
ΤΕΥΧΟΣ 1 i ον Α θ Η Η Η Σ 1 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1910

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΝ 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ #*»«»<·-«’ 
if i? V e ΟΕΤΙΚ.'. ΕΠ1ΔΉΜΑΙ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ. * * f ΛΟΓβΤΕΧΙΆ

01 ΝΕΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ

όλων τών χωρών. είς τας οποίας εισε- 
χώρησεν ό Ευρωπαϊκός πολιτισμός, ή X. Ζη
λανδία είναι ίσως ή χώρα ε’κεινι;. ήτις άπιστη 
τάς ριζικωτέρας και ταχύτερης μεταβολής' 
διότι ού μόνον ο! κάτοικοί της ήλλαξαν, ενεκα 
τής,μετά τών Ευρωπαίων άποίκωυ επιμιξίας, 
κατασταντες όλιγώτεροί καί άπό αυτούς τούς 
έρυθροδέρμους τής Β. 'Αμερικής. άλλη και το 
έδαφος μετεφλήθι; καί ή χώρα ήλλαξεν όψιν. 
'Αξιόλογοι πόλεις έκτϊσβησαν πλησίον τής θα
λάσσης καί έτι τών οχθών τών ποταμών καί 
εκτεταμμέυαι πεδιάδες και κοιλάδες, έπί τών 
όποιων άλλοτε εΰρίσκοντο παρθένα δάση, σήιιε- 
ρον κοσμούνται έπο ωραιότατων χωρίων και 
κοιμοπολεων .προσέτι δέ και κήπων περιεχοντων 
παντοειδή δένδρα καί φυτά Γά κατοικίδια ζώα. 
τά όποια έχουσι μεταφερθή έκ τοΰ εξωτερικού, 
πρό πάντων όμως τά πρόβατα τόσον καταπλη
κτικά? έχουσιν αύξηθή. ώστε ή κνρίωτέρα έξα- 
γωγή τής χώρας είναι το ερίου Φυτά μεταφερ 
θέντα έκ τον εξωτερικού, τυσοΰτον ηύδοκίμησατ. 
ιίιστε.διάτώΐ’ κλάδωπ-ωι· κατέπνιξαν τάΐθαγενή

Τά κενά. τά όποια άφήκαν συστηματικ ί κυ
νήγια κατά τών εντοπίων άγριων ζωων. εχονσι 
άναπληρωθή διά, τής έγκλίματίσεως διαφόρων 
έξ Ευρώπης, ’Αμερικής καί Αυστραλίας ζωων. 
λίεταξύ τών διάφορων τοιούτων. άτινα ήρθησαν 
έξ’Αμερίκής, είδος τι ψιττακοί ανήκοντος εις την 
οικογένειαν τών ι ε στομιδών.τοσοΰτον μετεβλήθη 
έν X /ηλανδίιι ώστε κατέστη ιθαγενές. μη ιι 
παντώιμενον είς άλλην χωράν

Γό γένος τοΰτο τών ψιττακού απολύτως αν 
τόχθυν έν X. Ζηλανδία, περιλαμβάνει ψιττα
κούς μεγάλου αναστήματος' οι ψιττακοί ουτοι 
είναι μεγαλύτεροι άπό τούς φαιυύς ψιττακούς 
JtidliO) τής δυτικής ακτής τής ’Αφρικής, το δε 

σχήμα τοΰ ράμφους έχει αναλογίαν τινά με τό 
τών τριχογλώσσων τής Αυστραλίας καί τής X- 

Γουινέας. Ιό σχήμα τών ρεστάρω·’ υπενθυμίζει 
πολν τό τών μελανών ψιττακών καί ερυθρών 
τής X. 1 ουϊυεας. τόν οποίον όνομάξονσι DtlSi/· 
μΐίΐιΐ' Ι'ι'^ι/ιιιΊι. έπί τοΰ πτιλώματος τοΰ όποιου 
ύπάρχουσι διάφορο1 ραβδώσεις καί στιγμαί.

1 Γένος ϋ·υτών Ανμελυεχδών pimele-

Οι" νέστορες είναι πτηνά ήμιινετόβια, τα ό
ποια διαμένουσι σγεδόν πάντοτε κεκρυμμένα 
κατά τό πλείστον μέρος τής ημέρας,άναμένοντα 
τήν δύσιυ τοΰ ήλιου,wa έξέλθωσι πρός βοσκήν. 
1'ΐ νεστορες ουτοι, τού? όποιους οί 'Αγγλοι 
άποικοι καλοΰσι .Ι/οκίΐίαίιι Parrot, ήτοι ορεσι
βίους ψιττακούς σπανϊως αναφαίνονται είς τάς 
πεδιάδας τής Εαντερβουρίας καί είς τού,- λό
φους τοΰ ΑΙαλβέρνου,άλλά πάντοτε σχεδόν κα- 
το'κοΰσιν είς τά ύψηλ/ι όρη Κούκ και εις έτερα 
τώιι· 3 —4 χιλιάδων μέτρων, τά οποία άποτε- 
λοΰσι τΐ/ν οροσειράν τών μεσημβρινών Αλπεων 
τής X. 'Ζηλανδίας. 1 · δε II. Polls.' Αγγλος φυ
σιοδίφης λεγει. ότι Ο’ νεστορες αρέσκονται να 
διαμένωσιν είς μέρη γειτνιαξοντα πρός τούς 
πάγους τών όρεων, τα όποια καλύπτονται ΰπο 
δασών και μεταξύ τών όποιων ρεουσι ρυάκια ή 
χείμαρροι. < ·ί νέστορες υότοι εΰρίσκονται κατ’ 
αγελας .ιναμεμιγμενοι πάντοτε μετά διαφόρων 
άλλων ειδών ψιττακών.

Κατά τήν ι'ίνοιξιν και το θέρος τα μέρη ταΰτα 
παρουσιάζουσιν θέαν είχάριστον. Οι θάμνοι, ί! 
κεκυρτωμένοι κλάδοι τών 1 Ιιμελεκΰν' και οί έπί 
τών βράχων φυόμενοι λευκοπωγονες βρίθουσιν 
άνθέων. τά οποία εξακοντίζουν εις τήν ατμό
σφαιραν οσμήν γλυκεΐαν καί μεθυστικήν.

Οι περιηγηται, οΐτινες επισκέπτονται τας 
Αλπεις τί)ς X ■ Ζηλανδίας κατά τήν ώραίαν 

εκείνην εποχήν δύυανται νά !δωσι καί έν πλήρει 
ακόμη ημέρα τους μεγάλους τούτους ψιττακούς 
περιφερομένους από βράχου εις βράχου και άπο 
δένδρου εις δένδρου, εκβάλλοντας ότέ μέν μικρούς
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ττυριγμσυς,οτε Si είδος „ μιηηυρισμαΤΜ,, g·^ 
τα< ό επίσης Κα1 νά τούς ίδωσι ίι(νθννΟμά·ονς 
. ^αρεως πτήσεως είς άττόκρημ,ώυ η μέρος, 
<i'<t ικει ησυχάσωσι.
. Κατί τό.φθιι όττωρου ή σκηνή άλλασσει βψ,,.· 

’> απαλή αύρα μεταβάλλεται είς τρικυμίαν, Τα 
φύλλα των δένδρων ττιπτουσι, καί οί χείμαρροι 
εξογκουιται^ και ή χΐών αρχίζει νά έξ,κ.ήτα, έκ 
των κορυφών μέχρι τών ττεβιάδων.Ί'ά μ.κράζώα 
τα οποί α εχρησίμευον ώς τροφή τών νεστόρων 
«ρχ.ζονσι να κρυτττωνται ή νά ναρκώνται. Οι' 

υεστορεςμη ευρίσκοντες τροφήν κατέρχονται πρός 
τα»;ττορ υφεηλα μέρη,όπου ύπάρχουσιυ έτταύλεις- 
πλησίον τούτων των έπαύλεων εΰρίσκονται άπο 
νηκα^ τας οποίας φυλάττουσιν οί άποικοι τά 
δέρματα των βοών ή τό κρέας τών προβάτων. 
Κατ αρχας Τα ταϋτα δίν έτολμων νά
'Ι’"λξ?ω™ έντός τών αποθηκών τούτων, άλλα

αι αΊκασθέντα ποτέ ύπό τής κείνης είσήΧθον έν- 
Τ®* ’. οπού και ήρπασαν τέμάχιον κρέατος, τό 
οποίον ενρον τοσον νόστ,μον, ώστε άπό δειλούς 
κλέπτας μετεβλήθησαν είς θρασείς. ζητοΰυτα 
πασαν ευκαιρίαν. ινα άρπασωσιν. Εύτυχώς δίν 
«ναι και τοσον δύσκολος ή σύλληφίς των άρ- 
*“ προς τούτο νά θέσωμεν παγίδά τινα επί τών 

και τεμαχων κρέατος. Ωί νίστορες έρ- 
χομέ,οι την νύκτα ΐνα κλέφωσι καί βλέποι τές τα 
“Ρέας ορμωσιν. ΐνα το άρπασωσ.ν άλλά άντί νά 
αρπασωσι. συλλαμβάνονται- έφ' όσον δέ ευρί- 
τκονται δεσμευμένοι είς τήν παγίδα ούδόλως κι- 
νουνται'άταν όμως λυθώσιν έκ τών δεσμών των 
νπο των ανθρώπων,τότέ διά φοβερών δειγμάτων 
προσπαθονσι νά έπανακτήσωσι τήν έλευθερίαν 
™·" ^υχόυ έλευθερωθώσι. τότε προ-
σπαθουσι να 'κδικηθωσιν. Ούτως ό Hullev έν τώ 
β<βλιΨτον «Γά πτηνά τής Νέας Ζηλανδίας.
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διηγείται, ότι ποιμήντις έσχε τήν ατυχίαν νά 
συλλαβή νέστορά τινα, όστις ήδυνήθη νά τώ 
έκφύγΐ), ό νέστωρ λοιπόν ούτος έκδικούμένος τόν 
ποιμένα, έίσήλθέ διά τίνος οπής τής καλύβης, 
όπου ευρών άνηρτημένα τά ένδύματα του ποι 
μέιος, έσχισε αυτά. διά τοΰ ρίμφους του.

Όπόταν πέριφερόμένα τά πτηνά ταϋτα πέ- 
ριξ έπαύλεως τίνος δίν δυνηθώσι νά κλέφωσι 
τέμάχιον τικρέατος τότε αρκοΰνται είς τάΰπο- 
λέίμματα. τά ριπτόμενα έκ τών έπαΰλεων. Οι 
νέστορές οντοι άνήκουσιν είς τήν τάξιν τών 
σαρκοφάγων πτηνών κατέληξαν δέ κι.ί είς τό νά 
έπιπίπταισι καί έναντίον αύτών τών έν ζωή εύ 
ρισκομένων προβάτων < >ϋτω πρό πολλών έτών 
οί άγρόται οί όποιοι απέστελλον τά ποίμνιά των 
πρός βοσκήν είς τοΰς λειμώνας τών "Αλπεων 
τής Ν. Ζηλανδίας,παρετήρησεν ότι τινα έκ τών 
προβάτων των εφερον ίχνη κακώσεων έπί τής 
ωμοπλάτης τωι·, αί όποίαι πολλάκις έπέφεροι· 
καί τόν θάνατόν των. Οι δυστυχείς άγρόται πα· 
ραφυλάξαντες παρατήρησαν ημέραν τινα έπί τής 
ράχεως προβάτου τινός νέστορα, ο οποίος διά 
τοΰ ράμφους του προσεπάθει νά απόσπαση τό 
κρέας τοΰ προβάτου. Γούτο έδωκε φώ>ς είς τούς 
άγρότας, οΐτινες έι: νέου παραφυλά ξάντες, ειδοι· 
πέντε έως εξ νέστορας νά έπιπέσωσι έναντίον 
προβάτου καί νά καταφαγωσιυ αΰτο ύπό τά 
όμματα των. Γούτο έξηνάγκασε τούς αγρότας 
νά ζητήσωσιν, όπως εϋρωσι τρόπον έξολοθρεύ- 
σεως τών καταστρεπτικών τούτων πτηνών, πρός 
τούτο δέ έδωσαν αμοιβήν 3 μέν σελήνια δι'έκά
στην κεφαλήν άρρενος 4 δε δι’ έκάστηνθήλεως. 
Είναι αναγκαίου νά εΐπωμεν ότι είς τινα μέρη 
τής Ν. Ζηλανδίας, ώς είς ένα σταθμόν τής λί
μνης II αηαΐα,οί άγρόται εσχον φονευμένα ύπό 
τών νεστόρων έν μια νυκτί 200 πρόβατα.

