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ΕΒΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΪ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΉΣ
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Φημίζεται διά τήν ακρίβειαν καί τελειότητα 
πάσης παραγγελίας.Τφάσματα όλων των ειδών 
καί ποιοτήτων. Ένδυμασίαι τον τελευταίου συρ - 
μου στερεόταται κατασκευάζονται εντός τριών 
ήμερων ΰπό πεπειραμένων τεχνητών. Κόπται 
ειδήμονες εγγυώνται ασφαλώς τήν εκτελεσιν.

Ί'ιμαι ιίνγκαπαβαττκαί

ΑΝθοηοΑΗίοΝ
ΣΙΜΩΝΟΣ Γ. ΛΙΑΝΟΥ

ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ—ΑΘΗΝΑ!

Πλούσια συλλογή άνθεων όλων των ειδών 
και των εποχών. Τιμαι μετριαι.Δεχεται καϊπα· 
ραγγελιας διά γόμους, εορτάς, γεύματα κλ·π.

ΤΟ ΚΡΟΝΙΟΝ
KommoTHPioN & μϊροιμλειον

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

58—ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ-58

Πωλοΰνται άπαντα τά αρώματα καί εζοχος 
κολόνια λεμονιού καί λουΐζης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΜΪΙΡΙΣΤΟΛ
'βν STepy 3Cwv)iB0jsoog

Διευόυνιαί: I. ΤΖΗΡΑΣ & Π, ΧΑΤΖΑΡΑΣ

• Κεϊται sic τήν κεντρικωτέραν καί ώραιοτέραν δδόν τών Μνηματακίων μέ πολυτελείς αίθούσας καί δωμάτια, περιποίησιν καλλίστην καί πρόθυμον υπηρεσίαν. Καθαριάτης καί τάδις άμεμπτος.
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Τυπογραφικά στοιχεία άριστα 
Μέταλλον άγγλικόν Γρομματοθήκαι 
νέας κατασκευής. Πάντα τά τυπσγρ 
έργαλιΐα. ’Εκμαγεία tclichis) Κο
σμήματα άρνουοώ ΤνπομηχαναΙ 
παντός είδους καί μεγέθους Πλή
ρεις έγκαταστάσεις Τυπογραφείων

Έκτνπωόις συγγραμμάτων, περι
οδικών, 'Ημερολογίων, Λεέικών κλπ

SW** ΖΗΤΕΙΤΕ »ά Niov Δβιγμαιο- 
λόγιαν στοιχείων xln. ivtotHtot ίιους. 
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ : Στοιχειοχνχήρα 'Ε

ταιρείας -Aiyfji 'Αόην&νι. ‘Ano- 
στολοποόλον. ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΕ2ΡΓΙΑΠΗΣ & ηΚΜΟΥΠΗΣ
ΑΙόλου 51. ("Έναντι Αγίας Ειρήνης) 

Άριό. Τηλεφώνου 690.

Χαιίέδες :’ϊ'ό κομ. Δρ. 16, 20, 22, 25, 
30, 32. "Εκαστον τεμάχιον πήχ. 54.

ΙΙοριεγωγίι Αγγλίας
ίΐανιά «ιλενκαστα s 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17.
Παραγωγή ’Αγγλίας 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εν πειραιει
Γωνία Σωκράτους — Παρθεναγωγείου

RAND J1OTEL y\.BBAT 

ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΒΑΣ. & ΚΩΝ. ΚΑΨΗ
Όόδς El - Bab- el - Bahari - Cairo

Τδ πρώτης τάίεως. τούτο Ξενόδόχείον έπιπλωμέ· ν'ον οιά νέων πολυτελών έπίπλων συνιστδται δι’ οικογένειας. Εύρίσκει δέ τις έν αύτώ πάσαν έ'ίθυμη- τήν ευμάρειαν, Ώς δέ έκ τής λαμπράς θέσεώς του, ήτις εύρίσκεται είς τό κέντρον τού Καίρου, συνι- στάται ιδιαιτέρως εις τούς ταίειδεΰοντας αντιπροσώπους έμπορικών οίκων κτλ.
Ν. Ε. ΓΕΩΡΓΑΤΟΧ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ — ΑΘΗΝΑΙ
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Είναι τό μεγαλείτερον, τελειώτερον και Εύ- 

ρωπαΐκωτερον υποδηματοποιείου τής Πρωτευού- 
σης. “Εχει τήν κάλειτεραν τάξιν. ’Επιτυχία 
κομφότητος γαλλική πλήρης και στερεότης 
αγγλική μοναδική. Οίιδεις φεύγει δυσαρεστημε- 

νος διότι Επιτυγχάνει εις τήν προσαρμογήν τε
λείως.

0 ΑΕΥΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΕΝ ΣΚΑΝΔΙΝΛΥΤΑ,
'Η ήμειέρα χώρα δέν έχει ετι γνωρίσει ιούς 

μεγάλους, ιούς δριμυτάιους χειμώνας, έκτος δέ 
ιών ορεινών μερών ή χιών έν ιαΐς πόλεσιν ή
μών και ιαΐς χαμηλοϊς διαμερίσμασι είναι σπα- 
νία. Έπαρχίαι δέ ιινες τής Ελλάδος άγνοοΰσιν 
εντελώς τήν χιόνα- Δέν Oct ήιο δέ υπερβολή εάν 
εϊπομεν, διι πολλο'ι κάτοικοι ιοΰ ‘Ελληνικού 
Βασιλείου δέν είδον είσέτι χιόνας, διόιι εις τά 
μέρη ένθα διαμένουσιν 
δέν έπεσε χιών άπό πολ 
λών έιών.

’Από τοΰ Νοεμβρίου 
μηνός μέχρι τοΰ Μαριίου 
ή φύσις καιακλι ζομένη 
ύπό συνεχών βροχών, ή- 
δέως υπνώττει. Ούτε υ
περβολικά άνυπόφορα ψύ
χη έχομεν, ούιε παγειούς 
διαρκείς.

Σχεδόν ουδέποτε ιά έ 
λεύθερα ΰδατα τών ήμε- 
τέρων ποταμών, ρυάκων 
καί λιμνών παύουσι ν’άν- 
τανακλώσι ΐήν ήσυχον ή 
δλίγον έσπευσμένηνάνω- 
θι αύιών διέλευσιν τών ποικίλλων νεφών, ά- 
τινα σχεδόν πάντοτε έν ώρα χειμώνος στολί- 
ζουσι τόν γαλανόν ήμών ουρανόν.

’Εάν ό βαρύς ενίοτε καί υγρός ήμών χειμών 
μάς θλίβει κάποτε καί σιενόχωρεΐ δέν πρέπει νά 
παραπονώμεθα, διόιι αλλοσε ό χειμών είνε δρι· 
μύταιος καί άνυπόφορος. Καί εάν τά πυκια 
νέφη, γράφει εις γεωγράφος, έπιφέρουσι μελαγ
χολίαν, τουλάχιστον ή κίνησις τοΰ ύδαιος καί ή 
βαθμηδόν προκύπτουσα χλόη καί αί πρασινώ- 
δεις έκτάσεις μάς άντισταθμίζουσι τήν κακήν 
πρός ιόν χειμώνα έντύπωσιν. Οί δέ χωρικοί άφ 
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Είκ. 21. Ό γειμων εν 
αρέπεια και ή

Σκανδινανίη. Ή μεγάλο-
ανιόν.

ετέρου διά παρόμοιας ίκανοποιήοεως καί άνε- 
παι.σθήτων κόπων, είςούς έπι τέλους είθισαν ε
αυτούς, παρασκευάζουσι τήν βραδειαν Αναγέν
νησιν τής άνοίξεως.

Ό χειμών εν γένει προσπορίζει ήμίν πλείο- 
νας στενοχώριας καί μέριμνας η πραγματικός 
οδύνας. Μεταβάλλει δέ κάπως ιάς συνθήκας 
τοΰ βίου, αλλά δέν τάς άλλοιοϊ. Αί κοινωνικοί 

υποχρεώσεις καί τά Ατο
μικά συμφέρονια δέν με
ταβάλλονται, ίσως δέ μό
νον Αναβάλλονται.

’Ενίοτε, είνε βέβαιον, 
αλλά σπανίως επέρχεται 
καί εδώ βαρύς, δριμύτα- 
τος καί Ανυπόφορος δ 
χειμών.

Οΰτος είνε παρείσα- 
κτος, δολείως παρεισφρύ- 
σας, δστις προξενεί με
γάλος ζημίας, άνηκού- 
στους ένίοτε συμφοράς 
καί τό περί πλέον άφί- 
νει ήμίν τοϊς δλως άό- 
πλοις καί άπαρασκεύοις 

μακράν καί ζωηράν τήν άνάμνησιν της προξε- 
νηθείσης ύπ’ αύτοΰ καταστροφής.

Τοιοντοι χειμώνες άπροόπτως έπήλθον τφ 
1870, τφ 1880 κτλ. διάνα μή άνατρεξωμεν 
έ'ιι περαιτέρω.

Άλλ’ ούτε αί πρόσκαιροι χειμερινοί περίοδοι,
ούιε αί μεγάλαι καταστροφαί τών μεγαλειτέρων
ήμών τοιούιων έποχών δίδουσιν ιδέαν ασφαλή
τοΰ Βορείου χειμώνος, τών παρατεταμένων
αυτού σφοδροτήτων, τής μεγαλοπρεπείας του
καί τής επί τής φύσεως καί ιοΰ Ανθρώπου Ιπε-
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νεργείας του.Έν Σκανδυναυίμ <5 χειμών δέν είνε ποσώς παρείσακτος ή δολίως παρεισφρέων, Αλλ’ 
είνε τουναντίον οικιακός πελάτης, ούτινος βτησίως 
υποδέχονται Ασμένως καί μετά φαιδρόιητος τήν Ικάστοκ επάνοδόν του. Είναι όμως πελάτης 
τύραννος, τοΰ δποίου καλώς γνώσκουσιτάς Ιδιο
τροπίας καϊ διαθέσεις, ούτως ώστε όύδένα 
πλέον Εκπλήσσει ή μανιώδης, ούτως είπεΐν, συ
μπεριφορά του καί ομοιάζει προς κύριον πανί-

Είχ. 2"· "Αμα τή προοε^/ίοτι W χτίμ&νος, οί 
σπϊύδοι'οι. τά χβιμερινά αύτ&ν διαιτήματα κατά μεγάλαοτίφη, διβρχόμενοι οδτω ποταμούς καί πεδιάδας.
σχυρον, ούτινος ή μακρά Επίσκεψις Επιβάλλει 
πλέον είς τόν τόπον αύτόν, εις τόν πολιτισμόν 

. τής Σκανδιναυίας ήδη καί έθιμα πολύ διάφορα 
τών άλλων εθνών. “Ιδωιιεν λοιπόν πώς έρχε
ται, πώς φέρεται καϊ πώς άγει.

‘Ο Λευκός χειμών.

Πρΐν ή είοέλθωμεν είς τό κυρίως ήμών θέμα 
καλόν είναι νά προτάξωμεν και ολίγα τινα περί 
τής Σκανδιναυίας.

Ή Σκανδιναυία είναι ή μεγίστη τών χερσο
νήσων, τής Ευρώπης, περιλαμβάνουσα τήν Σου
ηδίαν καϊ Νορβηγίαν, αιτινες χωρίζονται διά 
τών Σκανδιναυϊκών "Αλπεων ή Δεφρίνων. Εί
ναι δέ Αγρία καί παγοσκεπής οροσειρά, διαθέ- 
τουσα αυτήν άπό Β. πρός Ν. καί καταλήγουσα 
δι’ Αποτομωτάτων κλιτύων εις τόν ’Ατλαντι
κόν Ωκεανόν, τό πλείστον δέ είναι παγοσκεπής 
και παρουσιάζει κορυφας ύψους 1,500 — 
2,000. Δάση δέ Απέραντα καλύπτουν τά δυπρό- 
σιτα ταΰτα δρη.

Οί Σκανδιναυοί, ώς γνωστόν, είναι δεινοί 
ναυτικοί, μεγάλοι έπιχειρηματίαι, Ακρως μεμορ- 
φωμένοικαί άριστοι Επιστήμονες.

Εΐσερχόμεθα ήδη είς τό κυρίως θέμα μας.

Είς ήλικιωμένην χωρικήν Σουηδόν, Ελθού- 
σάν ποτέ έν ώρςι χειμώνος εις τήν παγκόσμιον 
μεγαλούπαλιν, τούς Παρισίους καν άπορήσασόν 
Επί τή Ανυπαρξίρ χιόιων, τή έδόθη ή Απάντη- 

σι;, δτι «οίΠαρίσιΟί πολύ σπανίως βλέπουσιχι
όνας» καί άνεκραξεν : «’Ώ ! πόσον θά στενοχω- 
ρήοθε διά τήν οτέρησιν αύτήν ί»

*Η Απλοϊκή αύτη γυνή δεν εϊξευρε νά έξη- 
γηθή περισσότερον καί ώμίλησεν ούτως. 'Α
πλώς μετέφρασε, χωρίς νά δύναται ν’ Ανάλυση, 
αίσθημα Ιρριζώμένον έν τή φυλή της, ήτοι 
τόν θαυμασμόν, τήν Αγάπην καί τό σέβας ί
σως, άιινα οι Σκανδινάυοί τρεφουσι πρός τόν 
λευκόν αυτόν χε ι μ ώ ν α, δηλ. τόν χει
μώνα, οστις διαρκώς φέρει τήν λευκήν στολήν 
του, πρός τόν τακτικόν πελάτην, δν Ανέκαθεν 
τοιουτοτρόπως τόν ΰποδέγόνται,

Έν τοΐς μέρεσι τούτοις Αναμένουσι τήν 
πτώσιν τών πρώτων νιφάδων μετά τόσης Ανυ
πομονησίας, δσηςκατά τήν άνοιξιν άναμένουσι 
τά πρώτα άνθη’ ή αδτή σχεδόν άνυπομονησία 
καί Εντύπωσις Επικρατεί κατά τόν Νοέμβριον 
καί τόν Μάϊον.

‘Ο λευκός χειμών σχεδόν πάντοτε προηγεί
ται υπό χειμώνος σκοτεινού, ύγροΰ, λασπώ
δους καί μελαγχολικωτέρου τοΰ ίδικοΰ μας, 
καθόσον αί φωτεινότεροι ώραι είσίνοί βραχύτε
ρα; διάρκειας. , ,

Αίφνης όμως ή χιών φωτίζει καί ενθαρ
ρύνει άπασαν τήν χώραν.τοΰ ψύχους δέ έπερ- 
χομένου, ό ουρανός καθαίρεται καϊ τά πυκνά 
νέφη Εξαφανίζονται.

iEv-ΐή &α¥£ΐώδί) ατμόσφαιρα το, πάν άνα- 
λάμπει έκ φωτός καί μετά τοΰ φωτός ή χαρά, 
ή Ελπίς καί ή ζωηρότης άναγεννώνται έν τή 
άνθρωπίνη καρδίρ.

ΕΙ*· 3η· Τοδένδρον τ&ν Χριοτουγάοκον προετοιμάζεται είς οίονς τους οίκους εοτοίισμίνον διάπαιγνίιον και γλυκισμάτων.
*Ο λξυκός χειμών ομοιάζει πρός μάγον, ού

τως είπείν, δστις θαυμασίως Ανανεώνει τήν δ- 
ψιν τών πραγμάτων δλίγαι ώραι τφ Αρκοΰν 
διά νά μεταβάλη άρδην μίαν δλόκληρον χώραν. 
Χθέ; Ετι ή πεδιάς Επεξέτεινε ύπό τά δμματά - 
μας τήν Απεριόριστον μονοτονίαν τών Απεψιλω- 
μενών Αγρών της, τών Εκτεταμένων τελματω
δών καϊ έλωδών διαμερισμάτων, ένφ σήμερον 

τό Απέραντον τούτο χάος εξηφανίσθη καταληφ- 
θέν υπό ισομεγέθους λαμπρού τάπητος Εκτάκτου 
λευκότητος. ’Από τοΰένής άκρου τής Σκανδινα- 
υίας μέχρι τοΰ ετέρου τά δάση, οί κήποι, αί λί· 
μναι, οί ποταμοί παρουσίαζον θέαμα Αηδές ύπό 
εποψιν τάξεως, χα9α$ιόιητοί καί δσφρήσεως. 
"Ηδη τά πάντα Εκαλύφθησαν ύπό τού παμμε- 
γέθους σαρώθρου, δπερ μέλλει τά πάντα νά Ε- 
ξαγνίση.

