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SRBBR ΜΡδΙΤξΙΩΤΗ
Ό6ός ’Αθήνας 97 καί 99

Φημίζεται διά την ακρίβειαν καί τελειότητα 
. τάσης παραγγελίας. Υφάσματα όλων των ειδών 

καί ποιοτήτων. Ένδυμασίαι του τελευταίου συρ ■ 

μου στερεότατοι κατασκευάζονται εντός τριών 

ήμερων υπό πεπειραμένων τεχνητών. Κόπται 

ειδήμονες έγγυώνται ασφαλώς τήν έκτελεσιν.

Τιμαί Ουγκαταβατικαί

^ΝΘΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΣΙΜΩΝΟΣ Γ. ΛΙΑΝΟΥ 

’Οδός Κωνσταντίνον Διαδόχον—Άβϋναι.
Πλούσια συλλογή άνθέων 3λών των ειδών 

- καί των έποχών. Τιμαί μέτριοι.Αέχεται καί πα· 

. ρίάγγελίάς διά γάμους, έορτάς, φύματα μΧϊι.

ΤΟ ΚΡΟΝΙΟΝ 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ & ΜΥΡΟΠΩΑΕΙΟΝ
* °jfnOKAT ΑΙΤΗΜΑ

58—ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—58
ΪΙωλοΰνται άπαντα τά αρώματα καί έξοχος 

κολόνια λεμονιού καί Χου(ζης.V.

2ΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΜΪΙΡΙΣΤ-ΟΛ
'@ν 3Eepif ^Can>)(ff0je<0s 

-Αιεν^τταί: ·|. ΤΖΗΡΑΣ & Π. ΧΑΤΖΑΡΑΣ

■Κεϊτσι εί< τήν κεντρικωτέραν καί ώραιοτέραν iSiv κομφ-ότητ.ος γαλλική, πλήρης και στερεότης • ,τών Μνηματακ’ων μέ πολυιελείε αίθούσαε καί δω- αγγλική μοναδική. Ουδείς φεύγει δυσάρεστη με* μάτια, περιττοίησιν καλλίστην καί πρόθυμον ύπηρε- - νος διότι επιτυγχάνει εις την προσαρμογήν τε· σίαν, Καθαριότηε και τάδιε άμεμπτοε. λείως.
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Τυπογραφικά στοιχεία άριστα. I 
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ΓΕώΡΓΙΛΑΗΣ & ΠΗΜΟΥΠΗΣ
Αΐόλον 31. (“Εναντι‘Αγίας ΕΙρήνης) 

‘Apdf. Τηλεφώνου 690.

Χαάέδβς s Τό κομ. Δρ. 16, 20, 22, 25, 
30, 32. "Εκαστον τεμάχιον πήχ. 54.

Ποραγωγή "Αγγλίας
Πανιά «Λενκαοτα s 9, 10, 11,12, 13, 

14, 15, 16, 17.
Παραγωγή Αγγλίας 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ , Γωνία. Σωκράνους— Παρ&εναγωγιίον
pRAND JJoTEL '^ΒΒΑΤ

ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΒΑΣ. & ΚΩΝ. ΚΑΨΗ
Όόός El-Bab-el-Bahari· Cairo

Τό πρώτης τάέεως τούτο Ξενοδοχείων έττιττλωμέ- νον διά νέων πολυτελών έπίπλων συνιστάται δι’ ο(· -κογενείαο. Εύρίσκει δέ tic έν αύτώ ■ πάσαν έ»ιθυμ/]· τήν εΐψάρειαν. ’Ως δέ έκ τής λαμπράί θέσεώε του, ήτις εύρΙσκεται etc τδ κέντρων τού Καίρου, Ουνι- στάται Ιδιαιτέρως είε τούς ταίειδεύονταε άντιπροσώ· πόνε έυπορικών οίκων κτλ.
Ν. Ε. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ

β S S 85 -
Είναι τό μεγαλείτερον, τελειώτερον καί Εΰ- 

ρωπαϊκώτέρον υποδημάτοποιείον της Ερωτευού- 

σης. "Εχει την καΧειτέραν -τάξιν, Επιτυχία
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0 ΛΕΥΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΕΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥI Λ,
(Σννί/^ια και tiios).

Είς μέγας ποιητής έξιστόρισε δι’ ολίγων στί
χων τάς ασχολίας τού χαρίεντος τούτου νάνου 
εν δλη τή Σκανδυναυΐα ούτωσί:

«Τό ψύχος τοΰ χειμώνος είναι δριμύ, οί δέ 
άστέρες λάμπσυσι καί σπινθηροβολούσα Πάν
τες κοιμώνται βαθέως ιό μεσονύκτιον έν τή ερη
μική Ιπαύλει των, ή δέ σελήνη ήσύχως ακολου
θεί τήν τροχιάν της, 
άνωθι τής λευκής χιό- 
νος, των πευκών καί 
δρυών,Μόνος του δέ 0 
Τόμτης άγρυπνεΐ καί 
άπό καιρού είς καιρόν 
τό βλέμμα φέρει άνωθι 
αυτού προς ιόν δίσκον 
τής Σελήνης. 'Ως φαί
νεται δέ καί αύτός μα- 
ταίως τάς σκέψεις του 
φέρει επί τοΰ ϊιαραδό- 
ξου αινίγματος.»

Καί τήν χείρά του 
μεταφέρων είτα πρός 
τήν κόμην καί τήν γε
νειάδα του μονολογεί: 
—Ά, οχι, τό αίνιγμα 
τής ζωής είνεπολύ δύ- 
σκολον καί δέν τό εννοώ.» Καί ώς έκ συνήθειας 
πλέον μετά τούτο μεταβαίνει καί τακτοποιεί τά 
πάντα, είς τους σταύλους,είς τήν αυλήν, είς τάς 
άποθήκας. Αί άγελάδες, οί ίπποι,οίάμνοί, τάπρό
βατα, οί δνοι,τά πτηνά, δλαέφησυχάζουν, οί δέ 
άλέκτορες άγρυπνούσιν επί τής παστάδος. 'Ο 
κυων του μόνος έξηπλωμένος επί τής άχυρίνης 
στρωμνής του μέ βλέμμα άέτειον παρακολου- 
θών τόν επιστάτην καί φιλικώς κινών τήν ου
ράν του, είς ένδειξιν πιστότητας, προσμαρτυρεί 

ΕΙκ. 5. 'U λίμνης ην διέρχονται δί' ώοιομίνο»’•ιημεΙοΛ’ έΐίΐ τοντφ προοδκορίομέ^·^ τις διαφόρους ΰέοτις.

ουεω τήν άσφάλειαν των πέριξ αύτον εμπεπι- 
στευμενων αυιφ έμψυχων.

‘Ο Τόμπτης τότε εισέρχεται είς τό διαμέρι
σμά του, πλησιάζει εις τον κοιτώνα των δύο 
τέκνων του και άφοΰ καλώς βεβαίωσή,δ’τι ταΰτα 
ήσύχως κοιμώνται, ευχαριστημένος πλέον καί 
εύτυχής μεταβαίνει καί αυτός νά κοιμηθή.

Άλλα κατακεκλι μένος ήδη άναλογίζεται καί 
πάλιν, μή δυνάμενος 
νά έξηγήση, τό αίώνιον 
αίνιγμα: «Τί γίνονται 
τόσαι γενεαί τής άνδρω- 
πότητος;»

ΌΤόμτης ε’δε γεν- 
νώμενα τόσα τέκνα, με· 
γαλυνόμενα,γηράσκον- 
τα καί εξαφανιζόμενα.

Ποΰ πηγαίνουν λοι
πόν οί καλιά οΰτοι φί
λοι, των οποίων ή βρα
δεία, άλλ' άσφαλής έξέ- 
λιξις διαγωνίζεται από 
τόσους αιώνας;

'Ο Τόμπτης δέν ή· 
δυνήθη νά λύσ[] τό 
αίνιγμά του καί ό ύ
πνος τόν καταλαμβάνει 

διά νά έγερθή λίαν πρωί καί έπαναλάβη τήν 
τακτικήν του εργασίαν.

Άλλα μήπως οί σοφοί έλυσαν τό αίνιγμα 
τούτο ; Καί μήπως τουλάχιστον μάς έδωσαν τήν 
οριστικήν έξήγησιν τού βορείου οέλαος;

Πάντες οί των Βορείων διαμερισμάτων
λαοί δυσανασχετούσε διά τήν καταγωγήν καί
τόν λόγον τής εκτάκτου αύτής έμφανίσεως, τόσης
λαμπράςφωταυγείαςκαί εντούτοις ούδείςσοφός
τοΐς έδωκεν άκόμητόν όριστικόν του δρισμόν.

1
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Έν τούτοις ή παράδοσίς του αναφέρει:
«Είναι πολύ καιρός, δπου κατά τήν έποχήν, 

τής πλάσεως τών δντων δ Βαιναμόγης (*) I 
πλάσε δυο Αγέλας κύκνων λαμπρότατων, οϊτινες 
έπέταξαν πρός Βορραν. Άφοΰ δέ διήλθον παμ- 
μεγέθεις εκτεταμένους χώρους δασών, πεδιάδων, 
λιμνών καί παγετώνων έφθασαν μέχρι τοΰ Β.

ΕΙκ. ΰ. Σχίδια οιά τοί·; παΐδας γνταίχαί και ί'/ίικιωμένοι·;.
Πόλου, δπου μεγάλα παγωμένα δρη καί θάλασ- 
σαι έφρασσαν τήν περαιτέρω πορείαν των. Ούτως 
έστησαν Απηυδηκότες καί Ανεπαύθησαν. 'Η νύξ 
ήτο παγετώδης καί ψυχρότατη, δταν δέ τήν πρω
ίαν Αφυπνίσθησαν, είδον, δη ήσαν αιχμάλωτοι 
τοΰ πάγου. Δέν ήδύναντο νά πετάξωσιν. Έκ
τοτε Απελπισθέντες έγκατέλειψαν τήν απόπειραν 
τής φυγής των και όπόταν ή φύσις καθεύδει, 
δ ουρανός είναι πλήρης λαμπερών αστέρων καί 
τά υδατα ήδέως καθεύδουν,τόιε οί κύκνοι εγεί
ρονται, πλήττουσι τάς πτέρυγας καί προσπα- 
θοΰσι νά έλειθερωθώσι.

Πλήν ματαία Απόπειρα!
Όπόταν δέ έν τφ Αγανακτισμένφ άγώνι των 

καταβάλλουσιν ύστάτην απόπειραν διά τήν ε
λευθερίαν των καί άνυψοΰσιν άνωθι πρός τόν 
αέρα τάς λεύκάς πτέρυγάς των, ένφ άντιθέτως 
τών άλλων αί πτέρυγες καταπίπτουσι πρός τά 
κάτω, τότε εμφανίζεται τό βόρειον σέλας!»

Γ'
Ή ζωη έν ύίταιθοω 

Αί πόλεις καί οί αγώνες
Ή οικία τοΰ Σκανδιναυοΰ εν συνδυασμφ 

πρός τό κλίμα Αποτελεί έν ώρρ χειμώνος μίαν 
γλυκυτάτης θερμότητος δασιν, δπου ό άνθρω
πος δύναται νά προσέλθη, συμμαζευθή, θερ- 
ιιανθή, διέλθη ώρας ευχάριστους Αναγνώσεως, 
μελέτης καί διασκεδάσεως. Άλλά μολαταύτα ό 
Σκανδιναυός δέν συνειθίζει νά οίκουρή καθ’

' Πνεύμα δημιουργόν κατά φιλανδικήν μυθολογίαν. 

δλην τήν ήμέραν άψηφών καί τάς μεγαλειτέρας 
κακοκαιρίας και τά δριμύτερα ψύχη. Άρέσκεται 
νά ζή είς τό ύπαιθρον, δπου ή ζωή έλλείπουσα 
έκ τών πόλεων τό θέρος, διότι μεταβαίνουσιν 
οί κάτοικοι είς τάς έξοχός, συνειθίζουσι νά περι
έρχονται κατά τόν χειμώνα τάς οδούς, ώς νά 
ήτο ή μεγαλειτέρα διασκέδασίς των εκεί.

Οντως ή Στοκχόλμη, ή βασίλισσα τής Βαλτι
κής, περίλαμπρος έν τή Αντανακλάσει τών φω
τεινών νυκτών τοΰ ’Ιουνίου έν τοΐς ποταμοΐς, 
λίμναις καί λιμέσιν αΰιής, είναι έτι ώραιοιέρα, 
όπόταν καλύπτεται δπό τοΰ έκλαμπρου αυτής 
λευκοΰ μανδύου εν ώρα χειμώνος. Κατά μήκος 
δέ τότε τής ώραίας λιμενικής Ακτής τό πλήθος 
τών πλοίων φαίνεται Ακινητοΰν καί καθεΰδον, 
Αλλ’ έν ταϊς όδοϊς κόσμος πολύς περιχαρής μετά 
σπουδής συνωθεΐται, δίκην φαντασμάτων έν σι
ωπή διαβαινόντων.. Ή Αγορά καί τά καταστή
ματα Ανοικτά, τό δέ περίεργον, δτι καί τά Αν
θοπωλεία λειτουργούν, τών πωλητριών προθυ
μοποιούμενων νά σάς περιβάλλωσι τά πίολη- 
θέντα άνθη διά βάμβακος καί τριπλού χάρτινου 
περικαλύμματος, στερεοποιούμενου διά καρφί- 
δων. Οί δέ παίδες συναθροιζόμενοι καθ’ δμά- 
δας είς τάς συνοικίας κατασκευάζουσι πλαγγό
νας διά τής χιόνος ή συσφίγγοντες μεταξύ τών 
χειρών μικράς σφαίρας έκ χιόνος Αλληλοκτυποΰν- 
ται. Άφ’ ετέρου αί πλατεΐαι καί αί δενδροστοι- 
χεΐαι μεταβάλλονται είς κυλινδρικός παιδιάς, 
ένθα πλήθος προχείρων καί ειδικών σχεδιών

ΕΙκ. 7, Φίυΐ'Γ/ τά σκι τον cl; τοΐ·; πόδα; τον καί κρα· 
Γ<ύι· τα; ι3ιό ράβδον; τί}; ισορροπία;, jioo/woet χνλιόμτνο; ίηί τη; χιόνο;.t

χρησιμοποιούνται έν ταϊς κατωφεριίαις διά δια- 
σκέδασιν τών νέων. (είκ. 5)

Παιδιόθεν οί Σκανδιναυοί συγχρωτιζόμενοι 
μετά τής χιόνος, έθίζουσιν εαυτούς είς τάς τοι- 
αύτας Ασκήσεις, αίτινες τή Αλήθεια ε’ισί πολυά
ριθμοι. Ή μάλλον συνήθης, ώς παλαιοτάτη εί
ναι ή κλασσική παγοδρομία, ή τόσον λαϊκή κα- 

ταστάσα καί συνήθης, ώστε απώλεσε τόν χαρα
κτήρα καί τήν σημασίαν τής Ασκήσεως.