(Έκ τού Γαλλικού)
Άχιλλενς I. Δ.
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΠΕΡΙ ΘΑΛΑΕΕΟΘΕΡΑΠΕΧΑΕ
[I διαμονή είς παραθαλάσσιον μ’.ρος καί εν 

γένει <5 θαλάσσιος Αήρ Ασκεί ιδιαιτέραν Ιπίρρσι- 
αν έπί τοΰ όργατισμσΰ τον Ανθρώπου, ήτις εξαρ 
ταται άπό τήν ιδιοσυγκρασίαν τοΰ Ατόμου καί 
τήν πάθηοιν ίξ ής πάσχει, ήτοι τινός μεν δρ 
γανισμούς ώφ’-λέϊ καί άποβαίνει εί; αυτούς θε 
ραπευτικόν μέσον λίαν ουντελεστικόν, άλλους δί 
τουναντίον βλάπτει· ΐίθεν τοΐς τοιοι'τοις δέον ν' 
άπαγορεΰηται ή εις παράλιον κλίμα διαγονή Έν 
άλλοις λόγοις ϊχομεν ενδείξεις θεραπευτικός τον 
θαλασσίου κλίματος καί Αντενδείξεις, δηλ πα 
θήσεις καί δυσκρασίας, ένθα άρμόζει καί ύγε- 
λεΐ ή παραθαλάσσιος διαμονή καί περιστάσεις, 
ένθα Αποβαίνει Ιπιβλαβής.
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Κ αί π ρ εΐ) τ ο ν γενικώς ε I π ε ΐ ν .
Επειδή τό θαλάσσιον κλίμα, δια λόγους, οΰς 

κατωτέρω θα ίδωμεν, ΰποκεντμ καί αυξάνει 
τάς καύσεις τεΰν ιστών τοΰ όργανισμοΰ, παρο
ξύνει δε καί διεγείρει σφόδρα τας Αναπνευστι
κός καί πεπτικός λειτουργίας, Αποβαίνει λυσι
τελής είς έκείνους τούς οργανισμούς, είς οί'ς 
ή ζωική μηχανή (ήτοι αί διάγορ'.ι λειτουργίαι 
τών συστημάτων ή ώς λέγεται έπιστημονικεύτε- 
-ον, αί Ανταλλαγαί τής ϋλης], εΰρίσκεται ίν νω- 
θρότητι καί '■άρκη και έχει Ανάγκην ύποδαυλί- 
σεως. Μετό μικρόν δέ θό ίδωμεν ποιοι είνε εί 
δικώς οί τοιοντο·. οργανισμοί.

ΑπΟβαίνιι δέ τοΰναντίον επιβλαβές — άΐ'τεί·- 
δείκνυται δηλ. — είς πάσας ίκείνας τας νοσηρός 
καταστάσεις, (περί ώ>· κατωτέμο), είς άς αί 
καύσεις καί ι'ιξειδώσεις είνε λίαν προηγμένοι, ήτοι 
ή ζωϊκή μηχανή, ού μόνον νωθρά καί Αδρανής 
τυγχάνει, Αλλά καίει τόσον ίντόνως, ώοιε καίει 
τάχιστα ου μόνον τάς είσαγομένας τροι/άς, Αλλά 
καταναλίσκει καί αυτούς τούς Ιδέους Ιστούς, διό 
καί ό όργανισ/ιός ίκπίπτει ταχέως καί διηνεκώς 
Λπωχναίνει.

Σπεύδω όμως νά παρατηρήσω ότι ή Ανωτέ
ρω έκτεθεΐσα γενική Αρχή τής ίνεργείας τοΰ 
θαλασσίου κλίματος έχει, ώς πας κανών, και 
τάςέξαιρέοεις της. Καθότι δυνατόν έμμεσοί τινες 
έπιδράσεις ή ίδιάζουοα τοπογραφική διάταξις τον 
παραλίου τόπου, — καί τοΰτο συμβαίνει, ούχί 
οπανίως Γις τινας μεσημβρινός, Αληθύ, σανατό
ρια, παραλίους πόλεις τής Ελλάδος,— νά μέσο ■ 
λαβώσιν ώς παράγοντες μετριαστικοί καί κατα
πραϋντικοί τής Ανωτέρω περιγραφείσης διεγερ
τικής επί τών καύσεων τοΰ όργανισμοΰ έπιδρά ■ 
σεως τοΰ θαλασσίου Αέρος

Ουτω τόποι τινές παράλιοι Αναφαίνονται κα· 
θαρώς καταπραϋντικοί ιών όργανικών καύσεων 
καί αύξάνουσι οημαντικώς τήν θρέφιν, λόγιο 
τής τοπογραφικής αύτών διατάξεαις, όπότε ή 
διαμονή δύναται νά συμφέρη εις πολλούς Ασθε
νείς, ών ή θρέιρις διηνεκώς έλαττοΰται καί οϊ- 
τινες μετά θεραπείαν παραθαλάσσιον εις τούς 
τοιούτου; τόπους παχύνονται καί τον'ιΰνται Απι- 
στεΰτως.

'Ωσαύτως είς ούκ δλίγας περιστάσεις ό υπό 
τής θαλάσσης προξενούμενος έρεθισμός δύνα
ται νά ρυθμίζηται ύπό τοΰ έγκληματισιιοϋ, όν 
δέον νά θεωρήσωμεν ώς οπουιίαΐον παράγοντα.

'Ενδείξεις και άντενδεί
ξε ι ς ε I δ ι κ ώ ς .—Είδικώς δ ένδείκνυ- 
ται καί ουνιστιΐται ή εν παραλίφ τύπο) διατριβή 
καί θεραπεία.—κρινομένη μόνον υπό τήν έπο- 
φιν τών Αποτελεσμάτων της επί τών όργανικών 
καύσεων καί καταλλαγών—πρώτον εις τούς Α
ναιμικούς τούς έχοντας νωθρός καί Ατελείς καύ ■ 
σεις, τούς λεμφατικούς, τούς χοιραδικούς, εις 
τινας νευρασθενικούς νωθράς θρέηιεως καί πάν- 
τας τούς Οργανισμούς, ών εΐντ δνάχκ»; να αί·-
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ξήοωμεν τάς καύσεις και έντείνω/ιευ την ύξεί- 
δωσιν τών Ιστών.

ΓΙροσήκει προσέτι τοϊς ραχιτικοί,· καί εϊς τινα 
Αριθμόν παθήσεεον τών Αστών, καθ τι <5 θαλάσ
σιος Αήρ όοηθεϊ μεγάλως ιίς τήν αύξησιν τής 
παραλαβής Ανόργανων άΐάτων ύπό τών ιστών 
και δή φωσφόρου-

Κατ' Αρχήν ο! έκ φυματιώσεως τών πνευμό
νων πάσχοντες δέον ν' Απομακρννωνται τοΰ 
παραλίου, καθότι οί πλεϊστοι τούτων έχουσιν 
ηύξημένας τάς όργανικάς καύσεις, διό και φθί- 
νουσι τάχιστα παρά τήν θάλασσαν.

'Ο κανών δμως ούτος δεν περιλαμβάνει τά 
8 o)j φ&ισικών, οΐτινες έχουοι φυσιολογικήν 
τήν θρέφιν ή καί ήλαττωμέιας τάς καύσεις — 
tllberculose grasse—δήλα δή Απαν τώνται 
φθισικοι, οΐτινες drn νά Ισχναίνιοσι καί φθίνω· 
σιν. ού μόνον τοΰτο δέν συμβαίνει αύτοϊς, Αλλά 
τουναντίον πιμελοΰι ται. Ούτοι δύνανται νά εύερ 
γετηθώσιν ύπό τοΰ θαλασσίου κλίματος, Αείποτε 
όμως δέον νά διατελώσιν υπό τήν έπίβλεψιν ία 
τροΰ. Προσέτι θά έπιτρέψ^μεν τήν παραθαλάσ 
σιον διαμονήν εις εκείνους έτι τους φθιοικονς, 
ών αί πνευμονικαί βλάβαι, προκεχωρημέναι οΐ— 
σαι, βαίνουσιν ήδη πρός τήν έπούλωσιν, είτε αύ- 
τομάτως. εϊτε ύπό τήν έπίδρασιν σώγρονος θε
ραπείας, έάν ή γενική αυτών κατάστασις είτε 
καλή καί ή θρέφις των δεν έχει σπουδαίως Ιλατ· 
τωθή

Τούτους λοιπόν θά συμβουλεύοωμεν νά μετά- 
βώσιν εϊς τόπους μί κλίμα ήπιον καί όμοιό- 
μορφον, προφυλασσομένους Από τών Ανέμων 
καί τοΰ καύσους τοΰ ήλιου, θά τούς Απαγορεύ· 
σωμεν τήν ζώνην τήν λίαν γειτνιάζουσαν πρός 
τήν θάλασσαν κα! θά τούς συστήσωμεν ν' Απο 
φεύγωσι τήν σωματικήν ύπερκόπωσιν τήν Ιξαν- 
τλοΐσαν τήν θρέφιν καί έντείνουσαν τά; καν 
σεις καί τας φΰξεις, είς άς δίδουσιν Αφορμήν οί 
άνεμοι καί αί ίσπεριναί ιίιραι. Καί ύπό τούς πε· 
ριορισμούς τούτους αύθις Αφείλει <5 Ιατρός νά 
παρακολουθή έκ τοΰ σύνεγγυς την έπίδρασιν τής 
παραλίου ταύτης διαμονής έπί τής καταστάσεως 
τής θρέφεως, έτοιμος νά διακ.ΰφΐ] ταύτην τήν 
διαμονήν. άμα ώς ϊδη ότι ό γθισικός έξασθενή, 
σημεία τήςαυςήσεως τών καύσεων και τής Απώ
λειας έπισήμων στοιχείων τοΰ δργανισμοϋ,

Τά Ανωτέρω εφαρμόζονται καί έπί τών προ
διατεθειμένων πρός τήν φυματίωση·.

"Ολως διάφορα τυγχ ίνουσι τά πράγματα έπί 
τής φυματιώσεως τών Αστών (όστείτις. περισ 
οτείτις λευκός όγκος κτλ) και τών Αδένων 
(χοιράδωσις καί χοιραδικαί καταστάσεις), Από· 
ταν αί οργανικοί καύσεις δέν είνε τόσον δράστη 
ριοι όσον παρά τοϊς φθιοικοϊς τούς πνεύμονας 
καί ή θρέφις ούδεμίαν έπαθε σοβαρόν έλάττω· 
σιν κα! διαταραχήν. Ο'τοι λοιπόν τά μάλιστα 
θά ώφεληθώοιν έκ παραθαλασσίου θεραπείας. 

τοΰτο δ άλλως τε έπικυροΰται καί ύπό τής πα 
ρατηρήσεως γενομένης πλέον κλασικής.

Καίτοι δεν πρέπει νά παραλείφω, ότι ύπάρ 
χουσι πολλάκις άδενικαί φυματιώσεις φθίνουσαι, 
'ήτοι μί σφόδρα ήλαττωμένην θρέφιν καί όμως 
συχνότατα τό παράλιον βελτιοΐ ταΰτα πάντα καί 
προάγει σημαντικώς τήν θρέφιν, έλαττοΰν τάς 
καύσεις άντ'ι νά τάς αύξηση, ένδυναμώνον τόν 
άτονου καί ισχνόν οργανισμόν καί ποιούν αλη
θείς νεκραναστάσεις-

Τά περί θαλασσοθεραπεΐας έθεώρησα έπάναγ 
κες νά μνημονεύσω δι’ ολίγων, έν τώ Ιγκρίτφ 
τούτφ περιοδικά), οίτινος έχω τήν τιμήν νά Απο
τελώ μέλος τών συνεργατών αύτοΰ καθότι δυσ
τυχώς οί πλεϊστοι τών συναδέλφων πάντη Αγιο- 
οΰοι ποΰ ένδείκννται καί ποΰ Αντενδείκννται ή 
θαλασσοθεραπεία, καί τοΰτο ΐίτε Αγνώτες 
τής Φυσιολογίας, τής κρηπίδας τής ιατρικής 
έπιστήμης.

Γεώργιος Λ. ΒεΟανόπονλος 
Ίχτρός.—Διευθυντής τοΰ ιατρικού περιοδικοί!

• Π χνελλήνιος Έπιδεώρησις».

Η ΑΜΝΗΣΙΑ

11 χαρακτηριστικωτέρα έκ τώμ ασθενειών 
τοϋ αίώυος τούτου τής νευρικής ύπερδιεγέρσεως 
και τής πυρετώδους δραστηριότητας είνε ή από 
τομος απώλεια τής μνήμης.

ΊΙ ανθρώπινη μηχανή, αναγκαζόμενη νά έκ- 
τε\η εργασίαν περισσοτέραν εκείνης, τήν όποιαν 
δύναται νά έκτελέση. ύφίσταται δ,τι καί πάσα 
άλλη μηχαιή δηλ. παύει λειτουργούσα.

