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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΞΗΓΗΣΙΣ

ΌφεΆ-ομεν μίαν άναγκαίαν έξήγησιν τοϊς σύνορο- 
μηταϊς μας.

Ή «Φύσις» άπό έννεατίας ανελλιπώς καί τοσούτον 
έπιτυχώς έκδιδομένη, λίαν εύλαβώς δ’άλλως τε μέχρι 
τούδε έκπληρούσατόν σκοπόν, δν άρχήθεν έταξε, τής 
δημοσιεύσεως δηλονότι ωφελίμων γνώσεων, γενικώς 
άπέσπασεν επανειλημμένα συγχαρητήρια καί ευχαρι
στήρια άπό μέρους τών είδότων ιδίως τους κόπους, 
μόχθους και θυσίας, οίτινες άναμφηρίστως απαιτούν
ται πρός έκδοσιν τοσούτον πρωτοτύπου, καλλιτεχνι
κού, έπιστημονικού και φιλολογικού εικονογραφημένου 
συγγράμματος. Άλλά, δέον καί νά όμολογήσωμεν, δτι 
παρά τάς έπανειλημμένας ταύτας και δικαίας έκδου 
λεύσεις τών γινωσκόντων τάς δυσχερείας, de έκά- 
στοτε συναντώμεν πρός έκδοσιν τοιούτου έργου, ίδια 
πρός δημοσίευσιν έκάστοτε πρωτοτύπων, ώφελίμων 
καί ένδιαφερόντων αναγνωσμάτων, έκπόνησιν νέων 
πάντοτε καί καλλιτεχνικών εικόνων, διαρκή έπίβλεψιν 
πρός καλλιτεχνικήν έκδοσιν έπί λείου,καλού καί όμοιο- 
μόρφου χάρτου, καί συνεχή αγώνα πρός απαίδευτα 
στοιχεία, διά τήν αποφυγήν λαθών, καί τό δή σπου- 
δαιότερον, παρά τό εύάριθμον τών ύποστηρικτών τής 
Ελληνικής φιλολογίας σχετικώς πρός τους τής ξένης, 
έχομεν καί τους έπικριτάς μας, εύτυχώς δμως ολί
γους, οίτινες άπαιτοϋσι πλείονα ή ο,τι δυνάμεθα νά 
τοϊς παράσχωμεν. Δηλαδή θέλουσι συνεχεστέραν τήν 
έκδοσιν, άφθονωτέραν ύλην, πολυτελέστερον χάρτην 
καί τά τοιαύτα, ατινα άπαιτούσι θυσίας καί κόπους 
περισσοτέρους. Οί τοιούτοι βεβαίως, άπό πολλού μό

νον ζήλου, ατομικού ή πατριωτικού άποβλέποντες δέν 
σταθμίζουσι βεβαίως τά πράγματα, δπως ήμεΐς.Άνδ’ 
άναλογισθώσν δεόντως όποιους αγώνας καταβάλλο- 
μεν πρός εισπραξιν μόνον τών συνδρομών μας, ήθε- 
λον έκθύμως μάς δικαιώσει καί θαυμάσει ίσως πώς 
κατορθώνομεν νά έκδίδωμεν πρό τοσούτων έτών τοι
ούτον καλλιτεχνικόν καί κοινωφελές έργον. Άν δέ 
κάποτε βραδύνωμεν όλίγον τήν έκδοσιν φύλλου τινός 
ή άν, κατά τό θέρος έν ώρα άνυποφόρου καύσωνος καί 
χάριν όλίγης άναπαύσεώς μας, αντί νά παύσωμεν έπί 
δίμηνον τήν έκδοσιν τού περιοδικού μας, ώς άλλοι 
πράττουσιν, άραιόνωμεν όλίγον ταύτην, παρακαλού- 
μεν τούς εύαρίθμους βεβαίως μεμψιμοιροϋντας, πλήν 
τακτικούς άλλως τε συνδρομητάς μας άναλογιζομένους 
τά άνωθι έκτεθέντα, νά μάς συγχωρήσωσι καί έπιτρέ- 
φωσι τήν μικράν καί δέδικαιολογημένην έλλειψίν μας 
ταύτην, άν ώς τοιαύτην θελήσωστ νά τήν έκλάβωσιν, 
δπερ άποστέργωμεν νά πιστεύσωμεν. *

Ή Αΐίύθυνβις.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Τϊαρακαλούμεν τούς καθυστερούντας έτι έκ τών συν
δρομητών μας τήν συνδρομήν των, τοΰ τρέχοντος έτους 
εύαρεστουμένους, όπως μάς άποστειλωσι ταύτην, είτε 
διά ταχυδρομικής έπιταγής ή άλλου μέσου, δπως ήθε- 
λον κρίνει προσφορώτερον, πρ:ς ασφαλή λήψιν αύτής 
και έστωσαν βέβαιοι, δτι θέλουσι πολύ μάς ευχαριστή
σει και θέλουσινάμα μάς απαλλάξει αρκετού κόπου καί 
δαπάνης πρδς εισπραξιν τοιούτου μικρού ποσού.

(Έκ τού γραφείου.)
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μάλλον η ήττον. τήν ακτινοβολίαν λεπτών τινων δενδροειδών 
φαινομένων, άναλόγω; της αναιμικής, της νευρικής, τής αι
ματώδους ή λίαν εόρώστου χράαεως του υποκειμένου. Κατά 

Ιτήν τελευταίαν περίπτωσιν ένε-τυποΰτο έπί τής φωτογραφικής 
πλακδς αληθή; τι; ε’κρηξις ήλεκτρικών ατόμων. Έν ένί λόγφ 
οί πειραματισμοί του Ίοδκώ άποτελοΰσι συνέχειαν τών έργων 
τού colonel de Rochas καί τοΰ Λος Λουή.

Καίτοι δ κύκλο; ούτος τής έξερευνης τυγχάνει εΐσέτι αινιγ
ματώδης, προσελκύει ούχ ήττον πολλούς διερευνητάς καί θια- 
σώτας, προβάντας πολύ πλέον των μυσταγωγών αυτών.

Ή ιατρική λοιπόν τυγχάνει πράγματι περιεσφιγμένη ύπδ 
παντός είδους νέων καί άλλοκότων μεθόδων, τεινουσδν ν’ 
άναστατώσωσιν όχι μόνον άπάσας τάς ιατρικός αντιλήψεις, 
άλλα καί αυτόν τόν κύκλον τών πεποιθήσεων καί τών ιδεών 
μας. Παρατρέχοντες τούς κατά τδ μάλλον ή ήττον σπουδαίους 
κινδύνους τούς έπαπείλοΟντας την ιατρικήν,'ας άσχοληθώμεν 
εις σειράν τινα νέων πεποιθήσεων δι’ ών οί πάσης άποχρώ · 
σεως σοφοί πειρώντάι .να στολί^ρσι τό νεώτερον πνεύμα 
Ύπάρχοντος ζ ωϊ κ Ο ΰ ρ ε u σ τ ο υ, λέγουσιν, αναδρομήτέον 
προς τήν αρχήν, πρδς τούς άνακαλύψαντας αυτό πράγματι καί 
άποτελεσματικώς έφαρμόσαντας. Άφοΰ δέ τό επί τόσους αιώ
νας χλευασθέν ζωϊκδν ρευστόν άνεγνωρίοθη ήδη έπισήμως, 
δεν δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι καί αί άλλαι αΰτού του 
είδους ανακαλύψεις θά άναγνωρισθώσιν επίσης σύν τφ χρόνφ; 
Ούτως έχοντος του πράγματος δεν είνε καλλίτερου νά μετα- 
στώμεν πρδς τδ μέρος τών παλαιών ευρημάτων, αντί νά τά 
πολεμώμεν άνωφελώς; Ιδού ό συλλογισμός πολλών σοφών 
ώς πρδς τήν άπόκρυφον επιστήμην καί .ιδίως τοΰ Δρος δέ 
Πρέλ, τοϋ σοφού συγγοαφέως τής βΦ.ιλοσοφίας τοϋ 
Μ υ σ τ ικ ι σ μ ο ϋ». Ό έν Μονάχφ φιλόσοφος άναγράφει έν 
τφ περιοδικφ Zukunjt (Αρθ. 38, 34 τού 1894) σειράν δλην 
επιχειρημάτων πρδς διεκδίκησιν τών δικαιωμάτων τής συ μ- 
παθητικής θεραπείας. Τά έπιχειρήματά του δεν βά 
τείσωσι-βεβαίως απαντας, ούχ ήττον όμως είσί ΐοιαϋτα, ώστε 
/λ διεγείρωσι τδ ένδιαφέρον απαντος τοΰ κόσμου. Διότι, δ,τι 
ιαί αν είπωσιν, όλα τά έφ’ ημών περιπαθώς έπενεργοΰντα 
ιπόκρυφα διενεργήματα ήσαν γνωστά τοΐτ αρχαίοι;· δ,τι δ’ 
ίλλαξε σύν τφ χρόνφ, είνε τά' όνόμανα καί αί εξηγήσεις 
ιύτών.

Άσχοληθώμεν, έν πρώτοι;, πεοί τής έξωτερικεύσεως τής 
ίιαισθητικότητος τής έν εΰθείφ γραμμή κειμένης πρδς τήν 
•υμπαβητικήν θεραπείαν.

