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'Π ουρ/t τώ>> σπονδνλωιωι· και αί διάφοροι 

ταύτης χρηπιμότήτες.
Οί ποιηταΙ έέύμνησαν τήν δύναμιν τού 

λέοντος, τήν πονηριάν τής άλώπεκος τήν 
ωραιότητα τοΰ πτηνού έθαύμασαν τήν εύ- 

κίνητον χεϊρα τού πιθήκου τό γλυκύ βλέμ 
μα τών μηρυκαστικών.τόν λαιμόν τοϋ κύκνου, 
τήν προβοσκίδα τού έλέφαντσς κτ λ. άλλ 
ούδε'ις μέχρι τούδε έίύμνησε τά προσόντα 
τής ούράς.

Καϊ άληθώς. ούδέν όργανον παρά τής 
ώϋοις άλλάσσει τοσαύτην πληθώραν οχημά
των καϊ άνελίσσεται είς τηλικαύτας μορφάς 
καί έφαρμογσς. Ούδέν άλλο όργανον δύνα
ται νά παράσχη πλείονας έκδουλεύσεις τώ 

κτήτορι αύτού όσον ή τόσον περιφρονηθεΐ- 
οα προέκτασις τής σπονδυλικής στήλης,

— Καί έν τούτοις πολλά άλλα ίώα δέν 
φέρουσιν ούράν, ένώ έχουσι σπονδυλικήν 
στήλην ήθελεν άπαντήση τις, ώς ό γορίλ- 
λας ή άρκτος, ό λογωός, ή έλαφος κ.τ λ. 
καϊ τά όποια έν τούτοις μεγίστην ταύτης 
ανάγκην έχουσιν Ή άρκτος θά εϊχεν ούτω 

φοβερόν ρόπαλον όλαγωόςστήρι 
γμα θαυμάσιον διά νά άναπηδά 
ή ελατός ώραϊον μυίαστήριον.

Εκτός δέ τούτου χάνουσι 
πολύ έκ τού στολισμού τούτου 
οστις παρ' άλλοις ζώοις εϊναι ά- 
ίιοπρεπής

Καϊ βεβαίως ή παχεϊα καϊ 
μυλωτή ούρά τών Μ ά κ ι ς ήτοι 
ήμιπιθήκου τού Λεμουρίου, ή 
τής άλώπεκος τού σκιούρου(βεο 
οερίτσης) δέν είναι άληθώς λα
μπροί λοφωτοϊ πέτασσοι ; Τινά 
στερούνται τοϋ τοιούτου στολί 
σματος όπερ παρά τοϊς πρωτοις 
εϊναι θαυμασιον Α'ι ήμέτεραι δέ 
γυναίκες προθυμοποιούνται μετά 
τόν θάνατον των ζωων τούτων 
νά στολίύωνται διά τούτων Δι 
ότι άληθώε εϊναι ώροΐα 1

'Λλλ ' ή ούρά δέν ένέχει μό
νον τό προσόν τοϋτο. τού ώραίου άλλά καϊ 
τού ώφελίμου καϊ άκριβώς τούτο θά έέετά 
σωμεν έν τοϊς άκολούθοις

ΙΙαρά τοϊς κυσί ταΐς γαλαϊς καϊ τοϊς τού 
τοις όμοΐοις ή ούρά εϊναι όργανον έκφρά 
σεως. εϊς έναέριος τηλέγραφος, ούτινος αί 
κινήσεις μάς δηλοποιούν έκάστοτε τήν ψυ 
χικήν κατάστασιν των παρασίτων τούτων 

« Η δύναμις τού πάθους, εϊπεν ό Σπέν 
σερ έπιδρδ κα'ι ύποκινεϊ τούς μϋς κατ άν-
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Ή ούρά τών Καγγονρώ εινε τόσον εκτεταμένη χαϊ ') 
μυϊκή αυτή: Ισχύς τόσον ανεπτυγμένη, ώστε χρησιμεύει 
ώς οργανον οτηρίξεως καϊ προω&ήσεως.

τίστροφον λόγον τοϋ πάχους των καί τοϋ 
βάρους τών μερών, εις ά προσηρτιμένα 
είσί.» Παρά τώ κυνί καί τή γαλή, ή κίνη- 
οις τής ούράς, καθίοτησι ταύτην ικανήν νά 
πσράσχη άπ' αρχής ένδειζιν τοΰ γεννωμέ- 
νου αισθήματος.

Είς τόν κϋνα ή ύψωσις τής ούράς δηλοΐ 
τήν ησυχία·/, τό καλώς έχειν ένώ ή χαμή- 
λωοις τήν ύποταγήν τόν φόβον, τήν θλί- 
ψιν. Αί διακυμαντικαί κινήσεις έκφράζούσι 
τήν χαράν, τήν προσμονήν γεγονότος εύα 
ρέστου. « Ο κύων κατά τήν έκφρασιν τοϋ 
Βίκτωρος Ούγγώ γελά διά τής ούράς του·>.

Ο ίχνογράφος Τράνοιλλ παρετήρησεν 
έπϊ τοϋ προσώπου τής γαλής έβδομήκοντα 
πέντε, διαφόρους έκφράσεις έάν δέ έδιδε 
μεγαλειτέραν προσοχήν Θά άνεκάλυπτεν έτέ- 
ρας τοσαύτας έν ταΐς διαφόροις στάσεσι τής 
ούράο. Διά τών έλαφρών ταλαντώσεων τοϋ 
οργάνου τούτου έκφ’ράζονται οί θωπεΐαι, 
ένώ διά τών αποτόμων και σκληρών κινήσεων 
ό Θυμός κτλ. Άλλα καί όποιοι άποχρώσεις 
έν ταΤς ταλαντώσεοι τούτοις! Ή ούρά παρά 
τής ζώσις εϊ·.αι άνσμφιβόλως ό καθρέπτης 
τής ψυχής, ούτως είπεΐν

Ελλειπούσης τής ούράς ή έκφρασις έία 
φανίζεται· καί τοϋτο συμβαίνει, είς τούς έ 
χοντας τό έθιμον νά κόπτωσι τήν ούράν τών 
γαλών καί κυνών καί παρά ταΐς γαλαΐς τής 
νήσου τοϋ Μάν έν ταΐς Ίνδίαις. αΐτινες 
φέρουσι μόνον μικρόν λείψανον ούράς, μόλις 
δύο εκατοστόμετρων μεγέθους.

Άλλά διατί έπεκοάτησε τό έθιμον νά κό- 
πτωσι τήν ού:άν τών κυνών ; Ο Αλκι 
βιάδης είχεν άδικον νά πράβη τοϋτο είς τόν 
κύνά του, οί δέ γαιοκτήμονες τής έποχής 
έκείνης ίσχυρίζοντο οτι πρός ευκολίαν καί 
ϊνα μήν έμποδίζονται εις τό κυνήγιον καί 
τήν ούλληψιν τών ποντικών έπρατταν τοϋτο. 
πλήν οί ισχυρισμοί των ούτοι δέν έχουσι κϋ 
ρος διότι άποδεικνύεται, ότι τό έθιμον 

τοϋτο ήτο χυδαία πρόληψις καί ούδέν πλέον 
πρός οέ, ίσχυρίζοντο οτι έπραττον τοϋτο 
ϊνα τοϊς άφαιρώσι σκώληκά τινα οστις έμ- 
ψωλεύει είς τό άκρον τής ούράς καί έπιφέ- 
ρει τήν λύσσαν. Τό έθιμον μετά τοϋ ισχυ
ρισμού τούτου έπικρατοϋσιν έτι καί σήμερον 
παρά τισι. Πλήν ό σκώληί ούτος άφίστα 
ται πάντοτε καί είναι τό ύπάρχον νεϋρον 
είς τό άκρον τής ούράς

Παρά τοϊς λύκοις ταΐς άλώπεέι καί άλλοις 
έτι ζώοις, ή ούραία διάλεκτος εϊναι έπίσης 
λίαν καταληπτή, πλέον έτι τών άνθέων.

Οπόταν ό λέων πλήττη τά πλευρά του 
διά τής ούράς του τοϋτο δηλοΐ τόν Θυμόν 
του διά σημείων εύεργετικών Ο. άρχαϊοι 
λαμβάνοντες τό αποτέλεσμα δι ’ αιτίαν, έπί 
στευσαν, οτι ό λέων όπόταν έίυβρίζετο. έξυ 
ρεθίζετο άμέσως ούτω διά φυσικής θλίψεωε 
ή πόνου. Είς το άκρον οέ τής ούράς τοϋ 
λέοντας κρύπτεται έν τώ μέσω τών τριχών 
μικρόν πλήκτρον, είδος χονδρού όνυχος 
κερατοειδοϋς λίαν αίχμηοοϋ δι ’ ού φαίνεται 
κεντά τά πλευρά, δίκην πτερνιστήρος.ζ

Παρά τοΤς μικροΐς αίλουροειοέσιν ή ούρα 
χρησιμεύει καί ώε παιδιά πάντοτε έτοιμος 
καί πάντοτε διαοκεοαστική. Αί μικροί γαλσί 
διαρκώς παίζουσι μετά τής ουράς των καί 
τής μητρός των, ήν συνήθως εύχαριστοΰν 
ται νά δάκνωσι μέχρι πόνου, οτε ή μήτηρ 
φωνάζει καί τάς άποδιώκει. Τά μικρά όμως 

----- 1 διασκεδάζουοι καί έπανέρχονται. 
Η ούρά εϊναι παρά τοϊς ζώοις καί όπλον 

φοσερυν Ο λέων δύναται δι ’ ενός πλήγ■

Ό κροκόδειλος διά τής 
ού;I 
καί

φαίνεται
Ί' ·

φοβερόν, 
ματος ταύτης νά θραύση τή κνήμην κυνηγού
" ..ή; όδοντοτής αύτοϋ

άς καταβάλει άνθρωπον ή δέ φάλαινα, 
ό φυσητήρ, μέγα μαστοφόρον κήτος τής

Οΐ οίϊστίτοι καϊ οΐ μάκις, τόσον συγγενείς τ'ι πιθι,χηι 
έχουσι σχεδόν τό αποκλειστικόν προνόμιΟν τής πνκιυ· 
τάτηη χαί πόΑιπΐλοΓ’έ οι'ραί.

Έκτος τών ωφελίμων ή κοσμητικών ουρών, ό.τάρχονοι καϊ τοιαΰται ανω
φελείς. Τοιαύτη είνε rot λυγκός, ιί)ς ονό; καϊ αΐ γελιιιοδέστασαι τον ίλέ- 
φυντος καϊ μοκάκου πι&ήκου.

Ινδικής Θαλάσσης διά τής ίδικής των νά 
έκοφενδονίσωσιν είς τόν άέρα λέμβον μετά 
τοϋ πληρώματος της.

Σαύρος τις,τό ούρσιομαστίγιον τής Αίγύ 
πτου,έχει ώς μόνον μέσον τής ύπερασπίσεώς 
τουτήν προέκτασιντής σπονδυλικής του στή
λης. ήτις εϊναι κατέμεστος έκ λεπτοτάτων 
άκανθών. δίκην ισχυρού όπλου Όπόταν 
το προσοάλη τις. φυσά μετά δυνάμεως, 
κινεί τήν σάραν του πλήττον τήδε κακεΐσε 
καί πρσζενεϊ άμυχάς καί πληγάς

Παρά πολλοΐς δενδροβίοις ζώοις ή ούρά 
μηκύνεται ύπερβολικώς καί εϊναι έν ταύτώ 
άπλή καί ισχυρά. Καθίσταται δέ όργανον

Ή ενλνγκηας και λ?.Ίτη οιρα της γαλής rivr Οαυμαοία 
Λίύ ιύ.* αρμόνικας ανιης χνμάνντις καί ifo.ivui· mi- 
γνιυν δια τα γατιδια. 

όρακτικόν παραδόζως τέλειον, ώσεί μία πέμ 
πτη χειρ

Παρά τοϊς άμερικσνικοΐε πιθήκοις. οί καμ
πτόμενοι μϋς τοϋ άκρου τής ούράς είσί 
τοσοϋτον ισχυροί ώστε περιτυλίσσεται αύ 
τη, ώς έλο.τήριον ωρολογίου, κρέμανται δέ 
έπί τών δένδρων καί συγκρατοϋσι τό σώμα 
μετά θάνατον. Ταέειδιώται διηγούνται, ότι 
εύρον έν Αμερική πολλάκις τοιούτους πιθή 
κους ήμι αποσυντεθημένους, καί κρεμσμένους 
έτι άπό τής ούράς.

Εύνόητον σθεν καθίσταται πόσον ώφε- 
λεΐας προϊενον τοϊς εϊναι όργανον τοιαύτης 
ισχύος. Οσάκις δέ οί κλάδοι δένδρου τίνος 
άπέχουσιν αρκετά άλλήλων καί δέν δύναν
ται οί πίθηκοι ούτοι να μεταβώσιν άπό τού 
ενός είς τό άλλο μέρος, άνορτώνται διά τής 
ούράς κινοΰσι τό σώμα των τήδε κακήσε 
ώστε νά ταλαντεύηται καί ούτω κατορ 
θοΰσι νά συλλάβωσι τόν έναντι κλάδον. 
Άλλ' έκτος τής ανάγκης ταύτης καί είς 
πολλάς άλλας περιστάσεις μεταχειρίζονται 
οί πίθηκοι τήν δρακτικήν ούράν των

Άλλα καί πολλά άλλα ζώα κέκτηνταΐ 
τοιαύτην ούράν, μεταίύ γής καί ούρανοϋ. 
τά μαρσυποφόρα ως ό δίδελφυν ό φαλαγγι- 
στής τά τρωκτικά τά νωδά όπως οί 
μηρμυγκοφάγοι τής νοτίου Αμερικής ερ
πετά τιναέπίσης ώς ό χαμαιλέων καί ίχθεΐς 
τινες ώς ή ίπποκάμπη.

( Ε.Ίΐιαι αυνέχείιι)
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ΣΙΙ ΧΑΣΙΩΤΟΥ

ΔΡΥΣ Η ΦΕΛΛΟΦΟΡΟΣ

Τό έηιχερβέατερον τών δασικών δένδρων.

Ό Γάλλος συγραψεύς \. Hiondet έν τώ 
συγγράμματι αύτοΰ « Ή Γεωργία τής Μεσημ' 
βρινής 1 αλλίας» περιγράφει τήν προ τοΰ 
1820 οίκτράν οικονομικήν κατάοτσσιν καί τήν 
αθλιότητα ένός διαμερίσματος τής Γαλλίας 
έπί των όρέων. τοΰ λεγομένου τών Μαύρων, 
εΐς τας παραθαλασσίους "Αλπεις. Τό διαμέ
ρισμα τοΰτο έκτεινόμενον άπό τής πόλεως 
ΠγέΐΈ8 μέχρι τοΰ νομού Var, έχει μήκος 
ι So περίπου χιλιομέτρων (ήτοι 3ο οδοιπορι
κών ωρών) καί πλάτος δεκάδων τινών χιλι 
άδων μέτρων ορίζεται βορείως μέν από τής 
έθνικής όδοΰ, ήτις φέρει εις τήν Ιταλίαν, 
νοτίως δέ ύπό τής μεσογείου Τό δια|.ίέρισμα 
το·το κλιματολογικώς κατά πολύ ομοιάζει 
πρός τά άνατολικά ίδια καί μεσημβρινά τής 
Ελλάδος διαμερίσματα. Τό έδαφος τού Γαλ 

λικοΰ διαμερίσματος τών Μαύρων είναι μάλ 
λον πετρώδες, Ε,ηρόν καί θαμνώδες κοί σχη
ματίζεται έκ στρωμάτων σχιστολιθικών. ψαμ 
υολιθικών καί γρανιτικών έζ ών έχομεν πολ 
λαχοΰ τής 'Ελλάδος. Πρό τοΰ 1820 λέγει 
ό Γάλλος συγγραφεύς. τό Γαλλικόν τοΰτο 
διαμέρισμα τών Μαύρων, λεγόμενον, άνευ 
βιομηχανίας τινός άνευ οδών καί σχεδόν άνευ 
γ ωργίας, δέν είχεν είμί ολίγα καί αραιό
τατα χωρία μέ έλάχιστον πληθυσμόν καί τού
τον ζώντα έν μεγάλη πενία καί άθλιότητι 
μετά δυσκολίας έζοικονομοΰντα καί αύτόν 
τόν ζηρόν άρτον κατά τό πλεϊστον έκ σικά 
λεως, τήν όποιαν έσπειρον οί πτωχοί ούτοι 
αγρόται είς άγρούς έλάχιστα γονίμους προ 
ερχομένους έκ τών έδώ καί έκεΐ έκχεροώσεων 
διά μέσου τών θάμνων κα! τών δασών Όλος 
σχεδόν ό τόπος ήτο θαμνώδης ή δασώδης. 
Άλλά δέν ήσαν δάση έκμεταλλεύσιμα διότι 
ύπήρχον μό ον θάμνοι έρείκης,σπάρτων μύρ
των. σχίνων. κουμαρεών κλ διά μέσου τών 
όποιων σποραδικώς ύψοΰντο ολίγα δένδρα 
πεύκης τής παραθαλασσίας καί δρυός τής 
φελλοφόρου καί ταϋτα εύοεμίαν σχεδόν άπέ 
διδον προσοδον ένεκεν έλλείψεως συγκοινω 
νιας Ή μονή πρόσοδος τών θαμνοδών τού
των μερών ήτο ή έκ τής βοσκής ολίγων ποι
μνίων αιγών. Ό τι κυρίως χαρεκτήριζε 
τό μέρος τοΰτο ήοσν αί συχναί πυρκαϊαί 
αί όποΐαι όταν ήρχιζον έζηκολούθουν τό 
πάν να καταστρέφωσι καί δέν έσταμάτα 
άλλο αύτάς είμή ή αίφνηδία μεταβολή τής 
διευθύνσεως τών άνεμων ή ή θάλασσα, διότι 
έφθαναν αί πυρκαϊαί έρχόμεναι άπό διάφορα 

σημεία τών βουνών μέχρι τών οχθών τής 
θαλάσσης. Αί πυρκαϊαί αύται συνηθέστερον 
προύζενοΰντο ύπό τών διαφόρων ποιμένων, 
οί όποιοι οχι μόνον ούδέν είχον νά χάσωσιν 
έκ τής καταστροφής τών δένδρων καί τών 
θάμνων, άλλά τούναντίον ωφελούντο έκ 
τής άποζυλώσεως τοΰ έδάφους, διότι είς τά 
καέντα μέρη έφύοντο χόρτα διά τά ποίμνια 
αύτών Δέν είχον δι’ αύτούς άζίαν σπου
δαία ν δένδρα άνεκμετάλλευτα λόγω έλλεί
ψεως συγκοινωνίας καί θάμνοι άγριοι. Άπό- 
δειζις δέ τούτου εϊνε ότι ή κοινότης τών 
ϊερών (d Hygeres έκέκτητοτόπον δασώδη 