11 αμνησία, όπως καλείται έπιστημονικώς, 
αν και όχι σύμφωνα πρός τούς αυστηρούς γλωσ
σοπλαστικούς κανόνας τής Ελληνικής, ή ασθέ
νεια αυτή, παρατηρείται συνηθέστερον είς τά 
μεγάλα Ευρωπαϊκά καί Αμερικανικά κέντρα, 
όπου ό βιος ιίποτελεί δι' ώρισμενην τάξιυ αν
θρώπων διηνεκή αγωνίαν φροντίδων- Οί χρήμα- 
τισταί, τών όποιων τά εγκεφαλικά κύτταρα κα
ι αλίσκονται είς σκέψεις, πρός εξεύρεση· τρό
που ασφαλέστερου πρός πλουτισμόν, ο! μεγάλοι 
βιομήχανοι οί διαρκώις παλαίουτες κατά τού 
συναγωνισμού, οι άσωτοι καταναλωταί τών ά- 
γαθων τής ζωής, οί όποιοι τρέχουν άπό ηδονής 
είς ηδονήν, όπως ή χρυσαλίς άπό άι θυυς είς 
άνθος, ύπόκεινται περισσότεροι τών πτωχών 
πληβείων είς τήν αμνησίαν-

11 προσβολή επέρχεται απότομος,διότι έντός 
ενός δευτερολέπτου ό παθών λησμονεί τό όνομά 
του, τήν ιδιότητά του, τήν οικογένειαν του, τήν 
εθνικότητά του - κάποτε και τήν ομιλίαν του — 
και περιφέρεται οίκτρόν λείψανου άπολεσθείσης 
ατομικότητος εντός τού ροχθούντος και βομ· 
βοΰντος καί ούδολως ενδιαφερομένου δι' αύτόν 
ωκεανού τοΰ πλήθους.

απουσίας του,ό διευθύνων τό κατάστημα άνεψιό^ 
του ε'ιχε κάμει μίαν τολμηρόν επιχείρησιν, έκ 
τής όποιας ό ο’κός του είχε κερδίσει υπέρογκα 
ποσά.

“Αλλη περίπτωσις άπροοπτου θεραπείας τής 
αμνησίας είνε ή έξής :

Κάποιος έμπορος τού Λονδίνου, έξελθών μιαν 
ημέραν έκ τής οικίας του, διά νά ύπάγη εις το 
γραφείου του είς τό Σίτυ, έχασε τό μνημονικόν 
του μεταξύ τήε οικίας του καί τού γραφείου 
του καί έμεινε καθ’ οδόν, μή γυωρίζωυ ούτε ποιος 
ήτον ούτε ποϋ μετέβαινεν.

ΊΙ οικογένεια του, άνησυχήσασα και υπο- 
πτεύσασα έγκλημα, ειδοποίησε τήν αστυνομίαν, 
άλλ*  ή 'Αστυνομία ώμυλόγησε τήν άδυυαμίαν 
της είς τήν περίπτωσιν αυτή»·.

Μετά πάροδον ολίγων ήμερων κάποιος φίλος 
του τόν συνήντησεν είς τήν εξέδραν ενός σταθ
μού, περιφερόμενοι· άσκόπως καί μέ ύφος εντε
λώς ηλιθίου.

Ό φίλος του έκπλαγείς, τόν έφώναξε μέτό 

όνομά του.
Τό άποτέλεσμα υπήρξε καταπληκτικόν Ω

σάν νά ΰπέστη προσβολήν ηλεκτρικού ρεύματος, 
ό ·έξ άμνησίας παθών άνετιυάχθη ΙΙαρετήρησε 
γύρωθεν έκπληκτος, καϊ πλησιασας τόν φίλον 
του, τόν ήρώτησε πώς εύρέθη εκεί.άντί νιί εύρι · 
σκεται είς τό γραφείου του, εϊς το οποίον είχε 
μεταβή τό πρωί

Δέν ένεθυμείτο τίποτε έξ όσων ειχον συμβή 
είς αύτόν άπό τήν στιγμήν, κατά τήν όποιαν ύπέ- 
στη τήν προσβολήν τής αμνησίας.

Κατά προτίμησιν ή άμυησία προσβάλλει 
προνυμιακώς τούς μεγαλοβιομηχάνους, τούς τρα- 
πεζίτας, τούς χρηματιστής καί τους έμπορους, 
οί όποιοι λησμονοΰντες. ότι τά χρήματα χρησι
μεύουν μυνον διά τήν ευζωίαν, εργάζονται απο- 
κλειστικοις διά τήν ηδονήν τής ιιποταμιειίσεως 
κολοσσιαίων ποσών, έντεινοντες υπερβολικά διά 
τήν έπίτευξιν τοΰ σκοπού των τάς διανοητικός 
των δυνάμεις-

Είναι καί αυτό δείγμα τής θαυμαστής οικο
νομίας τής Φύσεως. Άφαιρεί εις μίαν στιγμήν 
άπό εκείνους, τούς οποίους έπροίκισε με ισχυρό- 
τέραν πλουτοπαραγωγικήν ιδιοφυίαν, τον ρυθ 
μιστήυ τής διιάμεώς των. τής όποιας έκαμαν 
κατάχρησιν·

ΦιλιινιιγνώεΙτιις·

Είς τήν Αγγλίαν χάνονται κατ έτος τά ίχνη 
τεσσαράκοντα χιλιάδων άτόμων, εκ τών οποίων 
τά πλεΐστα έχουν ΰποστή προσβολάς αμνησίας. 
Καί δέν είνε ασυνήθες θέαμα διά τήν ’Αστυνο
μίαν τοΰ Λονδίνου καί τών άλλων μεγαλοπό- 
λεων ή άνεύρεσις άνθρώπων είς τά δημόσια 
πάρκα και τάς πολυσύχναστους πλατείας, περι
φερόμενων άσκόπως καί φθινόντοιν ιιπό διανοη
τικόν μαρασμόν-

Εσχάτως μάλιστα συνέβη είς τό Λονδίνου 
μία περιεργοτάτη σύμπτωσις αμνησίας-

Κάποιος νέος κομψός και φαινομενικώς άρ- 
κετά εύπορος κατέλυσεν εις έν τών αριστυκρα- 
τικωτέρων ξενοδοχείων, χωρίς νά δώσρ τ’ όνομα 
του καί τήν επιούσαν έξηφανίσθη. II αστυνο 
μία τόν άνεζήτησεν επί πολύ, αλλά χωρίς κα- 
νέν άποτέλεσμα, δτε μίαν ημέραν κάποιος πολί 
ομαν άνεκάλυψευ έπί τίνος καθίσματος δημοσίου 
κήπου ένα νέον. ευρισκόμενον είς πλήρη έξάντ- 
λησιν. ’Επειδή δέ δέν ήτον είς θέσιν ν' άπαν- 
τήση εις τάς ερωτήσεις τοΰ άστυνόμου, ώδηγήθη 
είς τον πλησιέστερον αστυνομικόν σταθμόν

’Εκεί έξηκριβώθη. ότι έπρόκειτο περί αιινη- 
σίας. Ή δέ προφορά του καί ή ενδυμασία του 
ΐδείκνυον, ότι κατήγετο άπό τήι Ι-όρειον Αμε
ρικήν.

Μετά πολλούς αγώνας, αφού οΐ άστυιομικοί 
συνεδύασαν πολλάς εικασίας, απεκαλύφθη, οτι 
ό άνευρεθείς ήτον εκείνος,ό όποιος ε'χεν έξαφα- 
νισθή άπό τό μέγα ξενοδυχείοι·. Αλλ αι ιιπο- 
σκευαί του δέν έφερον και έν ενδεικτικόν τής ταυ
τότητάς του καί μόνου κατωρθώθη νά έξευρεθή. 
οτι προήρχετο έκ Νέας 1 όρκης.

Ό άνευρεθε'ις έφερεν άρκετά χρήματα καίκο 
σμήματα.άλλά χωρίς κανέν απολύτως ενδεικτι
κόν τον ϋιόματόςτου ήτής ιδιότητάς του,καί μένει 
απο έθδομάδων είς έν νευρολογικόν θεραπευτή- 
ριΟΙ’, όπου δέν κατωρθώθη νιί τω άποδοθή ή 
δύναμις της μνήαης-

"Αλλη παραδοξυ-άτη περίπτωσιςείνε ή έξής: 
Κάποιος μεγαλέμπορος τοΰ λίάντσεστερ είχε 

μεταβή είς Λονδίνου διά μίαν υπόθεσιν
Άφοΰ έτελείωσε τήν εργασίαν του. έκ τής 

όποιας είσέπραξε και ϋΟΟ λίρας, έλησμονησε τα 
πάντα, διατηρών έν τούτοις τήν κρίσιν του. Και 
διά νά μή άποθάνΐ) έκ πείνης. μετεβη με τας 
έξακοσίας λίρας είς τό Σιδνεύ τής Αυστραλίας 
ύπό νέον όνομα-’Εκεί οέ μήδωάμενος ι·ά ειθν- 
μηθή τίποτε έκ τής προτερας ζωής του, ειργα- 
ζετο επί μήνας, ώς περιοδειών άντιπρυσωπος 
βιομηχανικού τίνος καταστήματος■

Μίαν ημέραν όμως ή μνήμη τον έπαιηλθεί 
άπρούπτως. Έι-εθυμήθη τό Μάντοεστερ και το 
εκεί έμπόριυν του καί. επανήλθε»· άμεσο ς εις τήν 
‘Αγγλίαν, οπού οί οικείοι του τόν ύπεδεχθησαι- 
ώς Λάζαρον νεκραναστιιντα.

Ίο ΐ'όστιιιον ε’νε, δτι κατά τήν διάρκειαν της
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'<· £α6Η όιερνόιιινος τάς Άλπεις, παρά τήν κλεισώρειαν τού Χειιπλόν.

μεγαλειτεραν, κατόπιν τών ελιγμών τών φα- 
ράιγγων, τάς όποιας ήκολούθησεν.

Είς τήν πόλιν7άτόμο·ντ’ Όσσολα ήθέλησενα 
προσεδαφισθη, άλλ’ ύπολογίσας κακώς τήν από 
τοΰ εδάφους άπόστασιν, έπεσε» αποτομως και 
καθέτως σχεδόν, καταπλακωθείς υπό του μονο
πλάνου του Έκ τής πτώσεως εθραυσε τας δύο 
κνήμας, τήν μίαν ι'ίνωθι καί τήν ΐιλλην κάτω 
τοΰ γόνατος, καί ΰπέστη κα'ι κάταγμα τής δε
ξιάς ωμοπλάτης.

Έκ τώι· πληγών του αυτών επήλθευ μετά 
πενταήμερον αγωνίαν ό θάνατος.

Ό Σαβέζ έγεννήθη έν Παρισίοις, έκ γονιών 
1 ίερουβιαι ών. Είς τά» ιιεροπλοίαν επεδοθη περί 
τάς άρχάς τοΰ τρέχοντος έτους. Ευθύς δ εις 
τάς πρώτας πτήσεις του έδειξε θάρρος, νοημο
σύνην καί επιδεξιότητα έκτακτο».Καί κατ άργάς 
διηύθυνεν tv διπλανόν Φόρμαν. 'Έπειτα ήγόρα- 
σεν εν μονοπλάνου Μπλεριώ καί διά να τδ δο- 
κιμάση, άνήλθεν εις ύφος 1250 μέτρων χαθείς 
ε’ν μέσω τών νεφών Ολίγα? δέήμέρας προ τής 
άναχωρήσεώς του διά τη» διάβασιν τών Αλ
πεων, επέτυχε τδ ρεκόρ τοΰ ύφους, φθάσας τα 
2,587 μίτρα έν Ίσνλέ Μουλινώ·

Ο δυστυχής αεροπόρος Σαβέζ άπέθανεν είς 
ηλικίαν μόλις είκοσι τριών έτώ» κατορθιόσας να

•Ο Σαβέζ ίπι τού άεροπλάνον τον.

φέρρ εις πέρας ε» έκ τών ωραιότερων καί δι- 
σκολωτέρων επιχειρημάτων.

Καί ή άεροδρομική εταιρεία τής Ιταλίας, 
έπειδί) ό δυστυχής άεροπόρος δέν ε’χεν έκπλη- 
ρώσΐ) ολους τούς οροί? τοΰ άγώνος, τώ προσί- 
φ(ρΐν ίξαιρ^τικόν βραβίίον έκ 50.1)00 φράγ
κων διά τδ μέγα τοΰτο κατόρθωμά τον.

Η ΥΠΕΡΒΑΣΙΣ T2H ΑΛΠΕ2Η ΑΓ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ
Ινατόπι» οδυνηρός π (νθ η μύρου άγωνίας έπήλ- 

θιν ό θάνατος τοΰ Ισπανού άιροπορου Σαβιξ, 
τοΰ οποίου τό κατόρθωμα τής ΰπίρβάσΐως τών 
-\λπ<ων είς tv άπό τά δυσκολώτίρα σημίία 

των έχαρακτηρίσθη ώς ηρωισμός
Είκοσι και έξ άίροπόροι. οί διασημότςροι ίξ 

όλων τών ΐθνών, σιιεκευτρώθησαν ιίς τό Μ<λά- 
νον διά τδ μέγα αγώνισμα. τό όποιον, μετά τήν 
πίριφκρικήν άΐροδρομίαν δι’ ι'κροπλάνων έκ 11α- 
ρισίων πρόςτήν βοραανατολικήν Γαλλίαι·. απο
τελεί το ωραιότ(ρον κατόρθωμα τής άίροδρομίας.