Κατά τήν πρόκλησιν τοΰ μαγνητικοΟ ή,αν θέλετε, τοϋ ύπνω- 
ικοΟ ύπνου, ύπάρχει έν είδος στρώματος άέρος κατά τό μάλ- 
.ον ή ήττον μαγνητισμένου καί περικυκλοϋντος τδ ύπνωτι- 
όν. Ή έκτασίς του είνε πολλών αέτρων. Τιθεμένου πότη- 
ίου τιυός ύδατος έντδς αΰτοϋ τοΰ μαγνητισμένου στρώματος 
δ ύδωρ εμποτίζεται έκ τοϋ από τοΰ ύποκετμένου έκφεύγον- 
ος μαγνητισμού καί προσλαμβάνει όλας τάς άρετάς καί τάς 
>ιότητας αύτού. Συνάπτεται συνάμα 8ν είδος σχέσεως 
εταξΰ αύτοΰ τοΰ ύδατος καί τοϋ ύπνωτικοΰ, σχέσεως 
5σφ στενής, ώστε άρχει νά ιΙσύση τις τό ποτήριον τοΰ ύδα- 
ος, "να συναισθανθώ τδ τοιοΰτον δ ύπνωτικός. Ό Ρωσάς 
Ιεσεν έντδς αύτοΰ 'τοΰ μαγνητισμένου στρώματος άγαλμά- 

ιόν τι χήρινον τούτο δέ έσχε τοιαύτην σ χ έ σι ν ποδς τόν 
πνωτιχόν, ώστε ήρκει νά νύξη τις διά καοφίδο; τδ κήρινον 
γαλμάτιον ίνα αισθανθώ ό ύπνωτικός τόν' πόνον. Ό Ρωσάς 

ρήρεσε προσέτι τρίχας τινάς τοϋ υπνωτικού καί τάς έθεσεν 
ιί τής κεφαλής τοΰ άγαλματίου, μεταϊιομισθέντος είτα είς 
παρακείμενον δωματίου- δτε δέ άπέσπων τάς τρίχας τού 

Ι'αλματίου, ή υπνωτική έξεγειρομένη έκραύγαζε λέγουσα 
ι τή άπέσπων τάς ιδίας της τρίχας.

Φωτογραφική τις μηχανή με φωτογράφημα τοΰ μαγνητι
σμένου άερικοΰ στρώματος έπέφερεν άποτέλεσμα ετι μάλλον 
εκπληκτικόν. "Οτε ένυσσαν διά καρφίδός τό φωτογράφημα, τδ 
υποκείμενον, έν άγνοίφ τοΰ τοιούτου, έκραύγαζε καί ήπτετο 
διά τών χειρών τοΰ μέρους τού σώματός του, τοΰ άντιστοι- 
χουντος πρδς τδ έπί τοΰ φωτογραφικού σχεδίου νυχθέν. "Οτε 
δ’ άφυπνίζετο ή ύπνωτί'ή.είχε δύο ερυθρά σημεία έπί τής 
χειρός, δηλ. είς τδ αύτδ μέρος είς δ είχον νύξει διά τής καρ- 
φίδος τδ φωτογραφικόν εκτυπον.

Άναγράφομεν ένταΰθα τόν ματισμένον στέφα
νον τοΰ καθηγητοΰ Λουή, πριν ή μεταβώμεν είς τάς θεω
ρίας τοΰ δέ Πρέλ.

Στέφανός τις τιθέμενος έπί τού μετώπου ασθενούς τίνος πά- 
σγοντος παραισθήσεις, τόεφ έκορέννυτο έκ τής φύσεως τής 
άσθενείας τοΰ πάσγοντοί, ώστε ήρκει νά θέσωσιν αύτδν είτα 
έπί τής κεφαλής οίασδήτινος ύπνοβάτιδος, ίνα προκαλέση δχι 
μόνον παραισθήσεις, αλλά καί παραισθήσεις τής αυτής φύ 
σεως. Δύναταί τις λοιπόν κατά τόν δέ Ρώσάν, τόν Λουή καί 
πολλούς άλλους σοφούς νά εξωτερίκευσή, δηλ. νά έκπέμψη 
έκτδς τού σώματος τάς τε αισθήσεις μας ώς καί τάς άφηρημέ- 
νας ιδιότητας τών ψυχών μας.

Τί άλλο ήτο ή συμπαθητική θεραπευτικής ή 
αύστηρά εφαρμογή τής αρχής τής είς τά έκτδς τοΰ σώμα
τος εκπέμπει ν, τής αρχής δηλ. τών συμπαθητικών σχέ
σεων μεταξύ τοΰ ασθενούς καί τών αντικειμένων ή τών υπο
κειμένων τών έκτδς τοϋ ασθενούς τιθεμένων ; Άρχει νά λά- 
βωμεν υπ’ οψει αυτά τα διδόμενα, ίνα βεβαιωθώμεν δτι οί 
πρόγονοί μας έγίνωσκον ήδη πράγματα, άτινα ημείς αποπει
ρώμεθα ν’ άνακαλύψωμεν τήν σήμερον. Ό σοφός Σκώτος 
Maxwel έλεγεν: «Ή ψυχή δέν υπάρχει μόνον έντδς τών 
ορατών σωμάτων, αλλά καί έκτδς αυτών, μή περιορ.ζομένη 
ύφ’ οίουδήτινος σώματος’ έξ έκαστου σώματος έξέρχονται 
ακτίνες σωματικαί, έν αϊς πάρεστιν ή ψυχή καί είς άς παρέ
χει ίσχύν καί ένέργειαν. Αί δέ αχτίνες αύται έκπέμπονται 
δχι μόνον έκτοΰσώματος αλλά καίέξ άλλων στοιχείων ή με
ρών, κλπ.» Έκ τών συγγραφών τοΰ Παρακέλσου καί άλλων 
ιατρών καί άλχημιστών και άστρολόγων καί μάγων, και 
παντός είδους σοφών τοΰ Μεσαίωνος, πείθεται τις δτι αί από
κρυφοι ανακαλύψεις τοΰ δέ Ρωσά καί τόσων άλλων, ήσαν 
γνωστά! ή είγον προεικασθή κατά τον Μεσαίωνα. Κατά τόν 
δέ Πρέλ, αί πεποιθήσεις τοΰ Παρακέλσου καί τοΰ Μάξβελ 
διετηρήθησαν μέχρι τοΰ νΰν. Οί Μεσμερισταί, λ.χ,. κατά τδ 
1819 όμιλοΰσιπερί τών μαγνητικών σχέσεων μεταξύ 

των ζώντων καί τών αντικειμένων. ‘Ιδού δέ τί γράφει καί ό 
Le Lieurre de l’AubApin περί τής ύπνοβάτιδος Μανέττας, ήν 
έθεράπευε. «Τής Μανέττας άποκοιμηθείσης έπί παρουσίφ μου 
καθ’ ήν στιγμήν έθιγε κλάδον τινά μυρσίνης, μαγνητισθέντα 
παρ’έμοΰ προηγουμένως, έξήλθον τής αίθούσητ. Έπανελθών δέ 
μετά τού βοηθού μου, εύρον τήν Μανέτταν ύπνώττουσαν καί 
περιελθοΰσαν είς κρίσιν ουδόλως προβλεφθείσαν παρ’ αύτής. 
Αφού τήν ήσύχασα, τήν ήρώτησα πόθεν προήλθεν ή κρίσις 
της’ μοί άπήντησε προς έκπληξίν μου δτι υπαίτιος αυτής ήτο 
ό βοηθός μου, καθότι είχε περισφίγξει διά τών δακτύλων ένα 
κλάδον μυρσίνης τυγχάνοντα είς μαγνητικήν σχέσιν μετ’ αύ- 
τής καί ότι χατά τήν αυτήν μάλιστα στιγμήν καθ’ ήν έπραττε 
τούτο ό βοηθός είχε περιπέσει αύτη είς νευρικήν κρίσιν λίαν
όδυνηράν. Προσθέτω δέ τούτο, ότι ό έν λόγφ κλάδος τής μυρ
σίνης ήτο απομεμακρυσμένος άπδ τής ασθενούς κατά ?ξ μέτρα».

Τί λοιπόν ήτο αΰτή ή μαγνητική σχέσις μεταξύ τοΰ κλά
δου τής μυρσίνης καί τής ύπνοβάτιδος, άν δχι ή έκτδς τοΰ 
σώματος έκπομπή τής διαισθητικότητος μεταβάσης νά παροι
κήσω είς τον κλάδον;

Ό δέ Πρέλ αναγράφει έτερον γεγονός 1755. Πρόκειται 
περί τής επιστήμης τής μ ο υ μ ί α ς όπως τήν παρίστησιν ό 

Δέ Α. Τένζελ.
Τί δ’έστι μ ουμ ί α κατά τήν άπόκρυφον επιστήμην;
Πάν είδος έκκρίσεως τοΰ οργανισμού μας, οίαι αί άποπεμ- 

πόμεναι τοϋ οργανισμού μας υλαι, καί,είτα άπαντα τά μέρη 
τοΰ σώματός μας έν γένει, συμπεριλαμβανομένων τών ονύ
χων, τοΰ αίματος, τών βλεννωδών υλών τών άποπεμπομένων 
έκ τοΰ στήθους, τών πνευμόνων, κλπ. κλπ.

"Ολαι λοιπόν αί οΰσίαι αϋται καθδ άποτελέσασαι μέρος τοΰ 
οργανισμού μας τυγχάνουσιν έμπεποτισμέναι έκ τοΰ ζω’ί- 
κοΰ ρευστού. Καίτοι δ’αύται άπορριπτόμεναι, ουχήττον 
διατηρούσιν αθτδ τδ ρευστόν καί τάς ’ιδιότητάς του’ επο
μένως, έπενεργοϋντός τίνος έπί τίνος αυτών τών ουσιών, έπι- 
συν-βσίνει άντίδρασίς τις εις τδν οργανισμόν μετά τού οποίου 
έξακολουθεί οΰσα είς σχέσιν,

Εύαενής έπενέργεια έπ’ αύτών τών ουσιών προκαλεί αίσίαν 
έπήρειαν έπ’ αΰτοΰ τοΰ οργανισμού’ απεναντίας δέ, κακομετα
χειρισμένης τής μουμίας, ό οργανισμός άφ’ ουτινος 
αυεη προέρχεται θά τύχ$ οδυνηρά; συναισθήσεως.............. ...

