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ΠΕΡΙ ΦΓΣΙΚΗΣ KAAA0W
ΑΙ ΠΕΦΗΜΙΣΜΕΝΑΙ ΑΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

(Συνέχεια’ Rs προηγούμενου φύλλον).
Άμφότερα τό τε Σκωτικόν καί Γαλλικόν αίμα έν 'Αμερική

• παρήγαγον διασήμους καλλονής καί αί πιθανότητες τής ’Ιρ
λανδικής γενεα- 

’ λογίαςάνεφάνησαν
έν τή δεσποινίδι 

"ΒΓΒάγθυγατρΐτοΰ
• δικαστοϋ Brady 
τής ΝέαςΎόρκης, 
ήτις είναι ή τελεί- .

■ότης τοΰ Ιρλαν
δό- ’Αμερικανικού 
τύπου· Είναι με- 
-τρίου αναστήμα
τος, εύσαρκος, μέ 

ροδίνας πάρει - 
-άς, μέλαιναν κό1·
• μην καί κυανοΰς 
-οφθαλμούς, παί-
ζουσα άξιοσημεί-

■ ωτον πρόσωπον έν 
τε τοϊς χοροϊς καί 

- τή Ιππασία. "Ηδη 
καλείται Κυρία 
Στέβενςΰπανδρευ- 

-θεϊσα έσχάτως τόν 
υίόν τοΰ Ναυάρ
χου Stevens, κα
τά δέ τό πα
ρελθόν έτος περιη- 
γήθη τήν Εύρώ
πην, ένθα πολυε- 
θαυμάσθη.

Ή δεσποινίς Jen
nie. Chamberla
yne εκ τοΰ “Οχιό 
είναι αγγλικής κα
ταγωγής καί άνε- 

•δείχθη διάσημος 
πανταχοΰ καί έπί 
τών δύο 'Ηπείρων 
ενθαέβίωσι,διάτήν 
-ώραιότητάτης  Αΰ
τη άνήκεν είς τόν 
τύπον τών μαύρων 
οφθαλμών, είχεν 
άνθηρόνάμερικανι- λ 
κόνΰφος, έσχάτως 
δ’ έγένετο συζυγος 
"Αγγλου.

Ή δεσποινίς Α- 
-dele Grand είναι 
ετερα διάσημος Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΟΪΑΛΛΙΑΣ

καλλονή τοΰ αύτοΰ τύπου, ώ? ή δεσποινίς Chamberlayne, 
υπήρξε δε ή πρώτη ήτις παρεδέχθη καί άνεσύστησε την έσθήτα 
τής αυτοκρατορίας. *Έχ«  πρόσωπον τελειότατον, αποφεύ
γει τα κοσμήματα καίένδύεται μετά τελείας άπλότητος,ή- 
τις μεγαλοποιεί την γαληνιαίαν αύτής ωραιότητα.

‘Η δεσποσύνη Hargous είναι αίματος ’Ισπανικού καί Άν- 
δαλούσίου τύπου, καί μία έκ τών άξιοσημειωτέρων νεωτέ-

ρων καλλονών. Αί 
δεσποινίδες Ro
maine Stone καί 
May Wright άμ- 
φότέραι αγγλικής 
καταγωγής εισίνώς 
έγγιστα τέλειαι έν 
τφ ίδίφ τύπφ ώς 
δύναται τις νά 
φαντασθή, καίτοι 
ή μία είναι με- 
λαγχροινή καί ή 
ετερα ολως ξανθή. 
Ή φήμη τής 

πρώτης είναι διε
θνής καθόσον έναρ- 
ξιν τοΰ σταδίου 
τηςέκαμεν εΐς Λον
δίνου,ένθα έγένετο 
διάσημος πριν ή 
οί ’Αμερικανοί ί· 
δωσιν αύτήν.

Ή πριγκήπισσα 
τής Ούαλλίαςεεναι 
μίατών έκ φύσεως 
Βασιλισσών, ήτις 
φαίνεται δτι εγεν- 
νήθη μετά βασιλι
κές χάριτος καί 
αξιοπρέπειας,δια- 
θέσεως όσον και 
παρρησίας.Άκόμη 
οτανητονέα Δανή . 
ήγεμονίς ’Αλεξάν
δρα, ή καλλονή ' 
αύτής ήτο διάση
μος καθ’ όλην τήν 
Εύρώπην, όπόταν 
δέ ό Πρίγκιψ τής 
Ούαλίαςήρξατο ν’ 
άναζητή μνηστήν 
μεταξύ τών έν ώρα 
γάμου Πριγκηπισ- 
σών τής Εύρώπης, 
άμέσως συνέλαβεν 
έρωτα διά τήν εκ
λεκτήν τής Δανι- 
μαρκίας ωραιότη
τα. Ήτονδεκαεν- 
νεαέτις, όπόταν έ-
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μνηστεύθη έν τφ άνακτόρφ τού Windsor παραμείνασα έπί 
τριήμερον μόνον έν Άγγλί^, ένθα ολόκληρον τον ’Αγγλικόν 
έθνος τήνήγάπησε, ευχαρίστως άναμένον νά ϊδη ταύτην τα
χέως βασίλισσαν του. Καίτοι δέ ήδη τό παρελθόν μόλις έτος 
έτέλεσε τούς άργυροΰς αυτής γάμου?, έν τούτοις εξακολουθεί 
ουσα μία τών έρασμιωτάτων γυναικών τής Ευρώπης. Πρό 
ολίγων έτι ίτών άνηγορεύθη διδάκτωρ τής Μουσικής έν τώ 
Πανεπιστήμιο τής 'Οξφόρδης, ή παρατιθέμενη δ ’ είκών πα- 
ρ.ίστησι ταύτην έν πάση αυτής τή μεγαλοπρεπείς καίχάριτι.

'· (’Ακολουθεί) ’Αστήρ

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ

Τά δηλητήρια δύναται νά όρίση τις ώς ουσίας, αιτινες είσαγόαεναι 
εις τόν οργανισμόν ή εφαρμοζόμενοι έξωτβριχώς άνατρέπουσι τάς 
ζωτικός λειτουργός Χαί έπιφίρουσι θάνατον ανευ τινός μηχανικής 
ένεργείας.

Αί ούσίάι αυται έταξινομήθησαν εις τρεις τάξεις, άντιστοιχούσας 
εις τάς ένεργείας των έπί τής ζωικής οικονομίας, ήτοι είς έρεθι- 
στικάς, διαβρωτικάς καί νευρωτιχάς. Έχ τών πρώτων τό αρσενικόν 
είναι τό ’ισχυρότατου χαί συγχρόνως κοινότατος αγωγός θανάτου. Τά 
συμπτώματα τής δι’ αρσενικού δηλητηριάσεως ε’ιναι αδυναμία καί 
λειποβυμία, συνοδευομένη μέ φλέγοντα πόνον είς τόν στόμαχον, μεθ’ 
α ταχέως έπέρχεται έμετος, επαυξανόμενος διά πόσης πρός κατά- 
ποσιν άποπείρας. Αί χεϊρες γίνονται ψυχραί χαί παγεραί, ό σφυγ
μός ασθενής χαί ανώμαλος κτλ. Πρός καταπολέμησιν χαί έξαφάνι- 
σιν τών αποτελεσμάτων του δηλητηρίου τούτου πρέπει νά δίοηται 

■' αμέσως έμετικόν, χαί ή μαγνήσια είς μεγάλας δόσεις επίσης ε’ιναι
ωφέλιμος, δταν'τό δηλητήριου έλήφβη έν ρευστή καταστάσει.

Έχ τής δευτέρας τάξεως, τά συχνότερα είναι τά μεταλλικά οξεί
δια? (έλαιον τοϋ βιτριολιού, άκουα φόρτε καί πνεύματα αλάτων), ό- 
ξείδιον καί ή ύποχλωρίς. Διά τοϋ δηλητηρίου τούτου αισθάνεται τις 
φοβερούς πόνους είς τόν στόμαχον καί φλέγουσαν αϊσόησιν είς τό στό
μα καί τόν λαιμόν· εμετός επέρχεται, ό λάρυγξ ξηραίνεται, καί ό ου
ρανίσκος καί ή γλώσσα γίνωνται λευκ,οί, ’όμά αύγά, χτυπημένα 
μέ ύδωρ, πρέπει νά καταπίνωνται άνευ αναβολής, καθότι τό λευ
κόν' τοΰ αύγοΰ αποτελεί αδιάλυτου χαί άβλαβες σύυθεμα μετά τοΰ 
δηλητηρίου. Γάλα είναι καλόν νά δίδεται ένφ τό είρημένον ιατρι
κόν παρασκευάζεται.

, Τοΰ οξαλικού οξέος γίνεται συχνά χρήσις πρός αυτοκτονίαν, ώς 
ευκόλως προμηθευομένου, άτε χρησιμεύοντος είς βιομηχανίας τινάς. 
Τό δηλητήριον τούτο ένεργει ταχύτατα, καί δ θάνατος έπέρχεται 
είς δέκα λεπτά μέχρι ήμισείας ώρας, καί εντεύθεν επεται δτι τά 
αντίδοτα, όπως ώ.φελήσωσι,πρέπει νά δοθώσιν ώςτάχιστα. Τά συμ
πτώματα είναι φλέγουσα οξεία γεϋσις είς τό στόμα, καύμα είς τόν 
στόμαχον, εμετοί αίματος, ανεπαίσθητος σφυγμός καί άκρα λιπο
ψυχία. Ώς αντίδοτου δώσατε μεγάλας δόσεις μαγνησίας, άλλά μή 
δίδετε τίποτε θερμόν, καθόσον επιταχύνει τήν δράσιν τοΰ δηλητηρίου.

Ύπό τό Ονομα νευρωτικά έννοοϋμεν τό δπιον καί τάς παρασκευάς ' 
του, τήν στρυχνίνην, τό πρωσικόν οξύ καί τόν χλωρικόν ύδράτην.