Έ£ αυτών ό Ίσπαιδς Σαβΐξ έπιβάς τοΰ 
μονοπλάνου τον εις τό όροπίδιον τής πυλίως 
Μπμίγκ. έ» Ελβίτία,τήν ΙΟην Σίπτίμβρίου κα'ι 
ακριβώς τήν 1.30 μ- μ μετά τήν ιίφθονως πί· 
σοΰσαν χιόνα τ»'μ· προτίραΐαν,έκίνησί διά τό Μι
λάνο»,το οποίον απιτέλίΐ τό τόρμο τής πιήσίώς 
τον, εις τήν πλούσιον Λομβαρδικήν πεδιάδα.

11 πόλις Μπμίγκ (ΰρίσκΐται εις ύφος 750 
μΐτρων υπέρ τήν θαλασσαν και τό οροπέδιόι· 
της Kt'nai ολίγον έίω τής πολΐως. πρός ανα
τολής- · ' Σαβ(ζ άιήλθν μι μίγάλην ίΰκολίαν 
και αφού δαγραφί κύκλον δι ι νιί δόκιμα σι/ το 
μοικιπλάι ον τον. διήΧθίν ϊπνρανω Τ“ΰ βουι οΰ. τό 

οποίον δισποζΐΐ τής λίπρίγκ, αποφυγών τοιου
τοτρόπως Τ>)Ι· στινωτάτην καί λίαν έπικΐνδυνον 
φάραγγα τής Σαλτίν, και ώσήλθιι· εις τήν 
κλεισώρίιαι τοΰ Σίμπλόν-

Εκατέρωθεν τής κλεισώρειας αυτής ώρθούντο 
νπερύφηλοι βελονοειδείς βράχοι, άπαστράπτον 

εκ τής χιόνος, και πολλάκις το άεροπλάνον 
τοΰ τολμηρού αεροπόρου έκινδύνευσε ι>ά κατασι·!’- 
τριβή επάνω των, ώθούμενον άπό αιφνίδιας 
ριπας τοΰ άνεμου

<> Σαβ'εζ ί’πτατο είς ύφος 70(·~•''00 μι
τρών από τοΰ εδάφους καί προχωρών μετ’ α
στραπιαίας ταχύτητας διέσχισε τήν δίοδον τής 
φαρα'.·γος τοΰ Σεμπλόν, εχον αριστερά τόν έκ 
Μπμεγκ είς < >σπίς αμαξιτόν δρόμον.

Σιήλθεν ύπεράνω τοΰ ’Οσπίς, καί διά ΐ’ά 
συιταμη την πορείαν του από τοΰ ϊ’καμπϋ. αντί 
ι ά είσέλθη είς τήν φάραγγα τοΰ Στι3έτρο, άν 
ήλθεν υπέρ τάς κορυφάς τού λύμπσχορν καί 
εφθασε μετά αεροδρόμια ν 41 λεπτών τής ώρας 
εις τήν .Χτόμο ντ’ Όσολλα τής Ιταλίας, δια- 
ιυσιις αποστασιι· 25 Αγγλικών μιλιών κατ’ 
ιύθιίαν -γραμμήν άπό τής λίπρίγκ. αλλά πολύ

ΤΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ
lkb τοΰ τελιιώίουν τά σΰκχ, οί ώρχϊοι και 

γλυκύτατοι αύτοί καροπΐ, άςιζει νά μάβτ) τις 
τί είνε κκί ποια τυγχάνει ά ίττο^ίζ των.

Ή καταγωγή τών σύκων είνε άρχαιοτάττ), 
ή δέ ίστορίκ των άλτ,θώς ένδοξος.

Τού; πίώτους αύτής καρπούς εδωκεν ή συκή 
έπί τών μαγικών τοπείων τοΰ Παραδείσου, έπί 
Άδάμ καί Εύας, τά δέ φύλλα ττ,ς έχρ·/]σί[Λευ 
σχν, δπως καλύψουν τήν γυρνόττιτα των οί 
πρωτόπλαστοι μετά τήν πρώτην αμαρτίαν των. 
ήτις τόσον βαρύνει τούς απογόνους των.

Οί "Ελληνες κα’ι οί Ρωμαίοι έτρεφον προς 
τά σΟκα εξαιρετικόν έρωτα, περιώνυμα δέ ειχον 
καταστί! τά σΰκα τής 'Αττικής.

Οί Λακεδαιμόνιο·, έλεγον, ότι τήν πρώτην 
συκήν έφύτευσεν ό Βάκχος.

Έπί τών χρόνων ήμών ή συκή καλλιεργεί
ται πανταχοΰ τής μεσημβρινής Ευρώπης, τά 
κχλλίτερχ δέ σΰκα παράγει κχί εξάγει ή 'Ελ
λάς, ή Ιταλία, ή Ισπανία, τό ’Αλγέριον, ή 
Τύνις κλπ.

Τά σΐκα, ώς έκ τών έν αύτεϊς περιεχομένων 
σακχαρωδών, ρητινωδών καί γλιοχρωματωδών 
ουσιών, είνε καρπός θρεπτικό;, μαλακτικός καί 
ύπακτικός, καταλληλότατος δε διά του; δυσ

κοίλιους και τους πχσχοντας τά πεπτικά και 
αναπνευστικά όργανα. Έν ένί λόγω ττ γλυ
κύτατα καί αρωματικά σΟκα είνε θρεπτικω 
τατα καί τώρα καί τόν χειμώνα.

Ό φιλόσοφος Ζη>ων έθεωρει τά σΰκα ως 
τροφήν καταλληλοτάτην διά τούς διανοητικές 
ασχολούμενους, καί δή τούς συγγραφείς καί τούς 
φιλοσοφοϋντας. Τά ξηρά σΰκα κατά τούς αρ
χαίου; χρόνους άπετέλουν τήν κυριωτέραν τρο
φήν τών' άθλητών. Έν γένει δέ οί άρχαΐοι 
'Αθηναίοι τόσον ήγαπων τά σΰκα, ώστε και 
νόμον έψήφισαν, δι’ ου αυστηρότατα απηγο- 
ρευον τήν έςαγωγήν αυτών, κατεδικαζ ον δε 
παρχδειγματκώςτούς έξαγοντας τοιαΰτα,^ ίκα- 
νοποιοΰντες ή άμείβοντες τούς υποδεικνύοντας 
τούς έξαγωγεΐς. Εννοείται δέ, οτι οί καταδο- 
ται ουτοι έξεμεταλλεύ-,ντο είτα κχί τάς πρός 
τού; εχθρούς των διαφοράς,μηνυοντες δε αυτους, 
ίτι δήθεν εξάγουν σΰκα, έπετύγχανον τήν αύ- 
στηροτάτην τιμωρίαν, έξ ου και αί σημερινά! 
λεγόμεναι ουκοφανιίαι.

Τά ώριμα και καλά σΰκα είνε ώφελιμώτατα 
εις πάντα στόμαχον, πάσαν ιδιοσυγκρασίαν και 
πάσαν ηλικίαν, άνταξια δέ τής φήμης των, 
τής γεύσεώς των καί τής ιστορίας των.

"Αδυτα (Ί’δατα) 7)βριος 1910

Φιρεκί'ήης.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Σάκχαρις έπιηλέουύα.

Ιδού καί έν περίεργον πείραμα :
11ώς δύναται νά έπιπλένι τοΰ υδχτσ; ή σάκ- 

χάρις. Άρχει νά μσυσχεύσητε αύτήν έν τάχει, 
κρατούντες διά τσιμπίδος έντός κυπέλλου περί· 
έχοντος σύνηθε; κολλόδιον τών φωτογράφων 
1 ο)ο. Μετά τοΰτο έκθέσατε αύτήν εις τόν 
άέρα έπί μίαν ή δύο ήμέρας, ΐνα έξατμισθή ό 
αιθήρ. Τότε δύνασθε νά τοποθετήσατε πάλιν 
τά τεμάχια τής ουτω παρασκευασθείση; σζκ- 
χάρεώς σας έντός τής σακχαροθήκης πρός άπο- 
φυγήν υποψίας έκ μέρους τών παρευρισκομένων

καί προσκαλήτε τινά νά θέσγ, έν το-.οΰτον ή όσα 
τεμάχια θέλν) έντός τοΰ υδατος.

ΙΙρός μεγίστην των έκπληξιν πάντες θά ϊδω · 
σιν, ζτι θά έπιπλέωσιν, ήτοι άφοΰ κατέλθωσι 
μέχρι τοΰ πυθμένος, έιτζ θ' άνέλθωσι μετ’ ο- 
λίγα; στιγμάς έπί τής έπιφανείας, όπου ερι
στικώς θά διαμείνωσι.

Τή αλήθεια ίμως έξετάζοντες τό πράγμα, 
πζρατηροΰμεν, ότι δέν είναι ή σάκχαρις, ήτις 
επιπλέει, διότι αΰτη διελύθη έν τώ υδζτι, άλλ ’ 
είναι τό περικάλυμμα, δηλαδή ό βζυ.βαξ τοΰ 
κολλοδίου, όστις απαλλαγείς τοΰ περιεχομένου 
βάρους, διεφύλαξε τό σχήμα κζί χρώμα τή; 
σακχάρεως.

Έάν όμως έγγίσητε αύτήν, θά διυλυθή.

·Ι·. II.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΊΙ Οάκνπρις ιός ιιπο^.υιιαντικόν
Είς τήν Ευρώπην επικρατεί από παλαιοτε- 

ρων έτι χρόνων ή συνήθεια νά καίωσι σάκχαριν, 
οσάκις θέλουν νά καθαρίσωσι τόν άέεζ δωμα
τίου τινός.

Ή έπιστήμη μέχρι τοΰδε έθεώρει τοΰτο ώς 
ανωφελή πρόληψιν τοΰ λαού, μή παρζδεχομένη 
ώς απολυμαντικά άλλα πλήν έκείνων, άτινα 
τελευταίως άνεκάλυψεν ή χημεία.

Έν τούτοις δεν είναι ή πρώτη φορά, καθ’ 
ήν πράγματα διδαχθέντα παρά τής πείρας είς 
τους λαούς καί θεωρηθέντα έν πρώτοις παρά 
τή; έπιστήμης ώ; προλήψεις, άπεκαλύφθησαν 
άργότερον ώς έχοντα πράγματι τάς ιδιότητας, 
τάς οποίας αποδίδει είς αύτά ό λαός. Ουτω 
καί τώρα έξακριβοΰται,ότι ή σάκχαρις καιομένη, 
έχε·, πράγματι αντισηπτικά; καί απολυμαντι
κάς ιδιότητας.

Ό καθηγητής κ. Τρεμπέρ τοΰ Ινστιτούτου 
Παστέρ άπέδειξεν,οτι ή σάκχαρις καιομένη πα
ράγει ΰδρογόνιον καί άσετυλινικόν, τό όποιον 
είναι έκ τών άποτελεσματικωτέρων απολυμαν
τικών έκ τών ήδη γνωστών είς τήν επιστήμην.

Έντός ΰελίνου τινός κώδωνος, χωρητικότητος 
δώδεκα περίπου λιτρών, έκάησαν πέντε τεμά
χια σακχάρεως. Ί'πό τόν κώδωνα εκείνον εί- 
χ,ον τοποθετηθή αρκετά σωληνάρια, περιέχοντα 
καλλιέργειας μικροβίων τύφου, φυματιώσεως, 
χολέρας καί άλλων ασθενειών. Μετά ήμίσειαν 
ώραν έπιδράσεως τών ατμών τής σακχάρεως 
παντα τά μικρόβια εύρέθησαν νεκρά.

Έάν επίσης καώσι μερικά τεμάχια σακχά
ρεως ύπό δοχεϊον περιέχον κρέας έν αποσυνθέσει 
ή εν σήψει, ή αηδή; κζί ίσχυροτάτη δυ
σωδία των εκλείπει ώς διά μαγείας.

Έκ τούτων εξάγεται ότι ή σάκχαρις είναι 
εκ τών πρώτων απολυμαντικών, προχειρότατος 
δε λόγω τή; ευκολία; μεθ’ ή; εύρίσκεται άνά 
πάσαν στιγμήν καί είς πάσαν οικίαν.

ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

’Ο ΰ.ιγκενς λόξιγκας)
Πολλάχι; καταλαμβάνει εξαπίνης ό λόξιγκας 

καΠίιως εν ώρχ φαγητού καί όυσκολευόμεΟκ τί νά 
πρόςωμιν πρό; απαλλαγήν του καί ίυσχνασχετοΰμεν 
ε-ωπιον ςινων προσώπων ποιον έκ τών πολλών συντε- 
λεστικών μέσων νά μετχχειρισθωμεν ώς κατάλληλον, 
ίνα μή γινώμεΟχ κχταγέλχσιοι.

Προτιίνομεν ήθη τό ϊχόλινΟιν μοναδικόν μέσον, ΐ·.ά 
την άμεσον κατάπχυτιν τοΰ ΐσχυροΰ τούτου επεισοδίου.