Πριν έγνωρίζομεν δλας ιάς οδούς και τά Ε
ξοχικά διαμερίσματα διά μέσου τών Ατραπών 
καί Εν τούτοις Λνά παν βήμα έκινδυνεύομεν νά 
πέσωμεν ή καί νά περιπλανηθώμεν. Νΰνουδέν 
χώρισμα μάς διαχωρίζει. Προσανατολιζόμεθα 
μόνον καί πορευόμεθα δπουδήποτε.

Ό εντός τοΰ δάσους περίπατός μας είναι 
θαυμάσιος, γοητευτικότατος. Αί πεΰκαι καϊ αί 
Ελάται κλίνουσι μέχρι τής γης τοτ'ς κλάδους των 
πεφορτωμένους ύπό βαρέων όγκων χιόνος. Αί 
ύψικόρυφαι διακλαδώσεις, τά φύλλα καί αί κλει
δώσεις παρουσιάζουσι θέαμα Εκτάκτου μελέτης 
καί θαυμασμού, ύπό Ε- 
ποψιν φυσικής ώραιότη · 
τος καί μεγαλείου. Τά 
πάντα λευχειμονοΰσιν Εν 
Απολύτφ νυκτερινή σιγή 
καί άκτνησίφ. Τί συμβαί 
ιει; 'II μεγαλοπρέπεια 
τής ηύσεως θαυμάζει έαυ- 
τήν δ(ά τό Απρόοπτον 
κατόρθωμά της! Καί 
διατί καί ή φύσις νά μή 
ύπερηφανεύειαι διά τό 
Εργον της , Μή δέν είναι 
καί ή φύσις είς μέγας 
ποιητής -, (Είκ. 1η).

Αίφνηδίως εν μέ 
σφ τής σιγής τούτης τής
νυκτός <5 ούρανός πυρπολείται καί αναλάμ- 
πει εκ μυστηριωδών φωταυγειών. Είνε τό βό
ρειον σέλας. Ναί, τό βόρειον σέλας τότε Ανα
φαίνεται εκεί πολύχρωμου, πολύμορφον, λαμ
περόν καί μεγαλοπρεπές, έκπέμπόν Εν τή Απε· 
ράντφ σιγηλότητι τήν παραδοξοτέραν καί συγ· 
κινητικωτέραν φωταύγειαν. Τά πάντα τότε Εμ
ψυχα καί άψυχα χρωματίζονται διά τών φαν- 
τασιωδεστέρων φωτεινών Αντανακλάσεων.

Ούτως ή φύσις ενταύθα αναφαίνεται δλως 
φαντασιόπληκτος. Καί δ χειμών προσδίδει είς 
τήν χώραν ταύιην μίαν ποίησιν ιδανικήν, ήτις 
όμως εισδύει βαθέως είς τάς διάνοιας καί ταυ 
τοχρόνως τάς μεθύει. (Είκ. 1η).

Ό χειμών γεννφ θαυμασιότητας καί φαν
τασιώδεις εικόνας, αιτινες εύρίσκουσιν ήχώ εν 
τή πραγματικότητι, ούτως εΐπεϊν· διεγείρει δέ 
καί τάς δκνηράς αισθήσεις εκείνων, οϊτινες εκ-

Είκ· 4η. Οί Τόμται είσίν είδος νάνων, οίτινες κατά την ^πε[ρως καθαρόν καϊ ζωθ- παράδοοιν τρίφονσι ταζωα και διατηρονσι τάς, 'ίπαύλεις καί τάδάαη.

λαμβάνουσιν τά πάντα μάταια καϊ τυχηρά.Έμ- 
ψυχοϊ τέλος τάς άπλάς καρδίας, ώς φανατίζει 
καί τάς (ξιδιασμένος, φέρουοα αΰτάς Εντός 
πλαισίου δνβρώδους Ατμόσφαιρας.

Αλλά ή θαυμασία αύτη φύσις δέν έχει καί 
τά άτοπα της ; “Οχι, βεβαίως, διότι τά πάντα 
έν τή οίκονομίφ πεποίηνται. Καί ιδού.

Τό ψΰχος είνε βεβαίως φοβερόν. Έν τή 
κεντρική Σουηδίφ τό θερμόμετρον κυμαίνεται 
Επί ολοκλήρους δεκαπενθημερίας μεταξύ 20 
καί 30 βαθμών ύπό τό μηδενικόν καί έπί· μή
νας ουδέποτε Ανέρχεται δνωθι τών 10 βαθ
μών, βορειότερον δέ θερμοκρασίαι 40. καί 50 
βαθμών δέν είνε σπάνιοι.

Έν τοιαύτη καταστάσει ψύχους οί κάτοικοι 
τής Σκακδιναυίας βαδίζυύσιν είς τάς οδούς, 
προηγούμενης λευκής άχνης τής έκπνοής των. 
Έάν δέ είσέλθωσιν είς.κατάστημά τι, εξαφανί
ζονται εντός κύματος έξ Ατμού προερχομένόυ έκ 
τής επαφής τοΰ Εσωτερικού θερμού-θέρος μετά 
τοΰ Εξωτερικού ψυχρού τοιούτου.

Έξερχόμενοι Αμέσως 
κόμη καί γενειάς καλύ
πτονται υπό κόνεως χιο
νώδους, οί δέ μύστακες 
^κινητοποιούμενοι άποτε- 
λοί σιν άμα όγκον συμπα
γή.*Η ελάχιστη τότε πνοή 
τοΰ ανέμου προξενεί άνυ- 
πόφορον αισθητικήν καΰ- 
σιν

Έν καιρφ ήσύχφ δ ξέ
νο; δέν αισθάνεται τό ύ
περβολικόν ψΰχος, διότι 
Αναπνέει μετά ήδονής τόν 

γόνον αέρα, νομίζων, δτι 
Αναπνέει φώς, Αλλά δέν 

προσέχει είς τούς κινδύνους ! 'Ο σύντροφός σας 
τότε σάς ειδοποιεί, δτι ή ρίς, τά ώτα καί αί 
παρειαί σας έχουν παγώοη καϊ δέον έν. τιίχει νά 
τρίψητε αύτάς μετ’ ολίγης χιόνος.

’Αλλά Αποφύγετε νά εγγίσητε μέ γυμνωμέ
νων τήν χειρα τό Ελάχιστον σιδηροΰν Αντικείμε- 
νον, διότι τό δέρμα τής χε·ρός σας θά αίμάση 
οίκτρώς. Έν πάση χώρα οί παϊδες πλησιάζον- 
τες τούς υαλοπίνακας τών θυρίδων, συντρίβουν 
άκουσίως τάς ύέλους ή προσαρμόζουσι τήν γλώ- 
σαν Επ αΰτών. Μεγάλη Αφρόσύνη είναι τούτο, 
διότι σκληρώς τιμωρείται ό πταίστης. Δέον νά 
συντρίψητε τήν δελον καί μετά πολλής προφυ- 
λάξεως ν’ Αποσύρετε τήν θραυσθεΐσαν υελον εκ 
τών χειλέων του παιδός, ήτις εχει στερρώς προ®· 
κολληθή εκεί.

’Ey ανοικτφ Αέρι ή γλώσσα εξερχομένη τών 
χειλέων προσκολλαται Αμέσως Επ’ αυτών.
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Δυστυχία είς δντινα τολμήση ν’άναπαυθή Ιπί 
της χιόνος έν έξοχη. ’Αδυσώπητος ύπνος τόν κα
ταλαμβάνει καί ούδέποϊε πλέον τόν Εγκαταλείπει.

*0 χειμών οΰτος Αφίνει Ιχνη ζωηρά έπί τινων 
προσώπων, έφ’ ών μεταβάλλει τήν χροιάν και τό 
δέρμα. Πάντες εκεί άνδρες καί γυναίκες φέρου- 
σιν Ανεξάλειπτα σημεία έπί τοΰ προσώπου έκ 
τής έπιδράσεως έπ’ αύτοΰ τοϋ μεγάλου αύτοΰ ψύ
χους.

Έν τούτοι? ό χειμών ούτος είνε ευεργετικό
τατος και ύγιέστατος. Τό ψύχος ζωογονεί, Ινφ 
πάντες προφυλάσσονται.

"Απειροι Ενδείξεις προειδοποιοΰσι τήν έλευ- 
σίν του. Αϊ χήνες, οϊ άγριοι κύκνοι, οϊ διαμέ- 
νοντες παρά ταϊς λίμναις Απέρχονται σωρηδόν. 
Οϊ μικροί νεοσσοί Ιγκαταλείπουσι τά δάση. Έκ 
τοΰ βάθους τής Λαπωνίας αί άγριαι νήσσαι Απο- 
δημοΰσι πρός νότον, μερικά δέ ζώα Αλλάσσουσι 
χρώμα και πτέρωμα.

Πολύ πρό τής πτώσεως τής χιόνος οΐ λαγωοϊ 
γίνονται λευκοί.

Είδος δέ τι μυών Αλλάσσουσι κατοικίαν, με- 
ταβαίνοντες εις θερμότερα διαμερίσματα- πο
λυάριθμοι τούτων σωρηδόν σπεύδουσιν έκεΐ, οΐ 
δέ κάτοικοι τών βορείων τούτων μερών μετά 
κόπου Αποδιώκουσι τήν εισβολήν τών μυών 
τούτων παρ’ αυτοϊς. Είνε δντως περίεργον νά 
βλέπη τις τούς ποντικούς διερχομένους τούς πο
ταμούς και κολυμβώντας μετά τοσαύτης ευκο
λίας. Πολλοί όμως Ιξ αύτών παρασύρονται ύπό 
τής ροής τοΰ δδατος, ιδίως οΐ μικρότεροι και 
Ασθενέστεροι και τήν Επαύριον βλέπει τις πο
λυάριθμα πτώματα αύτών έπϊ τών Ακτών. Οί 
διερχόμενοι δμως επιπίπτουν είς τούς σιτοβο
λώνας, καταστρέφουσι τήν εσοδείαν καϊ τά γεν
νήματα, κατατρομάζοντες άμα τάς γυναίκας καί 
τά παδία. (Είκ. 2α)

Ουτω ό άνθρωπος ειδοποιούμενος ύπό τής 
προβλέψεως τών ζώων ετοιμάζεται διά τήν 
υποδοχήν τοΰ χειμώνος. Έκαστη οικία μετα
βάλλεται εις, φραύριον δυσπφόσιτον τφ ψύχει, 
παντού δέ τοποθετούνται διπλαΐ θυρίδες μέ 
Ερμητικάς κλείδας, φράττοντες πάσαν δπήν διά 
χάρτου έμβεβαπτισμένου έν κολλητική ούσία.

Β'.
Ή έεΗία.— Έορταί.— Δτηγήϋεις καί 

έπειάόδτα
Ούτω τά οικήματα προσομοιάζουσι πρός 

μικρά στερεά φρούρια Απρόσιτα. Καί ένφ έ'- 
ξωθι ή χιών πίπτει και ένίοτε συστρέφεται πε- 
ριδινουμένη τυφλώς, αϊ οΐκογένειαι συναθροι
ζόμενοι έν τή χλιαρότητι τής εστίας, εύμενεί 
ταΐς μακραίς συναναστροφαϊς, ταϊς διασκεδαστι- 
καΐς συνομιλίαις και τοϊς χαριτωμένοις παι- 
γνίοις, διέρχονται τάς ώρας ταύτας ήδέως.

’Από άμνημονεύτων χρόνων ό χειμών θεω
ρείται ώς έποχή τών συναθροίσεων και τών οί- 
κογενειακών εορτών, Ιν τή αυγή δετής ιστορίας, 
ήτοι πρό δώδεκα εως δεκαπέντε αιώνων οΐ 
πρόγονοι τών Σκανδιναυών έώρταζον τρεις με
γάλος έορτάς, εϊς τήν Αρχήν, εϊς τό μέσον καί 
εις τό τέλος τοΰ χειμώνος. Αί δύο Ιξ αυτών σώ
ζονται Ιτι μέχρι σήμερον και καλούνται ή μέν 
εορτή τών Χριστουγέννων, ή δέ έορτή τής Ά- 
νοίξεως.

Ή σειρά τών διασκεδάσεων άρχεται κατά τήν 
Αρχήν τοΰ Δεκεμβρίου, εορτήν τής αγίας Λου- 
κίας, ήτις Αντιπροσωπεύει παλαιάς παραδόσεις. 
Κατά τήν ήμέραν ταύτην ή νεωτέρα κόρη τής 
οικίας ένδύεται λευκά, φέρει έπί κεφαλής στεφά
νην έξ άνηαμένων κηρίων καί Ακολουθείται 
ύπό σειράς παιδίων και νέων μετεμφιεσμένων. 
"Εκτοτε ή οικοδέσποινα δέν ησυχάζει, διότι 
προετοιμάζει ειδικά φαγητά καί γλυκίσματα, τά 
δποΐα πρέπει νά στολίζουσι τήν τράπεζαν, τής 
ήμέρας τών Χρηστουγέννων.

Τό δενδρον τών Χρηστουγέννων συνιθίζεται 
έν πάση οικία, στολίζουσι δέ αύτό διά σωρεία; 
φανών γλυκισμάτων καί δώρων. (Εϊκ. 3η)

Διασκεδάζουσι πέριξ αύτοΰ δλην τήν ημέ
ραν' πλούσιοι δέ και πτωχοί λαμβάνουσι μέρος; 
Είναι Απαραίτητον, ϊνα ή οικοδέσποινα όδηγεϊ 
πάντα τά παιδία καί κοράσια πέριξ τής μεγάλης 
χύτρας, ίν ή βράζει δυνατός ζωμός καί έκαστον 
παιδίον κατά σειράν μουσχεύει τόν άρτον του 
έν'αύτφ. Ή συνήθεια αΰτη είναι παλαιοτάτη· 
‘Η ήμερα αύτη τών Χριστουγέννων καθιερω
μένη* Ανέκαθεν, θεωρείται ή μεγάλη οικογενει
ακή έορτή, ήτις εορτάζεται μετά μεγάλης εύχα- 
ριστήσεως καί Ιπισημότητος ιδίως είς τά βόρεια 
ψυχρά μέρη.

Ή παράδοσις Αναφέρει, δτι εν έκαστη επαύ- 
λει υπάρχει είς ή πλείονες Τόμπται, είδος εύεργε- 
τικοΰ νάνου, ένδεδυμένου διάμακράς διφθέρας, 
μάλλινου σκούφου καί μεγάλων υποδημάτων. 
Οΐ Τόμπται ουτοι τρέφουσι τά ζώα τοΰ δά
σους καί φυλάττουν τήν οικίαν καί τάς έπαύ- 
λεις. (Είκ. 4η)

Πολλά ωραία διηγούνται δι’ αυτούς. Είς διά
σημος δε ποιητής Απηθανάτισεν αύτούς έν ε- 
ξόχφ τινί ποιήματί του.

("£πετα< ro ιόλος)

ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΟΪΣ ΑΙΩΝΑΣ
ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ

Άπωτάτη καί νεωτέρα ταχυδρομική 
ύνγκοτνωνία»—'Η ταχυδρομικέ» 

έν γένε» πρόοδος.

