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μάκρος πέ-

Πολλά αναρριχητικά, χωρίς νά έχωσι τήν 
ούράν δρακτικήν. μεταχειρίζονται τήν ύπσρ- 
χουσαν άνεπτυγμένην αύτών ώς ωφέλιμον 
στήριγμα ή αιώραν. Παρά τοΐς σεμνοπιθή 
κοις τής 'Ασίας και τοΐς κερκοπιθήκοις τής 
’Αφρικής ή ούρά αύτών είναι τόσον μακρά 
όσον τό σώμα καϊ όπόταν κάθηνται έπί τίνος 
δένδρου κρέμαται καθέτως καϊ χρησιμεύει 
τοϊς προσερχομένους συντρόφοις των ώς 
οχοινίον. Δέον ν' άλληλοβοηθώνται εΐν·>ι 
ό νόμος τής Φύσεως.

Διά τά εναέρια 
τασος τοΰ σκι- 
ούρου καί τοΰ 
πεταυριστοϋ 
(σχοινοβάτου), 
χρησιμεύει έν 
ταύτώ καϊ ώς 
ά λεξ ίπτωτον 
καϊ ώς πηδά- 
λιον, ούτινος 
αι μετακινήσεις 
έπιτρέπουσιμε 
ταβολάς διευ- 
θύνσεως έν ώ 
ρα τής πτώ
σεως. Ίσως έν- 
ταϋτα έγκειται 
τό μέλλον τής έναερίου ναυσιπλοΐας 
φαίρεσις τής ούράς έλαττοΐ κατά τό ήμισυ 
τήν άπόστασιν ήν δύναται νά διανύοη εΐς 
σκίουρος

Τό θαυμάσιον τούτο όργανον χρησιμεύει 
και ώς βοηθός τής μητρικής άγάπης και 
διευκολύνει τήν άνατροφήν τών νέων Η 
μαύρη κατά τήν όδοιπορείαν προσαρμόζει

*H ούρίι της Φαλαΐνηί έχει τόοην δνναμιν. ωαιε με έν
χτύπημα ανατρέπει λέμβον.

•Η ά

διά μέσου δεμάτων τό τέκνον της έπϊ τοΰ 
ώμου αύτής· τό δέ Θήλυ μβκις, διά τής 
πυκνής του ούράς όπισθεν ύψουμένης, ό- 
μοιοτρόπως συγκροτεί τό τέκνον της ΟΙ 
νεαροί πίθηκοι τής Αμερικής καϊ ό μικρός 
δίδελφυς περιτυλίσσουσι τήν ούράν των είς 
τήν τής μητρός των και προφυλάσοονται. 
Ή δέ μήτηρ έπαναστρέφει όπισθεν αύτής 
έπϊ τής ράχεως τήν ούράν της έν είδει άγ- 
κύρας μακρυτέρας τοΰ σώματός της. έφ' 
ής -ά τρία τέσσαρα καί πολλάκις πέντε μι 
κρά της πηδώσιν άκινδύνως καϊ συναρπά
ζονται μέ τάς ούράς των μεταφερόμενα 
ούτως είς άσφαλέστερ

Εΐς τά εύαίσθητα ζΰ
ίον μέρος

’ώα ούρά καλώς έσκευ- 
ασμένη είναι 
πλούσιον δώρον 
τής φύσεως. Οί 
οΰϊστίτοι μικροί 
πίθηκοιτήςΒρα- 
ζιλίας ένδιαι- 
τώνται είς τά 
κοιλώματα τών 
δένδρων και τήν 
νύκτα περικα
λύπτουν τό 
πρόσωπόν καϊ 
τδ σώμα πολ
λάκις διά τής 
ούράς των δίκην 
καλύμματος

Είδος τι Μάκης χρησιμοποιεί ταύτην ώς 
κάλυμα τής κεφαλής και τής ρινός « Όταν 
κοιμάται, λέγει ό Βρέμ κρατεί τόσον καλά 
τήν κεφαλήν μεταξύ τών χειρών του, καϊ κα
λύπτει αύτήν διά τής πυκνής ούράς του, ώ
στε μόνο / τά ώτα διακρίνονται»

Εάν ή ουρά τών άμερικανικών πιθήκων 
χρηοιμεύη αύτοΐς ώς πέμπτη χειρ, εΐς τούς
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βϊνός, τοσοϋτον καταβάλλονται ύπό των 
μυιών, ώστε έκτίθενται τοΐς νόοοις, δυσκο 
λευόμενα ούτω νά εύρωσι τροφήν καί εύκό- 

'λως γίνονται βορά τών άγριων Θηρίων.»
Ή ούρά τών Ιππων έν τή φυλή τοϋ Αφ

γανιστάν, τή λεγομένη γυμνή είναι δλως 
οστεώδης καί χονδρειδής ΓΙαρ άπάσαις ταϊς 
άλλαις φυλαϊς, είναι πυκνή άπό τής ρίζης 
της έπψήκης καί δέν φαίνεται μακροτέρα 
άφ’ όσον είναι Ό δέ άραοικός Ιππος έχει 
τήν ώραιοτέραν καί πυκνοτέράν ούράν με
γαλοπρεπή, περίφημδν μετ ’ άσυγκρίτου πε- 
τάσσου, καθιστώσα αύτόν ύπερήφανον. ·

Τό ρεκόρ τοΰ τριχωτού συστήματος παρά 
τή ιππική φυλή κατέχει εΐς αμερικανικός 
ίππος, όνόματι Λίνος Β' . Άφίνοντες κατά 
μέρος τήν χαίτην του ήτις έχει τρία μέ 
τρα μήκος, ή ουρά του, ήτις τίθεται έκτος 
παντός συναγωνισμού, φέρει τρίχας φ μέ
τρων και 86 έκατοστών μήκους!

Τό πάλαι οί έπίλεκτοι στρατιώται τής 
πρώτης αύτοκρατορίας έν Γαλλία έκοψαν 
τούς μύστακάς των. Ινα κατασκευάσωσι προσ 
κέφσλον τώ βαοιλεΐ τής Ρώμης ! Εάν ήδη 
ό Λίνος έθυσίαζε τήν χαίτην του θά πάρει 
χε βεβαίως τώ κυρίω του τά στοιχεία τής 
κατασκευής ωραίου στρώματος.

Είς τούς ποντικούς ή ούρά χρησιμεύει 
όπως ή βαλαίνα εΐς τάς όμβρέλας ώς στή
ριγμα τοΰ ύφάσματος, οΰτω καί αυτή ί'να 
στηρίζη τήν πτερυγικήν μεμβράνην.

Είς τόν σκίουρον χρησιμεύει ως άλεέή 
λιον κατά τών θερμών άκτίνων τού ήλιου. 
Διά νά διέλθη δέ ποταμόν ή λίμνην, ύψώνε·. 
τήν ούράν του καί χρησιμεύει αύτη ώο 
ίστίον. Αύτός δέ εισέρχεται έντός φλοιού 
δένδρου οπερ προχείρως μεταβάλλει είς 
λέμβον

Πλήν τούτο φαίνεται μύθος πλασθείς έ
νεκα τής ώραίας καί πυκνής ούράς του· κα
θόσον ό σκίουρος είναι καλός κολυμβητής καί 
δέν έχει άνάγκην πλατυσκάφων καί λέμ
βων .

Τού δέ κάστορας ή ούρά ευρύνεται, πλα 
γίνεται 
ήν καί 

κατα 
ώς πη-

καγγουρό * καί μύς τούς δίποδας" χρησιμεύει 
ώς τρίτος ποΰς,δστις τοΐς έπιτρέπει νά στηρί- 
ζωνται έπί ταύτης έκ τών όπισθεν διά μέσου 
τών δύο έτέρων δίκην τρίποδος καί είτα 
διά μιας τή στηρίζει τών δύο έτέρων ποδών 
άναπηδώσι μακράν.

Τώ |Sg3 είδομεν είς τό Νέον Ιππο 
δρόμιον έν Παρισίοις Καγγουρό τινα άνε 
γείροντα διά τής ούράς αύτοΰ άνθρωπον ι οο 
χιλιόγραμμων βάρους καί ειτα σφενδονίζοντα 
αύτόν μακράν

Παρά τοΐς ένύδροις σπονδυλωτοΐς ιδία δέ 
παρά τοϊς κητώδεσι καί τοΐς ίχθύσι, άπασα 
ή κινητική δύναμις εδρεύει έν τη ούρά. ήτις 
λειτουργεί δίκην έλικος ή μάλλον ώς κώπη. 
τών μελών αύτών χρησιμευόντων σχεδόν ’ 
μόνον διά νά κρατώνται έν ισορροπία.

Οπόσον δέ ισχυρά κώπη παρά τυιν 1
Τό ούραΐον πτερύγιον τών κητών έχει ι 

δύο μέτρα μήκος καί 6 έως 8 μέτρα πλάτος. 
.Όπόταν δέ κτυπά τό ύδωρ προίενεϊ θόρυ
βον άκουόμενον είς άπόστασιν πλέον τού 
ένός χιλιομέτρου καί σάλον άνάλογον πλοίου 
βυθιζομένου έν τή θαλάσση.

Φάλαινα 26 μέτρων μήκους, βάρους y5 1 
τόννων καί έχουσα ούράν y μέτρων ύψους 
διανύει δώδεκα κόμβους καθ’ ώραν, ήτοι 
πλέον τών 22 χιλιομέτρων, καταβάλλει δέ 
δύναμιν πρός παραγωγήν τής ταχύτητας ταυ 
της 1φ5 ίππων άτμοϋ. Η ούρά τών χορτο 
φάγων μεγάλως συντελεί κατά τών ένοχλή- 
σεων τών έντόμων, άτινα είσιν έπίμονα καί 
πειρακτικά, έστιν δτε δέ καί έπίφοβα, όπως ή 
φοβερά μυΐα τσέ-τσέ. Ή μάλλον καλώς διε 
σκευασμένη ούρά ώς μυιαστήριον είναι ή τής 
καμηλοπαρδάλεως Μακρά, κυλινδρική καί 
καταλήγουσα είς πυκνόν κόρυμβον τριχών, ί 
τή έπιτρέπει νά σαρώνη τάς μυίας άπό τών 
πλευρών καί οπισθίων αύτής. Ή δέ ούρά - 
τού βοός. πολλών μηρυκαστικών ώς καί ή 
τού όνου είσιν ομοίως κατεσκευασμέναι

Ή υπαρέις τού μυιαοτηρίου δέν εινε τόσον 
ασήμαντος ώς δύναται νά φανή τώ ύπερ- 
φυσικώ παρατηρητή καθόσον ή ύπαρέις καί 
διαοίωσις τών χορτοφάγων είς τινα μέρη έ 
-αρταται μοναδικώς έκ τής έπιτηδειότητος 
αύτών νά ύπομένωοι τάς προσβολάς τών 
έντόμων. "Ωστε όσα τούτων δύνανται νά < 
προφυλάττωνται κατά τών μικρών τούτων 
έχθρών, δύνανται νά καταλάοωσι νέας νο 
μάς. «Τά μεγάλα μαστοφόρα λέγει ό Δαρ

1*1 Γένος μχττοοορων τή; ΝΕΟΛΛανδΐας.' έ/όντων 
οπίσθια άχρα μεγάλα χαί ούράν μεγάλην χαί ίσχυράν, 
έφ’ ής χαί στηϊιζόμεια πηίώσι μχχράν.

(“( Γένος τρωκτικών μαστοφόρων, έ/όντων βοα- 
/.«τάτους μέν τούς εμπρόσθιους πόδας, τής δέ ούράς 
τό ακρον βαΟύτριχον.

τύνεται, καλύπτεται ύπό λεπίων καί 
ώς είδος πτύου, κοπάνου, τρυβλίου 
μεταχειρίζεται καταλλήλως είς τήν 
σκευήν τής κατοικίας του έτι δέ καί 
δόλιον έν ώρα κολυμοήματος

Αί ώστριχίδες. ακανθόχοιροι κα’Γτούτοις 
όμοια ζώα, τρωκτικά κτλ έχουσιν ούράν φέ 
ρουσαν άκάνθας ώς καί καθ’δλον αύτών τό 
σώμα δι ’ ων προασπίζονται κατά τών έχθρών. 
Αί τρίχες τού άκανθοχοίρου έχουσι κενόν, 
ώς τα πτερά δι ’ ον όπόταν τά ζώα ταύτα 
έέερεθίζονται, έκπέμπεται ήχος ισχυρός, εί
δος κροταλισμού, δστις τρέπει είς φυγήν τά

’If λύρα δικαίως δνναιαι νά ί’.Ίερηη avFV-crai 
διά τί/T ανραν ιης.

πλησίον ζώα καί πολλάκις καί ανθρώπους 
δειλούς καί άμαθεΐς Καί έν τούτοις είναι τό 
μάλλον άβλαβες καί πεφοβισμένον ζώον τής 
γής. Ή ούρά του ήτις φέρει ακωδονίσκους» 
ήτοι κρόταλα είνα. όντως φόβητρου, δΓ ου 
καί μόνον κομπάζει.

Η βατίς, ιχθύς πεπλατυσμένος φέρων 
άκανθωτούς τύλους μήκους μέχρι δώδεκα πο 
δών, συνήθης είς τάς εύρωπαϊκάς άκτάς όλι 
γώτερον ποιεί θόρυβον άλλά πλείονα έργα 
αίαν. Ή ούρά του φέρει οστεωδει βέλος καί 
ένίοτε δύο ή τρία, μήκους 2ο-20 εκατοστών 
τού μέτρου, ομοίαζαν πρός τό τής μελίσσης 
είς τρόπον ώστε είσερχόμενον εύκόλως έν 
τή πληγή, νά μή δύναται νά άποσπασθή ή 
έκριζόν σάρκας Όπόταν δέ προοβάληται. 
περιβάλλει διά τής ούράς του τόν έχθρόν, 
καί πιέζει ίσχυρώς έπ αυτού τό βέλος του 
προέενοΰν βαθείας πληγάς αϊτινες δηλητη 
ριάζονται εύκόλως

ΙΙολλοί άλιεΐς προσβληθέντες ύπό τού ίχ 
θύος τούτου είς τήν χεϊρα ή τήν κνήμην, 
έμειναν έπί μήνα κληνήρεις καί άλλοι άπε- 
θανον

Τό μέλος ουτινος γράφομεν τάς ποικίλας 
υπηρεσίας άο προσφέρει τοϊς κατόχοις αύτοΰ 
δύναται να χρησιμεύση καί ώς άποθήκη τρο
φίμων έν κακαϊς έποχαΐο

Ούτω τά χορτοφάγο ζώα, άτινα ζώσιν εν 
δια. ερίσμασιν, ένθα έπικρατεϊ κατά τό μέ- 
γιστον μέρος τού ένιαυτού άπόλυτος ζηρα 
σία, άποθηκεύουοιν έν τινι μερει τοϋ σώμα
τος αυτών προμήθειας κατά τήν περίοδον 
τής άφθονίας αύτών άς καταναλίσκουσι βαθ

μηδόν κατά τήν περίστασιν, καθ’ ήν τό χόρ- 
τον σπανίζει. ΓΙαρά ταϊς καμήλοις δέ καί 
είς έν είδος άφρικανικοΰ βοός, έχοντος 
είς τήν πλάτην έν ή δύο σαρκώδη κυφώματα, 
ό πιμελώδης ύβος αύτών χρησιμεύει ώς άπο 
θήκη είς τό πρόβατον δέ τής ΙΙερσίας, δπερ 
διαιτάται έν τοϊς άποζηραμένοιο όροπεδίοις 
τοΰ Ιράν, χρησιμεύει ή ούρά. Αύτη ώς καί 
τά γειτνιάζοντα μέρη, παχύνονται έν καιρώ 
τής άνοίέεως, όπόταν ή τροφή των εύρίσκε 
ται έν άφθονία καί μεταβάλλεται είς λιπο 
ειοή όγκον, πλέον τών ι ιό χιλιογράμμων 
βάρους, οστις μάλιστα πορενοχλεϊ τό έλεύ 
θέρον βάδισμα τοΰ ζώου.

Ήδη θά άναφέρωμεν ολίγα καί διά τήν 
ούράν τών πτηνών. Ο οστεώδης σκελετός 
τών συνήθων πτηνών ούδέν τό περίεργον καί 
τό έκτεταμένον παρουσιάζει, άλλά τό πτέ
ρωμα όμως, οπερ ή ούρά αύτών φέρει, έκτος 
τού ότι χρησιμεύει αύτοϊς ώς πηδάλιον έν 
ώρα πτήοεως τοϊς είναι έπίσης καί στολισμός, 
παρά τισι δέ τούτων καί θαυμασία χρωμο 
γραφημένη είκών.

Δέν θα έπιχειρήοωμεν ένταϋθα τήν περί 
γραφήν ταύτης παρά τοΐς πτερωτοΐς διότι 
ήθελε μάς χοονοτριβήοη πολύ Λοιπόν περί- 
ορισθώμεν είς τήν αναγραφήν μόνον τινών 
διαοήμων ούρών τών ζωων.

Ή τής σλώπεκος. 
έν παραδεϊγματι εί
ναι ιστορική ούρά

Είναι γνωστόν οτι 
ό Σαμψών έπυρπό- 
λησε τήν συγκομιδήν 
τών Φιλισταίων ζεύ- 
έος άνά δύο τριακο- 
σίας άλώπεκας είς 
τάς ούράς τών οποί 
ων προσέδεσε πυρ
σούς, καί τάς όποιας 
μετά τούτο άπέλυ 
σεν είς τούς αγρούς. 
Ή ά'ιομνημόνευτος 
αΰτη ούρά τού δια 
οήμου όρνιθοφάγου, 
λέγουσιν ότι τώ 
χρησιμεύει ωσαύτως 
είς τό νά έέαλείφη 
τά ίχνη τών βημάτων 
του έπί τούέδάφους

Βυθίζει αύτήν ε ς 
το ύδωρ τοΰ ρύακος 
καί τήν χρησιμοποιεί

'7Ζ υίρά ΐ·ιΓ· Τααν μαί
νεται ώς χρωμ^γραγικμ 
τις εϊκών.
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έπίσης ίνασυλλαμβάνη καραβίδας, άς ύπερα- 
γαπδ.