Οπίταν κατχληφδήτε ύπό τοΰ λυγκέως. στρέφετε 
την κεφαλήν π;ο; τό αριστερόν μέρος, οσον δύνχσΟε ή- 
σύ/ως καί χταράχως. /ωρίς νά παρατηρηΟήτε χχ! (ώ 

αμέσως, χωρίς νχ σχς ένοχλή πλέον χχί χωρίς 
νά σχς άντιληρΟή ’ούδείς.

Οσάκις λοιπόν ίνοχ.λεϊχΟε ύπ’ αύτ ΰ, πράττετε 
ουτω κχί δέν Οά μετανοήτητε.

<!>. II.

νους, τόν ήνάγκασε νά έξακολουθήσγ, τόν δρό
μον του. Έπί τής γέφυρας τοΰ Κηφισσοΰ κατέ
στη περίφροντις. Τό ύποζύγιόν του είχε πράγ
ματι μεγαλειτέραν ορεξιν, παρ'όσην ό αρχηγός 
τής αποστολής,'καί είχε κερδίση άρκετόν δρό
μον, χάρις εί; τήν έκτακτον ταχύτητά του. Οΰδ 
ή άνάμνησις τώνατόσων φαιδροτητων και α
στειοτήτων, αίτινε; έλάμβανον χώραν, ακριβώς 
εί; τό μέρος εκείνο, όταν κζθ έκαστον έτος 
έπέστρεφον έκ τής Έλευσϊνος αί πομπαί, δέν 
ήδύναντο νά τόν φαιδρυνωσι, διότι είχε διακρί
νει ήδη μακράν ύποπτα σημεία. Ό Τρυφαί
νης αίφνης έστη καί δεικνύων παρά τόν Αιγά
λεω πλήθος ύποπτον είπε ;

— Τί συμβαίνει έκεϊ ;
Άλλ’ οί Σκΰθαι ώθήσαντες τόν ίππον του, 

άπήντησαν :
__  *Οταν  τούς πλησιάσωμεν, θά ίδοΰμεν. 

Καί είσέδυσαν εί; τό μυστηριώδες άλσος.
Ουδέποτε άλλοτε ό ένδοξος έκ τών πλουσίων 

τάφων ούτος τόπο; έφάνη τόσον θλιβερός, όσον

Ή ήσυχος φωνή του δέν έπρόδίδε καθόλου 
τήν έσωτερικήν τρικυμίαν, ήτις τόν έκυρίευεν.

— Θά κάμγς β,τι σέ διατάξω '.
— Ό ανθύπατος S; μένη ήσυχος!
— "Αλλως σέ παραδίδω εις τούς δανειστάς 

σου. Δέν θέλω έγώ νά εκθέσω τό μεγαλείου τής 
'Ρώμης είς τήν καταδίωξιν μιας παιδίσκης. 
Ένώ σύ, Τρυφαίνη, λόγω τής πατρικής σου έξ- 
ουσίας, δύνασαι ν’ άναλαβγς αύτό τό καθήκον, 
χωρίς νά μειωθή ή ύπόληψίς σου. Μόνον συ δύ
νασαι νά έπικαλεσθής τήν αρωγήν τοΰ νόμου, 
έγώ δέ.έκ καθήκοντος βεβαίως,θά σέ ^συνδράμω.

— Θά σοί βφείλω χάριτας, ενδοξότατε !
— Μή μέ διακόπτη,; !... Θά λάβης λοιπόν 

είς τήν διάθεσίν σου, όχι βεβαίως τούς στρα- 
τιώτας τών λεγεώνων μου, διότι ή 'Ρώμη δεν 
έχει ποσώς νά άναμιχθή είς τήν ΰπόθεσιν ταύ
την, αλλά Σκύθας αστυνομικούς. Σύ Τρυφαίνη, 
θά τούς όδηγήσγ,ς καί όταν φθάσετε τήν συνο
δείαν, ή όποια άπάγει τήν Δάμαριν, τήν στα
ματάτε καί έν ανάγκη διά τής βίας.

__  Γάλλιε ! δέν σκέπτεσαι φρόνιμα Ή 
έπιχείρησις αύτή είναι πολύ επικίνδυνος.

— Θά είνε πολύ πλέον επικίνδυνος ή άρνη 
σις, δι' εσέ.

— 'Έπειτα έχουν τόσον πολύ προπορευθή, 
ώστε θά μας είνε αδύνατον νά τού; φθάσωμεν.

— Άλοίμονόν σου, Τρυφαίνη! 'Ολίγοι ιππείς 
έπί καλών ίππων είνε πολύ ταχύτεροι ενός άτα
κτου πλήθους.

ΊΙ πρός τήν Έλευσϊ/α οδός είνε πολύ μακρα 
καί πλήρης ναών, πρό τών οποίων αδύνατον είνε 
νά μή σταθώσιν ολίγα λεπτά. Οί Αθηναίοι έκ 
πχρχδόσεως τό συνηθίζουν. — ΙΙήγαινε λοιπόν, 
Τρυφαίνη, καί αν θέλγ.ς, εξάπαντος θά τού; 
προφθάσγ,ς.

'() Τρυφαίνη; εΰρισκε τήν έπιχείρησιν κο
πιώδη. Έ' τούτοις άνεχώρησεν δύσθυμος, ;.~· 
πεύων έπί θεσσαλικοΰ άγριου ίππου, με μεγά- 
λην του δέ έκπληξιν άντελήφθη,ότι δεν ήτο πολύ 
άσοζλή; έπί τών νωτων τοΰ ίππου του, καιτοι 
άπό τής πρωία; μόλις τέσσαρζ; κυκθους οϊ.ου 
είχε ροφήσει.

Ουτω λοιπόν ό Τρυφαίνης μετά τής συνο
δείας του έξήλθον δ ά τή; πύλης Διπυλου. Ε'ώ 
δέ διήρχοντο πρό τοΰ μικρού ναοΰ τής Δήμη- 
τρος, ήθέλησε νά κζτέλθη έπ' ολίγον, κατά τά 
κρατούντα έθιμα, άλλ’ εί; Σκύθης κτυπήσας 
διά τοΰ μαστιγίου του τόν ίππον τοΰ Γρυφαι-

Αιι'·ώ J "Α<; οοκιιιικίωιιεν τδ ίξιιίρετον

Kfitidi τίίς Χίον.
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χατά την ημέραν ταύτην. Διήλθον τό ιερόν τής 
Αφροδίτης. άλλ’ 5ταν έφθασαν πρό τών δύο 

ιερών λιμνών,έσταμάτησεν ό Τρυφαίνης τόν Τπ · 
πον του, αποφασισμένος πλέον νά μή έξακολου 
θήση τον ορο’μον του.

Και όιά φωνής ασθενούς άνέχραζεν :
Διψώ ! Καί ιδού μία ευκαιρία νά δοχι- 

μασωμεν είς αυτό τό καπηλειό» τό έξαίρετον 
χρασί τή; Χίου. Έγώ σάς έγγυώμαι περί τής 
έκτακτου γεύσεώς του. Έχει μιά μυρωδιά σάν 

το «?*χι  που πέρνα χαί αρωματίζεται άπό τά 
λουλούδια τού Λυκαβητοΰ. Θά μοΰ επιτρέψετε 
βέβαια νά σάς προσφέρω τούλάχιστον μισόν άμ- 
φορέα; διά νά πάρωμεν δύναμιν.

Ούδε'ποτε Σκυθης θά ήρνεϊτο νά πίη ποτήριον 
οίνου προσφερόμενον. Καί ώς ή» ίπόμενον, δλη 
^συνοδεία άφίππευσεν. ΊοΟτο τό έγνώριζεν <5 
Τρυφαίνης χαί ήσθάνθη μίαν γλυχεϊαν θερμό
τητα να ζωογονΐ! τά παγωμένα μέλη του, εύ- 
)υς ως τό πρώτον χύπελον έξεκένωσεν εις τόν 
λαρυγγά του, πρό πάντων όμως όταν εΤδεν, ξτι 0' 
εχθρός άπεμαχρυνετο. Όταν δέ τέλος ένόησεν 
οτι άπεϊχον πολύ χαί είχεν έξχντληθή ό οίνος 
ανεχραζεν αίφνιδίως χαί μέ κωμικήν σοβαρότητα.

— Επί τών ίππων !
- >?*  τ°“Τ0!ς πλήθος τών στασιαστών έπλη- 

<η«ζεν ήοη πρός τήν Ελευσίνα. Ή οδός ήν 
ηκολουθει, έπεχτείνετο χατά μήκος τής ακτής 
τής θαλάσσης. Τά αλιευτικά άχάτια ήδη έπέ · 
στρεφον ωθούμενα ύπό τής εσπερινής αύρας, τά 
μεν πρός τήν Ελευσίνα, τά δέ πρός τήν Σα
λαμίνα, ής οί ίόχροοι λόφοι εκλε'ινον τόν ορί
ζοντα.

Αίφνης ή Δάμαρις διέκρινε τό ιερόν άσυλον 
καί φόβος τήν κατέλαβεν, ώσεί έπρόκε.το νά 
προσφερθή αύτή ή ιδία πρός θυσίαν. Καί έν 
εςαφνική τινι έμπνευσει, έμορμύρησενΙαΌ! θεέ 
τοΟ Παύλου, λαβε οίκτον διά τήν πτωχήν σου 
Δαμαριν. Πάρε με μακράν άπό τήν θεάν αύ 
την τοΰ σκότους καί θά είμαι τοΟ λοιποδ άφο- 
σιωμένη είς Σέ, πάντοτε εις Σε.

Διά μιάς τότε ό άήρ έψυχράνθη. Κακόν τι 
όι?^θε\· *°  Δάμαρις έφρικίασεν καί ή- 

σθανθη, ότι Τήν εκαιε πυρετός.
Έφθασαν πρό τής όχυράς πύλης τοΰ περι

φράγματος^ οπού ήδη είχον σπεύσει ό ιεροφάν
της, ό, δαδούχος, ο' κήρυξ καί έν γένει 'όλη ή 
ατελεύτητος σειρά τών ιερέων καί ίερειών.

Απαντες εζηλοτύπουν τήν ίσχύν τής Ρώ
μης καί μέ μεγάλην χαράν έδέχθησαν τοΰ; 
στασιαστής.

Κατ’ εύθε’αν λοιπόν και χωρίς νά σταμα- 
τησωσιν έν τφ ναώ τοΰ Πλούτωνος, έφερον τήν 
Δάμαριν εις τήν αίθουσαν τών μυήσεων, όπου 
χι ίέρειαι τήν έκύκλωσαν, φωνάζουσαι;

— "Ελα. Δάμαρις, μείνε έδώ, μαζή μας. 
Δεν είσαι ευτυχής, ότι έπανήλθες είς τάς Με
γάλα; θεάς μας ; ’Αλλά σύ τρέμεις ! Είσαι 

ύχρά ! Καλέ τί φοβείσαι έδώ μέσα ; Θέλεις 
να διασκεδάσης, νά σοΰ χορεύσωμεν μέ τά 
κύμβαλα ή νά παραστήσωμεν μυστικήν τινα 
σκηνην ;

Η Δάμαρις, μέ τό πρόσωπόν πελιδνόν, δέν 
άπηντα. Τότε είσήλθεν ό Άπολλωνίδης, φαι
δρός καί γελών

~ ’Δ ’■ Δάμαρις μου ! Σέ έπανακτώ.Ίωοα 
πλέον είσαι ίδική μου, άνήκεις είς ήμά;, είς 
τόν λαόν τον Αθηνών, είς τούς θεόύρ μας. 
Ούτε ό Γάλλιος,ούτε ό Χριστός θά σέ αποσπά- 
οουν πλέον από ημάς.
„ Άλλ’ ή Δάμαρις ε"γινεν αίφνης τόσον λευκή, 
ώστε όλοι των έτρόμαξαν. Έπρόφερε μίαν λέ- 
ςιν, ήν ούδείς ήκουσε καί ε’πεσεν άύυνος είς 
χείρας τών ίερειών.

XV

Η ΒΟΡΑ ΓΟΓ ΑΕΤΟ»·

Άπό τά στόματα τών ίερειών έξέφυγον 
φωναί άπελπιστικαί καί αγωνιώδεις-

— Δάμαρις ί,.,Δέν μάς άπαντά ί.,.ΕΚε ιε-

—Νεκρά έντός τής αιθούσης τών μυήσεων!...
Ό θεοί αθάνατοι ! ώ θεαί, άπεμακρύνατε άπό 
τόν ναόν σας αυτήν τήν βεβήλωσιν. Όλοι ήσαν 
περίτρομοι, όόε Άπολλωνίδης περίφοβος μή
πως χάση διά παντός τήν Δάμαριν του, τής 

ε-ρεχε τα; χείρας μέ τά δάκρυά του καί τήν 
ικέτευε νά τόν άκουση καί τόν συγχωρήση, 
διότι 0λη ή δυστυχία της έξ αύτοΰ προήλθε.

Κάποιος είπε :
, — Πρέπει γρήγορα νά τήν βγάλωμεν άπό 

τον ναόν.
Γαυτοχρόνως ή Φιλίννα έκραύγαζεν άπελ- 

πιστικώς:
— Μή τήν ταράσσετε ! Νά 1 κυττάξετε ! 