Ό καί ή Σουηδός σχεδόν ταδτοχρόνως δι
δάσκονται νά παγοδρομώσιν, ένίοτε δέ νέοι καί 
νέαι ταύτοχρόνως περιδένουσι τά πέδιλά των 
διά νά έκδράμωσιν δμοΰ, χάριν Ασκήσεως,

Ο» ϊκανδιναυοί «ϊνα» κάλλτάτοι ναυτικοί

Ουδέτεροι τούτων θεωροΰσι τήνιϊσκησιν ταύ
την ώς παιδίαν. Ουδέποτε δέ θά έπεδίδοντο είς 
τήν Ασχολίαν ταύτην, έάν δέν έθεωρεϊτο ύπο 
πάντων ώς τοΰ τόπου των Αναγκαία έπίδοσις. 
Οί δέ έργατικοί μή δυνάμενοι τήν ήμέραν ν’ 
Αναλάβωσιν έπίσης τήν τοπικήν ταύτην ίιποχρέ- 
ωσιν, έν τούτοις επιδίδονται τήν εσπέραν ύπό τό 

άπλετον φώς Ανημμένων δάδων. Οί δέ ζωηρό
τεροι έκτελούσι τάς νυκτερινός ταύτας παγο
δρομίας των τή συνωδίρ μουσικών οργάνων καί 
υπό τούς ήχου? πατριωτικωιάτων Ασμάτων, 
έιίοτε δέ καί μέ ορχήστραν χορού.

Τέλος κατ’ έτος ένεργούσι καί δημοσίας πα

γοδρομίας μετά βραβείων, δτε συρρέουσι καί 
έκτακτοι καί είδικώς γεγυμνασμένοι παγοδρο- 
μεΐς καί έκ τοΰ ’Εξωτερικού. ΟΙ δέ Νορβηγοί 
θεωρούνται οί καλείτεροι Αθληταί είς την ταχύ
τητα καί τόν δρόμον (Είκ. 6).

ΟΙ Σουηδοί είσίν Αήττητοι είς δύσκολους έκ- 
τελέσεις, αίτινες Απαιτούσιν Ακρίβειαν καί χάριν.
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Άπό τινων βιών, 8 έως 10, to πέδιλον ύ- 
πεχώρησεν είς νέον τι υπόδημα, τόσκί λεγό
μενον, έπειδή παρουσιάζει εύρυτέραν και ώραι- 
οτέραν διαχείρησιν, Δι’ αύτόΰ'έκτελυΰνται έπι 
επικλινέστατου εδάφους καί δή πεπηγότος, ύφ’ 
ού ποταμοί και υδατώδεις λάκκοι ύπόκεινται, 
Ασκήσεις, ούχί βεβαίως δνευ κινδύνου άλλως 
τε, διότι εις τινα σημεία ό πάγος ύποσκελιζόμε- 
νος υπό θερμών πηγών καί ορμητικών ρευμά
των λεπτύνεται είς τρόπον ώστε ύποχωρών συν
τρίβεται ύπό τό βάρος τοΰ άνωθι αΰτοΰ διερ · 
χομένου παγοδιαβάτου, δστις οδτως εξαφανίζε
ται δνευ ούδεμιάς έλπίδος σωτηρίας.

’Ενίοτε δέ δ πάγος έχων αφορμήν τινα, υπο
χωρεί Απροσδοκήτως Αφ’ εαυτού συμπαρα- 
σι'ρων άπαν τό έπ’ 
αΰτοΰ φορτίον.

Τά σ κ ί ς Ιπιτρέ- 
πουσι καί διευκολύ- 
νουσι μεγάλος πορείας 
διά μέσου πάσης διευ
θύνσεων είς άπασαν 
τήν χώραν, άνά τά 
δάση καί τά όρη, καί 
έπιφέρουσι θαυμασίαν 
ταχύτητα έπϊ μεγάλης 
συσσωρεύσεως χιόνων 
και χιονοστιβάδων, ά 
κρι βώς οτε ή δδυιπορία 
καθίσταταισχεδόνάδύ 
νατοςδΓαύτών. Άναν- 
τιρρήτως δέ ύπάρχει 
πλειοτέρα χάφιςκαίεύ- 
πρέπεια είς τούς έλιγ- 
μούς τής πεδιλοδρομίας, Αλλ’οί θιασώται τοΰ νέου 
τούτου σκι βεβαιοΰσιν, δτι αισθάνονται είς τό 
λατρευτόν των τοΰτο δργανον ποικιλλοτέρας και 
Ισχυροτέρας συγκινήσεις καί ή διαβεβαίωσή 
αυτή τή άληθείφ δέν είναι Αμφισβητήσιμος.

Τό σκι συνίσταται είς επιμήκη στενόμακρον 
ξυλίνην σχεδίαν μήκους 3 -4 μέτρων, πλάτους 
δέ καί πάχους τής χειρός, αιχμηρόνείς τό άκρον, 
ομοίως δέ καί Ανυψωμένην είς τό οπίσθιον μέ
ρος αυτής (Είκ 7).

Ή σχεδία αυτή, ήτ<; δέον νά ή ελαφρά καί 
έν ταύτφ λίαν άντοχική, προσαρμόζεται διά τοΰ 
μέσου αύτής είς τούςπόδας τοΰδρομέως τή βοή
θεια σχοινίων καταλλή ίων ή δερμάτινων δεμάτων.

Οδτω ό δρομεύς διεσκευασμένος προχωρεί αύ
ρων ταύτην επί τής χιόνοςδιά μεγάλων βηματι
σμών εάν δέ ή χιών είναι «καλή» ώς λέγουν καί 
εάν μετά βραχεΐαν διάλυσιν τοΰ άνω στρώμα
τος τής χιόνος έπέλθη παγωνιά καί Αποσ· 
κλήρυνσι; αύτής, διευκολύνεται ή πορεία, ήτις 
γίνεται συρτοειδής, διανυομένων 12 μέχρι 15 
χιλιομέτρων καθ’ ώραν έν πεδιάδι.

ΕΙκ. 8. Ένταϋ&α Ιχτ/.λίϊται το ΙπιχΜννον βλμα άπό 
νψονί, μι&' δ κνλίβιαι Ιλλιγιοιδΰα els 

την Hatoxf-e^star.

Ό δρομεύς ούτος φέρει δύο μακράς ράβδους, 
αιτινες τφ έπιτρέπουσι νά προσθέση είς τόν 
Αγώνα τών ποδών του τόν τών χειρών του καί 
ουτω νά συγκρατή τήν ισορροπίαν εις τάς δύ
σκολους διελεύσεις.

Καί εάν μέν εύρη κατήφορον, άφίεται νά 
συρθή καί κυλισθή μέ υψωμένος τάς χεϊρας καί 
τούς πόδας συνηνωμένους, μετά ταχύτητας τρο
μερός καί έν Ανάγκη ύπερπηδα τά παρεμπί- 
πτοντα έμπόδια, ίνα εξακολούθηση τήν ιδίαν 
πορείαν καί καταλήξη είς τήν πεδιάδα.

Τό σκι χρησιμοποιείται πολύ είς τά βορειό
τερα ιδίως μέρη Από Αμνημονεύτων χρόνων οι 
κυνηγοί καί οι χωρικοί τής δυτικής Σουηδίας 

,τό μεταχειρίζονται καθ’ έκάστην επί τινας μή
νας- καί αΐ γυναίκες δέ 
καί τά παιδία τό χειρί ■· 
ζουν κάλλιοτα και λίαν 
έπιτηδείως.

Οι λαπόνοι είθισμέ- 
νοι είς τήν καταδίωξιν 
ταράνδων (’) καθ’ δλον 
τό έτος φέροντες τό 
σκί των έπιτυγχάνου- 
σιν Ανήκουστα κατορ
θώματα Οί καλείτεροι 
δρομείςλαμβάνουσι μέ
ρος είς τάς παγοδρο
μίας, ας διΟργανΟΐσιν 
Από τινων Ιτώνσχεδόν 
απανταχού έν Σουηδίφ 
καί Νορβηγίφ, δπου 
πάντοτε διαπρέπουσιν. 
Ούδέν περιεργότερον 

ιών Αγωνισμάτων τούτων. Κατεσκευάσθη μία 
Απέραντος σχεδία επί τοΰ πάγου έκ τών άνω πρός 
τά κάτω λόφου τινός, ύψους έκατοστΰων τινών 
μέτρων, έν τφ μέσφ δέ τής σχεδίας ταύτης έτέθη 
μία προοχή, δπόθεν οι δρομείς ριπτόμενοι έν 
ίλιγγιώδει ταχύτητι αναπηδώσι, διά νά πέσωσι 
είς 15, 20, 30 καί δή 35 μέτρα έν τή κλιτύει.

Ό άνθρωπος παρομοιάζει πρός πετώντα, 
ούτως ε’ιπείν, κτηνάνθρωπον, ουτινος όμως ή 
κάθοδος είναι εκπληκτική- έάν δέ Απολέση 
τήν Ισορροπίαν, κυλιέται, δίκην μάζης Αμορ
φου, μέχρι τοΰ κατωτέρου άκρου τής σχεδίας, 
δπόθεν τόν Ανεγείρουσι, πολλάκις Αναίσθητον 
καί αίμόφυρτον (Είκ. 8).

Αί παγοδρομίαι αύται προσελκύουσι πάν
τοτε σημαντικόν Αριθμόν θεατών, οίτινες υπο
δέχονται μετά μεγάλων επευφημιών τούς νικήτας.

Όλιγώτερον έπικίνδυνα τών σ κ ί ς είναι τά 
μικρά έλκυθρα, άτινα εΰρίσκονται ετι τήν σή
μερον εις μεγάλην χρήσιν. Ταΰτα μεταχειρί- (*)

(*) Είδος έλάφου τής Λαπονίας,

ζονται είς μεγάλην κλίμακα, Ιδίως τά παιδία, 
δείνα ίστάμενα πρυνηδόν ή καθήμενα σωρηδόν 
Ακαταπονήτως κατέρχονται έν ταχύτητι πλέον 
ή ήττον μεγάλη τάς παγετώδεις κλιτύας καί 
ενίοτε συνοδευόμενα ύπό τών γεννητόρων αύ
τών. Πολλάκις δέ πολλά πρόσωπα λαμβάνουσι 
θέσιν μέν έν ένί καί τφ αύτφ χαμηλφ και έπι 
μήκει έλκύθρφ. “Αμα δέ τφ συνθήματι, διά τής 
Ανακράξεως «αφετε ελεύθερα» Απέρχονται κυ
λιόμενοι μεθ’ δλων τών συμπαρομαρτούντων 
κινδύνων τής κατωφερείας, αφίνοντες πολλάκις 
καθ’ δδόν ένα τών επιβατών, όστις καί αυτός 
κατέρχεται Ακουσίως του κυλιόμενος ή καί πα
ραθύρων έν γελοία: καταφορά καί τούς συν
τρόφους του (Είκ. (ί).

Πολλάκις δ ρωμαλεότερος δλων, λαμβάνων 
θέσιν όπισθεν δλων προσπαθεί νά διευθύνη τό 
Ακούσιον όχημα διά μέσου μακράς ράβδου, ήν 
σύρει επί τής χιόνος. Άλλα πολλάκις αί προσ
πάθεια! των Αποβαίνουσιν είς μάτην.

Έν τή Νορβηγίμ, χώρα ορεινή μεστή Απο- 
κρήμνων κλιτύων καίΑπορρώγων βράχων, συμ
βαίνει καθ’ έκάστην, ώστε γιιναΐκες καί παιδία 
νά κατακρημνίζονται έν τή φορρ τής μεγάλης 
ταχύτητος ύπό τοΰ μνηστήρος, πατρός ή Αδελ
φού καί νά ρίπτονται έπϊ γρανητιώδους βρά
χου ή κορμού δένδρου καί vd κατασυντρίβωσι 
τήν κεφαλήν. Είς νορβηγό; Αξιωματικός, λαμ
πρός σπόρτμαν, διηγείται, ότι ύπέστη 
πολλάκις σύνθλιψιν τοΰ βραχίονος, τής κνήμης 
ή τής πλευράς είς τό Αξιέραστον τοΰτο παίγνιον 
τοΰ σκί. Έν Στοκχόλμη ή παιδία αύτη έγενι- 
κεύθη. Έξωθι τής πόλεως υπάρχει διοργανω- 
μένη ή άσκησις τών τεχνητών ρωάσικών δρέων, 
δπου μέγα πλήθος δοκιμάζει καθ’ έκάστην τάς 
συγκινήσεις, Ιδίως κατά τάτ έορτάς και τάς κυ- 
ριακάς. Τά φορεία διαδέχονται δλληλα Αδιακό 
πως, κατάμεστα πλήθους έξ Ανδρών γυναικών 
καί παίδων, Αστραπιαίως άνω · κατερχόμενα τάς 
Ανωφερείας καί κατωφερείας έν γέλωσι καί 
κραυγαϊς, πολλάκις δέ καί έν οίμωγαίς καί δα- 
κρύοις, όπόταν άπευκταΐόν τι διακόψη τήν 
ευθυμίαν καί χαράν.

Καί πώς νά μην γελάση ή καί Ανακαγχάση 
τις έπι τή θέα χονδρού τίνος κυρίου, άκρως σε
βασμίου, φέροντος μέγαν πλατύγυρον πίλον, 
μακράν γενειάδα καί δίοπτρα άνωθι μικρότα
των δφθαλμών καί λαμβάνοντα θέσιν μεταξύ 
παιδιών καί γυναικών ; ή χονδροσώμου γυναι- 
κός παρακολουθούσης έκ τοΰ πλησίον τήν κό
ρην ή Ανεψιάν της καί ένσοβαρότηα και σιωπή 
λαμβανούοης θέσιν παρ’ αύτή καί μετά τής 
πρώτης κατωφερείας νά ρηγνύη Απελπιστικός 
έκ φόβου κραυγάς ;

Μικρά τις Ανισσόροπος κίνησις ή Αναστεναγ
μός τοΰ φορείου Αποβάλλει τόν σωματώδη κύ
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ριον ή τήν στρογγυλήν κυρίαν έκτος αυτού, ήτις 
δίκην Ανθρώπινης σφαιρική; μάζης φέρεται 
Ακουαίωςμετάταχυτητος πρός τήν κατωφέρειαν.

Κραυγαί, φωναί καί γέλωτες Αντηχοΰσι παν- 
ταχόθεν καί παρερχομένης τής συγκινήσεως 
συνεχίζεται ή διασκέδασις.

Οί Σουηδοί είσί σχεδόν πάντοτε έξαίρετοι 
ναυτικοί. Είθισμένοι παώιόθεν είς τήν διαχεί
ριση» τής ίστοπλοίας, κατέχυυσι ίδια ιστιοφόρα 
πλοία, σ»ς καί είδος «yacht τών πάγων» δίκην 
σχημάτων μετά ιστίων καί συναφών έξαρτημά- 
των, φερομένων έπϊ πανοπατίδων καί μετακι
νούμενων ύπό τού μικρότερου ότι Ανέμου. Τά 
αερόπλοια ταΰτα διανήουσι σημαντικά; Αποστά- 
σε-ς μετά μεγάλης ταχυτητος, Αλλά δυσκόλω; 
διευθύνονται καί σταματώσιν, ώς μή υπάρ- 
χοντος ικανού πηδαλίου καί καταλλήλου βάσεως. 
Σπανίως δέ ήδη τά μεταχειρίζονται.