Ούρα ούχϊ τόπον ιστορική, ούχ ήττον διά
σημος έκ παραδόσεως είναι ή τής σαύρας 
Συλλαμβάνουσι ταύτην άπό τής ούράς καθ’ 
ήν στιγμήν τό εύχαρι έρπε όν τούτο είσέρ 
χεται εΐς τήν οπήν του καϊ άπομένει αυτή 
εΐς χεϊρας. ’Εξακολουθεί δέ ή ούρα νά κινείται 
ζωηρώς ώς μικρός οφις Ή μέθοδος αύτη τής 
αμύνης, ή συνιοταμένη είς τήν έγκατάλειψιν 
τοΰ ένός μέρους τοΰ σώματος διά τήν σωτη
ρίαν τοΰ κυριωτέρου, καλείται αύτοτο- 
μ ί α και συνειθίζεται παρά τοΐς ζώοις Ού 
τως καϊ ci καρκίνοι (κάβουροι) έγκαταλεί- 
πουσι τόν ένα των πόδα όποταν ίσχυρώς ύπό 
τίνος πιεοθή.

Ή Θυσία αύτη ούδέν τό ήρωϊκόν ένέχει. 
διότι είς τόν κάραβον άναφύεται έτερος ποΰς 
εις δέ τήν σαύραν έτέραούρά ένίοτε δέ καϊ 
ούο Η άφθονία τοΰ καλοΰ δέν βλάπτει.

Τοϋ βοές ή ούρα είς πάσας άνάγκας δέν 
είνε χρήσιμος καϊ δή ώς στήριγμα καϊ ώς ράδ- 
οος καί ώς δύναμις πολλάκις

Η τοϋ έλέφαντος είναι τούναντίον γε 
λοιωδώς μικρά κα! πολλοί απλοϊκοί έκλαμδά 
νουσι τήν προβοσκίδαν ώς ούράν. <> Ό έλέφας 
ελεγεν ό υιός τοϋ Καρόλου Μονοελέ, είναι 
έν χονδροειδές ζώον, τό όποιον έόθίει διά 
τής ούράς.»

Τών ποντικών ή ούρα είναι μακρά λεπτή 
λεπιδωτή, σχεδόν άδρανής καί έκ τούτουπο 
σώς άζία διαφημισμοΰ

Εν ώρα χειμώνος συναντά τις είς τάς γω 
νιας τών αποθηκών ομάδα μέχρι a" ποντικών 
προοκεκο/.ημενων διά τών ούρων αύτών έν 
εϊοει κόμβων καί διά τρόπου άκαταλήπτου.

Υποτίθεται, οτι συνέρχονται ούτως έκεΐ, 
ινα θερμανθώσιν άμοιδαίως. Έπίσης έθεάθη 
σαν πολλάκις ποντικοί άποτελοϋντες ούτως

άκόμη νά είπη περϊ

άλυσσον διά τών ούρών αίωρούμενοι άπό τίνος 
ύψους καί άναβιβάζοντες ώά καί γεώμηλα καί 
άλλα άντικείμενα είς τάς φωλεός των

'Ωσαύτως παρετηρήθη πολλάκις ποντικός 
έζηπλοιμένος κρατών σφιγκτώς τεμάχιον τυ
ρού,ένώ έτεροι συνάδελφοί του έσυρον αύτόν 
διά τής ούράς.

Πολλά δύναται τις άκόμη νά είπη περί 
τής χρησιμοποιήσεως τής ούράς έν τή 
οικιακή οικονομία. Ή ούρα τής άλώπεκος 
χρησιμεύει είς πλείστας οσας άνάγκας καί 
τέλος καί ώς έεσκονιστήριον· ή τοϋ βρε 
κτοφάγου, θηλαστικού ζώου τής Αμε 
ρικής (μηδέν έσθίον’Ός, άβροχου χρησιμεύει 
διά τήν κατασκευήν τών μποά τών Κυ
ριών, είδος σφιοειδοΰς περιλαίμιου), διά τών 
τριχών δέ τοΰ έλειοϋ μαστοφόρου ζώουσκά- 
πτοντος τήν γήν κατασκευάζουσι βούρτσας 
διά οωπώνιομα τών γενείων, διά δέ τής ούράς 
τής ένυδρίδος (ποταμόσκυλον) καί τοΰ σκι- 
ούρου κατασκευάζουσιν έπίσης ετέρου είδους 
βούρτσας καϊ χρωστήρας. Ή ούρά τοΰ κά- 
στορος είναι τροφή τρυφερά· ή τής μυγαλής 
τής Αφρικής ήτις έχει εύωδίαν μοοχογαλής 
χρησιμεύει πρός άπομάκρυνοιν τών έντόμων· 
ή δέ ούρά τοΰ τατούου χρησιμεύει ώς 
σάλπιγζ τοΐς Ινδοϊς τής Νοτίου Αμερικής.

Καί έν άοτεΐον
Ό πάτερ Κίρχερ μάς λέγει ότι είς καλ

λιτέχνης διά νά διαοκεδάση πρίγκηπά τ να 
πάσχοντα έφαντάσθη κλειδοκύμβαλον 
γαλών Ούτως άντι χορδών είχε θέσει ού 
ράο ζωσών γαλών, διαφόρων ειδών καϊ ηλι
κιών κατά τάζιν μουσικής κλίμακος τετοπο- 
Θετημένων άς έτυπτεν έν καταλλήλω χρόνω 
διά τίνος σφυριού Τότε αί γαλαϊ έμιαούλιζον 
καί άπετέλουν ώραίαν μουσικήν συμφωνίαν.

“Ηδη πράζωμεν, όπως ό μέγας μυθιστορία 
γράφος Αλ Δουμάς. Ιίαρηγορήοωμεν τά 
ζώα άτινα στερούνται ούράς άντι ν ’ άνε- 
γείρωμεν άδρίάντας είς τά κατέχοντα τοιαύ
την ζώα Παρηγορήσωμεν τόν βάθρακα καϊ 
τόν φρύνον άλλ ιδίως τον άνθρωπον όστις 
μολονότι κατάγεται ώς λέγεται έκ τοΰ πι 
θήκου, έλησμόνησε νά συμπεριλάδη κατερ 
χόμενοε έκ τής γενεάς έκείνου' τήν ούράν 
του. Άν δέ πιστεύοωμεν τόν Φουριέ, ό άν 
θρωπος Θέλει τιμηθή δι ’ ούράς προϊόντος τοΰ 
χρόνου καί ούράς έντελεστέρας Θέλει δέ 
είοθαι αύτη άληθώς μοναδική είς τό είδος τις 
καθόσον Θά φέρη καί οφθαλμόν είς τό άκρον!

Δεχθώμεν τόν οιωνόν.
Φερ5ινάν5ος φαιδώ

C

ΠΕΡΙΤΤΟΣ 0 ΣΤΟΜΑΧΟΣ
Διά τής έγχειρήσεως τής άποκαλουμένης 

«γσστροεντεροστομίας» έκτελέσαντες τήν 
άπ’εύθείας συγκοινωνίαν τοΰ στομάχου μετά 
τοΰ έντέρου, ήνοιίαν είς τάς τροφάς μίαν 
νέαν θύραν έζόδου, καί διά τής μυστικής 
αύτής θυρας ήουνήθησαν αύται νά διέρ 
χωνται άπό τοΰ ένός είς τό άλλο, χωρίς νά 
κάμουν τόν μέγαν γΰρον διά τοΰ πυλωρού' 
ώστε ό στόμαχος κατέστη τοιουτοτρόπως ά 
πλοΰς τόπος διόδου, όπου αί τροφαί κυκλο- 
φοροΰοιν άνέτως καί όπόθεν έζέρχονται 
κατά βούλησιν των χωρίς νά είναι ήναγκα 
σμέναι νά άναμείνουν όπως ό δύστροπος 
πυλωρός εύδοκήση νά σύρη τά σχοινιά τής 
θύρας Ούτε έπισωρεύσεις πλέον, ούτε κα- 
ταναγκαστικαί έζώσεις Τά πάντα έκτελοΰν- 
ται έν γαλήνη οί πάσχοντες έκ δυσπεψιών 
γίνονται «φαιδροί, εύχαριοτημένοι» οί πά 
σχοντες έζ έλκους χωνεύουν οί δέ καρκινι- 
κοΐ, αύτοϊ παχύνονται

Εζετελέσθη τότε τό τελειότατον βήμα καί 
άπεφασίσθη ή ολοσχερής κατάργησις τής γα
στρικής τυραννίας Δέν θά θέλετε άναμφι- 
βόλως νά μάθετε πώς γίνεται ή έγχείρησις 
Άλλως τε είναι άπλουστάτη. δέν διαρκεϊ δέ 
πλέον τής ήμισείας ώρας Μία τών γνωστο- 
τέρων περιπτώσεων είνε ή τοΰ ίατροΰ Σλάτ- 
τερ. Έπρόκειτο περί γυναικός πεντήκοντα πε
ρίπου έτών προσδληθείσης ύπό καρκίνου έ 
ζηπλωμένου είς δλον τόν στόμαχον Ο κ 
Σλάττερ άφήρεσε τόν στόμαχον ό όποιος 
είχε καταστή όργανον όχι μόνον ανωφελές 
άλλά καϊ κινδυνωδέστατον διά τήν κτήτορα 
του. "Επειτα άπλούστατα ήνωσε τά κάτω 
τέρω άκρα τοΰ οισοφάγου μέ τά άνώτερα 
άκρα τού έντέρου.

Γά πάντα άπέβησαν κάλλιστα
"Εθρεψαν κατ ’ άρχάς τήν άσθενή διά τοΰ 

άπηυθυσμένου, έπειτα δέ τή έπέτρεψαν νά 
τρέφεται διά τών συνήθων Τό κατώρθωσε 
τόσον καλά, ώστε άνέλαβεν όχι μόνον τάς δυ 
νάμειςτης, άλλά καϊ τήν εύσαρκίαν της Δέν 
λέγω ότι ήουνήθη νά έπιδοθή είς ακολασίας 
έστιάοεων. Άλλά, πέντε μήνας καϊ ήμισυ 
μετά τήν έγχείρησιν κατεβρόχθ'ζε καθ’έκά 
στην μίαν λίτραν γάλακτος έν τέταρτον λί 
τρας ζωμού τρία ώά, 8ο γραμμάρια σαλτσι 
σότου. ι5ο γραμμάρια πληγουριοΰ, τέσσαρα 
μικρά ψωμάκια καί ao γραμμάρια βουτύρου, 
είχε δε παχύνη κατά S κοιλά.

"Ωστε όχι μόνον διήρχοντο αί τροφαί. άλ 
λά καί έχωνεύοντο καί άφομοιούντο ΌΧόφ- 
μαν, όστις έκαμεν άπό τής άπόψεως ταύτης 

μελέτας έπί τής άσθενοϋς κατέοτρωσε τόν 
ισολογισμόν τών έσόδων καί έζόδων, άπό δέ 
τήν άνάλυσιν τών ύπολυμμάτων τής πέψεως, 
διεπίοτωσεν ότι αί άζωτοΰχσι ούσίαι έχρη · 
σιμοποιοΰντο έν άναλογία 92 ο)ο, ή δέ άπορ- 
ρόφηοις τών λοιπών ο)ο. Συνεπέρανε 
λοιπόν λογικώς ότι ό στόμαχος δέν ήτο 
άπαραίτητος διά τήν πέψιν.

Τωόντι δέ, έάν ή έγχειρηθεϊσα άπέθανε 
μετά δέκα τέσσαρας μήνας αίτια τοΰ θανά
του αύτής δέν ήτο ή άπουσία τοΰ στομάχου, 
άλλ’ ό καρκίνος, όστις έζακολουθών τάς 
προόδους του είχε γενικευθή καταλαοών όλα 
τά γάγγλια

Σήμερον πολλαί είνε αί τοιούτου Ίδους 
εγχειρήσεις Ό Κόσερ τής Βέρνης, όστις 
άπό τού 1881 άφήρεσεν ολόκληρον τόν στό 
μαχον ή μέρος αύτοΰ άπό εκατόν περίπου 
άρρωστους. γνωρίζει είκοσιν έκ τών έγχει 
ρηθέντων ύπ ’ αύτοΰ ζώντας άκόμη καί άπο 
λούοντας όλους έζαιρέτου ύγείας. Τινέςέζ’ 
αύτών ζώσι τοιουτοτρόπως άνευ στομάχου 
άπό έζ, έπτά, ένδεκα έτών. Είς δέ άπό δέκα 
έζ έτών

Μέχρι τοΰδε ήρκέσθησαν νά άφαιοοΰν μό
νον τούς καρκινωματώδεις καί σοδαρώς βε 
βλαμμένους στομάχους. Άλλά δυνάμεθα νά 
πριδωμεν ότι δέν Θά σταθή έως έδώ ή χει 
ρουργία 'Ο Μετσιΐκωφ μάς έκαμε νά δίδω 
μεν τό ωφέλιμον τής έζαφανίσεως τοΰ πα- 
χέως ήμών έντέρου, οργάνου έπιβλαβοΰς. 
αίτιας τοΰ πρωίμου γήρατος καί τής συνε
χούς δηλητηριάσεως Άλλά διά νά έέαφ.ανι 
σθή τό έντεοον δέον κατ' άρχάς νά έζαφα 
νισθή ό στόμαχος. Διότι άνευ έντέρου πού 
νά Θέσωμεν τά ύπολείμματα τής πέψεως;

Άνευ στομάχου ή μικρά αύτη δυσκολία θεω 
ρεϊται άποσοβηθεΐσα. Θά τρεφώμεθα οι ’ ύπο 
δορείων ένέσεων,τά «βάτερ κλόζετ» θά καταν 
τήοωσι κάτι περιττόν Θαυμασία προσδο
κία ! Όπως έλεγεν ή περίπου όπως ελεγεν 
ό έζαίρετος Βολταϊρος οΐ έγγονοί μας θά 
ίδοΰν ώραΐα πράγματα !

Docleur Οχ

Ό κάμνων / άΟη πολλά μανθάνει.
"Οστις συχνά σπ-ίρει δέν θερίζει πάντοτε.
Ό καλός κυνηγός δέν κυνηγά συγχρόνως λα

γούς καί πτηνά.
Ό οθάνων αργά δέν ευρίσκει θέσιν.
Ό ζώ> μέ πίσιωσιν ζτ, μέ εντροπήν.
Ό έχων καλόν γείτονα έχει καλήν πρωίαν.
Οταν ό οφις τελευτήση, τελευτά καί τδ δηλη

τήριων του.
Όταν ό Θεδς δέν θέλει, ούτε οΐ “Αγιοι θέλουν.
Ό έμπορος δέν κερδίζει δταν κοιμάται.
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ΚΑΙ ΦΪΣΙΚΙΙ ΑΝΑ1ΙΤΤΞΙΣ ΐϋϊ ΝΕΟΣΣΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΩΑΣΜΟΝ

άνω μετά τινων έν τώ μεταξύ διακοπών, κα 
θώς ή ριήτηρ όρνις εγκαταλείπει άπό καιρού 
εις καιρόν τά ώά, όπως άποψυχρανθώοιν ό
λίγον.

Ό είπών ότι ό άνθρωπος εΐνε τό «μάλ
λον αδηφάγου τών σαρκοβόρων» είχε μέγα 
δίκαιον ώς έκ τών άκολούθων γραμμών θέ
λει άποδειχθή. Διότι τί άλλο δύναται νά 
σημαίνει πορά αιμοχαρή απληστίαν, τό νά 
έκνεοττεύη μέν καί νά τρέφη μικρά πτηνά, 
άλλά νά κάμνη τοϋτο πρός μόνον τόν σκοπόν 
όπως παρασκευάση αύτά διά τόν φάρυγγά του;

Η τεχνητή όρνιθοκομία εΐνε έφεύρεσις 
τής ανθρώπινης λαιμαργίας, έγνώριζον δ’ 
αύτήν προηγουμένως οΐ Κινέζοι καϊ οί πα 
λαιοί Αιγύπτιοι. Ό τεχ νητές έπωαομός τών 
ώών έγίνετο ήδη άπό πολλοϋ έν τώ 
τών Πτολεμαίων 
βέως χάριν 
άνακουφίσε - 
ως τών έπ! 
πολλάς ήμέ
ρας αναγκα
ζόμενων νά 
έπικάδηνται, 
έπί τών ώών 
ορνίθων, άλ 
λά μόνον χσ 
ριν τής γα
στριμαργίας 
των, διότι αί 
άτυχεΐςόρνι 
θες έφ ’ όσον 
έκάθηντο ' 
έγέννων τά 
ώά των, —! 
διότι ή εργα
σία των έγί
νετο βραδέως 
καί έν ομι- 
κρώ. Εντεύθεν ι, 
αυτός ν’ άναλάβη 
έν τούτοις μεθ όλην τήν τέχνην καί τάς

ώ χώρα
καί τών φαραώ, όχι βε·

δέν

και

τής Εύρώπηο καί παν- 
Αμερικής ιτών Ήνω-

Είς πολλά μέρη 
ταχοΰ σχεδόν τής 
μένων IΙολιτειών δηλαδή ύπάρχουσι μεγάλα 
ορνιθοκομεία έν οΐς εκατοντάδες χιλιάδων 
ορνίθων γεννώνται κατ' έτος διά τής τέ
χνης. Έν τούτοις δέν Οά ήτο άδιάφορον διά 
τούς ήμετέρους άναγνώοτα; άν σύν τή πα 
ραθέσει τών οικείων εικόνων έκάμνομεν έν 
ταϋθα καί ε'λίγας παρατηρήσεις περί τής 
φυσικής άναπτύϊεως τοΰ νεσσοϋ έν τώ ώώ.

Η είκών ι. δεικνύει ώόν γονιμοιηθέν καί 
καί κατάλληλον είς έπωασμόν καί τό μέν 
κέντρον σημαίνει τό έν τώ κρόκω ύπαρχον 
σπέρμα, έν ω περιέχεται τό κύτταρσν τοϋ 
εμβρύου, τό δ1 *----------"*

μέραν, ότε πλέον εύκρινώς διακρίνονται έν 
τώ νεοσοώ ή κεφαλή κα! οί οφθαλμοί αύτού

Έν τή 6 είκόνι φαίνεται ή εξωτερική οψις 
τού ώοϋ τήν δεκάτην έκτην ήμέραν.

Η είκών 7 παριστάνει τόν έντελώς άνε 
πτυγμένον καί τούς πρώτους βλαστούς πτε 
ρύγων φέροντα νεοσσόν τήν οωδεκάτην ή 
μέραν τού έπωαομοϋ.