η καρδιά της κτυπά ήσυχα....Ζή !.. Μόνη της 
θα σηκωθή μετ*  ολίγον...

Τέλος όταν έφερον τήν ήμιθχνή νεάνιδα έξω 
τή; αιθούσης, ή νυκτερινή δρόσος τήν ένεψύνω- 
σεν άίφνηδίως. Όλοι έκπληκτοι καί ακίνητοι 
πχρετήρουν, ένώ ή Φ;λίννα άπηύθυνεν είς τήν 
κόρην της χαϊδευτικού; λόγους-

— Νά! ΙΙώς ά,οιξαν τά ματάκια της ! Μι
κρά μου Δάμαρις, μίλητέ μου! Πες είς τήν μη. 
τεροΰλά σου, ότι τήν αναγνωρίζεις ! Άλλ ’ ή 
Δκμαρις έμεινεν ακόμη κατεπτοημένη, μέ τά 
υλεμματα προσηλωμένα, ώ: άπορροφούμενα άπό 
τρομακτικήν τινα οπτασίαν.
../Η„νύ’ *« ’· ασέληνος.
Νυς ζοφερά και νεκρά. Όμοίαζε μέ τό ζόφος 
τοΰ αδου. Μόλις ίλίγοι τινές άστέοες διεκοί- 
νοντο είς τό ίλιγγιώδες ύψος, άλλά δέν έπήρ- 
κουν διά νά φωτίσουν τήν άπειρον εκείνην έκ- 
τασιν. Πανταχοΰ σιγή τρόμου. Μόνον μακρόθεν
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έκυλινδούντο κρότοι κεραυνών καί ή λάμψις τών 
άστραπών έφώτιζε στιγμιαίος τόν ορίζοντα. 
Αίφνης ή Δάμαρις ώμίλησεν. Άλλ’ οί λόγοι 
της ήσαν παράδοξοι, άσυνάρτητοι. Έν τούτοις 
άντελήφθησαν τήν λέξιν «Χριστός» ήτις έπα- 
νήρχετο συχνά είς τά χείλη της.

Τινές είπον ;
— Προσέξατε. Ίσως νά ομιλούν διά τοϋ στό

ματός της αί Θεαί.
Καί παρφμίλει ούτω δι ’ ίλης τής νυκτός. 

Όταν δέ αί πρώται άναλαμπαί τής Ήού; 
άνεφάνησαν, ή άδυναμία της ηύξησεν.

Τότε ό ιεροφάντης είπεν άποφκσιστικώς :
— Δέν είνε δυνατόν, δέν πρέπει, ή νεάνις 

ν' άποθάνη είς τό ιερόν. Είμαι ήναγκασμένος 
νά διατάξω νά άπέλθετε.

— Φεΰ ! άνέκραξεν ό Άπολλωνίδης. Πρέ
πει λοιπόν νά πέση είς χείρας τοΰ Γαλλίου ; 
Άναμφιβόλλως οί στρατιώταί του ήδη μά; 
παραφυλάττουν εί; τήν Ελευσίνα. Άλλ’ ό 
Εύρυβάτης έμηχανεύθη τι.

— Πρέπει, είπε, νά διαδώσωμεν εί; τήν 
πόλιν, οτι μία ιέρεια είνε είς κίνδυνον θανάτου. 
"Επειτα πέρνομεν τήν Δάμαριν έξω τού δω
ματίου καί άντί νά έπιστρέψωμεν είς τάς ’Αθή
νας, πηγαίνομεν είς τόν Πειραιά. Έκεϊ δέ είσ- 
ερχόμεθα έντός άκατίου καί τήν φέρομεν είς μα- 
κρυνήν τινα πόλιν έν άσφαλεία.

Όλοι έπεκρότησαν μετά θαυμασμού τήν 
πρότασιν ταύτην.

— Νά ένδύσωμεν λοιπόν τήν Δάμαριν μέ 
ένδύματα ίερείας τής Δήμητρας καί νά καλύ- 
ψωμεν τό πρόσωπόν τη; μέ πυκνόν πέπλον. 
Πρό πάντων δέ, διά νά μή δώσωμεν ΰπονοίας. 
δέν πρέπει νά τήν παρακολουθούμεν, άλλά νά 
προπορευθώμεν εί; τόν Πειραιά, πλησίον τοΰ 
λιμένος κα'· τήν περιμένωμεν εί; τόν οίκον τοΰ 
Θαλθοβίου, δστι; άνήκει εί; τόν θίασον τών 
Μεγάλων Θεών.

Ό Άπολλωνίδη; πολύ δυσκόλω; συγκατέ- 
νευσε νά τού; άκολουθήση. Διά τήν Φιλίνναν 
βμω; ΰπήρξεν άδύνατον νά χωρισθή άπό τήν κό
ρην τη;. Έν τούτοι; έδέχθη νά κκλύψγι καί 
αύτή τό πρόσωπόν τη; διά πυκνού πέπλου. 
Ήτο λοιπόν άδύνατον ν’ άναγνωρισθοΰν, άλ
λως τε ό σεβασμό;, ον εί; πάντα; ένέπνεον οί 
ιερείς καί αί ίέρειαι, ήρκει διά νά τάς προφύ
λαξη άπό τήν άδιακρισίαν τών διαβατών.

Ή Δάμαρις άκινητούσα έδέχθη νά τήν περι
βάλλουν μέ ένδύματα ίερείας, όπως είπεν ό 
Εύρυβάτης. Καί πριν ή άκόμη ή αύγή φωτίση 
καλώ; τήν πόλιν, οί κάτοικοι τή; Έλευσϊνο; 
ειδον μετ’ έκπλήξεω; νά διέρχεται φορείον έφ’ 
ου έξηπλοΰτο γυνή ακίνητος, άκολουθούμενον 
ύπό ίερειών οΐμοζουσών καί έκλιπαρουσών τάς 
Θεάς. Εκ τών άνθρώπων, οΐτινες είχον φέρει 
τήν Δάμαριν είς τήν Ελευσίνα, οί πλείστοι εί
χον έπιστρέψει είς τάς 'Αθήνας. Τινές έν τού
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τοι; έμειναν έκεϊ καί τήν νύκτα, οπότε είδον 
τό παράδοξον θέαμα τής πομπής. Ούδε;ς όμως 
ύπωπτεύθη, ότι ήτο ή μνηστή τού Άπολλωνίδη.

>*<

Ιΐαρ’ βλον τόν αΐφνήδιον ζήλον του, ό Τρυ
φαίνης δέν ήδυνήθη νά έπανεύρη τό πλήθος,τό 
όποιον άπήγαγε τήν κηδεμονευομένην του.Έν- 
δομύχως όμως ήτο ευχαριστημένος διά τήν βρα
δύτητα αύτήν, έξ ή: άπεσοβήθη είς δύσκολο; 
άγων.

Άλλ’ έν τ$! χαρά του ταύτη είσήλθε μελα
νόν τι σημεΐον. "Επρεπεν ήδη νά όμολογήση 
είς τόν 1'άλλιον τήν οίκτράν του άποτυχίαν. 
Πώς θά τόν έδέχετο άρά γε ό διοικητή; ;

Ό Τρυφαίνης έδοκίμαζε πολλά; στενοχώριας 
έκ τών τοιούτων σκέψεων. Έν τούτοι; έσκέφθη 
τούλάχιστον νά κερδίση χρόνον.

— Άφοΰ λοιπόν πρέπει νά έπιστρέψωμεν, 
είπεν είς τού; Σκύθας, διά τής οδού ποΰ ήλθο- 
μεν, σάς προτείνω νά κάμωμεν είς τήν ταβέρ
ναν ενα σταθμόν. Καί διά νά παρηγορηθώμεν, 
θά πίωμεν μερικά κύπελλα.

Πράγματι δέ έπιον τοσαύτα, ώστε όταν ό 
ήλιο; άνεφάνη, ό Τρυφαίνης καί οί Σκύθαι του 
έκοιμώντο ύπνον ληθάργου έπί τοΰ έδάφους, 
έφ ’ ου είχον κυλισθή, άδρανεϊς ώς ό άμφορεύς, 
τόν όποϊον ό μέθυσος άκόμη έκράτει είς χείρας 
του κενόν.

Έξύπνα δέ κοπιωδώς, όταν γυνή τις εισερ
χόμενη είς τό καπηλεΐον, άνέκραζεν ;

— Εν όνόματι τών θεών.Γρήγορα λίγο νερό, 
λίγο ξύδι. Σπεύσατε, ή κόρη μου αποθνήσκει.

Ό Τρυφαίνης έκ τοΰ σκοτεινού μέρους, όπου 
εύρίσκετο, άνεγνώρισε τήν Φιλίνναν. Τότε ώλί- 
σθησεν έπιδεξίως μέχρι τής θύρας καί έρριψε 
πανταχοΰ τό περίτρομυν βλέμμα του. Καί όταν 
είδεν, δτι ή συνοδεία άπετελεϊτο άπό ολίγα; 
γυναίκας καί ίερεϊς άοπλους, δι ’ ήχηρας φωνής 
ανέκραξε πρός τούς άνθρώπους του ;

— Εμπρός παληομέθυσοι ! Αύτή ποΰ ζη- 
τούμεν, εινε έδώ...

Καί πλησιάσας τήν συνοδείαν, προσέθηκε 
μέ ύποκρισίαν :

— ΙΙώς ! είχατε τήν σκληρότητα νά μετα
φέρετε μίαν κόρην εϊς τοιαύτην κατάστασιν ; 
Φερετέ την μέσα είς τόν ξενώνα, νά τήν περι
ποιηθούν.

Καί πρός τούς Σκύθας στραφεί;, οΐτινες έφθα
σαν μέ τούς οφθαλμούς ημίκλειστους καί τό 
βήμα άσταθές :

— Νά άγρυπνήτε, είπεν, αύτούς έδώ τούς 
άνθρώπους. οπού θέλουν νά μοΰ αρπάσουν τήν 
άνεψιάν μου. Προσέχετε άγρυπνοι, έως οτου φέρω 
άπό τάς Αθήνα; ένα ιατρόν.

Έπειτα έπήδησεν έπί τοΰ 'ίππου του καί 
έχάθη έντός νέφους κονιορτοΰ.

Κατ’ εύθε’αν δέ πρός τό άνακτορον τοΰ διοι-
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κητοϋ διευθυνθείς, μόλις εΰρέθη άπέναντί του,
εϊπεν .·

— ΤΩ ! Ι'άλλιε, χαϊρε κκί άγάλλου ! Χάρις
εις τό θάρρος μου, ε’πανευρέθη ή φυγάς !

(’Ακολουθεί)

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΤΡΑΧΩΝ
ΕΝ ΤΗ· ΓΕΩΡΓΙΑ·.

Ό βάτραχος (κοινώς βόρτακος) ehai δ/ι 
μόνον αβλαβέστιιτου. αλλά και εΰεργετικώτατου 
ζώον. 1 ρέφεται αποκλειστικής μέ έντομα, κατά 
τό πλείστον επιβλαβή Εΐ? πολλά μέρη οί κη
πουροί αγορά ζουσ. τούς βατράχους και τούς

άπολύοισιν εί? τούς κήπους των, α' οίς τά ζώα 
ταΰτα άυαλαμβάναυσι, δίκην μισθωτών, νά κα- 
ταδιώκωσι καί έξολοθρεΰωσι παντοία έντομα, 
τα όποια άνευ τής βοήθειας τών βατράχων, θα 
έπροξέιουν σηααντικάς ζημίας. ΙΙυό? του αί'τόυ 
σκοπόν elre πάιτοτε καλόν ι ι διιιτηρώνται δυο 
τρεις βάτραχοι έι τό? έκαστου θερμοκηπίου (σέρ- 
ρας). Ουτοι τρίφοιται έκ τών έιτομων, τα ο
ποία εισέρχονται πάντοτε. ΪΧκνομεια ΰπα τής 
υψηλής έι αιτώ διατηρούμενης θερμοκρασίας, 
καθ’ ϊ)ι· έττοχήυ γίνεται ή τεχνητή 7Γθ\\ππ\α- 
σίασις των φυτών

Ει· τούτοις ιπαι ταχου ο άγιο ον τηι· χρησι 
αότητα τοΰ βατ,.ιιχον τρέφει πρός το ζωον τούτο 
φυσικήν απέχθειαν, και εινότε φερετσι προς 
αυτό σκληρότατα Ιό'υε αληθές οτι ή φισ.ς το 
ήδίκησε δώσασα αΰτώ μομφήν παν άλλο η έλ 
κυστικήν Μόλοι· τούτο ώς είδομεν. ό βάτραχος 
t’re ό άρίστος τών συμμάχων τού γιωργοΰ, τοΰ 
κηπουρού καί τοΰ δετδριικόμου. επομένως διού ι·’ 
.ίγαπώμεν και προστατειωμει· το ωφίΧ.μοι τουτ.ι 
ζώου, το όποιον δέι· πτιιίει.άν ή μορφή του η τό 
3<ιδισμιι του δει· είι·ε κομψά. Ι’ο μυΐ'οι πραγ 
ματικόν ελάττωμά του εικιι ότι, προς τοΐς άλ
λως (ιτόμως, τρώγει και μέλισσας, ααιικις «ι— 

ρίσκα καί δύναται νά συλλαβή τοιαότας.Άλλ’ 
ή ε’υτεύ^ει· προκύπτουσα ζημία εί? τά συμφέ
ροντα τοΰ ανθρώπου (βλέπετε μόνον, όταν δέν 
προσβάλλονται τά συμφέροντα του ενθυμείται 
τήν πρός τά ζώα όφειλομένην έπιείκειαν καί 
αγάπην ό άνθρωπος) ε’ι ε μηδαμινή απέναντι τής 
μεγίστης ωφελεΐπ?,ήν έχει έκ τής διατηρήσεως 
καί πολλαπλαοιάσεως τοΰ βατράχου.