καί θαμνώδη So περίπου χιλιάδων στρεμμά
των καί τό μόνον έκ τής έκτάσεως ταύτης 
εισόδημα τής κοινότητος έπί μακρά έτη δέν 
ύπερέοαινε τότε τάς 3θο οραχ. έτησίως. τάς 
οποίας έπλήρωνον οί ποιμένες ώς δικαίωμα 
βοσκής. Έκ τής βοσκής δέ έπ’ αύτών ολί
γων χιλιάδων αιγών δέν ήτο δυνατόν νά ά 
πολαύωσιν οί ποιμένες ώς ακαθάριστον πρό 
σοδον έν τή κοινότητι ταύτη μείζονα τών 
iS—20 χιλιάδων δραχμών (ήτοι 3ο—·_|0 
λεπτά κατά στρέμμα). Όταν άναγινώσκη 
τις ταϋτα νομίζει ότι περιγράφονται σημε
ρινά τοιαΰτα τής Ελλάδος διαμερίσματα, 
καί γνωρίζω σχεδό? άπαράλλακτα, πρός τά 
άνατολικά ίδια τής ΓΙελοποννήσου καί τής 
Στερεός Ελλάδος τοιαΰτα θαμνώδη μέρη ά- 
περάντων σχετικώς έκτάσεων, τάς όποιας 
έκμεταλλεύονται διά τής βοσκής αιγών διά 
συλλογής καυσοζύλων καί διά τής κατασκευής 
άνθράκων τών όποιων ή είς τάς πόλεις 
μεταφορά πόλις πληρώνει τά άγώγια τών 
λάθρα πολλάκις τά προϊόντα ταϋτα έκμε 
ταλλευομένων πτωχών άγροτών. Δέν λεί 
πούσι δέ παρ’ ήμϊν, χάριν τελείας όμοιότη- 
τος τής καταστάσεως έκείνης τής παλαιός 
τού Γαλλικού διαμερίσματος τών Μαύρων, 
ούδέ αί συχναί πυρκαϊαί, τών όποιων κατά 
παν σχεδόν θέρος βλέπουσι τό ώραΐον θέα 
μα οί έπιβάται τών πλοίων, τών διερχομέ- 
νων πλησίων τών άκτών τής ’Ανατολικής 
Ελλάδος. Αλλά μήπως τοΰτ' αύτό δέν 
συμβαίνει είε πλεϊστα τής Ελλάδος ορεινά, 
θαμνώδη καί δασώδη μέρη ;

Αλλ' ή κατάστασις έκείνη τής πενίας 
καί τής άθλιότητης ή έπικρατοΰσα τότε έν 
τώ Γαλλικώ διαμερίσματι τών Μαύρων δέν 
διήρκεσεν είμή μέχρι τοΰ 1820. Άπό τής 
έποχής έκείνης μία σπουδαία οικονομική έ 
πανάσταοις έλαβεν είς τά μέρη ταϋτα χώραν 
άναγνωρισθείσης τής μεγάλης προσόδου, τήν 
οποίαν δίδει ή φελλοφόρος δρΰς. ή μέχρι 
τότε παρέχουσα ύλην μόνον" διά τήν βόσκη- 
σιν τών αιγών καί διά τάς πυρκσϊάς, ώς καί 
ζύλα διά τάο έστίας τών ποιμένων. Μέχρι

Άφρι
τοΰ ό·

τής έποχής ταύτης ή Γαλλία ήγόραζεν έζ 
'Ισπανίας τόν φελλόν, τού όποίου τόσον ά
φθονος γίνεται πανταχοΰ χρήσις διά πώματα 
φιαλών καί βαρελίων έν τοΐς βιεμηχανίαις 
τής οινοποιίας τής οινοπνευματοποιίας τής 
φαρμακευτικής διά την πιλοποιίαν, δι' ίδικά 
ύποδήιιατα. δι ' ειδικά έκ φελού, κάνεις κλ 
Σήμερον ή Γαλλία όχι μόνον έπαρκεΐ είε 
έαυτήν έκ τοΰ φελλού τόν όποιον παράγει 
άλλά καί έίάγει τοιοΰτον άζίας πολλών κατ' 
έτος έκατομμυρίων δραχμών, έκ δασών φελ 
λοφόρσυ δρυός τά όποια κέκτηται έν τώ 
όρεινώ διαμερίσματι τών Μαύρων, έν Κορ 
σική καί έν Αλγερία ως κέκτηται ανε·α 
θεν δάση δρυός καί ή Ισπανία καί έν γένει 
τά πρός τήν Μεσόγειον μέρη τής I αλλίας 
καί τής 'Ισπανίας καί τής Βορείου 
κής. Τό διαμέρισμα τών Μαύρων 
ποιου ή είκών τής άθλιότητος πρό τοΰ 1820 
τόσον ζοφερά περιγράφετοι κατατάσσεται 
σήμερον μεταζύ τήν πλουσίων καί μάλλον 
πεπολιτισμένων τής Γαλλίας "Ολοι οί Οά 
μνοι έζερριζώθησαν. τά μεμονωμένα άλλοτε 
καί άραιά τής φελλοφόρου δρυός δένδρα ά 
ποτελοΰσι σήμερον πλούσια δάση πυκνά ίδιω 
τικά έκ τοΰ πολυτίμου τούτου δένδρου άπο 
τελούμενα ώς καί πεύκης τής παραθαλασ
σίου παραγωγού άφθονου ρητίνης Ό πλη 
θυσμος είς τά μέρη ταϋτα τοΰτ αύτό έδε- 
καπλασιάσθη έκτοτε καί άπολαύει όλων τών 
άγαθών τοΰ πολιτισμού. Μόνον τό ένοίκιον 
τών γαιών όπου φύεται ή φελλοφόρος δρΰς 
άνέρχεται σήμερον είς ιο φρ χρ. έτησίως 
κατά στρέμμα κα! ή τοιαύτη γή τιμδται άντι 
2οθ φρ τό στρέμμα, όταν είναι φυτευμένη 
μέ δρεις φελλοφόρους, ένώ πρότερον μέ ιο 
φρ. ήγοράζετο έκεΐ έν στρέμμα γής καί τό 
ένοίκιον ταύτης δέν έφθανε τά So λεπτά 
κατά στρέμμα. Τό θαύμα τοΰτο οφείλεται 
είς τήν φελλαψόρον δρΰν, τήν όποιαν έπολ 
λαπλασίασαν διά σποράς, άφ' ού έζερρίζω 
σαν όλους τούς άγριους θάμνους, οί όποιοι 
έπνιγον καί τά ολίγα καί σποραδικώς σωζο- 
μενα αύτοφυή δένδρα τοΰ πο υτίμου τούτου 
είδους. Ή Ελλάς εύρίσκεται άκριβώς εΐς 
τήν κλιματολογικήν ζώνην τού άρίστου -ού 
του δένδρου τό όποιον εύδοκιμεϊ, όπου καί 
ή έλαια και έπί έδάφους ψαμμολιθικού σχι 
στώδους καί γρανιτικοΰ, οϊαέχομεν. ώς γνω 
στον έν Έλλάδι, είς εκατομμύρια στρεμμά
των. Καί ένώ ήδυνάμεθα καί νά έζάγωμεν 
φελλόν είς άλλος χώρας, ημείς είσάγομεν 
όλον τόν φελλόν, τού όποίου τόσω άφθονον 
χρήσιν ποιούμεθα έν τή οινοποιία οινοπνευ
ματοποιία. έν τή φαρμακευτική, έν τή πι
λοποιία κλ άγοράζοντες τούτον έζωθεν Ή 
φελλοφόρος δρΰς άποδίδει μετά τήν κάλυψιν 

όλων τών έζόδων τήε καλλιέργειας ποόσο 
δον έτησίαν καθαρόν περίπου to φρ χρ. 
τό στρέμμα, ένώ ολίγα είναι τά προϊόντα 
καί δή καί αύτών τών άγρών καί τών άμπέ 
λων, τά άποδίδοντα έν Ελλάδι μετά τήν ά- 
φαίρεσιν όλων τών έζόδων τοιαύτην καθα
ρόν πρόσοδο·? κατά στρέμμα Ημείς άλλως 
τε δέν θά προωρίζομεν διά τήν καλλιέργειαν 
ταύτην είμή θαμνώδεις πλευράς όρεων α
καλλιέργητους: καλυπτομένος υπό σχίνων, 
έρείκης. κουμαρεών μυρ-ων κλ τών όποιων 
ή καθαρό πρόσοδος διά τής βοσκής τών αί 
γών καί διό τής ίυλευοεως δέν άνέρχεται 
ούτε είς 5ο λεπτά κατ έτος καί κστά στρέμ 
μα. Πρόκειται λοιπόν περί εΐκοοαπλασίου 
περίπου καθαρού εισοδήματος, τό όποιον 
τοιαΰται γαϊαι θά άπέδιδον φυτευεμεναι μέ 
δρεις φελλοφόρους Άλλά δέν ύπολογίζον 
ται μόνον τόσα τά εισοδήματα διά τούς ά · 
γρότσε όσοι έργάζονται είς τά κτήματά των 
ίδιοχείχως διότι αύτοί θά έκέρδιζον καί τά 
ήμερομίσθ.ά των έπί πλέον, ώς θά έκέρδιζον 
πολλά κοί οί έπί ήμερομισθίω έργαζόμενοι 
είς κτήματα τοι ΰτα άνήκοντα εΐς γεωκτή 
μονος μή δυναμένους ίδιαις χερσί νά έργά 
ζωνται καί ό πλούτος θά ήτο πολύ σημαν 
τικώτερος διά τήν χώραν διότι ή έτησία 
άκαθάριστος πρόσοδος έκάστου στρέμματος 
μέ φελλοφόρους δρεις φυτευμένου άνέρχεται 
είς 3ο —φράγκα έν Γαλλία κατά μέσον 
όρον (.παρ' ήμϊν φο — 6ο δρ )

Η φελοφόρος δρΰς είναι άειθαλής καί ό 
μοιάζει έν πολλοϊς μέ τήν κοινήν παρ ' ήμϊν 
άριάν. λαμβάνει ύψος ιο μέχρι 20 μέτρων 
σπανιώτερον καί μέχρις 2 3 μ τόδέ πάχος τοΰ 
τού κορμού αύτής φθάνει μέχρι περιφέρειας 
γ—S μέτρων. Τό ζύλον είναι βαρύ και κα
τάλληλον διά τήν καροποιίαν ώς καί δι ’ άν 
θρακοποιΐαν καί πολύ όλιγώτερον ώς οικο
δομήσιμος ζυλεία Άλλά τήν άζίαν κέκτην- 
ται ό φελός όστις άποτελεΐ μέρος τοΰ 
φλοιού σχημάτιζα μένος μεταζύ τής έπιδερ 
μίσος τού δένδρου καί ιού ζύλου, χωριζό 
μένος δέ έκ τού ζύλου διά τού λεγομένου βι 
βλιώδους ιστού ΙΙολλαπλαειάζεται διά σπο 
ρδς βελάνων τού είδους. Γά σπέρματα δύ 
νανται νά σπαρώαιν κατ' ευθείαν έπί τό
που ή είς μικρά δοχεία καί μετά =ν έτος τά 
φυτάρια όκ τών δοχείων μεταφυτεύονται έπί 
τόπο?. Επί τόπου σχηματίζονται λάκκοι μι 
κροί βάθους λ. χ. καί πλάτους 2ο έκατο- 
στών. τούς όποιους γεμίζουσι μέχρι τού ή- 
μίσεως μέ κοινόν χώμα, έπειτα θέτουσιν ό
λίγον χώμα έζ άμμου ποτάμιας άναμεμιγμέ 
νου μέ σχινόχωμα ή δασικόν χώμα (έκ σή
ψεως φύλλων ριπτουσιν έπειτα 2-3 βελόνια 
έπί τοΰ αμμώδους τούτου χώματος καί άπο-
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γεμίζουσι τον λάκκον μέ όμοιον χώμα (έξ 
άμμου καί δασικού χώματος) ούτως, ώστε τά 
βελόνια νά μή είναι έσπαρμένα βαθύτερον 
τών 5-6 εκατοστών τοϋ μέτρου. Τοϋτο γί 
νεται το φθινόπωρου. Οί λάκκοι άπέχουσιν 
άπ’άλλήλων 2 1 |2 μέτρα περίπου προς 
ολας τάς διευθύνσεις. Δύνανται ώς είπομεν. 
καί να φυτεύωνται τά βελόνια ούχί άπ’ εύ- 
θείας έπί τόπου, άλλ είς μικρά ανθοδοχεία 
καί μετά έν έτος κατά Νοέμβριον ή Ία 
νουάριον μέχρι μέσων Φεβρουάριου τά φυ 
τάσια φυτεύονται μετά τοϋ χώματος αύτών 
είς το μέλλον δάσος Έπίσης δύνανται νά φυ 
τευθώσι τά βελόνια είς φυτώρια ιδιαίτερα 
κατά γραμμάς άπεχούσος ηο εκατοστά άπ’ 
άλλήλων. Μετά έν έτος έν καιρώ χειμώνοε 
σκάπτουσι παραπλεύρως έκάστης σειράς δεν 
δρυλλίων στενόν αύλακα βάθους ι 5 περίπου 
εκατοστών καί είς άπόστασιν 5 to εκατοστών 
άπό τής σειράς τών δενδρυλλίων καί κο 
πτουσι τήν κυρίαν ρίζαν όλων τών μικρών 
δρυών, τήν πρός τά κάτω διευθυνομένην διά 
τίνος κοπτεροϋ οργάνου ομοιάζοντος μέ 
στενόν λίσγον. Ή κυρία αύτη ρίζα, ή άξο- 
νική λεγομένη, κόπτεται είς δλας τάς δρεϊς 
τοϋ φυτωρίου είς άπόστασιν 7-8 εκατοστών 
άπό τής έπιφανείας τοΰ έδάφους χωρίς νά 
μετακινηθώσι τά δενδρύλλια (μένουν όπως 
ήσαν φυτευμένα είς τον ίδιον τόπον καί 
σκεπάζεται ό αύλαξ Αί μικρά! δρεις άφ' ού 
αποκοπή ή κυρία αύτών ρίζα άποκτώσι τα
χέως πολλάς πλαγίας ρίζας, οπότε μετά έν 
ή δύο τό πολύ έτη τά φυτάρια έφωδιαομένα 
μέ πολλάς πλαγίας ρίζας φυτεύονται είς 
τόν άναδασωτέον τόπον κατά Νοέμβριον. 
Κατά τρόπον άνάλογον δύναται νά πολλα
πλάσιός/) καί τάς καστανέας Έάν έγένετο 
ή σπορά έπι τόπου έπειδή είς έκαστο / λάκ 
κ.ν πίπτουαιν ώς είπομεν. ι 3 βελόνια έάν 
άναολαστήσωσι 2-3 δρεϊς συγχρόνως έκ τοϋ 
αύτοΰ σημείου, τότε άποκόπτουσι τάς περιτ 
τάς καί άφίνουσι μόνον μίαν τήν εύρωστο 
τέραν. Άλλαι περιποιήσεις κατά τά πρώτα 
έτη δέν χρειάζονται είμή 2 έλαφρά σκαλί 
σματα πέριξ τών δένδρων τήν άνοιξιν ώς 
καί άρχάς τοΰ °έ-ους πρός καταστροφήν 
τών άγριων χόρτων, τά όποϊα έμποδίζουσι 
τη- ανάπτυξιν τών δρυών Όσα δέ τών 
δένδρων τούτων έχουσι στέλεχος ούχί εύθύ 
καί εύρωστου, άλλά σκολιόν ή καχεκτικόν 
έν οσω είναι άκόμη μικρά μετά αλ.χ. ή 3 άπό 
τής φυτεύοεως αύτών έτη άποκάπτσνται 5 6 
εκατοστά άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους 
καί τότε άποκτώσι συνήθως στέλεχος εύθύ 
εύρωστον καί σχετικώς ταχείας άναπτύξεως. 
Φανερόν είναι ότι πρό τής σποράς ή φυτεύ 
σεως τών δρυών ίλη ή επιφάνεια τοΰ έδά

φους καθαρίζεται καλώς διά τής έκριζώσεως 
όλων τών θάμνων κα! έάν ή έπιφάνεια τοϋ 
έδάφους είναι ομαλή δύναται νά γίνηται και 
προηγούμενου όργωμα έν ή δύο πρός κατα 
οτοφήν τών άγρίων χόρτων κα! χάριν κατερ 
γασίας τοϋ χώματος Τό έδαφος έν γένει 
καί μετά τήν φύτευσιν πρέπει νά διατηρήται 
καθαρόν άπό θά ινων κα! ζιζανίων. Μετά 
ιο 15 έτη άπό τής φυτεύσεως τών δένδρων 
όταν ταΰτα άτοκτήσωσι περιφέρειαν 3ο πε 
ρίπου εκατοστών, άραιόνονται, ούτως ώστε 
νά μή μένωσι πλείοντα τών ιοο δένδρων 
κατά στρέμμα κα! έπί πλέον κόπτονται οί 
πρός τά κάτω τοϋ κορμοϋ κλάδοι Τότε έ- 
χουσιν ήδη άποκτήση πολύ παχύν φλοιόν, 
τοΰ όποιου όμως ό φελλός είναι πολύ μικράς 
άξίας κα! ίνα άποκτήσωσι τά δένδρα φελλόν 
καλής ποιότητος πρέπει νά άφαιρεθή έκ τοΰ 
κορμού ό πρώτος αύτός λοιός κατά Μάϊον 
μέχρις Αύγούστου όταν ώς είπομεν τά δέν 
δρα έχωσιν ηλικίαν ιο ι5 έτών καί περιφέ
ρειαν 3ο εκατοστών τοΰ μέτρου. Ή άπο- 
φλοίωσις γίνεται έπ! όλης τής έπιφανείας 
τοΰ κορμού μέχρις ύψους 2 3 μέτρων άρχο 
μένη άπό τής βάσεως διά καταλλήλου κο- 
πτεροΰ οργάνου, μέ τό όποιον σχίζουοι τόν 
φλοιόν κατά τμήματα ένός μέτρου. Ή σχι
σμή τοΰ φλοιού γίνεται περιφερικώς (όλό 
γύρα) καί άλλη μία όμοια έν μέτρον ύψη 
λότερον.