Τά συμπτωματμ τής δι’ οπίου δηλητηριάσεως είνε ποικίλα, άλλ’ 
ή σΰσπασις τών οφθαλμών χαί ή αφασία μέχρι? άναισθησίας είναι 
αί πρώτιστοι ενδείξεις.

’Εμετικόν (θερμόν ύδωρ χαί δξος ή έ'ν κοχλιαρίου μουστάρδας έν 
θερμψ ίίδατι είναι πολύ χρήσιμα) ε’ιναι τό πρώτον πράγμα οπερ πρέ
πει νά δοθή είς τόν δηλητηριασθέντα, καί ουδέποτε πρέπει νά επι
τροπή αύτώ ό ύπνος- Εί δυνατόν,, πρέπει νά τηρηθή διαρκώς περι
πάτων. Ισχυρός καφές, λέγεται, δτι ε’ιναι ευεργετικός πρός έξουδετέ- 
ρωσιν τών αποτελεσμάτων τοΰ δηλητηρίου τούτου.

Ή στρυχνίνη προξενεί σπασμούς, ρλον τό σώμα συσπάται ό σφυ
γμός καί η αναπνοή φαίνονται διακεκομμένοι καί τό πρόσωπον γί
νεται πελιδνόν·? Ή διάνοια μένει διαυγής έν τούτοις. Πτητικόν ά
λας πρεπει νά δοθή ώςάντιφάρμακον, έ'ν κοχλιάριοντοΰ γλυκού εντός 
δύο κοχλιαρίων τοΰ ζωμού ύδατος, πνεύμα χλωροφορμίου 15 — 20 
σταγόνες εν τή αυτή ποσότητι υδατος.

Αί ανωτέρω παρατηρήσεις σκοπόν δέν έχουσι, μή γένοιτο, νά ύ- 
ποκαταττήσωσι τήν συνδρομήν τοΰ ιατρού, άλλ’ απλώς νά μπό-· 
δείξωσι τό. πρακτέον μέχρι τής έλεύσεώς του. Τό μέγιστον δπερ δέν 
πρέπει' νά^ λησμονή τις είναι δτι, έν πάση περιπτώσει δηλητηριά
σει»?, τά αντίδοτα, 8πως δειχθώσι σωστικά, πρέπει νά δίδωνται ώς 
ταχιστα, καθότι ολίγων λεπτών αναβολή δυνατόν νά έπιφέρη πολ
λάκις απώλειαν ζωής, ήτις, δι' ολίγης δραστηριότητος, ήδύνατο άλ
λως νά προληφθή. ']π.

ΚΑΤΑΡΡΟΥΣ
Τό κρυολόγημα τής κεφαλής είναι μάλλον δυσάρεστου ή επικίν

δυνον. Άλλ’ έπειδή πολλάκις ό χρόνιος κατάρρους έχει τήν αρχήν 
του εις τοιαύτα κρυολογήματα είνε καλόν νά γνωρίζη τις πρόχει
ρόν τινα αύτοϋ θεραπείαν. Έν τών ιάπλουστέρων φαρμάκων κατά 
τών κρυολογημάτων τής κεφαλής ε’ινε ελαφρά διάλυσις άλατος έν- 

τός ίίδατος ροφωμένη διά τών ροθόνων. Ή γ_ρήσις του φαρμάκου- 
τούτου πρέηβι νά γίνεται πρωίαν χαί εσπέραν, ή βυχνότερον έν ά· 
ν?γχη. 'Επίσης συνιστάται ώς θεραπευτικόν τών χρονιών χατάρρων,.. 
χαίτοι ανάγκη έν τοιαύτη περιπτώσει νά γείνη χρήσις αύτοϋ έπί 
πολλούς μήνας, θερμόν ύδωρ έν ώ διαλύεται το άλας.

Ίπ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΥΣΠΕΨΙΑΣ

Εί καί ή δυσπεψία είναι αντικείμενου τοΐς πάσι γνωστόν· 
κατά τούς χρόνους τούτους τής πείρας καί τής άναψηλαφή- 
σεως πάντων ιδίως τών ζητημάτων, τ.ών άφορώντων είς τήν 
ύγιείαν του ανθρώπου, έν τούτοις δέν κρίνομεν άπο σκοπού
ν αναφέρωμεν όλίγας λέξεις, αποκλειστικός προωρισμε'νας διά 
τούς άναγνώστας τής άξιολόγου «Φύσεως».

Ό μή δυνάμενος νά χωνεύση είτε καθόλου, είτε έν μέρει 
5,τι έφαγε ύπόκειται είς δυσπεψίαν, ήτις αδιαθεσία τις μάλ
λον ή νόσος τού σώματος ούσα, λίαν συνήθως, ώς έπί τό πλεΐ- 
στον, έπιφέρει ενίοτε σοβαρότατα συμπτώματα καί δή τόν 
θάνατον. Συνήθως ή δυσπεψία προέρχεται έκ τής χρήσεως 
υπερβολικής ποσότητος τροφών ή άσυνειθίστων εδεσμάτων, 
διότι ώς ευκόλως παρατηροΰμεν, πλείονα τούτων είσάγομεν- 
έν τοιαύτη περιπτώσει είς τόν στόμαχόν μας άφ ’ δ,τι δυνά-- 
μεθα νά χωνεύσωμεν άνέτως. "Ενίοτε δέ δέν δύναται τις νά 
χωνεύση. τροφήν τινα, διότι' συνώδευσε ταύτην διά μεγάλης 
ποσότητος ποτού τίνος. "Αλλοτε δέ πάλιν ή κακή ποιότης 
έδέσματός τίνος ώς καί ή ανεπάρκεια τοΰ έψήματος ή ή μετ’ 
αποστροφής εισαγωγή αύτοϋ είς τόν στόμαχον φέρει δυσπεψίαν.

Τέλος ύπάρχουσι καί άλλαι δυσπεψίαι προερχόμεναι έκ δι
αφόρων καί ποικίλων αφορμών. Ώς έν παραδείγματι, έκ τής. 
αδυναμίας του στομάχου, έκ κρυολογήματος, έκ γαστραλ
γίας, καρκίνου ή άλλης τινός γαστρικής νόσου. Πολλάκις ή· 
δυσπεψία έπέρχεται καί έκ τής ακαταλλήλου ώρας τοϋ γεύ
ματος, καθ’ ήν γίνεται τούτο, έκ τής έπιδράσεως ψυχικών 
ταραχών, έκ τής χρήσεως πάγου, μετά ζωηράν σωματικήν 
έξάσκησιν μετά τό γεΰμα γενομένην, καί τέλος έκ τής θέας: 
άποτροπαίου τινός αντικειμένου, κτλ. 1

Οί παϊδες, οί γέροντες καί οί είς άνάρρωσιν διατελοΰντες 
ύπόκεινται είςδυσπεψίαν, διότι πάντες ούτοι έθίζουσι νά τρώ- 
γωσι πλείω άφ’ όσον αί δυνάμεις τοΰ στομάχου αυτών τοϊί’ 
έπιτρέπουσιν.

Ή δυσπεψία έκδηλοΰται διά τής θλίψεως ή βάρους τοϋ· 
στομάχου, ώς καί διά δυσωδών έρυγών (ρεψιμάτων) μάλλον 
ή ήττον ισχυρών. Συνήθως έπέρχεται λυγμός, ναυτίασις καί. 
πολλάκις έμετος. Ή έξοδος τών δύσπεπτων ύλών είναι ευ
τύχημα νά συμβή έν τοιαύτη περιπτώσει.

Ή δυσπεψία αυτή έχει ενίοτε τήν έδραν της έν τοϊς έν- 
τέροις, έξ ών καί έντερική καλείται. Έκδηλοΰται δέ διά. 
κοιλοπόνων, διά βορβορυγμών (γουργουρητών) διά τής έξογ- 
κώσεως τής κοιλίας, διά τής έξόδου τών άερίωνέκ τών κάτω, 
καί τέλος διά τής απολύτου ανάγκης τής μεταβάσεως τοϋ · 
πάσχόντος είς τήν περιτταποθήκην.

Ή δυσπεψία δέν περιορίζεται μόνον πάντοτε είς έλαφράν- 
καί παροδικήν αδιαθεσίαν, άλλά δύναται νά έπενέγκη καί σο
βαρότατα συμπτώματα καί δή τόν θάνατον, ώς ανωτέρω εί- 
πωμεν. , ·■

Παράτισι πάσχουσιπαρατηρεϊται καί κατάστασίς τιςνάρ- 
κης καί λήθαργου, ήτις έστί σημεΐον καί αποτέλεσμα τής. 
συμφορήσεως τοΰ έγκεφάλου, οί δέ οντες διατεθειμένοι εις α
ποπληξίαν συνήθως προσβάλλονται έγειρόμενοε τοϋ φαγητού.. 
Οί σπασμοί τών βρεφών σγεδόν πάντοτε προέρχονται συνε
πείς τής δυσπεψίας. Ό δ’ εμετός δύναται νά εχη ώς αίτιον · 
τήν πρόσληψιν τροφών δύσπεπτων. Έν ’ΑγγλΙς,' συχνάκις. 
παρατηρεΐται τό όλέθριον τοΰτο αποτέλεσμα τής δυσπεψίας, 
συνοδευομένης ΰπό τής μέθης.

Αί μητέρες όπόταν ΐδωσι τά τέκνα των καταλαμβανόμενα 
ύπό σπασμών όφείλουσι σχεδόν πάντοτε νά ύποπτεύωσι δυσ
πεψίαν, διότι ό πεπτικός σωλήν καί τά νευρικά κέντρα έ
χουσι στενήν μεταξύ των σχ·'σ;ν καί Mixaror τοιούτων σπα-- 

ι

-σμωδικών περιπτώσεων παρά τή βρεφική ηλικία αί έννενή- 
κοντα οφείλονται είς τήνδυσπεψίαν έκτου γάλακτος ή έξ άλ
λης τινός τροφής προερχόμενης,

*Η δυσπεψία εάν δέν έπιφέρη κατά γενικόν κανόνα σοβα- 
ράν συνέπειαν, έν τούτοις οφείλει τά προκαλή φόβους όπόταν 
έπαναλαμβάνηται συχνάκις, καί πρέπεε πολύ νά φοβώμεθα 

•ταύτην είς τήν βρεφικήν καί γεροντικήν ηλικίαν. Παρά τοΐς 
άσθενέσι δέ,ταίς πληγωμένοι? καί άναρρωνύουσιν είναι επίσης 
πλέον η ήττον έπικίδυνος.