(Revue des Revues)

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΤΣΣΗΣ

Ιον Ή λύσσα τών κυνών δέν εμφανίζεται μόνον έν καιρώ 
τοΰ μεγάλου καύσωνος τοΰ θέρους ή τοΰ δριμέος χειμερινού 
ψύχους, ώς πολλοί πιστεύουσιν, άλλ’ είς πόίσαν έποχήν καί 
προφανώς έξ αιτίας, τινδς, ήν δέν γνωρίζομεν άκόμη, ή έκ 
μεταδόσεως έκ δήγματος λυσσώντος κυνός. Καν’ αύτδν τδν 
τρόπον δύναται ή άσθένεια έξ ενός λυσσώντος κυνός είς οίαν- 
δήποτε έποχήν νά μεταδοθή είς πολλούς κύνας.

2ον ’Αδίκως νομίζουσιν, δτι κύνες μέ τούς επονομαζόμε
νους δ-υχας τών λύκων, θήλειαι κύνες δέν λυσσοδν, ή πείρα 
διδάσκει δτι, έπίσης καί τά ζώα ταΟτα έν ή περιπτώσει 
δηχθώσιν δπδ λυσσώντος κυνός δέν προστατεύονται άπδ τής 
βεβαίας μεταδόσεως.

3ον Ή υδροφοβία, σύμπτωμα πολύ παρατηρημένου παρά 
τοΐς είς λύσσαν περιπεσοΰσιν άνθρωποι;, έλλείπει όλοτελώς 
παρά τοϊς κυσι τοίς έκ τής αύτής νόσου πάσχουσιν, ούτως 
ώστε δύναταί τις νά eCrev) I Ούδείς λυσσών κύων είνε ύδρό- 
φοβος. Ή δίψα πράγματι παρά πολλοϊς είνε μόνον ελάχιστη· 
άλλ’ δλοι λείχουσιν ή πίνουσιν ύδωρ, γάλα καί άλλα ρευ
στά, καί τινες λυσσώντες κύνες έπνίγησαν μάλιστα έντό; 
δδατος.

4ον Ή γενική ιδέα δτι λυσσώντες κύνες Ιχουσιν άφρόν έν 
τφ στόματς, δέν είνε όρθή’ διότι οί πλεϊστοι τοιοΰτοι κύνες 
έχουσι τό στόμα ώς καί οί υγιείς κύνες, καί μόνον έκεϊνοι ίζ 
αυτών, ών οί μασσητικοί μυώνες είνε οδτω πως κατεσκευα- 
σμένοι, ώστε νά μένγ τό στόμα άνοίκτόν, άφίνουσιν νά ρεύση 
όλίγος σίεϊος ·?, φλέγμα καί δχι άφρός.

5ov‘ Επίσης δέν είνε όρθόν, οτι λυσσώντες κύνες άδιακό- 
πως τρέχουσι καί δτι οδτοι πάντοτε έχουσι τήν ούράν μεταξύ 
τών όπισθίων ποδών κυρτωμένην.

Τά άκόλουθα πραγματικά σημεία τής λύσσης τοΰ κυνός 
πρέπει νά παρατηρήσωμεν.

κ) Οί κύνες κατά πρώτον δεικνύουσι ποιαν τινα παραλ
λαγήν έν τί! συνήθει αυτών διαγωγή, ένφ μερικοί έξ αυτών 
σιωπηλότεροι, κατηφείς ή περίλυποι γίνονται, κείμενοι πλει. 
ότερον ή άλλοτε έν σκοτεινφ τόπφ, άλλοι πάλιν καθίσταν
ται άνησυχώτεροι καί κλίσιν έχουσι περί τό δάκνειν ή τρέχειν. 

ι β') Πολλοί έκ λύσσης πάσχοντες κύνες έγκαταλείπουσι 
κατά τήν πρώ-ην ημέραν τήν οικίαν τοΰ κυρίου των καί 
τρέχουσι μάλλον ή ήττον μακράν αύτής, άλλ’ έπιστρέφου- 
σιν έπειτα, έάν δέν έμποδισθώσι, μετά 24—28 ώρας περίπου.

γ’) Οί πλείστοι τών κυνών τούτων χάνουσιν ήδη κατά τάς
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πρώτας ήμερας τ^ς άσθενείας τήν δρεξιν πρός τήν συνήθη 
τροφήν, άλλα καταπίνουσιν άπό καιρόν είς καιρόν άλλα 
πράγματα, άτινα δέν χρησιμεύουν ώς τροφή, ώς π.χ. χώμα, 
άνθρακας, άχαρα, ξύλα, δέρματα κτλ.

δΖ). Πάντες οί λυσσώντες κύνες δεικνύουσι άλλον τρόπον 
υλακές δηλ. δεν έκβάλλουσι πολλάς κεχωρισμένας άπ’ άλ
λήλων φωνάς άλλά μόνον μίαν, fa σύρουσι κάπως μακρότε 
ρον περισσότερον καί ύψηλόν τόν τόνον.

Ο τρόπος οδτος τίς υλακής είνε έκ των κυριωτάτων 
συμπτωμάτων τής νόσου.

ε ) Τινές κύνες ύλακτοδσι πάρα πολύ, άλλοι πολύ όλίγον. 
Παρά τόϊς πρώτοις γίνεται άλληλοδιαδόχως ή φωνή βραχνή.

C) Σχεδόν πάντες οί λυσσώντες κύνες δεικνύουσι μεγα- 
λειτεραν έπιθυμιαν νά δάκνωσιν ή έν ύγι<£ καταστάσει εύρι- 
σκόμενοι. Έ έπιθυμία αυτή γενν&ται πρός τά άλλα ζφα 
περισσότερον ή πρδς τούς άνθρώπους, είνε όμως ένίοτε τόσον 
μεγάλη, ώστε και αύτων τ&ν άψυχων άντικειμενων δέν φεί- 
δο νται, έν τούτοις δμως φυλάττουσι τά ζώα συχνά τόσην 
άκομη συναισθησιν, ώστε άναγνωρίζουσι τόν κύριόν των καί 
τον άκολουθοΰσι δταν τά καλεί” ένίοτε, δμως δέν φείδονται 
ούδ’ αύτοΟ,

ζ) Παρά πολλοΐς λυσσ&σι κυσίν δτέ έν τή άρχή τής 
άσθενείας, ότέ έν τφ μέσφ αυτής παρουσιάζεται τρόπον τινά 
παραλυτική άδυναμία τδν μασσητήρων καί συνεπώς έπικρέ- 
μαται κάπως ή κάτω σιαγών, και τό στόμα μένει κατά τι 
ανοικτόν, καί δνως δύνανται οί κύνες ουτοι άπό καιρόν είς 
καιρόν νά δαγκάσωσι.

η) Ολοι οί λυσσώντες κύνες άδυ»ατίζουσι πολύ έντός 
βραχύτατου χρόνου, καί έχουσι λυπημένους τούς όφθαλμούς 
και άνω κάτω τάς τρίχας. Μετά 5 ή 6 ήμέρας γίνονται 
βαθμηδόν Ισχνότεροι είς τήν όσφύν, τελευταΐον κατά τό όπι
σθεν μέρος καί κατόπιν μετά οκτώ ή έννέα ήμέρας άκολου- 
θε? ό θάνατος.

Προκύπτει έκ τούτων δτι ή άναγνώρισις τής λύσσης δεν 
ε’νε εόκολος. .Πολύ έπιμόνως προτρέπομεν έκαστον κάτοχον 
κυνός, όπως άμέσως άμα παρατήρηση είς τόν κύνα του άνω- 
μαλίάς τινας τής συνήθους καταστάτεώς του, συμβοολευθή 
τό ταχύτερου κτηνίατρον.

01 γέροντες καί αί γυναίκες μεθύουσιν όλιγώτερον -τ&ν 
άνδρών.

Οί άρχχϊοι έχρωμάτιζον τόν οίνον διά τ·£ς άλόης, t$j; κ«· 
νίλΧαζ και τοΟ κρόκκου, έγίνετο δέ ούτως ό οίνος, κατά τόν 
Πλούταρχον, και ήδύτερος και τερπνότερος.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΖΩΩΝ
THS ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Οί άρχαϊοι Αιγύπτιοι, ώς γνωστόν, έτίμων ζώα τινά, τά 
όποια καί περιέβαλλον μ.ετά πολλής ύπολήψεως καί σεβασμού 
καί έθεώρουν ώς ιερά.

θά περιγράψωμεν ένταΰθα τινά έξ αύτών, ώς καί τήν ιστο
ρίαν αύτών·

Ή ήμετέρα οικιακή Γαλή, 
ήτΐί, ώς φαίνεται, δέν κατά
γεται έκ τής άγριας γαλής, 
ως καί ό Cuvier ώμολόγησε 
τοΰτο, κατά πάσαν πιθανότητα 
κατάγεται' ίξ ’Αφρικής, διότι 

παρόμοιον τι είδος, δπερ είχον

ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΗΣ

Ό θερμός οίνος συνεχώς πινόμενος ισχναίνει ώς καί ό πολύ 
ψυχρός.

Τα ήθη τοΟ άνθρώπου έκδηλοΰνται διά τής χρήσεως τοδ 
οίνου καί διά τίς μέθης.

Τινές μεθύοντες γίνονται σοφώτεροι.
Ό Αισχύλος συνέγραφε μεθύων, δι’ δ ό Σοφοκλής έμέμ- 

φετο αύτοΟ.
Ο Πυθαγόρας έρωτηθείς, πως δύναται ό μέθυσος νά ία- 

τρευθή, άπηντησεν, διά τής ύπ’ αυτού θεωρήσεως των πρατ- 
τομένων.

Τά έν μέθη πεπραγμένα δέον νά λητμονώνται,ϊνα μή έπα· 
ναλαμβάνωνται.