Αί δύο αύται περιφερικά! σχίσμα! (ώς είδος 
χαράκι τών άμπέλων, ενώνονται διά μιας 
άλλης καθέτου σχισμής τοΰ φλοιού κατά μή - 
κοε τοΰ κορμού Διά τής λαβής τοΰ έργα- 
λείου κτυπώσι τόν κορμόν τοΰ δένδρου, ίνα 
διευκολίνωσι τήν άποκόλυσιν φλοιού Τότε 
τή βοήθεια ξύλινης λεπίδας (είδους σφηνός), 
τήν όποιαν φέρει ή λαβή τών εργαλείων, 
άποκολλώσι τόν φλοιόν προσέχοντας, ίνα 
μένη έπί τοΰ ξύλου ό βιβλιώδης λεγόμενος 
ιστός,ό εύρισκόμενος μεταξύ τοΰ φλοιού κα! 
τού ξύλου, τού όποιου τά πρός τά έξω 
ζώντα κύτταρα πρέπει νά μένωσιν άθικτα 
μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ φλοιού ί'να άναγεν 
νήσωσι νέον φελλόν έπι τής έπιφανείας τοΰ 
κορμού, Ό φελλός, ώς είπομεν τοΰ πρώτου 
φλοιού είναι άνευ άξίας καί άφαιρεϊται, ίνα 
διευκολυνθή ή άνάπτυξις τού καλής ποιότη
τος φελλού. Μετά 8 ίο έτη τό δένδρον 
σχηματίζει νέον φλοιόν μετά φελλοΰ άρΐστης 
ποιότητος, τόν όποϊον άποσπώσι δι ’ άπο- 
φλοιώσεως τοΰ δένδρου, καθ’ ον είπωμεν 
τρόπον, άπό Μαί'ου μέχρις Αύγούστου και 
συγχρόνως άραιώνονται έπ! πλέον τά δέν
δρα ώστε νά μένωσι μόνον περί τά φο-5ο 
κατά, στρέμμα. Έκτοτε μετά πάσαν περίο
δον S-ί ο έτών γίνεται νέα συγκομιδή φελλού

ποιότητος αύτοΰ άπό φ<>ο μέχρι ιαοοφράγ. 
ή οι κντ έτος .jo μέχρις ι2ο φρ χρ. τό 
στρέμμα ώς ακαθαρίστου πρόσοδον Ό έχων 
too στρέμματα κανονίζει ούτω το δάσος ώ
στε κατ' έτος ένεργεϊ συγκομιδήν φελλοΰ 
έπί δέκα στρεμμάτων.

Νά είπη τιε είς ένα άγρότην παρ ήμϊν νά 
φυτεύση δρεϊς 
φελλοφόρου ί'να 
έχη έξ αύτών ε! 
οόδημα σπου- 
δαϊον μετά πά
ροδον εικοσαε
τίας βεβαίως δέν 
θά δώση προσο
χήν, διότι ούτος 
προτιμά κατ ’ α
νάγκην έργα- 
σίας άποδιδού- 
σασ ώς τάχιστα 
τούς καρπούς 
αύτών. Ό πλού
σιος όμως γεω- 
κτήμων κα! έ
χομεν όχι ίλί 
γουςτοιούτους,- 
έκ τών ένοικι- 
αζόντων χιλιά
δας στρεμμάτων 
θαμνωδών εδα
φών (σχινοτό- 
πους) διά βο 
Οκάς αιγοπροβά
των άντί 30 ή 
50 λεπτών κατά 
στρέμμα, ήδύ
νατο νά προβή 
είςτοιαύτας φυ
τεύσεις δρυών 
φελλοφόρων,άφ' 
ού ιιετά είκοοα- I 
ετίαν Ί 
κονταετίαν 
στω ή τοιαύτη 
κτηματική αύ
τοΰ περιουσία 
θά άποκτήση 
τούλάχιστον εί 

κοσαπλασίαν άξίαν καί ένώ σήμερονένοικισζων 
έπι παραδείγμάτι 5 χιλ στρέμματα όιά βο, 
σκήν έχη εισόδημα 2 χιλιάοων 5οο τό πολύ 
δραχμών έξ αύτών, τό κτήμα _ α-τότο εχον 
σήμερον άξίαν τό πολύ ’ υ-ϋο χιλ. όραχ. 
θά άποόίδη τότε εισόδημα καθαρόν_ετήσιον 
5ο χιλ. φράγκων ερίπου καί άκοωάριοτον 
πρόσοδον τούλάχιστον 2οο χιλ. δρφχ έτη
σίως, καί τό κτήμα τούτο θά έχη αξίαν τού

καί νέα άραίωσις τών δένδρων,ώστε νά μένωσι 
3ο δένδρα κατά στρέμ α καί βραδύτερον 2ο 
ή 15 μάναν ένδοα ίνα έφ' όσον άναπτυσ- 
σονται μή σκιάζωοιν άλληλσ. οιοτι εχουοι 
τά δένδρα ταΰτα ανάγκην φωτός καί άερος.

Η εξαγωγή τού φελλού τών δένδρων τού
των γίνεΓαι ΐ2 έως ι 5 φοράς επί τών αύ
τών δένδρων 
κατά διαστήμα
τα ώε είπομεν 
8 ■ I ο ετών Ό 
φελλός κατά 
τήν συγκομιδήν 
πρέπει νά έχη 
2 ■),- 3 εκατό 
οτά τοΰ μέτρου 
ώεέγγιστα. Με 
τό τήν συγκο 
μιδήν καθαρίζε
ται δι' άποξέ- 
σεως τού πρός 
τά έξω μέρους 
φλοιού, τό ο
ποίον είνε τρα · 
χύ καί άχρη
στον, ί’να άπο- 
μείνη ό φελλός 
καθαρός Γού
τον ξηραίνου- 
σιν είς τόν ή
λιον, ζεματί
ζουν ι διά βρα 
ατού ύοατος καί 
συσκευάζουσιν 
είς δέμματα. Ό 
φελλός πωλεϊ 
τατ άναλόγως 
τής ποιότος αύ
τοΰ άπό 2 μέ- 
χρις 6 φρ. τό 
χιλιόγραμμου 
Έκαστον 
δρον εί 
παράγει 
μέσον όρον δ
ιό χιλιόγραμμα 
φελλοΰ 1 ά με 
μονωμένα όμως 
δένδρα παράγουσι 
οεν ϊπάρχουσιν 
έκαστον /So χιλιόγραμμα φελλ 
περίπου φράγκων. Αλλα τ 
υιόν Αλλ' άν λάβωμεν τόν έλάχιστον σΓ 
ιο χιλιόγραμμων φελλού έξ έκαστου ------- 
κατά δεκαετίαν, τότε έν στρέμμα περιεχον 
2ο δένδρα δίδει κατά πάσαν δεκαετίαν υοο 
χιλιόγραμμα φελλοΰ άξίας άναλόγως τής

Ιάαο; 7«Λ/.ογώιω>· Λυ«Λ>· καί </ συ,-κο.αιΛί/ .-υϋ ητ>«ΛΛ-·Τ·.

οεν 
δάσος 

κατά

η τρία 
έ-

πολλάκις δεκαπλάσιου πο 
ένίοτε δένδρα αποδίδοντο 

'' οΰ άξίας γι><> 
περίπου φράγκων. Αλλά τούτο είναι σπά-

ορον 
δένδρουιο χιλιόγραμμων φελλού έξ ε
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λάχιστον Soo χιλιάδων δραχ. μέχρις ενός 
εκατομμυρίου καί θά είδη πολλήν έργασίαν 
εις τούς άγροτας, άρκεϊ κατ' έτος διά δα 
πάνης προς 3ο ή 5<> έστω τό πολύ δραχ. τό 
στρέμμα νά φυτεύη έπί μίαν δεκαετείαν κατά

- ·Γ|ύΟ στρέμματα δαπανών ποός 
. , -- λ--· °?αΧ καί

καθ ρλην τήν δεκαετίαν I. ο έως ’.'5ο Υΐλ
Γ».·... 5... - . , Λ

π>ν έτος 51)0 στρέμματα δαπανών 
τούτο έτησίως 15 έως 2ό χιλ.

δραχ Ουτω δημιουργούνται οί κολοοσαϊαι 
αγροτικοί περιούσιοι δημιουργεΤται εργασία 
καί ευεργετείται συγχόνως ή κοινωνία έν 
ταΐς χώραις τοϋ πολιτισμού, δπου όμως ύ 
πάρχει τελεία ασφάλεια καί δικαιοσύνη καί 
ανατροφή τών πλουοιοπαίδων συνήθως πολύ 
διάφορος ή παρ’ ήμΤν Άλλά μή καί ή Έλ- 
ή'Οε, έάν βέλη δέν δύναται νά άποκτήτη τ> 
αγαθά ταϋτα ;

Setup Χασιώτη;

IΙΤΡΙΚΙ£Χ HPinilJOI

II Κ ΑΤΑΣΤΡΟΦII ΤΙΙΣ ΦϊJIΑΤϊΙΙΣΕίΙΣ

σφατο;, ;*ή έξελθούσα 
Ετσι, ότι θέλει κατα- 

πλήγμχ καί προμηθεύσει τό 
«-ί -ό εύκολώτε;ον πρός έφαο- 

. φειοώμενον τής παιδικής 
ι εν όεοομένω χοόνψ—έν δια- 

•νά κατκστρ-ψη τήν πηγήν

, εθέσπισεν ότι τά πολύ 
; να όεχθώσιν ενέσεις

. _ . , γ_ 6ι!ων φυματιώσεως γεννηθείσης 
ε ω -χ ώριμου ηλικία; του αύτού γένους 
αυτα; περιστάσεις όε/ήμενα ενέσεις τών 

κακλιεργείας θνήσκουσι 
τού'ου έθέσπισεν, οτι ό έγκεντςι- 
οΰ; έπιζώντας έκτο: πάσης πρόσ

ω», πιθανόν ώρισμένα>ς, ασφαλώς

_ Αφ οτου η προσοχή τών ιατρών, τών σοοών κα
σών κοινωνιολόγων έστράφη έπί τού ζητήματος τής 
φυματιωσεω;, καθεχάστην σνυειούνται οικτραί άνα- 
χαΛυψϊ'ς^ τη; εζαπλώσεως ταύτης. τή; επ'-
μο·.η;,^τών πολλαπλών μορφών χαί τών χαταστοοφών 
κ; πιο,ενει. Το εύτύχηυα όμως είνε ότι χαθεκαστην 
σημειουνται ανακαλύψεις νέων χαί άλως ’ιδίων όπλων 
προ; καταπολεμησιν τής φυματιώσεως.

‘Ιδού απόπειρα τις όλως πρό 
ετι τών έρναστηρίων, ήτ-.ς φαίν 
φίρει το ισχυρότεοον π'·~· 
ίσχυοότερον φάρμακον χαί 
μογήν. Γό φάρμχχο,ν τούτο 
ηλικίας,θέλει χατωρθώσε 
στήματι μια- γενεάς ίσως— 
τού χακού.

BcLi-mg ό σοφό; /εςμανό^, - 
νεαρά ζώα δύνανται άβλαβώς 
καλλιεργημένων μικροβ 
ίν άνθρώπω, 
καί ύπό τάς 
αυτών οάσεων χαί τή; αύτής 
ταχύτατα. 'Εκτός 
σν.ό; ούτος θέτε: τι 
βολή; τής φυματιώ- 
ομω; οια μαχρον και ώρισμενον διάστημα.Ό Behring 
προχωρεί ετι πΛεον. Φρονεί ότι τά θήλεα ζώα ύπο 
υολλομε.α εις τόν έγκε/τ---- -  - - ■
βραουτεεον γάλα ικανόν νά 
χνατων, άτινα θέλουοι - 
προσέτι, κατά συνέπειαν τ. 
εκ γονέων φυματιόντων 
τιώσεω;) καί άτινα θέλου 
λακτος τούτου θά 
την ασθένειαν

Ό δόχτωρ Galinette 
τα ίχνη πάσης άναχαλύψεως 
υαίνετα-.-τά;_ τ ’
ενεκαθίδρυσεν έν 
θύνει.
_ _ Απασαι κυται κι α·.γε; ύπεβλήθησαν είς ένέσεις 
οια φυματιώσεως ανθρώπου' έξ αύτών αί μέν νεαραί

ισμο- τούτον θά δώσωσι 
ποοψυλάξη τα νεαρά τέ- 

,-αψή κντοΰ- χαί ότι 
ά έκ νέου γεννώυ.ενα ζώα 

[υποσταντων ενέσεις φυαα- 
·< άνατεαφή οια τού γά- 

Ζ1'”’· τήν ευτυχίαν ν’ άποοεύγωσι 
ταύ-ην.

’ ίν Λ-λλγ, όστις τίθεται έπί 
ασης ανακαλύψει;, ά-ηυ.ά-.-ων,ώ; έ ά.-χή 
εαραυτα εστιατολόγησεν εικοσάδα αιγών, ας 

ω Ίστιντούτω Παστές, όπεο 5!EU.

Η ΦΥΣΙΣ
Η ΦΥΣΙΣ

ούδέν ύπέφερον αΐ δέ ήλιχιωμέναι άπασαι άπέθανο-, 
εξ ου χιτα-.ρ-πτεται ή ιδέα ότι οί αίγες είνε άπρόσ- 
ύλητοι ύπό τής φυματιώσεως. Τό πείραμα έκ νέου 
επιχειοηθέν έπί αίγιδίων χαί δαμάλεων επέφεοε τά 
αυτα αποτελέσματα.

Καί έπί τή έοωτήσει πρός τόν δόχτορα διατί μετε- 
/ειριζετο ανβξωπίνην φυματίωσιν πρός αποτροπήν 
φυματιώσεις άλλοτρίων ζώων, άπεχρίθη ;

«Διότι ή ανθρώπινη εΐνε πολύ πλέον μιασματική 
U φυυ.ατίωσις διερχομένη έκ τών ζώων^ προπάντων 

εκ τών βοωδων,πρός τόν άνθρωπον, σημαντικως έλατ- 
τουται χαί δεν επιφέρει ή τοπιχάς συμπτώσεις. Ούτω 
είμαι πεπεισμένος ότι ή γαγγλιανή φυματίωσις, τό
σον κοινή πα?α_ τοίς παιδίοις προέρχεται αόνον έχ 
του γαλακτος ασθενούς άγελάδοο. Αί’ πειραματίσεις 
ημών θέλουσίν ε/ει έπί τοσούτον σπουδαιότήτα, χα- 
θσσον μεταχειριζίμεθα δραστήρια έπί πλέον ένερ»ητΙχά.

Ειι τινα χρόνον τα αίγίδια χαί αί δαμάλειο αί 
ογκεντρισθεισαι θα φθάσωσι τήν ηλικίαν της άναπα- 
ρσγωγης, τό δέ γάλα αύτών θελει χρησιμεύσει πρός 
πειραματισμόν τής θεωρία- τού Β. bring. Θά ποαγ- 

ά'-“ ϊ«; Ήθελεν ήοθαι παράτολν.ον νά 
το οιαύεύαιώσωμεν, άλλ’ούδέν φυσικώτεοον τοΰ άα- 
φιδαλλειν, ·

Ο,τι καί άν συμβή, τουλάχιστον τό έίής αποτέ
λεσμα μένει. γνωστόν- ότι ό διά τής φ. μχτιώσεως έχ- 
κε-τρισμος απολύτως δμος ώς δόσις καί ώς μιασματι- 
κοτης ασφαλίζει τό νεαρά ζώα χαί προξενεί τόν θά
νατον της ώρίμοις τήν ηλικίαν.

1ί Οοκιμη αυτή προεσεΛχύει επί τοσουτον το έν- 
Οιαφέιον,^χτθόσο-, μέλει νά προφύλαξη πλήθος νεα- 
ρων ύπάςξεων κοινή εκπαιδευόμενων καί έπομένως τά 
μα/./.α υποκειμένων είς. τού; ιστούς τής φυματιώσεως.

. Α"α. δυνάμεθα διά τούτου νά θεωρούμεθα ασφα
λείς : Ουχι βεβαίως. "Εχομεν προσέτι ν’ άγωνισθώ- 
με» εναντίον ισχυρών μεσιτών; κατά τών τρωγλών, 
των αθλίων φυλακών, τού οινοπνεύματος, κατά τών 
πτυσματωχ, τών ρυπαρών εσωρούχων καί τών κοινής 
χοησεως αντικειμένων. Άλλ’ ή ανάγκη θέλει κατα- 
στη αξιολογώ; περιωριβυένη καί ήπλοποιημένη.

ΜΑΡΑΜΕΝΟΙ ΚΡΙΝΟΙ

Σ’ ποϋ πρώτη

7// δΐσ.ιοιί'ΐδι Ευαγγελία. . ..
έσέ ψυχή αγγελική, ψυχή γλυκειά, κ„ϋ ,.ρώτη 

Ουραία ονειρ επλασεε γιά τήν πικρή pCU νειότη- 
Σ εσενα, δπου η/.πισα νά παύσης τούς καϋμούς μου· 
- εσενα, που απέσπασες τούς πρώτους στεναγμούς 

Ποϋ σέ πρωτόε.δα ο’ ίκκλησ.ά, άγια μά φτωχούλα 
Λ, είπα πως την καθρέφτιζες μέ τήν γλυκειά καρ

δούλα. 
Ποϋ κλείουνε τά στήθη σου — άγνό προσκυνητάρ. 
Καί με την δψι ποϋ σκορπά θεία ούράνια χάρι, 
1 ωρα με πο .ο στήν καρδιάποϋ χρόνο, δέν γ,ατρεύουν 
Μί σπαραγμούς ποϋ ίσο ζώ σέ μόνον θά γυρεύουν 
Κρίνους οέ φέρω- ή λύπη μου τούς έχει μαραμένους, 
Με πικρό οακρυ άπελπισιάς τούς έχω ποτισμένους. 
-/V τ,'ί ο. τά 5/αρι “ai τΡ°μ*ρ<5 λιβάδι, 
υπουστά βαοανα περνά τόν σκοτεινό τόν άδη. 

Τούς μάζεψα- Γιάκύττα τους λυπητερά πώς γέονου- 
Μά καί τί άσπροι! θάλεγες πώς άπό σέ/α περνούν 
Αύτό τό χρώμα τό άγ>ό καί άπ’ έμέ τήν θλίψυ 
Κ-ρη, βάλ’ τους στά στήθη σου, κι’ ή λύπη τους 

[θά ν.είψη.
Κωνσταντίνος

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΝΟΜΙίΜί ΤΗΣ ΟίίΙΙΜί
Μεταξύ τών άλλων προσκεκλημένων 

ητο καί ό ποιητής. Μέ τό βαθύ βλέμμα 
του. μέ τήν ύηερήψανον Φυσιογνωμίαν 
του, μέ τό άγέρωχον μέτωπόν του μέ τήν 
πλήρη σθένους ι’ιυ^ιή.ν του άλ’ά και μέ 
τήν πλήρη σύννεφων καρδίαν του 
συννέψων έξ εκείνων τών οποίων καί ή 
παραμικρά άκτίς φωτίζει άκύς ή όποια 
διαγελά καί είς τό έλάχιστον ψωτοδόλον 
κλαυσίγελον τού χειμερινού ήλίου καί είς 
τό ώχρότερον φέγγος της παρθένου σε
λήνης είς μαυρισμένον βροχερόν Ούρα- 
νόν.