ταχυδρομική κατάστασις ενός τόπου εϊ- 
ναι καθαρώς η κοινωνική πρόοδος αύ

τοΰ. "Οπου δε μεγάλη ταχυδρομική έπικοινωνία, 

έκεΐ καί μεγάλη έμπορική καί πολιτειακή κίνησις 
καί πρόοδος, Η ταχυδρ. κατάστασις χώρας τί
νος είναι έπίσης αύτό το κάτοπτρον τοϋ Ε

θνους. Έντός αύτής έμφαίνεται ή κατάστασις του. 
Και δπου δέν υπάρχει ταχ. κίνησις καί άυά- 

πτυζις,εμφωλεύει ό σκώληζτής καταστροφής καί 

άπονεκρώσεως τών πάντων.
Ή ταγυδρομική προοδος δθεν αντιπροσωπεύει 

άνάπτυξιυ, ακμήν, κίνησιν, παραγωγήν, εύεξίαν 

καί πλούτον.
Άλλά οποία ή αρχή καί καταγωγή τών ταγυ- 

δρομείων;
Ύ2ς καί διά τούς τηλεγράφους οΰτω καί διά 

τά ταχυδρομεία δέον ν’ άνατρέζωμεν διά τήν 

περί τής αρχής αυτών καί καταγωγής ιστορίαν 
είς τάς Σινικάς, ’Ινδικός, ΠεριΛκάς και Ελ

ληνικός Ίτηγάς.

στυχώς καί διά τό κεφαΧαιον τοΰτο δεν υπάρ- 
, __ .s ni _____λ./.,...........   ,.λ.

άπομεμονωμένας πηγάς,

ρίσκομεν έν Βαβυλώνη καί Α
• ■ /{* · 

Καθαρώς όμως αύθειπικαί πληροφορίαι δυ- 

* ' · ' — · ~ΓΛ>, Ζ/στ/τη-
χαί θα καταφύγωμέν αναγκαστικών «ί?

~Γ..... ' » » - - *
Τά ττρώτα τής ταΧ· ΛΓΤΛ7Γ0Λρίσ<ως βύ- 

Γ..-.·;;μ"· Β-'?-.Λ.-Λ’·ί7 ·""■ Ρινική έπϊ της
13ης π. χ. έκατονταετηρίδος, ίν ’Ασσυρία έπί 
της Σεμιράμιδος, έν Αιγύπτω επί της ΐΒ' δυ

ναστείας, παρά τοΐς Πέρσαις δε καί Ρωμαίους 
βραδύτερου, οτε ή ταχ. υπηρεσία εξυπηρετεί ά- 
ποκλειστικώς τάς άνάγκας τής στρατιωτικής καί 

πολιτικής διοικήσεως.
Ό Ηρόδοτος καί ό Ξενοφών πληροφοροΰσιν 

ήμας, δτι καθ' ολην τήν Περσίαν ΰπήρχον σταθ
μοί (άγγαρα καλούμενοι) ούς έφιπποι ταχυδρό
μοι διέτρεχον μεταφεροντες τοΰ Μεγάλου Βασι- 
λέως τήν αλληλογραφίαν καί ετι επί Ξερξου ΰ

πήρχον εκατόν ένδεκα τοιοΰτοι σταθμοί, ους .. 
έφιπποι ταχυδρόμοι διέτρεχον άπό τής πρωτευ- ούχ’ ήττον ό Χάος έπεβαρύυετο 
ουσης μέχρι τής Αίγυπτου. " ’ ------ —

Ο δέ Ξενοφών λέγει:
«.... καί άνδρα έφ' έκάστω των τόπων έταζε 

τόν επιτήδειον παραδεχεσθαι τά φερόμενα γράμ
ματα καί παραδιδόναι και παραλαμβάνειν τους 
άπειρηκότας ίππους καί ανθρώπους καί άλλους 

πεμπειν νεαλοΐς- έστι δ' οτε ουδέ τάς νύκτας 
φασι ΐστασθαι ταύτην τήν πορείαν, άλλά τώ 
ήμερινώ άγγέλω τόν νυκτερινόν διαδέχεσθαι* ■

Κατά τόν "Ομηρον ό Βασιλεύς τής Τίρυνθος 
Προΐτος άπεστειλε τόν Βελλεραφόντην πρός τόν 
πενθερόν του Ίαβάτην, Βασιλέα τής Ανκίας,

δούςαύτφ σήματα. «Άρα έκ τούτου έπεται, ότι 
υπήρχε ταχ. συγκοινωνία κατά τήν μυθικήν 

ταύτην έποχήν μεταξύ Τίρυνθος καί Λυκίας.
Ή έλλειφις ταχυδρομείων έν τη αρχαία ΈΧ- 

Χάδι εναργώς άποδεικνύεται καί έζ αύτών τών 

συγγραμμάτων τοΰ Ηροδότου καί ταυ Ξενοφών- 
τος, οϊτινες ομιλοΰντες μετά θαυμασμόν περί 
τής καλής διοργανώσεως τής ταχυδρ. υπηρεσίας 

παρά τοΐς Πέρσαις, περνγράφουσιν αύτήν ώς 
“πράγματος καινοφανούς διά τήν Ελλάδα.'Ώστε 
παρά τήν όμοΧογίαν πάντων, δτι ή διοργάνωσίς 
ταχ. υπηρεσίας έν τιυι χώρα τυγχάνει ευδειξις 

πολιτισμού ασφαλής, ο'ι "Ελληνες υστέρησαν τώι 
ΰπ αύτών κάλουμένων βαρβάρων τούτων κατά 
τοΰτο, διότι δέν ήσθάνθησαν τήν ανάγκην ταύ
την απαραίτητον, οσάκις δέ παρίστατο περίστα- 
σίς τις έκτακτος έπέμποντο αύτοσχέδιοι ταχυ
δρόμοι, έκλεκτοί διά τήν ώκυποδίαν των, ούς έ- 
κάλουν ή μεροδρό μου ς . Έν γένει δέ τόσον 
παρ’ "Ελλησι τότε, οσον καί παρα τοΐς Πέρσαις 
ή ταχ. ανάγκη παρίστατο παρά τή Αιοικήσει μό
νον, ούχί δέ παρά τώ λαώ, δστις δέν εϊχεν έμ~ 
πορικήν άνάπτυξιν, διά νά έπιζητήση τάς έκ τής 

ταχ. συγκοινωνίας άπορρεούσας εύκολίας.
Βραδύτερον ή ταχυδρομική συγκοινωνία άνε- 

πτύχθη παρά τοΐς Ρωμαίοις, Ιδίως έπί Ιουλίου 
Κα'ισαρος, δστις έκτος τών πεζών ταχυδρόμων 
προσέλαβε καί έφιππους τοιούτους, ώς καί επί 

Αύγούστου, οστις ίδρυσε μεγάλους σταθμούς 
διά τήν σταθμεύσω και μεταλλαγήν τών ίππων.

Τούς σταθμούς τούτους διηύθυνον οί manci- 
pes, λαμβανόμενοι έκ τών προυχόντων τών πό
λεων, έπεθεώρουν δέ οι regionarii και οί couri- 
σσϊ. Ό δέ proefectus praetorio είχε τήν άνωτά- 

την διεύθυυσιυ τής ταχ. υπηρεσίας.
Έπίσης έπί Αύγούστου έλειτούργουυ ταχ. 

άμαξαι έλαφραί, rhedu κάλούμεναι καί φορ- 
τηγαί, clabutaria λεγόμενοι' ούτος δε συνε- 

δύασε τήν ταχ. πρός τήν αστυνομικήν υπηρε
σίαν. Είς τοΰτο δμως συνετέλεσε καί η αριστη 
τών οδών συντήρησις.

Ενώ δμως ή ιδιωτική αλληλογραφία έ- 

πεμπ^το δι’ άλλων μέσων, συνήθως διά δούλων, 
ούχ’ ήττον ό λαός έπεβαρύνετο διά τάς δαπά- 
νας τής επισήμου ταχ· αλληλογραφίας. Έ
καστη δέ πόλις ΰπεχρεοΰτο νά παρέ^τ) τούς 

σταθμούς, τά υποζύγια, τήν τροφήν αυτών, ετι 
δέ τάς άμάζας και τούς υπαλλήλους.

Οΰτω, ώς άναφέρεται έν τώ Galois καί ό 
Πάππας Μάρκελλος ό Α' 308—309 π. χ. ύ· 
πεχρεώθη ύπο τοΰ Αύτοκράτορος Μαζεντίου νά 

υπηρέτηση έπϊ 15 ήμέρας είς τούς σταύλους 
ταχ. σταθμού ως ιπποκόμος.

Πρώτος ό Αύτοκράτωρ Νέρβας 96—98 μ. 
χ. απήλλαζε τάς έυ τή Ιταλία πόλεις τών τα

χυδρομικών εξόδων. Τήν σπουδαιότατη? όμως
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μεταρρύθμισιν έπήνεγκεν ό 'Αδριανός τώ 117— 

13S k<u μετ’ αυτόν ό Σεβήρος 193—211, οΐτι- 
ν€ζ απηλλαξαν τούς Ιδιώτας σχεδόν εντελώς τών 
εξόδων τούτων, έπιβαρύναντες τδ δημόσιον τα

μείου.

Τοιαύτη σχεδόν εν συντομία, ήτο ή κατάοτα— 

σις των ταχυδρομείων έπϊ Ρωμαίων καϊ Βυζαν

τινών.
Η επιδρομή των βαρβάρων κατά, τοΰ Ρω

μαϊκού Κράτους έξηφάνισε τήν ταχ. υπηρεσίαν 

ταύτην, ην όμως βραδυτερον ανεσυνέστησε θεο- 
δώριχος ό Μέγας Βασιλεύς τών 'Οστρογότθων. 

Λλλά εις Κάρολον τδν Μέγαν αποδίδεται ή τε
λεία αναδιοργάνωσή των ταχυδρομείων διά τής 
έν έτει 807 ίδρύσεως ταχ. σταθμών καθ’ ολην 

την Ιταλίαν, Γερμανίαν και ’Ισπανίαν.

Εν Γαλλία τά πρώτα Ταχυδρομεία ίδρύ- 
θησαν τφ1464 υπό Λουδοβίκου ΙΑ', αλλά καί 
πάλιν πρδς χρήσιν αποκλειστικήν τον βασιλέας 
(four les affaires du Roi)

,Μέχρι μέσων τής 16ης Έκατο'νταετηρίδοί 
οί ιδιωται δέν έχαιρον τοΰ δικαιώματος τής ταχ· 

ταύτης συγκοινωνίας. Διά τούτο άπδ τοΰ ΙΓ' af 
ώνος άμα τή ιδρύσει τοΰ Πανεπιστημίου τών Πα' 
ρισίων υπό, τοΰ Φιλίππου Αύγούστόυ, ή ανάγκη 
τής διαβιβασεως τής αλληλογραφίας τών φοιτη
τών πρός τούς γονείς των καί τανάπαλινέγέν- 
νησε τήν ιδέαν τοΰ διοργανισμοΰ ιδίας υπηρεσίας 
ταχυδρόμων. Η υπηρεσία δμως αύτη έξέλιπε τώ 
1577 έπϊ ’Ερρίκου τοΰ Γ’.

Έν Γερμανία ωσαύτως κατά τδν ΙΓ'. αιώνα ό 
τεράστιος εμπορικός Σύνδεσμος Hauseband δι- 

ωργανωσεν ίδια ταχυδρομεία :

■ 'Αλλ'ή σπουδαιότατη τών Ιδιωτικών επιχει
ρήσεων ύπήρξεν ή άπδ τών μέσων τοΰ ΙΕ'. αϊώ- 
νος εν Ίταλί? κατ' άρχάς ιδρυθείσα καθ’ ολην 
δέ τήν κεντρώαν Ευρώπην έπεκταθείσα βραδύτε

ρου ταχ. υπηρεσία τοΰ οίκου Thurn-Taxis, οσ- 
τις ένθαρρυνόμενος διά προνομίων ύπδ τών ηγε
μόνων τών χωρών, έν αϊς είχεν επεκτείνει τήν 
ευεργετικήν αυτού δρασιν, ύπήρξεν ό πρόδρομος 
τοΰ δσον οΰπω καταρτισθέντος Παγκοσμίου τα
χυδρομικού Συνδέσμου, ή ΐδρυσις τοΰ οποίου κα· 
τήνεγκεν άκριβώς τδ τελευταίου πλήγμα εις τήν 
τεραστίανταύτηνέπιχείρησιν,ήτις διήρκεσε πλέον 

των τριών εκατονταετηρίδων.
"ΐπδ τοΰ οίκου τούτου έξεδόθησαν τφ 1852 

και τά πρώτα γερμανικά γραμματόσημα.

Λ Κατα τον ΙΗ' αιώνα ό οίκος ούτος είχε καθα
ρόν κέρδος έτησίως 4,ΟΟΟ,ΟΟΟφρ.

Ευ τή Γαλλία ή επιτυχία τών ιδιωτικών ταχ. 
επιχειρήσεων καϊ τά έκ τούτων μεγάλα κέρδη ή- 
νάγκασαν τόν βασιλέα τής Γαλλίας, 'Ερρίκον τφ 

1575, ν αναλαβγ αυτό τό Κράτος τήν εκμετάλ- 
λευοιν τών πρός χρήσιν τοΰ κοινοΰ ταχυδρομείων.

Τά μεγάλα είτα ευρωπαϊκά Κράτη δέν έβρά- 
δυναν νά μιμηθώσι τδ παράδειγμα τής Γαλλίας, 
δι ο βλέπομεν βαθμηδόν άναλαμβάνοντα τά 
Ταχυδρομεία, τήν μέν Ρωσσίαν τφ 1630.

Τήν ’Αγγλίαν τφ 1635. 
Τήν Σουηδίαν τφ 1636. 
Τήν Πρωσσίαν τώ 1651.
Τας 'Ηνωμένας Πολιτείας τφ 1693.
Τα 'Ιταλικά Κράτη τφ 1710. 
Τήν Δανίαν τφ 1711.
Τήν 'Ισπανίαν τώ 1719.
Τήν Αυστροουγγαρίαν τφ 1722 κτλ.

Ερχόμεθα ήδη εΐς τά καθ' ημάς ταχυδρομεία. 
Ευ Ελλάδι ούδεϊς λόγος δύνάται νά γίνη περί 

ταχυδρομείων άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντι
νουπόλεως μέχρι τοΰ υπέρ 'Ανεξαρτησίας άγώ- 

νος. Οι δε Τούρκοι άπέδωκαν εΐς τά ταχυδρο
μεία ζητημα διοικητικού χαρακτήρος, μολονότι 

έπερριήταν τάς δαπάνας εις τούς υποδούλους.
Εν Πελοποννήσω κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΗ'. 

αϊώνος ιδρυθησαν ύπδ τών Ενετών ταχυδρομεία 
εσωτερικά, έκλείφαντα δμως βαθμηδόν.

Επι τής Επαναστάσεως ή Πελοποννησιακή 
Γερουσία μετεχειρίζετο εφίππους ταχυδρόμους 

πρδς μεταφοράν τής αλληλογραφίας. Ό δε Κα- 
ποδίστριας αμα τή εις 'Ελλάδα άφίξει του κατα- 
νοήσας τήν χρησιμότητα τής ταχ. συγκοινωνίας 
διά -ψηφίσματος τής 24 7βρίου 1828 συνέσ

τησε ταχυδρομείου διά τήν άνταπόκρισιν τής 
Κυβερνήσεως καϊ τών Ιδιωτών μετά τών κυριω- 
τερών πόλεων, ήτοι τού 'Αργους, τής Τριπό- 
λεως, τής ’Επίδαυρου και τής Σύρου, ένθα ο
μοίως συνέστησε ταχ. γραφεία. Ή διανομή τών 
γραμμάτων διενεργείτο διά πεζοδρόμων.

Κατ' 'Απρίλιον τοΰ 1829 έξεδόθη έν Αιγί- 
υη ο πρώτος ταχυδρομικός Κανονισμός, διορία- 
θέντος Διευθυντοΰ τοΰ Ά. Λουκοπούλου, συνι- 
εστώντο δέέν όλω 11 ταχ. γραφεία, ών ή έπιστα- 

σια ανετίθετο εις τους γραμματείς τών διοικητών 
η εις τους αστυνόμους.