Ο Ευριπίδης καλεΐ την λήθην τών πότων σοφήν.
Ο οίνος ένεργεΐ έπί τοΰ άνθρώπου έκ τριών μερών, τοΟ 

.οινοπνεύματος, τίίς τανίνης και τοδ σακχάρου Κατά τήν 
ποσότητα έκαστου τούτων γίνεται ή ίδιότης τοΰ οίνου.

Ο οίνος κατ όλίγον πινόμενος έπιφέρει ταχύτερον τήν 
μεθην, άμυστί δέ (μονοροΟφι) είναι όλιγώτερον μεθυστικός 
και μάλλον άνεκτικός.

Ό οίνος, κατά τόν Εενοφώντα, τάς μέν λυπας, ώσπερ 
μανδραγορας άνδρα, κοιμίζει, τας δέ φιλοφροσύνας, ώσπερ 
έλαιον τήν φλόγα, έγείρει.

Οί άρχαϊοι κατά τίίς μέθης ετρωγον θί^ονς (λούπινα), 
ν0ν δ« τρωγουσιν πυρήνας πικροαμυγσάλων ή πίνουσιν όλίγας 
^ταγο'νας (5 — 6) άμμωιίας καυστικές έν τφ ΰδατι,

Γαλή οικιακή καί Γαλή άγρια., 
οί πρώτοι Αιγύπτιοι εκέκτηντο 
ως συμβολον τής λατρείας αύτών, ε’ις δέ τάς νεκροπόλεις των 
εύρέθησαν τοιαΰται γαλαϊ, άποδεικνύουσαι τά άνωτέρω. ’Ε
πειδή δέ τά ζώα ταΰτα όμοιάζουσι καθ’ δλα τά ήμέτερα καί 
επειδή έν Άβυσσηνίφ καί Νουβίφ υπάρχει έτι έν άγρίφ κατα- 
στάσει είδος τι γαλής καλούμενου γαντοφόρον, δπερ φαίνεται 
ύιρ’ ολας τάς επόψεις πηγάζον έκ τής φυλής δθεν προέρχονται 
αι μούμιαι των υπογείων τής κοιλάδος τοΰ Νείλου, δέν απο
μένει ούδεμία αμφιβολία, δτι ή ήμετέρα οικιακή γαλή κατά- 
γεται έκ της αρχαίας Αίγυπτου.

’Εν τούτοις, διά τό ιστο
ρικόν αύτής μέρος, δέον νά 
μνημονεύσωμεν, δτι προσ- 
ελήφθη έν τή οικιακή χρή- 
σει έν Γαλλία τό πρώτον, 
μόλις κατά τάς άρχάς τοΰ 
11ου Αίώνος.

"Οπωςποτ’ αν ή, αί γα
λαϊ έτΰγχανον μεγάλης εύ- 
λαβείας, έν Αίγύπτφ. Έάν 
δέ δπως συνέβαινε καί διά 
τούς κύνας γαλή τις άπέθνησκεν έν τινι οικίφ·, οί κατοικοΰντες 
έν αύτή έξυξίζοντο τάς όφρΰς, ώς σημεΐον απελπισίας.

Ή γαλή έθεωρεϊτο καί ώς έμβλημα τοΰ έρωτος, ή δέ λα
τρεία τών ζώων τούτων έξικνεϊτο εΐς τοιούτον σημεΐον, ώστε 
ό Ηρόδοτος βέβαιοί, δτι έν περιπτώσει πυρκαϊάς, οί ’Αιγύ
πτιοι πριν ή καταγίνωσιν είς κατάσβεσίν αύτής, έφρόντιζον 
νά σώζωσι τάς γαλάς, αΐτινες καταλαμβανόμενα υπό· τίνος 
θείου τρόμου, ώς τινες συγγραφείς λέγουσιν, έζήτουν νά οι- 
φθώσιν έν τή πυρφ. ‘

Άφ’ ετέρου είναι γνωστόν, δτι οί Αιγύπτιοι ίερεϊς έτρεφον 
τάς γαλας.

"Αμα τφ θανάτφ των τά ίερά ταΰτα ζωα μετεφέροντο έν 
τοϊς ναοΐς ή έν ταΐς ίεραϊς καλουμέναις οίκίαις ένθα έπιμελώς 
έμυροΰντο καί έταριχευοντο, είτα τά σώματά των ουτω μου- 
μιοποιηθέντα έν πομπή μετεκομίζοντο εις τούς προωρισμέ- 
νους δι’ αύτά τάφους, δηλαδή. έθάπτο.ντο είς τήν Βούβαστιν 
πόλιν, ένθα τόσον θερμώς έλατρεύοντο πρδς τιμήν τής θεάς 
Βουβάστιδος, Άρτέμιδος τών 'Ελλήνων, ήςτινος ήσαν τδ ■- 
σύμβολον.

Έξ ίσου άνεκαλύφθησαν, έν μεγάλη ποσότητι, μούμιαι 
γαλών έν τοϊς υπογείους καί φρέασι de Beni-Hassen-el-Aamar 
έπί τοδ πρός άνατολάς· άραβικοΰ ορούς.

“Ηδη ή· περιπαθής αυτή λατρεία όλίγον έχρησιμ.οποιήθη, 
διότι έν Καίρφ πρό ολίγων χρόνων έτι έδαπανάτο μεγάλη 

ποσότης χρυσοΰ πρδς τροφήν 
των ζώων τούτων καί ύφίστατο 
πλησίον T^Babel-Nasz, πύλης 
τής νίκης, ίδρυμα διά τάς ασθε
νείς γαλάς ή τάς άστεγους τοι- 

’ίκτίς (νυφίτσα). αύτας.
■ , Οί αρχαίοι Αιγύπτιοι έλά-

τρευον τήν ι^τιΟα (νυφίτσαν), καί την έχρησιμοποίουν άπο-

δίδοντες αύτή τάς αύτάς Ιεροτελεστίας, άς άπέδιδον καί είς 
τάς οικιακός γαλας.

Οί “Αραβες ίπωνόμασαν τδ μικρόν τοΰτο σαρκοφάγον «πνι 
κτήρα καί αίμοπότην» διότι, ώ; γνωστόν, χαταστρέφει τό πάν 
πέριξ αύτ'ΰ πρό τοΰ κορέος τήν’ δρεξιν του καί έκ τοΰ θύαα- 
τός του απορροφά τό αίμα κατ’ άρχάς.

Τδ τρίχωμα της ίκτίδος είναι χρώματο; ερυθρού ωχρού 
έπί τής ράχεως καί τών πλευρών καί λευκοΟ έπί τής κοιλίας 
καί τοΰ στήθους,

Διακρίνεται τών άλλων ιερών ζώων διά τδ μήκος τοΰ σώ
ματός του, διά τούς βραχείς πόδας, διά τήν ευστροφίαν και 
εύκαμψίαν έν τχϊς κινήσεσιν αύτοϋ. αιτινες τώ παρέχουσιν 
τήν ευκολίαν τοΰ νά άναμέυη τήν λείαν του είς τά μάλλον 
στενά καθώς καί βαθέα καταφύγια.

Ό Μδς έλατρεύθη ομοίως ύπό τοΰ 
λαού τοΰ Φαραώ Υπήρξαν, ώς λέγεται, 
άριυραϊοι Αιγύπτιοι μΰς, οίτινες έν μια 
νυκτί, καταφαγόντες άπάσας τάς χορδάς 
τών τόξων καί τούς ιμάντας τών ασπίδων 

στρατευμάτων, παρέσχον τήν ευκολίαν είς 
( στρατόν τής καθ’ ολοκληρίαν καταστροφής

τοΰ στρατού τοΰ βασιλ.έως τής ’Ασσυρίας Semnacherib (704 
— 681) άνερχομένου είς 185,000 άνδρας.

Μ 0 ς. 
τών Άσσυριααων 
τδν Αιγυπτιακόν

Γβλήτής Άβιισβηνίας.

Λέων καί Λέαινα.

Ό Λέων καί ή Λέαινα, ατινα τήν ίσχύν καί δύναμιν έσυμ- 
βόλιζον, έλατρεύθησαν είς άπαντα τά μέρη τής κοιλάδος τοΰ 
Νείλου, οί δέ πρώτοι Αιγύπτιοι έλάξευον τήν εικόνα των έπί 
λίθων και διά τών κεφαλών τών ιερών τούτων ζώων έκό- 
σμουν τους θεούς τών θυσιαστηρίων των. Ό Πλούταρχος καί 
άλλοι αρχαίοι μαρτυροϋσι τ’ άνωτέρω.

Έν τφ ναφ τφ άφιερωμ.ένφ είς τδν θεόν Khons (Έρμήν) 
ούχί μακράν τών πυλώνων τής αιθούσης τοΰ Τπποστύλου των 
’Ανακτόρων τοΰ Karnak έν θήβαις, ό εξερευνητής Prisse 
d’Arennes άνεκάλυψε κατά τώ 1827—1844 «δώδεκα αίθου
σας» έν μια των οποίων άνευρε τό πρόσωπόν θεοΰ τίνος 
μετά κεφαλής λέοντος.

Έκτος τούτου βλέπει τις συνήθως έν τοϊς άναγλύφοις τών 
διαφόρων έποχών ού^ί μόνον έν Αίγύπτφ άλλά καί έν Νουβίφ 
παραστάσεις, έν αΐς ό λέων συνοδεύει τόν Φαραώ είτε άνερ· 
^όμενον έπί τοΰ πολεμικού άρματός του,είτε καθήμενον έν τφ 
ανακτόρψ του.

Υπήρχε ωσαύτως έν Ανγύπτφ πόλις ήτις έλαβε τό όνομα 
«τοΰ βασιλέως τών ζώων» ήτοι Λεοντούπολις. "Ωστε άπό 
παλαιοτάτων χρόνων τό ζώον τοΰτο έλαβε τόν τίτλον τοϋ 
βασιλέως τών ζώων.

Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 
Elien άπεδίδοντο μεγάλαι 
τιμαί έν τή πόλει Coptos 
νϋν Kept, είς τήν θήλειαν 
δορκάδα,είδος αιγάγρου χα- 
ριεσσης, άλλά ετι καί τήν 
σήμερον οί “Αραβες ευχα
ριστούνται βλέποντες τάς 
δορκάδαςάναπηδώσας παρά 
ταΐς σκηναϊς αύτών, διότι 
άνέκαθεν άγαπώσιν- αύτάς 
καί προβέφερον τάς μάλ- 

μεν, παρά ότι έσυμβόλιζε
τήν πίστιν καί τό δίκαιον.

Ή Ένυδρίς έσυμβόλιζε τήν άγρίαν μεγαλοψυχίαν. Είναι

9 *

Δορκάς 
λον οίκιακάς αφοσιώσεις.

Περί τής Έλάφου δέν θά

Ένυδρίς

δέ φοβερά ίχθυοφά^ος προτιμώσα τάς σάρκας τών ιχθύων 
από πάσας τάς τών άλλων ζώων.

Ή Ένυδρίς μεγάλως έ
λατρεύθη παρά τφ λαφ τοΰ . 
Φαραώ. ’Ονομάζεται δέ ελ
ληνιστί Ένυδρίς, ενεκα τής 
παρά τοϊς ποταμοϊς διαβιώ- 
σεως της, ό δέ Ellen τήν 
διακρίνει ύπδ τό όνομα κύων
τοΰ ποταμού, ένφ άλλοι συγγραφείς νεώτεροι τήν άπεκάλεσαν 
«υδρόβιον κύνα».

“Ωφθη πολλάκις ή ένυδρίς βυθιζόμενη ή διεισδύουσα βα- 
θέως έν τή χίονι ώς καί έν τφ υδατι, όταν τήν κατεδίωκον οί 
κύνες, καιτοι ό ποταμός, τό φυσικόν αότής καταφύγιου, ήτο 
λίαν ίσχυρώς πεπηγώς.

Άλλοθεν είναι γνωστόν δτι οί Σϊναι πρό πολλών αιώνων 
τελείως εξημέρωσαν τήν ένυδρίδα καί καθημερινώς τήν με
ταχειρίζονται είς τήν αλιείαν, έπίσης καί οί ’Ινδοί τήν μετα
χειρίζονται εί; τδ βιοποριστικόν τοΰτο επάγγελμα. .

Έν Σινική είς έκαστον άλιευτικόν πλοιάριον αί ένυδρίδες 
καλοί μεγάλοι θαλάσσιοι δνοκρόταλοι έκγυμνάζονται δπως 
κοινή προσβάλλουσι καί καταδιώκουσιν τούς Ιχθύς.

(Έκ τοϋ γαλλικοΟ) Ν. I Πρ.

ΕΑΝ Ο ΙΠΠΟΣ ΩΜΙΛΕΙ

Έάν ό ίππος ήδύνατο νά όμιλή,ίδου τί θά έλεγε:
«Όταν κάμνει ύπερδολικόν ψϋχος μή θέτετε είς τό στόμΛ 

μου τόν χαλινόν ή άλλο σιδηροϋν βργανον, διότι τό δέρμα 
τ^ς γλώσσης μου μοί είναι χρήσιμον καί άναγκαϊόν.

Μή μέ άφήνετε δεδεμένον τήν νύκτα είς μέρος ουτινος τό 
έδαφος είναι επικίνδυνον πρός κατάκλισιν, διότι δέν είμαι 
έπιτήδειος νά έξεύρω μόνος μέρος ένθα νά κατακλιθώ;

Μή μέ βιάζετε νά τρώγω άλας περισσότερον, παρά όσον 
έγώ θέλο», θέτοντες αύ-τδ είς τήν βρώμην μου, διότι είζεύρω 
κάλλιον παντός άλλου ζώου πόσου (χω άνάγκην.

Μή πιστεύετε οτι όταν σπεύδω μαστιγούμενος δέν κοπιά
ζω ύπερβολικ&ς: κυριολεκτικως θά έτρέματε όσον έγώ, άν 
μή καί περισσότερον, έάν σάς έβίαζον διά πληγμάτων μα- 
στιγίου,

Μή φαντάζεσθε ότι, έπειδή είμαι ίππος, είμαι ίκανός νά 
τρώγω οίανδήποτε βλαβεράν βρώσιν.

Μή μέ πλήττετε διά τοϋ μαστιγίου έάν φοβοϋμαι τι 
κατά τό μήκος τής όδοΰ, διότι, έν έπαναλήψει, Γσως σάς 
συμβ$5 δυστύχημά τι.

Μή μέ άναγκάζετε νά πηγαίνω τροχάδην άνερχόμενος 
άνωφέρειαν, διότι είμαι υποχρεωμένος νά σύρω ύμάς καί τήν 
άμαξάν σας μετ’ έμοϋ. Κάμετε δοκιμήν, έπιχειοήσατε νά 
άνέλθητε μϊ βαρύ φορτίου άνωφέρειαν τρέχοντες καί θά (δητε 
Sv έχω δίκαιον.

Μή μέ άφήνετε νά διαιτώμαι έν σταύλφ βεβυθισμένφ έν 
τ$ σκότει, διότι δταν μέ έξάγητε έκεϊθεν, τό φως μοϋ 
βλάπτει τούς όφθαλμούς, μάλιστα όταν ή γή είναι κεκαλυμ- 
μένη ύπό χιόνος.

Μή μοι λέγετε νά σταματήσω διά τό παραμικρόν. Μή μοι 
λέγετε νά σταματήσω παρά δταν πρέπει νά σταματήσω καί 
μάθετε με νά σταματώ είς τήν πρώτην λέξιν, διότι έάν θραυ· 
σθ&σι τά ήνίσ, τότε δέν θά μεταμέλεσθε μαθόντες με νά 
σταματώ μέ τήν πρώτην λέξιν.

Μή μέ άναγκαζετε νά πίνω ΰδωρ παγωμίνον. Μή θέτετε 
είς τό στόμα μου τόν σιδηιοϋν κημόν κατάψυχρον, άλλά θερ- 
μάνατε αύτόν όλίγον πρότερον κρατούντες αυτόν πρός στιγ
μήν προσκεκολημμένον έπί τοδ δέρματός μου.

Μή ζητείτε νά όπισθοδρομώ κρατούντες κεκλεισμένους 
τους όφθαλμούς μου, διότι φοβούμαι νά τό κάμω-

Μή θέλετε νά τροχάζω κατερχόμενος όδόν ανώμαλον καί 
δύσβκτον, διότι έπερχομένου είς εμέ δυστυχήματος τίνος, 
σείς θά όποστήτε πλείονα.
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Θέτετε έπιμελώς τούς χαλινούς,ήνία καί ρυτήρας,ώττε νά 
μή μου έπιφέρωσι βλάβην τινα καί νά μέ έμποδίζωσιν άπό 
τού νά βλέπω.

’Επίσης φροντίζετε διά τήν καλήν τοποθέτησιν των έξαρ- 
τημάτων του έφιππίου,τών φαλάρων, των λεπάδνων, κ.τ.λ. 
ώστε νά μη μου έπιφέρουσιν πληγήν τινα, οπότε βεβαίως θά 
προσπαθήτε νά τά θέσητε καλώς, άλλά θά είναι άργά.

Μή μέ έμπιστεύεσθε είς κανένα ελαφρύνουν έχοντα νοδν 
ολιγώτερον έμοΰ.

(Έκ τού Γαλλικού).* χ

Καί ταύτα μέν θά έλεγε, έάν ώμίλει ό Γαλλικός ίππος, ό 
Χέ ’Ελληνικός τί θά έλεγε, έάν ώμίλει; ή κάλλιον τί δέν θά 
έλεγε, έάν ώμίλει':

Ό ίππος,τδ εύγενέστατον και ίπποτικώτατον τούτο ζώον, 
ύφίσταται τά πάνδεινα έν Έλλάδι.

Δεινώς ταλαιπωρούμενον, άνηλεώς. δερόμενον, ύπερβολι- 
κώς φορτωνόμενον, φρικωδώς καταβϊσκνιζόμενον καί κατα- 
πονούμενον, άγογγύστως ύποφέρει τά πάντα, άνταποδίδον 
άντι κακού καλο’ν, έξυπηρετούν Χιά τής κρατεράς αδτού δυ- 
νάμεως τά συμφέροντα τών βασανιστών του, των τυράννων 
του, τών εξευγενισμένων δντων, άτινα λέγονται άνθρωποι,ή- 
τοι λογικά δντα.

Και ύφίσταται παντοίου είδους κακώσεις, έν μετρ όδφ, 
υπό τά δμματα πάντων καί αυτής έτι τής αρχής, ήτις ού- 
δέποτε έλαβε πρόνοιαν, άν μη Χιά τήν παντελή, τούλάχιστον 
Χιά την κατά περίστασιν βελτίωσιν τής τύ/ης του.

’Αλλαχού τής Ευρώπης καί σύλλογοι ΐδρύθησαν, και σω
ματεία ιδιαίτερα κατηρτίσθησχν και συνέδρια συνικλήθησαν 
καί έπ'ι τέλους κάτι ίκαμον.

Έν Άγγλίφ ρητός νόμος τιμωρεί αύστηρώτατα τούς πα- 
ραβάτας, ή Χέ άστυνομία έπιτηρεΤ μετ’ άγρυπνου βλέμματος-

Έν Αμερική άπηγορεύθη σχεδόν ή χρήσις τού μαστιγίου.
Ν. I. Πρ.