Άπλούστερον δμως γίνεται χρήσις καί έν 
Γερμανίφ επίσης τής μετ’ Ιστίων πεδιλοπαγο- 
δρομίας. Ό παγοδρομεύς προβάλλει τφ Ανέμφ 
ίστίον Ικανών μέτρων ύψους καί Αμέσως με
ταφέρεται μετ’ αυτού. Ούδέν εύχαριστότερον 
τών ωραίων ταχύτατωνΙλιγμών, αλλά καί έπι- 
κινδύνων άλλως τε, μεσολαβούντων καί τών 
ύπό πλήθους πολλάκις ούτω παγοδρομούντων 
έπϊ τοΰ αντικατοπτριζόμενου λείου κατόπτρου 
τής ωραίας λίμνης. Δύναταί τις νά τούς παρο · 
μοιάση πρός χρυσαλλίδας ή φανταστικά πτηνά 
έπιχαρίτως ιπτάμενα άνωθι λίμνης.

Παγοπέδιλα, σκίς καί έλκυθρα είσί τά μόνα 
εργαλεία τής ωραίας ταύτης χειμερινής άσκή- 
σεως, τά όποια ίσως πολλοί νομίζουσιν, δτι 
έφευρέθησαν προ ούχί πολλών έτών, ενφ ο 
λαό; τά έχρησιμοποίει έκ παλαιοτάτων χρόνων 

Vi; πρακτικωτέρους σκοπούς. Ουδέποτε δέ βε
βαίως θά τά εγκατάλειψη, ένόσω αί συνήθεις 
συνθήκαι τοΰ χειμώνος καί τοΰ νυν κλίματος 
τής χώρας των εξακολουθούν κατισχύουσαι.

Ό χειμών πραγματικώς δέν επιβάλλει ποσώς 
ανακωχήν είς τήν εργασίαν τών Ανθρώπων έν 
ταϊς έξοχαΐς ώςκαίένταΐς πόλεσι, τουναντίον δέ 
τήν εντείνει εις τινα μέρη ένεκα τής κακής κα- 
ταστάσεως καί διατηρήσεως τών οδών, δπου ή 
κυκλοφορία καθίσταται δυσχερής καί είς σημεία 
τινά Αδύνατος- είς δέ τά βάρεια μέρη τής Σουη
δίας τό ΰδωρ κατακλύζει τά πάντα καί ή συγ
κοινωνία έκτελείται δι’ ίππων. "Οταν όμως 
επέρχεται ή χιών χρησιμοποιούνται τά έλκυθρα, 
καθόσον τά πάντα καλύπτονται δι’ αύτής καί η 
συγκοινωνία δι' ίππων καί τών ποδών καθίστα
ται δυσχερής. Οδτω δέ τοποθετούσαν έμπη- 
γνυοντες έν τή χιόνι καί τφ πάγφ νέας έλάτας 
κλαδευμένας είς κατάλληλα σημεία, έμφαίνοντα 
τήν δδόν, ήν δέον τά έλκυθρα/’ Ακολουθήσωσι- 
καί φυσικά λαμβάνουσι τάς μάλλον ευθεία;
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δδούς* οί ποταμοί, αί λίμναι, τά ίλη προτιμιόν
ται τότε, διότι άνωθι αυτών σχηματίζονται αί 
όμαλώτεραι έπιφάνειαι (είκ. 6).

Οντως έχόντων των πραγμάτων αί μεγαλεί- 
τεραι μετακομίσεις έμπορευμάρων και δημη
τριακών καρπών γίνεται εν όόρητ χειμώνος.

'Η κυριωτέρα βιομηχανία του τόπου είναι 
ή έκμετάλλευσις τών δασών κατά τον χειμώνα 
δέ συνέρχονται έν ταϊς δάσεσι μέγα πλήθος ερ
γατών προς τούτο* καί αυτοί οί γεωργοί καί 
κηπουροί προσφέρουσι τότε τούς βραχίονας των, 
τά .τέκνα των καί τά ζώα των εις μεγάλος ?.κ· 

μεταλλευτικός εταιρείας τής ξυλείας. Βλέπειδέ 
τις τότε μετά παραδοξότητσς χιλιάδας τοιοΰτων 
έργατών έστρατοπεδευμένους έντός καλυβών, έν 
ώρςι άναπαύσεως, τήν δέ ήμέραν καταβάλλον
τας τάς γ γαντώδεις πεΰκας, καταμερίζοντας αυ
τός καί μεταφέροντας τούς άπογεγυμνωμένους 
κορμούς επί άτρόχων συρτών άμαξίων παρά 
ταΐς άκταϊς τών ποταμών καί ρυάκων* άμα δέ 
τή διαλύσει τής χιόνος τά δάση έρημοΰνιαι έκ 
νέου καί άπασαι αί χεΐρες αύται χρησιμοποι
ούνται εις τήν Ιστιοπλοΐαν καί τά πριστήρια.

Αυτός λοιπόν εΐιαι δ Χειμών εις τά βόρεια 
αδτά μέρη. Είναι παντοδύναμος, μεταβάλλει εν
τελώς τήν δψιν τής χώρας καί έπι βάλλει ε’ς 
πάντα τά ζωικά δντα συνθήκας ζωής τοσοΰτον 
είδικάς καί διαφορετικός τών μεσημβρινών με
ρών, ώστε καθίσιαται μετά τών συμπαρομαρ- 
τούντων αύτφ εργασιών, ψύχους, χορών, ασκή
σεων, οίκογενειακών εορτών έν ύπαίθρφ καί έν 
τφ οϊκφ, λίαν αγαπητός καί επιθυμητός καί 
καθ’ έκαστον έτος τον υποδέχονται μετά τών 
πρωτων νιφάδων έν χαραΐς καί τυμπάνοις.

Ό λευκός ούτος χειμών διαρκεΐ άλλως τε 
πολύ καί άμα πλησιάζει νά παρέλθη, έορτά 
ζουν επίσης τήν λήξιν του. 'Η εορτή αΰτη τε
λείται τόν Μάϊον καί είναι λαμπρά, έορταζο- 
μένη έπισήμως ιδίως εις τό Ούπσάλ, πανεπιστη
μιακήν πόλιν, κατοικουμένην ύπό ενθουσιώδους 
νεότητος.

Τό εσπέρας έκάστης 1ης Μαΐου οί φοιτη- 
ταί καί σπουδασταί άναρτώσιν έπί τών ράβδων 
τό λευκόν εκ κατηφέ πιλίκιόν των, δπερ θά 
φέρωσι καθ’ δλον τό θέρος. Τήν εσπέραν συνα
θροίζονται καί μεταβαίνουσι πάντες εις τό δε- 
οπόζον τήν πόλιν των άρχαΐον φρούριον, δπου 
έν τφ μέσφ άπειρου πλήθους άναμένοντος, ό
πως εις τούς αρχαίους χρόνους οί ίερεϊς έτέ- 
λουν μυστηριωδώς τήν λατρείαν τής φύσεως, 
ςίδουσι τούς ωραιότερους ύμνους των. ”0 εις 
είνε Αφιερωμένος εις τήν έξύμνησιν τής άνοί- 
ξεως (σημειώσατε οιι συχνάκις χιονίζει διαρ- 
κούσης τής έοριής ή φυσά δυνατός βόρειος 
άνεμος) καί άλλοι εις τήν έξύμνησιν τής φύ
σεως καί τής γυναικός. Έν ταύιω ή περιβάλ- 

λουσα τό μέρος παιδιάς φωτίζεται διά μιας ύπό 
απειραρίθμων πυρσών κρατουμένων ύπό τών 
χωρικών.

*0 τόπος· ούτος ολόκληρος έπικοινωνεϊ έν 
μια καί τή αυτή σκέψει, έν μια καί τή αυτή 
ορμή πρός τήν μέλλουσαν ν’ άνακύψη νέαν 
αύραν τής άνοίξεως, διότι ό χειμών αυτός 
παύει άποτόμως. ’Αμέσως χιόνες καί πάγοι 
καιαστρέφονται καί διαλύονιαι προ τής ερχό
μενης μεγαλοπρεπούς Ακτινοβολίας τοΰ ήλιου 
καί τής ζωηρός θερμότητος αυτού. 'Ο χειμών 
ούτω φεύγει καί άμέσως Αναφύονται τά Ανθή- 
λια καί ή χλόη.

Άπό τού χειμώνος έν πλήρει θέρει ή διάρκεια 
ειιε μόλ’ς δύο εβδομάδων. Ούδαμού άλλωστε 
ή μετατροπή αΰιη συντελείται τόσον ταχέως, 
χωρίς νά έπιφέρη εις τάς ψυχάς εύθυμον μέθην.

Καί έν τούτοις παρά τήν ώραιότητα, μεγα
λοπρέπειαν καί χαριιωμένην άπόλαυσίν του, ή 
αλήθεια είνε δπ ό χειμών είνε ή είκών τοΰ θα
νάτου, καθόσον άπειρος ένθουσιασμός πάλλει 
εις τήν καρδίαν τού Ίνθρουτου άμα τή αυγή 
τής άνοίξεως, ήτις είνε δ θρίαμβος τής παγ
κοσμίου καί αιωνίου ζωής.

Φ ΠΡΙΝΤΕΖΗΧ
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ΓαΙαι-ομμάτα άμοριρονίιά, τετράξανθη παρθένα, 
ποΰχι θεά; αχνότατης &&ιχχη ώραιότη 
και πούκαψι ποΚών ιίν^τών τά βτήθιια era-era 
άπέθανεήίτιχη ‘ςτήν ανθηρή τΊΰ νειίτη.

Μαραναν τά τριαντάφυλλα, λ άνθοΐ-οαν *ςια χειλάκια 
κι' ixUloavt παντοτιινά τά κΰκκινά ιυνςφύλία' 
σβύοαντ ιά ματάκια τ' ολόλαμπρα άοττράκια, 
ποΰ γέννησαν μις οί καρόιτς μτχαλη ανατριχίλα..,

Πωτιίοω άηί> τά φέρετρα μνρολογοίνε μόνο 
οί συγγενιΐϋ οί δίοτνχοι άφ' ιό μεγάλο πόνο' 
χίλια τραγούδια θάνατον με θλίψι τον; τής λέονν !

Νομίζουνε με δάκρυα Sea πολί.ά κι άν χύσουν 
‘μπορούνε άπη τϋ θάνατο τήν κόρη ν' αναοτήοσνν! 
Τι αυτό αδιάκοπα θοηνοΰν κι* άλάκοπα την κλαίουν .'

Χρ. Κ. Περιστιανίδης

ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΪΤΩΝ

ct {Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου γύλλου).
| β Άπέστειλέ τι; επιστολήν άπροπλήρωτον πρός

φίλον, Si’ ήί άνήγγείλλεν αύτώ απλώς, οιι ά- 
πολαύιι άκρα; υγείας. Ο παραλήπτης βαρέως 

[· φόρων την αφαίμαξιν ταύτ-ην, ε’ς ήν άκουσίως 
S υπεβλήθη, άνταπέστειλε δι' απλήρωτου επίσης 

Γ ταΧ δέματος ογκώδη λίθον μετά της εξής ση- 
» μιιώσεω; : Έν τή; -χαράς, ήν ήσθανθην μαθών,
ί οτι ύγειαίνεις, έφυγεν έκ τοΰ στήθους μου το

ΐ βάρος τοΰτο, το όποιον καί σου στέλλα»».
Ή υπερβολική τότε διατίμησις των επιστο

λών, τό ατοπον τή; αναλογώ; τή; άποστάσεως 
διαβαθμίσεως τοΰ τέλους και τό παράλογον τής 

■■ ύπό τοΰ παραλήπτου πληρωμή; αύτοΰ υπήρξαν 
τά κύρια σημεία, ών τήν διόρθωσιν έζήτησεν εν 
έτει 1837 παρά τής 'Αγγλικής Κυβερνήσεως ό 
πολύς Rowlant Hill δε’ υπομνήματος αύτοΰ. 
Συνέλαβε δε ούτος τήν Ιδέαν και εκ τοΰ εξής 
χαρακτηριστικού γεγονότος.

Ταξειδεύων ό Hill εις Ιρλανδίαν καί διανυ- 
κτερεύσας είς τι ξενοδοχείου μικρά; πόλεως, πα· 
ρέστη μάρτυς τής έξης σκηνής έν ώρα, καθ' ήν 
ο ταχ. διανομευς έκόμισεν επιστολήν πρός τήν 
κόρην τοΰ ξενοδόχου παρά τοΰ έν Λονδίνφ ευ
ρισκομένου μνηστήρος της.

Ή κόρη αφού περιειργάσθη πρός στιγμήν έ- 
ξωτερικώς τόν φάκελλον τής έπιστολής έπέστρε- 

φε μετά δυσφορίας αυτόν εις τόν διανομέα, διότι 
δεν είχε νά πλήρωσή, ως Ζιετείνετο, τό τέλος 
τής έπιστολής, ήτοι έν σελήυιον καί 2 πέννας ώς 
ήτο ή μεταξύ Ιρλανδίας καί Λονδίνου ταχυδρ. 
διατίμησις κατά τήν εποχήν εκείνην .

Τότε ό Hill έγερθε'ις παρενέβη και παραλα
βών τήν επιστολήν ένεχειρησεν εις τήν νεάνιδα, 
πληρώσας αυτός εξ ιδίων τό τέλος.

Ή νεάνις, άποχωρήσαντος τοΰ διανομέας, 
αφοΰ ηύχαρίστησε τόν ξένον, τώ είπεν, οτι δεν 
τφ έχρησ'ιμευεν πλέον ή επιστολή, διότι δ,τι 
ήθελε νά μάθη έξ αυτής τό έμαθε και οτι έσω - 
τερικώς.ο χάρτης ήτο αγραφος.

Ό Hill έξεπλάγη και εις απορίαν του, ζητή· 
σαντος έξηγήσεις, ώμολόγησεν ή κόρη, ότι πρός 
αποφυγήν τοσαύτης υπέρογκου πληρωμής διά 

' μεταφοράν έπιστολής έκ Λονδίνου εις Ιρλανδίαν 
ειχεν έπινοήση μετά τοΰ μνηστήρας της τό τέ
χνασμα τοΰτο, καθορίσαντες προηγουμένως κρυ ■ 
πτογραφικά τινα μικρά σημεία, τά οποία θά 

έγραφον έπί τοΰ φακέλλου καί 8ι’ ών θά έπλη· 
ροφοροΰντο αμοιβαία»; περί τής υγείας των καί 
άλλων προχείρων ανακοινώσεων, γωρις νά έχω- 
σιν ανάγκην νά λαμβάνωσι καί άποσφραγίζωσιν 
επιστολας,πληρώνοντες τοσοΰτον υπέρογκα τέλη. 
Ειτα δέ έπέσυρεφον τούς φακέλλονς εις τόν δια
νομέα προφασιξόμενοι αδυναμίαν πληρωμής.