*Η συνεχής ή συνήθης δυσπεψία έπιφέρει τήν κακοστο- 
-μαχίαν τών πεπτικών οργάνων, τήν έξασθένισιν,καί δίδει α
φορμήν είς ύπρψίαν παθήσεώς τίνος οργανικής.

Ώστε ώς παρατηρεί τις, τά μάλα ενδιαφέρει ήμϊν νά μή 
πάθωμεν ποτέ άπο δυσπεψίαν ή νά πάθωμεν όσω τό δυνατόν 
όλιγώτερον. Πρός τοΰτο ή ύγιεινή δίδωσιν ήμΐν τάς ακολού
θους συμβουλάς.

Ιον Εγκράτειαν. Έξαιρέτως πρακτικόν είναι νάάφίνωμεν
• ώς εφεδρείαν πάντοτε όλίγην όρεξιν διά τό έπόμενον γεΰμα. 
-«"Οστις ύπόκειται είς ύνσπεψίαν ή -μεθύει δέν γνωρίζει νά 
τρώγη ή δέν γνωρίζη νά πίνη» είπε έν τινι αύτοϋ άφορισμφ

• ό μέγας διδάσκαλος τής γαστρονομίας Brillat-Savarin.
2ον ΚαΛήν μάσσησιν. Νά μασώμεν καλώς τήν τροφήν.
3ον Νά μή τρωγωιιεν όπόταν div πεινωμεν καιν’ άπέχω· 

μεν εδεσμάτων, άτινα άποστρεφόμεθα, καί όσα έκ πείρας γι- 
νώσκομεν, οτι δέν δέχεται ό στόμαχός μας, μολονότι αίσθα- 
νόμεθα εύχαρίστησιν νά τά τρώγωμεν.

4ον Ν’ άπέχωμεν πάσης διανοητικής έργασίας μετά τό 
γεΰμα, καί νά μή άναγινώσκωμεν ένφτρώγωμεν, ώςένίοτε τι- 

--νές κακώς ποιοΰσιν.
5ον Νά πίνωμεν ολίγον καί συχνάκις κατά τάς ώρας τοΰ 

γεύματος καί νά μή πί;ωμεν ποσώς μεταξύ έκάστου γεύμα-
• τοςή τουλάχιστον νά μή πίνωμεν η μετά τέσσαρας ώρας μετά 
-τό τελευταίου γεΰμα.

6ον Νά άναπαυώμεθα ολίγον μετά τό φαγητόν, ήμίσειαν 
- έως μίαν ώραν. Αί βίαιαι κινήσεις καί τό ταχύ βάδισμα έν 

•ώριρ τής χωνεύσεως εΐσίν επικίνδυνα είς τόν στόμαχον.
Έν τούτοις ή ενεργητική έξάσκησις μετά τό φαγητόν παρά 

τή παιδική ήλικί^δέν ένέχξίτά αύτά δυσάρεστα άποτελέσματα, 
'ώστε δυνάμεθα έλευθέρως νά έπιτρέπωμεν είς τά τέκνα μας 
νά παίζωσιν. "Αλλως τε είναι προτιμότερον νά χωνεύω^ 
ταϋτα πηδώντα έν τή αυλή, έν τοϊς γυμνασίοις ή έπιδιδό- 

•μενα είς εργασίαν τινα έν τφ άναγνωστηρίφ ή έν ταΐς αίθού- 
σαις.

"Οσον αφορά· είς τήν θεραπείαν τής δυσπεψίας (κακοστο
μαχιάς) τό πρώτον καί κυριώτατον μέσον ιιναιή δίαιτα. Ως 
υπέρτατου αντιφάρμακου τών πλείστων δυσπεψιών συνισ-ααται 
ήαερησία άνάπαυσιςέν τή κλίνη καί ή πόσις σακχαρωμένου ΰ· 
δατος αντί πάσης άλλης τροφής καί ποτοΰ. Όσάκις δέ αισθά
νεται τις μέγα βάρος είς τόν στόμαχον καί δέν άρκοΰσι τ’ α
νωτέρω, δύναται νά λάβη κύαθον τείου, χαμαιμήλου, φιλ- 
λύρας (τίλλιου) ή σφακοΰ. Συνιστώμεν ίδίως τό έγχυμα η
δύοσμου (μέντας).

Όσάκις πρόκειται περί σφοδρά? καί άχωνεύτου δυσπεψίας 
δέν πρέπει νά γίνηται χρήσις εγχυμάτων, άλλά δέον νά προ- 
καλήται ό εμετός διά τής χρήσεως πολλοΰ χλιαροΰ ύδατος, 
καίτή βοηθείφ τών δακτύλων. Έάν ύπάρχει μεγάλη στενο
χώρια καί δένέπέρχεται ό εμετός, καλείται ό ιατρός, ώς καί 

-όπόταν ή δυσπεψία προχωρεί είς τά έντερα ή όταν ή δυσπεψία 
περιπλέκεται μετ’ αποπληξίας.

Παρά τή παιδική ηλικία ή παρουσία τοΰ ίατροΰ είναι ά- 
•ναγκαιοτάτη.

Περαίνοντες τήν διατριβήν ημών ταύτην δέν παραλείπο- 
μεν ν’ άναφέρωμεν τήν έπικρατοΰσαν παρά τισι συνήθειαν, 
τοΰ νά ,ποιώσι χρίίβεν παλαιού οίνου, οινοπνεύματος καί πνευ
ματωδών ποτών (liqueurs), άτινα μάλλον δυσχεραίνουσι 

.-.τήν κατάστασιν τοϋ πάσχοντος, άδυνατίζοντα ούτω τάς δυ
νάμεις τοΰ στομάχου.

Τελευταία σνμόου.Ιή. Έπαναλαμβάνομεν ότι, ή εγκράτεια 
■ είναι τό κυριώτατον προφυλαχτικόν μέτρου κατά τής δυσπεψίας.

Πάντες οί έκατοντούτηδες, παρατηρεϊται, εΐσίν εγκρατείς 
καί αξιοθαύμαστοι διά τήν επικρατούσαν παρ’αΰτοϊς δίαι
ταν. Καί όρθώς, διάνα ζήση τίς πο22άετη, δέον νά τρώγη 
όΜ'γον.

Β. "Ορναταϊν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

Μέχρι τής σήμερον έπιστεύετο έπί τή βάσει μαρτυριών 
έγκριτων Ιστορικών, ότι ή συνένωσις, έν εΐδει έθν. συμ
βόλου, τών τριών χρωμάτων τής γαλλικής σημαίας, ερυθρού, 
λευκού καί κυανού, έψηφίσθη τώ 1789, τήν ήμέραν καθ’ήν, 
ώς εκφράζεται ό de-Bailly, «οί Παρίσιοι έπανεκτήσαντο τόν 
έαυτών βασιλέα».

Τά χρώματα τής πόλεως τών Ιίαρισίων, ήνωμένα έν τή 
λευκότητι τών βασιλικών κρίνων, κατέστησαν τό σύμβολου 
τής εύγενείας ήτις έβασίλευε μεταξύ τής πόλεως καί τοΰ βα· 
σιλέως — βασιλέως αιχμαλώτου έν τή εαυτού πόλει, ώς τό 
λευκόν χρώμα μεταξύ ερυθρού καί κυανοΰ.

Έν τούτοις, έάν πιστεύσωμεν θρύλλον τινά,χαριένταάλλως 
τε, δν καί αφηγούμεθα κατωτέρω, καί οστις διέδραμε πόλεις 
τινας τής-Μεσημβρίας, οί Μασσαλιώται είνε έκεϊνοι, οίτινες 
έδωσαν είς τήν Γαλλίαν τά τρία χρώματα τής σημαίας της.

Υπάρχει πλησίον τής Μασσαλίας μικρά τίς πόλις ναυτική, 
θαυμασία, ήτις καλείται Martigues. Αί διώρυγες αυτής 
έκλήθησαν Βενετία τής Προβιγκίας. Αϋτη εινε αληθές, δέν 
κέκτηται ανάκτορα καί ναούς, οίτινες ν’ άντικατοπτρί,ων- 
ται επί τών ύδάτων. ’Αλλά μετά τών οδών της αίτινες εκτεί
νονται έν λάμποντι ήλίφ, πιστεύει τις ότι βλέπει τάς συνοι
κίας τάς ολίγον άπομεμακρυσμένας τής Βενετίας, όπισθεν τοΰ 
άγ. Μάρκου, καί τά μεγαλεία τής μεγάλης διώρυγος. Οί 
Martiques είνε πολίχνη άλιέων καί άκτοπλοούντων. Έπί 
μακρόν δέ οί Μασσαλιώται, υπερήφανοι διά τόνλιμένα των καί 
τόν πορθμόν, όστις ήτο οδός εύθυτάτη διά τάς Ινδίας, ένέ- 
παιζον τούς κατοίκους τής πολίχνης, άναγκάζοντες αυτούς 
νά διέρχωνται άλλαχόθεν. Ήτοτούτο άδίκημα, όπερ διέσω- 
σεν ή ίστορία.

Οί απλοϊκοί άλιεΐς τών Martigues, οί ανδρείοι ούτοι θα
λασσινοί, μεταβαίνοντες μακράν διά τά μάλλινα υφάσματα, 
δι’ών ένδύονται οί Σκώτοι καί αί γυναίκες έν Γαλλία κατ 
άπομίμησιν, άγνοοΰσιν ίσως ή ήγνόόυν έπί πολύ πράγματα 
τινά τοΰ πεπολιτισμένου βίου τών μεγαλοπόλεων. ’Αλλά βε
βαίως κυρίως έξεπλάγησαν καί συνεκινήθησαν έκ τών μυστη
ρίων τής φύσεως. Ό. ναυτικός εινε πάντοτε ποιητής.