Η ΑΝΘΕΜΙΣ
(Μετάφραάις)

Δεν είναι άληθές, όπως μέχρι τούΧε έπισΓεύετο, ότι ή 
άνθεμις έκρύφθη μεταξύ τών χόρτων Χιά σεμνοπρέπεικν.

Άλλη είναι ή αιτία, καί έάν ηναι εκείνη, εύχαρις άνα 
γνώστρια, θά εύαρεστηθ^ς πρός στιγμήν νά με άκούσγις, έγώ 
θά σοι την εΓπω.

Είναι μία σελίς έρωτος τών Χροσερών έκείνων καιρών, 
καθ’ ούς αίωνία έμειδία ή άνοιξις καί τ’ άνθη έφύοντο βλα 
συγχρόνως· μία παράξενος διήγησις ή οποία νομίζω, δτι 
άξίζει τον κόπον νά διηγηθώ.

Είς ένα μαγικόν κήπον, έν μέσφ μαλθακής πρασιάς, είχέν 
ύψωθή ωραία τις άνθεμις ή οποία μέ τάς έρασμίκς αυτής 
χάριτας είχε προσελκύσει βλα τ*  άνθη.

Ί’π-ρήφανον τι γαρύφαλον, όλιγώτερον τών άλλων δει
λόν, εϊχεν άποτολμήσει νά τονθορίζγ, μίαν φαίδραν ήμέραν 
του ’Απριλίου, παθητικάς λέξεις πρός τήν άνθέμιδα, μετά 
τής όποιας άπό τινων ημερών εύρίσκετο εις στενήν φιλίαν 
Ή άνθεμις, ή οποία Χιά νά εΓπω τήν άλήθειαν, Χέν Χυση- 
ρεστεϊτο άπό τό γαρύφαλον, άπήντησε χαριέντώς είς τάς 
γλυιεϊς αύ#οΟ λέξεις· καί είς μίαν ποιητικήν δύσιν τοϋ ήλιου, 
μέσφ τού βόμβου τών έντόμων, θωπευομενων ύφ’ ένός λεπτού 
ζεφύρου, τά δύο άνθη ένυμφεύθησαν, άνταλλάξαντα, είς τό 
πρόσωπον τού δύοντος ήλιου, τό έρωτικόν φίλημα.

Άλλ’ ή ευτυχία Χέν Χιήρκεσεν έπί πολύ· έκείνη άπεμα- 
κρύνθη όταν ή έρωτόληπτος άνθεμις ένόμισε καλόν ν’ άπα- 
τήσρ τόν σύζυγον Χι’ έν Ισχνόν έφήμερον.

Μίαν έσπέραν τό γαρύφαλον τω έφάνη δτι ήκουσε τερπνόν 
ήχον φιλημάτων και αναστεναγμών.

"Εστρεψε τήν κεφαλήν πέριξ καί είς τήν ώχραν λάμψιν 
τής σελήνης είδε τήν άγαπημενην αύτολ σύζυγον συνδεδε- 

μένην είς ήδυπαθή περίπτυξιν πρός τό έφήμ·ρον.
Έξέφερε κραυγήν οργής, καί, πλήρες άγανακτήσεως, 

ΐπεκαλέσθη τήν τιμωρίαν τών άμαρτησάντων παρά τού 
Κυρίου.

Ουτος, οίκτείρων τόν δυστυχή, άπίστειλεν έπ'ι τής γής 
ενα άγγελον. ..... Καί ιός τήν άνθέμιδα, κατγσχυμένην, 
κεκρυμμένην εις τά χόρτα, είπεν ο άγγελος:

«Έν όνόματι τού Κυρίου, σύ, ή οποία έλησμόνησας τήν 
εκτην έντολήν, άπό τώρα καί είς τό εξής θ’ άποθάνρς.προ
τού άνατείλγ τδ γαρύφαλον είς άλλην ζωήν, καί θά Χιέλ- 
θης τάς ήμέρας σου κτκρυμμενη πάντοτε άπό τούς οφθαλμούς 
άλλου, επειδή ό άνήρ δύναται νά σέ έξαπατήσγ».

«"Αλλη ποινή είναι έπειτα Χι’ εσέ, βστις ήγνόεις δτι Χέν 
είναι έπιτετραμμένον νά έπιθυμήτγς τήν γυναίκα άλλου— 
έκραύγασεν είτα, άποτεινόμενος πρός τό έφήμερον^—ν'άνθίζης, 
ενεκα τής αιώνιας σου άτιμίας, όμού μέ τό γαρύφαλον, τοϋ 
οποίου έκηλίδωσας τήν τιμήν, καί . . . . » ό "Αγγελος έσι- 
ώπησε, μή γνωρίζων κατά ποιον άλλον τρόπον νά τιμώ · 
ρήσνι τόν άμαρτήσαντα.

Άλλ’ ενώ ίστατο τοΟτο έντροπκλόν, μέ τήν κεφαλήν 
έστραμμένην, έπειδήό άγγελος τό είδε «καί έξηκολούθησε, 
νά ίστασαι πάντοτε με τήν κεφαλήν έστραμμένην πρός την

....»
’Ιδού διατί, καλή μου άναγνώστρια, ή άνθεμις-αυξάνει 

έν μέσω τών άλλων χόρτων καί τό έφήμερον βλέπει πάν
τοτε πρός τά κάτω· καί ιδού τό αίτιον διά τό όποιον τόν 
μήνα Μάϊον · αυτή δέν δύναται νά συνενωθώ είς μίαν άλλην 
άνθοΧέσμην παρά είς δύο έκ τών τριών χαριέντων πρωτα
γωνιστών τής ερωτικής μου έξιστορήσεως....

(έν Μελέτη)
Δήμος Γλαβκος.

ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΟΝ ΑΝΘΟΣ
’Εκείνη

Άπαντες άγαπώσς τά άνθη.
Άφ’ ενός τό ήδύτατον άρωμά των, άφ’ ετέρου ή Αοικιλία 

τών χρωμάτων των, καί,ώς έκ τούτου, ή άπειρος καλλονή των 
θέλγουσιν τούς όφθαλμούς, έλκύουσιν τήν άγάπην, τήν εύ
νοιαν, τήν λατρείαν πάντων και κυρίως τοϋ ωραίου φύλου.

Ή άγάπη τών άνθέων δεικνύει λεπτότητα αισθημάτων, 
αγνότητα καρδίας, ειλικρίνειαν αυτής καί έν γένει έρωτα 
πρός τό ώραϊον καί τό καλόν.

"Ολα τά άνθη είναι άγαπητά, άλλά έξ βλων έν κέκτηται 
ιδιαιτέραν προτίμησιν.

ΤοΟτο είναι τό άνθος τής άναμνήσεως, τό άνθος τοϋ έρω
τος, τδ άνθος τής νεότητος, τής ευτυχίας καί παρά τισι τής 
ύπάρξεως; Είναι εκείνο τό όποϊον δρέπει τις είς τάς πρώτας 
ήμέρας τής άνοίξεως τοΟ βίου του.

ΣυνενοΟσιν τό δνομα καί τά χαρακτηριστικά άγαπωμένου 
τίνος δντος είς τήν ιδέαν άνθους τίνος οπερ θά τοϊς τδ υπεν
θυμίζει έσαεί.

Έν άνθος φέρει ποικιλίαν άναμνήσεων, άλλοτε λυπηρών, 
άλλοτε ευχάριστων.

Τό άνθος, τό σύμβολον τής νεότητος, άνκπαρίστησι έν έ- 
λαχίστφ χρόνφ τόν βίον τοϋ άνθρώπου:

Θάλλει, άνθεΓ: ευωδιάζει, άοσμε?, δζει: μαραίνεται, 
πίπτει.

Συμβολίζει τό πάν καί έν παντι εδρηται:
Χαράν, ευτυχίαν, θλίψιν, ευδαιμονίαν κτλ.
Τινές προτιμώσιν τό ρόδον, τό ίασεμί, τήν πασχαλιάν, τό 

ήλιοτρόπιον, τόν κρίνον· άλλοι τά Γα, τούς πανσέδες, τούς 
μενεξέδες, τάς παπαρούνας κτλ. δΓ άπαντας Χέ ή μνήμη 
άγαπωμένου δντος είναι άχώριστος τής τοϋ άνθους-

Τό άρωμα τοϋ προτιμωμένου άνθους παρέχει είδος μέθης, 
ήτις άφίνουσα τήν κεφαλήν έρχεται είς τήν καρδίαν.

Ή δψις του σΧς άποσπφ άπό ιό παρόν, ςήτε έν τώ 

παρελθόντι, έπαναβλέπετε τό στενό μονοπάτι όπόθεν διε- 
βαίνατε έγγίζοντες τούς υπερπλήρεις έκ δρόσου θάμνους, τό 
ρυάκιον δπερ άντηνάκλα τήν είκόνα της, τόν μικρόν ναΐσκον 
ουτινος έκρουε συχνάκις τόν έπί του πλησίον δένδρου κρεμά- 
μενον κώδωνα, τήν λέμβον διά τής οποίας πολλάκις δ.έβητε 
εις τήν άντίπεραν δχθην τής λίμνης, τήν πηγήν έκ τής 
οποίας πολλάκις κύπτοντες έπίνατε τό άναβλύζον ύδωρ, 
άκούετε τήν φωνήν της, τήν γλυκείαν της φωνήν, τήν χα
λούσαν υμάς.

"Αλλοτε άκόμη λέγετε", ήτο τό αγαπητόν άνθος τής μη- 
τρός μου, αύτό έκόσμει πολλάκις τά στήθη τής αδελφής μου.

Και ένθυμείσθε τήν παιδικήν σας ήλικίαν.
Καί ένθυμείσθε τήν μητέρα σας ήτις άνωθεν σ&ς βλέπει, 

τήν άδελφήν σας, τόσον σεμνήν, τόσον άθώαν, τόσον ώραίαν, 
τήν όποιαν άφήρπασε προώρως ή είμαρμένη διά νά τήν συγ · 
κατχλέξγ) μεταξύ τών άγγέλων.