Έν τή είκόνι 8 φαίνεται ό νεοσσός έτσι 
μαςόμενος νά έξέλθη τής φυλακής του. Η 
9 είκών δεικνεύει τό διαρρηγνυόμενον ώόν 
καί τέλος ή ιο παριστάνει τόν νεοσσόν έν 
συναισθήσει τής έλευθερίας του έξερχόμενον 
εις τό φώς τού κόσμου καί μετά περιφρονή- 
σεωο ποδοποτούντα τό διερρηγμένον κέλυ- 
φός του.

Διά νά καταστή δέ εύνόητον. πώς ό νε
οσσός τό σχετικώς στερεόν κέλυφος τού σώ
ματός του δύναται νά θραύση παρετέθη 
καί ή είκών ι ι, ήτις έναργώς δεικνύει τό 
ίδιόρυθμον σχήμα τού ρά. φους του. Μετά 
2- ώρας έν τή έπωσοτική θήκη άναπτυσσε- 
ται ή ξωϊκή δύναμις τοϋ νεοσσού μετά δέ 
^8 δύνανται ευκόλως νά παρατηρηθώσιν καί 
αί κινήσεις τής καρδίας του. Δισρκοΰντος τοΰ 
έπωαομοϋ όλον τό έν τώ ώώ ύγρόν άπορ 
ροφάται καί χρησιμοποιείται είς θρέψιν τοϋ 
έμβρύου Ο περιέχων τον άέρα χώρος βαθ
μηδόν γίνεται μεγαλείτερος. έν ω τό έμβρυον 
γίνεται, ούτως είπεΐν μικρότερου διότι τά 
διάφορα αύτοϋ μέλη ένεκα τοϋ στενού χώ 
ρου διατάσσονται καταλλήλως τό έν ύπέρ τό 
άλλο. Τήν 15η ήμέραν έξαφανίέονται σχε 
δόν όλα τά έξωτερικά αίματοφόρα άγγεΤα 
συγχρόνως δέ έρχονται αναπτυσσόμενοι κατά 
μικρόν καί αί πτέρυγες τό σταδίου δέ τούτο 
άκριβώς ci Κινέζοι συνειθίζουν πρό πάντων 
νά τρώγωσι τά ώά. Τήν εικοστήν ημέραν 
αρχίζει ό νεοσσός νάκρούη διά τοϋ ράμφους 
του τήν έσωτερικήν παρειάν τοϋ κελύφους καί 
τήν εικοστήν πρώτην τέλος κατωρθώνει νά 
θραύση αύτήν καί έξέρχεται τής φυλακής του.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ

TO NEON

ΤΑΒΕΙΔΙΟΝ ΜΟΥ
(Συνέχεια έκ τον προηγ )

Είναι οί λεμβούχοι, οίτινε; έπήδησαν ήδη 
έπί τοΰ πλοίου.

— Τό πλοΐον θά μείνη όλη νύκτα, μοί λέ
γει ό πλοίαρχο: τότε, έρωτηθείς, έχομεν νά 
πάρωμεν καί νά δώσωμεν πράγμα.

Καί λαβών τήν ράβδον μου έπήδησα καί έγώ 
έπϊ λέμβου καί μετά μικρόν κωπηλασίαν εΰρέ- 
θην έπί τή; άκτής.

Τό ’Αϊβαλή είναι μικρά πόλις μέ στενά; 
οδού: καί πολλάς συνεσφιγμενας οικία;, κατοικεΐ- 
ται οέ ώ; έπί τό πλεϊστον άπό χριστιανού: εύ
πορους καί φιλέργου:, οίτινε; καί εμπορεύονται 
πάντες μετά ευσυνειδησίας καί άκριβεία;. Δ:’ 
οπερ καί προοδεύουν καί άγαπώται παρ’ όλων.

Άπο ασήμαντου χωρίου αί Κυδωνίαι πρό τή; 
Έλλ. έπαναστάσεω; άνεδείχθησαν τάχιστα είς 
πλουσίαν καί έμπορικωτάτην πόλιν, χάρι; εϊ; 
τά προνόμια, άπερ ίερεύ: τις Ίω. Οικονόμο; 
κατώρθωσε νά επιτυχή διά τό χωρίον. τή 
βοήθεια πασσά τίνος, δν ώ; λέγεται είχε σώσει 
κατά τήν πυρπόλησεν τού Όθωμ. στόλου εϊ; 
Τσεσμέ. Τω 1817 είχον 20 χιλ. κατοίκους 
καί πλεΐστα βιομ. καταστήματα. Αί Κυδωνίαι 
συγχρόω: ήκμαζον έπί παιδείγ.. εί; τό έλλ. δέ 
αυτών γυμνάσιον ίδρυθέν τφ 1803 έδίδασκον 
οί διαπρεπέστατο·, διδάσκαλοι, ώ; ό Γρηγόριο; 
ό Σαράφτς, Βενιαμίν ό Λέσβιος, Θεόφιλο; Καΐ- 
ρης, Ευστράτιο; Πέτρου καί έφοίτων περίπου 
■550 φοιτηταί, κατ’ έτος. Άλλ* ή πόλις κατε- 
στράφη κατά τά; άρχάς τής Έλλ. έπαναστά- 
σεως. Έπί τών ερειπίων αύτή; άνιδρύθη ή νέα 
πόλις, έχει δέ ήδη περί τάς 30 χιλ. κατοί
κου;, ωραία; σχετικώς οικοδομάς καί ναούς με
γαλοπρεπείς, έλλην. Γυμνάσιον καί άλλα σχο
λεία. άριστον νοσοκομείο·? κ.τ.λ. Οί κάτοικοι, 
άπαντε: Έλληνες ορθόδοξοι, ασχολούνται εί; 
τό έμπόριον τού έλαίου, σάπωνος, δερμάτων, 
αλεύρων κα'. ρακής.

Ήτο ήδη εσπέρα οτε έξήλθον καί μόλις έ- 
πρόφθασα νά ίδω τόν κ. Κ. Κο.τάξήν, έμπο
ρον, καθοσον οί λοιποί συνδρομηταί μου είχον 
ήδη κλείσει τά γραφεία καί καταστήιζατά των 
καί είχον άποσυρθή ούτοι.

Μετέβημεν είτα είς το καφενεΐον δπου έμεί- 
ναμεν έπ ’ αρκετόν καί επειδή ήτον ή ώρα τοΰ 
δείπνου, ό κ. Κονταξή; δέν μέ άφήκε νά έπα
νέλθω τόσον ενωρίς εΐ; τό πλοΐον, άλλά μέ έ- 
κράτησε και προσέφερε τό δεΐπνον, καϊ είτα 
περί τήν δεκάτην ώραν μέ συνώδευσε μέχρι τή; 
ακτής, δπου μέ κατευώδωσεν. Ό κ. Κονταξή; 
εί?α·. κάλλιστο; νέο; καί φιλόξενος, έκ τών καλ-

δέ κάτω μέρος τής εσωτερικής 
οφαίρσς. ού 
τως είπεΐν, 
δεικνύει δύο 
παχείας και 
ώς σχοινιά 
περιστραμμέ- 
νας προεκβο 
λάς τής μεμ
βράνης τού 
κρόκου δι ων 
ούτος στηρί
ζεται είς τήν 
περί τό λεύ 
κώμα μεμ
βράνην καί 
ούτω προφυ- 
λάσσει τό εμ
βρύου άπό 
πάσης βλά 
οης. τό 
μεταξύ 
λύφους 

μόνον άέρα

-4! Λιάι/υραι i/ΰοη·; Γυΰ Α»<ιι·ΐο/<έ>τ>ν iui>r.

ώρμήθη λοιπόν ό άνθρωπος 
-η τήν έρ·|ασίαν ταύτην

δέ 
κε 
καί 
πε-

προσπάθειας του δέν κατώρθωσε νά έξαγάγη 
έκ τών ώών τους νεσσοούς ταχύτερον παρά 
ή φυσική μητρική θερμότης. Βεβαίως τούτο 
προήρχετο έκ τής άτελείας τών μέσων 
άτινα μετεχειριώοντο οί παλαιοί έκεΐνοι άν 
θρωποι σήμερον όμως ότε τά πάντα κινούν 
ται οια τοΰ άτμού, κατεσκευάσθησαν διάφο
ροι έπωαστικαΐ μηχαναί αί όποιοι έργάξον 
ται μέν καί αύταί όπως ή φύσις έπί τρεις 
έβδομάδας πρός έκνεόττευσιν. έκτελοϋσιν 
όμως τήν έργασίαν των ταύτην μετά πλεί
ονος άκριβείας, θερμαίνουσαι τά ώά άπό τών

μεμβράνης φαινόμενον κενόν 
Ρ,έχε·

Εν τή 2 είκόνι φαίνεται το ώόν μετά 
τρίωρου έπωασμόν. οτε τό έμορυον σημαν- 
τικώς άνεπτύχθη καί έσχηματίοθησαν ήδη τά 
κυριώτερα αίματοφόρα άγγεΤα.

Ή είκών 3 δεικνύει τό ώόν οΐον εινε τήν 
τρίτην τοϋ έπωαομοϋ ημέραν, ότε άπαν αύ 
τού τό περιεχόμενον έλαβε μορφήν άνα 
πνέοντας όντος έν ω ύπάρχει ήδη ή καρ 
δία καί κυκλοφορεί τό αίμα.

Η είκών φ παρέχει τήν όψιν τοϋ τήν 
έκτην ημέραν πρό τοϋ φωτός τεθέντος ώοϋ 
ή οέ 6. είκών παρέχει τήν εσωτερικήν όψιν 
τού ώοϋ μετά τήν έκτην τοϋ έπωαομοϋ ή-

— "Ανευ λογιστικής οί έργολόόοι ναυαγοΰσι.
— Ό υπάλληλος δέον νά πείθη.
— Ή πρωινή έόέγερσις ίπιδάλλεται ϋπδ τής ίχ- 

γασίας.
— Ή έντιμος διαγωγή έφελκύει τδν σεόασμόν.
— Αί γνώσεις εφαρμόζονται είς τά πρακτικά γοα- 

φεΐα.
— Ίΐ ηθική επιβάλλει καθήκοντα.
— Ά.ευ μορφώσεως δ άνθρωπος καταντά ίφου.
— Ή μαθητεία άμείβεται έν τώ έμπορίω,
— Ό έμπορος είνε τδ θεμέλιον, δ τραπεώτης ή 

στέγη τοϋ έμπορίου,
ϊ. Ζ.



304 Η ΦΥΣΙΣ Η Φ ΥΣΙΣ 305

λιστών ό ’ έμπορων τοϋ τόπου.
Τήν επαύριον περί τό λυκαυγές άπεπλεύσα- 

μεν έκεϊθεν καί μετά παράκτιον πλοϋν παρά 
τήν ’Ασίαν, πρός τήν εσπέραν άφίχθημεν είς Δαρ
δανέλια .

Ένταϋθα ώς γνωστόν τά πλοία σταματούν, 
καί άφοΰ δείξουν τά νηολόγειά των πιστοποιη
τικά, τοϊς επιτρέπεται ό διά Κωνσταντινούπο
λην πλους τοΰ πλοίου.

Άφοΰ παρεμείναμεν εις Δαρδανέλια περί τήν 
μίαν ώραν διά τάς συ-.ήθεις διατυπώσεις τή; δια- 
βάσεως τών στενών άπήραμεν περί τήν 6ην τής 
νυκτό; μέ καιρόν εΰδιον καί θάλασσαν ήπιαν, κα- 
τευθυνόμενοι εΐς τά υδατα τοΰ Μαρμαρά καί τήν 
Προποντίδα, δπως ίλθωμεν ειτα είς τήν Κων- 
στα-.τινούπολιν, τήν βασιλίδα τών πόλεων καί τό 
έσαεί μήλον τών διπλωματικών βλέψεων καί ε
ρίδων.
Μετά δίωρον πλοΰν διά μέσου στενών καί άκ 
τών ήρξατο βαθμηδόν ή νυκτερινή αύρα νά μάς 
κουράζη και περί τήν 9ην ώραν περίπου κατελ- 
θόντες ει; τά ιδιαίτερα διαμερίσματα μας, κα- 
τεκλήθημεν άπαντες οί έπιβάται.

Τήν πρωίαν μέ τάς πρώτας τοΰ ήλιου άκτϊ 
να; εΐμεθα ήδη έπί ποδός και άλλοι τών επιβα
τών ήτοίμαζον τάς άποσκευάς των, άλλοι έπι- 
νον τον καφέ των καί άλλοι εϊχον άνέλθει έπί 
τοϋ καταστρώματος καί παρετήρουν τά άνελισ- 
σόμενα πρό αύτών τοπεΐα.

Εΐμεθα ήδη έξωθι του Αγίου Στεφάνου, προ 
αστείου τής Κωνσταντινουπόλεως, ής τά περί
χωρα καί βαθμηδόν ή πόλις μετά τών θεαματι
κών αύτής υψωμάτων, μιναρέδων καί κτιρίων 
ήρξαντο ν ’ άναφαίνωνται καί νά παρουσιάζωσιν 
όψιν θαυμασίως έξαισίαν. ΊΙ Κω σταντινούπο 
λ'.ς έζ άπόψεω; καί ίδια άπό τών πλοίων εΐς τόν 
κατά πρώτην φοράν έπισκιπτόμενον τήν βασιλίδα 
τών μεγαλουπόλεων, παρουσιάζει άκατανόητον 
συγκινητικόν αίσθημα.

Εινε ή ιστορία της, ή θαυμασία καί μονα
δική τοποθεσία τις, τό παρελθόν της, τό μέλλον 
της, η άλλο τι άκατάληπτον, άγνωστον τυγ
χάνει ήμϊν, τό βέβαιον δμως είναι, δτι πάντες 
έκδηλοϋσι τήν αλήθειαν ταύτην καί άπορούσι δι- 
ατί καταλαμβάνονται έκ σεβασμού καί συγκι 
νήσεως τή: θέα; τής ίεράς ούτως είπεϊν μεγα- 
λουπόλεως. Καί αληθώς ήτο καί έσεται ιερά 
καί δή θεΐα ή έκτακτος αύτη πόλις διότ· συγ- 
κεντροϊ έν έαυτή τά προσόντα δλα μεγάλης 
καί σεβασμία; παρακαταθήκης, μεγαλοπρεπούς 
καί ευφροσύνου τεμένους.

Όρίζων γλυκύτατος, ούρανός λαμπρότατος, 
κλίμα εύκραέστατον,ατμόσφαιρα δροσερά τό θέρος 
συγκερασμένη τόν χειμώνα, θέα άκρως εύάρεστο; 
καί ποθητή, ένδιαφέρον εΰχάριστον καί διδακτι
κόν, άπόλαυσι; απέραντος, καί άπαράμιλλος, δια- 

βίωσις μοναδικώς επαγωγός καί ελκυστική ιδίως 
είς τά περίχωρα καί τάς έξοχάς, ιδού ή πιστό
τατη εϊκών τής συγχρόνου Κωνσταντινουπόλεως 
καί ή ακριβής περιγραφή τής μεγάλης πύλης δι ’ 
ής συγκοινωνεί ή Εύρώπη μετά τή; ’Ασίας, ή 
Δύσις μετά τής ’Ανατολής καί ή παρακμή μετά 
τής παρθένου έτι γή: τής έπαγγελίας, ήτις ανέ
καθεν έπέπρωτο νά καταστή ή κοιτίς καί τό 
κέντρον τής άνθρωπότητος, τή; προόδου, τοΰ 
πολιτισμού καί τής αλληλεγγύης τών ποικλων 
φυλών.

Ή Κωνσταντινούπολις, ώς γνωστόν, συνδέει 
τήν Ευρώπην μετά τής ’Ασίας, τήν Μεσόγειον 
μετά τού Εύξείνου, τήν Ρωσσίαν μετά τοΰ κό
σμου δλου,τήν 'Ανατολήν μετά τής Δύσεως, τόν 
πολιτισμόν μετά τής βαρβορότητος καί τήν 
’Ορθοδοξίαν μάτά τοϋ καθολικισμού.

Άλλά μή λησμονώμεν καί τήν δουλείαν μετά 
τή: ελευθερίας. Ή Κωνσταντινούπολις είνε τό 
νεώτερον μωσαϊκον τής συγχρόνου ιστορίας τής 
πολιτικής, τή: διπλωματίας καί τών τή; μηχα
νορραφία;, έτι δέ καί έπικρατήσεω; τής θελή- 
σεως τοϋ ισχυροτέρου. Ένταϋθα μόνον τό μυ
στηριώδες κυριαρχεί έπ! πάσι, μετά 50 δέ έτη τά 
χρονογραφικά θ’ άποκαλύψουσιν πολύ περίεργα 
και παράδοςα πράγματα, έκ τών οποίων τά έθνη 
θ’ άντλήιουν διδάγματα καί θά καρπωθούν πο
λύτιμα διά τό μέλλον έφόδια.

Μετά τά; συνήθεις καί τυπικά; έν τοΐς τελω
νείο·.; διατυπώσεις, καθ’ άπαντα; τούς οθω
μανικούς λιμένας, τών διαβατηρίων καί απο
σκευών, πας επιβάτης είναι ελεύθερος νά κυκλο
φορήσει είς τήν πόλιν.

Είσήλθον λοιπόν εί; τάς πολυκλάδους τοΰ Γα
λατά οδούς μετά τοΰ αχθοφόρου μας, δστις έπί 
τοΰ στιβαροΰ ώμου του έφερε τήν βαλίζαν μου, 
ανήλθον μετ' ολίγον τήν κλίμακα μιά; πρός τό 
Πέραν άγούσης τοιαύτης καί μετ' ού πολύ ολίγον 
καταβεβλημένος έκ τοΰ κόπου ένεκαθιστάμην 
εντός ώραίου καί καθαρού σωματίου τοΰ έν τή 
όδφ Πέρα καλλίστου Ξενοδοχείου τής Μεγάλης 
Βρετανίας, τοϋ ρέκτου καί περιποιητικωτάτου 
ομογενούς κ. Δημοσθ. Χαλλά.