Ό Hill μειδιάσας τότε και λαβών αφορμήν 
έκ τοΰ ευφυούς τούτου τεχνάσματος, έσκέφθη 

τίνι τρόπω νά περισταλωσιν αί καταχρήσεις και 

κατέληξεν εις τήν υποβολήν υπομνήματος, έν 
ώ προετεινε τον περιορισμόν τον τέλους είς έν 

penny γενικώς και ανευ περιορισμού αποστά 
σεων, ώς καί τήν προπληρωμήν τών ταχυδρομι
κών τελών.

Συνάμα δε έπρότεινε πρός ευχερή ευκολίαν 
καί έλεγχον τών είσπραττομένων νά έπικολλάται 
γραμματόσημον έπί τής έπιστολής.

Τό υπόμνημα και αί προτάσεις έγένοντο παρά 
τή; Κυβερνήσεως δεκται, μόνον δέ κατόπιν έξε- 
γέρσεως τή; κοινής γνώμης καί τοΰ τύπου έφη- 
φίσθη τή 17 Αύγουστου 1839 νόμος, δι' ού 
καθιεροΰτο τό ομοιόμορφον τέλος, ή προπληρω
μή καί τό γραμματόσημου.

— Ή έφεύρεσις κατά τόν κ. Ch. Gide τού 
γραμματοσήμου “ είνε περίεργος έφαρμογή τής 
κοινωνικής αλληλεγγύης, έξισοΰσα ο,τι έφαίνετο 
τό μάλλον άνισον, ήτοι τήν τεραστίαν διαφοράν 
τών αποστάσεων».

Έν τούτοις ή έξίσωσις τών αποστάσεων δεν 
έπέφερε τό γραμματόσημον, διότι ήδύνατο κάλ- 
λίστα καί ή διαφορά τής άποστάσεως νά υπολο
γίζεται και τό γραμματόσημον νά ύπ,άρχη' αλλ' 
απλώς ή έφαρμογή τής τριπλής μεταρρυθμίσει»; 
τοΰ Hill έν τε τή Αγγλία, και τοίς λοιποί; 
Κράτεσι συνέπεσε νά γίνρ ταυτοχρόνω;. .

Ή έφαρμογή αΰτη υπήρξε διά τήν ανθρωπό
τητα μία τών μεγίστων προόδων τής ανθρώπινης 
διανοητικής, κοινωνικής και έμπορικής αλληλεγ
γύης. "Εκτοτε μία μεγάλη ωθησις, λαμπρά 
αφετηρία πρός τά έμπρός έπετελέσθη καί τά 
αποτελέσματα είσι σήμερον καταφανή.

Άπό τοΰ βίαιου τοΰ 1840 αί συνέπειαι 
κατεδείχθησαν λαμπραι άπό κοινωνικής από- 
φεως, άπό ταμιευτικής όμως αμέσως ουχι βε
βαίως ίκανοποιητικαί, καθόσον τώ μεν 1839 
διημείφθησαν 76,000,000 έπιστολαί καί είσε- 
πράχθησαν 1,633,784 λίραι, τώ δέ 1840 διη
μείφθησαν 169,000,000 έπιστολαί καί εϊσεπρά- 
χθησαν μόνον 500,689 λίραι, ήτοι ή ζημία 

έξίκετο έν δλω περί τά 400 εκατομμύρια 
φράγκα.

Ούχ'ήτον ή ζημία αΰτη δέν σημαίνει απέ
ναντι τών μεγάλων ωφελειών, ά; ή Κοινωνία 
άπεκόμισεν έκ τή; μεγάλης ταύτης μεταρρυθμί- 

σεως.
'Άπαντα τά πεπολιτισμενα Κράτη έσπευσαν 

νά έπωφεληθώσι τών εύεργετημάτων τής μεταρ- 
ρυθμίσεως ταύτης καί εϊσήγαγον άλληλοδιαδόχως 

ομοιόμορφον ήλαττωμενον τέλος καί τα γραμ
ματόσημα κατά τήν εξής τάξιν.

Ήνωμέναι Πολιτίαι τφ 1842
Ή Ελβετία και ή Βραζιλία · 1843
Η Γαλλία * 1849
Τό Βέλγιον » 1849
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Η ΦΥΣΙΣ

Η Αυστρία καί ή 'Ιαπωνία τφ 1850

Ή Δανία και τά 'Ιταλικά Κράτη » 1851

Ή Χιλή, ή Γερμανία καί ή ’Ολλανδία »

Ή Πορτογαλλία »

Ή Νορβηγία »

Ή Σουηδία »

Το Περού και η Ρωσσία *

Ή Ρωμουνία »
Ή Έπτάννησος »

Ή Ελλάς »

Ή Τουρκία *

Ή Σερβία »

Ή 'Ισπανία και τό Μαυροβούνιου »
Ή Βουλγαρία »

1852

1853

1854 

1355

1857

1858

1859 

1861 

1862 

1866 

ίδ’1 
1879

Πρι» η έξετάσωμεν τά αποτελέσματα της εφαρ

μογής τών μεταρρρυθμίσεων τοΰ Hill και παρ' 

ήμιν θά παραθέσωμεν εν συντομίμ τά τής εξε- 

λίξεως των τελών Εν Έλλάδι.

Ευθύς άμα τή ιδρύσει τών Ταχυδρομείων εν 

'Ελλάδι είσήχθη τδ ομοιόμορφον τέλος. Οΰτω 
κατ’ άρχας τούτο ώρίσθη el? 5 παράδες διά την 

μονοφυλλον επιστολήν, 10 διά την δίφυλλου, 

20 διά φάκελλου μέχρι 10 δραμίων και 40 διά 

φακελλον μέχρι 25 δραμίων, οπερ ήτο το ανώ

τατου δέκτου βάρος επιστολής.

Άλλα το ομοιόμορφον τούτο τέλος δεν διε- 
τηρήθη έπι πολύ, καθόσον τφ 1838 τά τέλη 

Ερρυθμίσθησαν άναλόγως τής αποστάσεως υπο

λογιζόμενης καθ ώρας, οΰτω:

τερον δέ ώρίσθη τρίλεπτου διά τό 'Εσωτερικόν 

καά δλεπτον διά το ’Εξωτερικόν.

Τά εξωτερικά τέλη επίσης ήσαυ μέτρια. Τφ 

1833 ή απλή επιστολή έπλήρωνεν έκΝαυπλίου 

el? Χανιά 15 λ., el? Κέρκυραν και Σμύρνην 30 

λ., el? Μελίτην 40 λ., εϊς 'Αλεξάνδρειαν 45 
και εις Τεργέστην 60.

Βραδύτερον τφ 1837 καθιερώθη ομοιόμορ

φου τέλος Εξωτερικού διά θαλάσσης 50 λ.
Τφ 1843 διά Κων)πολιυ καί Κέρκυραν 60 

λ. και εις Τεργέστην λ. 90.

Κατόπιν τής μετά τής Γαλλίας συμβάσεως 

τού 1838 τά τέλη τών διά τήν Γαλλίαν άπο- 
στελλομένων Επιστολών Εκανονίσθησαυ ώς εξής: 

Δια Γαλλίαν και τά? κτήσεις αυτής δρ. 1,12 

■ τήν 'Αγγλίαν και τάς αποικίας τησ » - - -

Καναδόν »

τά Γερμανικά Κράτη

2,24

2,50 

δρ. 1,70—2,24 

’ δρ. 1,12

»
»

ΔΓ Ισπανίαν και Πορτογαλλίαυ δρ. 1,12 

Τώ 1840, έκανονίσθη διά την Σμύρνην τέλος 

30 λεπτών.

Διά Κωυήπολιν επίσης 30 λεπτών. 

Kai διά τήν Μασσαλίαν 80 λεπτών.

Τφ 1852 διά Κωυ)πολιυ, Σμύρνην, Νήσους 

τής Μ. 'Ασίας και Κέρκυραν λ. 30.

Τώ 1860 έψηφίσθη νέος νόμος, δι' ου είσή- 

χθη όριστικώς και παρ ’ ήμιν ή μεναρρύθμισις 

τού Hill.

Τά τέλη ώρίσθησαν διά τάς έπιστολάς el? 20 
λ. μέχρι γραμμαρίων 15.

Απλή επιστολή μέχρις αποστάσεως 10 ώρ. λ. 10

* » »
» » »

» 20 ” » 20

> 40 » » 30

* » » » 80 » » 40

ήτις ήτο ή μεγίστη άπόστασις έκ των τεσσάρων 

κεντρικών γραφείων 'Αθηνών, Ναυπλίου, Σύ

ρου καί Πατρών.

Επομένως το ανώτατου τέλος απλής επιστο

λής ήτο 80 λ. διότι από 'Αμοργού μέχρις 

Αθηνών 80 ώραι=λ. 40. Απ'. Αθηνών μέχρι 

Βονίτσης έτεραι 80 ώραι-=λ. 40. 'Επομένως 

από ’Αμοργού μέχρι Βονίτσης 80 λ (160 ώραι}.

Και τά μεν τέλη δεν θεωρούνται υπερβολικά, 

ήσαυ όμως τερατωδώς βαρέα διά. της άναλόγως 

τού βάρους αύξήοεως αυτών. Ούτως :

’Επιστολή μέχρι 10 γρ. βάρους επλήρωνε 

κατα το ημισυ πλέον τής απλής.

Επιστολή μέχρι 15 γρ. το διπλούν τής απλής 

και οΰτω καθ' εξής :

"Ωστε επιστολή 100 γρ. επλήρωνε 10 '/ι φο
ράς τό άπλούν τέλος, επιστολή δε 195 γρ. τό 

εικοσαπλούν.

Διά τά δείγματα καά τάς Επιτόπιους επιστο

λής το ήμισυ τών συνήθων επιστολών.

40 λ. /ιβχρι 30 ΊΡ·

60 50 »
Διά τάς 'Εφημερίδας :

1 λ. /ιεγρι 30 γρ.

2 » > 60 » κτλ.

Διά τά
GvrvTra ί

4 λ. μέχρις 10 γρ. κτλ.

Διά τά βιβλία :

10 λ. μέχρις 100 γρ.

τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν τώυ νέων Ελλη

νικών Χωρών» μέχρι τέλους τής επιστρα— 

τεύοεως.

Ένάριθμαγραμματόσημα (εισπρακτέου τέλους] 

έξεδόθησαν παρ' ήμιν τω 1875 και τώ 1902.

Τέλος έξεδόθησαν τώ 1897 υπό τής Τουρκικής 

Κυβερνήσεως γραμματόσημα τής Θεσσαλίας 

κατά τήν μετά τον άτυχή πόλεμου τού έτους 

εκείνου κατοχήν ήσαυ όκταγωνίου σχήματος, 

έφερον τδ τουρκικόν Εθνόσημου και τήν γέφυραν 
τής Λαρίσσης έκ πέντε κλάσεων 10, 20 πομά

δων και 1, 2, 5 γροσίων.

*
Τά αποτελέσματα τής εισαγωγής καί παρ' 

ήμιν τής μεταρρυθμίσεως τού Hill υπήρξαν Ικα

νοποιητικά, διότι ακριβώς από τού έτους τής 

εφαρμογής τού ομοιομόρφου τέλους καί τής 

προπληρωμής διά τοΰ γραμματοσήμου ήρξαντο 

τά ταχυδρομεία ν' αφίνωσι περίσσευμα.

Τώ 1861 εσοδαδρ. 343,798 έξοδα δρ. 331,373 

» 1862 » » 407,444 » » 393,469

» 1863 » » 439,661 » » 405,166

Καί ταύτα μέν ώς προς τά εσωτερικά τέλη.
Ώς προς δέ τά εξωτερικά τέλη τό ομοιόμορφον 

καθιερώθη τφ 1867, αλλά μόνον διά τήν Ανα

τολήν 4θλεπτον. Μόνον δε από τοΰ 1875 κατό
πιν τής ίδρύσεως τής Παγκοσμίου ταχυδρομικής 

Ένώσεως καθωρίσθη ομοιόμορφον διά τά Κράτη 

τής Ένώσεως 25λεπτον τέλος el? χρυσόι', οπερ 

ισχύει μέχρι τ% σήμερον.
Τφ δέ 1900 έγένετο μικρά μεταρρύθμίοις ώς 

προς τά εσωτερικά τέλη, όριϋθεντων τούτων ως 

εξής : 

20 λεπτά

30

60

Άνω δέ τι
20 γρ.

Αί Εφημερίδες ώρίσθησαν el? 1 λ. άνά 50 γρ
ιά επισκεπτήρια ανοικτού φακέλλου 2 λ. Επι- 

τοπίως, 3 λ- el? τδ εσωτερικόν.

Περιοδικά 2 λ. άνά 50 γρ.
’Ανώτατου δεκτόν βάρος 250 γρ. δι' έπιστο— 

λάς, 1ΟΟΟ γρ- δι' έντυπα και 100 γραμ- διά 

δείγματα.

Τέλος εν ετει 1911 ήλαηώθη τό τέλος τού 

εσωτερικού el? 10 λ. άνά 15 γραμ. ή κλάσμά 

αυτών, ώς έχει σήμερον.

'Η τρέχουσα διατίμησις έχει ώς εξής : 

Συνήθειςεπιστο λ α ί. Μέχρι 1,000 

γρ. 10 λ, άνά 15 γρ.

Εξωτερικού 25 λ. άνά 15 γρ.

'Εντός τής αυτής π ό λε ω ς. 10 λ. 

διά 15 γραμμάρια.

Β ρ αχεί α ι επιστολαί. 10 λεπτά. 

Δελτάρια. 5 λεπτά.

Επισκεπτήρια. 3 λεπτά. 

Έπιτοπίως 2 λεπτά.

'Εφημερίδες, μέχρι 2,000 γραμ. 1. X. άνά 

50 γραμ. ’Εξωτερικού 5 λ. άνά 50.

15

30

100

»
»

βάρους

>
» ·

μέχρι

»
»

100 γρ. 'προστί^νται 10 λ. ara

Επομένως επιστολή βάρους 100 γρ. Επλή ■ 

ρωνε εξ Αμοργού el? Βονίτζαν υπέρ τάς 8 
δραχμάς.

Μετριωτατα ήσαυ τά τέλη διά τάς μεταξύ 

τών νήσων τού Βασιλείου αποστάσεις, όρισθέυ- 

τος τέλους δεκάλεπτου ανεξαρτήτως αποστάσεως

Αί εφημερίδες κατ’ άρχάς έπέμποντο άτελώς, 

ειτα υπεβλήθησαν el? τέλος ενός λεπτού κατά 

τεμάχιον, ανευ διακρίσεως αποστάσεως. Βραδύ-

♦
Τα πρώτα Ελληνικά γραμματόσημα έτεθησαν 

el? χρήσιν κατ’ 'Οκτώβριον τού 1862 εξ επτά 

κλάσεων 1, 2, 5 10, 20, 40 και 80 λ. φέ- 
ρουτα τήν κεφαλήν τού 'Ερμου.