Ώς είς τό άπειρον διαγελά κάτι μυ
στικόν κάτι ύπερήφανον κάτι θειον, 
ούτω διαγελά καί είς τήν συννεφώδη 
άλτρουϊστικήν τοϋ ποιητοΰ καρδίαν 
κάτι (ϊσύλληπτον νάτι άφθαστον. κάτι 
μέγα ! Πέριξ τραπέζιις πολυτελούς κα'. 
ύπό τούς θεσπεσίους της μουσικής 
ήχους έτέθη ή βασιλόπητα ή μοιραία αυτή 
μάντις τήο πρώτης τοΰ έτο ς ή τυχηρά 
αϋτη προψήτις ίίτις μέ τήν ώς χρυσός χρυ 
οίζουσαν θέαν τις κατακτά έκ πρώτης ό 
ύεως φιχάς καί καρδίας ώς έγκλείουσα 
τήν τνχηράν ούτως είπεϊ,ι κλείδα διά τό 
\έον έτος Κ είδα μυστικόν τίνος διά τής 
όποιας ίσως πρόκειται ν ' άνοιχθώσιν αί 
δρύΐναι καί σιδηροδεμέναι τής τύχης θύ 
οαι. Εκόπη I είς τεμάχια., ή καλλι
τεχνική αύτής μορφή διεμελίσθη ! καί έ
καστον αύτής τεμάχιον σαγηνεύει τούς 
οφθαλμούς, κατακτά όλους αΐτινες μέ μα
γνητισμένα βλέμματα προσπαθούν νά δι- 
εισδύσουν είς τό περιέχον τό νόμισμα τε- 
μάχ’ον-

Η μουσική ανακρούει καί πάλιν εί- 
θύμα, πληροί τήν ατμόσφαιραν μέ τούς 
μελιρρήτους καί παθητικούς αυτής ήχους 
ύ νοίς πρός στιγμήν αίρεται λησμονών 
τό τυχηοόν νόμισμα πετά είς τά ύψη έ 
κεΰα τά δύσσληπτα τών οποίων ό ούρα 
νός δέν δύναται νά άνακαλυφθή ' Ή ψι 
Σώξειος φωνί- τής οίκοδεσποίνης. τό χα 
ριτομένον αύτής μειδίαμα είς τό όποιον 
ύποδουλοϋται όλη ή όμηγυρις τών προσ
κεκλημένων είνε ή άχάκλησις είς τό λησ 
μονηθέν. Άλλ' οίμοί '· κρυψή ή τύχη, 
βουβά τά ώοαϊα τεμάχια τιίς βάσιλόπητας 
ποιον νά πάρουν ποιον περιέχει τό νό
μισμα, καί συνωδά τήν τύχην; Τά τεμά
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χια άστραπιαίως άρπά'ονται καί έτι τα 
χύτερον έξε άζονται.

— Δέν έχω τύχην 1 πολλαί φωναΐ μέ 
μειδίαμα άπογοητεύσεως αναφωνούν— 
Έγώ έχω ! λέγει σιγαλά ώς -ψίθυρος ζε 
ψύρου ή ψυχοβγάλτη φωνή τού ποιητοΰ. 
ίίτις φαίνεται ώς δρόσος πίπτουσα έπί τών 
φόδων καί ή πρός στιγμήν συννεφιασμένη 
καρδιά του ήλιολούσθη έκ τής έλπίδος 
τής τύχης Πιστεύει λοιπόν καί αύτός είς 
τήν τύχην; θαρρεί είς αύ ήν έλπϊζει είς 
τήν πρόγνιοσιν τού πεπρωμένου, μειδιά, 
μειδιά χαρούμενα γίνεται πρός στιγμήν 
ζωηρότερος κρατεί είς τήν χεΐρα του τό 
νόμισμα, νομίζει εαυτόν εύτυχή. ή φαν
τασία του ύψοϋται. πετά άπό ύψους είς 
ύψος, εις τόν Παρνασσόν, είς τόν Έλι- 
κώνα, εις τόν Κιθοίρώνα, έπιστρέφει καί 
ή πρός στιγμήν αίθο-άσασα καρδία του 
καλύπτεται καί πάλιν από νέφη, τόν συγ
χαίρουν. τόν εύχονται όλοι μέ κάποιαν 
ζηλοτυπίαν διά τήν εύνοιαν τής τύχης, 
ζηλοτυπίαν τήν όποιαν γενιά ή έλπίο καί 
έξακολουθεϊ ή ει’θυμία τής συναναστρο 
φής μέχρ βαθείας ιυκτός τών κεκλημέ- 
νων μή σκεπτομέν.,ιν πλέον άλλο εΐμί τό 
παρόν Μόνον ό ποιητής έσκέπτετο έάν 
πραγματικώς τό μέλλον του προσμειδιά 
καί έφωτίζετο ή συννεφιασμένη καρδία του 
έκ τιίς άκρας έλπίδος- · .

Ώ ! τύχη ζηλωτής θνησιμαίου 
Ελπίδος εύθαρμένιΐς

Καί άν ποτέ θαρόίισμς 
Στό μέλλον ύψους νέου, 

ΙΙάντ άπελπις θά μένης 
*< >συι καί άν έλπίσιις-

loeta Κ. οίκονομίδου.

ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ

Στό λατφίυτό σου ό’νίμκ εΐ; τη χευοή γιορτή σου 
άνθοσπαευάνο·, σ’ εύχομαι τό-, δοόμον τή; ζωή; σου. 
κ’ ώ; είσκ: σάν τήν άνοιξι όπου όέν εΐόχ άλλη, 
στή χάρι,ε’.ς τήν εύυ-οοφ^ά χ’ ει; τή; ψυχή; τά κάλλη 
πάντχ νά είσαι χαφωπή πχντ’ άνο^ι; να νάνγ,ς 
αγνό τ’ Άττοίλι λούλουόο τά αύρα σου νά. χύνγ,ς 
σ’ εμένα -οϋ σ’ αγάπησα απ’ τα μικοα σου χρόνια, 
κ’ έ σ ένα πά· τα θ' αγαπώ ατέλειωτα, αιώνια.

’.Ί-τό τα; 5y0a; τοΰ ΝΜου
Μι/.τιάύη; Κορμπέτη;
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'Ανύψωσες ύαλου λάμπας.

Άπαιτούμενα : ύαλος λάμπας κυλινδρκή, δύο 
χονδροί φελλοί τελείως ίφαρμοέόμενοι έν αύτή 
καί εν νήμα στερεόν καί λεϊον (μετάέινον). Ώς 
βλέπετε τά αναγκαίου .τα διά τό παίγ-.ιον είνε ά- 
πλούσταττ. άλλά τό πείραμα απαιτεί μεγίστην ά- 
κρίό’εΐαν Δέον λοιπόν νά ένεργήσητε οΰτω:

Ιο» Ιίεράσατε τό νήμα διά μέσου τοΰ ένός φελ
λού. ϊν όνομάοωμεν Α, καί στερεώσατε το δ>’ ένός 
κόμβου' διαπεράοοτε τό νήμα έντός τού ϋαλίζου 
σωλήνες καί λάδετε τήν άκραν ταύτην, ήν σύρετε 
μέχρις δτου άρχίση ό φελλός Α νά εισέρχεται έν

λήνα κάτω δημηουργεϊτε κενόν 
έπιφανείας τού φελλού Λ κοί τής 
ΰο.ατσς τού κάτω διαμερίσματος. 
ήί<·ργούσα κάτωθι τού φελλού 
πίεσις ώθεΐ τόν σωλήναπρίς τά ά 
κά.η νά όλιοθήοη έπ! τού φελλού

μετοξύ τής κάτω 
έάιφάνείΒς τού 

Κατά συνέπεισ·/ 
Β ατμοσφαιρική 

νω κοί ■ί- -- - 
Λ.

◄· ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ | •κ

Κατά τής ουσωοόχς τών νεροχυτών, 

tow· δυσάρεστο» οσμήν 
επικαβητ εω;.προπάντων έν 
Λη.ι, των λιπαρών 
των πινακίων τών 
έν τή άλετ·Χα. Πράε 

αύτη; ρΐ·!.·—

Οΐ νεροχύται άναδίί 
7 ομένη

πρυερ- 
(·Ι <7<υ- 

υ’Λ·χτι·»ν 
εύρ:σκ· αένωχ 

. . έςά'ειψιν τής
οσμή; ταύτης ρίψατε ή αμμωνίαν 
η σό·χν καί αν έκιμένη, χλωρυδρι- 
ζ.όν 0ξί>.
ΙΙρός άναζωπϋρωσιν τοΰ πυράς.

ΙΙ'.λλάχ'.ς αί αιζοκυροί πρό; 
ξωπύρ<· τ.ν τή; κινδυνευούση;

Ο ή πυράς των, χύνουσιν 
ά<0:άχων πετρέλαιον. Τό 

πολύ επιχίνδυ'ον. Δε 
ίζωνται χαλοφώνιον, 
καζ.ήν, εύρισχομενην 

τά ύαλοπωλεΓα.'Ά; ρίψωσιν 
χεόν τεμάχιον χαί

ί ι lr τ .·

τώ σωλήνΐ Βυθίσατε τό οΰτω πεπωματισμέ<ον μέ
ρος έντός ποτηριού 'ύδατος και σύρατε τό νήμα, 
οΰτω 6 φελλός θά όλισθήση'< τώ σωλήνΐ, ώς εμ- 
οολον έν σωλήνι άντλίας, τό| δέ ύδωρ θ’ άνέλθη 
έν τώ σωλή'.ι, ώς έμφαίνεται έν τή εΐκόνι ήμών.

2ον Όταν ό φελλός Α φθίση είς τό μέσον τοϋ 
σωλήνος πωματίσατε τό βεθυθισμένόν άκρου έν 
τώ νδατι διά τοϋ ετέρου φελλού, προσέχοτε· 
μήείσίλθηάήρ Πρός τούτο βυθίΰετε τήν χεϊρά σας 
μετά τον φελλού έντός τοΰ ύδατοε. Είτα -χύσατε 
'ύοωρ είς τό άνω μέρος τοϋ σωλήνος, μή πληροϋν- 
τες όμως τούτον.

3ον Άναρτήσατε 
τι νoc καρφιού <

5 ύ ιι

νά

άπό
καί σύρατε
των άνω πρός τα κατ: 
τού ΰδατος φθάση μέχρι

Γών τριών τούτων 
σταυρώσατε τούς βραχύ 
τέλεσμα.Ή ’ύαλος θέλει άνέλ.θει βραδέως κατά ν.<- 
κος τοϋ νήματος λαιιίά.συσα τήν προτέρα. θεσιν 
της καί ή έπϊφάνεια τοΰ ύδατος θέλει κατέλθει 
Πάλι..

Έκ πρώτης όψεωε θέλετε 
Α κατήλθε πάλιν ϊ -τι τό 'ύδω 
σματος κατήλθε διά τών άκρων

Άλλ'οτι μέν ό φελλός Α δέ 
.ερό< οιοτ· τό νήμα είνε δεμέν 
δέν διήλθε 
φα.ή έάν 
συμίαίνει ;

άνω π
OffTOC :

13 νζ ιιίτΟωλή .5
/ciocw nacajCccu π. /. αφΟίνιο ύο:

e > ι ~ ιι j > τάν έκ τ’ζ; τα/£6
-jj μί/ρκ ctsu ή επιφάνεια 7<··ΤέίΐκθΊ
ι Τώ> /£l/£(uz TC3 το μέσον
έρ^ααιώ’/ σν/τεζεοθεια^ν, ςη.'ΐί; ·*ε
c.cc καί σέ/χτε tor τέ ane- ύόσίν π·.πϊ

νομίσει ότ, ό φελλός 
ρ τού άνω διαμερί- 

< τοΰ φελλού Α.
κατήλθε είνε ψ 

<ον, οτι οέ τό 'ύδωρ 
άν τό πείραμα έέετελ.έσθη καν.ώς.θέλει 
έπαναζάόητε τό πείραμα. Τί λοιπόν 

‘Λπλούστατον. "Οταν σύρετε τόν οω-

ο-

α να
ι νά 

έπί 
ται- 

ον νά 
•ήτοι 

εις 
εν [JA- 

τοΰτο άναλυό- 
μενον κα! εξαπλούμενον έπ! τών ά-.- 
Οράκων άναοίδει ζωηροτά'.ην φλόγα, 
ικανήν να αναζωπύρωσα, αςιολόγω; 
την πυράν.

ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 
'ομελέτα μέ -καραβίδας

'Ανάγκη πάσα αί κκρχβίδες να εω» ζωνταναί κατά 
την ώραν τή; χίησεως.

Μέλι; υ'ίάσουν αϊ καραβίϊε; τά; πλύνετε με πολύ 
ύδωρ καί τά; βυΟίζετ.
■■'■μοϋ' τό γάλα τούτο καθίσταται μέλαν εκ 
Οαρσιών ίω έξάγ-ουσιν.

ΙΙοσότητε; δι’ έξ πρόσωπα : 8 καραβίδες, 8 ώά, 
30 γραμμ. βουτύρου, μικρόν ποτήτιον γάλακτος, κα- 
ρόττα, δύο κρόμυ.υα, τκόροδον φύλλα δάφνης, πετςο- 
σέλινον, άλα; κα! πιπέρι. Πλύνατε τά; καραβίδα; έν 

ίατι,ώς έξέλΰωτι τοϋ γάλακτος στραγγισσατέ 
ως, κε.ώσατέ τα; αφαιροΰ,τε; τό μικρόν ε- 
) τό όποιον θέλει άναφανί ύπό τό λέπιονεΐ; 

τή; οΰρά;. Θέσατε τον έντός κατσαρόλα; 
εν κο/λιάριον άλατος (15 γραμμ.) καλήν 

έεεως, τά καροττα καί τα ζρομμυα λεπτώ; 
χεκομμένα. τό σχόοοδον, -ην εάφ·η< χα! το πετρο- 

5 γραμ βουτύρου κα’ι καλύψατε. Φέρετε έπί 
:οΰ πυεό; ανοίγετε άπό καιρού ει; κα.-'.. ..ώ. 

ν έενΰεα κα!

σεζ.ινον 
τοϋ ζωη

α;
σε

επί δύο ώτα; έντός γάλακτος 
-.ών άχα-

ι:ον κα:υρο; ανοίγετε απο καιρού ε: 
έθετε τα υέχ;ι; ότου καταστώ 

ινο; στοαγγιστήεο; νά! αφήσατε 
Γ.ί-α ; φλουδίσατε -ά; οΰ:ά; ,οπανίσατε 
ά> χτίσατε κα'ι πιπερώσατε.

<ϋά έ<τό; πιατέλας βαθεία; άλα 
όν ποτηοιον γάλαζτο;

ιάρκα; τών
καυ.νετε οια 
τηγάνισα, τ

επαναστεεοετε τ; 
ϊπειτα χύσατε έ 
να κρυώτγ,. 
τά; σάρκα;

Θοαύσατ. _ _____ ,
•χύσατε τό μικρόν ποτήοι· 
έν μέρε· προσθέσατε τά: 
λ ειώσατε το ζτύπτ,υ.α. ΰ»; 
καί χύσατε εί; τό θερμόν 

λοιπον τοΰ βουτύοουu'

f. ν.τε 
χτυπήσατε τα 
καραβίδων. τε- 
-ά; ύμελ.έττας 

ό περιέχό» τό

Ύ



288 Η ΦΥΣΙΣ Η ΦΥΣΙΣ

ΓΟΤΔΙΕΔΜΟΣ Ο Β'.
ΚΑΙ 11 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΓΛΙΙ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγ.)

•Απομνημονεύματα Κυρίας έπί τών τιμών.

Άλλ’ ό αύτεκράτωρ επιλαμβάνεται πάσης 
ευκαιρίας όπως άναβάλλη τάς μεγάλα; αύλιχάς 
έορτάς.

Όταν ό πρίγκηψ ’Αλέξανδρο: τής Πρωσία-, 
ό θείο; του, άπέθανε την 9 'Ιανουάριου 1896. 
αί πρώταί του λέξεις υπήρξαν:

— Καί τώρα, ήμπορούμεν ν’ άπαλλαγώμε-' 
απο τα; ενοχλήσει: τών αγνώστων μα; φίλων» 
τούλάχιστον διά τόν χειμώνα αυτόν...

Και ό μέγα: αυλάρχης Εΰλεμβουργ διετά- 
χθη νά άνακαλέση δλας τάς προσκλήσεις διά 
τά; Άπόκρεω.

Άλλά καί δέν ήτο δυνατόν ό Κάϊζερ νά 
θρηνή διαρκώς καί διά συγγενή τέν όποιον ήτο 
γνωστόν δτι δέν ήγάπα καί τόσον.

Καί άπεφάσισε νά δώση ένα χορόν πρό τοϋ 
τέλους τής περιόδου.

Καί ένφ κανείς οέν ήλπιζε πλέον είς αύλικόν 
χοοόν, αίφνης διενεμήθησαν χιλιάδες προσκλή 
<εων.

Τότε συνέβη καί εν έπεισόδιον, δ) ως πρόσω 
πικό- μεταξύ τοϋ αύτοκράτορος καί ένός ξένου 
πρέσβεως καϊ ό αϋ-.οκράτωρ έθύμωσε τόσον μέ 
τό έπεισόδιον αύτό, ώστε άπεφάσισε νά μή 
δώση τόν χορόν εΐ; τό παλάτιον, μή θέλω; νά 
συνάντηση εις αύτόν τόν πρέσβυν δστις είχε 
την ατυχίαν νά προκαλέση τήν οργήν του.

— Ειοοποίησε τόν Εΰλεμβουργ, ειπεν είς 
τον βαρώνον Κύ.εσερ, δτι ό χορό; αύτό; δέν 
Οά γείνη. Πρέπει νά πάρη πίσω τάς προσκλή
σεις.

— Εις τάς διαταγά; τής Ύμ. Μεγαλειό- 
τητο; άπήντησεν ό Κύνεσερ, άλλ' επειδή αί 
περισσότεραι παραγγελία: τών μπυφέ έχουν 
γείνει, τί πρέπει νά κάμωμεν ;

Ό αύτοκράτωρ ήκουσε τήν άντίρρησιν αύτήν 
μετά προφανούς ανυπομονησίας.