Η κατάστασις αυτή έξηκολούθησε μέχρι τού 
1833 και έν τφ μεταξύ ήλλαξαν πολλοί διευ- 
θυνται, ο κ. Δ. Άμπελος κατ’ Οκτώβριον τοΰ 

1829, ο Σ. Σκούφος κατά Μάρτιον τοΰ 1831 
και ο κ- Γ. Σκούφος κατ' ’Απρίλιον τού 1832. ' 

Λλλα απο τοΰ 1834 παρατηρείται πρόοδός 
τις. Συναπτεται σύμβασις μετά τοΰ τραπεζίτου 
κ. Φεράλδη, δι’ ής ουτος διατίθησιν έξ ιστιοφόρα 
διά τήν θαλασσίαν ταχ. συγκοινωνίαν τών κυρι- 

ωτερων λιμένων τοΰ Βασιλείου μετά τών σπου
δαιότερων τής Μεσογείου κατά δεκαπενθήμερον, 
προς του σκοπόν τής προόδου τοΰ 'Ελληνικού 
έμπορίου. Κατά τήν Σύμβασιν ταύτην τά έκ τών 
ταχ. τελών έσοδα διετίθεντο υπέρ τού Δημοσίου, 
τα δ' έκ τοΰ ναύλου τών έπιβατών, τών τελών 
των χρηματοδεμάτων καϊ τών εμπορευμάτων 
υπέρ τοΰ έργολάβου Φεράλδη.

Η έσωτερική συγκοινωνία διενηργείτο ούτω, 

45 ταχ. γραφεία συνεκοινώνουν μετά τής πρω- 
τευούσης δίς τής έβδομάδος, αί δέ Πάτραι μετά 
τών ’Αθηνών έξάκις.

Το επόμενόν έτος 1835 συνεστήθη ταχ. συγ
κοινωνία μεταξύ Πειραιώς και Κων)πόλεως κατά 
δεκαπενθήμερον διά τοΰ πρώτου Ελληνικού άτ- 

μών' τών ταχ. γραφείων της έν Θεσσαλία μετά 

■τήν προσάρτησή αυτής τή Έλλάδι.
Βεβαίως ή 'Ελλάς δέν ήδύνατο ν’ άνεχθή τήν 

λειτουργίαν αλλοδαπών ταχ. γραφείων καϊ δη 

Τουρκικών έπϊ τού εδάφους αύτής, ούδέν δε το 
κοινόν υπήρχε μεταξύ τής διατηρήσεως τών έν 
ΤουρκΙφ Έλλην. Ταχυδρομείων, σκοπούντων 

τήν προστασίαν τών συμφερόντων, πολλών χιλ. 
Ελλήνων κατά τής Τουρκικής ατασθαλίας καϊ 
τής παραλόγου άξιώσεως τής Τουρκίας, όπως δκν- 
τηρωθώσι τά 'Οθωμανικά ταχυδρομεία έν τή 
προσαρτηθείσρ Ελληνική χωρά, ένθα ολίγιστοι 

'Οθωμανοί διέμενον. χ ,
Έν τούτοις αί Δυνάμεις έδέχθησαν τάς αξιώ

σεις τής Τουρκίας παρά τάς διαμαρτυρίας τής 

Ελλάδος. ,
Ή ΐδρυσις ταχ. γραφείων ξένων Κρατών εν 

Τουρκίιι 'χρονολογείται άπό τών αρχών τοΰ πα
ρελθόντος α’ιώνος. Ή Αυστρία καϊ ή Ρωασία το 
πρώτον έλαβον τό δικαίωμα νά διατηρώσιν Ιδιους 
ταχυδρόμους έν Κων)πόλει, χάριν τής έπισήμου 
Αλληλογραφίας των. Μετ' ου πολύ δέ προσετε- 

θησαν καϊ ετερα Κράτη, έπεξετάθη δέ τό προνό- 
μιον καϊ έπι τής ιδιωτικής αλληλογραφίας.

Ή Τουρκία προσεπάθησε άπυ πολλοΰ χρόνου^ 

νά κατάργηση τά ξένα ταΰτα ταχυδρομεία, άλλά 
δέν τό κατώρθωσεν. Μόλις δέ εσχάτως ώφελη- 
θείσα έκ τής ευρωπαϊκής συρράξεως κατήργησε 
δι' άποφάσεως έξ ίσου τολμηρός και οριστικής 

πάντα τά ξένα ταχυδρομεία.

Ή ταχ. άνταπόκρισιςεϊναι επικερδής η έπιζη- 
μία τή Πολιτεία; Παρά τισι κυβερνήσεσι ή ταχ. 

άνταπόκρισις φέρει κέρδη καϊ εις άλλας^ ζημίας, 
αναλόγως τής έκτάσεως τής χώρας, τοΰ πληθυ

σμού καϊ τοΰ έμπορίου.
Έν Έλλάδι τά έσοδα πρός τά έξοδα σχεδόν 

ισοφαρίζουν, υπάρχει όμως τό μέγα Κέρδος τής 
έπισήμου αλληλογραφίας, ητις δεν λογίζεται ως 

μή ύποκειμένη εΐς έσοδον.
'Από θεωρητικής απόήτεως έξεταζοντες το ζη

τημα παρατηρητέον, οτι οι τής ορθοδοξου Σχο
λής οπαδοί άποκρούοντες κατ’ άρχήν πασαν τής 
Πολιτείας έπέμβασιν, νποχωροΰσι, προκειμένου 

περί τών ταχυδρομείων, υπό τόν ορον να ωφελή- 

ται ή Πολιτεία. Ο δέ Leroy Beaulieu, ό τής 
Σχολής ταύτης έν Γαλλία αρχηγός προβαίνει μέ

χρι καθορισμού τοΰ Κέρδους τής Ώολα,τειας εκ- 

τών ταχυδρομείων εΐς 25—50 ο)ο.^ ,
'Τπάρχουσι βεβαίως ΰπηρεσίαι έπιζήμιοι δια 

τό Κράτος, άλλά ωφελείται ή Πολιτεία καϊ αύτη 

είναι ή ταχ· υπηρεσία.

'Από τών μέσων τοΰ παρελθόντος αιώνος πα— 
ρατηρείται τάσις τών πεπολιτισμενων Κρατών 
πρός έλάττωσιν τών ταχ. τελών και εις τινα- εξ 
αυτών επικρατεί τό δεκάλεπτου τέλος, εν δε τή 
’Ολλανδία, τό πεντάλεπτον. Διά τούτου εξυπηρε

τείται κάλλιον τό έμπόριον, έπέρχεται δ άφ ε
τέρου αΰξησις τών έσόδων.

Άλλ’ ή έλάττωσις ενίοτε ζημίαν αντί κέρδους 
έπιφέρει, ώς συνέβη εις τήν Αγγλίαν, ήτίς έλατ-

μοπλοιου ή «Ανατολή* συνεστήθησαν δ' έπίσης 

έτερα 19 ταχ. γραφεία. , ,
Μέχρι τού έτους 1842 ούδέν άξιον λογου εγε- 

νετο, έκτος τής ίδρύσεως νέων τινών ταχ. γρα

φείων, ήτοι 5 τφ 1836, 6 τφ 183"7 καί 5 τώ 
1838. ' .

Τφ 1849 ίδρύθη τό πρώτον Ελληνικόν τα
χυδρομείου έν Κωνσταντινουπόλει. όπερ^καταρ- 

γηθεν τφ 1854, έπανίδρύθη τφ 1855, ινα κα- 

ταργηθή τελείως τφ 1881·. ,
Τώ 1857 Ιδρύεται ή πρώτη Έλλην. ατμό

πλοια, ήτις άνέλαβεν ύποχρεωτικώς την μετά- 
βίβασιν τής Εσωτερικής Αλληλογραφίας. Συ

νάμα δέ συνεστήθησαν ταχ. γραφεία εν Σμύρνη, 
Αλεξάνδρειά, Βουκουρεστίιρ, Ίασίω, ΊβραΓλα, 

και Γαλαζ'κρ. Σημειωτέου, οτι μέχρι τοΰ έτους 
1862 αντί γραμματοσήμου μή εϊσαχθεντος ετι 
μετεχειρίζοντο τόν τύπον τής σφραγίδας,

Τόν 'Οκτώβριον τοΰ 1862 έτέθησαν εις κυ
κλοφορίαν τά πρώτα Ελληνικά γραμματόσημα 
φέροντατήν κεφαλήν τοΰ Έρμοΰ έξ 7 κλάσεωυ 

1, 2, 5, 10, 20, 40 καί 80 λεπτών.

Τφ 1874 ή Ελλάς συμμετέχει μεθ' ετέρων 
είκοσι Κρατών έν τφ πρώτφ Διεθνει ταχ. Συνε- 

δρίω τής Βέρνης.
Και έν έτει 1887 ένούται διά τοΰ Νόμου Α. 

Φ.Κ.Θ ή έν έτει 1859 συσταθείσα τηλ. υπηρε
σία μετά τής ταχυδρομικής, τφ δέ 1892 προ
στίθεται αύτοίς καϊ ή τηλεφωνική υπηρεσία.

Διά δέ τοΰ Νόμου ΒΨβ,Η’ περί ταχ. τηλ. καϊ 

τηλεφωνικής υπηρεσίας αι τρεις αυται υπηρεσιαι 
διφκοΰντο υπό μιας καϊ τής αύτής Διευθύνσεως 
υπό τόν τίτλον Γενική Διεύθυνσις τών Ταχ. Τη
λεγράφων καϊ Τηλεφώνων μέχρι τοΰ έτους 1914 
οτε συνεστήθη διά τοΰ Νομού 276 Τπουργείον 

τής Συγκοινωνίας, εις δ ΰπήχθησαν αι ανωτέρω 
'Τπηρεσίαι τών Ταχ. Τηλεγράφων και Τηλεφώ
νων, ή Διεύθυνσις τών Δημοσίων “Εογων, και ή 

Διεύθυνσις τών Σιδηροδρόμων.

Κατά τήν διαρρεύσασαν εικοσαετίαν ταύτην 
προσετέθησαν οί θεσιιοϊ τών ταχ. επιταγών μετά 

τοΰ 'Εσωτερικού . καϊ 'Εξωτερικού τοΰ Κράτους, 
τών ταχ. δεμάτων μετά τοΰ ’Εσωτερικού καϊ ’Ε
ξωτερικού έπίσης καϊ λίαν προσεχώς ελπιζεται 
οτι θέλουσιν έφαρμοσθή καϊ παρ' ήμΐν τα ταχ. 
ταμιευτήρια καϊ ή υπηρεσία τής έγγραφής συν
δρομητών εις ’Εφημερίδας καϊ Περιοδικά και η 
εϊσπραξις λογισμών καϊ τίτλων.

Ή ταχ. συγκοινωνία ιδίως άνεπτύχθη άπό 
τών αρχών τοΰ παρελθόντος α'ιώνος διά τών α ■ 
θρόων μεταξύ τών Κρατών ταχ. Συμβάσεων καϊ 
τής έλαττώσεως καϊ άφομοιωσεως τών τελών. 
.'Η δέ ΐδρυσις τής Παγκοσμίου ταχ. Ενώσεως 
πολύ συνετέλεσεν εΐς τήν καταπληκτικήν προα
γωγήν τών ταχ. γραφείων.

Ή 'Ελλάς, ώς προείπον, έκεκτητο ταχ. γρα
φεία έν Τουρκία άπό τοΰ 1849 καϊ διετήρησε 

ταΰτα μέχρι τοΰ 1881, οτε ή Τουρκία κατήρ- 
γησε ταΰτα, ισχυρισθεΐσα τήν κατάργησιν ύφ’ή-
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τώσασα τα τέλη τώ 1840 από 7 pence εις 1 
απώλεσεκ όυτός ενός έτους πλέον τον ενός εκα
τομμυρίου λιρών και τοΰτο δίότ* ή διαφορά ήτο 
μεγάλά] και ή αλληλογραφία σπανιώτατα διπλα
σιάζεται'επομένως, εάν τά τέλη έλαττωθώσι 

πλέον τοΰ ημίσεως, ή ζημία έσται προφανής.
Ηπαρ ημίνγενομενη εσχάτως έλάττωσις τών 

έσωτερικών τελών από 20 λεπτά εϊς 10 λεπτά 
οεν έπέτυχεν από ταμιευτικής άπόψ-εως, ακρι
βώς ξνεκα τοΰ αποτόμου τής έλαττώσεως, θά 

ητο δε μεγαλειτέρα, έάν μή ή από τοΰ 1900 
έλάττρσις τοΰ, τέλους των βραχειών επιστολών 

εις 10 λ. ών έγένετο μεγάλη χρήσις εϊχεν ήδη 
έπιφέρει έμμεσόν τινα, ούτως ειπεΐν, έλάττωσιν 

-των τελών έκτοτε. 'Επομένως διά τής εϊσαχθεί- 
σης μεταρρυθμισεως, έλαττωθείσης τής χρήσεως 
των βραχειών,ηύξήθη ό αριθμός τών έπιστολών.

'Οπωσδήποτε ευχάριστου είνε, ότι ήδυνήθη- 
μεν νά παρακολουθήσωμεν, ώς πρός τό κεφά- 
λαιον τοΰτο, τά πεπολιτισμένα Κράτη.

Συγκρίνοντες δε ήδη τάς εισπράξεις, τοΰ έτους 

1910, οτε ε'ισεπράττομεν 2Ολεπτον γραμματό
σημου, πρός τάς τον πρώτου έτους τοΰ 1911 τής 
εισαγωγής τοΰ ΙΟέπτου τέλους καϊ συμπεριλαμ- 
βάνοντες τάς έπϊ τώυ ενσήμων εισπράξεις, τάς 
εχούσας σχέσιν μέ τήν μεταρρύθμισιν, ήτοι τάς 
κλώσεις^ τών γραμματοσήμων 5, 10, 20 και 40 
λεπτ. έχομεν μείωσιν εισπράξεων κατά τό α' έ
τος 225 χιλ Ευτυχώς όμως εϊχομευ κατά τό 
έτος 1911 εκδοσιν νέου τύπου γραμματοσήμων, 

®Τ€) ως εικος, επήλθεν αΰξησις τών εισπράξεων, 
ευεκατώυ ύπό τών γραμματοσυλλεκτών γενομέ- 
νων αθρόων αγορών.
'Τα, ταχ.τέλη άλλοτε έποίκιλλον άναλόγως 

τής αποστάσεως, τοΰ βάρους καϊ τοΰ περιεχο
μένου αντικειμένου. Βαθμηδόν όμως, πυκνωθεί- 

σων των συγκοινωνιών και τών μέσων τής μετα
φοράς, σημαντικώς έμειώθησαν βαθμηδόν και ετι 
μάλλον θά, μειωθώσι τά εξωτερικά τέλη. Έν 
τούτοις Κράτη τινα, ώς καϊ ημείς, διετηρήσαμεν 
την διατιμησιυ τοΰ βάρους καϊ τό είδος τοΰ πε
ριεχομένου.

Προ τής έπινοήσεως τοΰ γραμματοσήμου, τώ 

1840, τα τέλη κατεβάλλουτο ύπό τοΰ παραλή - 

πτου, τοΰτο όμως μεγάλως έδυσχέραυε τήν αν 
ταποκρισιν, διότι ήτο μέτρον άδικον, δεδομένου·, 

* οτι ο ποιούμενος έναρξιν τής αλληλογραφίας εί
ναι καϊ ό υπεύθυνος καϊ ό κυρίως ωφελούμενος 
και ουχι ό παραλήπτης τήςέπιστολής, όστις δια- ■ 
τελεί έντελώς έν άγνοια καϊ τίς τώ απευθύνει τήν 
επιστολήν καϊ τί τώ γράφει. “Αλλως τε καί συμ
φέρον τοΰ Ταχυδρομείου είνε νά προκαταβάλ
λονται τα τέλη, πρός αποφυγήν καταχρήσεων 
και, έξελεγξεων, έν ή περιπτώσει άπόλλυνται ή 
κλεπτονται έπιστολαϊ καϊ άρνησιν τοΰ αποδέ
κτου νά πληρώσρ βαρύ τέλος, ώς μάλιστα διε- 
τιμωντο τότε αί έπιστολαϊ. Έκ τούτου πολλά 
άτοπα συνέβαινον, έξ ών θ' άναφέρωμεν δύο μό
νον ανέκδοτα, ατινα πλήρως δικαιολογοΰσι τήν 
αρσιν τοΰ μέτρου τής καταβολής τοΰ ταγ. τέ
λους μετά την παραλαβήν τής επιστολής.