Οί Martigues τό πάλαι ήσαν τρεις διακεχωρισμέναι πό
λεις, καλούμεναι Λίλ, Ζονκιέρ καί Φερριέρ. Έκαστη τών 
πόλεων τούτων είχε τήν σημαίαν της, ήτις ήτο ή μέν λευκή, 
ή δέ κυανή καί ή έτέρα ερυθρά. Αί γείτονες αύται πόλεις 
ήριζον καί ενίοτε έπολεμουν μεταξύ των., Ό βασιλεύς Κά
ρολος ό Θ' έπισκεπτόμενος τήν Μεσημβρίαν, ηύχήθη νά ίδη 
κατευναζομένας τάς αντιζηλίας ταύτας καί έτη τινά βραδύ- 
τερον τφ 1581, ό διοικητής τής Προβιγκίας, Ερρίκος δούξ 
τής Angouleme συνήνεσε, έν τή εκκλησία τής Φερριέρ, είς 
τήν ένωσιν τών τριών τούτων πόλεων. Η νέα πόλις Mar- 
tiques κληθεϊσα, συνήνωσε τά τρία χρώματα τών τριών κοι
νοτήτων είς εν, καί ούτω ή σημαία αυτής άπηρτίσθη έκ τρι
χρώμου ύφάσματος.

Οί Martiquesλοιπόν,καθ’αύτό Γάλλοι όντες, έμενον ώς μι
κρά αυτόνομος ηγεμονία. Οί μαρκήσιοι Gallifet έκ τήςέπαρ- . 
χίας τού Αϊξ, ήσαν πρίγκηπες τών Martiques. Είχον έν 
ΙΙαρισίοις τό άνάκτορόν των. ένθα κατάτάς έορτάς άνύψουν 
τήν τρίχρουν σημαίαν. Ή σημαία αύτη άναπετάννυτο ομοίως 
είς τάς θύρας τών καπηλειών ένθα συνηνοΰντο μετά τών κα
τοίκων τών Martiques,. σπανίων έν Παρισίοις ύποθέτομεν, 
οί Προβιγκιανοί, οίτινες είσί πάντοτε 'έκεϊ πολυάριθμοι. Έν 
τών καπηλειών τούτων, κείμενον πλησίον τής θύρας τοϋ 
*Αγ. ’Αντωνίου, δύο βήματα μακράν τής Βαστίλλης, κατεί-
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χίτο τφ 1789 ύπό Tt»o« Marlique καλούμενου 'Ιακώβου 
Ριβιέρ, δ«τι« ήτο θερμότατος Επαναστάτης. Ούτος ώς κα
λάς γείτων κατίλαβε μίτ’ άλλων βεβαίως την Βαστίλλην, 
ΙνΟα άνεστηλωσε τήν σημαίαν του, ήτις ακολούθως άνηρ- 
τήθη Οριαμβευηκώς είς τόν εξώστην τοϋ Δημαρχείου. ‘Η 
σημαία αΰτη υίοδετήΟη τφ 1792 ύπό τοϋ τάγματος τών 
συμμάχων τής Προβηγκίας, όπερ είχε τότε κληθή Μαβσα- 
λεώτικον τάγμα. Μετά δε τήν δεκάτην Αύγουστου, qI Πα
ρισινοί δεν ήδύναντο νά πράξωσί διαφοροτρόττως η δίδοντες 
είς τήν Γαλλίαν τήν σημαίαν τών Marliques, ήτι-, καθ’ά
παντα διεφημίσθη τόν κόσμον. ■

■ \ ' Δία.

Ο BIOS
Ό βίο;! τί ώχιανό; λυπών χαί ποιημάτων 
όπό βυίλλη; πάντοτε οφοορχ; τετχμαγμίνο;· 
δ άνθρωπο; εΐ; την φοράν έρρίφθη τών χυμάΐων 
χαι πρό; αυτά νά μάχηται,.ίνί προωρισμίνο;.

Τό χΰμα διαδέχεται ετερον αϊφνη; χϋρα 
χαΐ τόν ταλαίπωρου θνητόν άφρίζον κατακλύζει. 
Ύψοΰται χαι βυθίζεται εΐ; εχαοτόν του βήμα 
χαί ώ; λιμένα ασφαλή τόν τάφον ατενίζει.

ΕΝ ΤΩι^ΕΩΡΕΙΩι
·. . . Έν τη μαρμάρινη είσόδω τον θεάτρου, μέγας 

,ήλεκτρικός λαμπτήρ σκορπίζει μέλιχράς ακτίνας. 
Οί καλπάζοντες ίπποι ϊστανται καί έκ τής άμάξης, 
ής τήν θύραν έπροθύμοπο.ιήθη ν’ άνοιξη γαντιοφό- 
ρος ύπηρέτης, κατέρχεται, ή μάλλον πηδά κυρία τις, 
έν δλη τή δράσει αύτής διατελοϋσα, πολντελώς δέ 
ένδεδυμένη. Τά έναγκαλιζόμενα τά περιστύλια τον 
θεάτρου μεγαλόσχημα και ποικιλόχροα προγράμ
ματα ύποδεικνύουσιν, δτι Λ παράστασις οέν εινε 
κοινή τις. Καί ή ήγεμονίς έν τή καλλονή φέοουσα 
φιλοκαλεστάτην θροοϋσαν έσθήτα, ήν ήδη ανασύρει 

,έλευθέρως ύπέρ τά συνήθη οοια, εισέρχεται, ώς κα- 
-τακτήτρια, έν τώ θεάτρω.

. Εινε έξωμος’ τά ροδόλευκα καί εύσαρκα,στήθη 
παρά τήν ώχρότητα τον προσπίπτοντος ήλεκτρικον 
φωτός πάλλονταιέκ ζωής, προκαλοϋντα άφωνονθαυ- 

' μασμόν, άμα δέ διαφαίνεται τό ό.γκηρόν αύτών αί 
, παρειαίπεριπόρφυροι. Λάμπει,ώς ά.στήρ, έν μέσω δέ 
των άνακνπτόντων μελανών βοστρύχολν τής πρός 
τά άνω, κατά τήν άρχαίαν ελληνικήν κόμμωσιν, έ· 
πιχαρίτως δεδεμένης πλούσιας κόμης της, λευκά
ζει άνθος έκάστη δέ λάμψις προερχομένη άπό 
τάς άνταυγείας τοϋ ηλεκτρικού φωτός, πλειοτέραν 
•δίδει χάριν είς τήν δλην εικόνα. Αί λεπτομέρειαι 
τοΰ τελευταϊον σνρμοϋ έσχον πλήρη ύπόστασιν έν 
τή έσθήτι τής ώραίας δεσποίνης, ήτις εισερχόμενη 
είς τό θεωρειον,ένφπειράται ν’άφαιρέση τό έκλευκον 
έπώμιον αύτής, καί τελέση ή ίδια τά αποκαλυπτήρια 
τον ένσάρκον καί παλλομένου έκείνον αγάλματος, 
πριν ή έξέλθη είς -τόν εξώστην,· έκ τοϋ βάθους έτι, 
-ρίπτει βλέμμα τι άνήσυχον πρός τά’ απέναντι, κατα
νοούσα βεοαίως, δτι ή σειρά έκείνη ή ήμικυκλι- 

. κή, ώς τό άρχαΐον Στάδιον, είνε σειρά άγώνος 
• καλλιστείων, είς ήν έν παρατάξει έκτίθενται αί ΰΐ- 

: ραΐαι πρός μεγάλην βεβαίως θλιψιν τών κ. κ. συ
ζύγων, 'έν ένθέω άμίλλη. Πόσοι οφθαλμοί δέν θά 
τήν άντικρύσωσι, σκέπτεται ίσως, πόσαι διόπτραι 
δέν θά τήν ,παρακολουθήσωσίν έν ύπερφνσικώ, 
δεινόν είπεϊν, μεγέθει, πόσαι γλώσσαι δέν θά έκφω- 
νήσωσι, νΰν καί έν τώ μέλλοντι, πανηγυρικόν ή κα- 
τηγορητήριον, πόσοι ψιθυρισμοί δέν θ ’ άνταλλαγώσι 
δι’ αύτήν ! Ή στάέης της, τά κοσμήματά της, ή άμ- 
φίεσις, αί κινήσεις, τά μειδιάματα, θά ύπαχθώσιν ά- 
δνσωπήτως είς τόν μοιραιον τής κριτικής έλεγχον.

Η ΦΥΣΙΣ 229

Άλλ’ έξήλθεν ήδη είς τόν έξώστην, καί αί καλ- 
λοναί τής έσπέρας έκείνης έσχον μίαν έτι έρασμίαν- 
σύντροφον.

♦
Τό θέατρον πληροϋται. Τά θεωρεία, τά έντή πρώ

τη ιδίως σειρά, καταπλημμυροΰνται άπό έκλεκτάς 
άντιπροσώπους τοϋ ώραίον, άς έπί μάλλον άναδει- 
κνύει ό φιλόκαλος καί απέριττος κόσμος, έν ω έν 
τή πλατεία κάτω συναγελάζονται θορνβοϋντες οί 
τοϋ άσχήμου, ώς έπί τό πολύ, φύλου όπλΐται, έν 
πυκναΐς συστοιχίαις ...