'Εκδόσεις γραμματοσήμων νέου τύπου δεν 

εγένοντο σχετικώς πολλαΐ παρ' ήμιν.
Έκτος τής ρηθείσης έγένετο νέα τφ 1886 έξ 

εννεα κλάσεων τώ 1896, προς ανάμνησιν τών 

’Ολυμπιακών 'Αγώνων εκ 12 κλάσεωυ, τώ 1901 

έκ δεκατεσσάρων κλάσεων, τφ 1906 ’Ολυμπία’ 

κώυ Αγωυων Εκ 14 κλάσεων, επίσης και τέλος 

τω 1911 e* 16 κλάσεων ήτοι : 1. 2, 3, 5, 10, 

20, 25, 30, 40, 50 λ. και 1, 2, 3, 5, 10 

και 25 δραχμών.

*
Διά Β. Διατάγματος τής 26ης Νοεμβρίου 

1912 ωρισθη έκδοσις ιδίων γραμματοσήμων ο διά

Έπι συστάσει έπι πλέον 20 λ. διά τδ Έσω· 

νερικόν, 25 διά τό ’Εξωτερικόν.

Επείγοντα 20 λ.

*
Ήδη θ' άυαφερωμεν ολίγα τινά περί τών 

γραμματοσήμων καί τών γραμματοσυλλεκτών.

Δεν είχε παρέλθει δεκαετία άπο τής εποχής 

τής έμφανίσεως τού πρώτον γραμματοσήμου, 

άτε ήρχισαν ν ’ αναφαίνονται οί πρώτοι γραμ- 

ματοσυλλέκται, οϊτινες δεν έβράδυναν νά οργα· 

νωθώσι καί νά συστηματοποιηθώσιν ούτως ώστε 

έντός ολίγων ετών ε’δι«ά λευκώματα, κατάλογοι 

και συγγράμματα, ήρξατο εκτυπούμενα, κατα- 

στήματα δε ειδικά, γραφεία και περιοδικά συγ 

γράμματα, Σύλλογοι, Διεθνή Συνέδρια, τέλος δέ 

καά χρηματιστήρια κτλ ΐδρύθησαν.

Πολλά λέγονται περ'ι τών σοφισμάτων τών 

χρησιμοποιούμενων ΰπο τών συλλεκτών προς 

πλουτισμόν τής συλλογής των. Τό επόμενον δέ 
εινε λίαν χαρακτηριστικόν υπό εποήτιν ευφυΐας.

Έδημοσίευσέ τις προ τινων ετών αγγελίαν 

εις 'Εφημερίδα, δι' ής έδήλου, οτι τφ άποστέλ- 

λοντι 20 cent, έπέμπετο θαυμασία λιθογραφία 

τού περίφημου ζωγράφου Barris, παριστωσα 

τον Ναπολέοντα Γ'.

Οί άποστέλλοντες έλάμβανον Εν γραμματόση

μου άμεταχείριστον τοΰ 1 cent, παριστόν πράγ

ματι του Ναπολέοντα Γ'. λιθογραφημέυου δε 

υπό τού Barris.

Ό ευφυής συλλέκτης κατήρτησεν ούτως Εν 

τφ μεταξύ έκ τών άποστελλομενων αΰτφ επί 

τών επιστολών γραμματοσήμων την συλλο

γήν του.

Κατ’ άρχάς οί συλλέκται συυελλεγου τα με

ταχειρισμένα γραμματόσημα, επειδή όμως ταύτα 

δεν Επήρκουν, διά τήν μεγάλην κυκλοφορίαν 
τού Εμπορίου των, ήγόραζον άπ' ευθείας έκ των 

ταχυδρομείων και Εξακολουθούν ετι άγοράζοντες 

άαεταχείριστα γραμματόσημα, εντεύθεν δέ ούκ 

ολίγα κέρδη ποσπορίζονται τά ταχυδρομεία·: 

Αί δε Κυβερνήσεις βλέποντες τδ απροσδόκητου 
τούτο κέρδος Εκδίδουσιν ήδη συχνότερου γραμ

ματόσημα διαφόρων κλάσεων και νέων εΙδών.
’Ιδίως πλείστα κρατίδια τής Νοτίου 'Αμερι

κής άνήγαγου εις άληθή επιχείρησιν τήν έκδοσιν 

τών γραμματοσήμων, συχνάκις Επαναλαμβανο

μένων, εφ’ δσον οί μεγάλοι Ενδιαφερόμενοι σχε

τικοί οίκοι σπεύδουσι νά ζητώσι μεγαλας ποσό

τητας Εξ αυτών.

*
Μετά τήν διαρρύθμισιν τών εσωτερικών τα

χυδρομικών τελών, ώς προαυέφερον, τά Ευρω

παϊκά Κράτη ήρξαντο συνευννοούμενα προς 

έξεύρεσιυ μέσου καθορίζοντας ευ ομοιομορφον 

Εξωτερικόν τέλος, αλλά μολουοτι πρις τούτο 

συνήλθου οί άντιπρόσωποι 15 Κρατών κατα 

Μάιον τού 1863 εν Παρισίοις, ούδέυ άπεφάσι- 

σαν όριστικώς, άρκεσθίυτες el? τήν διατύπωσιν 

απλής μόνον ευχής.

(“Enciai ιό lilof).
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Ο Π Τ ρ Ε Τ Ο Σ
[Άφκρονται το!ς α^αστοΐς μοι κ.κ. Λέκψ και Δρίβα iv ΐίειραιεϊ}.

Τά ζήτημα, έφ' ον πρόκειται νά άοχοληθώ/ιεν είναι έχ τών φαινομένων έκείνων, τά όποια ό Ιατροί άπαντή καθ' έχάοτην σγεδά* έν rg κράξει αύτοΰ.Είναι φαιτόμεναν, τον όποιου πάνιες σχεδόν έχομεν αποκτήσει πίκραν πείραν υπό διαφόρους μορφάς *αϊ χάριν τοΰ όποιου ή Γενική καί Ειδική Παθολογία αφιέρωναν ολοκλήρους σελίδας. Είναι τά φαινόμενο» τέλος εκείνο, έφ' οδ έπιστήμονες διάσημοι ώς & Μ. βΰ»- chard, Wunderlich καί Cohnhein έποιήοαντο μακρύς και υπομονητικός έρευνας' φρόνιμον έπομένως νομίζομε* νά άφιερώσωμε* λέξεις τινάς χάριν αύτοΰ.Τρεΐς είναι αί όψεις ύπό τάς όποιας εμφανίζεται και ύπό τάς όποιας δέον να έξεταοθή ό Πυρετός. Έν πρώτης είναι ή περιγραφή τής κλινικής αύτοΰ εικόνας, ειται ή άνάλυοις τών συμπτωμάτων, 3τινα συνιστώσι τήν 
είχόνα τούτην καί κατόπιν ό μηχανισμός καί ή οχοπι- μότης αύτοΰ. θά έξετάοωμε* τάς διαφόρους ταύτας πε- ριπτώαεις κατά σειράν, άρχόμενοι άπό τής πρώτης.Αια τόν κλινικόν πυρετός καλείται τό σύνδρομο* εκείνο, υπέρ έχ#ι·ώς ουσιώδεις χαρακτήρας τρία συμπτώματα' τό έντονον ρίγος, τήν υψηλήν θερμότητα χαϊ τόν άφροναν ιδρώτα.

Κατ' άρχάς θά μαραιηρήσωμεν νά καθίσταται ώχραν to χρώμα τοΰ πυρέσσοντος, ψΰγ,ος δε νά χαταλαμβάνη τά άκρα και τήν επιφάνειαν τού κορμού τον, τό δε δέρμα ταυ νά καθίσταται συγχρόνως σκληρόν καί τραχύ, θή άντιληφθώμεν έτιίοης φρικίαοιν τοΰ αρρώστου, ελαφρά* εν αρχή, μόλις έκοεσημαομένην, ή όποια όμως βαθμηδόν καί κατ' όλίγο* γίγνεται μάλλον ϊντονος τέλος μετατρέπεται εις ρίγος και προκαλεΐ έν τή καταοτάοει ναύτη τριγμούς τών όδόντων.
Χρόνος μακοός δέ* παρέρχεται άπό τής έμφανίσεω; τού ρίγους, δπότε αύτό μεν έξαλείφεται, θερμότη; δε δρχεται νά καταλαμβάνη ιόν ασθενή. Η θερμότης αΰτη είναι ελαφρά και ασήμαντος έν αρχή, κατόπιν δμως καθίσταται έντονος κιί ανυπόφορος. Ό ασθενής νομίζει 

εαυτό» ριφΰέντα έν πραγματική καμίνι? καί επομένως βλέπομε* αύτόν νά έπιζηνβ παντοιστρόπως μέσο* άνα- 
κουφίοεως. Τοιουτοτρόπως ίνθεν μεν άφαιρεΐται τά κλινοσκεπάσματα καί αποκαλύπτει τό στήθος, ένθεν δέ αναπνέει ίσγυρώς καί διαφοροτρόπω; κινείται. Ό καί— οων θα διαρκέοη όσον καί τό ρίγος, δύο σέρας πεοίπον, και τότε ιδρώς αφθστο; θά περιλούοη τόν πάογμγντα, ώστε θα τφ παραογη πραγματικήν άνακούφισιν. Ή παΰοίς τής έκλύοεως τοΰ ιδρώτας βά οημάνη καί τήν λήξιν τοΰ πυρετού.

"Αν ‘ά πράγματα, σνμβώοι τοιουτοτρόπως εύοιακό- μεθα προ τοΰ άπλουστέρου τών πυρετών, πυρετού τόν όποιον άπαντώμεν επί ουραιμίας καί ΐλομιάνοειος. Συνήθως δμως τά φαινόμενα ταΰτα άλλως έξελίοοονται.Παρατηρούμε* τφ 5ντι ενίοτε διαφοράν I* τφ τρόπψ τής έμφανίοεως καί λήξεως τοδ πυρετού, διαφοράν δ’ επίσης έν τή διαρκείς καί ένιάσει τών συμπτωμάτων τον, ώς επίσης βλέπομε* έπανάληψιν τών πυρετικών προσβολών.Εντεύθεν' προκνπιονσι ,-τοικίλ,α είδη πυρετών, πρός

καθορισμόν τών όποιων ή κλινική έπιοτήμη εδημιονρ- βηοε οωρτίαν ίλην επιστημονικών ορών.Τοιουτοτρόπως όταν ή Ιναρξις ή άλλως είπεΐν ή εισβολή τοΰ πυρειοΰ γένηται αμέσως, τότε ούτος καλείται άπάτο/ιος, δτανϋ βραδέως, καλείται ύπουλος. Εις τοός πρώτους καταλέγεται η πνευμονία, έλομίανσις κλπ· Εις τούς ύπούλους ό τυφοειδής πυρετός και άλλοι, Οί απότομοι πυρετοί κατ' απαράβατο* κανόνα συνοδεύονται πάντοτε ύπό ρίγους, οί ύπουλοι σπανιώτστα. Όοάκις ή διάρκεια τοΰ πυρετού είναι ομικρά, τότε οδτος άπο· 
καλίΐιαι βραχύς, μακρύς δ» λέγεται ε* τή ίναντίφ περί- πτα'ισει.

Πιβανυν τά συμπτώματα τοΰ .πυρετού νά μή ώσιν έντονα, δυνατόν δμαις εις δλλας περιπτώσεις νά ώσιν έκ τών έντονωιίρω*. Εις τήν πρώτη* περίπτωοιν <5 πυρετός θά δνομασθή έλαφρός, έν δέ τή δεύτερα βαρύς.'Ενίοτε ό πυρετός άπαξ ύποχωρήοα;, ουδέποτε πάλιν αναφαίνεται καί τότε καλείται απλούς. "Αλλοτε δμως επαναλαμβάνεται και δή κανονικώς τήν δεύτερον, ή καί τρίτην ή καί τι/ν Τετάρτην άπ'ί τής έ/ιφανίοεαις. Παρατηρείται δε δτι ό χρόνος τής κατ’ έπανάληψιν προσβολής είναι πάντοτε ό αυτός. Οΰταις Λν ή πρώτη εκρηξις έοημειώάη περί τήν τρίτην μεταμεσημβρινήν ώραν καί ή δεύτερα καί ή τρίτη εκρηςις κατά τόν αυτόν χρόνον ΰά οημειω&ή. Kai Sv μέν ή πυρετική επανάληψις τελείται 
κο&* έκάοτην, τότε δ πυρετός καλείται άμφιμερινός, αν δέ κατά πάσαν τρίτην ημέραν καλείται τριταΐος, και 
αν κατά πϋοαν τετάρτην τότε λέγεται τεταρταίος. Πλήν τούτων δμως μνημονεϋουοιν καί τού πεμπταίου καί έκ ,ταίου πυρετοΰ χ.λπ·

‘Αλλά πλήν τών μνηο&έντων πυρετών νπάρχι.υοι κοί οί διπλούς άμφιμερινός, διπλούς τριταΐος καί διπλούς τεταρταίος, οϋτω καλούμενοι, δοοι εμφανίζονται ούχί απαξ, αλλά ί<; κατά πάσαν τρίτην και τετάρτην ήμέραν.
Αιαρχού>οης τής έμπνρέτου καταστάοεοσς ή θερμοκρασία έμφανίζει διακυμάνσεις τινας αίτινες άκολουθοΰσι τόν λπόμενον κανόνα. Τήν μέν πρωίαν ή θερμοκρασία κατέρχεται, την δε εσπέραν άνυψοΰται ίτου&όπερ άλλως τε συμβαίνει καίέπίφυα<ο.1θ',·ικ>}{ καταςτάοεως). "Αν 4 πυρετός συμμορφοΰιαι πρός ιόν προκείμενον κανόνα λέγεται κανονικός, αν δε πορεόετ,α άντι&έτως καλείται άντίοτροφος- Προκειμέτον τέλος περί τών μορφών τοΰ πνοετοΰ. άναφέρουσιν οί συγγραφείς τήν διαλείπουοον μορΐ'ρν, την ύφέοιμοι'. την ύποσυνεγή καί τήν συνεχή. Κατά τήν πρώτην ό πυρετός έμφανίζετα' υπό τήν μορφήν παραξυ· ομών, κατά τα διαλείματα τών όποιων ή θερμοκραοια καθίσταται καί πάλιν φιοωλογική. Κατά τήν δευτεραν μορφήν ή θερμοκρασία παρουσιάζει καταφανείς πτώσεις, μή έςικνουμένας δμως μέχρι τού φυσιολογικού, τούθ 'δπερ τήν διαστέιλεί τής προηγούμενης. Κατά δέ τήν συνεχή μορφήν παρατηρεϊται άπόΐι τοί όμοιότρ; οχεάόν μεταξύ πρωινής κπί έσπεοινής θερμοκρασίας.Εξελισσόμενου τοΰ πυρετού διαταραχαί τι>·ες έ* Τϊί λειτουργία τών διαφόρων αι'οτρμάτων βά έφελκΰσοιαι τήν προσοχήν τοΰ παρατηρητού. Αί διαταραχαί αύια1 ά-