Ένταϋθα προσέρχονται πολλαί οικογένεια: ΐδίικ 
έζ Αθηνών καί εύρίσκουσιν άνεσιν, περιποίησίν, 
καθαριότητα, ησυχίαν καί τό βέλτιστον καλλί- 
στην και ποικιλοτάτην τροφήν και οικογενεια
κήν συναναστροφήν. Τήν δ’ έσπέραν μετά τό φα
γητόν άμιλλώνται έν τή αιθούση αί Κυρίαι καί 
Δεσποινίδες ποίι πρώτον καί καλλίτερου νά 
κρούση κλειδοκύμβατον καί νά τραγωδήση. Κατά 
τήν περίστασιν δέ ταύτην παρευρίσκοντο ή Κυ
ρία 'Ομήρου έκ Σμύρνης καί Ράλλη έκ Λονδίνου 
ό κ. Ρούσσο: στρατιωρικός ιατρός μετά τής Κυ
ρίας του, ό έν Βατούμ πρόξενος τή; 'Ελλάδος, 
ό κύριος καί ή κυρία 'Ηλιάσου έκ Σμύρνης, ό κ. 
Θεοχάρης έξ 'Αθηνών καί διάφοροι άλλοι διαβα

τικοί έπιβάται, άγγλοι, γάλλοι, γερμανοί κτλ. 
Ομολογουμένως δέ ό κ. Χαλλάς ιδιοκτήτης καί 

διευθυντής τοΰ Ξενοδοχείου έξ Αθηνών καταγό
μενος δέν παραλείπει τίποτε, ουδέ φείδεται δα
πάνη; καϊ κόπου διά νά περιποιήται καί ευχά
ριστή νυχθημερόν τήν καλήν καί τακτικήν πε
λατείαν του.

Τό Ξενοδοχεΐον τούτο τής Μ. Βρετ:νίας,σχε- 
τικώς δευτέρας τάξεως, συγκαταλεγόμενο: μεταξύ 
τών καλλιτέρων έν ΓΙέρφ ευρισκομένων,κεϊται έπί 
τή; ώραιοτέρα; καί κεντρικωτέρα: όδοΰ τοΰ Πέρα 
καί παρέχει οιαβίωσιν όντως ευχάριστοι καί ά- 
νετον.

Έν Κωνσταντινουπόλει διά νά εύχαριστηθήτε 
δέον νά έχητε μερικούς φίλου: καλούς καί στενούς 
γνωρίζοντας καλώς τήν πόλιν, τούς κατοίκου; 
καί τά περίχωρα, άλλως τε θά στενοχωρηθήτε 
θά δυσαρεστηθήτε καί θά φύγητε έκεϊθεν χωρίς νά 
ίδήτε τίποτε, καί δέν θά σα; άρέση ή πόλις.

Η Κωνσταντινούπολις ένέχει πολλά τά θέλ
γητρα καί τά καλά, τά περίεργα καί τά θαυ
μάσια, τά ευχάριστα καί τά ιστορικά, άλλά δέον 
νά σάς συνοοεύση τις καί νά σας τά έπιδείξη καί 
σάς τά έξεγήση. “Ανευ τούτου ή Κωνσταντινού
πολή δέν εινε άλλο τι ή μίγμα φίρδην μϊγδην 
ποικίλων πυκνώς κατφκειμένων διαφόρων οικιών 
άνωθι άλλήλων κειμέ ων μία μάζα ανθρώπων καί 
κτιρίων ποικίλων μορφών καί σχημάτων άμορφων 
ώ; έπ! τό πλεΐστον, ούδέν σαφώς παριστα.όν- 
των ή έμφαινόντων έκ τού πλησίον ή μεγαλού- 
πολιν πυκνοτάτην, σαθράν καί ρυπαράν,συνιστα- 
μένην έκ πολυποίκιλων κτιρίων καί οικοδομών, 
άνευ συστηματική: ρυμοτομίας.

Έν τούτοις ή Κωνσταντινούπολις είναι ώραία 
μοναδικώς ένδιαφέρουσα, υγιεινή καί πλήρης απο
λαύσεων, διδακτική δέ εΐς τό έπακρον καί προ- 
καλούσα ά.αμ ήσει: καί μελέτα:. Έπισκεφθ-ϊτε 
τή συνοδεία πάντοτε καλού φίλου σας τά ιστο
ρικά αύτής μουσεία καί κέντρα, τά Πατριαρχεία, 
τήν 'Αγίαν Σοφίαν και τά ιερά αύτής τεμένη, 
τά διάφορα ανάκτορα καί νεώτερα μεγαλοπρεπή 
κτίρια, τήν Υψηλήν Πύλην καί τούς μεγάλους 
καί ώραίους στρατώνα; της, τά αρχαία καί Βυ
ζαντινά αύτής λείψανα κτλ. καί θά άπορήσητε 
διά τό πλούτο; τών ιστορικών της κειμηλίων 
θά θαυμάσητε τήν 'Ανατολικήν καί Ασιατικήν 
επιδρομήν καί έγκατάστασιν, θά μελετήσητε τήν 
άξια · τής πεγαλουπόλεως καί θά μελαγχολήσητε, 
άν δέν κλαΰσητε, διά τό μεγαλεΐον καί τό κλέος 
τής παρελθούση; ελληνικής άκμής καί δυνάμεως 
τη;, ανπροσέξητε οτι χνά πάν βήμα καί απαντα
χού είς άπάσας τάς συνοικίας τής βασιλίδας ταύ
τη; τών πόλεων καί δλα τά διαμερίσματα κεν
τρικά καί απόκεντρα, θ’ άκούσητε τήν καθα
ρεύουσαν δμιλουμένην γλώσσαν,καί ούχί τήν χυ- 
δαϊκήν ή τό λεγόμενον λαϊκόν ιδίωμα δπερ απαντά
ται εί; πολλά μέρη τοΰ ελευθέρου Βασιλείου καί 

εί; τάς ’Αθήνα:. Αϊ, τότε θά ύψώσητε τόν πί
λον σας όπεράν ο τοϋ μετώπου σας, θά ύπερηφα- 
ιευθήτε κα! έξαπτωμένη; τής φαντασίας σας θά 
όμολογήσητε, ότι εύρίσκεσθε είς άλλην τινά Ελ
λάδα, ήν δέν έγνωρίζετε μέχρι τούδε.

Τοιαύτη έν σμικρογραφία ή Κωνσταντινούπο
λή, ήν άφ’ ετέρου έξυψοΰσι καί μεταβάλλουσιν 
αί ώραΐαι αύτή: έξοχα!, τά λαμπρά προάστεια 
καί αί θαυμάσια: πέριξ αύτής φνσικαί καλοναί καί 
τοποθεσία'.. Αί απειράριθμοι άνά τόν Βόσπορον 
κατάφυτοι παράλιοι κωμοπόλεις καί έξοχαί, μέ 
τά γοητευτικά αγροτικά οίκήματά των, αί έ
ναντι παρά τήν 'Ασιατικήν ακτήν καταπράσι- 
ναι χαριτωμένα·, νησίδες, Πρώτη, ’Αντιγόνη, 
Χάλκη καί Πρίγκηπο; ένθα τό σπουδαϊον μέρος 
ή αριστοκρατία τοΰ τόπου άλλοτε διεξετραγώ- 
δει, αί έν τή ’Ασιατική ακτή ώραΐαι κωμοπόλεις 
Χάϊ αρ Πασσά καί Φαναράκι, ό παρά τήν Ευ
ρωπαϊκήν τής Προποντίδες ακτήν ιστορικό; "Αγιος 
Στέφανος καί τόσαι άλλα: θελκτικοί καί ώραΐαι 
τοποθεσία: καί έξοχαί περικοσμοϋσι τήν Κων
σταντινούπολή καί καθιστώσιν αύτήν ού μόνον 
βασιλίδα άλλά καί κορωνίδα τών μεγαλουπόλεων.

Έκάστοτε ερχόμενο: λοιπον καί διερχόμε ο; 
έκ τής μεγαλουπόλεω; ταύτης δέν παραλείπω 
νά έπισκέπτωμαι τά μάλλον αξιοθέατα καί πε
ρίεργα μέρη, καί τήν φ ράν ταύτην τή συστάσει 
καί μεσολαβίσει τοΰ αγαπητού πρεσβευτοΰ καί 
πολυτίμου φίλου κ. Ίων. Γρυπάρη έπεσκέφθην 
κοί τό ιερόν τέμενος τής Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου 
καί παρέστην είς τό κατά τήν Παρασκευήν γι
νόμενον Προσκύ ημα. Είνε συνήθεια παρά τοΐς 
’Οθωμανοί;, ώς γνωστόν, νά μεταβαίνη τήν η
μέραν ταύτην ό Σουλτάνος μετά μεγάλης πομπής 
είς τόν ναόν, ζ·.0ζ παρευρίσκονται καί άπασαι αί 
άρχαί τής Πρωτευούση;.

Επειδή δέ ή παράστασι; αύτη γίνεται μετά 
πολλή; έπιδείξεως, συμπαραστατοϋντο; καί τοΰ 
στρατού καί έκτυλίσσεται άπασα ή παλαιόθεν 
έπικρατοϋσα Ασιατική πολυτέλεια καί ώραιότης 
υ.εταβαί.ουν κατά ταύτην καί πολλοί ξένοι, έπί- 
σημα πρόσωπα κτλ. Μόνον δέ οί ύπό τών πρε- 
σβε ιών συσταινόμενοι καί από τών ά .ακτόρων τού 
Γιλδ'ιζ δι’Ίραδέ γινόμενο: δεκτοί παρευρίσκομαι 
ε’.ς τήν μεγάλην ταύτην τελετήν.

Δύο ήμέρας μετά τήν εΐς Κωνσταντινούπολιν 
άφιξίν μου μετέβην εί; έπίσκεψιν τοϋ κ. Ί. 
Γρυπάρη, πρεσβευτοΰ τής Έΰλάδος παρά τή Α. 
Μ. τώ Σουλτάνω, τού τόσον εύδοκίμω; πάντοτε 
εξυπηρετούντο; τά Έλλ. συμφέροντα καί μετά 
λαμπρά: έν Αίγύπτφ υπηρεσίαν προαχθεντος εις 
τήν θέσιν τοΰ πρεσβευτοΰ έ . Κωνσταντινουπόλει.

(Έηεται ουνίχεια)
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"Αγαλμα μυστηριώδες

Πρό έτών εΐς τινα ’Ιταλικήν έκθεσιν, τών θεα
τών ή προσοχή περιεσπάτο ύπό τίνος λίαν περι
έργου άγάλματος, παριστώντοε τήν Μαργαρίταν 
τοϋ περίφημου έργου τοϋ Γκαΐτε' όπισθεν τούτου 
έπί καθρέπτου μεγάλου τοποθετηυέ-ου καταλλήλως 
ίοαίνετο έτερον άγαλμα παριστόν τόν Φάουστ.

Δέν υπήρχε βεβαίως αμφιβολία δτι διά νά φαί
νεται έπί τού καθρέπτου τό τοϋ Φάουστ άγαλμα έδει 
νά συνίβσινεν άντανάκλασίς τις. Άλλά πρό τοϋ κσ- 

θρέπτου εύρίσκετο τό όπισθεν μέρος τοϋ αγάλμα
τος τής Μαργαρίτας.

'Ένεκα τούτου ο! θεατοί προσεκτικώτερον διερευ- 
νώντες τό όπισθε ν μέρος τοϋ αγάλματος τής Μαρ
γαρίτας, παρετήρουν ότι έπί τής κόμης της έσχη- 
ματίίετο το πρόσωπον τοϋ Φάουστ, έπί τών χειρών 
της αί χείρες του καί t-ί τής πτυχής τής έσθήτοε 
της, τό ένδυμα τοΰ έραστοϋ της.

Ή έργασία του τεχνίτου ήτο τόσον επιτυχής, 
ώστε ό έν τώ καθρέπτη αντανακλώμενος Φάουστ 
έφαίνετο ώς αυτοτελές άγαλμα.

Διά τοϋ αύτοΰ τρόπου πλεΐστα όσα έπιστημονικά 
παίγνια έπιτυγχάνονται.

-<·| ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ϊιδηρόχολλα
Ίδοίι μία κόλλα έζαίρετος δια τήν στερέωσιν σιδή

ρου εν μαρυ.άρω
Έντός διαλελυμένη; ρητίνης προσδέσατε χίρχμον 

κοπανισμένου χαί ψιλοκοσκινισμένου, ούτως ώστε νά 
σχηματισθή ζύμη ρευστή.

Κατά τής επιδρομής των μυρμήχων.
Λάβετε κλάδους θύμου εκ τίνος χήπου χαί τοπο

θετήσατε τους έπ! τής οπή- έζ ής έζέρνοντα·. οϊ μύρ- 
μηχες ή έπ! τών διαμερισμάτων άτινχ έπισκέπτοντα'ι. 
Μετά δύο ημέρας ούδείς μύρμηζ θέλει άνχφαν».

Καθαρισμός των φουλαρΐων
Πρός καθαρισμόν τών έκ μετάζης φουλαρΐων συνι- 

στώμεν νά τά σ»πωνίσηται κατ' άρχάς διά ψυχρού ϋ- 
δατος, είτα τά έχπλύνετε ζαί στραγγίζετε. Τότε βρά
ζετε δράκα πιτύρων έν ΰδατι, διϋθεΐτε τό αφέψημα 
διά μέσου λι.οϋ υφάσματος χαί βυθίζετε έν αύτώ τά 
φουλάρια έπϊ τινα χρόνον' εΐτ> τά συνθλίβετε τά κρε
μάτε καί υγρά ακόμη τα σιδερώνετε.

Κάνες κοινής μελάνης

Άναμίξατε ίσα μέρη sei lie pot sse, aciile stilfocon- 
jngi· de la violanile, ρητίνης χα! ίίόραχος εις χόνιν. 
Ούτω θέλετε επιτύχει μάζαν χρωματιστήν, ήν κό
πτετε κατά τεμάχια, τρίβετε εις κόνιν χα! οΰτω έχετε 
ούσίαν εύδιάλυτον έν ύδατι, καί πχρέχουσαν μελάνην 
άρίστης ποιότητας

Διατήρησες των υφασμάτων

ΊΙ ϋποπρασινος πίσσχ, ήτις μενει μετά την αφαί" 
ρεσιν τοϋ ελαίου έκ τοΰ φλοιού τής σημύδας, χρησί" 
μου δια τους κατεργαστάς τών δερμάτων, δέν περιέ
χει οΰτε όςέα, οΰιε άλκολιοειδή κα! ένουυ,ένη μετά του 
οινοπνεύματος σχηματίζει ρευστόν ικανόν ·ά άντέ/η. 
μετά την άποξήςανσίν του,καί ε’.ς τήν ενέργειαν τοΰ 
οινοπνεύματος ετι, δι' ού πρότερον διελύετο.

ϊτίλόωσις κεράτων έλάφου

Τρίψατε τα κατ’ άρχάς μέ λεπτήν καί κοσκινι
σμένη·; άμμον διά νά άφαιρεθώσιν α! ρυπαρότητες καί 
αί ίνες’ είτα τρίψχτέ τα διά κόνεως rouge <1 Angli·- 
lei'l'e καί τριπόλεως κατόπιν καί αφοΰ τα τφογγίσητε 
καλώς περάσατε έν στρώυ-α βερνικιού ρητίνης.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ SYM2Q7AH EKASTOTE

Τά καλυντιχά τοϋ προσώπου
Πολλαί κυρίαι.φυσικώς, έπιδίδονται είς τήν ώςοίον 

τε εύπρεπεστίραν καί λαμπροτέραν διατήρησιν τοϋ 
προσώπου των, με-αχειριέόμεναι λευκαντικάς, το- 
νοτικάς καί μαλάκτικας σκευαοίας διαφόρους. Δέον 
όμως πολύ νά προσέχωσιν είς τήν έκλογήν τών 
σκευασιών τούτων, διότι αί πλεϊσται αποτελούνται 
άπό φάρμακα έπιόλαοη καί δηλητηριώδη, έπιφέρον-α 
λίαν προσκαίρως καί κατ’ επιφάνεια- ευνοϊκά απο
τελέσματα, μετ' ού οέ πολύ ρυτίδωσιν, ωχρότητα, 
κ.τ.λ.

Μία λοιπόν τών καλλιτέρων καί άθωοτέρων σκευα
στώ'/ είνε καί ή έδής ·, Λάβετε χυιιόν λεμονίου 
μετά γλυκερίνης καί ροδοστάγματος, γάλακτος ή 
μέλιτοε και ίπιτρίσετε τήν επιδερμίδα άφ’έσπέρας 
ή καί τήν πρωίαν. Τό λεμόνιον δέ κεκομμέ.ον είς 
λεπτός φέτας καί έπιτριβόμενον έπί τών έπιχλωα- 
σμάτων έίαλείφει και ταϋτα μετά πάροδον ολίγου 
χρόνου.

,Ιχ/1/i’.'V Util tll'if

‘ ·■ ■' ‘z4T'<

zkv. Λτί-' «di.
Λ
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ΠΝΕΤΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
(Δύο πνευματιστικα'ι διαλέξεις Ιν τη οΐκίτι τοΰ 

κ. Άχιλ. Χατζηπέτρου Ιν Βραΐλα).
ΣΤΝΕΝΟΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Εύρισκόμενος|έσχάτως κατά τάς άρχάς τοϋ παρελ
θόντος Νοεμβρίου έν Βραΐλα παρεκλήθην παρά τοϋ 
φίλου χαί σ^νίρομητοΒ τής «Φύσεως» χ. Άχιλ. 
Χατζηπέτρου τή 9η τοϋ μηνος, ίίπωςμιταβώ τήν έ 
σπέραν είς τήν οικίαν του καί πίωμεν τό τέϊον.

Ήτο ήάρ/ή του ίριμυτάτου έφετεινοΰ χειμώνας, 
ή χιών ε'χε καλύψει τό έδαφος ϋπέρ τό μέτρον και 
αΐ έσπεριναί συνα .αστροραΐ ήσαν ευχάριστοι καί άπα 
ραίτηται έν τοιαύτη π-ριστάσει, και διά νά μή 
αναγκάζεται τις νά κατακλίνεται π·.λύ ενωρίς ή 
πολυώρως καταγίνεται είς μελέτην.