Όλων ήδη τών τεινομένων μικροσκοπικών διο
πτρών αί όπτικαί ακτίνες διευθύνονται πρός τήν 
πρώτην κυκλικήν τών θεωρείων σειοάν. Καί δικαίως 
διότι έκεϊ τάκαλλιχρωμότεραανθηΦάλλουσινένταΐς- 
παρειαϊς αίδημόνων δεσποινίδων, έκεϊθεν οί αστέρες 
λάμπουσι διά τών ζωηρών οφθαλμών τών νεαρών 
δεσποινών. Μέ έν βλέμμα, δπερ ούδ’ αύτά τά έκά
στοτε προανακρούσματα τής μουσικής δύνανται νά 
καθησυχάσωσι, δύναται τις νά κάμη τήν ώραιοτέ- 
ραν καί έντελεστέραν έπιθεώρησιν ίδίως τής καλου- 
μένης «άριστοκρατίας», καίτοι τοιαύτην διάκρισιν 
έπί τού πλούτου πολλάκις καί μόνου στηριζομένην, 
έγώ τούλάχιστον δέν έννοώ,καθότιέάν πράγματιθε-· 
λήσωμεν,νομίζω, νά άναγνωρίσωμεν αριστοκρατίαν, 
είς δύοδιακρίσεις πρέπει νά ύποκύψωμεν, τής ένυ- 
παρχούσης είς τά γράμματα καί . . . τήν καλλονήν.

Πόσαι γνωριμίαι κατά τάς θεατρικάς έσπερίδας- 
δέν συνήφθησαν άπό τών θεωρείων, περιπετειώδη 
σχοϋσαι, ώς συνέχειαν, έπεισόδια, πόσοι δακτύλιοι 
αρραβώνες δέν ήρμόσθησσν είς δακτύλους, πόσαι 
έρωτικαί έκδηλώσεις δέν άνέθορον, πόσοι τόν πο- 
λυπόθητον τοϋ Ήσαίου χορόν δέν έχόρευσαν, διότι 
έτυχε νά άκούσωσι κατά τήν αύτήν έσπέραν τήν 
Κάρμεν ή τόν Φαύστον ! Έκτου φιλομούσου, κατ’ 
όνομα πολλάκις, άκροατηρίου, πόσοι δέν εύχαρι- 
στοϋνται είς τάς έξω τής σκηνής σκηνάς, τάς καί α
ληθείς, ή είς έκείνας, έν αϊς πρωταγωνιστοϋσι ψευδή 
αισθήματα άπό ύποκριτάς, τόν ψωμισμόν ζητοϋν- 
ίας ! Πόσοι πηγαίνουν είς τό θέατρον αδιαφορούν- 
τες διά τά παριστανόμενα, χωρίς ούδέν τής ύποθέ- 
σεως νά έννοήσωσι, χωρίς κάν νά έντρνφήσωσι είς 
τήν μουσικήν, νά διδαχθώσιν ίσως . . . Καί φεύγουν 
έπειτα έκεϊθεν μέ μίαν μόνην έντύπωσιν περί τών 
όφθαλμών τής τάδε, τών ώμων τής δείνα !

• *
»

Παρατηρεί ήδέως από τοϋ θεωρείου πρός τ’ άπέ- 
ναντι ή νεαρά δέσποινα, ην έν τή είσόδώ συνηντή- 
σαμεν καί ής τό ήγεμονικόν παράστημα παρέσνρεν 
ήμάς μέχρι.. . τοϋ θεωρείου.. Ούτως δμως ζωηρώς - 
παρατηρούσα, άμφιβάλλομεν άν πράττη τούτο έξ 
απλής περιεργίας καί όχι έκ τίνος ίσως σπουδαίο· 
τέρας αφορμής. Οί όφθαλμοί προδίδονται ακριβώς 
τότε, όταν διαρκώς τις εις τι τούς προσηλοΐ ,. .

Έρειδομένη έπί τού δεξιού βραχίονος, δν περί- · 
βάλλουσι χρυσά ψέλλια, βεβυθισμένη έντός τών μα
λακών, λευκών τριχάπτων καί έν τη έτέρα χειρί κρα
τούσα ριπίδιον, έτοιμον νά ψυχράνη πως τήν ά- 
νημμένην έκ τών περικυκλούντων αύτήν βλεμμά- : 
των οψιν, άλλ’ όχι καί ν’ άποδιώξη τά νέφη ατινα . 
νοερώς προσβλέπουσα, έτήρησεν έν τώ βάθει τών 
όφθαλμών τό σκοτεινόν θάμβος των, προσβλέπει 
ήδέως άλλά καί μελαγχολικώς, μέ πόθον άλλά καί 
εύτνχίαν, έν ήρεμία άλλά καί ζωηρότητι. Τών αι
σθημάτων μάρτυρες άψευδεΐς οί μαύροι αλλά καί., 
φωτεινοί όφθαλμοί της, τοϋ κάλλους της ένδείξεις - 
άσφαλεϊς, τά λευκά άλλά καί σεμνά στήθη.

ύ -Η ΦΥΣΙΣΛ . .. ■ - ■
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Έν τή στάσει ταύτηκαίτήψυχικήέκφράσει,ήχ'ρα- 
'λώτισεν αύτήν διά τοΰ χρωστήρος ό ζωγράφος καί 
την άπεκρνστάλλωσεν έν τω θεωρείω, καίτοι τοοαχί- 
την ΰποκρύπτονσαν ζωήν είς τά στήθη, τόσην ρεμ- 
βώδη σκέψιν άποτετνπωμένην είς τους οφθαλμούς 
τούς μεγάλους καχ έκφραστχκοχίς, τήν άπηθανάτχσεν, 
•βχι βλέηουσαν πλέον, άλλά βλεπορένην άκορέστως, 
διαρκώς θανμαζομένην.

δ(μ.

Ο ΕΡΩΣ
Ό έρως κατήντησε τό κοινότερον θέμα τών συγγραφέων, 

•ό τ< σωματικός καί ό ψυχικός, ό πρακτικός δηλ. καί ό θεω
ρητικός. Καί δ μέν παρίσταται ώς πρόσκαιρος ηδονή, ό δέ 
-δεύτερος μέθη ονειρώδης, παραφορά, φαντασίας πτήσις, ποίη- 
-σις ένί λόγφ.

‘Ο πρώτος όμιλεϊ περίπου ώς έξης:
«Είδες τήν κόρην έκείνην τήν μόλις δέκα καί οκτώ ανοί

ξεις αριθμούσαν, είδες τό σφριγώδες άνάστημά της, τήν λευ
κότητα της έπιδερμίδος της, τούς μάκρους καί παχεϊς πλο
κάμους τής μαύρης ή ξανθής κόμηςτης, είδες τούς ελκυστι
κούς οφθαλμούς της, τάς εύρωστους παρειάς της, τά πορφυρά, 
-ώς κοράλλια, χείλητης, είδες τόν κατάλευκον λαιμόντης, τούς 
εύσάρκους βραχίονας της καί το αβρόν καί εύρύ στήθος της, 
έθεάσο ποτέ τών μεγάλων μαστών της, τής κομψής όσφύος 
της, τών παχέων μηρών της, τών λευκών καί εύσάρκων κι- 
νημών της; Είδες;» .

Ό δεύτερ’ος.
«Ατένισαν τόν ουρανόν καί παρατήρησον τούς αστέρας, 

πόσον ούτοι όμοιάζουσι τούς οφθαλμούς της, πόσον ό χρυσός 
-ή ή νύξ όμοιάζουσι τήν μακράν κόμην της, πόσον έκάστη εκ 
τών, ώς ρόδα εύανθή, κομψότατων χειλέων της έξερχομένη 
λέξις ομοιάζει τόν ουράνιον ψαλμόν τών αγγέλων, πόσον 
•δύνανται νά παραβληθώσι ταΰτα πρός τήν Πευθώ τής άρ- 
χαιότητος, έξ ής τό τών θνητών προύλέγετο πεπρωμένον. 
Πόσον έξόχως βαίνει έ«ί>η, πόσον ήγεμονικώς! νομίζει τις 
άδιστάκτως ότι οί κομψοί αύτής πόδες δέν ψαύουσι τό έδα
φος, άλλά ότι πτερυγίζει- νομίζει τις ότι είναι θεότης άπο- 
δράσα τής ούρανίου στέγης καί κατελθοΰσα εΐς τήν γην ινα 
έμπνευση τόν θαυμασμόν καί τόν ιδεώδη εκείνον έρωτα, τόν 
μή δυνάμενσν σχεδόν ν’ άνταποκριθή προς τάς δυνάμεις τοΰ 

‘θνητού βίου» -
Ή διαφορά, ώς βλέπει τις, μεταξύ των δέν είνε μικρά. 

\ Ό αγαπών τό σώμα διάγει τόν κτηνωδέστερον βίον, δ 
αγαπών τήν ψυχήν είναι ό ποιητικότερος τών θνητών, μέ 

‘τήν παρατήρησιν ότι μεθ’όλην του τήν φαντασίαν, τήν ρέμ- 
'βην, δέν δύναται νά χαράξη ουδέ μίαν μόνην γραμμήν, δεν 
-δύναται να καταστρώση ούδέ έν δίστιχον. Ό έρωμένος τής 
ψυχής διατελεί έν άπεοιγράπτφ μέθη, εύδαιμονία, ποιήσει, 
άλλ’ αί πρός γραφήν γνώσεις του. είναι τόσον μικραί, ώστε 
δέν δύνανται ν ’ άνταποκριθώσι πρός τήν φαντασίαν αύτοΰ 
τήν υψηλήν καί έξοχον. Διεισδύει φαντασιωδώς εντός τών 
μελανών καί πυκνών νεφελών, αίτινες κατακλυζουσι τόν ορί
ζοντα, άφικνεΐται μέχρι...... μέχρι τοΰ άγνώστου πέρατος,
έάν ύπάρχη τοιοΰτον ! Άλλά πάντα ταΰτα δέν δύναται ν’ 
άφηγηθή, μήτε ή γραφίς, μήτε ή γλώσσα του δύνανται νά 
διατρέξωσι μετ’ίσης ταχύτητος, μεθ’ής τρέχει καί διορφ 
χαί έξερευνφ ή φαντασία αύτοΰ. Έάν τοΰτο ήδύνατο νά κα- 
τορθώση, θά μας έλεγεν ίσως. «’Ιδού δ θεός, ιδού ή αλήθεια, 
ιδού τό μυστήριον όπερ μας περιβάλλει πανταχόθεν» καί ή 
γυνή, ή. κόρη εκείνη ήτις τον ανύψωσε μέχρι τοΰ σημείου 
έκεΐνου τής φαντασίας, δέν είναι δι’αύτόν ή Πευθώ- τήν 
ατενίζει είς τούς οφθαλμούς, τήν βλέπει μειδιώσαν ή άλγοΰ- 
σαν, κοιμωμένην ή γρηγορώσαν, καί έν άκαρεί έμπνέεται. 
Δέν τήν βλέπει πλέον καί τοι έχει αύτήν πρό τών οφθαλμών 
του, δέν τήν αισθάνεται πλέον καί τοι αί χεϊρες του θλίβουσι 
τάς ΐδικάς της καί τά χείλη των ψαύουσιν άλληλα, ό νους 

του τρέχει πολύ μακράν έκε?, ένθα δέν θά δυνηθή ποτέ νά 
φθάση επίγειον ον, εκεί ένθα ποτέ δέν θά τολμήση νά διεί
σδυση ανθρώπινον όμμα.