νάλογοι ούσαι προς τήν σφοδρότητα τοΰ πυρετικού φαινομένου εχουσιν ώς επεται.Άπό τον πεπτικού : Θά πτιρατηρηοιομεν ποουτιχήν καί ποιοτικήν άλλοίωσιν τοΰ σιέλου. Καί ύπό ποσοτικήν μεν εποψιν i σίελος θά ίλαττωθή, ποιοτικές δε θά ύπθ· σιή ότέ μέν αυξησιν, ότέ δε έλάττωσιν έν τβ δραοτικότητι τής πτυελίνης. Έκ τής έλαττόισεως έξ άλλου τών υδαρών στοιχείων τοΰ σιέλου θα έπέλ&η οτυγνόιης του στόματος, ώς έκ τής οποίας τά επιθηλιακά κύτταρα τής ανω έπι- φανέλας τής γλώσοι/ς αποξηραινό/ιε>·α καθίστανται λευκά καί δημιουργούσι τό γνωστόν έκεΐνο τής γλώσσης έπίχριομα, τό όποιον τοσαύτην διαγνωστικήν σημασίαν έχει επί πυρετού.
Εν τψ γαστρική νγρψ τό μεν ύδωρ, όξύ θά άποβή ΐλασσον καί άδρανέστερον, ή δέ. 'πεψίνη έξ αντιθέτου θά καταστή δραοτικωτέρα. Τά αποτέλεσμα δμως παραμένει 

τό αύτό, δηλαδή πάντοτε παρατηρούμε* έξαοθένηοιν τής πεπτικής ισχύος τού στομάχου. Έζ δλων δμως, τώ* πεπτικών υγρών ή χολή άναμφιλέκτως δέχεται τό ισχυρότερου πλήγμα, διότι ου μόνον θά έλατιωθή οημαντι- κώ;, άλλα καί ή ούστασις αυτής θα καταστή άλλοία. Τοιουτοτρόπως θά παρατηρήσωμεν έλάττωσιν τοΰ ειδικού βάρους αυτής, ώς εκ τοΰ όποιον ή χολή πυκνότερα γιγνομένη θά λαμβάνη είς τάς χολοφόρους οδούς καί έν τή καταστασει τούτη άποροφονμένη ύπο τον αίματας δύνοται νά προκαλέση δυσαρέατσυς έπιπλσκας. Ή συνέπεια τής τοιαύτης άλλοιώοεως τών ύγρών είναι ευνόητος. Τά θρεπτικά στοιχεία μή ύφισιάμενα τήν δέουσαν διά- θρυψοι θα ά-ποβληθώσω άχρηοιμοποίητα, Άλλ* οί μόνον τοΰτο. Ώς διδάσκει ή βιολογική χημεία, αν τά Αν κώματα δεν ύποστώαιν τήν πρέπουσαν πέψιν καθίστανται τοξικά, εισερχόμενα δ’είς τόν οργανισμόν έπιφέρουσι δηλητηρίαοιν έπιπρόοθειον.’Από τοΰ άναπνευοτικοΰ έχομεν έπαύξηοιν τοΰ αριθμού τών αναπνευστικών κινήσεων.‘Από τοΰ κυκλοφορικού θά οημειώσωμεν διαταραχάς σύκ όλίγας. Καί πρώτον ή έπιτάχυνσις τών παλμών τής καρδίας είναι ό αχώριστος δορυφόρος τοΰ πνρετοϋ- Εις δεδομένη* τενα στιγμήν οφυγγομετροΰντες τό πυρέσσο* άνομον, δυνάμεθα νά μετρήσαιμεν 80—-100—130 σφυγμούς κατά 1 αν μάλιστα πρόκειται περί παιδιού ό σφυγμός δύναται νά φθάση τόν αριθμόν 180· Ή πίεσις τού περιφερικοΰ άρτηριακοΰ συστήματος έχει καταπέσει, αύξηί>ρ δε τούναιίον ή τοΰ κεντρικόν. Η θερμοκρασία τοΰ αίματος έχει φθάοει εις τό ItOlt plus ttUi'a. Αότή 
ή φυσικοχημική ούοτασις τοΰ αί'αατος τχετ ύποοτή τρο- ποποίηοιν. Τοιουτοερόποις ούχί μόνον τό ειδικόν βάρος αύτοΰ έχει αύξηθή,άλλά καί ή αλκαλική τσυ άνιίδραοις παρατηρούται ήλαττωμένη. Ό άριθμός τών λευκών αιμοσφαιρίων έπολλαπλασιάσθη, τών δε ερυθρών έσμι- κρύνθη, τούτων δμως ύπό τόν δρον διπλασιασμού καί τρίπλασιαομοΰ κατά τό στάδιον τής αποθεραπείας.Άπό του ουροποιητικού έχομεν έπαύξηοιν τής τοξικά- τητος τών οΰροτν. Ποαότης ούρων πνευμοναόντος εΐοα- γομένη είς τό σώμα κονίκλου προκαλεΐ τετανικά φαινόμενα, ώς άπέδειξεν ό Λ/. Bouchard. 7άς κακοήθεις ταύτας ιδιότητας Τ"ΰ οΰρου άποδοτέον είς δύο παράγοντας. Πρώτον μέν εις τήν πληθώραν τών έν αύτφ χρωστικών καί τών άλάιων τοΰ ασβεστίου, δεύτερον δε είς τήν παρουσίαν τών προϊόντων τής άναλΰοεω; τ&ν μή τελείακ έν τι^ εντέρφ διαλι/θέντων λευκωμάτφν. Το πο- οϋν τής ουρίας, οπερ απεκκρίνεται έπ'ι έμπνρέτου κατα- οτάοειος είναι κατά κανόνα άνώτερο» εκείνον οπερ απεκκρίνει ατομον φυσιολογικής έχω*. Τό φαινόμενο* είναι 
πολύ φυοικάν, αν λαβωίιεν ΰπ’ έψει τήν Τεραοτίαν άναλν σιν λευκωμάτων, ήτις γίγνεται έπί πνρέξεως. δυνατόν δμοις νά σνμβή καλ τά αντίθετον. Καί ύαάργαυαιν δνταφ ο! κακοήθεις πυρετοί τοΰ Gubler, κατά τους δποίους ή άπεκκρινο/ιένη ούρια είναι έλάγμοτος. Εις τάς περιπτώ

σεις ταύτας πάντες βεβαίως εννοούοιν, οτι ή πρόγνωσις είναι έκ τών βαρύτερων.Τά άπό τοΰ κινητικού φαινόμενα είναι ανάλογα πρός 
τόν βαθμόν τοΰ πυρετού. Καί δοάχις με* πρόκειται περί έλαφρσ,ς πνοίξεονς θά παρατηρήαωμτν αδιάλειπτο» κίνη- αιν τοΰ άτόμου, όοάκις δέ πρόκειται περί βαρυτέρον πυρετού, θά έ'χωμεν έντελή ακινησίαν καί άποχαυνωσιν.Ό ίδιος κανών ισχύει καί διά τά άπό τοΰ θνμικοΰ φαινόμενα. "Οθεν έπί μέν έλαφρας πυρετικής κινήαεως ή Ουνείδησις μακράν τού νά είναι συγκεχυμένη διατελεί διαυγής, αν δμως ό πυρετός ένταθή, φθάση δέ ιός ί· ψηλοτέρας βαθμίδας τής θερμομετρικής κλίμακας, νότε τα πράγματα μεταβάλλουσιν οψιν, διότι xal παραλλήρημα θα ίχωμεν καί κομματώδη χατάοτασιν.Προϊοΰοης τής άνελϊξεως τοΰ πυρετού, παρατηρούμε* δτι τό βάρος τού όργανισμοΰ έλαττοΰται, ή δέ έλάττωσις αυτή βαίνει κατ’ ευθύ* λόγιν πρός τήν έντασι* τοΰ φαινομένου. Κατωτέρω θά έξηγήσωμιν ποΰ οφείλεται f/ τοιμότη έλάτιωσις τοΰ βάρους-Kai ή γιεν κλινική είχών τον πυρετόν τοιαΰτη είναι χερίπο” έν γενικαϊς γραμμαΐς. Έξετάσωμεν ήδη τήν 
αίτια» καί τή* πρός άλληλα οχέσα· τών συμπτωμάτων.Έν τή άρχή τής παρονσης μελέτη; προκειμένου περί άριαμοΰ τοΰ πυρετού υπό τήν κλινικήν αύτοΰ ίποψι* εϊπομεν, δτι ρίγος, ψύχος, κανοων και Ιδρώς χαρακτηρί- ζουοι τούτον, ’.ίλίά πώς καί πόθεν προήλθον ταΰτα ; Ιδού τί πρόκειται νά έξετάσωμεν Προκαταβολικώς δυ- νάμεθα νά εέπωμε*, δτι ταΰτα είοί κοινά κατ' άνάκλαοιν φνιιι-άμενα, είς τό τέλος δέ, ένθα & λόγος περί φυσιολογίας τοΰ πυρετού θά είπωμεν πώς άπετελέαθησον.Καί έν πρώτοις τό βϊ\-ος οφείλεται είς τήν ρυθμικήν ονσπασιν νών μυώ*, ήτις έπιγίγνεται συνεπείφ διεγέρσεως τοΰ θερμογόνου κέντρου ύπό τοΰ ψίχσυς κια σκοπεί τι/ν παραγωγήν θερμότητας κατά τήν περιφέρειαν.Τό ψύχος ίχει άφορμήν τήν άπό τού δέρματος άναχώρη- οιν τού αίματος, λόγψ συγκίείσεω; τώ*δερβαττκών Αγγείων.

Ή επακολουθούσα μετά ταΰτα θερμότης άποδοτέα είς δύο παράγοντας. Πρώτον μεν καί κυρίως είς τήν έντονον καύσιν τών ίοτών, ήτις βεβαίως Ιχει ώς άποτέ- λεσμα τήν Ισχυρά* έκλυσιν θερμότατος και δεύτερον είς τη* διατήρησιν τής θερμότητας ταύτης δι’ αρσεω; τής άπό τού δέρματος ακτινοβολίας καί άποψύξεατς-Τό φαινόμενο* επομένως είναι έκ τών φυαικωτερων. ‘Αφοΰ ήδιηνεκΰς παροφομένη θερμότης δεν άποσβέ*- νυται, άλλ'αποθηκεύεται είς το αίμα, φανερόν δτι συ* τή παρόλο) τοΰ χρόνου, τής παραγωγής σταθεράς οΰοης, τό είς δοθεϊοαν τινά στιγμή* ποοόν αυτής θά είναι ύπέρογ- κο*. Ό δέ ιδρώς, δοτις επιφαίνεται μετά ταΰτα είναι συνέπεια έντόνου λειτουργίας ιού είδικοΰ κέντρου. Αια- νοίγονται πρός τοΰτο τά ερμητικώς κεκλειαμένα αγγεία τοΰ δέρμττος, τό αίμα βέει άφθονο* είς αίτά καί οί Ιδρωτοποιοί αδένες άρχονται μετά ζήλου της λειτουργίας των.Πρόκειται ήδη περί τών ίτέρων συμπτωμάτων, ατινα παρομαρτοϋσι τοϊ πυρετ^· Καί πρώτον τά άπό τοΰ πεπτικού φαιτόγιενα θύνανται *ά αι-νοψιοθώσιν εις έ'ν κεφαλαιώδες καί προεξάρχον: τή* αΰξησιν τοΰ ειδικού βάρους τώ* πεπτικών υγρών. Ή αυξησις λοιπόν αΰτη είναι επακόλουθο; τής καθολικής ξηρασίας ιοΰ οργανισμού, Αιότι τό ύδωρ αύτοΰ έξητμίοθη κατά τό ΰφος τοΰ πνεύμονας, δπω; περιστείλη έ* μέρει τη* πυρπολόϋοαν θερμότητα, διά τοΰτο καί ιά ύγρά ταΰτα έπυκνώθησαν, έν δε τή καταοτάοει τούτη πάντες άντιλαμβανόμεθα βι- βαίως, δτι δεν δύνανται νά ενεργήσωοιν αποτελεσματικής. "Αντί τούτου όμως τί συμβαίνει, ώς ε’ϊδομεν; Αδξάνετατ ή Ισχύς τών φυραμάτων καί διά τοΰτο η μέν πτυελίνη εργάζεται ενδοκίμως έν τή μετατροπή τοΰ άμύλον είς οάκχαρον, ή δέ πεψίνη έν τή διαλύσει τοΰ λευκώματος.Μετά ταΰτα παρετηρήοαμεν πολύπνοια* ίσγυράν προ-