Μετέβην λοιπόν περί τήν 9 1)2 ώραν καί ήσαν 
αί Κυρία: Άντ.γόνη, Κατίνα καί' Ανδρομάχη Γαρ- 
δελη, ό χ. Κωιστ. Δημητριάδης με ά τής συζύγου 
του Ελένης καί τής δεσποινίδάς θυγατρός των Κοί
της, ή Κυρία Ροξάνη Βολονάκη, ο κ. ’Αναστά
σιος Γιωργόπουλος, ό κ. Σπυρ. Λεβέντης, ό κ. 
Σπυρίδων Ζερβός, ή Κυρία Κατίνα Λεβιδου, ή Δε- 
σποιν ς Γεωργιάδου χαί ό κ. Άχιλ. Χατζηπέτρου 
μετά τής συζύγου της Πηνελόπης χαί των τέκνων 
των Κωνσταντίνου, Πολυβίου καί Ίωάννου.

Άφοΰ προσηνέχθη ήμϊν τό τέϊον μετά τών σχε
τικών πλακουντίων κτλ. παρεκλήθην παρά τής οί- 
κοδεσποίνης καί τών άλλων Κυριών νά έπιχειρήσω- 
μεν, εί δυνατόν, πνευματικήν τινα συνδιάλεξιν πα- 
ρακινηθεϊσαι είς τοϋτο έκ τών δημοσιευβ-ισών 
έσχάτως έν τν «Φύσει» πκυματιστικών διαλέξεων.

— Εύχαρί στως, ταΐς άπήντησά άν εϊχομεν έν τή 
συναναστροφή κατάλληλον μεσάζον πρόσωπον.

—Και δέν δύναταί τις ές ημών νά χρησιμ όση 
ώς τοιουτον ; ΎποβαλλόμεΟα είς δτι είναι ανάγκη. 
Έπιθυμοϋμεν πολύ κ. Πρίντεζη. καί Οά μας >ύ- 
χαριστήσητε όλους ά< ίδωμεν καί ημείς μίαν τοιαύ- 
την συνεννόησιν μετά πνευμάτων.

— Άφοΰ τόσον έπιμένετε, Οα προσπαθήσω, νά 
σας εύχαρισ.ήτω, άλλά δέν σας ύπόσχομαι περί τής 
επιτυχίας, καθόσον έςαρταται πολύ έκ τής έπιδεκτι- 
κότητος τοϋ μεσάζοντος

— "Αν δέν κάμνομεν ήμεις δϋνασθε νά προσλά- 
βητε οποίον θέλετε. Είναι έδώ αρκετοί νέοι καί νέαι 
Άν θέλετε, ό υιός μου Κωνσταντίνος ....

— Ας δοκιμάσωμεν τόν υιόν σας Κωνταντινον. 
Ούτος πάνυ προθύμως έλαβε χάρτην καί μο

λυβδοκόνδυλο» καί έκάθησε πλησίον μου έν τή 
τραπέζη τής παρακείμενης αιθούσης τοΰ 'Εστιατο
ρίου.

Πάντες έλαβο» θέσεις πέριξ.
Ό κ. Κωνσταντίνος Χατζηπέτρος ήν μαθητής 

τής τρίτης τάςεως τοΰ Γυμνασίου έν τώ ζυκείω 
τοϋ κ. Δόγγα, έν Βραΐλα καί ήλικίας 17-19 έτών.

— Έτοιμοι. Ποιον πνεΰμα θέλετε νά καλέσω- 
μεν ·, ειπον.

— Τοϋ κ. Γεωργίου Γαρδελη, πατρός τών Κυ
ριών έδώ.

— Μάλιστα, νά τόν καλέσωμ-.ν

Έπίκλησις. ΙΙαρακαλοϋμεν να έλθη τό 
πνεΰμα τοΰ Γεωργίου Γαρδέλη.

Μετ’ όλιγας τα> αντεύσεις καί μετακινήσεις τής 
χειρός τοΰ μεσάζοντος έγράφη άνευ τής συναισθή- 
σεως αύτοϋ :

Τό πνεΰμα. Γεώργιος Γαρδέλης. 
Έρώτησίς. Ήλθες, φίλτατε Γαρδέλη ;
Τό πνεΰμα. Ήλθα έδώ, ήλθα. 
Έρώτησίς. Ποιοι είναι οί πσρόντες ;
Τό πνεΰμα. ’Αντιγόνη, Κατίνα, Ανδρομάχη 

Δημητριάδης, Άχι'λεύς άγνωστος. Καίτη, ξένοι, 
συμμαθηταί, ύ .ηρέται.

Έρώτησίς Ποιαν εντολήν έχεις νά δώσν,ς 
εις τάς έδώ παρούσας θυγατέρας σου ;

Τό Πνεΰμα. Μή ΰπανδρευθή Κατίνα. Σκέψου 
μητέρα, γραία, υποστήριξες ανάγκη. ’Αντιγόνη ϋπο- 
μ^ή-

Έρώτησίς. Πότε έγκατέλειψες τήν γην;
Το πνεΰμα. Έγκατέλειψα την γήν τήν 20 

Φ:6ρουαρίου. (Μερικοί άντέτ-ιναν οτι άπέθανε τήν 
21, άλλ’ είναι ζήτημα ή διαφορά άν ληφθή ύπ' 
οψει πότε ό άνθρωπος αποθνήσκει καί πότε τό 
πνεύμα εγκαταλείπει τήν γήν)

Έρώτησίς. Νικόλαος Πουλόπουλος ποϋ εΰ- 
ρίσκεται;

Τό πνεΰμα. Είναι έδώ καί είναι κοντά μου.
Έδώ έσταματήσαμεν όπως συνέλθουν μερικοί έκ 

τής έκπλήξεως καί διότι ό μεσάζων εϋρίσκετο είς 
έκστασιν, ότε ή πλησίον μου καθημένη Κυρία Άν ι- 
γό·.η Γαρδέλη. ευειδής καί συμπαθής νέα, μέ πα- 
πετήρει μετά προσοχής.

— Ένθυμεΐσθε, τή λέ/ω τότε, οτι προχθές σας 
συνήντησα είς τόν κήπον, ναί σας είτον πώς εϋρί- 
σκεσθε έκεΐ μόνη καί άν θέλετε να σάς συνοδεύσω. . .

— Έμέ ; λάθος έχετε, Κύριε. . .
— Πώς; ένθυμηθεΤιε καλώς, μάλιστα δύο νέοι 

σάς παρετήρουν καί. . .
— Όχι έγώ Κύρι-·, λάθος έχετε.
Τήν παρετήρουν έν ταύτώ έπίτηδες καί μέ πα· 

ρετήρει είς τούς οφθαλμούς μετά προσοχής καί πε
ριέργειας οτε έξακολου’ώ:

— Καλώς Οά τό ίδοΰμεν αύτό. Κοιμηθήτε τώρα, 
κλείσατε τούς οφθαλμούς καί άκολουθήσατέ με

Ήσύχως έκλεισε τούς οφθαλμούς, έκλινε ολίγον 
τήν κεφαλήν, βαθέως άνεστέναςε καί ή μ-.ρφή της 
έλαβεν όψιν άγγελικωτάτην καί ώραίοτάτην, οπ-ρ 
παρατηρήσασαι αί Κυρίαι:

— Καλέ, ιδέτε τί άγγελος δτου έγεινε, είπαν τί 
εύμορφιά !

Τό πνευματιστικδν ταξεέδιον

— Λοιπόν τή λέγω τότε, θα φύγωμεν άπ’ έδώ, 
είσαι έτοιμος καί θα μέ άκολουθήσης.

— Μάλιστα, θά σάς ακολουθήσω, άπήντησε.
— Καλώς, ποΰ είσήλθ μεν τώρα; ποϋ εύρισκό- 

μεθα ; δύνασαι νά μάς εΐπης ;
— Είς τόν σιδηρόδρομον.
— Καί ποΰ ταξειδεύομεν ;
— Είς τό Βουκουρέστιον.
— Καλώς. Τώρα ποΰ εύρισκόμεθα ;
— Έφθάσαμεν είς τό Βουκουρέστιον.

( Επεται συνέχεια)

Γ0ΤΛΙΕΛΜΟΣ 0 Β',
ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΥΛΗ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγ.)

Άπομνημονβύματα Κυρίας έπί τδιν τιμών.

Κανείς περισσότερον τοϋ αύτοκράτορος δέν 
γνωρίζει τήν αξίαν τοϋ χρήματος.

Οΰτω τά χρηματικά ζητήματα τά χειρίζεται 
μετά σπα ία; άσυνειδησίας καί έλευθεριότητος 
κωμικής.

Κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1892 εί: εν πρό
γευμα, εί; τό ιστορικόν ανάκτορο» τοϋ Βερολί
νου, όταν ώμίλουν περί τοΰ προσεχούς ταξειδί- 
ου εΐ; ’Αγγλίαν τοϋ πρίγκηπος καί τής πριγκη- 
πίσσης τοϋ Μάϊνιγγεν, οΐτι·ε:είχον προσκηλθή 
ύπό τής βασιλίσση Βικτωρίας, ό Γουλιίλμο; Β’ 
άνέκραξεν:

— Μά αύτό τό ταξεΐδι Οά μοϋ κοστίση τρο
μερά ακριβά!

Καί κατέληξεν :
— Εΐνε ύπόθε«ις τουλάχιστον 10 μάρκων τό 

κεφάλι καί καθ’ ημέραν!
Τήν έπομένην αύ-ής τής παρατηρήσεως, ανα

ξιοπρεπούς οιά μονάρχην τής περιωπή; του, 
ήΑ.Μ. μας ειπεν, πάντοτε εί; τό πρόγευμα.

— Είμαι Ευτυχής αναγγέλλω» σας δτι έτε- 
λειοποίησα τά σχέδιά μου διά τήν διαρρύθμισιν 
τού Παλατιού. Άπεφά.σισα νά θέσω φραγμόν 
μεταξύ τοϋ κόσμου καί έμοΰ. Θά κτίσω έν 
ύπόστεγον πρό τοϋ παλατιού μου.

Αύτό Οά μέάπαλλάξη άπό τοϋ ν’ άκούφ τόν 
θόρυβον τοϋ κόσμου.

— Ό δήμο; θά συγκατετεθη νά θυσιάση αύτό 
τό διάστημα; ήρώτησεν ή πρίγκηψ τού Σάξ- 
Άλτεμβούρ, δστις κατά τήν ημέραν εκείνην 
έγευμάτιζεν εις τά ανάκτορα.

— Βεβαίω:, άπήντησεν ύ Αύτοκρατωρ, έάν 
έγώ συγκατατεθώ Οά γκρεμίσω ολα τά παλαιό 
σπιτα μεταξύ τών δύο οδών.

— Άλλά διά νά έκτελεσθή το σχέδιον αύτό 
πρέπει νά έξοδευθοϋν τούλάχιστον είκοσι εκα
τομμύρια, έξηκολούθησεν ό ύπουργός τοϋ βασι
λικού οίκου, ό βαρώ ος φόν Βέοελ.

— Ά I αύτό ολίγο μέ μέλει ! ειπεν ύ Αύ· 
τοκράτωρ.

Ευρίσκει τρομερόν νά έξοδεύη 10 μάρκα τήν 
ημέραν άπό τήν τσέπην του καί δέν ευρίσκει 
τρομερόν νά διαθέτη τό κράτος 20 εκατομμύ
ρια διά τάς φαντασιοπληξίας του.

Επικρατεί συνήθεια τά Χριστοΰγενα νά δί
δουν δώρα εΐ; τους ύπηρέτας τοϋ Ιίαλατιοϋ.

Φοβερά ύπήρξεν ή έκπληξίς μου, όταν τά 
Χριστούγεννα ήκουσα τόν Αύτοκράτορα νά λέγη 
εις τήν αύτοκράτειραν

— "Εδωσα διαταγήν εϊ; τό·· Μίσσνερ, μυστι- 

κοσύμβουλσν, διαχειριζόμενον τό ιδιαίτερον τα
μείο» τοϋ αύτοκράτορος, νά πληρώση μόνον 10 
μάρκα είς τού: οπερέτας.οί όποιοι μέ ύπηρετοϋν. 
Θέλεις νά δώση: καί σύ τάς αύτάς δεαταγάς 
είς τόν βαρώνον Μπίρμπαχ διά νά άποφϋγης τήν 
σπατάλην πολλών χρημάτων ;

Αργότερα έμαθα δτι οί ύπηρέται τοϋ αύτο- 
κράτορος είχαν λάβει 50 μάρκα διά νά κάμουν 
τά Χριστούγεννά των.

Όλοι οί άλλοι έπήραν μόνον 10 μάρκα.
*0 αύοοκράτωρ καθ’δλον τό έτοςΎέν κάμνει 

ποτέ κανέν φιλοδώρημα.
Οί έπαϊται, οί συναντώντες τον^αύτοκράτορα 

κατά τού; περιπάτους του, έφιππον, εις τό 
Πότσδαμ ή είς τό Βερολίνου λαμβάνουν τρία 
μάρκα.

Τή» Κυριακήν ό αύτοκράτωρ δίδει τά αύτά 
ποσά καί όταν μεταβαίνη είς τήν έκκλησίαν.

Ο Γουλιέλμος, ό όποιο; εί ε δούλος τών συ
νηθειών του, άνέστησε μία» συνήθειαν τών προ
γόνων του.

Άπαξ τοϋ έτους, τήν παραμονήν τών Χρι- 
στογέννων, φορ-ί μίαν πολιτικήν ενδυμασίαν καί 
πηγαίνει μόνος του, χωρίς ύπασπιστήν κανένα, 
νά περιπατήση είς τάς οδούς.

Άλλ’ αύ“ό δέν εμποδίζει τήν αστυνομίαν, 
υπεύθυνον διά. τήν ζωήν τοϋ αύτοκράτορος, νά 
τόν φρουρή διά τών οργάνων της.

Κατά τό διάστημα τοϋ περιπάτου του, δστι; 
τό» φέρει πολλάκις πέραν τών κιγκλίδων τού αρ
χαίου ανακτόρου, εύχεται αΚαλά Χριστούγεννα» 
είς όσους συναντά καθ' οδόν καί διανέμει χρυσά 
νομίσματα εί; πτωχούς.

*Ολαι αί πράξεις τής ζωής τού Γουλιέλμου, 
δπου τό χρήμα παίζει ρόλον, είνε απολύτως ακα
τάληπτοι.

Ποιος δέν ενθυμείται τούς πολύκροτους φιλιπ
πικού; τοϋ αύτοκράτορος έναντιον τής πολυτε
λείας τοϋ σώματος τών αξιωματικών;

«Οί συνταγματάρχαι, οί λοχαγοί καί οί ύπο- 
λοχαγοί Πρώσσοι, προεκήρυξεν ό ήγεμών, οφεί
λουν νά εύχαριστοϋνται εΐ: βίο· όχι πολυέξοδο».

« Ή ύπέρ τά εισοδήματα δαπάνη εινε ή πηγή 
όλω· τών κοινω ικών κακών.

«Μόνον οί στρατηγοί έχουν ανάγκην έξόδων 
παραστάσεως.

«Καί αύτοί δέ άκόμη οφείλουν να μή δαπα
νούν περισσότερα τών όσων έπιτρέπουσι τά μέ
σα των».

"Οπω; βεβαιωθή ότι αί διαταγαί του έλήφθη- 
σαν ύπ'| όψιν σοβαρώ:, ό αύτοκράτωρ προσκα
λείται εΐ; πρόγευμα άπό καιρού εις καιρόν^εις την 
λέσχην κανενός συντάγματος, άγγέλει δέ οτι θά 
πληρώση δέκα μάρκα διά κάθε άτομον, άπό αύ
τόν μέχρι τών άποτελούντων τήν άκολουθίαν του.

Ούδέ λεπτό·· έπ! πλέο· .
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< )ί αξιωματικοί έξοόεύουν τά μαλλιά τής κε
φαλή; των διά νά περιποιηθοΰν τόν αύτοκράτορα 
κζί αύτό; νομίζει οτι δαπανούν μόνον III μάρκα.

Ιδού κατά τινα τρόπον ό Γουλιέλμος εφάρ
μοζε: είς τού: αξιωματικούς του τήν οικονομίαν 
τήν όποιαν τούς διδάσκει.

Ιΐλα'.ώντα: οί φρονοϋντε; οτι οί περισσότεροι 
τών άςιωματιζών τής φρουρά: είνε πλούσιο:.

'Ολο·, είνε υιοί άνωτέρων υπαλλήλων φερόν- 
των τίτλου:.

Οί υπάλληλο: αύτοΐ γενικώς δέν έχουν είμή μέ
τριου; μισθούς κα: δέν ήμποροΰν νά βοηθήσουν τά. 
παιδιά των.

Πολλοί έκ τών αξιωματικών θέλουν, μολα
ταύτα, νά δ'.αλαμψουν καί νά έπ'.δεχθούν. 
Γνωρίζουν ολοι ότι μέσον νά προσελκυσουν 
τήν προσοχήν τοϋ αύτοκράτορος είνε νά είνε 
-ΐνοεουμένοι.

Αλλ’ όταν θελήσουν νά μεταδουν ει: χορον:, 
θέατρα, διασκεδάσεις, γυμνάσια, κυνήγια, πρέ
πει νά έξοδεύσουν πολλά. Οί ράπται άπό φόβον 
μήπως οέν πληρωθούν ζητούν πάντοτε ακριβείς 
τιμάς.

Έκ τούτου οί πλεϊστοι περιπίπτουν είς τάς 
παγίδας τών τοκογλύφων.

Κατά τήν ά-.οιξιν τοΰ 1897 διηγούντο οτ: ό 
πρίγκηψ τής < ΐύαλλιας είχε γράψει έπ·στολήν 
πρός τόν Βασιλέα Γεώργιον τής Έλλάδο:, πλη- 
ροφορών αύτόν οτι ό Γουλιέλμος Β*. έοήμευεν 
ολα τα χρήματα τών Ούέλφων και προσθέτων 
δτι ήδύνατο νά κάμη χρήσιν οίανδήτοτε τής 
πληροφορίας αύτή:. ΊΙ έπιστολή αύτή οέν 
έςέπληςε κανένα. "Ολοι εγνωρίζαμεν ότι ό πρί
γκηύ τή. Ούαλλίας έγ ώριζε πολλάκις καλλίτε
ρου ό,τι συ αίόαι.εν εί; τήν αύλήν τού Βερο
λίνου.