Τοιαύτη ή τοΰ έρωτος ποίησις, τοιαΰται αί άρχαί έφ’ ών 
στηρίζεται ό διέπων τά έπί τής γής ένόργανα όντα Θεός.

• Ε- Δ.

ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ

Αί περιστεραι άγαπώσι τήν ησυχίαν, τήν καθαριότητα καί 
τήν ελευθερίαν. Ό περιστερεών δέον νά τοποθετήται είς θέσιν 
ξηράν, μακράν δένδρων καί μεγάλης κινή^εως, τό δέ εσωτε
ρικόν νά επιχρίεται δι’ άσβεστί ουγάλακτος. Ό περιστερεών 
είναι ώς έπί τό πλεΐστον πύργος λιθόκτιστος (ό καί προτιμό
τερος) ή ξύλινος- ό ξύλινος φέρεται συνήθως έπί ξυλίνου ή 
λίθινου στύλου ύψους 2—3 μέτρων. Πέριξ τού περιστερεώνος 
τοποθετείται περίβλημα έκ ξύλου ή λίθου πλάτους 25 έκα- ‘ 
τοστών τοΰ μέτρου ίνα παρακωλύηται ή άνοδος τών ποντι
κών ή άλλων επιβλαβών ζφων. Πρός τήν μεσημβρινήν πλευ
ράν τοποθετείται θύρα δι’ ής εισέρχεται ό επιμελούμενος τόν 
περιστερώνα. Τά χωρίσματα τών φωλεών εχουσεν εμβαδόν 
μ. 0. 25 τετραγωνικά καί ύψος 25 εκατοστά τοΰ μέτρου" 
είνε δέ προτιμότερον νά στρώνωνται αί φωλεαι μέ πλάκας ή 
κεράμους, Τό τελευταίου άπό τής- οροφής πάτωμα δέον νά 
έχη ύψος 65 — 70 εκατοστά τοΰ μέτρου, νά μή φέρη δε χω
ρίσματα διά φωλεάς ίνα χρησιμεύη έν ώρα βροχής ώς τόπος 
περιπάτου είς τάς περιστεράς. Τουλάχιστον τετράκις τοΰ έτους 
δέον νά καθαρίζηται καί νά λευκαινηται δι’ ασβέστου ό πε- 
ριστερεών, ήτοι πρό καί μετά τόν χειμώνα καί μετά τήν πρώ
την καί τήν δευτέραν έπώασιν. Δέον ν’ άπο^εύγη τις τάς 
συχνός έπισκέψεις τοΰ περιστερεώνος, όταν δέ ηνε ανάγκη νά 
τόν επισκεφθή διά νά τόν καθαρίση ή νά συλλαβή νεοσσούς 
δέον προηγουμένως νά κτυπήση κατ’ έπανάληψιν καί ελα
φρώς έπί τής θύρας, νά ρίψη έπί τοΰ εδάφους καί τοΰ περι
βλήματος όλίγην τροφήν καί νά καλέση τάς περιστεράς νά 
έξέλθωσι- ταΰτα πάντα δέ, ΐνα ταραχθώσιν όσον τό δυνατόν 
όλιγώτερον αί κλώσσουσαι περιστερά! καί μή έκδιωχθώσιν αί 
άγριώτεραι. Δίδεται πλειοτέρα τροφή τόν χειμώνα, οτε δυ-. 
σκόλως. εύρίσκεται τοιαύτη είς τούς άγρούς. Δέον δέ νά 8ί- 
δηται ή τροφή κατά τάς αύτάς ώρας καθ’ έκάστην. Αί πε· 
ριστεραί ζώσι περί τά δέκα έτη, άρχονται δέ γεννώσαι άπό 
τοΰ έκτου μηνός καί παύουσι μετά τό τέταρτον έτος- έπομέ- 
νως δέον ν’ άφαιρώνται αί παλαιαί περιστεραι καί νά μή θί- 
γωνται αί τής' πρώτης κατ’ έτος έκκολάψεως. ’Αναγνωρίζε
ται ή ήλικία τών περιστερών άποκοπτομένου κατ’ έτος τοΰ 
άκρου ίνός όνυχος αύτών, τοΰτο δέ γίνεται τόν χειμώνα καί 
έν νυκτός, κλεισμένου άφ’ έσπέρας τοΰ περιστερεώνος. 
Όσαι κατά τήν έκτέλεσιν τής ίργασίας ταύτης τυχαίνει νά 
φέρωσι κεκομμένους τέσσαρας όνυχας, φυλάσσονται διά τήν 
άγοράν, διότι είνε πλέον άκατάλληλοι πρός άναπαραγωγήν. 
Αί έν κεκλεισμένφ περιστερεώνι διατηρούμενα! περιστεραι γεν- 
νώσι καί κλωσσώσι καί δεκάκις τοΰ έτους, αί δέ έν έλευθέρφ 
περιστερεώνι ζώσαι, τετράκις μόνον. Ή περιστερά επωάζει 
συνήθως μετά τήν γέννησιν δύο ώών, έξ ών ώς έπί τό πλεΐ
στον μόνον τό Ιν εκκολάπτεται. Ή έπώασις γίνεται ύπό τε 
τοΰ άρρενος καί τοΰ θήλεος καί διαρκεϊ συνήθως 17 ’/2 ημέ
ρας. Συνηθίζουσι τήν νέαν των κατοικίαν αί περιστεροςί κλεώ- 
μεναι καί τρεφόμεναι έν αύτη έπί 10-—15 ημέρας, μεθ’ άς 
τήν santyar καί εί δυνατόν έν ώρφ βροχής, άφίενται έλεύθε- 
ραι.Τά κυριώτερα μέσα κατά τών ασθενειών τών περιστερών 
είνε ή καθαριότης τοΰ περιστερώνος καίή παροχή άφθονου καί 
καθαρού ύδατος. Ό περιστερεών, πλήν τοϋ'έκλεκτοϋ κρέατος, 
παρέχει τφ ιδιοκτήτη καί πολύτιμον λίπασμα : τήν κόπρον 
τών περιστερών.

Ροΰς.

Η ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΑΜΙΛΛΑ

Ά, μή ζητείς έκεΐ ’ψηλά νά φθάσης! δέν. φοβάσαι ; 
Είνε ψηλά, πολύ ψηλά!

Κ’ ένώ θαρρείς πώς γρήγορα έκεϊ ψηλά θέ νασαι, 
Μ’ Ιΰϊ τ’ αστέρι νά γελφ,

Έξαφνα χάνεσαι καί πας ’ςτά βάθη...’ς τδ σκοτάδι, 
Άντάς Έδέμ ’ς τδν '^.δη.

■ΗΚ

Όπόταν ήμεθα μικρά θαρρούσαμε Λ σελήνη,
Πώς είνε τόσον χαμηλά,

Ποΰ μόλις ένας ’ς τό βουνό άνέόη πώς θά κλίνμ, 
’Σ αύτήν. καί θάτηνέ κυλά!

Πλήν όταν μάς έλέγανε πώς είνε χίλια μίλια 
Πεθαίναμε άφ’ τή ζήλεια.

Έτσι κανείς βταν ίδη τόν άλλον πώς προβαίνει,
’Σ τή δόξα κι ’ δλω \ τά ψηλά,

Μέ κάθε τρόπο προσπαθεί καί χώρις νά σωπαίνη,
■Νά τονέ. φθάση, καί...γελά!

Άλλ ’ άμα ίδη πώς δέν μπορεί, γιατί είνε τόσα μίλια, 
Πεθαίνει άπό τή ζήλεια!

Ζΰρος Γ. Α. Πολίτης:

ΣΤΟΝΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
άίσποήη Κ. . .

Είνε άληθές;.............
Μέ είχον ότι θαλερός τής ευτυχίας ό στέφανος περιβάλλει 

τό παρθενικόν σου μέτωπο», ένφ χρυσή καί έπίφθόνοςή μοίρα 
έκ τών ποικίλων αιωνίου έαρος άνθέων έπικοσμεί τήν γελόεσ- 
σαν αυγήν της νέας ζωής σου. Ούτω θελκτική καί ίσάγγε- 
λος κόρη ύπό τό ταπεινόν κσυλον τής άγνότητός σου διαρ
ρέει σφριγών καί ανέσπερος ό βίος σου, ύπό τό γλυκύ βαυκά- 
λημα νέων πόθων, νέων ελπίδων, αείποτε ναρκούμενος.

Καί είσαι τόσον εύτυχής!
Ούδέποτε λοιπόν τό δάκρυ διωλίσθησε θολόν έπί τής πα

ρειάς σου; ούδέποτε τό χείλος σου ώχρδν καί τρέμον άφήκε 
στεναγμόν άρρήτου άπελπισίας; ούδέποτε έν νυκτί ζοφερφ 
καί άνάστρφ τό έν τφ άπείρφ ύπερθεν τής κεφαλής σου αίω- 
ρούμενον νέφος, δέν διέγραψε» άπαίσιόν τινα οιωνόν ; ή άλ
λως πώς τρέμον καί ριγνύμενον είς κεραυνιίων θρυμμάτων 
σατανικόν σύμπλεγμα δέν άπέσπασεν άπό τά βάθη τής καρ
δίας σου στεναγμόν φρίκης καί τρόμου, καί δέν έκλεισες άπε- 
γνωσμένον ομμα, καί δέν,ήσθάνθης τήν ψυχήν φρικιώσαν καί 
οίονεί έκλείπουσαν;.............