-



Η ΦΥΧ1Χ120

κειμένου περί τών από τοΰ αναπνευστικού συμπτωμάτων. "Αν οημειώοωμεν ίνταΰθα τά διδάγματα τής φυσιολογίας ίνοχέοει πρός την λειτουργίαν τοΰ πνεύμονας, ευκόλως θά κατανοήσωμεν ro. αίτιον τής ύπερενεργείας του. ‘Απο- δεικνύει λοιπόν ή φυσιολογία, δει 4 άριίμός τών αναπνευστικών κινήσεων εν τφ μονάδι τού χρόνου, είναι ανάλογος πρός τό έν τφ οώματι παραγόμενον CO*. Πα· ρατηρείται αΰξησις αυτού; αί αναπνευστικοί κινήσεις επιταχύνονται. Τουναντίον ελάτιωοις αυτού σημειοΰται; οί αναπνευστικοί κινήσεις καθίστανται όλιγώτεραι. Γνω- ρίζομεν όμως ήμεϊς, ότι ή παραγωγή CO* έν τφ όργανι- σμφ είναι dvdloyos τ«5 κανσει; ιών ίβιών, όι,ΐαίή προς τήν παραγωγήν τής θερμότητας και είδομεν ήδη όποια κολοοιαία θερμότης παράγεται κατά τον πυρεττόν. Γενναται λοιπόν τό CO* αφθσνως όν τφ όργανιομφ καί διά τής κυκλοφορίας μεταφερόμενον εις όλα αν τον τά σημεία φθάνει καί εις τον προμήκη ένθα τό αναπνευστικόν αύ· τοΰ κόντραν. Διά τό εν λόγφ κέντρο? ειδικόν όρίθιομα σπουδαιότατοι· είναι w εν λόγφ όίριον, μόλις όέ ήθελεν έλθει είς έπαφήν πρός τήν ομάδα τώ? νευρικών κυττάρων τοΰ κότερου, άμόσως ό πνεύμων τίθεται είς κίνη- σι?, ή όποια είναι τόσον μάλλαν έντονος, δσφ πλεΐον είναι τό κυκλοφορούμενου CO*. Ή όπιτάχννοις τών ά· ναπνευστικών κινήσεων προσφέρει σπουδαιοτάτην υπηρεσίαν τφ πυρέσσοντι όργανισμφ, επειδή Ιπιτνγχάνεται δι* αυτής σχετική ψύξις τοΰ θάματος. Καί είναι όπόμενον τοΰτο, αφού συνεχώς καί κατ έπανάληψιν ψυχρός αήρ είοάγεται είς τους πνεύμονας.Τήν πολύπνοιαν είδσμεν νά συνδέη καί έντονος ταχυκαρδία. Αλλά πώς συμβαίνει νά Ιξικνήται ό σφυγμός είς τά μεγάλα έκεϊνα τών 120—130 είς το 1 ' ' είς περίπτωση· κατά τήν όπσίαν λόγφ τής παρουσίας πλήθους CO* ίδει να είναι βραδύτατος; Διότι καθ’ δ διδάσκει ή φυσιολογία, δσάκις τό άόρισν τοΰτο άφθόνιος ύφίσταται έν τφ σώματι, ώς έπι Ασφυκτικής καταστά- οεως, τότε ή καρδία επί οκοπφ αποτροπής τοΰ έπικει- μόνου κινδύνου μετριάζει τούς παλμούς, έλαττοΰσα οΰτω τάς καύσεις. Δέον κατ’ ακολουθίαν νά παραδεχθώμεν, ότι έτερος παράγων μεσολαβεί ένταύθα. Καί είναι δπως τό θερμογόνον κόντραν τφ όν τφ προμήκτι. "Εργον ιοϋ παρόντος κέντρου, ώς μέλλομεν Γδει κατωτέρω, είναι ή διαρρύθμιΟις τής θερμοκρασίας τοΰ σώματος, ώστε νά ή ανάλογος πρός τάί ανάγκας roC σώματος. ’Εντεύθεν παρατηρούμε?, δτι διε μεν τείνει νά άναβιβάση, όιε δε νά καταβιβάση αυτήν. Έν τβ περιπτώσει, ή όποία μάς απασχολεί, τό κόντρον τείνει νά ταπείνωση αυτήν. Απο- τελεσματικώτατος τρόπος πρός τοΰτο είναι ή ταχεία καί συνεχής αποστολή αίματος εις τους πνεύμονας. Καί καιορθοΐ πράγματι νά δημιουργήση αρκετήν ψύξιν όν συνεργασία μετά τών πνευμόνων καί Ιδού πώς επιτυγχά
νεται τούτο. Τό αίμα φθόνον είς τούς πνεύμονας ευρίσκει άέρα ψυχρόν, έκ ι5« τής. πρός αυτόν όπαφής βεβαίως ψύχεται, συγχρόνως δμως αποβάλλει αφθονίαν ν- δρατμ&ν καί είναι επόμενον εκ τής τοιαύτης έξατμίσεως νά έπέλθη όπιπρόσθετος ψύξις. "Οσφ συχνότερον ίπομέ- μίνως διέρχεται τό αίμα διά τών πνευμόνων καί δσφ ταχύτερου δ αήρ τούτων άνανεοΰται, έν τβ μανάδι τοΰ χρόνου, τόσφ ή ψύξις αύτοΰ θά ή μείζων. Koi βεβαίως δ σκοπός τής άποψύξεως είναι προφανής. Φανερόν, δτι 0 όργανισμός σκοπεί νά έπιφέρη μέσφ αυτής αντιπερισπασμόν είς τήν άενάιος παραγομένην θερμότητα, ή όποια αύξανομόνη ύπερβαλλόνιως, μόλλομεν ίδει κατωτέρω, ό- πσία όλόθρια αποτελέσματα δύναται νά Ιχη επί τον όργα- νιομοΰ. Τίθεται δμως τό έρώιημα, πώς όξεγείρεται τό θερμογόνο? κέντρον. Καί ή άπάντησις έπι τού προκειμό νου είναι εύχερής. Βεβαίως ύπ’ αύτοϋ τοΰ ζέοντος αίματος, ως τό τοιοΰτον παρατηρεϊιαι επί ότόμον ιρέγοντο,'.

Κ Μ- ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΧ ιΈπεται το τέλος/

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ
Ή δυσχοιΛεόΐης.

Ή δυσκοιλιότης είναι, πάθησις εσωτερική 
τών έντερων ή καί τοΰ στομάχου πλέον ή ήττον 
σοβαρά κατά τάς περιστάσεις. Προέρχεται δέ έκ 
τής εισαγωγής εις τον στόμαχον άμασήτων ή 
δύσπεπτων τροφών ή και πολύ θερμών ή ψυχρών 
ΰγρών, έκ πολυφαγίας, έκ κρυολογήματος ή τέ
λος έξ οργανικής παθήσεως. Ταΰτα έχων τις νπ’ δψει, δέον νά θεραπεύη άμέσως καί νά προ
λαμβάνω τήν δυσκοιλιότητα, διότι δύναται 
αυτή νά έπιφέρη τά σοβαρότερα τών νοσημά
των καί διότι; δν άφήση νά γίνη χρονιά πάθη- 
σις, είναι δύσκολου νά Ικριζωθή. Φνσικώς δέ μή 
δυναμένων τών περιττωμάτων τού στομάχου καί 
τών έντερων νά έξέλθωσιν έκ τής φυσικής οδού, 
στενοχωρούνται πιεζόμενα καί σχηματίζουν κα· 
κοχυμίας, διαλυομένας βαθμηδόν έν τφ δργα- 
νισμφ καί έκσπωμένας είς σπειρώματα, έλκη, 
παρά φΰσιν όγκώματα κτλ. μετά ζάλης, αδιαθε
σίας, πονοκεφάλου κτλ.

Τήν δυσκοιλιότητα δέον νά πολεμή τις αμέ
σως διά νά έπαναφέρη τήν κανονικήν λειτουρ
γίαν τοΰ δργανισμού του. Προς τοΰτο υπάρχουν 
πολλά μέσα καί φάρμακα είτε καθ’ ύπόδειξιν 
τοΰ ιατρού ή καί έξ ιδίας άντιλήψεως- άρκεΐ νά 
καταπολεμηθή τό κακόν τελεσφόρως. Τό ρητι
νέλαιου είναι τό καλείτερον πάνιων αντιφάρμα
κου καί χάριν τής υγείας σας καί τής εξωτερικής 
καί εσωτερικής καλλονής τού σώματός σας δέον 
τοΰτο νά προτιμάται καί αμέσως.

Ό ιατρός σ<ις.

Ji Γ'εννηςις; του ^ωτηρος

Έιή Βηθλεεμ ’κεΐ πέρα, όδώ και τόσα χρόνια.... Είδανε τόι· αστέρα, μέσ’ τής νυχτιάς τά χιόνια Καί τρίξανε οί μάγοι, σκυφτά νά προσκυνήσουν Τήν γόννηοιν τοΰ θείου, με πίοτιν νά υμνήσουν
"Στη Βηθλεέμ ’κεΐ πόρα, εδώ καί τόσα χρόνια Γεννήθη ό Σωιήρας, οιή φάινη καί στά χιόνια Kai τρίξανε οί ποιμένες καί ή ΟΙκον^ιένη όλη Σεισθήκαν τά Ουρανία, τοΰ Ουρανού οί θόλοι
Είώ καί τόσα χρόι-ϊα, 'στη Βηθλεήμ 'κεί πέρα ; Γεννήθη ιό παιδίον, απ' τήν αγνή μητέρα

*Αγνή οοφύν έγέννηοε Παρθένα! μήτηο θεία Τή γέννα σου ό'ίοι προσκυνούν Ώ .’ πάναγνη Μαρία !
ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΓΕΝΝΜΣΙ2

Η Γέννησίς σου, 'Ιησού, τφ κόσμφ ανατέλλει, τό μέγα φώς τής γνώσεως, τοϊς μάγοις δ'αποστέλλει, ’Αστέρα έκτακτον λαμπρόν, ϊνα Σε προσκυνήσουν καί δώρα τα τρισένδοξα πανευλαβώς δωρήσουν. καί τήν ταπείνωσιν δεικνύει τσίς άνθρώποις, εν φάινη γεννηθέντος σου, θαύμασ' ύπερανθρώποις. "Ον Άγγελλοι εξύμνησαν με «δδξ^ ίν ύψίατοις», ούν τοΐς ποιμέοιν, οϋοιινας διέκραεν ή πίοτις.
*Η δε Περιτομή ή Σή τόν Νόμον εφαρμόζει καί τά σκιώδη άπαντα εύθύς τά συναρμόζει.

Καί τ' άλλοιοΐ νά γίνωσι πνευματικά, ώς θέ’.εις, διότι ανακαίνιση· σιήν κτίοιν πάσαν μέλλειςΝά φέρης με τό βάπτιομα Άγιας τής Τριάδος ΠατρΑς, Υίοΰ, καί Πνεύματος, ούοίη μιας Μονάδος.
*

Ή δε λαμπρά Σ’ή Βάπτιοις ή όν ιφ Ιορδάνη απέδειξε τφ σύμπανιι καί δή t<p Ιωάννη,Ότι, τφ όντι, τρεις εστ'ε Πατήρ, Υίός καί Πνεύμα, μία ουσία Ισχυρά, ητις με !ν της νεΰμα,Τά πάντ’ Αύτή δημιουργεί, ίπίοης καταστρέφει ώς καί παοίγνωστόν ιοτιν, δτι τά διατρέφει.Ό μεν Πατήρ απ' ουρανού «Οδτός ίοτιτ Τΐός μαυ 
ίν $ ηύβόχηοα ίγώ ί’ν’ ό Αγαπητός μου·.
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Εΐς τό κακουργοδικείον ·.
*0 Πρόεδρος (μετά θυμού πρός τον κατηγορού

μενον.) Μεθ' όσα σοΰ κατηγορούν, άθλιε, δέν βάζεις 
ποσώς τύψιν στη συνείδησί σου ;

·<> Κατηγορούμενος·*’Α, όχι. Κύριε Πρόεδρε,δέν 
σιινειθίζω νά βάζω στνψι πουθενά.

*
Μεταξύ δύο νέων γυναικών ;
— Αϊ, Ματθίλθη, έκαμες έκείνο, όπου μοΰ έλεγες 

προχθές; στον άνδρα σου.
— "Α, ναί, πώς καί έπέτυχεν. Ένφ έτρώγαμε, 

τοΰ λέγω : Γιάννη, θά πΐμε στό κινηματόγραφον 
απόψε ; Αύτός κατά το σύνηθες έσκυθρώπασεν και δεν άπήντησεν. ‘Αμα όμως έφαγαμε, έκαμα πώς νύ
σταζα, δτε μοΰ λέγει: Ματθίλθη, σήκω νά πΐμε έξω, 
γιατ'ι θά νυστάξω καί εγώ. Καί έτσι έπή.γαμε στό 
κινηματογράφο.

— Έγώδμως, Ματθίλθη δέν έπετυχα, έκαμα τά 
ίδια καί μόλις μέ είδε πώς νύσταζα, μοΰ λέγει μέ 
άπόφασι. «Αϊ, πΐμε λοιπόν νά κοιμηθούμε, άφοΰ 
τόσο νυστάζεις.

Τδ Πνεύμα di το "Αγιον πτρισττράς ev εϊδει. κατήλθεν, ίνα παραοτή, Si τόν Υιόν να fig Νά dtoog Σοι χαρίσματα αμα βακτιζομένιρ 
άπίώί διά παράδειγμα ούχ ώί μτμοΐναμένοι. Διότι δταμάρτητος ήαο, <3 Ίηοαϋ μας, δεν ήθελες δε πώποτε τούς τύπουτ τούί δικούς μας Ό δε ΥΙος Sv δ Αύτός, προοωπικώί παρήαο, 
καί έβαπτίοθης εν αύτφ, ώς άνθρωπος δε ηοο Διότι η θεύτης σου βαφτίσματος δεν είχιν ανάγκην, αλλά τονμπαλιν χαρΐοματα παρεΐχεν.

* Πρεοβείαις τοΰ Άγιου δε ΜεγάΙον Βασιλείου, ν' άξκοθώμεν με χαράν τοΰ θείου Μυστηρίου. Τής Γέννας, τής Περιτομής. Θε1ω> θεοφανείαιν να άποίαύοωμεν δ* όμον θείων καί επιγείων. ΔιέΙθωμεν δε δπαντες καλώς τό Νέον έτος με την Ιδίαν τήν χαράν, ν' εύχώμεθα κατ' έτος "Ινα με δία τ' αγαθά άείποτ" εντυχώμενκι ως πρέπει είς χριστιανούς φόβα> Θεοδ νά ζώμεν. Τοϊς δ' ίοριάζουοιν όμοϋ καί Ιοριήν δικήν των κατά τε τά Χριστούγεννα τήν δνομαοιικήν των, Ός και τ' άγιου τοΰ οοφοΰ Μεγάλου Βασιλείου πλούτου άς άπολαύοωσι θείου καί επιγείου. Έιτίοης καί τοΰ Βαπτιοτοΰ Άγιου Ίωάνντ.ν,τοΰ τον Χρίστον βαπτίοαντος έν ρείδροις Ίορδάνου.
"Ας διη&ώμεν σύναμα, ίν’ ό θεός προφθάοη κι' είς τήν Ευρώπην φώτιοιν νά δάση, ίνα παύση ■ Ό πόλεμος Χριστιανών, διότι είνε κρίμα, τόσης νεότητας ζωής νά κόπτηιαι τό νήμα, να καταστρέφω) ται ναοί, αρχαία δέ μνημεία κειμήλια εξαίσια, νεκρών δε Μαυσωλεία, δοα τ’ άνθρώπ' ή ζωηρά έφεδρε φαντασία οικοδομήματα λαμπρά, αγάλματα, Σχολεία.

*'Εκτός, έάν ή φοβερά Χριστού ή προφητεία, ήρξατο έφαρμόζεοθαι, ώ φεΰ.'πανωλεθρία

— Τότε δ άνδρας σου δέν θά είχε ψιλά, διότ* 
τά αναθεματισμένα δέν άφίνουν τούς άνδρας νά κοι- 
μώνται παρά όταν αύτά τούς άφήσουν.

★

Μεταξύ δύο ηλικιωμένων πλουσίων καί μιάς γυ- 
ναικός:

Ό πρώτος. Ή γυνή, φίλε μου, δσω παρακμάζει, 
ασχημονεί κάί μεταπλάττεται μεταμορφουμένη εΐς 
τέρας.Έγνώριζα 10-20 ωραίας γυναίκας, πλάσματα, 
αΐτινες σήμερον είναι αληθείς 'ιπποπόταμοι, κροκό
δειλοι, υεναι. ’Ενώ ό άνήρ καί έγνώρισα πολλούς 
καί άσχημους, μεταβάλλεται επί τό καλείτερον επί 
κάλλει, σοφίφ, αρετή καί εύτταθία.

Ό Δεύτερος. Ναί, ή γυνή ενόσω είναι νέα έχει 
όλα τά καλά καί ή ήλικιουμένη δέ άφίνει ταΰτα καί 

♦ άποκτΐ όλα τά κακά.
Ή γννΑ. (μεσολαβούσα.) Τι τέρατα κάμνομεν 

άνθρώπους ! Μις κλέπτουν δ,τι δέν έχουν, τούς δί- 
.δομεν δ,τι μϊς ζητούν, τούς μορφώνομεν τήν ψυχήν 
καί τό σώμα καί μις ει’ρωνεύουν.