ΊΙ Ύψηλοτης του ήτο ό εμπιστευμένο: τήϊ 
αδελφή; του τή: αύτοκρατείρας Φρειδερίκου. Άπ 
αυτήν έμά.θανε τά πάντα. Ό,τι έλέγετο εΐί 
τά; Αυλός I Ιετρουπόλ» ω-, Κοπε-άγη; καί ’Α
θηνών. Αύλάς αποτελούσα; κέντρα πολιτική: 
ά.τιπρωσσικής ή μάλλον άντιγουλιελμικής. Δυ
στυχώς, ο θείος Μπερτί, όπως έλεγον έν οίκειό- 
ότητι εί; τήν Αυλήν τού Βερολίνου τδν πρί- 
γκηπα τή: Ούαλλίας. σήμερον Έδουαρδον Ζ'. 
ά τί νά στείλη τό γράμμα του άπ’ εύθείας εΐ; 
τά; ’Αθήνας, τό έπέρασε διά Κοπενάγης. οπω; 
το δ-αβάσουν καί έκεϊ.

Ή βασίλισσα Λουίζα έδειξε τήν έπιστολήν 
εί: τήν πριγκήπισσαν, ήτι: είχε κάμει άνω κάτω 
τόν Άλέςανδρον καί τόν Βίσμαρκ προ τινων έ- 
τών. Η Μαρία τοϋ Όρλεάν δέν έκράτησε τήν 
χαράν της έπ: τή σκέψει δτι θά ίδή τόν αΰτο- 
κράτορα τής Γερμανίας ταπεινομεύνον, διότι τόν 
μισεί κα’. τόν συγχαίνεται τόσον, δσον άντίστρό- 
φως ζναπζ την Γαλλίαν. Τότε λοιπό/ αυτή 

'τηλεγράφησε πρός όλους τούς πρίγκηπας της 
Εύρώπης. τούς όποιους έγνώριζεν έχθρούς τοϋ 
Γουλιέλμου, διά νά τού; άναγγείλη τήν είδησιν.

Άλλ' ήπατήθη μέ τόν έξάδελφόν τη; τόν 
Φερδινάνδον τή; Βουλγαρίας, οστις έπιθυμών νά 
εύχαριστήση τόν αύτοκράτορα τής Γερμανίας, 
τόν έπληροφόρησε περί τή: συνωμοσία;, τήν ο
ποία/ ειχον εναντίον του. *11 συνέπεια τής σο
βαρά; αύτή: ύποθέσεως δύναται νά περ'.ληφθή είς 
τού: εξής ολίγους λόγους.

Ό Γουλιέλμος διά μιας προσωπικής έπ στο
λής, ήτι;—πράγμα αλλόκοτο·/— ή-ο προσ··”ο· 
γεγραμένη άπό τόν πρίγκηπα Χοε.λόε, ήπ-ίλησε 
τον βασιλέα Χριστιανόν, δτι θά ύποστηρίξη τήν 
Τουρκίαν !

Τούτο έπραξε διά νά στενοχωρήση τόν πατέρα 
τοο βασιλέω, Γεωργίου τής Ελλάδος. Ή απειλή 
έφερε τό αποτέλεσμά της. Οί συνωμόται διελύ- 
Οησαν ζαί ή επιστολή τοΰ πρίγκηπος τής Ούαλ
λίας προς τον βασιλέα τών Ελλήνων έκάη ενώ
πιον του πρέσβεως τή; Γερμανίας έν Κοπενάγη.

Κατ' αύτόν τόν τρόπον τό διπλωματικόν μέ 
ρος τή; ύποθέσεως έληξεν. Έμενε τό προσωπι
κόν ζήτημα.

Ό Γουλιέλμος, οπω; καθαρίση τό ζήττ,αα τού
το, έγραψε μίαν επιστολήν λυσαλέαν πρός τόν 
Έδουάρδον, αγγέλλω·/ εΐς αύτόν, ότι θά έζήτει 
εξηγήσει; όταν θα συνήντα αύτόν κατά τήν έτη- 
σίαν θεραπείαν του είς τό Χαμβοϋργον. Ή 
απειλή αύτή κατά τά φαινόμενα δέν ανησύχησε 
καί πολύ τόν πρίγκηπα τής Ούαλλίας.

*0 Γουλιέλμος Β’, οπω; καί μερικοί έκ τών 
προγό ων των, αγαπά · ά τον προσκαλοΰν οί υ
πήκοοί του.

Συχνάκι; έπιβάλλει τήν παρουσίαν του, τήν 
δαπα-ηράν, εί; τά μέλη τή: αριστοκρατία; κα
θώς καί είς τούς ά-.ωτάτους υπαλλήλου; τού 
Πότσδαμ καί τού Βερολίνου.

Αί επισκέψεις του λαμβάνουν χώραν έξ α
φορμή; βαπτίσεων. γάμων, γενεθλίων. Τέλος 
ζατά τά; κυνηγετικά; του έκδρομά; επισκέπτεται 
όλους τούς πύργου; τή; Γερμανίας.

Κατά του; πρώτου; μήνας τοϋ έτους, ένεκα 
τών εορτών τή; Αυλή:, ή Α. Μ. ζυνηγεϊ γενι
κώς εΐ; τά περίχωρα τού Βερολίνου καί τού 
Ιΐδτσδαμ λαγωούς, φασιανούς, καί αγριόχοιρους.

Πολύς κόσμο; καλείται εΐς τά κυ ήγια αύτά.
Κατά τόν 'Απρίλιον ό Γουλιέλμος βοηθέ ι τους 

μεγάλου; δούκα; τού Σάξ καί τής Βάδη; νά 
σκοτώνουν μ.πεκάτσες.

( Επειαι αννίχεια)

t -

ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΡΩΣ:
/Συνέχεια καί τέέ.ο;)

'Ιδού ζαί πάλιν ημείς έν συναναστροφή στενή 
καί μεθ' ήμών καί ό Άγγλος κ. Φρύδ. Είχε τ·ρ- 
ματίση άλλοτε το περί τής έρώσης κομήσσης καί 
ηρωικής αδελφής τοϋ ελέους δραματικόν ανέκδοτόν 
του κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε έζ.ίν · τ'ο ένδιαφέ
ρον καί διήγειρ» τήν περιέργειαν πάντων διά τοϋ 
πόθου τοϋ μαθεΐν τήν τελικήν έξέλιξιν, μάλιστα 
δέ τών γυναικών, ών τδ εύαίσθητον ευρίσκει τρυ
φήν έν τοιαύταις κυρίως συγκινητικαϊς δΐηγήσεσι. 
Δ·.’ δ εύνόητον ό'τι οί πάντες περιέμενον ν' ά/.ού- 
σωσιν, οϊον υπήρξε το τέλος τοΰ θύματος τούτου 
τοΰ καθήκοντος. “Οθεν δ κ Φρύδ, μανιεύων τήν 
επιθυμίαν τών ομιλητών του, έξήγαγε τοΰ θυλα
κίου εφημερίδα τινά τής Μόσχας ζαί άνέγνω εΐς 
έπήκον πάντων τάς έξης γραμμάς.

—«Οί κάτοικοι τής Μόσχας ύπεδέχοντο τή 15η 
ίσταμένου μετά θαυμασμού κα! άγιου σεβασμού τδ 
ήκρωτηριασμένον θϋμα τοΰ καθήκοντος κα: τής 
προς τδν πλησίον άφοσιώσεως, τήν αδελφήν τοΰ 
ελέους κόμησσαν Ε. Κ. Οί ιατροί, ο: συνοδ-ύσαν- 
τ=ς αύτήν κατά τήν έκ Λίαπιαν είς Ρωσσίαν έπά- 
νοδον ζαί ήδη τήν νοσηλείαν αύτής άναλαβόντες, 
έξεφράσθησσν ύπέρ τοϋ δυνατοΰ τής σωτηρίας της. 
Κόσμος πολύς συρρέει καθ’ έκάστην, έρωτών τά 
κατ’ αύτήν, έν οΐς καί πολλοί ξένοι ά.ταποκριταί, 
σπεύδοντες να ί'δωσιν αύτήν, εί δυνατόν, ή ν' ά- 
κούσωσι περί τών περί αύτής περιπετειών».

Αύτα έλεγεν ή έφημερις έκτοτε δέ έσιώπησαν 
πλέον καί αί εφημερίδες καί ο κόσμος, άλλως τε 
καί διότι ή εποχή, ήν διερχόμεθα, έχει νά παρου- 
σιάση καί προβάλη πολλά ιά περιγραφής άξια 
γεγονότα καί συμβεβηκότα, διαδεχόμενα άλληλα. 
τών παλαιοτέρων ΰποχωρούντω/ προ τών προσφά
των. Έγώ όμως δυνάμενος κάλλιον παντός άλλου 
να λαμβάνω εΐδήσχίς περί τών κατ' αύτήν, έσχον 
κατ ' αύτάς έκτενεστάτην περιγραφήν τής έξελίξεω; 
τής άσθενείας τής ήρωίδος καί έπληροφορήθην στ: 
έσώθη μεν τοΰ θανάτου ή ταλαίπωρος κόρη έστε- 
ρήθη όμως άμφοτέρων της τών κνημών. Μή έχουσα 
δέ να έ/.πίση τι έκ τοϋ κόσμου τούτου καί Οελουσα 
ν' αφιέρωση τα επίλοιπα τής ύπάρξ-εώς της έτη τή 
προσευχή καί παρασκευή δ:α τήν μέλλουσαν ζωήν, 
μακράν τής τύρβης τών επιγείων, έπώλησε καί διέ- 
θηκεν είς αγαθοεργούς σκοπού; πάντα τά απέραντα 
πατρικά αύτής κτήματα καί άποσυρθεϊσα ένεκλείσθη 
είς τήν γυναικείαν τής Αίκατερινοσλάβης μονήν.

Το ζ ζάνιον όμως τής όμηγύρεως ήν παρόν καί 
έξιγαγον εφημερίδα έντόπιον. πριν ή έτι κα- 
ταπραϋνθη ή έκ τών λόγων του Άγγλου συγκί- 
νησις, άνέγνω τάς εξής, έμποιησάσας βαρυτάτην καί 
λίαν καταθλιπτικήν έντύπωσιν,γραμμάς.

— «Καί άλλοτε πολύς έγένετο κρότος καί πά
ταγος περί τών ειδυλλίων τών Κριμαϊκών άκτών, 
τών προσελκ-.ουσών ώς ό μαγνήτης τάς πάσης πε
ριωπής δ.σποΚας ρωσσιδας καί δή τάς τής υψηλής 
κοινών ας, τάς τιτλοφορούσα; ’ καί άλλοτε γέν.κή 
κραυγή άφέθη κατά τών οργίων τών έκεϊ κά:ω λαμ- 
βανόντων χώραν μεταξύ τών χάριν άιαψυχή; άπ: 

όλης τής αχανούς Ρωσσίας κατερχομένων άβρών 
δεσποινών καί τών μαυρειδερών κοί έστιν οτε ούχί 
αηδών οδηγών καί συνοδών, έν οις πλεονάζει τδ 
έντόπιον ταταρικδν στο.χεϊον, καί άλλοτε λέγομ.ν 
έξηγέρθη γενική κατακραυγή κατά τής καταπτώ- 
σεως ταύτης τή; ηθικής, πλήν ούδέν έκ τούτου κα
λόν προέκυψε ! τούναντιον μάλιστα τ'ο κακόν έπηύ- 
ξησε, καϊ άν ο: πέτραι, οί βράχοι κάί τά ρωμαν- 
τικά τοπεΐα τών άκτών έ είνων ειχον στόμα,πολλά 
τά μυστήρια Ο’ άπεκάλυπτον τώ διαβάτη καί ίσως 
θά ήκού^το ή φοβερά ηθική καταδίκη τών Οίκοδε- 
σποινών μας. αΐτινες έκ πόθου ρωμαντίκών περιπε
τειών δέν άποστέργουσι τάς τοΰ συρμοΰ πλέον κα 
ταστάσας ταύτας έκδρομά; μετά συ.οδών.

β Ελθε λοιπόν κοι ώνια σώσασα έτι ηθικήν τινα 
δύναμιν πάταξον νατά κεφαλής τ'ο κακόν τοϋτο. τό 
έπαπειλοΰν νά έςολοθρ ύση πολλάς οικογένειας, ώς 
καί τδ ζατώρΟωσεν ήδη, διότι μύρια οσα έχομεν νά 
φέρωμεν έν άνάγκη παραδείγματα τών τρομερών άπο- 
τελεσμάτων τής τοιαύτης διαφθοράς καί έκλύσεως».

'Ακούετε λοιπόν τάς έρώσας Ρωσσίδας; άκούετε 
τάς οϊΖοοεσποίνα; ; καί έπειτα μοί λέγετε ότι ύφί- 
σταται οικογένεια, ύφίσταται έρως ! ! Μάτην κοπι
άζετε προσπαθοϋντες, οπω; μέ πείσητε. Ή Ρωσσίς 
γυνή λαμβάνει τδν άνδρα. ώ; θά έλάμβανεν εν κά- 
'/ υμμα ί’να καλύψη τήν γυμνότητα τη; άπδ τοΰ 
κόσμου' Ώς νεάνις έχει άκόμη συστολήν τινά ή 
μάλλον κρατείται, φοβουμένη τάς συνέπειας, σπεύ
δει νά εύρη άνδρα σύζυγον μηδόλως προσεχουσα 
είς τά προσόντα ή ελαττώματα του. Χωλός, κολός, 
τυφλός, κωφός, αδιάφορον, τόν λαμβάνει καί κα
τόπιν ευρίσκει τδν καλλίτερου, τδν τελειότερον.'Ο 
δ' άνήρ αύτή; ; Ό ανήρ αύτή; αδυνατεί νά πράξη 
τ·. ή έπιχειρΤ όσα ή έφημερίς συμβουλεύει παρα- 
κατιοΰσα. Καί άνοιξα; καί πάλιν τήν έφημερίδα, 
ήτο μάζετο νά έξακολουθήση. ΊΙ τών παρευρισκο- 
ουως γυναικών υπομονή εΐχεν έςαντληθή, ή χολή 
εΐχεν ύπ·ρε/.χ=ιλίση κα: θα έπετίθεντο ώς γενναία: 
καρακάξα: κοτά τοϋ δεινού τούτου έχθροϋ τοϋ ω
ραίου φύλλου, άν οέν κατεπραόνοντο ΰπ'ο τών αν- 
δρών. οίτινες κατά βάθος εύρισζον πολ.λήν τήν δό- 
σ:ν τή; άληθείας έν τοϊς είρημένο·.;, έκτος μόνου 
τοϋ τέκνου τής Άλβιώνος, οπερ άνατραφέν έν χώρα 
ήθικωτέρα καί αυστηρότερων ηθών, έφριττε προ 
τών ούτωσΐ άποκαλυπτομένων κα! έν πά-η τή άη- 
δεϊ μορφή άπεικο/ΐζομένων φρικτών τής χώρα; μυ
στικών φθοροποιών πληγών,δι'ό καιτήν ανασκευήν 
τοϋ λαλήσαν.ο; άνέλαβε τήν φοράν ταύτην όμως 
μετά ποια; τίνος άγανακτήσεως κα: αποτροπιασμού.

— 'Απορώ, κύριοι είπε, πώς κλείετε τά δμματα 
υμών προ τών άναρ.θμήτων παραδειγμάτων γυναι
κείας άφοσιώσεως προ; τδ/ έαυτή; άνδρα. άτινα ό 
πόλεμο; ούτος έφερεν εί; τδ μέσον, άγνωστα μέχρι 
τοΰδε καί απίστευτα διά τδ ΰπερέχον κα: διαλά- 
μπον. 'Αγνοείτε λαιπδν κΐριοι, ότι τδ c'/θμα τής 
κ. Σ. τής συζύγου τοϋ ηρώο; τοϋ ϋπερασπιστοϋ τοϋ 
Πορτ-Άρθού; θάλει άποθανατισθή ύπδ τή; ιστο
ρίας καί δικαίως, άφ’ ού άποστέρξασα πάσαν μαλ.- 
Οακότητα, πρού τίμησε τήν παρά τδ πλευρδν τοϋ 
συζύγου κινδυνώδη, κοπιώδη θέσιν, έξ' ής έ- 
ξήλθε πληγωθεϊσα, άλλά μή καταβληθεΐσα καί 
ζινήσασα τδν θαυμασμόν τοϋ κόσμου διά τής αύτα- 
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παρνήσεώς της ! Καί μή δέν άνέγνωτε τάς περιπέ
τειας τής άλλης έκείνης ήρωίδος τοϋ Πόρτ-Άρθούρ 
ήτις μή δυναμένη νά ύποφέρη τήν στέρησιν τοϋ 
καλού της συντρόφου, τοϋ μαχομένου έκεΐ έν τοΐς 
φρουρείοις ήδη άπ ’ άρχής τοΰ πολέμου, ώς άπλοΰ 
στρατιώτου, άποφασζ-ι νά διανύση τόσην άπόστα- 
σιν, όπως καταφθάσασα εις Μαντζουρίαν, έκλιπα- 
ρήση τάς στρατιωτικά; άρχάς, ΐνα τη έπιτραπή ή 
είς Πόρτ-Άρθούς κάθοδος. ’Επειδή δέ τή ήρνή- 
θησαν, ένδύεται στολήν ά-δρικήν, κατορθοΐ διά τής 
πολιορκητικής τών εχθρών γραμμής απαρατήρητες 
νά διέλθη, και φθάσασα τάσσεται ώς εθελοντής 
αγνώριστος παρα τό πλευρόν τοϋ γενναίου συζύγου 
της και μαχεται κατ ’ ΐσην τών άνδρών μοίραν, 
και αποκτά οΰτω καίτοι γνωρισθεϊσα κατόπιν τήν 
στρατιωτικήν άδειαν νά μείνη έν τή πρώτη γραμ
μή αγωνιζ'.μένη, άφ’ οδ άλλως τε πολλοί άρρενις 
θά έζήλευον τήν άφοβίαν καί τόλμην της!

Ούδέν λοιπόν σημαίνει δι’ υμάς μία τοιαύτη γυνή 
ήτις πολεμοϊ ώπλ σμένη φέρει μακράν του πυρός 
τόν ανδρα πληγωθέντα, τόν νοσηλεύει, καί έπαν-ρ- 
χεται πάλιν μετά τήν άνάρρωσίν του άχώριστος 
αύτοΰ σύντροφος έν τί κινδύνφ μέχρι ου σφαίρα 
δολοφόνος εχθρική καταρρίπτει αύτήν νεκράν, τι- 
μηθεϊσαν έπαξιως τών άνδραγαθημάτων της. Τό 
όνομα αύτής σιωπώ άφιλων τήν ιστορίαν νά όμιλήση.