Μειδιάς λοιπόν, αιωνίως μειδιάς ;
Φαιδρά, φιλόγελως, εύδαίμων, έν τη δίκαια έπάρσει τής 

μελισταγοΰς καλλονής σου, προβαίνεις άείποτε εύτυχής έν 
μέσφ τοΰ σου θαμβούς καί τής έκείνων λατρείας. Καί φεύγει 
ό χρόνος καί φεύγει ή ζωή, χωρίς τό όμμα σου έντρομον· νά 
κλεισθή πρό αύτών, χωρίς τό χείλος σου νά διασταλή είς 
στεναγμόν άράς ή βλασφημίας άγρίως έν τφ οΰρανφ προσκολ- 
λώμενον, ώσεί έπιψαύον τά κράσπεδα τής αγίας έσθήτος.

*Ω πόσον είσαι εύτυχής ! !
* · .

Μοι ΐγραφες τόν παγετόν ία χλιίσω είς τα βτι{9>) 
να αχροώμαι αφροντι; τό αηια τών αγγέλων 
slj βίον δλλον τήν στρωμνήν να μέ χοιμήσ’ ή λήθΐ 
νά μειδιώ, ένω σιγά ανώνυμον τό μέλλον.

Έχει που παρά τά μαρμαίροντα τής λίμνης ύδατα, έφ’ών 
ελαφρά έπεκτείνεται ή σκιά τής έλάτης, Ιπιχαρίτως κατοπ- 
τριζομένη είς τούς κόλπους τής άκοιμήτου αύτής γαλήνης, 
μελαγχολικόν ήδη, έπιπνέον άνά τήν φύσιν, τό φθινόπωρου 
κυλίει ήρέμα καί μονοτόνως τά φύλλα τοΰ πλησίον δάσους, 
ών ό διακεκομμένος ψιθυρισμός κυλινδούμενος έν τφ κενφ έπ’ 
ολίγον, λειποψυχεϊ είτα κάτω εκεί, ώς τελευταίος ρογχασμδς 

τής φύσεως ψυχορραγούσης. Άπώτερον ύπό τό καταρρέον- 
τής αίγέίρου φύλλωμα συνεσπειρώθη ήδη έντρομος ή δειλή, 
τών ερώτων ψάλτις. Τό μελιστάλακτον ασμά της ίκοιμήθη. 
άπό πολλοΰ καί έκ τής άποπτάσης έκείνης αρμονίας, ολίγοι 
μόνον φθόγγοι λεληθότως πως παραμείναντες περιτρέχουσι 
τόν άέρα ώς νεκρώσιμα μέλη μετά τών άρρύθμων συριγμών- 
τοΰ πλάνητος αίπόλου τής αναπεπταμένης πεδιάδος.

Άλάστωρ τής ειμαρμένης ό δαίμων.
Η φύσις άπογυμνοΰται άπαρνουμένη τέλεον τών θέλγη

τρων της τήν άπέρριτον μαγείαν. Ρακενδΰτις, ώχρά καί. 
μεμψίμοιρος έν τή άπειρέ τών αιώνων, άείποτε εγείρεται έν 
διηνεκεΐ ανανεώσει, άείποτε προβαίνει, άλλ’ άσθμαίνουσα 
καταπίπτει κατόπιν τοΰ τελείου.................. Καί νΰν καί έκά-
στοτε έν τή συνειδήσει ίσως τής ίαυτής άτελείας προβαίνει, 
μόνη είς τήν φθόράν . .... είς τόν θάνατον.

"Ω τις λέγει, τις λοιπόν, ότι οί πνέοντεςάνεμοι ψυχροί καί 
ενάντιοι δέν είνε ίσως οί στεναγμοί τών αιώνων ούτωσί έπι— 
ζητοΰντες τήν άνατροπήν τής ύφηλίου άπάσης ; ....

*
♦ *

Γέλα, φίλη μου, γέλα. Άς επιστέφει λοιπόν τό μειδίαμα. 
[ γλυκύ καί έπαφρόδιτον τόν μάγον δακτύλιον τών χειλέων σου, 

τόν άρραβώνα τόν άσπιλον τής ευτυχίας.
Έρασμία κόρη τής αρετής καί τοΰ κάλλους, άφες άνέπα- 

φον νά σέ περικαλύπτη τής πλάνης τό ύφασμα, έξ ού ή γο- 
ήτις μοίρα κόπτει τά σπάργανα τοΰ νηπιώδους βίου.

Κοιμοΰ. . . . οί. χρόνοι περώσιν.
Άλλ’ έάν έξυπνήσης ; έάν άρθή αίφνης τό παραπέτασμα ; 

... έάν. . . ω, τότε άπόθανε κάλλιον· ή άχλύς διελύθη, καί 
διανοίγεται εύρεΐα καί άτέρμων ή όδό; τής άληθείας, έν ή ό· 
βίος αίρεται, συσπάται, ώχριά, συστρέφεται......... θνήσκει.
"Εχεις ώραίαν έτι τήν μορφήν, κανό σκοπός τοΰ κάλλους άρ· 
χεται εκεί ένθα τελευτφ ό σκοπός τής πλάνης. Ούδαμοΰ δι’ 
έσέύποφώσκει ή οδύνη. Φέρεις εύλόγως έναβρυνομένη τόν πλε
κτόν τής άθωότητος στέφανον, καί ύπό τόν γλυκασμόν τών 
ονείρων σου μεθύουσα, ή καλλονή σου διαχύν« περί σέ άνέκ- 
φραστον τήν γοητείαν τής χάριτός της.

*
♦ *

Ό χρόνος περφ, περφ, περφ, καί έν τή άτελευτήτφ αύτοΰ: 
διελάσει ή φύσις έσαεί άποκαλύπτεται- τό πάν ανακύπτει νέον 

I καί άλλοϊον, άναλλοίωτος αρμονία νόμων καί δυνάμεων εΐσ- 
. δύει έν τή άπειρέ^ τής ύλης συστρέφει, μεταλλάσει, άνασκά- 
■ πτει. Ίδέ εκεί πέραν έκ τής νωπής έτι σποδοΰ τής άλλοτε. 
! γλυκείας καί φιλοπαίγμονος κόρης, φύεται ήδη ήρεμα έν άν*  
ί θος μύρα μέθης καί έρωτος άναδίδον, όπερ δρέπων ό χθες δα

κρύων εραστής της, θέλει κοσμήσει αύριον τήν κόμην τής νέας 
του. φίλης. ’Αμφίβολον τό μέλλον, αμφίβολος ή ζωή. Πλήν 
μόνον ή άνθρωπίνη καρδία επλάσθη νά μένη καί θά μένη έ- 
σαεί ψυχρά καί άνάλγητος. Άλλά....................

Ό arfff/ωπος I παράτονος στροφή τής αρμονίας.
’Ατελής φίλη μου τφόντι ή δημιουργία- έν μόνον ένίοτε 

σκέπτομαι ότι ό Θεός ή έκοιμάτο πλάττων, ή έπλαττε κοι- 
μώμενος. Άλλά τί έάν καμπτόμενον τό σώμα έρεισμα έχει, 
τό σκήπτρον τοΰ Καίσαρος ή τήν ράβδον τοΰ ποιμένος; Αρ
κεί ή ζωή καί εν μειδίαμα, μία έλπίς καί τό μέλλον. Ο· 
χρόνος περφ, περφ, περά.

• *
Ούδέν νέφος είς τόν ουρανόν.
Ή πρωία άνατέλλουσα έπαγωγός καί γλυκεία έπιστέφει δι ’ 

ύπώχρου τίνος, λάμψεως τά κράσπεδα τοΰ όρίζοντος- γλαυ
κός καί γαλήνιος ό ούρανός άποκαλύπτει καί πάλιν τήν ερα
τεινήν του7 μορφήν.

“Ω, άς ήδυνάμην νά μειδιάσω τόσον ήδέως, τόσον έπιχα- 
ρίτως ώς σύ.

I Ευτυχεί, φίλη μου, εύτύχιι- ή ζωή φαιδρά καί άνέσπερος 
εναποθέτει θερμά φιλήματα έπί του παρθένου μετώπου σου. 
Ούτω άπό τήν ροδοστεφή θαλίαν τοΰ έαρός σου μυρόεσσα νύμ- 

j φη τοΰ αίθέρος, σέ περιβάλλει άκήρατος ή άγάπη τής είμαρ- 
. μένης.
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'Αρετή άγνωστος καί σιωπηλή, έκεΐ που υπό ξένον καί άνέ· 
ραστον ουρανόν κεκρυιχμένη, ούδχμου ίτι, οΰδ ’ ώς οπτασία 
μαγική επιφανή λαμπρύνουσα την ίοστέφανον του κλέους πό- 
λιν, ή αίγλη της βασιλικός καλλονής σου·.

Μακράν λοιπόν, αιωνίως μακράν πτερωτή χρυσαλίς των λει
μώνων, παρέρχεσαι ελαφρά καί ταχύπτερος, λουσμένη εις τά 
μ.ύρα των επιζήλων χαρίτων σου. Καί εγώ θιασώτης ζυλότυ- 
πος τής ευθυμίας σου, χωρίςεν όνειρον θυμήρες, ΟΊίρονπλά- 
νης ή φρεναπάτης; φέρομαι έκεΐ ένθα βάσκανος ειμαρμένη στο
λίζει με ρόδα τόν Γολγοθά τοϋ βίου' εκεί, ένθα εις την θυμέ
λην τής αλήθειας κατατίθεται λιβανωτός ή ζωή καί τό μέλ
λον, ή χαρά καί τό δναρ.

Άλλ' εάν αίφνης αυριον φωνή τις άλλοθιν πλήξει τό ούς 
σου, ώ άν σέ είπωσιν ότι άλλόφρων μειδιά εις κραιπάλην χαρ- 
,μονής καί ερώτων, θά είνε στιγμή δέλητος ίσως, στιγμή ξέ
νης χαράς πλανηθεΐσα, ονειρώδους έκστάσεως φαιδρά παρα
ληρήματα.

