραί τής προόδου.

X
Αί γυναίκες αγαπώ σι μάλλον νά κατηγορήται ολίγον ή 

αρετή των, παρά τό πνεύμα καί ή ώραιότης των.
X

Άς μή άφίνωμεν νά φύηται άκανθα ε’πΐ τής όδοΰ τής 
φιλίας.

Μωΰσής.

Τρεις τό κρατούν όταν γέννα 
άλλ’ δμως πρώτα πίνει, 
τά δέ πουλιά δπου γέννα, 
όπίσω του τ’ άφίνει· 
καί τά πουλιά που γεννηθούν 
φωνήν Ανθρώπου έχουν.

Γ. A. Β.

Λόβεος τών έν τώ 31 φύλλω ας’νςγμ,άτων.

42 Ατνεγμ,α
Ο ΧΡΟΝΟΣ

“Ελυσαν αυτί» δ έξ * Αθηνών Ά. Τσαχάκης, καί ό έκ ©ήρας χ.. 
Γ. Η. Ζάννος.

43. Λϊνογμ,α.
Η ΣΕΛΗΝΗ

“Ελυσαν αΰτ'ο ή έκ Πατρών κ. Κ. Δ. Φραγκόπουλος, και ό έξ. 

’Αθηνών κ. Γ. Α. Βασιλάκης.

44. Αενεγμ.α.
ΚΤΗΝΟΣ—ΤΗΝΟΣ

Έλυσεν αυτό, ό «κ Πατρών κ. Κ.Δ. Φραγκόπουλος με τήν έξης, 
δήλωσιν. «Δώρον δεν απαιτώ, άλλ’ έάν ό κ. θ. Μ. θέληση νά μοί 
στείλη τοιοΰτον, θά τδ δεχθώ ευχαρίστως».

Σημ. Φ. Παραχαλέιται ό άποστείλας το αίνιγμα κ. θ. Μ. καΐ- 
εΰρισκόμενος ίσα ίσα εις Πάτρας, νά φροντίση διά τά περαιτέρω.

'Ομοίως έλυσαν αύτδ καί οί έξ ’Αθηνών κ. Ν. Λεοντιάδης, χ. Ν.. 
Τσακάχης και Γ. Α. Βασιλάκης.

45. Χυλλαβόγροφος.
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Η ΦΤΣΙ2 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ

ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΥ

Έλυσαν αΰτδ ό έχ Πατρών χ. Κ. Δ. Φραγκόπουλος, καί »ί εξ. 
Αθηνών κ. Ν. Λεοντιάδης, καί Γ. Α· Βασιλάχης.

NimnOKPIXEIS TH2 ΦΥΣΕΩ2,,

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ϊ '----- “—·
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Αξνςγμ.α«

Άνευ έμοΰ δεν δΰνασαι άνθρωπε νά ύπάρζης 
’Στδν κόσμον τούτον βέβαια ινα τών δλων άρζης. 

Άν καί λεπτότατων είμί κι’ αδιαφανές έπίσης, 
Οΰχ ήττον πάσα δι' εμού ύφίσταται ή κτίσις. 

Έν & δ’ ή ΐδιότης μου είναι χρησίμωτάτη, 
Πλήν δύναται καί να φανή όντως βλαβερωτάτη.

'Η λύοις μ' είναι εύκολος είς δντινα ήξεύρει, 
Όλίγην θετών προσοχήν βεβαίως νά μέ ενρη.

81
Λ.ονογμ.α·

Είμαι νήσος τού Αιγαίου, όπως είμαι Ά,νγι' άφίορς, 
Πλήν τήν κεφαλήν μου φίλε, &ν θελήσρς γεά νά τμήσης 

Είς ,οίκιακόν τι ζώον χρήσιμον κατά πολύ 
Μεταβάλλομαι Αμέσως και ή λύσις μου έχει.