Άλλα μήπως θά μείνη άγνωστον τό όνομα τής 
γυναικός τοΰ συνταγματάρχου Μ. τής παραζολου- 
θούσης μετά ομίλου αδελφών τοϋ έλέους τό σύντα
γμα αύτοΰ, τής σχούσης τό άτύχημα νά ϊδη με
ταξύ τών τόσων θυμάτων καί τόν εκλεκτόν της !

Τις δέ δέν έχει άκούση τό όνομα τής το) μηράς 
έκείνης άδελφής τών δύο αδελφών συνταγματαρ
χών, μαχομένων τοΰ μέν έν Άρθούρ, του δέ έν 
Μαντζουρία, ών τά ονόματα φέρονται είς πάντων 
τά στόματα διά τήν γενναιότητα, καίήτις προσελ- 
θοϋσα άφοβος είςτάςτάξεις τών εχθρών ήτήσατο τήν 
άδειαν καί μετέδη είς ’Ιαπωνίαν πρός πιριθαλψιν 
καί νοσηλείαν τών έν τοΐς έκεΐ νοσοκομείοις κατα- 
κειμενων ομοεθνών της, μεταξύ τών οποίων και τό 
Ινδαλμά της, ό υποπλοίαρχός της !

Δεν είνε τοΰτο έρως εύγενής, υψηλός, απαρά
μιλλος !

Τι ωθεί τας χιλιάδας έκείνας γυναικών πάσης 
ηλικίας, καταστάσεως καί τάςεως, τάς τραπ-ιίσας 
αμα.τή κηρύξει τοΰ πολέμου πρός τά μέρη εκείνα 
ώς αδελφοί τοϋ έλέους ; τί ωθεί τάς οίκοι μενούσας 
είς έργασίαν άκούραστον πρός παρασκευήν τόσων 
καί τόσων άποστελλομένων πα·.ταχόθ-ν ιματισμών; 
Δέν εινε τοΰτο £-ω- μ=ν ού .ής πρός τόν άνδρα, έ
ρως έκείνης πρός τόν μνηστήρα, έρως δέ τής 
άλλης πρός όν συναπελθόν μετά τής καρδίας καί 
τών ελπίδων της! Δεν είναι αυτή οικογένεια, άφ ’ 
ου κατώρθωσε ν’ άναδειχθή τοιαύτη ν’ άναθρέψη 
τοιούτους ήρωας, τοιαύτας ήρωίδας! Μή, πρός 
Θ;θϋ, καταφέρεσθε τοσοΰτον κατά τών γυναικών, 
αφ ’ ου άλλως τε έσχετε τό άτύχημα. μ-ίναντες 
άγαμοι, νά μή τάς γνωρίσητε έκ τοΰ πλησίον καί 
κατά βάθος ώς συζύγους, οικοδέσποινας, και μη
τέρας ! Μή, κρίνοντες έκ μερικοτήτων τίνών, έρ- 
χεσθε εΐς γενικόν συμπέρασμα τοσούτφ θλιβερόν, 
αλλά προσπαθήσατε νά εΰρητε καί συμδουλεύσητε 

τά μέσα, δι’ ών καί τάς πεπτωκυίας ταύτας θά 
ανορθώσητε. Ζητήσατε τά αίτια τά παρασύροντα 
είς παραδρομήσεις τάς όλίγας έκείνας φύσεις, 
ών ή διαγωγή παρέχει ύμϊν άφορμήν τοιαύτης 
αναξίου κατα τοΰ γυναικείου φύλου καταφο
ράς. Φοβούμαι δέ μή έν τή ζητή σει καί έρενει 
ταύτη άνακαλΰψητε τά ίχνη τοΰ παραιτίου καί στό- 
νος μετάνοιας διά τά έξ έσφαλμένης ιδέας νατα- 
λα' ήματα έξέλθη τοϋ στήθους ύμών !

Διττός τις υπάρχει έρως : έρως πρός τήν πατρίδα 
καί έρως ο δύο καρδιών. Καί τόν μέν πρώτον, τόν 
πρός τήν πατρίδα μέγαν καί άκαταδάμαστον τρα- 
νώς έδειξαν καί αί γυναίκες, αΐτινες τόν κίνδυνον 
τής πατρίδος αίσθανθεϊσαι ώρμησαν άπό κοίνοΰ 
μετά ζήλου άπαραμίλλου παντοιοτρόπως εΐς τήν 
σωτηρίαν αύτής συντελούσα'.. ’Ακαταμάχητος ό έ
ρως τοΰ ύπέρ πατρίδος θνήσκονιος, πλήν έφάμιλ>ος 
αύιοΰ καί s τής παραγαγούσης τοΰτον τόν ύπέρ 
πατρίδος πίπτοντα. Ό έρως πρός τήν πατρίδα ώ
θεϊ ταύτην είς οιάοωσιν μέν τών ζώντων δι’ ένδύ- 
σεως καί τών -ραυματισθέντων διά νοσηλείας, όπως 
αναρρώσαντες πάλιν δράμωσιν όπου τό καθήκον 
τού; καλεϊ, είς ανπκατοστασιν δέ τών άνδρείως 
πεσόντων διά νέων βλαστών, άναπληρούντων τα 
κενά τών στρατιωτικών τάξεων. Άν δέ τόν δεύ
τερον τόν τών καρδιών έρωτα, δέν βλέπομεν γε
νικώς βασιλεύοντα, αν τό λεχθεν ύφ ’ ύμών, οτι 
ώς επι τό πλεϊστον τα συνοικέσια σήμερον γίνονται 
ένευ έρωτος, έχη έν μέρει καί δόσιν τινά άληθείας 
τινα νομίζετε τόν υπαίτιον ; Την ενοχήν τούτου υ
πέχει ή κοι ωνία καί κοινωνίαν λέγων τούς ανδρας 
εννοώ, οΐτινες ούδ-ποτε ήθελήσαμεν, οΰτε στέργο 
μεν έτι καί νϋν νά εΐσαγάγωμεν εις τήν κοινωνίαν 
ώς δρών καί ενεργούν πρόσωπον τήν γυναίκα ! Μή 
καταλαίοΰσα δέ τήν ίσην τώ άνδρι θεσιν αυτής έν 
τή κοινωνία ή γυνή λαμβάνουσα "σα τώ άνδρι τά 
πρός τόν βίου εφόδια, αποκλεισμένη άπό τής ελεύ
θερα; μορφώσεως καί παρασκευής δι’ έν οίονδή- 
ποτε βιοποριστικόν έπάγγελμα, σ»νωδά τή κλίνει 
της, άναγκάζεται. τρέμουσα πρό μέλλοντος σκο
τεινού. είς ό ρίπιεται άπαράσκευος καί ούχί ώς ό 
ανήρ, όπως παντΐ σθένει επιδίωξη τήν ευρεσιν συ
ζύγου, παρουσιαζομένου ένεκα τούτων όλων ώς 
σωτήρος, ώς Ικανού ν’ αντιμετώπιση τά πάντα 
έκείνης ύποβιδαζομένης είς ύποδεεστέραν βαθμίδα.

Τούτου λοιπόν ένεκα ή ταλαίπωρος κόρη αδυνα
τεί νά άναμένη τόν άνδρα του έρωτος, ώς μή προε- 
τοιμασθεϊσα καί μή διδαχθεϊσα νά ζή άφ ’ έαυτής 
αυτενεργοΰσα, καί παραδίδεται είς τόν έρασθέντα 
ή μή όρασθέντα αύτής καί ύπ’ αύτής άδιαφόρως. 
Έρως όμως έν αύ ή ύπήρχε καί θα έξεδηλοΰτο, 
άν ήδύνατο περιμένουσα νά συναντήση εκείνον δν 
κατόπιν έγγαμος ήδη έράται, καί κατακρίνεται ύφ’ 
ύμών ώ; έγκληματίσασα.

Πολλάκις πάλιν συμβαίνει καί έλευθέρα ούσα νά 
συναντήση τόν κατακτητήν της, πλήν έκεΐνος ή 
μή έρών η μή καταδεχόμενος δια λόγους τάξεως, 
ή ουσίας άποστέργει τόν μετ’ αύτής γάμον, καί τήν 
ώθεϊ είς γάμον μετά μή άγαπητοΰ άνδρός, γεγονός, 
όπερ φέρει κατόπιν είς διαταραξιν -.ής οικογενειακής 
αρμονίας, άν ή άτυχήσασα έχη μόνον τήν καρδίαν 
ώς οδηγόν καί κανόνα τών πράξεων αύτής.

Τό κατ’ έμέ, άν ή κοινωνία ήδύνατο νά άρη έκ 
τοΰ μέσου τούς ούς διατρέχει κινδύνους μία κόρη 
μένουσα άγαμος διά μορφώσεως καί άναπτύξεως 
αύτής άφ’ ένός προς δυνατήν αύτής διαβίωσιν έν 
περιπτώσει άγαμίας, πτωχίας, όρφανίας κτλ. καί 
διά τελείας καί άκεραίας ηθικής μορφώσεως τών 
νέων άφ’ετέρου, έθιζομέ·ων νά σέόωνται εαυτούς 
καί θεωρώσι τάς γυναίκας ώς έχούσας ίσα δικαιώ
ματα έλευθέρας έπαγγελμάτων έξασκήσεως, θά εδι- 
δεν είς τάς γυναίκας τό μόνον μέσον πρός ζήτησιν 
έρωτος καί Οά έμειοΰντο οΰτω πως τα δυστυχή συ- 
νοικέσα. άτινα εινε απόρροια τής σπουδής είς τήν 
σύναψιν, έκ φόβου μή χαθή ή μόνη σωτήριος δι
έξοδος τής ώς έχει νΰν ύτό έποψιν μ'ρφώσεως νέας. 
Καί άναμφιβόλως, νέα δυναμένη νά ζή αφ’έαυτής 
έστω *αί έκ πτωχών άν δέν εύτυχήση είς τόν έ
ρωτά της, ούδέν έχουσα νά φοβηθή πρό τοΰ μέλ
λοντος θά μένη έλευθέρα άπαραλλάκτως ώς πάς 
νέος καλώς έννοών ποϋ έγκειται ή ευτυχία του, 
ύποβάλλεται είς βίον μονήρη, άν άπατηθώσιν αί ελ
πίδες του καί αί βλέψεις έν τφ ζητήματι τής λε- 
γομένης αποκαταστασεως.

Πλήν ταϋτα εινε ιδανικά καί δυσκολώτατα είς 
τήν συντέλεσιν καί άν ποτέ συντελεσθώσιν απαι
τούνται αιώνες πολλοί. ΓΙρός τό παρόν δέ 
τά κράτη, ώπλισμένα ώς είναι καί άλληλα ύπο- 
βλέποντα, έχουσιν ανάγκην άνδρών στρατιωτών.καί 
τούτου ένεκα ένα μόνον σέβονται έρωτα, τόν πρός 
τήν πατρίδα, καί τούτον προστατεύομαι, πρό του 
άλλου τρέμοντα ώς δυναμένου νά έπιφέρη έλαττωσιν 
πληθυσμού διά τήν βραδύτητα περί τήν σύναψιν 
συνοικεσίων έρωτι,ών, ή διά τήν τελείαν άγαμίαν 
ελλείψει έρωτος’ όθ;ν άρκοΰνται είς οίαδήποτε συνο- 
κέσια και συζυγίας, έπιδοκιμάζοντα καί άμείβοντα 
τήν πολυτεκνίαν, ώς δείκνυσι καί τό τελευτάϊον πο· 
λύκροτον έν ’Ιαπωνία θέσπισμα περί μεταφοράς 
έπί άδρά αμοιβή έκ τής Κίνας περί τάς 40 χιλ. 
νέων ρωμαλέων, ΐνα μή αί γυναίκες μένωσιν έπί 
πολύ άνευ άνδρών άφίνοντα δ’ άνεξερεύνητον τό 
ζήτημα τών έξ έρωτος ή μή έρωτος γόνων.

Θα έλεγέ τις οτι άφωπλίσθη τό πνεϋμα τής αν
τιλογίας, πλήν ούχί. Έκ ταύτης τής τελευταίας 
θλιβ-ράς τοϋ Άγγλου παρατηρήσεως περί τής α
βελτηρίας τών κρατών, λαβών άφορμήν επιτίθεται 
κατά τοϋ έκλαμβανομένου έρωτος πρός τήν πα
τρίδα τών γυναικών, αφ’ ου κατ’ αύτόν οΰτε ιδέαν 
καθαράν τοϋ τί έστι πατρίς έχουσιν α: τής Ρωσσίας 
γυναίκες, καί παραδέχεται μόνον ότι πάντα τά 
ύπό τών γυναικών έν τή δεινή ταύτη έποχη έκδη- 
λούμενα άπορρέουσιν άπ) ώς έκ γενικής τίνος άγά- 
πης πρός τόν πλησίον, πηγαζούσης άπό αισθήμα
τος θρησκευτικού καί ψυχής θεοφοβούμενης, τοΰ 
μόνου όπερ δύναται έπαξίως ν’ άποδώση εις τάς 
Ρωσσίδας.

— Αγάπη πρός τον Θεόν έλεγε, καί έπομένως 
άγάπη πρός τόν πλησίον εινε τα ελατήρια τοΰ κι
νήματος τών γυναικών τοΰ τοσοΰτον ήμας ένθου- 
σιώντος. Καί ή άγάπη όμως αΰτη εινε σκοτεινή 
καί κακώς νοούμενη, άλλως ή άγαπώσα τον Θεόν 
θά έγίνωσκε καί τ! απ’ αύτής ή αγάπη αΰτη απαιτεί.

Έλπίσωμεν ότι εργασία έπί όλως άλλων δια- 
μορφωτικών βάσεων άμφοτέρων τών φύλων θέλει 

δώση σαφείς ιδέας τής άληθοΰς πρός τόν Θεόν ά- 
γάπης, τοΰ καλώς νοουμένου έρωτος πρός τήν πα
τρίδα καί τοϋ γνησίου μεθυστικού έρωτος τών καρ
διών, τοΰ εύλογουμένου μέν ύπό τοΰ Θεού προστα- 
τευομένου δέ, άς ειπω, ύπό τής πατρίδος.

Τελευτών προσθέτω: όστις έζήτησεν έρωτα καρ
διάς καί τόν εύρεν, άς τον παραδέχηιαι καί εύτυ 
χείτω μετ’ αύτοΰ. Ό ζη-.ήσας δέ καί μή ευρών 
αύτόν άς έλεεινολογή έαυτόν, απαξιωθέντα ύπό τής 
μοίρας τής δοκιμής τοΰ τοιούτου αισθήματος, άς 
μή τον παραδέχηται υπάρχοντα, άς τόν περιμένη 
ύπάρξοντα.

Είς τούς λόγους τούτους οί παριστάμενοι, κινή- 
σαντες τάς κεφαλάς ειπον «μέ τό καλό καί είς τόν 
άλλον κόσμον».

Καί τοΰτο διότι ύπέθεσαν ότι είς τήν δευτέραν 
κατηγορίαν τών μή ευρόντων έρωτα κατέτασσαν 
έαυτόν. Έπειδή δέ τόν περιέμενεν ύπάρξοντα ει
ρωνευόμενοι αύτοΰ, διά τήν ήδη κλίνουσαν ηλικίαν 
τώ ηύχήθησαν «καί είς τόν άλλον κόσμον» (έρωτα). 
Τό κατ’ έμέ Ομως ή φράσις «άς τον περιμένη ύ- 
πάρξοντα» ήν γενική καί άνεφέρετο είς τήν έποχήν 
έκείνην τοΰ μέλλοντος, καθ’ ήν ό έρως θά ένεφα- 
νίζετο κατόπιν τών όνειροπολουμένων νέων μορφω
τικών αρχών.

Έδώ έπαύσατο ή ζωηρά αΰτη συζήτησις, τών 
πάντων δηλωσζντω» ότι ώρα τοΰ απιέναι.

Άν θέλητε τώρα καί τήν γνώμην μου,— Ούδέν 
έντελώς ένόησα έκ τής ακάρπου καί ασυνάρτητου 
ταύτης πολυλογίας’ δι’ δπερ, παραδούς τήν συζή* 
τησιν κατά τό μάλλον καί ήτον πιστώς, παρέχω 
πλήρη τήν ελευθερίαν τής κρίσεως καί κατακρίσεως 
τών εΐρημένων.

Το μόνον δ- δπερ δύναμαι νά β,βαιώσω εινε τοΰτ', 
ότι έκεΐνος, δς μικροΰ δείν έποδοπατεΐτο ύπό τών 
έξαγριωθεισών γυναικών διετέλει καί διατελεϊκατά 
παράδοξον τής γυναικείας καρδίας κρίσιν, ό μα
γνήτης αύτών.

Κλείων δέ τήν παρούσαν ασήμαντον διατριβήν» 
δέν δύναμαι νά μή κινήσω τήν κεφαλήν καί ταλα
νίσω τάς γυναίκας δια τήν έσφαλμένην εκλογήν 
μελλούσης ένεργείας. Απέκτησαν θέσιν έπίζηλον 
έν τή άνθρωπίνη ζωή δια τής καρδίας καί καλλονής 
των καί μή άρκθύμ·ναι είς ταϋτα ζητοΰσι δάφνας 
καί παράσημα διά τής ύψηλής διανοητικής μορφώ
σεως, διά τής παρασκευής είς έςάσκησιν παντός εί
δους βιοποριστικού επαγγέλματος,— διά τής άσχη- 
μίας — διότι εινε πασίγνωστον ότι ή πολλή διανοη
τική εργασία φθείρει τά κάλλη καί τήν δροσερότητα, 
ώς έπίσης ή τών έπαγγελμάτων έξάσκησις φέρει 
εΐς επαφήν μετά τής ατμόσφαιρας, τής πολλά ολί
γον τρυφεράς θωπευούσης πρόσωπα καί χεϊρας αβρός 
καί αναγκάζει τό σώμα είς ύποβολήν κόπων και 
χρήσιν εργαλείων, άτινα ελάχιστα συμβάλλονται 
εΐς τήν διαμόρφωσή σωμάτων πλαστικών ! Άς πε- 
ριμένωσι τότε έρωτα !