ΓΕπεται συνέχεια)

ΤΑΚΗΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
Μ1λο« ιοΰ Πανελληνίου Αθλητικοί Συλλόγου. 

ΒραβευΟεΙ; είς τοΰ$ ’Ολυμπιακούς
«αί 5λλους ίγ&ιας. 

*Αποθανών τί; 83 Σεπτεμβρίου 1014.

Γοργά ό Χάρος έτρεξε, 

Τό νήμα τής ζωής τοΰ νείοΰ

νά κοήτΐ} 

Καϊ τώρα κοίτεται νεκρός ! 

Στό μνήμα τό νεόσκαπτον 

Χωρίς μιλιά, χωρίς ζωή 

χλωμός τήν οήτι.

Τό κυπαρίσσι έγειρε ,. . 

Μά ή σκιά του απλώνει 

Εις τής νυκτός τή σιγαλιά 

μιά λέξι μόνη

"Οσοι ποτέ γνωρίσουνε, 

Τής μάνας σας τήν αγκαλιά, 

Χύσατε δάκρυα θερμά 

Και συ μανοΰλά ffov γλυκεία 

μη με λησμονεί!

Γιατί έδώ 'στά σκοτεινά 

Έοέ θυμούμαι μόνη. . .

Σιπτ»μ6Ριο{ 1914. ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ

Καθόμαστε στήν ακροποταμιά πού ήταν γε- 
. μάτη άπό αγριολούλουδα και χαμόκλαρα και 
βλέπαμε τό γάργαρο και καθάριο . νερό _ πού 

'έτρεχε, άσταμάτιστο, τό νερό τοΰ ποταμιού, Ο 
ήλιος τήν ώρα ’κείνη έγερνε πρός τη δυσι του. 
Πίσω άπ’ τ’ άντικρυνά βουνά στον ορίζοντα κάτι 
χρώματα κόκκινα σάν φλόγες και ξανθιά ήταν α
πλωμένα. Γύρωθέ μας ό κάμπος ό πρασινοστό- 
λιστος απλώνονταν άτέλειωτος και πέρα μακρυα 
κατά τής άκρες τών βουνών κάτι χωριδάκια μέ 
τους όλόασπρους μιναρέδες των—τουρκοχωρια 
βέβαια—λαμποκοπούσανε στό ύστερνοτοΰ ήλιου 

φως. , ,ί
Έξαφνα από κάπου έκεϊ κοντά άκούσθηκε ένα 

τραγούδι, όχι βέβαια κανένα ήρωϊκό γιά τήν 
πατρίδα, αλλά τής αγάπης τραγούδι,, άνοστο 
καί έλεεινό σάν μοιρολόγοι. Ολοι, γυρίσαμε να 
ΐδοΰμε. "Ενας νέος, πολεμιστής κι αυτός, τρα
γουδούσε. Καί έβγαινε τό τραγούδι , του,αύτό 
άπό μέσα τον ανόρεχτα, μέ μιά φωνή, άδύνατη 
κάπως καί βραχνή, ’σάν φωνή φωνογράφου, πού 

■ κόβονταν σέ κάθε σχεδόν λέξι, ’σάν νά τόν έσ
φιγγε κανείς άπ' τό*λαρύγγι. Κι’ άφοΰ ,επαυε 
γιά λίγο μόνο, ώς ποΰνά πάρη φαίνεται άνάσα- 
σμα, άρχιζε πάλι τό ίδιο τραγούδι, με τον 
ίδιο τόνο όπως πρώτα, με το ίδιο παράπονο.

"Οπου κι’ αν πάω αγάπη μου πάντα δικός σου άαμαι 
Καί στοΰ ποίέμου τή φωτιά faiva άά άυμαμαι.

__Τί νάχη αύτός ό άνθρωπος, εψιθυρισα, 
καί 'λέει αυτό τό τραγούδι;

_ Τί νάχη; μ’ άπαντάει κάποιος άλλος έκεϊ 
κοντά μου, πάσχει... άπ’ αγάπη!

— Άπ’ άγάπη;
__Καί! και τό τραγούδι αύτό τό λέει γιατήν 

άγάπη του.
— Πώς τό ξέρεις;
— Πώς δέν τό ξέρω· είναι χωρικός μου.
__ Μά καλά καί συμάται καί ’δώ ακόμα τήν 

άγάπη του, έδώ στον πόλεμο; Δέν νοιώθει ό 
δυστυχισυένος άνθρωπος πώς ’οώ πέρα πού 
βρισκόμαστε ή άγάπη δέν έχει καμμγά θέσι 
καί πώς τόν καθένα άπό ’μάς το περιμενει απο 
στιγμή σέ στιγμή ό θάνατος;... _

__ Νά όμως αυτός πού δέν ξεχνάει καί δω 
ακόμα τήν άγάπη του.

—Έχει καμμια π'αγαπάει;
— Έχει μιά κοπέλλα στό χωριό, μγα πανώ- 

ρηα κοπέλλα.

— Κι’ αύτη τόν άγαπάει;
— Άμ’ πώς δέν τόν άγαπάει! Τήν ήμερα 

ιιάλιστα πώμαθε πώς έφευγε αύτός γιά τόν πό
λεμό, πήγε νά πεθάνη άπ’ τόν καυμότης...

’Εδώ ή συζήτησι έσταμάτησεν. Έγύρισα γιά 
μιά στιγμή κι’ έκύτταξα τόν έρωζοχτυπημένο 
πολεμιστή. Μού φάνηκε χλωμός κι άδυνατισμε- 
νος, ίσως όχι άπ’τίς κακουχίες τού πολέμου, 
αλλά άπ’ την άγάπη πού έπασχε. Καί σκέφθηκα 
πώς αύτός ό άνθρωπος θά έπιθυμοΰσε χίλιες 
φορές περισσότερο άπό ’μάς τους άλλους να 
μήν πάθαινε τίποτε στον πόλεμο, μόνο καί μόνο 
γιά τήν άγάπη του... ,

’Αλλά κι’ αύτη μέ πόση ανυπομονησία βέ
βαια θά πρόσμενε νά τόν δεχθή στην . άγκαλυα 
της, όταν αυτός γύριζε — άν -γύριζε—στό χωριό 
τους. Καί πόσες φορές δέν θάλαβε τ^ φρον
τίδα νά μάθη, άν ό καλός της ζοϋσε και πόσες 
φορές δέν θά τόν είδε στ’ όνειρό της μέσα στη 
φωτιά και τήν αντάρα τοΰ πολέμου νά πολεμά 
μέ τούς εχθρούς και μέσα σ’ολαεκείνα τα κακο
παθήματα καί τής δεινές περιπέτειες, πού εχει 
ό πόλεμος καί δέν θά τόν έσυμπόνεσε ή ψυχή 
της...

Τί κάνει τέλος πάντων αύτός ό πειρασμός, 
αύτή ή άγάπη !... Καί στής ποιο δεινές περι
στάσεις, όπως είνε ό πόλεμος, δεν αφινει τον 
άνθρωπο ήσυχο. ’Εννοεί πάντα νά τόνπειράζη..

*
"Ο ήλιος κρύφθηκε πίσω άπ’ τό άπείιρο. Αρ

χισε πλέον νά βραδυάζη. Τα πουλιά έπαυσαν 
κι’ αύτά τίς φωνές τους καί πεταξαν στις φωλιές 
τους επάνω στά δένδρα. "Ολα δέ βουβάθηκαν 
γύρω. Μόνο τό νερό τού ποταμιού ακούονταν 
πού μουρμούριζε αδιάκοπα καί τό άχαρι τραγούδι 
τού πολεμιστή πού τραγουδούσε άπό μακρυα 
έκεϊ στα ξένα τήν άγάπη του..,

3C. Α. ΚΟΥΤΗΦΛΡΗΖ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΠΙΓΝΙΟΝ
*Η γυμναστική τών δακτύλων

Δια τώυ δακτύλων των χειρώυ μας δυνάμεθα 
νά έκτελέσωμεν διαφόρους δίασκεδαστικάς έξα· 

σκήσεις, πράγματι δύσκολους έν.αρ.χή, απαιτου- 
σας δε έξάσκησίν αρκετήν. Πολλοί γέλωτες καϊ 

εύθυμία- διασπείρονται έν ταΐς συναναστροφάις, 
δταν οί πλεΐστοι των παρευρισκομένων νομίζον- 
τες εύκολοτάτην τήν παιδιάν ταύτην επιχειρήσωσι 
τάς διαφόρους αύτάς κινήσεις των δακτύλων.

Ηύπ’ ά'ριθμ'. 1 θέσις φαίνεται ως εύκολω - " 
τέρα. Καί δμως, αν έφαρμώσωμεν τούς δακτύ

λους αμφοτερων των χειρών μας, φροντίζοντες, 
ώστε οί μέσοι δάκτυλοί νά . μευωσι συνεσφιγ-

ΙΟ·
* Th^SEIS *

Θεραπεία τον έμφυαήματος 
μετ' άσθματος καί χρονιάς βρογχίτιδας.
Πρόκειται περϊ περιπτώσεως λίαν συχνής, πα- 

ρεχούσης δυσχερείας τινας έν τή πράξει. "Ενεκα 
τούτου εσκεφθημεν,δπως ύποδείξωμεν τοΐς άνα- 
γνωσταις ήμων τήν άκολουθητέαν πορείαν και 
μέθοδον εν τή θεραπεία τής παθήσεως,ταύτης, 
οιαν παρέχει ό καθηγητής Alb. Robin.

Καϊ έν πρώτοις άναγκαίως έχει,όπως διακριθή 
ή θεραπεία τοΰ παροξυσμού καϊ ή θεραπεία 

τοΰ έμφυαήματος.
Ό παροξυσμός συνήθως αναχαιτίζεται δι’ 

ένέσεως υποδορίου μορφίνης. Έν παση όμως πε- 
ριπτωσει δέον, ϊνα χορηγώνται ασθενείς δόσεις 
καϊ αποφεύγηται ή έξις τού φαρμάκου. Συνέστη

σαν δέ εϊσπυοάς πυριδίνης, ιωδιούχου αιθυλίου, 
υποκαπυισμους στραμμωνιούχους, ών φέρεται 
πληθύς ειδικοτήτων, σιγαρέττα εΰθαλίας κλπ.

Εσχάτως έδοκιμάσθη μέθοδος συνισταμένη εις 
■ψεκασμούς ένδοριννικούς διά μικρού φτεκαστήρος 

μενοι ό είς έπϊ τοΰ άλλου, ώς δείκνυται εν τώ 
σχήματι, θά ίδωμεν, δτι δυνάμεθα ευκόλως υά 
απογωριζωμεν τούς- μικρούς δακτύλους, τούς 

δείκτ α ς και τούς άντίχειρ ας,άλΧά δεν δυ - 
νάμεθανά χωρίσωμεν καιτούς δα κτ υ λιώτ ας 
χωρϊς νά διασπάσωμεν και τούς συνεσφιγμενους 

μ~ε αΟυ ς.
Τό σχήμα 2 παριστά, άλλην άσκησιν, δι' ής 

θα προσπαθήσωμεν -νά κρατώμεν ■ συνηνωμένους 
τόν μείζονα μετά τοΰ δείκτου άφ’ ενός, 

τόν δακτυλιώτην μετά του μικρού εζ άλ
λου και νά κινώμεν τάς δύο ταύτας ομά
δας, πότε συνενούντες και πότε διαχωρί- 
ξοντες ταύτας.

Άναμφιβόλως ελάχιστοι έκ τής συνα
ναστροφής θά κατορθώσωσι τούτο ευκό

λως.
Τό σχήμα 4 δεικνύει τδ εξής πείραμα. 

Νά κατορθώσωμεν, ώστε κρατούντες τήν 
παλάμην ανοικτήν καά τούς δακτύλους 
ολους τεταμένους, νά κλίνωμεν εύχερώς 
μόνον τόν μικρόν δάκτυλον. Μετά μα
κράν μεν έξάσκησίν, θά κατορθωσωμεν 
τοΰτο διά τής δεξιάς χειρός, άλλά διά 
τής αριστερός ϊσως εϊναι ακατόρθωτου.

Τέλος το 8ον σχήμα εϊναι καά τό 
πλέον δύσκατώρθωτον, δηλαδή πως κρα- 

τούντες άκινητούσας τάς φάλαγγας τώυ 
δακτύλων νά κατορθωσωμεν νά κινήσωμεν τήν 

ακραν μόνον τής τελευταίας φάλαγγας. Τό πεί

ραμα γίνεται «7τΙ ενός ή καά περισσοτέρων δα
κτύλων, .....

■ ·><. v-s ■

μετά ρινικού στομίου. Ή χρησιμοποιουμένη δέ 
φαρμακευτική σκευασία πρός τούτο συνηθέστατα 

έστιυ ή ακόλουθος, όφείλομένη εις τόν ϊατρόν 
Bertram :

.Sulfate d' atropine . . ... ’o.iy-
Nitrate desoude ,. . . . . o.6o

Clycerine . . . . ■. . . 2.0
Eau distillie . q.s.pour 15.0 ,.

ΛΕν τώυ μειονεκτημάτων τής σκευασίας ταύ
της έστϊν ότι αντη δύναται νά κατασταθή τοξίκή 

καϊ ό πάσχαν νά καταχρασθή τοΰ φαρμάκου-
Πρός θεραπείαν τόύ έ μφυ σή ματ ο ς εν τοΐς 

μεσοδιαστήμασι τών παροξυσμών δυνάμεθα δια - 
κρΐναι τάς δύο ακολούθους περιπτώσεις : 'Ο πα
σχών έστί δυσπνοϊκος καϊ αδυνατεί άποχρέμπτε- 

σθαι. Γίγνεται προσφυγή εις τδ πολύγαλα, τον 
κέρμήτα, το βάμμα τής λοβελίας :

Decoction de polygala . . . 100.0
Teinture de lobelie: . .
Teinture d' opium camphrde
lodure de potassium ... 1 . 8.0

Λαμβανέσθωσαν άνά δύο κοχλιάρια δι' ήμέρας 

κατά τά δυο κύρια γεύματα.
%. Το ΧΑΡΜΑ ΦΗ2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ}
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Τήάληθείμ ό άνθρωπος κατέστη πολύ απαι
τητικός έν τα,ίς οϊκονομίαις τής φύσεως καϊ παρά 
φύσιν κάπως καϊ κυρίαρχος αύτής. 'Αρκεί δέ νά 
τφ άρέση, να θέλγ ή καϊ απλώς νά έπιθυμή τι 
και αμέσως το καταλαμβάνει καί το καταστρέ
φει, εϊτε διά νάχρησιμεύση ώς τροφή του, είτε 
νά τό μεταβάλη εις έπιπλόν του, είτε και δια 
νά τό έξαφανίση ώς βλαβερόν, χωρίς νά δίδη λό

γον el? τόν πλάστην του καϊ χωρίς νά γνωρίζη', 
ούτε και νά έννοή τήν χρησιμότητα του έν τή 
μεγάλη οικονομία τής Φύσεως.