Δ. Φ. Β.
8»

Λ’όνςγμ.α.
Ποιό έΐν' έκεϊνο τό πουλί 
όπου γεννά άπ" τή μύτη 
’πύχει πτερά καί δέν πέτα, 
και μέλαν' εχει σπήτι·,

Δ. Ν. Φ. Β ά λ ο ν. Διεύθυνσις δίωρθώθη, φύλλα άπεστάλησαν.— 

θ. Φ. Πειραιά. Μέχρι τριών φύλλων δικαιούσθε, ά'νινα καί σας. 
άπεστάλησαν, τά λοιπά έπί πληρωμή.— Ν. Μ. Νάξον. Ύμετερα. 
συνδρομή έλήφθη. Άπδδειξίς σας στέλλεται συν παρδντι φύλλιρ.— 

Σ. Κ. Ρέβ ύμνον. Εύχαριστοϋμεν δι’ ευμενείς κρίσεις σας, ώς. 
καί δι’ έγγραφήν συνδρομητοΰ. Σειρά άπεστάλη, έλπίζομεν 8τι θα. 
μάς έγγράψητε και άλλους. —Λ. Ε. Δ. ©ήραν. Συνδρομή σας., 
έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. — Μ. Δ. Σύρον. Έλήφθη επιστολή σας. 
θά σάς άπαντήσωμεν.— Β. Ο. Ά ν δ ρ ί τ ζ α ι ν αν. Έλήφθησαν 
συνδρομαί καί σάς εύχαριστοϋμεν πολύ. Άναμένομεν, ώς λέγετε, 
υποσχέσεις σας ^ραδύτερόν. ’Αποδείξεις άποστέλλονται σύν παρδντι 
φύλλιρ. "Οχι ήδη είς δελτίον. — Δ. Σ. Ζάκυνθον. ’Επιστολή 

σάς έλήφθη ώς καί συνδρομή καί σάς εύχαριστοϋμεν. Περί λοιπών· 
έχει καλώς.—Κ· Τ. Μεσσήνην. Συνδρομή σας έλήφθη εύχαρι- 

στοΰμεν. Άπόδειξις άποστέλλεται σύν παρδντι.^-Π. Κ. Φαν»· 
ριον. Συνδρομή σας έλήφθη, εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξις ως καί 
ζητούμενα φύλλα άποστέλλονται σύν παρδντι. Περιμένομεν να μάς 
έγγράψητε μερικούς συνδρομητάς. — Δ. Γ. Βδνιτζαν. ΣυνΟρομαί. 
έλήφθησαν εύχαριστοϋμεν. Έχουσι καλώς γραφόμενα. Εγγραψατε 

μας παρακαλοϋμεν μερικούς συνδρομητάς. — Δ. Τ. Βόνιτσαν. 
Έχει καλώς έλήθφη. Χάρτης άποστέλλεται ύμΐν σύν παρδντι. — 
Γ. Γ. Καρδίτσαν. Συνδρομή έλήφθη έχει καλώς. — Ο. Ρ. 
Σμύρνην. Φόλλον άποστέλλεται ύμιν τακτικώς. Σάς έγράψα- 

μεν. Άναμένομεν άπάντησίν σας.—Μονή Τ. Α’-γιον. Συνδρομή, 
έλήφθη, εύχαριστοϋμεν. Άπόδειξις άποστέλλεται σύν παρδντι φύλ- 

λιρ.__ Δ. Μ. Κσπαρισσίαν. Διεύθυνσις δίωρθώθη. Έχει κα
λώς, πλήν ούδέν μάς λέγετε περί άποσταλέντων ΰμΐν αποδείξεων.— 

Λ. Π. Λ α ύ ρ ι ο ν. Άναμένομεν άπάντησιν είς δελτάριόν μας.

ΒΚ ΤΟΓ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟΓ ΠΛΡΑΕΚΒΓΛ ΛΕΟΜΗ