— Δύτο δέν έχει καμμίαν σημασίαν. "Ο,τι 
δέν δυνηθή νά χρησιμοποιηθώ εΐ; τό Παλάτι, 
άς σταλή εΐ; τά νοσοκομεία. Ξεύρεις διατί θέλω 
ά μή γείνη ό χορό; ; διότι δέν επιθυμώ αύ

τός ό πρέσβυς... νά πατήση τό πόδι του εΐς τό 
σπίτι μου. Γνωρίζω δτι θ-λει νά έλθη εί: τόν 
χορόν. Άλλά δέν θά έλθη. Προτιμώ νά ίδώ τό 
Παλάτι αύτό είς ερείπια, παρά νά περάσω μιά 
βραδεία μαζή του. Δέν θά ησυχάσω, έάν αύτό; 
ό κύριο; δέν φύγη άπό τό Βερολίνου.

Ολόκληρο: ό Γουλιέλμος αποκαλύπτεται είς 
αύτό τό έπεισόδιον.

Επροτίμησε νά διώξη χιλιάδας κόσμου, παρά 
να χ ζλάση το κέφι του.

Το έγώ του καί μόνον τό έγώ του, ιδού ό 
αύτοκράτωρ.

Η αύτοκράτειρα δέν «συγχώρησε ποτέ είς 
τόν κόμητα ‘Ερβέρτον Βίσμαρκ δτι ύπήρξεν, 
επι τινα χρό ον ο μέγας σύντροφο: τών δια
σκεδάσεων τού συζύγου της, δτε άκόμη ήτο 
αύτοκρατορική ‘Γψηλότη:.

ϊ συζύγου της άπέδιοεν είς 
τοϋ κομητος Ερβέρτου.

ς τοϋ Βίσμαρκ αποτελεί 
οιά τό όποϊον έγράφησαν βι-

μίσους της ύπήρξεν ή έχθρα 
Έρβέρτον.

κατώρθωσε νά σβύση τό ονου.α 
ο τον κατάλογον προσκεκλημέ- 

■'-···' - - - ' - , τόν αύ -
τήν

Ονομα 
δστις

Τήν διαγωγήν τοΰ 
τήν έπίδρασιν

Βεβαίως ή πτώσι 
ιστορικόν γεγονός, 
βλία ολόκληρα.

’Αφορμή τοΰ 
πρός τόν κόμητα

Κατά πρώτον 
τοΰ 'Ερβέρτου άπ 
νω-, ο; οποίοι έμελλον νά συνοδεύσουν 
τοκράτορα εί; τινα εκδρομήν θαλασσίαν εΐς 
Βόρειον Θάλασσαν.

Είς τήν θέσιν τοΰ Βίσμαρκ έθεσε τό 
τού θείου της, τοΰ κόμητο; Βαλδερσέε, 
κατά τό διάστημα τοΰ ταξειδίου υπενόμευε 
διαρκώ; τόν σ.δηροΰν άρχικαγκελλάρω-.

Έν τούτοις ό κόμης 
νά συνοδεύση -* ’ ' ”
γλίαν καί τή

Δ·ά 
ρκιός 
σφαλμάτων, 
τορος, κα;- ήθελε -ά 
μη του. 
έχώνευεν.

Εΐχεν ήδη αποφασίσει νά τόν ξεφορτωθή.
Κατά τον Οκτώβριον τοΰ J 889 ειχον α

ναγγείλει έμπιστευτικώ: είς τόν Τσάρον ’Αλέ
ξανδρον τό γεγονός, δπερ έπήλθε κατά Μάρτιον 
τού 1890.

Ό Τσάρος ύπήρξεν ό τελευταίο 
γάλων ηγεμόνων, οστις έ: 
λιέλμον Β'.

Φθάσα; έδείχθη τυπικό:
II τοιαύτη στάσις τού 

Ρωσσία: «πλήρωσε χαράς 
τοκρατείρας.

— Χάρις είς τόν Θεόν, μας ειπεν. εί;
«.αί εις τήν κυρίαν Μπρόκδορφ, έάν ή ψυχρότης 
τού Τσάρου έξακολουθήση, δέν ήμπορεϊ πλέον 
νά γεινη λόγο; περί τών αρραβώνων αύτών.

Ή Α. Μ. έννόεΐ σχέδιον γάμου τού Τσά
ρεβιτς καί μιας πριγκηπίσσης τής Πρωσσίας.

Ή ψυχρότης τοΰ Τσάρου οέν έξηκολούθησεν.
Δ'.ελυθη μόλις ώμίλησε μετά τοΰ πρίγκηπος 

Βίσμαρκ διά μακρών.
Οΰτω κατά τάς τελευταίας ημέρας τής έπ - 

σκέψεώς του, έφα ,η έκ νέου λίαν ψυχρός καί 

; Έρβίρτος προσεκλήθη 
τόν αύτοκρκτορα είς τήν Άγ- 
Ά ατολήν.

τάς άδελφάς τοΰ Γουλιέλμου Β' ό γη- 
καγγελλσριος ήτο ένοχο; δύο μ γάλων 
— . Ήτο δημοτικώτερος τοΰ εύτοκρά- 

έπικρατή πάντοτε ή γνώ- 
Άπό καιρού ό Γουλιέλμος Β' δέν τόν

κ τών με- 
σκέφθη τόν Ι’ου-

ψυχρός
της 
αύ-

έμέ

δέν άπήντησε πλέον είμή άορίστως οσάκις τού 
έγένετο λόγος περί τών αρραβώνων.

Έν τούτοι; ό αύτοκράτωρ δέν άπεφάσισεν ευ
θύς άμέσως νά άποχωρισθή τού παλαιού του φί
λου, τοϋ κόμητος 'Ερβέρτου.

— Τί θά κάνης ; ήρώτησεν αύτόν.
— Θ' άκολουθήσω τόν πατέρα μου, άπήν

τησεν ύπερηφάνως ό Έρβέρτος.
Μετά τόν κόμητα Βίσμαρκ, οεύτερο; ευνοού

μενος τού Ι’ουλ-.έλμου Β’ ύπήρξεν δ κόμης Αίε- 
βναου.

Έν τούτοις, άν καί ύπήρξεν τό alter ego 
του, δέν ύπήρξεν ομω; ποτέ, δπως ό Έρβέρτο 
τόσον οικείος φίλο;.

Ό Γουλιέλμο; μετά τόν γάμον του, δταν έ
καμε τού; διορισμού; τής Αυλής του, έπήρε 
τδν Λίεβναου ώς αύλάρχην.

Ο λόγος τού διορισμού του ήτο δτι ό Λιέ- 
β αου ήτο άνθρωπο;, ό όποιος θά έξετέλει τάς 
διαταγάς του, οίαιδήποτε καί άν ήσαν αύται.

Ότε δ Γουλιέλμος έγεινεν αύτοκρατορικός 
πρίγκηψ, ό Λίεβναου έμεινε αρχηγό; τού Οίκου 
του, δστις ηύξήθη.

'Αλλά ταχέως τόν άπέπεμψε διότι τώ έκα 
με πολλούς έχθρούς.

Η μανία τοϋ αύτοκράταρος διά τά ταξείδια 
είνε μο άδική.

Όλοι οί πέριξ τού αύτοκράτορος πρέπει πάν
τοτε νά είνε έτοιμοι.

Οί ύπασπισταΐ, οί γραμματείς, στρατιωτικοί 
καί πολιτικοί, οί Ιατροί, οί ύπηρέται, οί άμα- 
ξηλάται, έν γένει οί συνοδεύοντες τόν αύτοκρά
τορα είναι τόσον καλά μαθημένοι, ώστε είς μί
αν ώραν ήμπορούν νά είνε έτοιμοι διά ταξείδι- 
ον.

Πάντοτε σχεδόν οί άκολουθοϋντε; τον αύτο
κράτορα μανθάνουν τά τοΰ ταξειδίου κατά τήν 
τελευταίαν στιγμήν.

Ό <έ αύτοκράτωρ έχει τήν κακήν συνήθειαν 
νά. μή έςηγήτκι σαφώς.

"Ολα τά άναγγέλει σχεδόν διά μο.ςσυλά- 
βων.

Ποτέ δέν δμιλεΐ πρός τούς άκολουθοΰντας 
αύτόν διά πολλών λέξεων καί φράσεων.

Αύτός λέγει μίαν λέξιν καί οί άλλοι πρέπει 
νά τόν έννοήσουν.

Οί περισσότεροι λοιπόν μαντεύουν .
Νά τόν έρωτήσουν έκ νέου τι είπε καί τί 

εννοεί, δέν είνε δυνατόν, διότι δέν επιτρέπεται 
άπό τήν εθιμοτυπίαν.

Έπομέ ω, ό,τι ήμπορέσουν καί εννοήσουν άπό 
τά μονοσύλαβα.

Τό μέρος, εΐς τό όποϊον θά κατευθυνθή ό αύ
τοκράτωρ, μένει πάντοτε μυστικόν.

Καί δταν πρόκειται περί σπουδαίοη ταξειοίου 
καί δταν πρόκειται περί άσημαντου μετακινή- 
σεως.

Όταν πρόκειται νά μεταβή είς καμμίαν πόλιν 
ή καιέν φρούριον διά νά κάμη αίφ ιδίαν έφοδον 
τήν νύκτα, πάλιν δέν λέγουν τίποτε είς κανένα, 
τό τραϊνον τού Γουλιέλμου Β' εί·ε έπιπλω|1ένον 
μετά πολλής μεγαλοπρεπείας καί έχει ολα τά 
μέσα τή; ΐνέσεως. ’Ομοιάζει πρός κινούμενου άνά
κτορόν. Περιέχει αίθουσα:, τραπεζαρίας, κοιτώ
νας τοΰ ύπνου, καλλωπιστήρια, λουτήρα-, μα
γειρεία, σταύλους, δλα.

Έξ αντιθέτου, είς τό τραϊνον δέν ύπάρχει καμ- 
μία είδική θέσις διά τού; ύπηρέταο.

Όλοι οί ύπηρέται είναι υποχρεωμένοι νά κοι- 
μώνται χάμω, είς τά εδώλια, οπουδήποτε τέ
λος εύρουν θέσιν.

Κατά τό ταξειδιον, είς τά; πέντε τό π:ω!, 
πολλάκις μάλιστα ένωρίτερον, δίδουν είς τόν 
αύτοκράτορα τέϊον.

Κατόπιν κάμνει το λουτρόν του, έπειτα την 
τουαλέτταν του καί είτα προγευματίζει μέ έ
λαφρά φαγητά καί ποικίλ . Άνακτήσας οΰτω 
τά; δυνάμεις του ό αύτοκράτωρ καί οί ύπαοπι- 
σταί του ιππεύουν άμέσως καί προηγουμέ ων 
ιππέων καί σαλπίγγων, διασχίζουν έν καλπασμφ 
τήν πόλιν, έξυπνοΰντες όλους τους κατοίκους.

Είς έκ τών ύπασπιστών του διηγείτο ώς εξής 
τήν έξοδον τήν γενομέην είς τήν φρουράν τοΰ 
φρουρίου τοΰ Πόζεν.

'Αντήχησαν αί σάλπιγγες καϊ τά πέταλα τών 
'ίππων έκρότουν εΐς τούς δρόμου; τή; πόλεως.

Τά παράθυρα ήνοίγο-.το.
Όλοι έξυπνούσαν διά νά ΐοοϋν τήν αύτοκρα- 

τορικήν προέλασιν.
Γέροι, νέοι, παιδιά, γυναίκες μέ τά νυχτικά 

των. Πού καί που ήνοίγετο κα1. μία θύρα καί 
έβλέπομεν κανένα ύπαξιωματικόν νά τρέχη πρός 
τόν στρατώνα ώσαν αστραπή.
"Οταν διηρχόμεθα πρό τοϋ μεγαλειτέρου ξενοδο
χείου τή; πόλεως, είδαμεν εί; έν παραθυρον τού 
πρώτου πατώματος δύο ορθού; μύστακας ξανθού; 
τούς όποιους έγνωρίζομεν ολοι, καϊ οίτινες προ- 
σεπάθουν νά κρυβούν από πίσω απο ούο ώραία; 
κυρίας.

Ή μία ήτο ή κορυφαία τοΰ χοροΰ τής Βα
σιλική; Όπερας τοΰ Βερολίνου καί ή άλλη μία 
νέα ένός ιδιωτικού θεάτρου.

—Τί βλέπω ; ειπεν ό αύτοκράτωρ ύψών τήν 
κεφαλήν πρό; τό έν λόγω παράθυρον. Τό μπα
λέτο μου καί οί ηθοποιοί μου μέ ακολουθούν εί; 
Πόζεν !

Ό άξεωματικός ό ούτω συλληφθεί; εις το πα
ράθυρον ήτο γνωστός είς όλους.

Ό αύτοκράτωρ τον προσεκάλεσεν είς τό πρό
γευμα τών αξιωματικών καί τόν έπείραζε διαρ
κώς.

Ή μανία τού αύτοκράτορος μέ τά ταξείδεια 
εινε τοιεύτη, ώστε δταν δέν έχη λόγον νά τα- 
ξειδεύση καί νά μεταβή κάπου, καί δέν έχει καί
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κανένα νά έπισκεφθή, εισέρχεται εΐ; τό τραϊνον 
του κα: κοιμάται έκεϊ τήν νύκτα, εί; τόν σταθμόν 
τού σιδηροδρόμου, άπέχοντο; ολίγα λεπτά έκ 
τοΰ νέου Ανάκτορου.

Μίαν εσπέραν, ή αύτοκράτειρα τόν ήπείλησεν 
5τ·. θά μεταβή καί αύτή νά κοιμηθή εΐ; τό τραϊ
νον, έάν οέν διακόψη αύτήν τήν συνήθειαν.

Οί ύπηρέται δέ οί οποίοι ύπέφεραν δλην τήν 
νύκτα, ειδοποίησαν μερικού; βουλευτά; τής άντι- 
πολιτεύσεω: νά κάμουν λόγον εις τήν Βουλήν κα! 
■·α έρωτήσουν μέ ποιον δικαίωμα ό αύτοκράτωρ 
μεταβάλλει τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν εί; ύ- 
πνωτήριον.

Φυσικά ή Βουλή οέν ήδύνατο νά έπέμβη.
Εν τούτοις όλος ό κόσμο; είχε άθει,δτι ό αύ 

τοκράτωρ ίκοιμζτο εί; τόν σταθμόν.
Καί ή συγκοινωνία διεκόπτετο, όπως μή δια- 

ταραχθή ό ύπνο; τοΰ αύτοκράτορος.
— Πλέον τών 100 υπαλλήλων καί εργατών 

μέ.ουν άγρυπνοι, όταν ο αύτοκράτωρ κοιμάται 
εί; τό. σταθμόν, μοΰ έλεγεν ό κόμης Έύλεγ^οργ.

'Εκατόν πρόσωπα ! άπηντησα- μοΰ φαίνε
ται άδύνατον.

—Μάλιστα, εκατόν πρόσ >πα! Έχω τόν κα
τάλογον είς τάς χειράς μου. Πρώτον τά τραίνα 
μέ τά εμπορεύματα σταματούν, τά τραίνα δέ μέ 
τού; τοξειδεύοντας βραδυπυροΰν. Τά σφυρίγματα 
παύουν. Οί κώδωνες δέν ήχοΰν πλέον. "Ενεκα 
τούτου ή υπηρεσία διπλασιάζεται διά νάμήσυμ- 
βοΰν δυστυχήματα.

Ό αΰλαρχης έχει διαταγάς νά προκαλή προσ
κλήσεις καί προορισμόν νά δημιουργή έορτάς, α
παιτούσα; τήν αύτοκρατορικήν παρουσίαν. 
Όλα; δέ τάς παρουσιαζομένας ευκαιρία; ό αύ
τοκράτωρ εκμεταλλεύεται διά νά ταζειδεύση, είτε 
πρόκειται νά ύψωθή κάπου μία σημαία, είτε πρό
κειται νά ίδρυθή μία εκκλησία.

— Έκτίσαμεν δεκαπέντε εκκλησία: είς τό Βε- 
ρολί'-ον, είπε μίαν ημέραν ό αύτοκράτωρ διαρ- 
κοΰντος τοΰ γεύματος έν τοΐς ανακτόροις.

— Αύτό σημαίνει, μοΰ έψιθύρισεν εί; τό αύτί 
ύ γείτων μοι, ό γραματεύς τών εσωτερικών ύ- 
ποθέσεων τοΰ Κράτους, δτι ό αύτοκράτωρ δεκα
πέντε φιρά; έπέοη άμάξης, ή ΐππευσεν, ή έτα 
ξείδευσεν.

Ποτέ μνημεΐον αναμνηστικόν τοΰ πολέμου τοϋ 
1870 δέν ένεκαιν.άσθη χωρίς ο αύτοκράτωρ νά 
είνε παρών.

Τέλος οιά νά σας δώσω μίαν ιδέαν τής αδιά
κοπου κινήσεως τοΰ αύτοκράτορος, δέν έχω εί- 
μή νά προστρέζω είς τό σχετικόν ημερολόγιό·/ μου 
οπού κατά τό διάστημα ένός έτους (άπό τοΰ 
Αύγούστου τοΰ 93 μέχρι Αυγούστου τοΰ 94 ) 
έσημείωσα οτι ο αύ'οκ.άτωρ έταξείδευσεν 194 
φοράς! Τάς ύπολοίπου; ημέρας, τά; όποιας δι- 
ήλθεν’εί; τ’ ανάκτορα, διέθεσεν είς κυνήγια, 
εΐ; γυμνάσια ιππικά, είς λον-τέννυς, είς έπιθε- 

ωρήσεις, εί; ύποδοχάς, είς παρουσιάσεις.
’Ενθυμούμαι τήν επιστροφήν τοΰ αύτοκράτο

ρος κατά τό πρώτον του ταξειδιον εί; τήν βό
ρειον θάλασσαν.

Ητο κατά τό 1888.
*0 αύτοκράτωρ ώμίλει μετ’ έξάρσεω; περί 

τής έπισκέψεώ; του έν Κοπενάγη καί διηγείτο 
πόσον αυτή είχε συγκι-.ήσει τόν βασιλέα Χριστι
ανόν καί τήν βασίλισσαν Λουίζαν.

— "Ολοι οπω; ό Τσάρο; 'Αλέξανδρος ήμπο- 
ρούν νά μοΰ είνε χρήσιμοι. Καί διά τούτο τούς 
ύπεσχίθην νά μένω κατ ’ έτος καί όλίγας ημέρα; 
μαζή των κατά τό ταξειδιον μου είς τήν βό
ρειον θάλασσαν. ΊΙ πενία τής βασιλικής οικο
γένεια; τή; Δανιμαρκία; ήτο γνωστή εΐ; τήν 
γερμανικήν Αυλήν, Όλοι έγνωρίζαμεν οτι ό 
Τσάρο: μεταβαίνει εί; τόν πενθερόν του καί πολ- 
λάκις, δίδει καί έπιχορήγησιν διά τά προσωπικά 
του έξοδα, καθώς καί διά τήν ακολουθίαν του.