Ο βάτραχος καί διά τής άγριας φωνής του 
συντελεί εί? τήν ιιπομάκρννσιν τών έπιβλαβών 
εντόμων, ίδια τών ιπταμένων, άτινα άρπάζουσι 
τήν τροφήν του.

Άγαστάτε λοιπον καί προστατςύ€τιτοΰς βα
τράχους εισάγετε δέ καί διατηρείτε αϊτούς εί? 
τούς κήπους σας άν θέλετε ι·ά προφυλάσσετε 
αυτούς άπό τών δυσάρεστων συνεπειών τής 
ύπερπληθόι σεως τών έπιβλαβών εντόμων.

ΑΑΗΘΕΙΑΙ

— "Ανθρωπος άνευ πίστεως ομοιάζει πρός 

δένδρον άνευ ριζών.

— 'Ανθρωπος άνευ χαρακτήρος ομοιάζει πρός 

ώεολόγιον άνευ ωροδεικτών.

— Λέγουσιν, ?τι όσοι δέν δύνζνται νά κλαυ- 

σωσι πλείω, ύποφέρουσιν ! Όποιον τότε μζρτυ- 

ριον διά τούς μή γνωρίζοντας νά γελώσι

— Καλώς διευθυ.ομένη έφημερίς ομοιάζει 

ποός εστιατορίου μέ μαγειρικήν πεφημισμέ'ην ! 

Άμψότερχ θά έ/ωσι καλήν πελατείαν.

— Ό βίος είναι μία απέραντος αίθουσα 

θεαμάτων, έ'νθζ διαδο/ικώς παίζονται κωμω- 
δίαι, δράματα καί παντομίμαι. ‘Γπάρχουσι δε 

καί θεατα'ι, οΐτινες κατ’ χρ/άς λαμβάνουσι θέ- 

σ.ν είς τάς έδρας,θεωρεία καί έζέδρας καϊ τέλος 

καταλήγουσιν είς τό υπερώον. Ύπάρχουσι δέ 

άλλοι, οΐτινες χρχίζουσιν άπό τάς συνήθεις θέ

σεις καί καταλήγουσι βαθμηδόν εις τάς εκλε
κτά;! Άλλ’ ξταν όμως ή παράστασις περζιωθί!, 

πάντες έκανευρίσκονται έπί τοΰ αύτοΰ επίπε

δου τής εξόδου.

— Οί ψευδείς γέλωτες καί τά ψευδή δάκρυα 

όμοιαζουσι πρός τά ψευδή κοσμήματα,τά απα- 

τώντζ τούς οφθαλμούς.

μαρικα οδ. παπαμδρεου

Σ ΤΟΥ ΤΣΑΓΕΖΙ ΤΟ ΒΡΑΧΟ
Αυττα τήν κόρη τή γλυκηά 

τή μοσχαναθρνμένη
Σ’ τό βράχο νδ ρωμαντικό 

πώς στέκει καθισμένη

και τα νεράκια γαλανή 
άπλώ’ονται μπροστά της 

καί καθρεφτίζουν με χαρά 
τήν τόσην ευμορφιά τη;

Κι’ ά>· καθρετφίζαν τής ψυχής 
τά κάλλη καί τήν τόση 

τήν καλωσύνη τής καρδία;
καί τήν μεγάλη γνώοι

Ώ τότε πειά παντοτεινά 
θ' ά'τίκρυζα τό κύμα 

γιά τα μοΰ λέγη με χαρά 
τί> κάθε τη; τύ βήιια.

"ΙΙΘιλα στίχον; ταιριαστοί'; 
κύρη γλυπτά μου ν&χω 

ώ γάι νά γράψω ππό πολλά 
ς’ τού 7’σάγεζι τό βράχο !

Γιατί τόν ξέρω, τί θαρρεί; ; 
πολλαΐς φοραίς τόν εΜα

καί τ’ Άγιον δρος άντικρΰ
ποΰ φέρει καθ ελπίδα.

Χριστιανωοϋνη; καί γλυκεία;
ΙΙατρίδος μεγαλείο, 

καί χύνει φώς τή; χαραυγής 
Πίστη; πατρίδα; θείο !

διάλεξες θέσι μαγική 
ατό βράχο τά καθίση;

δ βράχο; είτε στερεό; 
σίίν βράχος να μον ζήσης

Γ. Λ. Πολίτης

1 ι-ΜΙΑ ΜΟΓ ΕΓΧΗ
'Όταν βρεθή κανένα; ποιητ'ης 

κατάρα γιά νά γράψη σ' ερωμένη 
τής λέτι τά κλάψη μάννα κ' άΛελφοΰς 

καί νά τή βλέπη αιώνια λυπημένη.
Χά μή γνωρίση γέλοιο, οΰτε χαρά 

σαν άδικη νά δέρνεται κατάρα, 
νάχη τοΰ γάμου αιώνια τό κανμό. 

τοΰ στεφανιού άδιάκοπη λαχτάρα.
Καί θλλαις πολλαΐς κατάραις, άλλ’ εγώ 

μια εΰχή σοΰ έχω φυλαμένη 
αιώνια όσο βρίσκεσαι στ ή γή 

νά σε θωρώ στά δλόμαυρα ντυμένη. 
Γιατί στά μαύρα Ικείνα ποΰ φορείς, 

όταν ξεπλέκης τά- ξανθά μαλλιά σου 
γίνεσαι θεά ύποΰ ήμπορεί 

τό κόσμο νά κλονίση μιά ματιά σου.

Τέτοια εΰχή σοΰ δίνω, και Άν σ ίσε 
τά μαύρα δΐν Αρέσουνε θεά μου 

η όριετα γιά μέ, αν μ' Αγαπάς 
γιά νά πετθής αίώνια τή καρδιά μου! ■ 

Ζάκυνθο;
Άγγελος Χαλοντάιις

~1«·5 »φ Ι 

ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΟΡΦΙΕΣ
Τή; άνοιςις τριαντάφυλλα, ρόΐα χαλαρωμένα 

από τήν αύρα τή; αυγής, δροτοττιρανομένα 

τερπνογλιΐχοχελάδημα, πουλιόνε καί φλογέρας 

βαλσαμομίνη χαραυγή μαγιάτικη; ημέρας 

όνειρα αιθέρια, ιδανικά γλυκδμορφα αγγελούδια 

καί τή; Έδέμ μιίίρρητχ. πχρύινικά τραγούδια ; 

πώς θά ’μπορέση τ’ άτεχνο >α'ι αδύνατό μου χέρι 

νά περιγράψη οτι έρχεται άπ’ τ’ ούρανοΰ τά μέρη ; > 
άφοΰ οτή μιά έχάρισι ·. Ήλιο; τή λαμπράδα 

και τό φιγγάρι τό γλυκό στήν άλλη τήν άχνάδα 

κ’ ή ’Αφροδίτη έχασε, γι’ αύταίς ταϊς δυδ, τή χάρι 

κ’ ό ήλιο; έσκοτήνιασε, καί έσβύτθη τύ φεγγάρι ;···

Ζάκυνθος. .....
Άγγελος Ιαλοντοης
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Άστυφύλαξ συναντών δύο έπαίτας :
— Πον κατοικείς ; έρωτά ό άστυφύλαξ τόν 

πρώτον έπαίτην.
— Ιίουθενά, τω απαντά ό τελευταίος.
— Καί σύ; έρωτα ό κλητήρ τόν σύνοδόν του.
— ’Απέναντι του, λέγει εκείνος.

Μία σπανιότης.
'() Τραπεζίτης : Ναι, Κυρία μ.ου, είμζι μέν 

70 ετών, άλλα έχω ένα έκατομμύριον περιου
σίαν.Νομίζετε, οτι είμαι πολύ γέρων Six σάς ;

Ή Νέα Κυρία : Έξ εναντίας, εϊσθε ακόμη 
πολύ νέο; δι*  εμένα.

Ή συνταγή τοΰ ίατροΰ.
— ’Α, βλέπω, είσθε καλλίτερα, λέγει ό ια

τρός πρός τόν ασθενή του, ήκολουθήσατε βέβαια 
τήν συνταγήν μου.

— Όχι, διότι τότε θά είχα σπάσει τό κε
φάλι μου.

— Τι λέτε ; Δέν σάς εννοώ.
— ’Ιδού, επέταξα τήν συνταγήν σας άπό 

τό τρίτο πάτωμα καί έπομένως, έάν τήν ήκο- 
λουθούν....

— Πόσοι νεκροί ; έρωτά ένα πρωί ό ιατρός 
τόν άργινοσοκόμον.

— "Ενδεκα,Ιατρέ.
— Μά έγώ έγραψα συνταγάς διά δώδεκα.
— Νχί, άλλα ένας δέν ήθελε νά πάρη τό 

φάρμακον.

Είς τό δημαρχείον, ό δήμαρχος άπορών :
— ’Αλλά ό μνηστήρ σας είναι έντελώς με

θυσμένος καί θέλω, κυρία, νά σας ύπανδρεύσω 

μέ αύτόν;
— 'Αλλά καί νομίζετε, σείς κ. Δήμαρχε, 

ότι θά ήρχετο έδώ, άυ ήτο εις τά καλά του :

'Ορισμός.
— Tt είναι φράκον ,·
— Έν φράκον είναι ή πολύ στενόν ή πολύ 

πλατύ.

Ό ζωέμπορος Γκοΰμπελ Μπαΐερστάϊν τηλε
γραφεί είς τήν γυναίκα του :

— ’Επειδή τό τραίνο τών έννέα δέν δέχεται 
βόδια, θά έλθω αύριον τό πρωί.

Αύτή : Νά τρελλαίνεται άρά γε καί τήν σή
μερον κανείς άπό έρωτα ;

Αυτός : Περίεργος έρώτησις. θά έγίνοντο 
άλλως τόσον πολλοί γάμοι ;

— Διατΐ προσπαθείς νά έκλεχθή ό άνδρας 
σου είς τήν επιτροπήν τοΰ προϋπολογοσμοΰ ;

— Διότι είς αυτήν γίνονται αί πεοισσότεραι 
νυκτερινά·, συνεδριάσεις.

— Τι άνοήτως, όπου μοΰ όμιλεΐς σήμερον, 
φίλε μου, ομοιάζεις ώς βλαξ.

— Μά δέν γνωρίζεις, άγαπητή μου, ότι 
πρεπει τις νά συμμορφοΰται πρός τήν άνάπτυ · 
ξιν τοΰ μεθ’ ου συνομιλεί ;

— Κύριε ’Αγησίλαε, τί χρώμα θέλετε νά 
γίνη τό δωμάτιόν σας ;

— Μά μπλέ, φίλε μου, όπως και τό φόρεμα 
τής Κυρίας.

— ’Αλλά τό μπλέ, κύριε ’Αγησίλαε..............
δέν διατηρείται πολύ.

— Άδιάφορον, τό άλλάζομεν μεθαύριον μέ 
τό νέον φόρεμα τής Κυρίας.

Μέθυσός τις έθεάθη ποτέ κοιμώμενος τήν μ ε- 
σημβρίαν έν ώρα φρικτής ζέστης.

— IΙώς, σύ κοιμάσαι τοιαύτην ώραν ,· τ<ϊ> 
λέγει είς φίλος του.

— Καί τΐ θελεις νά κάμω, άφοΰ ό ήλιος δέν 
μ’ άφίνει νά σηκωθώ ; Αϊ,φίλε μου, αύτός είναι 
ό μεγαλείτερος κρασοπατέρας τοΰ κόσμου, άφοΰ 
μέ τη μυρωδιά του μόνον σέ ζαλίζει καί σέ βά
ζει κάτω.

Έν τινι χοροεσπερίδι ή οικοδέσποινα παρα
τηρεί μετ’ έκπλήξεως έν τφ καθρέπτη Κύριόν 
τινά, θηλακίζοντα σωρόν έκλεκτών σιγάρων 
(πούρων) μετά περισσής άφελείας, δτε πλησιά- 
ζουσα τούτον;

— Τουλάχιστον, Κύριε, τω λέγει, προσφέ- 
ρατε καί είς τούς συνδαιτημόνας τινά καί έκ 
τούτων, θά σάς είμαι ύπόχρεως διά τήν έκδού- 
λευσιν.