Ν. Κρουσταλλίδης
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Ή υαστίχη είναι τό κύριον .προϊόν τής 
νήσου Χίου τοσοΰτον δέ είναι .περίεργος 
ή ιστορία καί άνάπτυξις αύτής. ώστε αξί
ζει τόν κόπονν αναφέρω εν ένταΰθα τά 
κυριίότερα σχετικά αύτής

Έξ έθους παλαιού τά οικόπεδα τής 
νήσουΜαστυχοχώρια νοτιοδυτικώςαύτής 
κείμενα ήσαν κληρονομιά τοΰ γυ\ αικωνί- 
του τοϋ Σουλτάνου, δστις διά τίνος είσ- 
πράκτορος (σακίς- Ί<μίνΐ = ό έπί τής μα 
στίχης) έλάμβανεν ολόκληρον σχε 'όν τό 
τό επίζηλον τούτο προϊόν καϊ εις ούδένα 
έπετρέπετο νά λάβη ή πωλήση ούδέ τό 
έλάχιστον ποσόν, έπϊ σύστημα ποινή. 
Αλλ' έπί τής βασιλείας τον Σουλτάναν 

Μαχυοντ ή καταπϊεσις αΰτη έμετριάοθιι 
καϊ διά δόσεως ώρισμένης τινός ποσότιι 
τος είς τό Σ υλτανικόν ταμεΐον νέμονται 
ήδη οΐ κάτοικοι τό προϊόν τοϋτο τοϋ τό
που αύτών ελευθέριος

Ο σχΐνος, ήτοι τό δένδρον, έξ ού πα 
ράγειαι ή μαστίχη φυτεύεται τόν 'Ια
νουάριον καί ανθεί τόν Μάρτιον περί δέ 
τά τέλη τοϋ Ιουλίου χαράττουσι τόν κορ
μόν καϊ τούς χονδρότερους κλάδους κα 
ίπ' αυτών σταλάζει ή μαστίχα κατά γης 
ήν προηγουμένως καθαρίζουσι καϊ δ·.ευ 
θετοϋσι ή δέ έπϊ τών κλάδων πηγνυμένιι 
είναι ή άριστα

ΊΙ συλλογή άοχεται περϊ τάςάρχάς τοϋ 
Αύγουστου καϊ διαμκεΐ οκτώ ήμέρας.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μίαν ήμέραν μεταβαίνει ν> ίπίσζευθή τόν κύρι
ον Ρότσχιλδ είς τό γραφεϊον του εί; Κύριος καί 
τώ λέγει τό όνομά του.

— Είμαι ζ Κύριος Μ. έκ Φραγζφούρτη;.
Ό γέρων τραπεζίτης, όστις είργάζετο καί δέν 

ήγάπα τήν εθιμοτυπίαν, εξακολουθεί εργαζόμενος 
και άπαντα.

— ΙΙολΰ καλά, Κύριε, λάβετε έν κάθισμα.
Ό ξένος προσβληθείς δια τήν ψυχρά? ταύτην 

ύτοδοχήν, έπαναλαμόανει.
Άλλ'είμαι ό Κύριος δείνα. Σύμβουλος τοϋ ρα- 

σιλέως ζ.τ.λ.
Ί ότε λοιπον, Κύριε, άπαντα ό Ρστσχιλδ λάβετε 

:ΰο καθίσματα.
★

Λέγεται ότι s Αΰτοκτάτωρ Γουλιελμος οστις 
ύπεραγαιτα τά ταξ ίδια, ί’να προλαμβάνζ, τήν ναυ
τίαν. έχει έν τή θαλαμηγό αΰτ.ΰ, δωμάτ: ν κρε
μαστόν, όπερ, δέν ταλαντεύεται, όπόταν κλυδωνι 

ζεται τό σκάφος. Ώστε διά τοϋ μέσου τούτου εύ- 
ρεθη τρόπος έν ώρα τρικυμιώδους σάλου, καθ’ ήν 
καταπίπτ-ι ή άξ-α τοϋ άνΟ.ώπου,· νά συν.ρατήται 
ό ήγευών είς άρμοζουσαν αξιοπρέπειαν.

♦
Φρειδερίκος ό Μέγας, ώς γνωστόν ήγάπα ν'ά- 

στ-ίζειαι καί νά ανέχεται άπαντήσεις ούχϊ ευάρε
στους ώ; άποδειζνύει τό έξης.

Μιαν ήμέραν ΐδών προσερχόμενον τον ιατρόν του 
τώ ειπε>.

— ’Εξοχότατε, εΐ'πατέ μ-.ι είλιζρινώς, τόσους 
ανθρώπους έφ·.νεύσατε ·ίς τήν ζωήν σας ;

— Μεγαλειότατε. άπήντησεν. σ ιατρός 300,001) 
ώς έγγιστα ίλιγωτέρυυ; δηλαδή, άφ' όσους έφό- 
νευσεν ή Τμετέρα Μεγαλειότης.

*

Μίαν πρωίαν σ υπηρέτης τοϋ ύτουργου Εύγενίου 
Σποΰλερ έφερε πρός αυτόν =ί; τήν βιβλιοθήκην του 
τήν αλληλογραφίαν του.

— Δεν είχες ύπηρεσίαν χθες μέχρι τή; ένδ-κά-

— Ναίαλλα δεν ήδυνήθην να μείνω διότι ή μη
τέρα μου ήτο άρρωστη κα: έπήγα νά τήνϊδω.

— Καλά έκαμες, άλλά άλλη φορά σέ παρα
καλώ πολύ, ίίταν φεύγης νά μή μέ ζλειδώνης, δι
ότι ήναγζάσΟην νά διανυκτερεύσω έδώ.

Ήτο ή πρώτη τ-.ΰ υπουργού έπίπληξις.
*

Εις έν μαρμαρογλυφείον γϊ-.ετα: κατάσχεσις.
Πολύ σζ.ληρός δικαστικός ζλητήρ, παρατηρεί τις 

τών παρόντων.
Μά -.· θέλεις ιά είναι, άφοΰ ζ.-τάσχει μάρμαρα;

Κ Α ΡΔIΑ

Ι-'έλω νά ξεχάσω τα παληά 
Καί άλλου τό νσϋ μου στρέφω 
Μά δέ μ’ αφήνει ή »αρδ>ά 
Καί ζίάω πάντα τρέχω.
"Οποιο άνύό να βοή μυρίζει 
Άφ-.ϋ ροΰ πήρε τα κλεώιά 
Καί /ώρις νά ρωτά, γυρίζει 
Λπ’τά καινούργια στά παλήά

Χα μέλισσα /τυσοντυκένη
Αν ήςεσα πώ; θά πέτα;

ι-ία σ’ άφινα κκροτά κλεισμένη. 
Μονάχα ενα ν’ αγαπά;. . .

Μίλτων ΙΗτάλη;.

'Εντός τών φυλακών τοΰ ΙΙαλ. Στρατώνος
Είς παλαιός φυλακισμένος πρός νεοφερθέντα τοι- 

οϋτον.
— Και τί σου ειπεν ό δικαστής ;
— Νά προσέχω άλλη φορά.
— Καλά σου είπε’ νά προσεχής νά μή σέ πιά’ 

νουνε !

X
Ή κυρία X. θυμωμένη κατά του 20·τοϋς υίοϋ 

της αναφωνεί.
— Αύτή ή ηλικία είναι ολως άκριτος διά τούς 

άνδρας.
— Καλά λέγεις, συνεπλήρωσεν ο σύζυγός της, 

διότι καί έγώ 20 έτών ήμην όταν σέ ένιμφεύΟην.

X
— Μά γιατί λοιπόν άφίνεις κατά μέρος τάς οι

κονομίας μας, αφοΰ παιδιά δέν έχομεν.
— Σώπαινε έσύ, ξέρω τί κάνω' τ' άφίνουμε στά 

έγγόνια μας.

X
Μεταξύ βουλευτών.
— Βρέ αδελφέ γιά τιποτένια πράγματα έμίλη* 

σες. Τί άναίόηκες εις τό βήμα:
— Γιατί διψούσα !

X
Ή άπάντησις τοΰ εύφυολόγου Μίμη.
— ΙΙοία ή μεγαλειτέρα είρωνία διά τόν τυφλόν ;
— Νά γεννηΟή εις τήν Καλλιθέαν. . .

X
Ό μικρός Νίκο; κάθεται είς τά γόνατα του θείου 

του, όστις τόν χορεύει ζωηρώς-
— Μή φοβείσαι, τώ λέγει, δέν παθαίνεις τίποτε-
— Τί νά μή φοβούμαι! Έτσι καί προχθές έπεσα 

άπό ένα γάιδαρο !

X

Δυστυχής τ·ς καταχρεωμένος άπεφάεισε νά τερ
ματίση τον βίον.

Έρρίφθη λοιπόν άπό τίνος βράχου του Παλαιού 
Φαλήρου είς τήν θάλλασσαν, άλλά κατά δυστυχίαν 
του σώζεται ύπό τίνος άγαθοϋ άλιέως.

— Σάν νά λέμε μοΰ χρεωστεϊς τή ζωή ! Λέγε1 
άφελώς γελών ό σωτήρ του.

— 'Ώστε έχω τώρα καί ένα χρέος παραπάνω 
ανακράζει ζ δυστυχής.

Αί δοκιμαί τοΰ μπέμπη.
— 'Αγόρασες τά σπίρτα παιδί μου ;
— Ναί μαμά. ..
— Εινε καλά ; Άνάπτουν άμέσως ;
— Oil... Έπήγα ν’ ανάψω ένα καί έπήραν 

ολα φωτιά 1 . . .

X
— Μία γυναικεία γλώσσα.
— Ή φίλη μας χήρα Δ. είχε τόσιν αγάπην καί 

άφοσίωσιν εις τόν μακαρίτην ώστε καί τάς παντό
φλας του έφύλαξεν διά τόν άλλον σύζυγον όταν νυμ- 
φευθή...

_ f• · · ·

X
'Από τόν παιδικόν χορόν τοϋ ΙΙαρνασοΰ.
Ενας μικρός καβαλιέρος μή ευρίσκω? άλλο τι 

φιλοφρονημα, λέγει είς τήν μακροσκοπικήν του χο
ρεύτριαν.

— Τό φόρεμά σας είνε θαυμάσιο*. Άπό που τό 
άγορασάσατε;

— Οδ. . . Είνε άπό τό παλτό φόρεμα τής μα
μάς! ...

X
Ό μπαμπάς είνε όλίγον άπότομος. ή μαμά δειλή, 

ενώ πρέπει νά ύπανδρευθή ή Λιλή. Έπί τέλους 
έρχεται ή τελευταία είς τόν πρώτον καί θαρραλαία 
λέγει.

— Μπαμπά, πρέπει νά ύπανδρευθώ !
— Ά I σ γάμος, παιδί μου, απαιτεί σοβαράν ά- 

πόφασίν. . .
— "Α ! μά σάς βεβαιώ, σοβαρώς τό άπεφάσισα, 

αναφωνεί ή Λιλή περιχαρής.
— Άλλά έγώ δέν τό άπεφάσισα βλέπεις!

X
Γενναιότης πρωτοφανής κατά τάς έκλογάς.
— Λοιπόν πέφτει μιά κουμπουριά. ..
— Καί έτρόμαξες ;
— ’θ'/.1» ϊ'ατ'. δέν μ' έπέτυχε .. .

X
Εις τινα καταστροφήν μία κυρία συναντα τόν 

ιατρόν X. ά-οκλε:στικώς έπιδιδόμενον είς τά κατά 
τοΰ γήρατος πειράματα.

Ά ! ιατρέ μου, α σύζυγός μου μανιωδώς ακο
λουθεί τάς συμβουλές σας, διά νά μή γηράση. . . .

-Καί...
— Καί, τρομερόν ! Έγεινε χειρότερος άπό

παιδί! . . . .
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(Η· Λίνιγμβ.

Γράμμα λάβε γαλλικόν 
καί πλησίον τούτου δέσε 
ρήμα τι προσωπικόν.
Τότε, φίλε μου, θά ϊδηε 
ίνα μεγαθύριον 
κΓ άπ’ τό φόθο σου θά φύγης I

92- ΛΕνιγμ».
Γράμμα τι κοινόν 
καί ποτόν θαυμάσιου 
λίαν εύθυνόν.
Νήσον τών κυκλάοων 
συναποτελοϋν 
έάν συνοεθοϋν.

93- Γρίφος
Ώόν όσοι ναοί ζώον.

94 Γρίφος.
"Ολοι Θ δσοι νά 1 κλήρος.

ΛΎΣΕΙΣ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ

47 τεύχους. 82. Ό/υΕ — νύξ.— 83. Παρα
μάνα—84. ΙΙαπαπΙπαπος.— 85. Τά ύποόρύχιον 
είνε πλοίου.

ΛΥΤΑΙ. Εωμαζος 4 — Άγγελάχης Σμύρνης 3.— 
Θρ. Παντελάχης 'Αθηνών 4.— Έ. Μαοίχου Πει
ραιώς 4 — Ά. Άναστασιαδης 2.— Σωχρ. 1‘έ-,νο; 
Πειραιώς I και I αλανή Έλ’ζ.ηνΙ; 'Αθηνών 4.—

ΑισοόςΜΕΓΑ ΓΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΟΜΟΝΟ1 Α

ΑΔΕΦ. Σ. ΚΑΡΑΒΙΑ
ΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Μεγάλη όϋύ; αγορά; άριθ μ 120

IlaoarcZei/iuoc τής δντίκϋς 
Έκκληυΐας.

Υποδήματα έπι παραγγελία. Όνομαοτή 
Καλλιτεχνία Σχήματος.

Ενθηνία μοναδική. Κομήτότης κα\ 
Σιερεότης Απαράμιλλος

Καί ή ουσκολωτέρα παραγγελία έκτελεϊται 
έ τός 2 ώρών,

Ύλικά τών άριστων καί μεγίστων Ευρωπαϊκών 
Εργοστασίων.

ΤίΜΑΙ ΑΚΑΤΑΓΩΝΙΣΤΟΙ

«ΤΟ ΑΣΤΥ» Καθημερινή δεχάλεπλος εικονογρα
φημένη έφημερίς. Περίοδος Β’. Έτος 17/. 'Ιδρυτής 
®έμος "Αννινος. Διευθυντής Εμμανουήλ Ρέπουλης.

Τό *Α σ τ υ έσχάτως άνεχαινίσθη τελείως τήν δι
εύθυνσήν αύτοΰ άναλαδόντος τοΰ διακεκριμένου δημο- 
σιογοάγου Έμ. Ρέπουλη.

Έτησία συνδρομή ’Εσωτερικού Δρ. 30.
» » 'Εξωτερικού Φρ 40.

Γραφιΐα : Λεωφόρος ‘Αμαλίας άριθ. 4()
«ΑΘΗΝΑΝ Έφημερίς καθημερινή δεκάλεπτος χαί 

εικονογραφημένη Διευθυντής Γ. Πώπ.
Συνδρομή έσωτεριχοΰ Δο. 30. 

» έξωτερικοΰ φρ. 30.
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ» Καθημερινή πεντάλεπτος 

Ριζοσπαστική έφημερίς. Πρόγραμμα αύτής: Ισχύς 
μας ή αλήθεια. Κάτω τά κόμματα 1 Ζήτω ή εθνο- 
συνέλευσις ! » έτος Α' ■

Είνε ή πρώτη καθημερινή μετοχική έφημερίς.
Συ δρομή έτησία έσωτεριχοΰ Δρ. <8.

» » έξωεεοιχοΰ Φρ. 25.
Γεν. Διευθυντής. Γ. Σ. Φρακούδης.
ΓοαφεΓα: Λημοτικόν βέατρον άριθ. |θ.
«ΠΡΩΙΑ» Καθημερινή πενττάλεπτος έφημερίς, 

κοινωνική καί πολιτική. 'Ετος ΚΤ. ΓΙερ. Β'.
Συνδρομή ετήσια εσωτερικού Δρ. 20.

» » έξωτερικοΰ Φρ. 25.
Διευθυντής : Γ. Μστθιόπουλος.
Γραφεία: 'Οδός Βορρέου.
«ΚΡΑΤΟΣ» Μετοχική έφημερίς.Έκδιδεται δΐς τής 

εβδομάδος, όργανον τών απανταχού 'Ελλήνων.
Συνδρομή έσωτεριχοΰ έτησία Δρ. 25.

» έξωτερικοΰ » Φρ. 25.
Ίδρυταί. Α. Θ. Σπηλιοτόπουλος Διευθυντής 

Θ. Γ. Τόαδέλας 'Αρχισυντάκτης.
«ΤΑ Ν. ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ» Μηνιαίου περιοδικόν. Δι

ευθυντή; και έκδοτης Σπ. ΧαΟιώτηε. Ναυπλιον. 
Ετος 6ου.

Συνδρομή έτησία εσωτερικού Δσ. 5.
» εξωτερικού φρ. 5.

ΕΓΚΥΚΛΟΙΙΑΙΔΙΚΟΝ ΙΙΜΕΡΟΑΟΓΙΟΧ
ΙΩΑΝΝΟ Υ A. ΒΡΕΤΟΥ

τοϋ έτους ι (job.— "Ετος Ε’.
Εγκυκλοπαιδικά καί Ετερα διάφορα θέματα περί 

τά 400. Εικόνες καλλιτεχνικοί περί τάς 420.Άνα 
μία παροιμία είς έκάστην σελίδα

I ι μ ή. Χαρτοδέτου μετά τριχρόου καλλιτεχνι
κού έξωφύλ'-ου δρ, 3. Πολυτελώς χρυσόδετου δρ. 
4. Διά τάς έπαρχίας δρχ. 3.50 καί 4.50 Διά τό 
έξωτερικόν φρ. 3 καί 4.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
·( Π. I. ΑΛΕΞΙΟΥ X

ΑΘΗΝΑΙ. Όδί>; "Adt/vis 135

Έκτελοϋνται μετά πάσης άζριδείας καί ταχύ
τητες παντός ιιίους συνταγαί. Φάρμακα πάντοτε 
πρόσφατα καί καθαρά. Ευσυνειδησία και επιμέλεια 
εις τήν έντέλεσιν.

Έν Άθιϊναας. Έκ τοϋ Τυπογραφείου τών ΚαταΟτημάτων «·Ανίατη Κωνσταντινίδου· *>