Καί άλλοτε λυπείσθε καί άλλοτε χαίρετε
Πάλλει, σκιρτφ ή καρδία, έκθαμβοϋνται οί οφθαλμοί, ή 

φαντασία άναπλάττει ίπί τή δψει άγαπωμένου άνθους.
Δυστυχής οστις δεν ήσθάνθη τούς όφθαλμούς του δακρύον- 

τας έπι τή δψει ώρισμένου άνθους : Χέν υπήρξε πκιδίον, 
ο.ύδέ νέος: δεν έσχε μητέρα, ούτε άδελφήν, ούτε Ιρωμενην; 
δέν ήγάπησέ ποτέ.

Τό προτιμώμενον άνθος είναι γλυκύτατου καί θελκτικω- 
τατον, φέρεται είς τήν κομβιοδόχην, τοποθετείται είς τό 
προσκέφαλου, στέλλεται έξ αυτού άνθοδέσμη είς τά άγα
πητά όντα.

Λατρεύεται, έχθειάζεται.
Τό όνομά του λέγεται σιγά σιγά ώς εκείνο άγαπωμένου 

δντος.
Τό προτιμώμενον άνθος φέρει εύτυχίαν.
Ή καρδία, ήτις δέν ύφίσταται τήν μυστηριώδη έπιρροήν 

τοΰ άνθους τούτου, είναι καρδία μαρανθείσα έσαεί· κτυπ£ 
άλλά δέν πάλλει· ζή0 άλλ’ επαυσε νά αΐσθάνηται.

Ευτυχής ό έχων τό άνθος του έν τή γή καί τό άστρον 
του έν τω ούρανφ.

Δυσπιστείτε είς έκείνους οίτινες θά γελάσωσι Χιά τήν 
ΧυσειΧαιμονίαν ταύτην, δέν είναι άνθρωποι διότι τοϊς έλ-' 
λείπει ή αίσθησις τού καλού καί τού ώραίου.

* «»
Τό προτιμώμενον μου άνθος είναι ή ίασίνη τών αγρών ή 

άλλως ή κισσάμπελος.
Ή ίασίνη τών άγρών, ή τήν άκραν ταπεινότητα συμβολί- 

ζουσα, ε’ναι τό άγαπητόν μου άνθος.
Τό άγαπώ ονχί τόσον έξ άναμνήσεων οσον έκ συμπάθειας
Έν δσφ άνθεϊ μού φαίνεται οτι αισθάνομαι πράγμα τι 

ζωηρόν καί γλυκύ, ΧιεισδΟον είς τό βάθος τής καρδίας μου, 
έν είδος ύπερτάτης εύτυχίας ήτις εξαφανίζεται ευθύς ώς άρ- 
χεται νά μαραίνηται.

Δέν.μοι υπενθυμίζει τίποτε.
Τρέφω Χι’ αυτό ιδιαιτέραν άγάπην.
Αισθάνομαι έν είδος ύπερτάτης ένώσεως μεταξύ έμού καί 

αύτοΟ.
Τό άγαπώ διότι περιφρονεΐται, διότι χλευάζεται υπό τών 

άλλων, διότι καί ύπό τών κατωτέρων του μυκτηρίζεται, 
διότι ?χει πικρόν παράπονον κατά τοΰ συνόλου τών άνθεων, 
κατά τής κοινωνίας αυτής.

Τό άγαπώ διότι δμοιαι παραστάσεις άναπλάττουσιν άλ- 
λήλας, καί ένώ διά τό προτιμώμενον αυτών άνθος άλλοι 
λέγουσιν :

Φύλαττε έπί μακρόν Χι’ έμέ τδ άρωμά σου. Φύλαξε το 
έσαεί καί ά; χαράξωσιν έπί τοΰ τάφου μου"

«Είς μόνος έρως, έν μόνον άνθος»
’Εγώ λίγω :

’Αγαπητόν μοι άνθος
ΈγχαρΧίως ύπόμενε. Ίσως έν μέλλοντι κόσμφ καί έν 

έτέρα κοινωνία άτολαύσης εύτυχών ήμερών.
Ν. 1. Πρ.

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
ΟΛΓΑ Ν’ ΜΑΥΡΗ

Λά epyrijc, γιά τό γοπίό σου 
EHrai r^fioc φυσικό?,

Μά, νά 0άφ>τΐ)<; τό παιδί σου 
Άχ τί τόροο είΐ' αύυόο;

"Erot ιι.ια, ora? iida 
rEra δύστυχο γοπχό,

Ν' άχοΛουθάτ) χαταχαϋμμ&α 
Ti> κορίτσι τον νιχρό I

ΆγγιΑόη^αστη itapSira 
Λιχαφτα. χρονώ χυρά,

Τοΰ ηατίρα τό καμάρι 
Καί της Μάκας τη χαρά- -

ΙΤοΰτακ' άργιλος ’< τη πιότη, 
"^ίργιΧος ’ς τι'ιι· ίύμορφιά,

'Άγγλος. ’<· τό βάδισμά της, 
ΆγγΐΛος χαΐ 'ς την χα[διά !

Κι' άντί στίφανο τοΰ γάμου 
Νά τής βάζουν "ς τήν κορφή,

Τήν 'πανιρίψαν μί τό Χάρο, 
Τήν σττφάνωσαν vexpft !

All βαστάχτι τήν καρδιά σας 
ΚαχοροΙζιχόι γονιΐς,

Ψιύστης ιιν' αυτός ό κόσμος 
Θτνά παμ' Ixel χ’ 'μιΐς !

Ώ.Ιιγόστι^' ίνα πιάσμα 
Εις τή γη πρισωρινό,

Μά Ιυας άγγελος άκόμη 
θά πετ^ ’ς τόν ούραιάΐ

Σύρος Γ. Α. Πολίτης

Σ’ ΕΝΑ ΚΑΤΚΙ

Με τά πανιά σου άπ.1<ύμενα, μίσα στη δάΛαασα ριγμίνο, 
Άπ’ τό βορρηά κι' άπό zobc βράχους, κι' άπό τά κύματα 

[δαρμόνο, 
"Αχ ! πόσο μοιάζεις, χαΐχάκι, με τήν πολύπαθη χαρδιά, 
Όπου τήν Μρνουν αιώνια πάδη καί πίχρια κι' απονιά· 

Κέρκυρα Εΐρήνη ϊαβιτζιάνου.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τά. Λτηνλ ιύκόλως μ.&6ΰουβε*
Έν Άγγλίφ καί έν ’Αμερική Χιεδόθη ό συρμές νά μεθώσι 

τούς παπαγάλους δίδοντες είς αύτούς οινοπνευματώδες πο
ιον ή οίνον Μαδέρας. Αφού μεθύσωσι, ψάλλουσι καί χο- 
ρεύουσι μέ τοσαύτηνΑστειότητα, ώστε τυγχάνουτι ζωη- 
οοτάτων έπευφημιών. "Ο,τι κάμνουσι τά άφεντικά μιμούν
ται φυσικώς οι ύπηρέται, είς τρόπον ώστε τά ταλαίπωρα 
ζώα εύρίσκονται διηνεκώς είς μεθυσμένη? κατάστασιν.

£
Λίί» ανακάλυψες "Α^υερ Λδν Βέί-άπαχ, 

ή? έπώλησεν ούτος είς Αυστριακήν εταιρίαν άντί δύο εκα
τομμυρίων φιορινίων, άγγέλλεται. ’Αντί τών έξ Άνθρακος 
κλπ. νημάτων, ών γίνεται χρήσις είς τούς γνωστούς διά
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5ιχπυρώσεως μικρούς ηλεκτρικούς λαμπτήρας, οΐτινες άπαι- 
τοΟσι χώρον κενόν άερος και εΐνε περιωρισμένης διάρκειας 
έφήρμοτεν ό "Αουερ νήματα έξ’Οσμίου εμβαπτισμένα εις 
διάλυμα άλατος Άργιλλίου. ΤαΟτα δέν άπαιτουσι κενόν, 
λώμπουσι πολύ πλειότερον και είνε Απεριορίστου διάρκειας. 
’Ανάλογα νήματα άλλ’ έκ Μαγνησίας μετεχειρίσθη ό κκ· 
θήγητής Νέρνστ. Λέγεται οτε ΐ έφεύρεσις α5τη ήγοράσθη 
ύπό τοΰ εργοστασίου ΣεΓμενς και "Αλσκε Αντί 5 έκ. μάρκων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ

Μεχρόν άβτρονομ.εκόν ηοροαμ-α.
θέλετε νά δώσητε 

ε’ς τινα Ακριβή ιδέαν 
τής κινήσεως τού 
πλανήτου μας,στρ - 
φομένου πέριξ έκυ- 
τού και τού ήλιου ; 

Ούδέν Απλοόστε- 
_ρον τούτου και εύ 
κολώτερον, έάν λά·

βν.ετ κέλυφος ώοΰ· καί ιδού τίιι τρόπφ έκτελεϊται τδ μικρόν 
τούτο πείραμα.

'Υγράνατε έλαφρως δι’ υδα.τος τδν έξωτερικύν γύρον πι 
νακίου τίνος τού φαγητού καί μετά τοΟ^ο θέσατε έπ’ αύτοΰ 
το μικρότβρον άκρον τού κελύφους τού ώοΰ σας, παριστάνον- 
τος έν σμικρφ τήν γήν.