— 'Αγαθός τις έμπορος είχεν άναρτήση 
έξωθι τοΰ καταστήματος του μεταξύ τών άλ
λων καί τήν εξής δήλωσιν :

«Μήν πηγαίνετε νά σάς κλέψουν άλλοθι. 
Έλθετε έδώ.»

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΜΑ

7J
3P

 hi Ζ S

ΊΙ άζιέοαΣτος ilednonίς Δ. ...αγαπά 
ύπεοβολεκά τόν

έ'ώ Συγχρόνως Συμπαθεί τόν 
κυί θέλγεται εις την ομιλίαν τοΰ 
ή καρδία της πονεϊ διά τόν 
ένώ ή φυχή της ονειροπολεί τόν 
Στενάζει διά τόν 
καί προφέρει έν χαρά τό ονοιια τοΰ 
δίδει τόν βραχίονα εις τόν 
χαριεντίζεται ιιέ τόν 
καί δίδει Συνέντευξιν είς τόν 
ένώ Συγχοόνως Συνεννοείται μν- 

Στικά μέ τόν
έχει αλληλογραφίαν μέ τόν 
καί ποοΣφέρει άνθη εις τόν 
άποΣτέλλει αΣπαΣμόν είς τόν 
Συνοδεύεται είς τόν περίπατον άπό 

τόν νεαρόν 
ταξειδευει μέ τόν κύριον

. καί έπιΣτοέφει μέ τόν 
κλαίει διά τόν ονμπαθίί

Σ· καί ειρωνεύεται τόν
Τ· λαμβάνει δώρα καί «ιΣπαΣμούς 

άπό τόν
γ. καί αντη ποοΣφέρει τοιαντα είς 

τόν γείτονα
φ. ακολουθεί είς τΐιν πλατείαν καί 

τά Θέατρα τόν
X. καί τέλος γκρεμίζεται μέ τόν 
ψ·. καί πάει κατά διαβόλου μέ τόν 

Ώ. '■
11. II.

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Μαθηματικόν παίγνιον.

’Ιδού καί έν μαθηματικόν παίγνιον εσχάτως 
άνακαλυφθέν, 6περ είναι τοΰ συρμού τά γε νΰν 
έχον καί άντικείμενον διασκεδασεως είς τάς 

συναναστροφκς.
Είναι μαθηματικόν αινιγματώδες παίγνιον, 

τοΰ όποιου τόν μηχανισμόν μόνον οί μεγάλο- 
φυεϊς θά κατορθώσωσι βεβαίως νά έξαχ.ιασωσι,

Παρακαλοΰνται μερικά άτομα (ό άριθμός 
είναι απεριόριστος καί τουναντίον, όσον περισ
σότερα, τόσον τό καλείτερον δι υμάς) να λαβή 
έκαστον έν τεμάχιον χάρτου καί νά γράψη άπό 
ενα αριθμόν με τρία ψηφία, ύπό τόν όρον νά 
διαφέρωσιν άλλήλων ό πρώτος καί ό τρίτος ά

ριθμός.
Ύποθετέον, βτι είς αυτών έγραψεν, έν 

παραδείγματι, 523. Λέγετε τότε είς όλους, νά 
άναστρέψωσι τά σημειωθίντα ψηφία των. Ουτω 
τό 523 Οά γίνη 325.

Τούς προσκκλεϊτε τότε ν’ άφαιρέσωσι τόν 
μικρότερου αριθμόν τοΰ μεγαλειτέρου. Τοΰ πρώ
του λοιπόν θά γίνη 523

325
198"

’Ήδη προτείνετε ν’ άναστρέψωσι τό ούτως 
άποτελεσθησόμενον υπόλοιπον καί τό γινόμενον 
νά ποοστεθή είς τό ύπόλοιπον αύτό· δηλαδή τοΰ 
πρώτου τό 198 θά γίνη 89 1 καί προσθέτοντες 

αύτά, ήτοι 198 σύν
891

Ίσον 1,υο9
Τοΰ δευτέρου έπίσης, δν είναι ό άριθ. 706 

άντιστρέφοντες,θά γίνη 607

άφαιροΰντες θ99
άντιστρέφοντες,θά γίνη 990

Καί προσθέτοντες,θά γίνη 1,089
Δηλαδή πάλιν τό αύτό γινόμενόν, ώς καί 

πάντων τών ατόμων, οίοσδήποτε καί αν είναι ο 
άριθμός, όν έσημείωσαν. Τό άποτέλεσμα είναι 
πάντοτε ασφαλές, ήτοι, 1,089, οποιονδηποτε 

αριθμόν καί 2ν σημειώση τις.
ΏοκΙον όντως παίγνιον διά συναναστροφήν, 

δηλ. νά προείπη τις τό γινόμενον, πριν ή ση

μειωθώ ό άριθμός.
Φ. II.
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ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
9οι· τεύχους.

17. Αίλουρο;. Άσπάλχ', "Ονο;. —18. Δεκτό; χν μή 
αθάνατον εχθφχν φύλαττε. — 19. Μνάαιθ, Άερόπη, 
Ίιχ· ωρ, Ρήνειχ, Άγχιο;. —2θ. Έντόσθιον (έντόςΘϊον)

Λνται. Εύρ. Ζε'που έκ Πειραιώς I, Στ. ΙΙεσράκης 
έκ Κων πόλεω; 2, Μχρίκα Θηβαίου έκ Λχρίσσης 2, 
Εΰρ. Μέγα έκ Βώλου 1, Σπ. Λάγνη; έ· ’Αθηνών 3, 
ΝΙνα Μίλτου έκ Λχρίσση; 3,’Ανθή Φΐλωνο; έκ Πιτσών 
4. Περ. Μαύρο; έκ Σμύρνης 1. Α. ΙΙετρχλιϊς έκ Ζα
κύνθου 3.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
31. Αίνιγμα.

Έν γράμμα κι’ ακρωτήριον
μαζΰ έάν σύνδεσης
θά άνακύψη παρευθύ; 
παγκόσμιός τις λέζις.

Κάτι τι τον κόσμον διχτρέχον 
ασήμαντον καί ευτελές 
πολλά όμως πχρέχον.

32. Γρίφος.

η II ΜοΝ ηΝ Θ όποιος

33. Γρίφος.
"lx Νχ άλλο; Αν έσύ στήθι

31. Φύρδην ηϊγδην.
Ριζπχς — Ασιανό

— A II —

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ "ΦΓΣΕΟΣ,,

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΦΥΣΕΩΣ,,

'Εγγράφονται έν κάτω συνδρομηταί είς έ- 
φ·/·,μερίδας κζί περιοδικά. ‘Ωσκύτω;

Είσπράιτονται ζποδείςεις καί λογαριασμοί. 
Άηοοτέλλονται ταχ. δέματα είς Αίγυπτον. 
Πωλοννται διάφορα περιοδικά, τοΰ εσωτε

ρικού καί εξωτερικού.
Φωτογράφησις οίουδήποτε αντικειμένου.
'Εμφανίσεις καί εκτυπώσεις φωτογραφιών 

έρασιτεχνών (amateurs).
Προμηθεύονται διάφορα 'όιίλίζ, συγγράμ

ματα καί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζι-Γε.νγίχ'οΙχι cliches καί 

προβολείς αύθημ.ερδν.
Γίνονται δεκτζί καί αντιπροσωπείας.
Γραφεία : Αδελφοί ΙΙρίντεζη

(Όδό; Ινορκή άριΟ. 5.)

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ «οι»
Έξεδόθη καλλιτεχνικώτατον μέ 280 εΙκόνας 

έπί πολυτελούς χάρτου ύπό τής Ημετέρας 
ΔιευθύνΟεως τό Πανόραμα τών Αθηνών, πε- 
ριέχον δλας τάς τελευταίας εΙκόνας ιών Βα
σιλέων καί Πριγκήπων τής ‘Ελλάδος, Υπουρ
γών καί έπιόήμων προθωπων, τών κυριωτέρων 
πόλεων καί τοπεί.ων μας. τών γνωάτοτέρων 
ύμογενών μας καί τών κυριωτέρων προοφάτων 
γεγονότων κτλ.

Τό Πανόραμα τούτο είς χρυΰόδετον καλλι
τεχνικόν τεύχος είναι κατάλληλον οι’ αίθού- 
όας, (ΓόλιοΟήκας, Συλλόγους, Αναγνωστήρια 
καί κέντρα. Πωλείται δέ άντί 12 φρ. έλεύθε- 
ρον ταχ. τελών έν τοϊς Ήμετέροις Γραφείοις.

Έ. Σ. Σ ο υ έ ζ. Επιστολή σα; έλήφθη. Φυλλάδια 
χπεστάλησαν. Έγράψιμεν. — Ή Ή Ά λ ε ς ά ν- 
δ ρ ε ι α ν. ’Επιστολή έλήφθη. Έχει καλώ; — Κ. Α. 
Κ. Α <1 <1 ί s-Α Ι> Ι> a 1> a ’Επιστολή έλήφθη Άπηντή- 
σαμεν.— Φ. Μ. Κ άϊρο ν. Άπόδειξιν φίλου έστεί- 
λαμεν. Άναμένομεν νεωτέραν σας.— Γ. II Κ άϊρον 
Ζητούμενα φύλλα σας έστάλησαν. - Θ. X II a Ιι υ u n a. 
’Επιστολή έ'ήφθη. Ευχαριστούμε, καί έγράψαμεν 
άμέσω;.—Ε. Κ. II ό λ ο ν. Παραγγελία σα; έ-ετελέ- 
σθη καί εστάλη, άναμένομεν νεωτέραν σα; —Ά. 1. Β. 
Μόσχα ν. Συνισταμένη μετά περιεχομένων έλή- 
φθς. Εύχαριστοϋμεν.-Δ. Τ. Ά λ ε ; ά ν δ ρ ε ι x ν. 
’Επιστολή καί επιταγή έλήφθησχν Εύχαριστοϋμεν. 
Γράφομεν.— Γ. II. Κ ά ι ρ ο ν Ζητούμενα φυλλάδια 
σάς άπεστείλαμεν.— Ό. X. 1 I a !> ο ιί Π a ’Επι
στολή έλήφθη καί έγελάσαμεν. Όλα αληθή. Σί; άπα- 
ντώμεν άμεσως.— II Λ ’Ενταύθα. Δέν βλά
πτει. Ψύλλον θά σάς στέλλεται — Μ. X. Τ ύ ν ι δ α. 
Έλήφθη. Προσεχώς γράφομεν. — Κ. 11 Λ ά δ ο 
’Επιστολή έλήφθη. Άπηντήσαμεν, Άναμένομεν νεω
τέραν — Γ. II. |< ά ίρ ο ν. Θά σάς άπαντήσωμεν. 
Δέν έχετε όμω; δ’καιον. — Ν. I ΐ. Ό δ η σ σ ό ν. 
’Επιστολή έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Διεύθυνση ήλλάγη. 
— Ά. Ά. Post 4 β ι ο ν. Έλήφθησαν, ευχαρι
στούμε*  πολύ. —Ά Ζ. Κ α ρ δ ί τ ζ α ν. ’Επιστολή 
καί χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.— Ρ. Γ. Π 
Assouan. Δελτάριον έλήφθη. Άναμένομεν νεω
τέραν σας.

ΥΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ
Μεγάλην έκδούλευΰιν θέλομεν παρέχει έφε- 

ξής τοϊς ήμετέροις ΰυνδρομηταΐς διά της ά- 
ποκαλύφεως παντί §ουλομένω τής προσωπι
κής Ιδιότητάς του, ήτοι τού χαρακτήυος του, 
ποοόόντων καί έλαττωμάτων του, πρός μελέ
την και οδηγίαν τών πράξεων του έν τω πα- 
ρόντι καί έν τώ μέλλοντι έπί τμ 3άόει προσ
φάτου, εΐ δυνατόν, φωτογραφίας, άπΟΟτελλο- 
μένης Λμΐν μετά όημειώάεως άκριόοΰς όπι
σθεν αύτής τοϋ ονόματος, έπαγγέλματος, Λ- 
λικίας, γάμου καί τόπου διαμονής-

ΓΙάόα άποστολή φωτογραφίας θέλει rtuvo- 
δεύεόθαι καί ύπό 5 δραχμών, δι’ έξοδα τής 
όχετικής ύπηρεόίας. Ή Διενθννδις

ΓΝΠΣΤΟΠΟΙ Η ΣΙ Σ
Παρακαλοΰνται ο( καθυότεροϋντες έτι συν- 

δρομάς τής «Φΰόεωςι- όπως ευαρεστούμενοι, 
άποδτείλωόιν ήμΐν ταύτας ΰυντόηως,καθόσον 
θέλομεν διακόφει έν έναντία περιπτώόει τήν 
περαιτέρω άποάτολήν τών τευχών. Έλπίζο- 
μεν. δτι ούιοι άναλογιζόμενοι τό δίκαιον καί 
τάς δαπάνας Λμών θέλουόι Οπεύάει, χωρίς ν’ 
άναμείνωάι καί Ιδιαιτέραν είδοποίηόίν μας.

ΊΙ Διενθυνδις.