Ό Γουλιέλμος Β' τά έγνώριζεν δλα αύτά.
'Εγκαθιστάμενος εί; τήν Κοπενάγην ώφειλε 

νά γνωρίζη δτι στενοχωρεϊ πολύ τόν σεβαστόν 
του αδελφόν τής Δανιμαρκία; τού οποίου το 
ήμισυ των ετησίων εσόδων είχε καταλάβει ή 
I Ιρωσσία.

Έν πέσει περιπτώσει, έκεΐνο τό όποιον είναι 
βέβαιον, είναι οτι ή Αυλή τής Κοπενάγης πάν
τοτε προειδοπειουμένη περί τή, εποχής κατά τήν 
όποιαν θα έγίνετο τό ταξειδιον τού Γουλιέλμου 
Β, άπήντα έκάστοτε μέτιότον πολύ ψυχρόν δτι 
παρ' δλην τήν καλήν τη; θέλησιν, ήτο δύσκολον 
νά τον προσκαλή.

Βραδύτερον ή αύτοκράτειρα, ένώπιον τή; ό
ποια; ώμίλουν περί τής συ- αθριίσ-ως τοΰ Φρέν- 
δεσβοργ, έλεγεν οτι ό αύτοκράτωρ δέν πηγαί
νει είς τήν Κοπενάγην διότι αί υποθέσει; τοΰ Κρά 
του; οέν τό έπιτρέπουσι.

'Αλλ έπληροφορήΟην ύπό τώνάνωτέρων υπαλ
λήλων τή; ρωσσικής πρεσβείας, οτι δέν ήτο αλη
θές, άλλ’ οτι ό Τσάρος 'Αλέξανδρος εΐχεν εί- 
πεί ει; την Αυλήν τής Κοπενάγης, ότι δέν έ- 
πιθυμεϊ κατά τό διάστημα τή; εξοχική; του ά- 
ναπαύσεω; νά απασχολείται «άπό τόν νεαρόν αύ
τόν κύριον».
Κατόπιν ό πρέσβυ; τής Δα.ία; έν Βερολίνω ά
φηνε νά έννοηθή ότι αί επισκέψεις τσύ Γουλιέλ
μου Β’ είνε κουραστικά: διά τήν βασίλισσαν Λου· 
ϊζαν, ήτις εΐχεν υποφέρει κατά τό έπεισόδιον 
•νοϋ 1864.

Τήν 21 Φεβρουάριου τοΰ 1895 ό Αύτοκρά - 
τωο έπανήλθεν έςώργισμένο; έκ Βιέννης, δπου 
είχε μεταβή, χωρίς νά προσκληθή, εί; τήν κη
δείαν τοΰ άρχιδουκός Αλβέρτου.

Τό αστειότερου όλων εινε δτι ό άρχιδούξ αυ
τός, καθ’ δλην του τήν ζωήν έμίσει τήν ΓΙρωσ- 
σίαν σφοδρώς.

( Επεται οννίχεια)

ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΣ;
-"Εριο; άείκατε μάχην καί 
σ’ οντ' άΟηη'αων </νξιμ<κ 
ούδείς ούΙ)' άμερϊων at γ’ 
ά>·ι?ρ<ό.·κ»>'· ό ό’ εχι,»· μέ- 
μ ηνεν.....

Πρό τινων ήμερων ειχομεν αληθή είς εσπερίδα 
τινά έν κύκλω στενό οικογενειακοί παρά τινι τών 
φίλων. έγώ τε καί τέσσαρες έτι γνωστοί μετά τών 
γυναΐ'ών των.

Έν τοιαύταις συιαθροίσεσιν άλλοτε ή ομιλία 
περιεστρέφετο περί νά νέα- τής ημέρας, έν οίς έ- 
πρώτευεν ή αστείρευτος συκοφαντία κα! ραδιουρ
γία, ή αποτελούσα τρέπω τινι άσθέ ειαν κοινήν 
τοϋ γυναικείου φύλου τοϋ τόπου, ούχί όλιγάζις 
μ-.τοδιδιμενην καί τοΐς σοβαρευομεν'.ι; ήμϊν αν- 
δράσι, κατέληγον δέ αί εσπερίδες είς χαρτοπαί- 
γ.ιον, διαρκούν μέχρι; έξημερωμά ων.

Άφ’ ής ομω; έποχής άνεφλέγη ό πόλεμος, ό 
άναστατώσας τον κόσμον δλον, καί πολλά καί με
γάλα προξε ήσα; κακά, νέον ύλικιν έδόθη προ; 
ομιλίαν έν συναναστροφαϊς.— Τα πολεμικά λοι-.όν 
άποτελιυσ: τό ζήτημα τής ήμέρας τό φλέγον καί 
άναφλέγον τά πάντα καί τούς πάντας.

Οΰτω καί έν τή έσπερίδι ήμών πάλιν τό ζήτη
μα ήν έπί τών προσφάτων έκ τοϋ πεδίου τής μά
χης ειδήσεων, οτε. άπροσδοκήτω; πως, ή φιλοξε
νούσα ήμας οικοδέσποινα, έπωφεληθεϊσα ανακοπής 
τίνος τής συζητήσεω; ήρώτησε.

— Έμάθετε τά νέα ;
— Τά όποϊα ; ήρώτησαν ο: κε'κλημένοι.
— Πώς; Δέν ή «.θύσατε περί του τραγικού θα

νάτου τοϋ κ. Μ ;
— Τοϋ κ. Μ: τοϋ χηρ-ύσα/τος έσχάτως ; τοϋ 

στερηθείτος τής εύγενοϋ; έν ταύτω καί θελκτικής 
έκείνης γυναικός ;

— Ναί! Ναί! διά τοϋτο δά καί ηύτοχειριά- 
σθη. άπαγχονισθείς ! Δέν ήδύνατο νά έπιζήση 
μετά τήν στέρησιν τοΰ αγγέλου του, τοϋ εκλεκτού 
τής καρδία; του καί τήν ήκολούθησεν !

— Αδύνατον- καί πόθεν γνωστόν, οτι τοϋτο 
ήτο τό αίτιον.

— Επιστολή ιδιόχειρος τοΰ αύτοκτονήσαντος, 
έπέχυσε φώς εΐς τό δράμα . . .

Πριν ή προβή είς τήν πραξιν ταύ-ην έγραψεν 
επιστολήν, πρός τάς δικαστικά; άρχας. ϊιαφωτί- 
ζουσαν αύτάς, όπως μή προβώσιν είς ματαιας άνε- 
ξιχνιάσει; αιτίων καί αίτιαιών καί εΐς ζητήσεις 
αυτουργών τοϋ έγκλήματος.

— Είπετε τώρα ότι δέν ύπάρχει έρω; ! Είπετε 
οτι έξέλιπεν έντελώ; ό έρω; άπό τοϋ κόσμου, ώ; 
πολλοί τών σκεπτικιστών διατείνονται, φρονοΰντες 
δτι έγκατελιπε διά παντός τήν Ρωσσίαν ό υιός 
τή; Άφρ.δίτης, ο θείος έρω;, παρετήρησεν ό Φ.. 
αγγλος τήν καταγωγήν.

— Πιθανόν νά μήν έξελιπεν ό τή; Πανδήμου 
υιός! ναί πιστεύετε λοιπόν ύμεϊς εί; τήν ΰπαρξιν 
αύτοΰ ; πιστεύετε οτι πραγματικόν τή; αυτοκτονίας 
αίτιον ήν ό έρω; ; Γελοϊον! Εγώ τουναντίον θ.ω- 
ρώ ώς αιτίαν, άγαγοϋσαν εί; εν τοιοΰτον τέλος, 
έγκεφαλικήν ϊιατάραξιν τοΰ «ερωτευμένου σας», 

άπό πολλοΰ ά/.λω; τε πάσχοντος, ώς ήκουσα. καί 
οπ ρ, ούδόλω; αμφίβολον, οτι καί οί ιατροί θά έπε- 
κύρωσαν.

Εννοείται ότι ό ταΰτα λέγων ΰπέστη έπίθ.σ.ν 
ϊσχυράν έκ μέρους τοϋ παρευρισκομέν>υ ώραίου 
φύλου.

— Λοιπόν ύμιϊς. ύπέλαόεν ό Άγγλο; άρν-ϊ- 
σθε έντελώ; τήν υπαρξ ν έρωτ:ς ;

— ΆρνοϋμαΓ παραδέχομαι συμφέρον, καθή
κον, πεπρωμένου, παροτρύνσεις παραόια- ι;, έ’ξιν, 
μίμησιν κ.λ. κ.λ . αίτια τών συνοικεσίων τής σή- 
μ-ρο·', πλή > ούδέποτε έρωτα.

Καί είνε μέν αληθές οτι τό θέμα δέν συνηδε 
πρό; τά πρόσωπα τ« σννδιαλεγσμενα, έπειδή παν 
τε; εϊχον παρέλθη πλέον τήν ηλικίαν έκείνην τή; 
φλογό; τής ερωτικής— ειχον είσέλθη εί; τήν ψύ
χραν τήν μετά μ·ιδ άματο; ακούουσαν καί έκδεχο- 
μένην τα τοιαΰτα ανδρικήν ηλικίαν, οίκογενε αρ 
χών μετά σκέψεων καί μεριμνών βιω'ϊκών τοσού- 
τω·, οσ>ς ή δύσ-ολον καταστάσα σημερινή ζωή 
γέννα, έν τούτοι; ούδ.ί; έτόλμα ν’ αλλάξη θέμα 
■μιλιά;, καί ήσθάνετό τις οιι μετά γλυκυθυμίας 
νεανική; Οά ά.ηρπάζετο πασα έπί τοΰ άντι ειμέ- 
νου τούτου φράσι;.

Όθεν οί πάντ ς άνέμενον τήν έκ μέρους τοϋ 
άγγλου ανατροπήν τών ψυχρών τοΰ προλαλήσν
το; ρητρών.

— Καί όμως, νυρίαι καί κύριοι, ύπελαίεν ό 
άγγλος, ύφίσταται καί Οά ύφίστατα: έρω;. έν δσω 
καί ό κόσμο; θά ύφίσταται, καί παράδειγμα φέρω 
ύμΐν γεγονό; πρόσφατον, θρέμμα αύτοΰ τούτου τοϋ 
πολέμου, γεγονό; ούτινο; τήν έξέλιξιν ήκολούθησα 
μετά διαφέροντος μεγίστου, όλίγας πριν νά έλθω 
ένταϋθα εβδομάδας.

Αί προκαταρκτικά! αύται φράσ.ις διήγειραν τών 
ακροατών τήν περιέργειαν καί δή τών γυναικών 
τό ά<υπόμονον, προσδοκουσών τήν άφήγησίν σπα
νίου τίνος τήν φύσιν καί πλοκήν έρωτικοΰ συμόε- 
όηκότος τής ήμέρας, παρεμφερούς έκείνοις, άφ ’ ών 
άρυόμενοι ύλικόν,συγγράφ'.υσι τά συγκινητικώτατα 
έκεϊνα μυθιστορήματα οί μεγάλοι μυθισ.οριογράφοι 
τών χρόνων ήμών .

— Οί πάντες, άναμφιόόλω;, ήκούσατε περί τής 
επισήμου οικογένειας τοΰ κόμητος Κ. Τοΰ κόμη- 
το; τούτου μό ο; κληρονόμος άμεσος άπέμεινε 
κόρη 18η;, ή κόμησσα Ε. Κ. Ή νεαρά κόμησσα, 
μ ίνασα ορφανή άπό δύο ετών εζη ύπό τήν κηδε
μονίαν τοΰ θείου τη; ραρώνιυ Φ. έν Κόβνω.

Έν τή πόλει δέ ταύτη είχε γνωρισθή μετά 
νεαρωτάτου άξ ωματικοϋ, τ;ΰ πυροβολικού', μονογε
νούς υίοΰ τοΰ σ ρατηγοΰ Δ.

Ή εύγενή; καί ελκυστική τής νεαρά; κομήσση; 
συμπεριφορά, μότφωσι; έπιμεμελημένη, καλλονή 
άφαρπάζουσα, ήχμαλώτισαν τοϋ αρειμαν ου αξιω
ματικού τή / καρδίαν.

Παρήλθ;ν οΰτω πως άπό τής γνωριμίας των 
έτος ολόκληρον, ότε ό υιός τοΰ στρατηγού, θέλων 
νά θέση τέρμα εΐ; τήν θανατεΰσαν αύτόν αβεβαιό
τητα περί τή; αμοιβαιότητας τοΰ αισθήματος έκ 
μέρους τής έκλεκτή; του. άπετάθη πρός τόν προσ
τάτην αΰτή; ζητών τήν χεϊρα τή; κομήσση;.

ΙΙρίν ή δέ λάβη άπάντησιν άνεχώρησεν έπ'ά- 
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δεία δια τάς έορτας τών Χριστουγέννων είς τήν γεν* 
νέθλιόν του πόλιν παρά τοΐς γονεΰσιν αύτοΰ.

Ό Βαρώνος έκοινοποίησε τήν πρότασιν τή ανε
ψιά αύτοΰ χαί άφήκεν αύτήν έλευθέραν νά σκεφθή 
κρίνη χαί άποφασίση περί τοϋ μέλλοντος αύτής, 
μή θέλων, ώς έλεγε, μήτε νά προτρέψη μήτε ν’ 
άποτρέψη αύτήν, άφ’ού άλλως τε παρήλθεν ήδη ή 
εποχή έκείνη τής βίας καί παραδιάσεως τής ατο- 
μικας ελευθερίας.

«Σκέφθητι, είπεν, άν τόν εύρίσκης αντάξιον σοΰ 
και τής καταγωγής σου, άν τόν Οεωρής κατέχοντα 
τά προσόντα τοΰ μέλλοντος συζύγου σου, άν άνα- 
καλύπτης έν αύτφ χαρακτηριστικά τοΰ ινδάλμα
τος δπερ ώνειροπόλησας, βεβαίως, ώς μέλλοντα 
σύντροφον τοΰ βίον σου, έχεις τήν συγκατάθεσιν 
έμοΰ τε καί τής θείας.»

Έσκέφθη έκείνη’ καί μή δυνηθεϊσα νά εύρη έν 
τή πρός αύτήν συμπεριφορά τοΰ αξιωματικού κατα
φανή δείγματα έρωτος φλογεροΰ, ύποπτεύσασα δ' 
ότι μάλλον έκ συμφέροντος καί υστεροβουλίας κι
νούμενος. καί αποβλέ-ων είς προίκα καί όνομα 
(έπειδή ήν κάτοχος άπεράντων υποστατικών) προέ- 
6η είς τό διάδημα τοΰτο, πριν ή έπανέλθη έκ τής 
άδειας, έγραψεν αύτφ διά τοΰ θείου της, αποποιού
μενη.

Ή λύπη τοΰ νεαροΰ αξιωματικού ήν απερίγρα
πτος. Ο κόσμος ό τόσον ανθηρός έκόμη χθές α- 
πώλεσε πάσαν γοητείαν’ ή ζωή έθεωρήθη βάρος 
περιττόν, δυσβάστακτον. Ό πρώην ζωηρός καί ά- 
κμαϊος πολεμιστής κατελήφθη ύπδ μελαγχολίας 
ξένης τής ηλικίας του, φοβερά ιδέα τώ ειχεν έ- 
πέλθη, νά βάλη χεΐρα έπί τής ζωής του !

"Οτε έκρήγνυται δ Ρωσσο-’Ιαπωνικός πόλεμος 
καί τρέπει -/αί αύτοΰ τάς φρένας προς άλλην διεύ- 
θυνσιν.

« Ώ πόλεμε 1 έλεγε, πόσον Οά σοι είμαι εύγνώ- 
μων, οτι μοί παρέχεις τδ μέσον τής άποσπάσεως 
άπδ τής τηκούσης με ανιάτου θλίψεως ! Άλλως 
είσαι έπικατάρατος, καί αύτοϊς έτι τοΐς έμοΐς γο- 
ν-ΰσιν, οΰς θέλω θλίψη διά της άμ-ταθέτου καί άμε- 
τακλήτου αποφάσεως,οπως δράμω ζητών δρόσον άπδ 
τοΰ καταφλέγοντός με πάθους εις τάς πρώτας τών 
μαχών γραμμάς, έμοί όμως φίλος γλυκύς, παρή- 
γορος !»

Τήν απόφασιν δέ ταύτην λαβών, άνακοινοϋται 
τοΐς γονεΰσ: καί, αμετάτρεπτος ναι άκαμπτος πρδ 
τών ικεσιών αύτών ζητεί τήν μετάθεσίντου είς τδν 
ενεργόν στρατόν έν Μαντζουρία κατά τών καταδρο
μέων, κατά τών εχθρών τής πατρίδες.

Ή αΐτησίς του γίνεται προθύμως δεκτή καθ' 
ότι ή πατρίς είχε καί έχει μεγίσιην ανάγκην κυ
ρίως πυροβολικού (ήν άξιωματικος τού Πυροβολι
κού) καί αναχωρεί μετά τών πρώτων άπελθόντων.

Τήν άναχώρησίν του όμως ταύτην έφρόντισε νά 
κάμη γνωστόν τή κυρία τής καρδίας του δι' επι
στολής, ήν άναχωρών έρριψεν είς τδ ταχυδρομεΐον.

Τήν θλιβερόν ταύτην εϊοησιν λαβοΰσα ή νεαρά 
κόμησσα ήσθάνθη άλγος οδυνηρόν, καθ’ ότι υπαι
νιγμός τις μελαγχολικός έδιδεν αύτή νά έννοήση 
οτι έφευγεν, ίνα τδ πάθος του λησμονήση, καί, έν- 
νοεΐται, έν τοιαύτη περιστάσει δέν θά έφείδετο τής 
ζωής του, αφ’ού μάλιστα ούδεμία τώ έδόθη έλπίς 

περί αμοιβαίου αισθήματος παρόντος ή μέλλοντος.
— « Ώ τής δυστυχίας ! » έλεγε μονολογ ΰσα 

— ένόμισα ότι δέν έτρεφε πρδς έμέ σφοδρόν έρωτα 
ένόμισα οτι κερδοσκρπικοί ύπολογισμοί τδν ωθούν είς 
τήν πρότασιν, τδν άπεδοκίμασα, τδν άπώλεσα διά 
παντός ! Έχω προίκα, όνομα, καλλονήν, νεότητα ! 
πολλοί γαμβροί θα παρουσιασθώσιν, αλλ’ ούδείς 
έτερος παρόμοιος αύτώ! δεις ούτος φεύγει μακράν, 
φερόμενος άνά τάς αχανείς σιβηριακάς έκτάσεις !