Τότε κλίνατε όλίγον τδ πενάκιον διά τής χειρός σας, ώς 
δείκνυσι τδ άνωθεν σχήμα,, καί μεταζινοΰντες άρμοδίως τδ 
πινάκιον θά Γδετε τδ κέλυφος νά λάβγι Αμέσως ταχειαν κίνη- 
σιν περιστροφής πέριξ εαυτού. Τδ ύγρδν έμποδίζει τήν πρδς 
τά Ιξω πτωσιν τοϋ κελύφους, ενικά τής συνολκής, τδ 8έ 
φαινόμενου καθίσταται εύχάριστον.Η ΣΪΓΧΡΟΚΟΣ ΑΙΓΓΠΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΠΟΨΙΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Σπουδαιοτάτης Αξίας καί έθνικού ένδιαφέροντος σύγγραμ

μα έκδίδεται κατ’ αΰτάς, καί παρακαλούνται πάντες οί συν- 
δρομηταί μας νά δώσωσι προσοχήν είς τά κατωτέρω.

όύδεις βεβαίως Αγνοεί, δτι ή Αίγυπτος ύπήρξεν ή κοιτίς 
τού πολιτισμού τής άνθρωπότητος, ώς καί ή κοιτίς τού χρι
στιανισμού, τής προόδου τών τεχνών καί τών επιστημών καί 
τής έλευθερίας τού πνεύματος.

’~=Κ'ίΤό-μεγ«λεϊον τής Μέμφιδος καί τών θηβών ύπερέβη κατά 
πολύ τδ τής Νινευής και ..τής Βαβυλωνίας. Πλήν όμως 
ή σύγχρονος Αίγυπτος κατά πολύ διαφέρει τής εποχής έκεί- 
νης, καθ’ ήν ιερείς βασιλείς καί μύσται έκυριάρχουν τούκό 
σμου και συνεκράτουν τήζ διάδοσιν τής πνευματικής ελευθε
ρίας· οί δέ σοφοί και έπιστήμονες διήρουν καί διετήρουν δι’ 
έαυτούς τά φώτα· παρήλθε δέ καί ή εποχή, καθ’ ήν οί Αν
θρωποι τής δουλικής έλευθερίας πβρίωρίζοντο έντδς ώρισμέ- 
νων σημείων- τού Νείλου, διότι συν τή βαθμιαία έπεκτάσει 
τής εύφορου κοιλάδος αυτού, έπεξετάθη πολύ και ό πολιτι
σμός τού άνθρώπομ καί ή έξάπλωσ.ς αυτού, άνά τάς ευφό
ρους πεδιάδας, έλαβεν έκτασιν σημαντικήν.

Σήμερον ή Αίγυπτος κατφκήθη πολύ, 8λα τά σημεία αυ
τής κατελήφθησαν ύπό τε τών αυτοχθόνων καί τών ποικί
λων λαών τής ύφηλίου, ή δέ χώρα αβτη τών ΦαραώΛρκαί 
πάσαι τής ύφηλίου παρουσιάζει τανύν δψιν κοσμοπολίτικήν 
ύφ’δλας τάς επόψεις.

Πότε οί "Ελληνες κατήλθον είς Αίγυπτον ;
Τήν Αίγυπτον κατέκτησεν ό Ελληνισμός άπδ τής επο

χής τού Χριστιανισμού καί έντεύθεν, τοσούτον δέ έπιδεικνύει 

αυτή εθνισμόν, ώστε παρουσιάζει νύν περίεργον σημείο*  
μελέτης καί άναδιρήτεως, ύπό έποψιν καθαρώς έθνολογικήν 
μόνον δέ είς τούς έπανειλημμένως κατελθόντας ήδη καί.ίπι- 
μελώς έπισκεφθέντας αυτήν καί έκ τοΰ πλησίον ίδόντας τά 
τε πρόσωπα και τά πράγματα, έπιτρέπεται νά έκφέρωσιν 
Ακριβή, ώς καί σώφρονκ καί Αμερόληπτου τήν περί ταύτης 
γνώμην των.

Τήν Αίγυπτον δθεν, ώς έχει τήν σήμερον, πρόκειται ήδη 
νά περιγράψωμεν, ύπό ίποψιν ιστορίας, εμπορίου καί εθνι
σμού, διότι ή περιγραφή αύτη δύναταί σπουδαίως νά ώφε- 
λήση τδν Ελληνισμόν άπαντα. Τήν Αίγυπτον ύπό τήν Ελ
ληνικήν έμπορικήν αύτής επιρροήν’καί σημασίαν, όνομαστί 
καί λεπτομερώς θά περιεργασθώμεν έν τφ έκδοθησομένφ τδ 
πρώτον ήδη τεόχει, έπικαλουμενοι τήν σύμπραξιν τών Απαν
ταχού ομογενών μας, ών θά έπικαλεσθώμεν τά φώτα καί οΐ
τινες δέν άμφιβάλλομεν,' δτι πολύ θά συν’τελέσωσιν είς την 
έκδοσιν τού ολως πρωτοτύπου, χρησιμωτάτου τοϊς πάσι καί 
προφανώς σ.τουδχιοτάτου τούτου έργου, θά περιλαμβάνει δε 
και τούς χάρτας τής Αίγύπτου καί πληθώραν ένδιαφερουσών 
καλλιτεχνικών εικόνων, ώς καί τών συγχρόνων δρώνΐων 
προσώπων, μετά ’τών ποικίλων άύτών σπουδαίων έργων, πό
λεων, θέσεων καί τοπείων. θά τιμάται δέ μόνον Αντί 5 
φράγκων Απλούν κκί χρυσόδετου 7.

Έν Άθήναις τή 20 Αύγούστου 1898·
Φρ. Πρίντβζης

Διβυδνττηζ trie «Φυσΐως» και τί}ς «Ήχοίς»·

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦϊΣΕΩΣ,.
Δ. Σ. ΚαΑαφττιον. ’Επιστολή μετά χρημάτων έλήφθη. Εΰχαρι" 

στούμεν πολύ. Ταχυδρομικώς σας έγράψαμεν — Μ. Μ. Batoum- 
Συνεστημένη’μετα περιεχομένων έλήφθη. Ευχαριστούμεν πολύ. Τα
χυδρομικών έν έκτάσει. — Ε. Π. Κ. ΚαΛάμας. Επιστολή σας έλή
φθη καί άποροδμεν.πολΰ πως δεν λαμβάνετε τακτικώς τα φύλλα. 
Σαχυδρομικώς σας στέλλομεν τα δύο προτελευταία. — Δ. Ν. Λλί- 
ίάνίριιαν. Συνδροκαί «Φύαεως· καί «Ήχούς» έλήφβησαν. Εΰχαρι- 
στούμεν. ’Αποδείξεις ταχυδρομικώς.—Β. Κ. Σύρον. ’Επιστολή 
σας έλήφθη. "Εχει καλώς-.' Συμμορφωθησόμεθα ώς γράφετε. — 
2. Π. Κ. ΚαΛάματ. ’Επιστολή έλήφθη. Ταχυδρομικές άπαντήσω- 
μεν. Τδ θέρος άραιόνομεν κάπως τήν έκδοσιν τών φύλλων· δ χαύ 
σων γέρ αφόρητος ένταύθα.—X. Κ. Κ. Getate.’Επιστολή και Δελ
ταρίου έλήφθη. Ταχυδρομικώς γράφομεν έν έκτάσει.— A. Κ. ΚαβάΑ- 
Λαν. Δελτάριον έλήφθη καί άναμένομεν ώς γράφετε τήν άφιξιν τών 
ύμετέρων φύλλων.— Κ. 'J, Near 'Tipxr.r. 'Επιστολή καί cheque 
έλήφβησαν καί θέλομεν συμμόρφωσή πρδς γραφόμενά σας. Σας ·έπι· 
στώσαμεν δε δια συνδρομήν σας καί αξίαν τών τριών τόμων. — 
Τ. 2. ffeipaia. Συνδρομαί «Φύσεωςν καί «Ήχούς» έλήφβη
σαν. Ευχαριστούμεν.— Τ. Κ. Νανπΐιον. ’Επιστολή μετά εσω
κλείστου έλήφβη, άλλα δυστυχώς φαντασία ανεπιτυχής μή έχουσα 
τόπον εις τδ δέμα μας. Φίλος απουσιάζει ετι εις Μικραν ’Ασίαν. ’Ανα
μένεται μετά μίαν εβδομάδα. — Δ. Ν. Όόνσσόν. ’Επιστολή μετά 
cheque έλήφθη. Ευχαριστούμεν. Γράφομεν. — (I. Ο. Katfnr. Συν
δρομή σας «Φύσεως,ο ώς καί «Ήχους» έλήφβη. Άπόδειξις μετ’ 
αριθμού λαχείου σας ταχυδρομικώς. — Μ. Μ. ’AAeSaripetar. "Ιστο
ρία .Αίγύπτου θα περιλαμβάνει καί τήν ίττορίαν τού αυτόθι ελληνι
σμού. Εύχαριστούμεν δια ένδιαφέρον καί ένεργείας σας. — Μ. X. 
Σμύρνην, Έλήφβησαν καιήσυχεΐτε. θα φροντίσωμεν περί ίλών.— 
Ε. II. Πίίραια. ’Επιστρέψας εύρον ποιημάτιον. "Εχει καλώς. Έλά- 
βατε δέμα έκ Γιουργέβου ;

_ ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΛΣ,, .
Τόμοι πμοηγονμίτων iiS>r τηζ «Φύσιως» άπΛοΐ, και 

χμνσόόετοι nw-lovvtai lr τοΐς γραφίίοις ήμω? ιΐς τάςάκο· 
Λούθους τιμάς.

"Ο-Ιη ή σίϊμά. τ&ν 8 ζόμωκ,
'Anl&r αντί ψμάγκων ............ §0
Χμυσοδΐτωτ'άΥτΙ φράγκων ■ . 120

Έκαστος δι τόμος κιχαρισμόνος τον 1, 2, 3, k, 5, 6,
7 καί 8ου Ιτους .·
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ΆποστόΛΛονται δί Ιΐιάθτροι ταχυδρομικών παντί κα· 
ταδάΛΛοτται τό τίμημα.