Διά νά μή έκταθώμεν πολύ, δηλαδή el? πολλά 
είδη ζώων, τά οποία ανέκαθεν καταστρέφει, χω
ρίς νά τφ χρησιμεύουν τουλάχιστον διά τι και 
τότε θά ήτο συγγυωστέος κάπως, θά περιοριστώ· 

μεν el? ολίγα έπϊ τοΰ παρόντος, εΐς τήν κατα- 
δίωξιν τών όποιων ανέκαθεν και συστηματικώς 
προβαίνει, άνεξελέγκτως άλως καϊ άνεξετάστως, 
ως κατά τών μυιών, ποντικών καϊ κανθαρίδων.

Διατί ή καταδίωξις καϊ έζόντωσις αύτών έκ 
. τοΰ προσώπου τής γής, άφοΰ άγνοοΰμεν διατί 

έπλάσθησαν ; Διότι δένχρησιμεύουν, τουναντίον 
δέ βλάπτουν καϊ είνε ακάθαρτα καϊ ανιαρά τά 
ζώα ταΰτα, διατείνονται·

■Καϊ πώς γνωρΐζομεν τούτο, ημείς οί άνθρω
ποι ; καϊ είμεθα άρα ανώτεροι τής φύσεως, ήτις 

. τά έπλασεν έπϊ σκοπφ βεβαίως καί έξακολουθεί 
άεννάωςπλάττουσα καίπολλαπλασιάζουσα αυτά, 

ενόσω ύπάρχουν καϊ άνθρωποι έπϊ τής γής ;
Η φύσις και ο δημιουργός αυτής, παραδεχρ- 

μέθα πάντες, ότι έπλασε τά πάντα χάριν τοΰ άν-
■ θρώπου καϊ διά τάς άνάγκας καϊ τήν υπηρεσίαν 

αυτού. Καί τότε ποΰ εύρίσκομεν τό ανιαρόν καϊ 
βλαβερόν αύτών ;

Ή πάνσοφος φύσις καί πανσοφωτέρα ή Πρό

νοια καί δημιουργός τοΰ παντός δύναμις ούδέν 
έπλασεν, ουδέ τό έλάχιστον έντομον άσκόπως·

■ *Αρα τά πάντα χρησιμεύουν, όπως καϊ ό ποντι- 

κός, ή μυία καϊ ό κάνθαρος καϊ έξετάσωμεν έν r.„. > vu // ca/Uu t of ,.όλίγοις πρός ποίον σκοπόν έπλασε ταΰτα ή φύσις· τής γής τρέφει διά τής σαρκός του τήν ύφιστα- 

Έάν ρίφωμεν βλέμμα πίριξ ημών, βλέπομεν ■■'·....... ν··'·- ττ—’ ·
, τά πάντα έν θάυμασία τάξει και αρμονία. Ό 

ανήρ καί ή σύντροφος αύτοΰ γυνή απαραίτητος 
καί τελείως πεπλασμένοι είσι διά τήν άνετον 
διαβίωοιν αυτών καί διαιώνησιν τοΰ γένους

. των. Παρ' αύτοίς ύπάρχουν οι ίπποι, οί βόες, 
όνοι, πρόβατα, όρνιθες, περιστεραί, κύνες, γα· 

λάι, στρουθιά, χελιδόνες, νήσσαικτλ. έτι δέ σι- 
. τοπαραγωγαϊ γαΐαι, όπωροφόρα δένδρα, φυτά, 

. κήποι, καρποί, άνθη κτλ. όλα χρήσιμα καϊ απα
ραίτητα διά τάς άνάγκας τής ζωής του καϊ ου
δέποτε είπομεν, ότι ταΰτα άσκόπως έγένοντο ή 

οτι αχρησταεϊσιν. "Εκαστον τουναντίον έχει τον 
σκοπον καϊ τόν τόπον του. Δια τούς λύκους ό
μως, τούς όφεις, τούς λέοντας, τάς τίγρεις, τάς 
άρκτους, τούς αετούς καί τά διάφορα όρνεα, νο- 
μίζομεν, ότι είνε βλαβερά, άσκοπα καϊ περιττά 
καϊ τά φονεύομεν,άπηνώς καταδιώκοντες ώς έπί-

ση? τούς ποντικούς, τ.άς μνίας καϊ τάς κανθαρί
δα;, ^ωρίς νά έξετάσωμεν τό περιβάλλον του
λάχιστον οπερ τα περιεχει καί τα διατρέφει.

Έξετάσωμεν λοιπόν τά πρώτα διά νά έννοή- 
σωμεν εύκολώτερον τά δεύτερα.

Ή φύσις ώρισεν έν εκάστφ διαμερίσματι τής 
γης και τον κάτοικον,$ν θά περιλάβη καϊ θρέψη. 

Ούδαμοΰ έξ αυτής λείπει ή ζωή. Ή θάλασσα, οί 
: ωκεανοί, τά δάση, τά όρη, αι έρημοι, οί βυθοί, 
τά ένδον της γης διαμερίσματα, αι κορυφαί, αι 
πεδιάδες, οί άνεμοι,, ή ατμόσφαιρα καί παν μέ
ρος έν γίνει της ύφηλίου έχει και τόν σχετικόν 
κυρίαρχον καϊ δεσπότην κάτοικόν του. Αί πόλεις 
καϊ τά χωρία τούς ανθρώπους,αί πεδιάδες τά πρό

βατα, κτήνη, βόας, ίππους κ.\.π. ήμερα ζώα' 
τά όρη Τούς λύκους, τούς αετούς, τά όρνεα, τούς 
δφεις, τάς ύαινας, κλπ. αί θάλασσαι τούς ΐχθείς, 
οκτάποδας, ξιφίας, φάλαινας, όστρακα κλπ. τά 
δέ έρημα και απόκεντρα μέρη τάς καμήλους, τά 

άγριμαια, τά θηρία καϊ σαρκοφάγα ζώα' τά εντε
λώς δέ απρόσιτα τοΐς ανφρώποις διαμερίσματα 
τά σπάνια κτήνη, τούς ελέφαντας, τούς ίππο· 
ποτάμους, κροκοδείλους,ούραγγουτάγγους, άγρι— 
ανθρώπούς, πιθήκους, φοβερά ερπετά, κλπ.

Συνεπεία τής αρχής ταύτης άν διερευνήσωμεν 
ολας τάς γωνίας και ιά απόκρυφα μέρη τής γής, 
θά εύρωμευ παντού τήν ζωήν. Καί ύπο τήν γην: 
έπίσης υπάρχει ζωή, οί σκώληκες, οί μύρμήκες,: 

δφεις, ασπάλακες καί τα τοιαΰτα' έπϊ τών δέν
δρων, τά παράσιτα, αί φωλεαι απειραρίθμων 
πτηνών κτλ.εν ταΐς αϊθούσαις μας δ αί μυίαι,ύπο 
τά μαγειρεία μας αί κανθαρίδες καϊ ύπο το πά

τωμα αύτό καί ένδοθεν τών στεγών οί μύες.
Τί ζητούν ενταύθα τά ζώα ταΰτα καϊ ποίαν 

χρησιμότητα αποδίδει el? τήν φύσίν ή ζωή των ; 
Οιαν άπάντησιν θά έδιδέ τις καϊ εις τά άλλα ζώα, 
άτινα ανωτέρω ΰπεμνήσαμεν, τοιαύτην δύναται 

νά δώση καϊ εις ταΰτα. Άλλα έκαστον διαμέ
ρισμα ή περιβάλλον πρέπει νά έχη και τόν κύ· 
ριον καϊ κάτοικόν του ή μάλλον έκαστον μέρος 

μένην ζωήν. Παντού οπού εισχωρεί ατμόσφαιρα 
έγκειται καί θάνατος καϊ ζωή. 'Εδώ είναι τό. μυ
στήριον. "Οπου μικρόβιου καϊ ζώον απαιτείται 

και ο δήμιός τον.
Ό κροκόδειλος έχει ολα ■ τά στοιχεία διά 

■νά ζήση παρά τφ ποταμώ καί εντός αυτού. .

Ο ιπποπόταμος έπίσης, δέν δύναται νά άπο ■ 
δημήση. καϊ ζήση άλλοσε.

Ό λέων έχει ανάγκην πετρώδους έκτάσεώς 

καί δασώδους, διότι τό περιβάλλον αυτό παρέχει 
ασφάλειαν, τροφήν καί τά μέσα διά τοιαύτην 
σκληράν ζωήν.

Ο λύκος τρέφεται καϊ ζή εΐς τά πυκνά δα

σώδη και απρόσιτα όρη, παρά τοϊς παλιτισμένοις 
δμως μερεσι, ένθα ύκάρχουν άνθρωποι, πρόβα

τα καί οικιακά ζώα.
Ο ίππος, ο όνος, ή δρνις, αί νήσσαι, αί περιτ. 

στεραί, οί κύνες, αί χελιδόνες, αΐ γαλαΐ, έχουν 

ανάγκην τής ανθρώπινης έπίσης οικονομίας και 

εργασίας διά νά ζήσουν, διότι τά έρημα μέ
ρη δέν παρέχουν αύτοίς ασφάλειαν ζωής καϊ 

κατάλληλον αν μη και έτοιμον τροφήν.
Οί Ιχθύες καϊ τά θαλάσσιαέν γένει ζώα ζώσιν 

άποκλειατικώς εΐς τό ύδωρ, άλλά καϊ σίτοι κατά 
διαμερίσματα καϊ είδη, ούτως ώστε άπαντα τά 

πελάγη, μικραϊ θάλασσαι, ποταμοί και άκτάι νά 
εχωσι τήν σχετικήν ζωήν παρ' αύτοίς.

Οί άνεμοι, ο αηρ, η ατμόσφαιρα εινε έπίσης 
κατωκημέναι άπό ζωύφια καϊ μικρόβια.

Άλλα δέν είναι μονον πάντα ταΰτα, διότι αν 
εξετάσητε καί τούς κορμούς άκόμη τών δένδρων, 
τά φύλλα αυτά, τούς λίθους, τούς καρπούς, τά 

πάντα, θά εύρητε την ζωήν έμφωλευουσαν και 
έν αύτοίς άκμάζουσαν.

Τί δι’ έκ τούτου προκύπτει; ότι ή ζωή, ήτοι 

ό άνθρωπος, τά'ζώα, τά ερπετά, τά μαλάκια, 
τά έντομα, τά όστρακα κτλ απαραίτητα είναι 
καϊ χρήσιμα εκεί οπού ζοΰν καί διαμένουν,δηλα

δή έν τφδιαμέσω των. Άλλά διατί είναι απα
ραίτητα καϊ χρήσιμα ; ’Ιδού τό μίγιστον μυστή
ριον τής φύσεως. Δηλαδή εκείνο, όπερ ημείς ά

γνοοΰμεν, ήτοι ενώ πάντα ταΰτα etvai χρήσιμα, 
φαινομενικώς καί ουσιαστικώς καϊ τά παράγει 
έξ ανάγκης αύτή ή φύσις διά τήν οικονομίαν 
τοΰ ανθρώπου, θεωρούσα αύτά απαραίτητα συ- 
νωδά τφ περιβάλλοντι, ένφ ζώσιν, ερχόμεθα η
μείς οί άπειροι καϊ εντελώς αδαείς έτι τών τής 
κοσμογονίας καϊ τα καταστρέφομεν. Καϊ ένφ ή 
φύσις προς βεβάιωσιν της αλήθειας τής ανάγκης 

μάς τά ανταποδίδει διπλά καϊ δεκαπλάσια, άνα- 
παράγουσα αύτά, δέν έννοοΰμεν τόν σκοπόν, 
άλλ' έπιμένομεν εις την καταστροφήν, διότι έξα- 

κολουθοΰμεν νά τα νομιζωμεν περιττά, βλαβερά 
καϊ ασκοπα. "Ασκοπον λοιπόν καϊ περιττόν έν 

τή φύσει γίνεται;
Και τί έστι περιττόν έν τή Φύσει; Καϊ τότε 

διά τά ζώα μήπως καϊ ημείς αύτοϊ δεν είμεθα 
περιττοί, άφοΰ τά καταδιώκομεν; Ο μΰες, αί 
μυίαι, αί κανθαρίδες κλπ. είναι λοιπόν άπασαι 

περιτταί; Έξετάσωμεν έπ’ ολίγον.

Ο μΰς είναι γέννημα καϊ θρέμμα τών ύπο- 
γείων και απροσίτων διαμερισμάτων, αποκύημα 
καϊ παραφυάς τής άχλύος, υγρασίας, βρωμεράς 

αποσυνθέσεως τοΰ σκότους καί τών el? τοιαΰτα 
μέρη εΐσχωρούντων ακαθάρτων καί όμβριων ύ· 
δάτων, τής σαπράς καϊ αποσυντιθέμενης ξυλείας 
καϊ πόσης φύσεως διαλυομένης φυτικής ού 
αίας, αίτινες πάσαι αυται άν δέν μετεβάλλοντο 

ειςμύας, ήτοι el? σαρκώδες νέον ύφασμα, δηλαδή 
εΐς νέαν ζωικήν σύνθεσιν, θά μετεβάλλοντο, μο- 

ριακώς έτι άποσνντιθέμεναι, εΐςάλλα μικρόβιό· 
λογικ* καϊ δή τότε βλαβερά ζωύφια, καθόσον 
γενικός φυσιολογικός κανών καϊ νομος είναι, 
ινα τόν θάνατον ή λήξιν πάσης ζωικής δυνά- 
μεως ή ζωής τήν διαδέχεται έτερα τις άλλοίας 
φύσεως ζωή καϊ ούτω καθεξής.

Παρακολουθήσωμεν ήδη τόν θάνατον, ήτοι 
τήν μεταβολήν τής ζωής οίουδήποτε ζώ
ου ή φυτού καϊ θά ίδωμεν, ότι έτερον ζώον ή 

φυτόν ή μάλλον έτερα πολλά άλλα ζωύφια ή 

υποφύσεις θά προκύφτωσιν αναγεννωμεναι.
At μυίαι πόθεν προέρχονται καϊ πώς γεννών- 

ται; Τί λόγον ύπάρξεως έχουν καϊ τι κάμνουν ;
Ή μυία αναφαίνεται el? τήν θερμότητα ιδίως 

έν &pg. αποσυνθέσεως κρεάτων, σαχχαρώδών ου
σιών, παχυλών αναθυμιάσεων καί νοσογόνων μι

κροβίων. Τόν χειμώνα ιδίως και κατά τό ψύχος 
έξαφανίζονται, θνήσκουν καϊ ναρκοΰνται διά νά 
άναγεννηθούν έν ωρα θάλπους όπόταν έπέρχειαι 
ή διαστολή τών μορίωντής εξαφανισθείσης προσ- 
καιρως ζωής.Δηλαοή τρέφονται έκτης σαρκός τών 
αποσυντιθέμενων όζωδών Ιδία σωμάτων. Έρχό- 
μεναι δέ καϊ έπικαθήμεναι έπϊ τοΰ σώματος η
μών ΐδία επί τών ακαθαρσιών καί τραυμάτων. ύ· 
πεξαιροΰσι καϊ έξαφανίζουσι τά νοσηρά καϊ-βλα

βερά έντομα τών έλκων κλπ.
Τινές διατείνονται, οτι αί μυίαι είναι φορείς 

τών νόσων.Είναι τούτο πλάνη, διότι εάν ήτο α

ληθές, θά μετεδίδοντο αύθωρεϊ όλαι αί νόσοι el? 
τοΰ? άνθρώπους. Τουναντίον ό,τι τρώγει ή μυία 
καί υπεξαιρεί τό καταστρέφει άποσυνθέτουσα καϊ 
έξουδετεροΰσα τά νοσηρά μικρόβια.