Διά τί νά μή τδ μάθω ένωρίτερον ; διά τί να μή 
έμβαθύνω είς τήν ψυχήν του; ποΰ λοιπόν τδ γυ- 
ναικεϊον προαίσθημα, δι’ δ καυχώνται αί τοΰ φύλου 
μου I Τί δέν θά έδιδον, άν ήτο δυνατόν νά τδν 
σταματήσω, νά τδν έπαναφέρω όπίσω, νά ριφθώ εΐς 
τάς άγκάλας του, είς τούς πόδας του, νά τοΰ ζη
τήσω συγγνώμην διά τήν παραγνώρισιν καί παρ 
αξίαν έκτίμησιν, νά τδν περιβάλω δι' όλων εκεί
νων τών γυναικείων θωπειών, ώς δούλη διά βίου 
προσπαθούσα νά καταστώ άξια συγγνώμης, νά τύχω 
τής έπιεικείας του.

'Ολόκληρον τήν ήμέραν έκείνην διήλθεν απα
ρηγόρητος, τήν δέ νύκτα άγρυπνος καί ώσεί άπό- 
λέσασα τδ λογικόν ήτένιζέ που είς τδ κενόν.

Ειχεν άποκοιμηθή κατά τήν πρωίαν καί ήσθάν
θη έαυτήν άνακουφισθεϊσαν. Πολλάκις σκέψεις καί 
αποφάσεις, γενόμεναι μετά οράματα τής νυκτός, 
κατόπιν ύπνου τεταραγμένου μετά συγκίνησιν σφο
δρόν τής ημέρας, έπιχύνουσι βάλσαμον είς πληγω- 
θείσας καρδίας.

Τοΰτ’ αύτό συνέβη καί τή νεαρα κομήσση κατα 
τήν περίστασιν ταύτην.

Εύθΰς ώς αφυπνίσθη, ήτοίμασε τδν οδοιπορικόν 
της σάκκον καί, λαβοΰσα δσα ήδυνήθη χρήματα 
μεθ' έαυτής άνεχώρησεν είς Μόσχαν, κρύφα τοΰ 
θείου της, είς δν άφινεν έπιστολήν έξηγούσαν τήν 
άπόφασίν της καί καθησυχάζουσαν καί ίκετεύουσαν 
αύτόν, όπως μή προβή είς ούδέν διάβημα παρά τή 
άρχ-ή δυνάμενον νά κωλύση τήν σταθερόν άπόφα
σίν της.

Ώς φαίνεται, ήλπιζε νά τον προλάβη τδν αξιω
ματικόν, καί κινούσα παν μέσον δι' ισχύος καί χρη
μάτων νά κατορθώση νά τον απαλλάξη τής υπη
ρεσίας, πείθουσα αύτόν συγχρόνως νά παραιτηθή 
τής ήδη άσκοπου αποφάσεώς του.

Πλήν ήπατήθη είς τούς υπολογισμούς αύτής, 
διότι φθάσασα είς Μόσχαν,έπληροφορήθη δτι τδ πυ
ροβολικόν τοΰ λατρ.υτοΰ της ειχεν άναχωρήση.

Μή νομίσητε όμως δτι άπέβαλε πάσαν έλπίδα, 
ή δτι έδείχθη άμοιρος τού έφευρετικοΰ καί έπιχει- 
ρηματικού.—Μαθοΰσα δτι απόσπασμα, τοϋ έρυθροΰ 
σταυρού άπήρχετο είς Μαντζουρίαν, όπου τά πο
λεμικά γεγονότα Οά άπήτουν χεϊρας νοσηλευτών 
καί νοσηλευτριών, προσέρχεται πρδς τήν διοργα- 
νότριαν καί διευθύντριαν τών αδελφών τοΰ ελέους 
τοΰ νοσηλευτικού τούτου αποσπάσματος, και κατα- 
θέτουσα πάντα, δσα μεθ' έαυτής έφερε χρήματα, 
κατορθοϊ νά συγκαταλεγή μετά τών νοσηλευτριών, 
καίαναχωρεϊ, λαβοΰσα τήν αύτήν ήν καί ό μαχηιής 
της οδόν, άφ' ού άλλως τε μία εινε ή μακρά ύπερ- 
σίβηρική σιδηροδρομική γραμμή.

Κυλιονται νυχθημερόν οί τροχοί ύπδ τδν μο ό- 
τονον οχληρόν γδούπον και κρότον, πλήν ταϋτα 

άλλοις ίσως προύξένουν έντύπωσιν, ούχί όμως κτί 
τή ήρωίδι ήμών, ήν ούτε αύτή διά τής λίμνης 
Βαϊκάλης έπί τής περίφημου έκείνης έπί τού πά
γου γραμμής διέλευσις συγκινεϊ, άφηρημένως καί 
απαθώς τά περιστοιχίζοντα ατενίζουσαν.

’Ιδού τέλος αυτή είς τδ τέρμα τού ταξειδίου 
της· . . , .

Ένταΰθα δέ ό άγγλος διέκοψε τήν αφήγησίν του 
καί παρατηρήσας δτι τδ ώρογόγιον έδείκνυε μεσο
νύκτιον, είπ-.ν οτι εινε ώρα τού άπιέναι, καθ’ οτι ή 
έπαυριον ήν έργάσιμος ήμ·:ρα καί ώφιιλεν άπδ τής 
Οης πρωινής ώρας νά παρευρεθή είς -.δ έργον του.

ΊΊγέρθησαν τότε πάντες και καλονυκτήσαντες 
τούς φιλοξενοΰντας άπεσύρθησαν έκαστος είς τα ίδια 
όρίσαντες τδ έπιδν Σάββατον ώς ήμέραν συγκεν- 
τρώσεω; είς τον οίκον Βέλγου συνυπαλλήλο;·.

Κατά τήν όγδόη·< ώραν μ. μ. τού' επομένου 
Σαββάτου ήμεθα πάλιν συνηγμένοι κατά τα συμ- 
πεφωνημένα, καί δοθέντος τοϋ συνθήματος έν στιγ
μή, εννοείται, καταλλήλου ήρξατο ό άγγλος τής 
συνεχείας τοΰ ανεκδότου του.

— Άμα φθάσασα είς Μούγδεν ή κόμησσα έ- 
σπευσε νά πληροφορηθή ποΰ διηυθύνθη ή πυρο
βολαρχία τοΰ άγαπητοΰ της, έμαθε δέ μετά τρό
μου καρδίας. οτι είχε διευθυνθή καί τοποθετηθή είς 
τήν πρώτην αμυντικήν γραμμήν, έκεΐ ακριβώς έπί 
τής όχθης του ποταμού Γιαλού, ού τήν διάβασίν 
ώφειλον νά έμποδίσωσι τοΐς άπδ τής Κορέας δρ- 
μ.ώσιν έχθροϊς οί Ρώσσοι

Ώς γινώσκετε σκοπός τής γραμμή; ταύτης τοΰ 
Ρωσικοΰ στρατού ήν ή πρδς καιρόν αναχαίτισες τών 
ασιατικών ορδών, δι' δ καί μικρός σχετικώς πολε
μικός δυνάμεις είχον άντιτάξη πρδ αντιπάλου μετά 
δεκαπλάσιας δυνάμεως έκεϊθεν τρμώντος. Όθεν 
μετά πάλην σφοδρόν και α’ιματηροτάτην, καί αν- 
τίσ-ασιν έξελθοΰσαν τώ; διαχαραχθέντων ύπδ του 
γενικοΰ έπιτελείου ορίων και ώς έκ τούτου καί 
πρόξενον γενομένην ικανών απωλειών, οί γενναίο: 
μαχηταί ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσιν.

Οί έκεϊθεν μεταφερόμενοι τραυματία:, ούκ ολί
γοι τδν άριθμόν, έμαρτύρουν τδ πείσμα καί τήν 
σφοδρότητα τής συμπλοκής. Τδ απόσπασμα τοΰ 
έρυθροΰ Σταυρού, είς δ ή κόμησσα άνήκεν, είργά- 
ζετο άκαμάτως, παρέχον τάς πρώτας βοήθειας τοΐς 
τετραυματισμένοις. Πολήν φθοράν ειχεν ύποστή δε- 
κατισθέν καί τοΰ πυροβολικού τδ προσωπικόν. Λύ
πην δ' άνέκφραστον ήσθάνθη ή αδελφή τοΰ έλέους, 
δτε μετά τήν ύποχώρησιν δι δόθη, δτι ό νεαρός α
ξιωματικός, ό υιός τοΰ στρατηγού Δ . έλειπεν . 
Ούδείς περί τής τύχης του νά ειπη ήδύνατο’ φαί
νεται πληγωθείς έν τή συγχύσει απελήφθη.

Μή δυστάσασα τότε περί τοΰ πρακτέου ούτε έπ: 
στιγμήν ή άτρόμητος κόμησσα, λαμβάνει τ απαι- 
τούμενα εφόδια δΓ επιδέσμους τραυμάτων και πα
ροχήν έπειγούσης βοήθειας, κα'ι παρά τας αποτρο- 
πάς τών πάντων, ούδενός τήν συνοδίαν άποδεχθεΐ- 
σα μετά μόνου ένός κυνδς, λαμπρού καί Οαυμα- 
σίως έξησκημένου άνιχνευτοΰ τραυματιών καί δή 
Ρώσσων, τρέπεται τήν πρδ; τδ Τουρεντσέν.

Άφ’ ού δ' έπι ολόκληρον ήμέραν έπλανήθη ά- 
νιχνεΰουσα, εύρεν έπι τέλους τδ πολύτιμον εύρη
μά της : Πλήν έν ποία καταστάσει !

Πτώμα παραμεμορφωμένον, κατέκειτο αναίσθη
τος μεταξύ πολλών ψυχρών πτωμάτων.

Κύψασα δ’ έπέθηκε φίλημα έπϊ τού ψυχρού με
τόπου του, έψαυσε τήν καρδίαν του καί, αίσθαι- 
Οεϊσα σημεία ζωής, έπελάβ-το τής ταχείας παρο
χής βοήθειας, δι' όσων αί ίατρικαί της γ-ώσεις τή 
έπέτρεπον μέσων.

Έν ταύτη δ’ ακριβώς τή θέσει κατελήφθη ύπδ 
τών έπιδραμόντων ’Ιαπώνων, οϊτινες μετά τήν τού 
ποταμού διάβασίν έχώρουν πρδς τδ έσωτερικόν.

Μετά σεβασμού, άξιου πεπολιτισμένων λαών, έ
στησαν πρδ τού άπαραμίλλου τούτου θάρρους καί 
τής άνωτέρας παντός ορίου αφοσιώσεως καί αυτα- 
παρνήσεως. Ί.τροί οί διασημότεροι τοΰ αποσπά
σματος καλούνται, καί τήν άναζωογόνησιν καί πε- 
ρίθαλψιν τοΰ τραυματίου άναλαμβάνουσι.

Τή τρίτη ήμέρα έρχεται πρδς έπίσκεψιν τοΰ 
σπανίου τούτου ζεύγους, τοΰ στρατιώτου αφ ένός, 
γενομένου θύματος τοΰ καθήκοντος καί τής άδελ 
φής τοΰ έλέους άφ’ έτέρΟ-, άψηφισάσης κινδύνους 
καί κόπους πρδ ετέρου ύψηλοΰ. οσον καί εύγενοΰς 
φιλανθρωπικού καθήκοντος, ό εύτυχής τών ορδών 
“Ρχ’θϊός, δ γενναίος στρατηγός Κουρόκη.

Έν διαλέκτω κσθαρα Ρωσσική παρηγορεϊ τήν 
νεαρόν κόμησσαν, παραθαρρύνει και βέβαιοί, ότι 
ούδέν έχε: να φοβηθή, δτ: είνε έλευθέρα νά έπα- 
νέλθη είς τας τάξεις τών ομοφύλων της εύθύς ώς 
τδ άπαιτήση, ούχί μόνον, διότι ή ’Ιαπωνία δέν 
έκήρυξε πόλεμον κατά γυναικών καί ειρηνικών κα
τοίκων, ανεξαρτήτως έθνικότητος, άλλά καί διότι 
ύπδ τήν ιδιότητά της ώς άδελφή τοΰ έλέους δια- 
τ-λεϊ ύπδ τήν προστασίαν τοΰ νόμου πάντων τών 
πεπολιτισμένων κρατών. Ίδών δ’ ό Κουρόκης τδ 
βλέμμα συμπάθειας, δπερ έρριψεν ή κόμησσα έπί 
τοΰ τραυματίου της, ένόησε τδν ένδόμυχον αύτής 
πόθον καί στοχασμόν και προσέθηκε.— Μή ανη
συχείτε. εύγενεστάτη δεσποινίς, ούδείς θέλει άπο- 
χωρήση όμάς τοΰ προσφιλούς ύμϊν τραυματίου, 
άλλως τε καί διότι δέν είνε πλέον ό στρατιώτης, 
ο μαχητής, καθ' ού έμαχόμεθα, άλλ’ εινε έρεί- 
πιον τών δ-ινών τοΰ πολέμου, αφ ού αποσύρεται 
άνεπιστρεπτεί.»

Δάκρυα εύγνωμοσύνης ήτο ή μόνη άπάντησις 
τής έν συγκινήσει διατελούσης κομήσσης.

Μετά τρεις εβδομάδας άπδ τοϋ γεγονότος τού
του, ή κόμησσα έν μεγάλη συνοδία Ιαπωνικού 
άποσπάσματος επιστρέφει είς τδ στρατόπεδον τών 
ομοεθνών αύτής μετά του πολυτίμου τραυματίου 
της, καί διά Λ’απάν καί Μουγδέν φθάνει εις Χαρ- 
μπίν ένθα έν σχετική ήσοχία άφιεροΰται όλοψύχως 
εΐς τήν νοσηλίαν τοΰ αξιωματικού, ούιινος αί πλη · 
γαί έπουλοΰντο βαθμηδόν καί κατ' όλίγον.

Μετά δέ τήν έντελή άνάρρωσίν του άπεφασίσθη 
ή είς Ρωσσίαν έπανάκαμψις !

Άλλ’ οϊα έπανάκαμψις!
Πρό τινων μηνών έφευγεν πλήρης ζωής ανθη

ρός, ακμαίος, μετά μέλλοντος αγνώστου διά τδν 
πόλεμον έκεΐνος, ένώ έτρεχε κατά πόδας έλπίζου- 
σα καί έρώσα έμμανώς έκείνη’ σήμερον δέ έπανήρ- 
χετο έρείπιον τών δεινών τοϋ πολέμου χωλός και 
μονόφθαλμος έκεΐνος, άπελπις δέ και έν τελεία α- 
πογνώσει έκείνη !
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Και μή νομίσητε, οτι ή απώλεια τοϋ οφθαλ.μοϋ 
ή τοϋ π.δός άπήλπιζον αύτήν ! 'Ώ ! ταύτα ήσαν 
ώς καί πριν άβλαβή καί ακέραια διά τούς οφθαλ
μούς -f- έρώτης καρδίας.

"Αλλο τι ήν το θανατοΰν τήν δύστηνον κόρην— 
ή απώλεια τοϋ μνημονικτΰ τοΰ αγαπητού της. α
πόρροια βαρείος περιπνευμονίας καί τυφοειδούς πυ
ρετού.

Νά ύποβληθή είς τοσαΰτα μαρτύρια, εις τόσας 
θυσίας, είς τόπυς μόχθους, έλπίζουσα νά :ύχη 
συγγνώμης, ν' άξιωθή βλέμματος συμπάθειας καί 
άντί τούτων όλων νά κα αδιζασθή είς σκληρόν 
βασανον, ασυγχώρητος ύττό του θύματος έκιίνου 
του προς αύτήν αγνού καί σφοδρού έρωτος! "Ω ! 
άν τώ έπανήρχετο του> άχιστον ή μνήμη ! άν ήρ- 
χ το ή στ.γμή εκείνη ν' ακούσω παρά τών χει- 
λέων του ένα λόγον συμπκθ-ίας, συγγνώμης διά 
τήν τότε άδιαφορίαν μου, θα έλάμδανον τελείαν 
άμο 6ήν τώ·. μόχθων μου, θά άπέθνησκον έν ψυ
χική γαλήνη, ώς ό αμαρτωλός εκείνος ό επιθανά
τιος, ού τα πλημμελήματα άφίησιν ό πνευματικός 
έν τή μεταλήψει ιών άχράτων μυστηρίων «Θεέ 
μου Παντοδύναμε! έπανάφερε αύτώ τήν μνήμην 
καί λαβε τήν ζωήν μου καί αύτήν '.ήν τ-.υ προσ
φιλούς μοι οντος έτ/ ά:ζ.εΐ μοι στιγμή άναγνω- 
ρίσεως, αρκεί μοι στιγμιαία τής μνήμης του ένί- 
σχυσις καί έπάνοδος τών άλλοτε έν αύτή άποτυ- 
πωθεισών εντυπώσεων.»

Ο: ιατροί παρεΐχον έ'πίδας βαθμιαίας επανόδου 
τοΰ μνημονιζοΰ, ναί τ'ΰτο ένεθάρρυνε καί ένίσχυ- 
σεν έν μέρει τήν ζαταδ'ηΟεΐσαν -ζόμησσαν χωρίς 
ήτάλαινα νά γιώσκη, ο: σι έτι δοκιμασία·, τήν 
ανέμε-.ον !

Είς Μόσχαν φθάσκσα ευ,ο= τους γονείς τοΰ άξ:ω- 
ματικοΰ ά αχέ.όντας. Είς τήν συνάντησιν ταύτην 
τήν σπαράξασαν τάς καρδίας τών παρισταμένων 
ή ταλαίπωρος μήτηρ πίπτει λιπόθυμος. Καί έπα- 
νέφερον μέν αύτήν είς τήν ζωήν, πλήν τότω βα
ρεία ήν ή πληγή, ώστε διεσάλευσε τάς φρένας 
αύτής.

Μετά δύο άπό τής άφίξεώς των είς Μόσχαν ε
βδομάδας ό άσθ νής έχε ροτέρευσε. Συμβούλιο/ ια
τρικόν εύρε τήν κατάστασιν αύτοϋ λίαν κρίσιμου, 
οτα πάντοτε παρουσιάζεται ή άποτροπίασις τής πε
ριπνευμονίας. Μεθ' ήμέρας δέ τινας άφήκεν έντε
λώς τον κόσμον, δν ά το τής αποφράδος εκείνης 
πορά τόν ποταμόν Γιαλού ήμέρας ήρξατο άφίνων 
κατά μερίδας.

ΊΙ σκ'.ηρώς δοζιμασθεΐσα νέα τον ήζολούΟησεν 
είς τήν τελευταιαν του κατοικίαν καί έδραμεν α
παρηγόρητος αύτή νά παρηγόρηση τόν γέροντα ά 
ξιωματικόν πατέρα.

Μάταιος όμως κόπος ! Μόλις τήν Ούράν ήν-.ιξεν 
έμεινεν ώσεί άπολιθωΟΑσχ! έ.-.ί τοΰ δαπέδου κατέ- 
κειτο έκτάδην νεκρός στάλας γέρων ! Άπέθανε 
προσβληθείς ύπό άποπληςίας.