’Ακούεις ; μέ καλιϊ ή αλήθεια.
Θέλω νά κλαύσω, θέλω νά θρηνήσω.

Τιμ. Μωρ·

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

110. Αίνιγμά
Μικρή, ασήμαντη με βΛέπεις 

μαΜΙί, βαμβάκι νά τρυπω, 
με τήν εργατική μου μύτη, 

ϊνα σέ σκέπω προνοώ !
Γχά νά ένόύεται ό χάβεις 

πόσον εργάζομαι, μοχβώ 
χάρις εις έσέ πού μ’ύόηγεϊς 

χαί εις τό ρονχο που κεντώ.
Σάν τόν Άβάμ γυμνός βέ νάσουν 

χωρίς εμύνα. Τι μικρό, 
γΐά βες κεφάΜ, καί ίνα μάτι 

πού τό ίγω, ω, φοβερό.
111. Αογόγριφος.

Κα
κα κος—Κώ—κον δ κα—μν. 
κα

113. ΊστορικαΙ έρωτήσεις.
if Τις ίφότενσε tor προίάτην Έφιά.Ιτην ;
2) Τίνες exfatovr τάς κάεΐάας τΖν καταχθονίων πν-Ιΐόν τού 

■βΑ»ον; ' ■
9}~Πο% είχε τό χαίΐκεΐον τοϋ ο ^Ηφαιστος;

’Αραβικός "Ιππος

ΛΥΣΕΙΣ TUX ΕΝ Til· 26φ ΦΥΛΑΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
101. Αίνιγμα. Γαζί—α=Γάζία. "Ελυσαναύτδ ο'ι ές ΆίηνώνΙΙ. 

Δημητρίοο, Α. Ίατρίδης χαί Δ. ΙΙλατσής.
102. Αογόγριφος. Πέπων πάθος πέφυκεν άνεν άκράτου οίνου. 

Ούδείς έλυσεν.
iOS. Ερωτήσεις. ΐ) Ή "ΙΙπενρος. 2j Ή Σφαίρα 3) "Οταν εινε 

μέ γάλα. 4) Τήν ταινίαν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑ1ΓΝΙ0Ν
Ο ΜΑΓΙΚΟΣ Π1ΝΑΞ

θέλετε ν’ άνακαλύψητε τήν-ηλικίαν δεσποινίδος τίνος μέ 
τροπον καί έπιτηδείως, χωρίς νά έννοηθήτε ;

Πράξατε ώς έξης.
Παρουσιάσατε αυτήτόνκάτωθι πίνακα καί είπέτε τηςάνευ. 

σχολίων νά έρευνήση εις τάς εξ στήλας τόν αριθμόν των ε
πών της,'καί ότι άφοΰ σας είπη εις ποιας στήλας εύρίσκεται 
ούτος, σείς θά τή είπήτε δήθεν όποιαν ήλίκίαν παρίστησι τό 
άτομόν της, δηλ. ποίαν ηλικίαν υποθέτει τις ότι αύτη δύνα- 
ται νά έχη. ’Αφού λοιπόν προθύμώς βεβαίως αυτή σάς όμο- 
λογήση τάς στήλας έν αίς ό αριθμός τής πραγματικής ήλι-. 
λίας της εύρίσκεται, σείς δεν έχετε άλλο νά πράξητε ή νά 
προσθέσητε τούς πρώτους αριθμούς τών στηλών, άς σάς υπέ
δειξε, καί ούτω άλανθάστως θά εχητε τό μέγα μυστικόν, ήτοι 
τήν πραγματικήν ηλικίαν της.

Υποθέσατε ότι ή ήλινία της είναι 18 ετών, καί ότι αυτή 
σάς ύπέδειξεν ότι ό αριθμός ούτος εύρίσκεται εις τήν δευτέραν
καί πέμπτην στήλην. ώς πραγμ-ατικώς συμβαίνει. Προσθέ-
βατι τους πρώτους αριθμούς τών στηλών τούτων, ήτοι τό 2
καί 16 καί θά εχητε τόν άριθμιόν 18, βηλαδ’ή τήν πραγ-
ματικήν ηλικίαν της, ή εκείνην ήν αυτή θιενοήθηι·

0 αριθμητικός ούτος πίναξ ιιναι αρκούντως περίεργος και
λίαν ϋι ασκιδαστικός, <)ιο *.έν  συνιστώ|χεν πολύ εις τους ήμ.ι·
τέρους φιλαναγνώστας

1 2 4 8 16 32
3 3 5 9 17 33
5 6 6 10 18 34
7 7 7 11 19 35
9 10 12 12 20 36

11 11 13 13 21 37
13 14 14 14 ' 22 38
15 15 15 15 23 39
17 18 20 24 24 40
19 19 21 25 25 41
21 22 22 26 26 42
23 23 23 27 27 . 43
25 26 28 28 28 44
27 27 29 29 29 45
29 30 30 30 30 46
31 31 31 31 . 31 47
33 34 36 40 48 48
35 35 37 41 49 49
37 38 38 42 50 50
39 39 39 43 51 51
41 42 44 44 52 52
43 43 45 45 53 53
45 46 46 46 54 54
47 47 47 47 55 55
49 50 52 56 56 56
51 51 53 57 57 57
53 54 54 . 58 58 58
55 55 55 59 59 59
57 58- .60 60 60 60'
59 59 61 61 61 61
61 62 62 62 62 62
63 63 63 63 63 63

Φ; Π.

ΑΝΤΑΙΙΟΚΡΙΧΕΙΧ ΤΙΙΧ ΦΪΧΕΩΪ,,

Γ. Κ ’Οδησσόν. Άντίημον δύο συνδρομών έλήφβη. Άναμένομεν καί 
λοιπών. —Κ. Α. Ναύπακτον. Έγράψαμεν ύμϊν ύλ·. άναμένομεν εκ- 
χαθάρισιν. —Π· Δ. βήβας. Ύμετέρα συνδρομή έλήφβη, 'Αριθμός λα
χείου σας 1776. — X. Β. Γαλάζιον. Συνδρομή σας έλήφβη ευχάριστου· 
μεν. Άπόδειξιν παρεδώκαμεν κομιστή. Αριθμός λαχείου σα; 179ν. — Β. 
Κ. Άμαλιάδα. Συνδρομή σας έλήυβη. Εόχαριστοϋμεν.—A Κ. Αίγι
ναν Συνδρομή σας έλήφβη, Άπόδειξιν παρεδώχαμεν κομιστή ταύτης. 'Α
ριθμός λαχείου σας 1796. — I. Δ. Δ. Τρίπολιν. Συνδρομή σας έλήφβη, 
εύχαριστοίμεν. — Κ. Τ- Βόλον Συνδρομή σας έλήφβη, εύχαριστοίμεν χαί 
έγράψαμεν ύμϊν. — Δ. Γ. Βηρυττόν. Αποδείξεις σάς άπεστείλαμεν. Άνα- 
μένΟμεν άπάντησιν. — A. Β. Άρταν. 'Επιστολή έλήφβη Κύριος Δ. σάς 
άπέστειλε τά γ ρήματα, ώστε άποστείλατι ταχέως έτερα. Σας έγραψα χθες. 
__ Α. Σ. Βόλον. Άποροΰμεν έπί βράδύτητι καί αδιαφορία γραφόμενων 
μας. Ιίαρακαλοίμεν σπεύσατε. — Ε. II- Πύργον. Ζητούμενα φύλλα σάς 
άπεστείλαμεν προχθές. — Δ Α. Καλάμας. Συνδρομή σας έλήφβη. Εύχα- 
ριστοΰμεν. Άπόδειξις σύν παρόντι φύλλω.— I. /λ. "Αμφισσαν. ’Επιστολή 
έλήφβη. Σάς άπηντήσαμεν. — Η. Γ. Λ. Καλάβρυτα. Συνδρομή σας έλή
φβη' Σάς γράφομεν. — Β. © Βραΐλα. Σάς έγράψαμεν και άπεστείλαμεν α
ποδείξεις. Άναμένομεν άπάντησιν. — Άδ. Θ· καί 1. X. Χαλκίδα Συν
δρομή σας έλήφβη, εύχαριστοϋμεν. — X. Π. Χαλκίδα. Έλάδομεν Επιστο
λήν, εύχαριστοίμεν. — Γ. Φ. Νεάπολιν. Συνδρομή σας έλήφβη εύχαρι- 
στοόμεν. ·Δ·ρ. 5 εδόβησανώς’γράφετε. Αριθμούς πατριωτικοίδανείου δννασθε 
εύρήτε εις περιοδικόν δ “ Ερμής» μόνον. Τόμοι βΒρεττανιχοΰ Άστέρος» 
δέν ύπάρχουσι. — I. Α. Κάϊρον. Σάς έγραψα, αναμένω άπάντησιν. — Α. 
Γ. Λαγκάδια. Συνδρομή σας έλήφβη. Σάς εύχαριστοίμεν. Σάς γράφο
με», αριθμός λαχείου σας 18<)3 ό δεξιψ τής άποδείξεώς σας αριθμός.—Συν
δρομητή Βΐ'&ίΐή. Θέσατε εν γραμμαρίου τρυγικοΰ οξέος καί δύο σόδας. 
'Έχρηξις Θά γίνη χωρίς νά συντριβή φιάλη, μή φοδεΐσθε.— Θ- Β· Πάτρας. 
'Επιστολή καί εικόνες έλήφβησαν., Θά φροντίσωμεν καί θά σάς γράψωμεν 
ταχέως —Π- Κ. Καρδίτσαν. ^Επιστολή έλήφβη. Σάς απηντήσαμεν. 
Άναμένομεν ταχέως χρήματα. — Α· Π. Μ. Λευκωσίαν. ’Επιστολή καί 
συναλλαγματική έλήφθησαν. Θά σάς γράψωμεν. Εύχαριστοϋμεν.