Ή μυία πρός τούτοις είναι ζώον πολύ χρήσι
μον. Έν τή καθαριότητι, τή ύγείξΐ καϊ ακμή τής 
ζωής απουσιάζει- Τουναντίον δέ τήν γεννά καϊ 
προσελκύει ή δυσωδία καϊ ή άποσύνθεσις τής αο

ράτου μικροβιολογικής ζωής.
Ή κανθαρϊς ζώον καϊ αύτή τού σκότους καϊ 

τής ακαθαρσίας είναι αποκύημα τών ύπολειμά- 
των καί τοΰ μαγειριού, καταφύγιου ζητούσα βντφ 
ανθρακι καϊ ταίς όπαίς τών έρμαρίων καϊ τών 
εστιών των, όπου συνήθως διαμένει.'Όπου δέ πα· 

λαια μαγειρεία, ανθρακαποθήκαι, σεσαθρωμένα 
ερμάρια καϊ παλαιαϊ άποθήκαι. έκεί καϊ μυριά

δες κανθάρων καϊ κανθαρίδων άναζητοΰσι τρο
φήν. 'Όσω δέ τάς καταδιώκομεν, φονεύομεν καϊ 
καταστρέφομεν, ολονέν αυται πληθύνονται καϊ 

έξιστάμεθα δη τούτο.

θέλετε νά τά? έξαφανίσητε ; Άπλούατατον, 
καθαρίσατε τά παλαιό έφθαρμένα καϊ κηλιδω- 
,μενα ερμάρια ώς καϊ τάς εστίας σας καϊ αποβά— 
λατε τάς ακαθαρσίας καϊ θά έκλείψουν αμέσως αί 

κανθαρίδες.

’Ιδίως αί έστίαι, παλαιοί καπνοκατάφορτοι. κα

πνοδόχοι, μεστοί καπνιάς κτλ. είναι φωλεαι καϊ 
έστίαι τών κανθαρίδων.

Αί κανθαρίδες πολλαπλασιάζονται άπροσδο- 

κητως καταπληκτικώς.
“Ηδη γνωοίζοί’τες πώς παράγονται τά ζωύφια 

ταΰτα και τί χρησιμότητα έχουν, έρχόμεθα κατ’ 

ανάγκην el? τό ακόλουθον συμπέρασμα.
Άφοΰ άπαντα τά διαμερίσματα τής γής.. μας 

κατοικοΰνται ύπο ανθρώπων, ζώων, ερπετών, 
έντόμων, ιχθύων, μικροβίων, μαλακίων καϊ 

πτηνών, έπεται, οτι πάντα τά σημεία τής γής 
είναι κατάλληλα διά τήν ζωήν και ότι1 παντού, 
όπου εισχωρεί ή ατμόσφαιρα υπάρχει καϊ είδος 

ζωής. Επομένως παντός είδους ατμόσφαιρα συν- 
δυαζομένη μετά τοΰ διαμερίσματος εν φ εισ
χωρεί, παράγει και τήν σχετικήν ζωήν μετά
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τον σχετικού ζώου η εντόμου. Δια τοΰτο βλέ- 

πομευ «ς έκαστον διαμέρισμα και τον σχετικόν 

κάτοικόν του. Δέν είναι δ'επομένως τό είδος, ο- 

ττερ σχηματίζει τό -περιβάλλον έν «5 ζτμ άλλα τό 
■περιβάλλον είνε εκείνο, οπερ προκαλεί τό είδος 

της όντότητός του, ώστε οσον και άν καταστρέ- 

φωμευ αυτήν,διηυεκώς θ άναγευυάται. Επομένως 

οι μυες ,μυιαι και κανθαρίδες εισίυ αναγκαία γεν~ 

νήματα, δσφ καί απαραίτητα τοΰ μέρους, έν ώ 

γευνώνται, τρέφονται και ζοΰν.

Φ- Π-

. w w Μ

ΡΟΔΗ ΚΑΪ Σ)\ΏΑΗ
Κηπουρός τις διετήρει σπάνιον είδος ροδής 

μετά μεγάλης προσοχής καί μερίμυης. Μετ' α

πείρου δέ άτγωνίας παρηκολούθησε τήν άνάπτυξίν 

της τ.αι δία πολλών προσπαθειών έβοήθησε ταυ- 
την. Εκαστον νέου φύλλον τώ άπέσπα καί παιδι- 

κάς επιφωνήσεις χαράς, νέος δέ τις κλάδος τώ 

έπροξένει άπειρον ευτυχίαν καί τέλος όταν έφάνη 

^ματιζόμενον τό πρώτον αυτής θαυμάσιου 

ος, έυθουσιασθε'ις περισσότερον, έδιπλασίασε 

τάς φροντίδας του, αισθανόμενος βαθείαν τιυά 

στοργήν διά τό φυτόν τοΰτο. Καί πώς! Μή δέν 

ήτο το αντικείμενου τόσων του κόπων, φροντί

δων και περιποιήσεων; Μή δέν ήτο ή άντ&μοιβή 

του δι ολα αυτά, τά ωραία ρόδα, άτινα θά ήν· 

θιζον μετά τινας ημέρας διαχέοντα τό γλυκύ των 

αρωμα; Καί ποια ευφρόσυνη νά σκέπτεται, οτι 

αυτός συνετέλεσεν τόσου πολύ εις τήν άνάπτυξίν 

των αγαπητών αυτών άνθέων!

t Ταυτα σκεπτομενος ο καλός κηπουρός έμηδεία 

ευτυχής. Εφρόντιζε νά τήν προφυλάττη περισ

σότερόν τώρα τοΰ άέρος καθώς καί τής 'υπερβο

λικής θερμότητος, κατέστη δέ ή μόνη σχεδόν καί 
αποκλειστική φροντίς του.

Μίαν ήμέραν έν τούτοις παρετήρησεν έν φύλ

λου τής αγαπητής ροδής φαγωμένου άπό φθορο

ποιού σκωληκα. Το τοιοΰτον τόν έστευοχώρησε 

πολύ, ματαίως όμως προσεπάθησε υά εύρη τό 
καταστρεπτικόν έντομον. Ευρισκεν έν τούτοις 

καθ ημέραν νεα καί σοβαρότερα ίχνη τής πα

ρουσίας του.

Μίαν ώραίαυ εαρινήν πρωίαν ό κηπουρός 

βλέπωννέον φύλλον κατεστραμμένου, τό χρώμα 

τής ροδής κιτρινοχουν, τά άνθη της άυευ ευωδίας 

εκλαυσεν εκ τοΰ πόνου καί άπεφάσισε νά μή εγκα

τάλειψη τήν ροδήν, έως οτου άνακαλύψρ τόν 

σκωληκα. Πράγματι μετ' ολίγον πράσινη τις 

καμπή ανήρχετο τόν τρυφερόν κορμόν τής πολυ

τίμου ροδής. Τήν αυτήν στιγμήν ή ροδή έσκέ- 

πτετο και έλεγευ:

ΤΟ~Υ ΠΟΛΕΜΟΥ

Κ.ΛΑΨΤΕ ΘΝΗΤΟΙ
Μ αύριο ή Πλάσι γνρωθε καί την αντάρα σύρει 

Στενάζει ή γή συθέμελα, τί οχλοβοή μεγάλη ! 

Κορμιά χνμούνε στη φωτιά, στην άγρια πάλη 

Κι <5 Χάρος παραστέκοντας κάνει χαράς πανη- 

* ί?ΰρι.

Μ αύριο' ή Πλάσι γύ'ρωθε άπ άκρη έως &κρηα 

Μ αίμα τής γης ποτίζουνται τά άγρια λουλούδια 

Και μοιρολογια αντιλαλούν άντι χαράς τραγούδια, 

Κλάψιε θνητοί ιή συφορά με πικραμένα δάκρυα.

Χ4ΡΛΛ. ΚΟΤΤΗΦΑΡΗΣ

Ποσον ωραίος ό σκωληξ οΰτος! Είναι άληθές 

τρώγει τά φύλλα μου! Αισθάνομαι, δτι μέ κατα

στρέφει, ήμερα τή ήμέρμ εξαντλούμαι, μαραίνο

μαι, φθίνω, πλήν δέν έχω τήν δύναμιν νά τόν 

αποδιωξω, είναι τόσον ωραίος!

° άνερχόμενος βραδέως έσυλλογί-

ζ$το και eX&ye καθ' eawr&v;

— Πόσου ωραίου τό στιλπνόν καί πράσινον 

χρώμα μου, τό όποιον υπό τάς άκτίνας τοΰ ήλιου 

καθίσταται, ετι στιλπνώτερον! ω! ή ροδή αυτή 

είναι άναξία πράγματι νά φιλόξενή έν τοιοΰτον 

ευτομου. οίου έγώ!

χ Λλλ, ό κηπουρός Ανορθωθείς αίφνιδίως ελαβε 
τον σκωληκα διά τών τυλωδών αυτού δακτύλων, 

τον έρριψεν ,έπ'ι τοΰ έδάφους και τόν συνέτριψε 

υπο το βαρύ του υπόδημα.

Αχρείου ζώου! είπε, κατέφαγες τήυ ροδήν 

μου! Αλλ επί τέλους σέ συνέλαβα.

Και ή ροδή έψιθύρησε περίλυπος:

■ Καλέ κηπουρέ, διατϊ μου προσέφερες τήυ 

πικρίαν αυτήν; ήθέλησας νά μέ σώσης, τό αισθά

νομαι, αλλά μάλλον με έπληξες!
Ματαιως και ανωφέλώς ό κηπουρός προσεπά

θησε διά μυρίωυ φροντίδων καί προσπαθειών νά 

συγκράτηση τό φυτόν έυ τή ζωή. Καί όταν ή 

ροδή έξηράνθη πλέον, ό δυστυχής κηπουρός πα

ρατηρήσου, δτι ό σκωληξ πρό καιρού είχε κατα- 
φάηρ τους τρυφερούς ιστούς τοΰ κορμού της.

Εφθασα αργα, έψέλλισευ καϊ εκλαυσεν έπϊ 

τών ξηραθεντων κλάδων της, τών . λειψάνων 

αυτών τοΰ αγαπητού του φυτού.

Και πράγματι ποσον άργά ενίοτε επέρχεται ή 

συυαίσθησις καί ή λογική,οταυ πλέον φθοροποιόν 

τι πάθος ή έγωϊστής Αχάριστος άνθρωπος έχει 

έπαρκως κατακτήση τήυ Ανεξαρτησίαν ήμών διά 

τήςέπιβολής του, οπερ είναι καί ό ηθικός ήμών 
θαυατος, το προοιμίου τοΰ σωματικού.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ijl δικώς καταγίνεται 
είς τήν θεραπείαν τών 
κλεπτομανών. Έσπού- 
δασε καί έμελέτησε με
τά πολής προσοχής 
τούς πάσχοντας έκ τής 
παραδόξου ταύτης πα- 
θήσεως' ή κλεπτομανία 
έν δλαις αύτής ταίς ποι- 
κιλίαις δέν έχει τι τδ

άηόκρυφον δι’^αύτόν, Αποκτήσαντα ήδη μεγά- 
λην πείραν.

Είς τδ θεραπευτικόν κατάστημα, οπερ δια
τηρεί έν Σαίν-Μανδέ, δέχεται ώς οίκοτρόφους 
τούς πάσχοντας, ούς οί οικείοι των έμπιστεύον- 
ται είς τήν νοσηλείαν του, δέν Αποχωρίζεται έξ 
αυτών, τούς έπιτηρεί Αγρύπνως καί προσπαθεί 
νά τούς θεραπεύση Απδ τοΰ δλεθρίου πόθους 
των. Είναι Αγαθός καί υπομονητικός· ένδιαφέ- 
ρεται διά τούς Ασθενείς του· Αφοσιοΰται μετά 
πάθους είς αύτούς· τούς συμβουλεύει' απευθύνει 
είς αυτούς πατρικάς νουθεσίας.

Κατέχει τήν πίστιν καί θαυματουργεί.
"Οτε οί Ασθενείς διατελοΰν είς στάδιον βελ

τιώσεων, έξέρχεται .μετ’ αύτών καί τούς Αφίνει 
νά εκτίθενται είς τόν πειρασμόν. Έάν ένδώσουν 
πάλιν, παρεμβαίνει αύτός, Αναλαμβάνει τό 
κλαπέν παρά τοΰ Ασθενούς Αντικείμενων καί τδ 
Αποδίδει είς τόν κύριόν του, έλέγχει δ’ ήπίως 
τόν ένοχον.

Ήδυνήθη διά τής μεθόδου του νά έπιφέρη 
Αρκετάς θεραπείας.

Ή φήμη του είναι λίαν διαδεδομένη καί 
προσέρχονται είς αύτδν μακρόθεν οί Ασθενείς, 
έκ διαφόρων χωρών.

’Εσχάτως έπεσκέφθη αότδν οικογενειάρχης 
τις έχων τδ ήθος περίλυπον. 

— ’Ιατρέ, είπεν δ έπισκέπτης, είμαι δ μαρ- 
κήσιος Δέ Λίνα- Κρόζ, καί έρχομαι έκ Μαδρί
της, διά νά σάς δμιλήσω, έπειδή ήκουσα φημι- 
ζομένην τήν μεγάλην σας ικανότητα.

— Ή ίκανότης μου είναι πολύ πενιχρά, 
Απήντησε διακόπτων αύτδν μετά μετριοφροσύ
νης δ ίατρός.

— Είς τδν κλάδον σας είσθε αύθεντία.
— Κάμνω δ,τι ήμπορώ.
— Ένώπιόν σας έχετε ένα πατέρα Απηλπι- 

σμένον. ’Εχω μίαν κόρην πάσχουσαν Απδ τήν 
τρομεράν Ασθένειαν, είς τής δποίας τήν μελέ

την Αφιερώσατε τδν βίον σας. Είναι Ακατανό- 
ητον πώς συμβαίνει τοΰτο, αφού κανείς έκ τής 
οίκογενείας μας δέν έπαρουσίασε τδ έλάχιστον 
σύμπτωμά, δεικνΰον τάσιν πρός τήν κλεπτομα- 
νίαν πάντοτε είχεν έμπρός της καλά παρα
δείγματα- έλαβε πολύ καλήν Ανατροφήν καί 
διετέλει διαρκώς ύπό τήν έπίβλεψίν μας. Δέν 
δύναμαι νά έξηγήσω πώς τής ήλθεν αυτό τδ 
πάθος.

— Τά αίτια είναι πολλάκισ Ανεξιχνίαστα, 
είπεν δ ίατρός.

— Τδ πράττει Απδ Ανάγκην Ακατανίκητον 
δύναμις Ανωτέρα τής θελήσεώς της τήν έξωθεί 
νά σφετερίζεται Αντικείμενα, μή Ανήκοντα είς 
αυτήν μετέρχεται πρός ίκανοποίησιν τοΰ πόθου 
της Απερίγραπτον πονηρίαν καί έπιτηδειότητα 
καταπληκτικήν· μού προξενεί έκπληξιν. νά 
βλέπω είς αύτήν τόσην προσποίησιν, τόσην τέ
χνην, τόσην τόλμην. Τίποτε δέν ισχύει πρός 
διόρθωσίν της, ούτε νουθεσίαι, ούτε έπιπλήξεις, 
ούτε ή ήπιότης, ούτε ή αύστηρότης.

«Έδοκίμασα τά πάντα, Αλλ’ είς μάτην.
— Ή περίπτωσις είναι σοβαρά,είπεν δίατρός.
— Ποτέ δέν έξέρχεται μόνη, έξηκολούθησεν 

δ μερκήσιος· πάντοτε τήν συνοδεύει ή Αγγλίς 
παιδαγωγός της, γυνή πολύ σοβαρά, είς Ακρον 
χρηστή, ή δποία τήν έπιτηρεί, Ή μίς καθησυ
χάζει τά θύματα τών διαπραττομένων ύπδ τής 
θυγατρός μου κλοπών καί Αποζημιώνει αύτούς, 
καταβάλλουσα τήν τιμήν τών κλεπτομένων 
πραγμάτων. Παρ’ δλας δμως ταύτας τάς προ
φυλάξεις μερικοί έμποροι έκμεταλλεύονται τήν 
περίστασιν καί έξασκοΰν Αληθινήν έκβίασιν, 
Απαιτοΰντες ύπερόγκους Αποζημιώσεις, τάς 
δποίας είμαι ύποχρεωμένος νά καταβάλλω, δι
ότι Αλλως Απειλούν νά καταγγείλουν τήν πρά· 
ξιν-

«Τδ πράγμα δέν ύποφέρεται πλέον.
«Ήθελα νά τήν ύπανδρεύσω,Αλλ’είναι Αδύ

νατον, ένόσφ δέν θεραπεύεται έκ τοΰ πάθους της.
»Μέ συνεβούλευσαν ν’ Αποταθώ είς σάς, 

διότι σεις μόνον δύνασθε νά τήν σώσετε.
— θά προσπαθήσω δπωσδήποτε, είπεν δ 

ίατρός· είχα μερικάς έπιτυχίας κατά τδ μακρόν 
μου στάδιον αύτδ τδ νόσημα δέν είναι πάντοτε 
Ανίατον.