Ού μόνον είς τον χριστιανισμόν, άλίά καί εις τον άλλον τόν κόσμον τόν αλλόθρησκον μικρόν τε καί μεγάλου. Φόβος δε μή καί παλαιόν καί νέον κόσμον ούρη, καί τήν φθοράν είς έμψυχα και άψυχα ένοπεΐρη, Άνάγνωτε εδάφιου τό τοΰ κατά Ματθαίον τό είκοοτόν καί τέταρτον ’κείνο τό φρικαλέου, ένθα θά ΐδητε οαφος τάοοα νυν συμβαίνουν στα έθνη, οιά Βασίλεια, χωρίς νά επεμβαίνουν έξωθεν τρίτα πρόσωπα νά τά καθησυχάσουν μόνον άφίνσι σιν αύτά στον όλεθρον νά φθάοουν.
*ΕΙ εν διόματι θεοϋ έπήρχοντο με πίστιν κατά έγθρών τοΰ Ίησοΰ, θά ‘δόξαζον τόν Κτίοτιν.θά διεδίδετο παντοΰ τό όνομα τό θειον καί θά 'πληροΰι ’ ή ονμπασα των δώρων του των θείων. Καί θά έγίνετο σαφώς τό «ποίμνη έστω μία

καί εΐς ποιμήν ό ’Ιησούς» καί ή θρησκεία μία.
*Ένφ ό πόλεμος 4 νΰν προορισμόν δεν έχει μόν’ εκατόμβας αδελφών νυχθημερόν παρέχει"Εν μόνον ας έλπίζωμεν, ότι όσοι θ ί (ήσουν μετά τόν πόλεμον αυτόν, ώ θά ευδαιμονήσουνΚαθότ' ειρήνη διαρκής ίσως έπικρατήαη, καθ'ήν τά έθνη άπαντα θέλουοιν εύτυχήοη.Τά άνω έοτιχούργησεν ό Ίεροσητείας AMBP0S10S εύχέτης σας εκ μέσης τής καρδίας Έξ Αγιασμένου, ό δε μην είκοσι τρεις δεικνύει Δεκέμβριος, ή δ' έβδομός τήν Τρίτην διανύειΤό έτος δέ τό χίλια ί'νεακόσια καί δέκα τέσοαρα, οπερ χαιρετά τό πέντε καί ιό δέκα, "Οπερ καί ευτυχέστερου εύχόμεθα των άλλα»· τοΰ δώδεκα ώς καί αύτοΰ τοΰ δεκατρία μάλλον, Νά γίν>), δ ηύχήθημεν με τήν καρδίαν δλην,ν' άλώο' <5 Κοενοτονιϊυός μας φερώνυμόν τον πάλιν Οί δ’ Άρχιθνται πορευθοΰν εΐς τήν Αγίαν Σοφίαννά άποπερατώσωοι τήν θείου λειτουργίαν.

ΕΠΙΣΤΠΠΟΗΙΠΟΗ ΠΠΙΓΝΙΟΝ
Τό μαρτύριον τον ταντάίου.

ISou ευ ιίττλούατατου καί διασκεδαστικόυ 
■naiyvi^tov, όυκόλως εφαρμοζόμενου και πρόκα- 
λοΰυ μεγιστηυ θυμηδίαν.

Ιδίως eire καταΚΧηΧου διά τάς ςζο^ικάς σιτμ 
κεντρώσεις τοΰ υπαίθρου. Προς τούτο Χαμβάυετε 

eva κάζου πλήρη ίίδατος, ΐφ' oh ρίπτετε ενα μι
κρού τόπι ελαστικού ή έκ φελλού και προκάλεΐτε 
τά γύρωθι παιόία υά συλΧάβουυ ζιά τοΰ στόμα

τος των του φελλού, χωρίς υά θέσουν τάς χείρας 

των ευ τφ κάδω.
’Ίσως αυτό θά φανή εύκολου έκ πρώτης ό-φεως 

εΐς ολους. Και πολλοί παΐδες θά εμβαπτίσουν 
αμέσως οληυ τήν κεφαλήν των εν τφ ΰόατι καί, 
περίβρεκτοι θ’ άποσυρθώσιυ, άυευ τοΰ φεΧλοΰ, 
προς μεήιστην θυμηόίαν των θεατών.

Ιδού ευ τοΰτοις τό μυστήριου προς σύλληφιυ 

τής ελαστικής σφαίρας.
Πλησιάσατε τό στόμα σας οσω τό ζυυατόυ 

πλησιέστερου προς τήυ σφαίραν και μόλις βυ
θίζεται έυ τώ ΰδατι, ε’ισπυεύσατε πρός σνιημήν, 
ροφώντες όηλαζή αυτήν. Μόνον ούτω θά ζυνη · 

θήτε υά τήν συλλάβετε διά τοΰ στόματος.

~ -

ΤΟ βΟΛίΜΜ Μ©Υ
"Εχυσα το βολίμη μου και γώ 

νά ιδώ ή τύχη
τί μοΰ μαρτυράει 

και είδα τό βολίμη στό νερό 
σαν στακτή υά )εινα

και υά σκορπάει....
.·· ·♦· ··· ·»·

Τό κύτταζα και είπα μέ καΰμό 
άφοΰ και το βολίμη μου 

σκορπάει
ποιος ζερει τί μεγάλο ζαφυικό 

ή τύχη νά περάσω 
μοΰ φυλάει ! !. . .

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟϊΤΣΗΣ

Μη σκέπτεσθε διά τό μέλλον πλειότερον τοΰ 

δέοντος, καθότι τούτο, πολύ σπαυίως τυγχάνει 
όπως τό προσδοκώμεί' Kat το φαυταξόμεθα. Διά 
νά σκεφθώμεν δε τάς περιπτώσεις τοΰ μέλλον
τος, τό οποίον ε*ναι μία ουτοπία, χάνομεν και 
σπαταλώμεν τάς οτιγμάς τοΰ παρόντος, τό ό

ποιον είναι μία πραηματικοτης.

ιε-
Τό υά εχη τις εΐς του εαυτόν τον πεποίθησιν, 

είναι τό φάσμα τής επιτυχίας. Τό νά κατέχη 
δε θάρρος και υπομονήν, είναι αυτή αντη ή επι 
τυχία.

★
Μία γνώμη άναγινωσκομένη ποΰ ή εκφερο- 

μένη 'έυ τινι κύκλω, παράγει πάντοτε τό αποτέ
λεσμά της, ένίοτε δε έπέχει θέσιν χρησμού.

σ
Τό νά ήναι τις κόλαζ ή υποκριτής είναι ελάτ

τωμά' τό νά ήναι τις ειλικρινής δέν είναι πάν
τοτε προτέρημα.

♦
Ή καρδία τείνει πάντοτε πρός τήν αγαθότητα, 

τό*πνεΰμα πρός τό φως τής επιστήμης, αυτός 
δέό άνθρωπος πρός τήν κακίαν και τόν εγωι

σμόν.

- --

cd -——~·—■* ρ

* ^ΦΕΛ!ΠΘ! ΓΜΩΙΕίΧ * ff-

Μηςιζόλες βιδέλου.

Άφοΰ τάς καθαρίσετε και κτυπήσετε, τας 
αλατίζετε, τάς πιπερώνετε, και τάς άφίνετε έπΐ 
ήμίσειαν ώραν τουλάχιστον ούτω ή και μιαν ευ 
τω πιυακίιρ' καϊείτα τάς μισοφήυετε είς την οχα- 
ραν μέ καλήν, άλλα όχι πολύ πλησίον, πυράν. 
Μετά τούτο τάς θέτετε καταλλήλως εντός κα

τσαρόλας καί σβύνετε με οίνου λευκόν, προσ- 
θέτοντες ντομάταν, άφοΰ βράοουν και σερβίρετε, 

άυ θέλετε ακόμη εύπροσωπότερον, με πατατες·

*
Γεώμηλα μέ φρέσκο βούτυρο.

Λαμβάνετε 2 καλαϊς καί μεγάλες πατάτες, 
τάς όποιας άφοΰ θέσητε έπ' αρκετήν ώραν επι 
τής χόβολης ή καί έπί τής έσχάρας, έως οτου 

χυλώσουν, τάς αποσύρετε, ανοίγετε εις το μέσον 
καί τοποθετείται βούτυρον φρέσκου αγελαδινόν. 
Τάς θέτετσ^ιτα έπ’ ολίγον εις τήν πυράν πάλιν 
καί μετά τούτο τάς τρώγετε. Ε!ναι εξαίσιου και 
θρεπτικώτατου προγευμάτισμα ή και ορεκτικόν, 
άν θέλετε.
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ΦΟΤΟΖΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑΙ
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Λ Π. Μυτιλήνην. Παραγγελία σας εστάλη επί συ- 

στάσει-—Λ. Λ. Λάριοααν. ’Εστάλη, έλήφΟη. Ευχαρι- 
στοΰμεν. Έγράψαμεν χαί ίδίω.—Γ. Σ. Αλεξάνδρειαν. 
Παρηγορητική σας έλήφΟη. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς.— 
X. Σ. ‘Αλεξάνδρειαν. Επιστολή καί επιταγή έλήφθη- 
σχν. Εΰχαριστοΰμεν.— Σ Κ. Χίον. Δελτάριον ελήφΟη. 
"Εχει καλώς.— Κ.Κ. ΪΙαριαΙουε. Εΰχαριστονμιν διά 
ευγινή συλλυπητήρια.— ‘Αλ. ‘Αλ. Άλε|σ»δρεια». θερ
μός ευχαριστίας. Προσεχώς γράψωμεν.—Γ. Κ. Άμα- 
λιάδα. Φίλος σας ένεγράφη. Εΰχαριστοΰμεν.—Άγ. Δο>- 
δώνηί, 'Ιωάννινα. ’Επιταγή ελήφόη. Εΰχαριστοΰμεν,— 
Ν. Ε. Θεσσαλονίκην. Πολύ ήδη βραδύνετε και δεν συμ
φέρει.—Σ· Δ. Είιϊρον. 'Επιστολή ελήφίη. Έκτενώς 
σδ; γράφομεν ταχυδρομιχώς εν ίκτάσει περί δλων.—θ. 
Ζ. Χωνσεαντινούπολιν. Άναμενομεν άπάντησιν επι
στολής μας.—Δ. Α. Βοιχονρέαηον. Σάς άπηντήσαμεν. 
Άλλα στερούμιΟα νεωτέρας σας.—Κ· Σ. Πάτρας. Έ· 
λάβομεν συνδρομήν. Εΰχαριστοΰμεν.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΛΙΣΕ

Είδικΰτης καί ταχύτης 
χι ών.

Έν τοίς έργαστηρίοιςτής 
«φίσεως» κατασκευάζονται 
τυπογραφικά κλισέ, ήτοι 
Φωιοζιγκογραφίαι — Χαλ
κογραφία/, Ξνλογραφι'αι, ΕΙ- 
κόνες υποψηφίων κλπ. διά 
περιοδικά, εφημερίδας, συγ
γράμματα, ρεκλάμας κατα
στημάτων, έπιχιφχλίδαςέπι- 
στολώ», εικονογραφημένα 
δελτάρια κ.τ.λ.

’Επίσης κατασκευάζον
ται σφραγίδες ίλών των ει
δών καί έπιγραφαί επί πορ
σελάνης καί μετάλλων, 
τας παραγγελίας των επαρ-

Ζητείται νέος γνωρίζουν την ζιγκογραφίαν ή εχων 
άρκετάς άρχικάς γνώσεις αυτής προς έκμάΟησιν ή 
εργασίαν έπ’ αυτής.

Ζητείται κεφαλαιούχος δυνάμενος νά διάθεση 10 καί 
20 χιλ. δραχ. εις συμμετοχήν εταιρικής επιχειρήσεως έγ· 
γυουμένης τριπλασιασμον του κεφαλαίου έντος διετίας.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ «ΦΤΣΕΩΣ»

Επειδή πολλοί νέοι συνδρομηταί μας επα
νειλημμένους μάς εξέφρασαν ιήν έπιθυμίαν των 
νά ΰποβιβάσωμεν τάς τιμάς των παρελθόντων 
τόμων τής «Φΰσεως» ?στω και δι’ άπλουσιέ- 
ρου χρυσοδέματος, δπως προμηθευθώσι τοιοΰ- 
τους, γνωοτοποιοΰμεν, δτιπαρέχομεν χοιυύτους 
εφεξής εις τάς εξής τιμάς :

Χρυσόδετους πρός Δρ.—7.
Χαρτοδέτου; πρός Δρ.—5,50.

ΓΝΛΧΤΟΠΟΙΜΧΙΧ
Άπό 1ης Σεπτεμβρίου παρελθόντος τά 

γραφεία τής « Φύοεως^ μετεφερθηοαν έπι 
τής Όδοΰ Μαυρομιχάλη, άριθ. 45.

Η ΤΠΗ οι το ΜΕΛΛΟΝ
Άποκάλυψις τοΰ μέλλοντος έπι· 

στημονικιβς αυτοπροσώπως ή και κ 
Μ διά τής φωτογραφίας. Πάσα αί’τη- ω 
Μ σις όδός Μαυρομιχάλη άριθ. 45 Γιί 
[ΐί Λρόςτήν Διευθυνσιν τής «Φύσεως» Lj 
W μετά δρ. j, χειρογράφου σημειώ- W 
ω σεως επαγγέλματος, γεννήσεως, U 
I? συζεύξεως ή ού. ω
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8ιόοαΐοιη6ΐς

Αντιπρόσωπος ήμων εις Ρουμανίαν 
τυγχάνει ύ κ. Δ. Άναστασιάδης, τραπεζί
της, Strada Blanari Ν° 5, Bucaresl, 
πρός δν δύνανται ν* απευθύνονται οι εν 
Ρουματία συνδρομηταί μας, είτε πρός εγ
γραφήν τωνειιε διά πληρωμήν συνδρομών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Παρακαλοΰνται οί καθυστεροΰντες 
συνδρομής τής «Φυσεως» δπως, ευαρε
στούμενοι, άποστείλωσιν ήμιν ταυτας, 
καθόσον προτιθέμενοι νά τακτοποιήσω- 
μεν τά βιβλία μας, θά έπιδιώξωμεν παντι 
σ&ένει την ε’ίσπραξιν αυτών.

WOPflMfl Τί-ίΕ ΕΛΛΑΑ®?
Έν too? ήμετεροις γραφδίοις εΰρίσκονται ολίγα, 

ετι σώματα τον «Πανοράματος» χρυσόδετου, ev 
ώ περιέχοιται καλλιτεχνικοί εικόνες των Βασι· 
λέων και Πριγκίπων, υπουργών κμ επισήμων 
άνόρών τής Ελλάδος, ώς και πλε'ιστων πόλεων 
και ωραίων τοπείων πρός 10 φρ έκαστον.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΤ ΣΤΜΜΑΧΧΚΟΤ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Δΰό τόμυι μεγάλοι μετά πλείότων εικόνων 
Γιυάται χρυσόδετος δραχ. 12

• άπλοΰς » 8
Συμπεριλαμβανομένων ίων ζαχ. τελών.
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