Τί αρά γε Οα έζ.αμνεν άνήρ ύποβληθ/:; είς πα
ρόμοια μαρτύρια ;

Άφίνων τήν άπάντησιν είς τήν κρίσιν ύμώ/, 
εξακολουθώ έκθετων τό τί ή νέα αϋτη επραξεν.

Έπί στιγμήν έσκοτισΟησαν αΐ ίξέαι της. άπέ- 
βαλε τήν διαύγειαν τοϋ πνεύματος καί ώς μέσον 

απαλλαγής από τών δεινών άριστον έσκέφθη τήν 
αυτοκτονίαν. Άπό τής σκέψ ως όμως ταύτης ά- 
πιστά-Οη ύπό τής άναμνήσ.ως τοϋ άπολεσΟέντος 
ήρω-.ς όστις έ/ στιγμή πόνου καρδ-'ας, ά-τ: να 
προδή είς τοιοΰιον άντιχριστιινικ-ν διάβημα, έ- 
τράπη τή- πρός τόν πόλεμον, όπως αποθνήσκω-/ 
έκεΐ κάτω, προσενέγκη τουλάχιστον τό αιυά του 
ύπ'ερ τής πατρίΐος.

— Δ·α*ί τάχα νά μή έπανέλθω καί έγώ έκεΐ 
εις τό σφαγείου έζ.εΐνο. οίος εινε ό σημερινός πό
λεμος μέ τας έφευρέσε ς του όπως παρέχουσα βοή
θειαν καί περιθάλπουσ* τά ακρωτηριάζομε'α θύ
ματα τής βαρίαρότητος. ανακουφίζω ψυχές τεθλιμ
μένος άλλων ηρώων, ώ/ τήν επάνοδον καρΐίαι 
συντετριμμένα· άναμένουσι, Γις ο!3ε μάτην έδώ έν 
Ρωσσία ! ! !»

Πριν δ’άναχωρήση έρχεται '■'·»: αποχαιρετίζει 
τόν θειον καί τήν θ.ίαν της, έφοΐιάζετα: διά χι
λιάδων τι-'ών ρουδλίων καί διά καταλ/ήλων γραμ
μάτων, παρεχόντων έλευθέραν τήν δίοδον καί άνα- 
χωσεΐ, στεύσουσα όπου τό δρέπανου τοΰ Οσνάτου 
θερίζει πολλάς ανθηρός υπάρξεις προώρων, αδί
κως καί παραλόγως

Τάς παραμονάς τής τρομερά; πρό τοΰ Αγαπάν 
πολυημέρου μάχης εύρίσκομεν αύτήν έκεΐ έτοιμον 
να έργαβθή.

Οτε δ'έζοότησαν τά πυροβόλακαί ήρςαντοκα- 
ταφθάνοντες κατά χιλ-άδας οί τραυματία!, : 
σμος όλος έκθαμβος έθεώρει, μεθ'οΐας τρ-φερό η- 
τ-.ς καί έπιμελείας ή άζούραστος «άδελφιτσα» ε- 
τριχεν άπό τοΰ έντς είς τόν άλλον, είς τόν τρί
τον, εις τόν τέταρτον.τόν χιλιοστόν αϊ-υορραγή καί 
καταδεδι/ασμένον ίσως στρατιώτην.

Τήν νύκτα οέ τής άτό Λΐαπαν ύποχωρήσεως, 
τής -ιπελθ.ύσης. ώς γνωιτόν, συνέπεια μερικής 
τ νο; αποτυχίας είς τήν έκτέλεσιν σχεδ.ου μάχης 
λαμπρού, ή άγνωστος έζεί- η άδ,λφή, τελευταία τοΰ 
καθήκοντος Οεράπαινα. μένει έςα/.ολουθοΰσα τό έρ
γου της ύπό τόν σ: ριγμόν τών σφαιρών. πλύνουσα 
ζα'ι έπιδένουσα πληγάς τών τελευταίων καταφθα- 
νόντων τρα.ματιών.

Οτε δέ πχραδοΟέντων καί τούτων εί: τήν αμα
ξοστοιχίαν. τό προσωπικό/ τοϋ έρυθρ·ΰ σταυρού' 
ήτοιμαζετο να έγζαταλίπη τό Δίαπάν. σφαίρα δο
λοφόνος προσβάλλει τήν άφωνο·/ αδελφή/ τυΰέλέτυς 
καί τήν καταρρίπτει αϊμόφυρ-.ον. συντρίψασα αύτή 
αμφοτέρας τάς ζνήμας.

(~Enftai πυι·ίγί·ιη)

Α Λ ΗΘΕIA I

Μικρόν νέφος αμαυροί τήν ήαρπρό-.ήτα τοΰ οΰ- 
ρανοϋ.

Τό βάρος είνε έλαφρόν είς τόν ωμόν του φίλου 
μας.

ΙΙάς τις δέον ν' άνήκη είς τήν έποχήν του.
|[ άμάθεια φέρει πάντοτε είς τήν υποταγήν.
II σύγζρ σις δεν είνε λόγος.

Ίό διαρκές παίγνιον δέν άξιζε:
<) ζάμ ων λάθη, πολλά μα·/Οά·.··ι.

ΕIc τ ό ν χορόν:
— Mademoiselle, είμαι εϊί τάς διαταγάς σας.
— "Λ ! σάς εύχαρι'στώ, έξοχώτατο, λοιπόν Θά 

κάμετε ο,τι Θέλω ;
— Ό,τι διατάξετε, είμαι πρόθυμος.
— Άπλ,ούστατον, εις κατάλληλον στιγμήν όπου

Θά χορεύω Βάλς μετά τοϋ.........Θ' άφήσω νά μοϋ
πέση τό άνεμιστήριον..........

— Ά, ναϊ. ήνόησα καί δά τό πάρω νά σάς τό 
δώσω....

— Δηλαδή Θά τό κρατήτε έως οτου χορεύσω.

Εις τό δι/αστήριον.
— Δ ν σέ καταδικάζω σήμερον, έλπίζω όμως, 

οτι Οά είνε ή τελευταία φορά που σέ βλέπω έδώ.
— 1 Ιώς ; Θα σάς μεταθέσουν ;

X
Εί; τάς έξετάσεις
Ό ζ α Ο η γη τ ή ς. — Ποΐαι είνε αΐ κύρια: :δ::- 

τητ-ς τής θερμότητες ;
Ό μ α Ο η τ ή ς. — Διαστέλλ ·. τά σώματα.
’() καθ. — Έξα ρετα! Φέρε παράδειγμα. . .
Ό μαθ. μένει άφωνος.
Ό καθ. — Έμπρός παιδί μου. . . . Δέν είνε 

δύσκολου.Ύπάρχουσι -ζνωστότατχ παραδείγματα. .
Ό μ α 0. — ”Α μαλ:ιτα! Οί πέδες μου, ανα

φωνεί σί'φνης. ...
Ό καθ. (έπληκ-ος)— ΙΙώς !
Ό μαθ. — Το καλοκαίρι έξογζουνται τόσον, 

ώστε δυσζολεύ-.μα: νά τρέχω ! . . .

X
Εις έν ξενοδοχεϊον.
Ό πελάτης. Πέν ε δραχμάς τήν ήμερα·/; 

άλλά είνε φοβερόν. Έπρεπε νά μου τό έλέγχτε.
Ό ξενοδόχος. Μάλιστα! Καί Οά έμένατε;

Είς κύριος σταματάτα·. υπό τίνος ρυπαρού χα
μινιού.

— Μία πεντάρα κύριε, γιά τόν τυφλό πατέρα 
μου! . . .

— Καί ποΰ εινε ό πατέρας σου ;
— Νά έκεΐ σ:ό καφενεδάκι. . . Διαβάζει εφη

μερίδα !

X
Είς τό κακουργοδικιϊον.
— Και πώς κατώρθωσες μέ μιά γροθιά νά σζ.ο" 

τώσζ,ς τήν γυναίκα σου; ΙΙώς τή/ έκτύπησες.
— Νά έτσι, κύριε πρόεδρε, μά δέν τό ήθελα...
Καί ζαταφέρ··. ισχυρόν γρόνθον ·ζα:ά πρόσωπον 

τοΰ πα: απλεύρως χωροφύ/ α-.'.ς.

X

Είς αγαθός προτιθέμενος νά νυμφευθή γυναί
κα πολύ πλέον αύτεΰ ήλικιωμένην, έλεγε πρός 
τινα φίλον του.

— Φίλε μου, πολύ τό συλλογίζομαι νά πάρω 
γυναίκα διπλάσιάς ηλικίας. ΦαντάσΟυ ότι όταν 
έγώ θά Ίμαι εκατόν χρόνων έζείνη Οά είνε δια- 
κοσίων. φοβερόν!

X ·

Ό μικρός υιός τοΰ ιατρού Ζ. είνε πολύ ταρα- 
ξίας. Κάποτε ήχησε-/ ό -ζώϊων και είσήλθεν είς 
τήν αίθουσαν τής αναμονής ασθενής.

— Ποιος είνε, έρωτα ό ιατρός τόν μικρόν υιόν 
του.

— "Ενας άπ’αύτούς ποΰ πεθαίνουν!

X

— Άπό τί άπέθανεν σ πατέρνς σου ; Ήρώτη- 
σε τόν Μίμην είς συμμαθητής του.

— Αλκοολικός ... Άπό τό οινόπνευμα έκάη ...
— Καϊ καίζ·. τό οινόπνευμα;
— Ου ! Ή μαμά πάθε πρωί μέ οινόπνευμα 

ψ.νει τόν καφέ.

ΑΝ ΑΜΝΗ ΣΙΣ

Βνρρηας -φυσ-.ϋσε μια νυχτιά κχι τ’ άσ:ρ’ άλάργου 
[σσϋναν, 

”Ε·/κ ’ρημόβραδο Ψυχ?’ εγ^ώρισ’ ή καρδιά μου. 
Μχυρή/.α «ί/.e ό ουρανός καί καταχνιά ’σκορπούσε, 
Ιίζντοΰ χλωμάοα εβ/επχν τά μάτια τά 'δικά μου 

Έκεΐ! ώ; λαμπάδες άναβαν ή αστραπές σιμά μου, 
Καί διέκρινζ άντικρυνά τή μάγισσα μ°??ή ’o,J- 
Ώ; τ’αστραπόβροντα φωτιές τό βλέμμα σου ’σκοοποΰσε 
Καί τότε ώΙ ά/χμνησ·.;1 δεσμότην σου σοι εοωκα, 

[αμέσως τήν καρδιά μου.

Περάσχν χρόνοι καί καιροί... απ’ τή νυχτιά εκείνη, 
Πού κα-ά πρώτον γνώρισα τό μαγικόν σου ομμα. 
Πέρασαν αλησμόνητοι ’στοΰ βίου τήν άνέμη. 
Και τό γλυκύ τ’ο δραμμα θαρρώ πώς βλέμμ’ ακόμη 

[καί ή ψυχή μου τρέμει.
Σοφ. Κ. Οΐκονομίδου
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

8ft. Αίνιγμα.
Μί δύο φθόγγουο μουσικούς
καί ιιυροδάτα Ια
Θα σχηματισθή μιά λείιε 
ποΰ γεμίζει ή κοιλία.

87. Γρίφος.
ΩΣΚ δν c’ Τ ν’ τίνος

88- Γρίφος.
’Αλλά άν δρό σως

8J). Φίρδην — βΐύρδην.
1) Ή Εκθίν Μανύα
2) Σθενόκι Σόλτος

<)(). Πρόβλημα.
Κύριός συνήντησεν είς μίαν γωνίαν Ινα Επαίτην 

ίητοΰντα Ελεημοσύνην καί πλησιάσας είπεν πρδς 
αύτδν πώς Επήγε σήμερα πατριώτη πόσα Εσύνα- 
Εες, λέγει δ’ πρδς αύτδν δ Επαίτης. Ιίίναι τώρα 
τεσσαρεε (4) ήρέραι όπου κάδημαι Εδώ’ όσα Εσύ- 
ναΕα τήν πρώτην ήμέραν τά ίδια Εσύναξα καί τήν 
δευτέραν’ τήν τρίτην όμως ΕσύναΕα τά μισά τήν 
21 τετάρτην ΕσύναΕα τά μισά τήε τρίτης. Τώρα 
καλέ μου κύριε Εάν μδ δώσης καί σύ μίαν πεντά
ραν Οά τά κάμω σωστός πέντε (5) δρα/μάς.

Ζητείται πόσα εογαλε τάς δύο πρώτας ήμέρας 
πόσα τήν τρίτην καί πόσα τήν τετάρτην καί μέ 
τήν πεντάραν ποϋ τοϋ έδωσεν δ κύριος έγειναν 
(5) πέντε δρα/μοί.

Δανιήλ Κ. Κατοϊ-Λος

ΛΎΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

45 — 10 τεύχους. 78 Ναός Να - δς, — 79 
τδ δλον 900, είε Εκάστην 450. — 80. Ό σοφός 
σκύλος είνε καλές φίλος. — 81. Άπ’ όλα τά μυ
ρωδικά κάλτο μυρίζει ή μάνα.

Αύται.— Δανιήλ Κατσάχος έκ Κωνσταίτζης 7 
(χαθυστερήσας),— Μ. Φλώοος έκ Καίοου ~ (καθυστε- 
οήσαο),— Λ- Βέλος έκ Σύρου 4, — Ρωμαίος 'Αθη
νών 3,—Εύφρ. Μαοϊκού Πειοαιώ; 4,—Γαλανή Ελ
λη· ίς Αθηνών 4.

Ζ ΓΤΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ράπτης πολιτικών καί στρατιωτικών Ενδυμάτων.
"Οδός Βιόέσκου-Βόδα άριΟ. 2 Βουκουρέστι?ν.
Έκτελεϊ μετ' άκριόείας καί τέχνης πάσαν πα

ραγγελίαν ραπτικής καί κοπτικής.

Δ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ
3ϊ. Rue <le Ecoles

Grand Hotel de Families.

Αναλαμβάνει νά οδηγήση δωρεάν «να τά 
Παρισινά Κέντρα πάντα συνδρομητήν τή; «Φύ
σεως φέροντα συστατικήν τήςδιευθύνσεω; επιστολήν.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΤΙΙΣ ΕΗΝΙΚΙΙΣ ΤΡΑΙΙΕΖΙΙΣ ΤΙΙΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
Δηλ.οποιεΧ βτι

Άπδ 1ης Ιανουάριου 1905 τίθη-ιν εί; κυκλο
φορίαν τραπεζικά γραμμάτια τών δραχμών 25. εί
κοσι πέντε, νέας έκδόσεώς (όγδοης) καί νέου τύ- 
π-.υ μήκους 17 περίπου Εκατοστών του μέτρου ζαί 
πλάτους 8 1)2 περίπου Εκατοστών.

Ί ά νέα ταϋτα τραπεζικά γραμμάτιτ διαζρίνον.α· 
έκ τώζ έξη; κυριωτέρων γνωρισμάτων :

*Ε«1 τ?)ς προπόψεως
Φ,ρουσι πρός τά άνω έν σχήματι τόξου δια κε

φαλαίων μελανών στοιχείων τάς λέξεις «Εθνική 
I ράπεζα τής Ελλάδος®, άμέσως δέ κάτωθι είκο- 

νίζονιαι καΟήμεναι έν συμπλέγματι ή 'Εμπορία και 
ή Γεωργία. Γ-b ταύτας έν μελανή ταινία άπο* 
τυποϋνιαι διά λευκών κεφαλαίων στοιχείων αί λέ
ξεις «δραχμαί εϊκοσιπέντε». Ύπδ τήν χρονολο
γίαν φέρονται αριστερά ή υπογραφή του Ταμίου τ?ς 
Τραπέζης, έν τώ μέσφ ή τοΰ Δι-.ικητοΰ κοί δεξιά 
ή τοϋ Βασιλικού Επιτρόπου, τεθειμένοι αί μέν τοϋ 
Διοίκητοΰ και τοΰ Ταμίου διά σφοαγιοτήρο; ή δέ 
τοΰ Βασιλικού ’Επιτρόπου ίδιοχείρως.

Εκατέρωθεν τοϋ γραμματόου άποτυπούνται έν 
κυκλικοί; πλαισίοι; περιβαλλόμενοι; ΰτ'ο δαντελ- 
λοειδοΰς ποικίλματος, αριστερά μέν ή εΐκ.ών τοΰ 
ίδρντοΰ τής Τραπέζης Γεωργίου Σταύρου, δεξιά δέ 
τδ Βασιλικόν Στόμα. Άνωθεν τών πλαισίων τού
των φέρεται έν θυρεοί; κεκοσμημένοις ό αριθμός 25 
διά μεγάλων λευκών στοιχείων ή σειρά καί ο όριθ 
μδς έκάστου γραμματίου ΊΙ όλη πρόσοψις, περι
βαλλόμενη δια κομησμάτων καί τή; έπαναλήύκ.-ς 
τοϋ άριθμοΰ 25 έν μικροί; κυκλικοί; πλαισίοι;. εϊνε 
χρώματος κατά μεν το κέντρον άχυρίνου κατά δ 
τά άκρα έρυθροΰ καί κυανού.

ΈλΙ τής όπισΟϊα; ϋψεω;
Έν τώ μέσω τή; δτισθία; οψεως εϊκονιζεται Εν

τός π/αισ'ου νεαρό; Έρμης, προστάτης τή; ναυ
τιλίας, άνεκεκλιμένος έεί δ:λφίνος. ένώ μακρόθ-ν 
φαίνεται πλέον άτμόπλο ον μετά τών ιστίων ά··α· 
πεπταμενων.

Ανωθεν τή; είκόνο; ταύτης έν με/α ή Τ'.ξοειοεί 
ταινία άνογινώσ>.·τα: ή λέξις >· Bnnque» κάτωθεν δ
εν Επίσης μελαναϊ; ται-ίαις αί λέξεις «Nalionnle ι».’ 
Grice» καί ΰπσ ταύτας ο αϋξων άρ·θμ;ς τής -:κ* 
δόσεως (εκ.δοσις όγδοη), τδ πρώτον ήδη έκτυπού- 
μενΟ; Επί ών τραπεζικών γραμμα·ίων. Εκατέρω
θεν τής -ίκόν.ς ταύτης καί Εν θυρεοί; τεποικ.λ- 
μένος διά δαντελλο1 ιδών κοσμημάτων έκτυπτουται 
διά μεγάλων λευκών σιοίχείων ό άρ θμός 25

Ητε Εν τώ μέσω ”«ίκ.ών καί οί Εκατέρωθεν 
ταύτης θυρεοί πλοισιοϋνται διά δαντελλοε'.οοϋ; ποι
κίλματος χρωμάτων κυανοΰ καστανίνου κα! Ερυ
θρού .
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Έν ΆΟΐιναις. τον Τυπογραφείου τών Καταστημάτων ·-Ανίατη Κωνβταντινίδου·