— "Ωστε μοΰ παρέχετε κάποιαν έλπίδα;
— Δέν δύναμαι νά σάς ύποσχεθώ τίποτε* 

πρέπει πρώτον νά ϊδώ τήν Ασθενή, νά τήν 
έξετάσω.
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— θά σάς τήν φέρω αυρών μέ τήν παιδα
γωγόν της· θά τήν άφήσω είς τδ κατάστημά 
σας μέχρι τής έντελοΰς θεραπείας της.

— θά διατάξω λοιπόν νά έτοιμασθοΰν τά 
δωμάτιά των, είπεν ό ιατρός.

— Έγώ έν τφ μεταξύ, έπανέλαβεν δ μαρ- 
κήσιος, θά έγκατασταθώ είς ϋαρισίους καί 
θά περιμένω· θά ίρχωμαι δέ συχνάκις νά τήν 
βλέπω.

'Ο Ιατρός καί δ μαρκήσιος συνεφώνησαν ώς 
πρδς τδ τίμημα τής θεραπείας, ώρίοθη δέ, δτι 
έν περιπτώσει έπιτυχίας,ό μαρκήσιος θά κατέ· 
βαλλεν είς τδν έπιστήμονα χίλια καί διακόσια 
φράγκα.

♦ '
Τήν έπαύριον δ Ατυχής πατήρ ώδήγησεν είς 

τό θεραπευτήριον τήν κόρην του, θελκτικωτά- 
την μελαγχρινήν δεκαοκτώ έτών μέ φυσιογνω
μίαν εύφυεοτάτηνή παιδαγωγός της τήν συνώ- 
δευεν.

Έπί τή θέα τής πελάτιδός του δ ιατρός 
ήοθάνθη σφοδράν θλίψιν.

— Τί κρίμα, έσκέφθη, μία νέα τόσον ώραία 
νά πάσχη άπδ τοιαύτην Ασθένειαν!

Μετά τήν άναχώρησιν του μαρκησίου δ ία- 
τρδς έγκατέστησε τάς νέας αύτοΰ τροφίμους 
είς τά δωμάτιά του- μετά τούτο δέ σννωμίλησε 
μετά τής νεάνιδος.
- *Η κόρη έλάλει κάλλιστα τήν ΓαλλΛιήν.

‘Μετά τήν συνδιάλεξιν δ ιατρός παρετήρη- 
σεν, δτι τδ ώρολόγιόν του είχε γείνη άφαντον.

— Κόρη μου, είπε πρδς τήν άσθενή, μοΰ 
έκλεψες τδ ώρολόγιόν μου.

‘Η νεάνις τδν ήτένισε μέ ήθος έκπληκτον.
— Έγώ; ούτε τδ είδα κάν.
—· Παρακαλώ νά μοΰ τδ δώσετε, έπανέλαβεν 

δ Ιατρός.
— Άπατβσθε, είπεν ή νεάνις.
— Μόνη σείς ήμπορούσατε νά κάμετε αύτδ 

τδ παιγνίδι- ένεργείτε άσυνειδήτως, ύπείκουσα 
είς τήν νοσηράν τάσιν τοΰ χαρακτήρός σας.

— Δέν τδ έχω έγώ, ψάξετέ με.
— ’Απαλλάξετε με αύτοΰ τοΰ κόπου -
— Ή μιλαίδη έκλεψε τδ ρωλόγι, είπεν ή 

νέα, άνοίγουσα τδ σακκίδιον τής παιδαγωγού· 
κυττάξετε, προσέθηκε.

Πράγματι τδ ώρολόγιον εύρίσκετο έντδς τοΰ 
σακκιδίου.

— Κάμνετε πολύ άσχημα νά μέ κατηγο
ρείτε, είπεν ή Άγγλίς· σείς τδ έκρύψατε είς 
τδ σακκουλάκι μου.

— Ναί, έγώ! έβεβαίωσεν ή νεάνις, θριαμ- 
βευτικώς· κανείς δέν τδ έννόησε.

— θά είναι πολύ δυσκολώτερον νά θερα- 
πευθή itf’ δ,τι ένόμιζα, είπε καθ’ έαυτδν δ 
ατρός.

Τήν έπαύριον έξήλθεν είς περίπατον μαζί 
μέ τάς τροφίμους του. Ή νεαρά πελάτις του 
έξέφρασε τήν έπιθυμίαν ν’ άγοράση μερικά 
είδη έκ τίνος μυροπωλείου. Είσήλθεν έκεΐ καί 
ή νεάνις έζήτησε μερικά φιαλίδια μυρωδικών.

Είς τών ύπαλλήλων έφερε καί έξέθεσεν έ- 
νώπιόν της διάφορα φιαλίδια. Ό δόκτωρ πα- 
ρετήρει προσεκτικώς καί τάς έλαχίστας κινή
σεις τής άσθενοΰς. ■

Αίφνης τήν είδε κρυψασαν ταχέως έν φιαλί- 
διον είς τδ θυλάκιόν της·

Τήν εσυρε τότε κατά μέρος καί τήν έπέ· 
πληξε πατρικώς διά τήν πράξίν της.

Αυτή έν άρχή ήρνήθη. Άλλ’ δ δόκτωρ άνέ- 
συρε τδ φιαλίδιον έκ τοΰ θυλακίου της.

— Τδ έκαμα είς τ’ Αστεία, είπεν ή νεάνις, 
δπωσοΰν αίσχυνομένη.

— Πληρώστέ το καί τότε ήμπορείτε νά τδ 
.πάρετε, είπεν δ ιατρός.

— Στοιχίζει έξ φράγκα, παρετήρησεν δ 
Επάλληλος.

Ό ιατρός έπλήρωσε τδ ποσδν καί ένεχείρησε 
τδ φιαλίδιον είς τήν νέαν.

— Όχι, είπεν αΰτη, σφόδρα τεθλιμμένη’ 
κρατήσατε το, τώρα δέν τδ θέλω πλέον.

Ό ιατρός έπέμενεν.
— Είναι περιττόν, έπανέλαβεν ή νεάνις- 

. μιά φορά ποΰ είναι, πληρωμένον, δέν ύπάρχει 
πλέον εύχαρίστησις.

Όπως άποφύγη τούς πειρασμούς έπί τινα 
χρόνον, δ Ιατρός υποχρέωσε τήν άσθενή του 
νή οίκουρήση διά μερικάς ήμέρας- δταν δέ τήν 
έθεώρησε φρονιμεύσασαν, τής έπέτρεψε τότε 
νά εξελθη.

Ή νεάνις έζήτησε νά έπισκεφθή τά μεγάλα 
έμπορικά καταστήματα.

Ό ιατρός τήν συνώδευσεν, έπιτηρών αύτήν 
άγρύπνως· καθ’ δλον τδ διάστημα ή άσθενής 
είς ούδέν άτοπον ύπέπεσεν.

Όταν δμως έπέστρεψαν είς- τό κατάστημα, 
ήνοιξε τό σακκίδιον της καί είπεν είς τόν ια
τρόν :

— Κυττάξετε πόσα πράγματα έπήρα!
Τδ σακκίδιον ήτο πλήρες κλοπιμαίων δια

φόρων, δαντελλών, κοσμημάτων, ώρολογίων, 
καλλιτεχνημάτων πολυτίμων, κλπ.

— Δέν μέ είδαν καθόλου, είπεν- είμαι πολύ 
έπιτηδεία!

Ό δόκτωρ έξεπλάγη.
— Πρέπει νά τά δώσετε όπίσω δλα.
— Νά τά δώσω όπίσω! άνεφώνησεν ή νεά

νις- καί διατί τάχα; δέν τά δίδω καθόλου !
Ό ίατρδς τήν Ιπέπληξεν αύστηρώς.
— Πρέπει νά είσθε φρόνιμη καί λογική, εί- 

πεν αύτή· δέν ήμπορεΐ κανείς νά οίκειοποιήται 

πράγματα, τά όποϊα δέν τοΰ Ανήκουν άντιβαί- 
νετε είς τά στοιχειωδέστερα παραγγέλματα 
τής ήθικής- προξενείτε μεγάλην ζημίαν είς 
τό κύριόν των- ύπόκεισθε είς ποινικήν καταδί- 
ωξιν- δέν Αγνοείτε, δτι ή κλοπή τιμωρείται 
ύπό τών νόμων θά σάς φυλακίσουν μαζί μέ 
τούς φονείς καί τούς κλέπτας- θά έμφανισθήτε 
ένώπιον τοΰ δικαστηρίου, τδ όποίον θά σάς έπι- 
βάλη ποινήν Ατιμωτικήν, ποινήν φυλακίσεως. 
θ’ ίτιμασθήτε ' καί σείς καί ή οίκογένειά σας.

— Άφοΰ δέν μέ είδαν, δέν θά μέ πιάσουν, 
Απήντησεν ή νεάνις.

— Δέν σάς συνέλαβαν αύτήν τήν φοράν, 
άλλά ήμπορεΐ νά μή είοθε τόσον τυχερή άλ
λοτε...

— Έστω- θά πληρώση δ πατήρ μου.

Ό ιατρός έκράτησεν έκ νέου έπί ήμέρας τήν 
νεάνιδα ύπό περιορισμόν. Τήν ένουθέτει συνε
χώς, προσπαθών νά τήν κάμη νά έννοήση, δτι 
τό έλεεινόν πάθος της ήδύνατο νά έχη δι’ αύ
τήν όλεθρίας συνέπειας.

Έκείνη δέ τόν ήκροάτο σιγώσα.
Τήν ήνάγκασε νά του ύποσχεθή, δτι δέν θά 

έπαναλάβη τήν πράξίν της καί έξηκολούθει 
νά τήν κρατή είς περιορισμόν.

Έν Απόγευμα ύπεχρεώθη νά λείψη- ένεπι- 
στεύθη τήν άσθενή του είς τήν παιδαγωγόν καί 
τής συνέστησε νά τήν έπιτηρή προσεκτικώς. 
Ότ£ δέ τήν έσπέραν ό ιατρός έπανήλθεν, έξε
πλάγη μαθών, δτι ή νεάνις είχεν έξέλθει μαζί 
μέ τήν παιδαγωγόν παρά τήν άπαγόρευσίν του.

Είσελθών είς τό γραφεΐον του παρετήρησεν, 
δτι δλα τά έπιπλα έκεΐ ήσαν άνάστατα, διά
φορα δέ Αντικείμενα πολύτιμα είχον έξαφανι· 
σθή. Τό γραφεΐον του είχε διαρραγή καί τό 
φυλαττόμενον έντός αύτοΰ χρηματικόν ποσόν 
έκ τριάκοντα χιλιάδων φράγκων περίπου είχεν 
έξαφανισθή.

Ό ιατρός έδραμε πρός τόν μαρκήσιον Δέ 
Λίνα-Κρόζ· άλλ’ είς τήν οικίαν, τής όποίας 
τοΰ εϊχε δώσει τήν διεύθυνσιν, τό δνομα τοΰ 
μαρκησίου ήτο έντελώς άγνωστον.

Ό μαρκήσιος, ή κόρη του καί ή παιδαγω
γός άπετέλουν τριάδα έπιτηδείων Απατεώνων.

Έσιανελθών είς τήν οικίαν του ό Ιατρός, 
εδρε τήν έξης έπιστολήν :

«Φίλτατε ιατρέ,
>Αποσύρω τήν θυγατέρα μου άπό τό κατά- 

»στημά σας- δέν θά δυσαρεστηθήτε, διότι δέν 
»σάς καταβάλλω τά συμφωνηθέντα χίλια δια- 
»κόσΐα φράγκα, άφοΰ δέν έθεραπεύθη».

(Έκ γο6 γαλλικϋΰ)

Ο Κ. ΜΩΡΑΤΤΗΣ

Έπέστρεψεν εξ Αλεξάνδρειάς, δπου κληθείς 
τηλεγραφικώς μετέβη δ έγκριτος ’Ιατρός καί 
χειρουργός Βόλου, ήμών δέ πολύτιμος φίλος δ 
κ. Νίκος Ί. Μωραίτης, Αφ’ού προσέφερε τήν 
Ανεκτίμητον επιστημονικήν του Αρρωγήν είς 
τόν βαρέως Ασθενήσαντα Σεβαστόν θειον καί 
ήμέτερον φίλον κ. Εύστάθιον Χατζηνικολάου.

Καί άλλοτε Από τών στηλών τούτων έδώ- 
σαμεν μικράν σκιαγραφίαν τοΰ Ακαμάτου καί 
έξοχου τούτου ιατρού, του Αου Θεσσαλοΰ επι
στήμονας τοΰ φιλεύσπλαχνου χειρουργού καί Ιν 
ταύτφ μύστου βαθέως τής καθ' δλου ιατρικής 
διαγνωστικής, ήτις τόν εξυψοί μέχρι τών κορυ
φαίων εξοχοτήτων.

*0 Κος Μωραίτης μόλις είδοποιήθη, διι οο- 
βαρώς δ θείός του έν Αιγύπτφ Ασθενεί, έγκα- 
ταλιπών παταν Αλλην φροντίδα καί εργασίαν, 
εσπευσεν Ικεΐ καί μετά θυσίας Αληθοΰς, ήδυ- 
νήθη νά Απόσπαση Ικ του θανάτου, τόν επικιν· 
δύνως νοσοΰττα θειον του. ‘Η νόσος εκείνον 
δέν ήτο χειρουργική,ήτο ολως νευρική καί δμως 
διά τής προσοχής καί πάλιν Ιβοήθησε καί κατί- 
σχυσε τής νόσου. Έν εύγε εις τόν σθεναρόν 
καί Αμίμητον Άσκληπιάδην, δσον και είς τήν 
Ιδιαιτέραν τον πατρίδα Βόλον, ήτις πρέπει εν 
τφ προσώπφ αΰτοΰ νά σεμνύνεται.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΣΟΝΕΤΤΑ

aeiwna

Σ3 σίφουνας πέρασε τοΰ όλεθρον ή μπάρα 
Καϊ μέ τά μανρά της ποϋ Άνοιξε φτερά 
Γιά αίώνια ξάπλωσε παντού τη συφορά 
’Στη ’ματοβαμένη τοϋ πολέμου χώρα.

*
Λείψανα σδ φάσματα ανλα άργοπλένε 
’Στό πύρινο τώρα πέλαγο τοϋ πολέμου
Κι άνάρηα οαλεύοιν 'στό φύσημα τ’ ανέμου 
Τη μαύρη τους συφορά οί έλνητοϊ κλαΐνε.

Λ

Και ’κεϊ δπου έπεσαν οί άμοιροι νεκροί 
’Στδ κάθε έρμο και κατάξερο ρουμάνι 
Γιά μία δλοι Ιδέα, μεγάλοι και μικροί.

*
Λειό μέ χρόνια &έ νά φυτρώση χόρτο πάλι 
Κι'οϊ διαβάτες ποϋ ϋά διαβαίνουνε οί πλάνοι 
Θά συντυχαίνουν λείψανα άπ τήν τωρινή τήν 

[παραζάλη.
ΧΑΡΑΛ. ΚΟΤΤΗΦΑΡΗΣ
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'H σύγχρονός μεγάλη καί κραοδιυτική πολιμική άνβρωηοκτονία!

Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΜΟΤ
Παληά μου όυείρατα ξεφυλλισμένα 

άπό τό φύσημα άγριου βορριά 

πετάχτε φύγετε πλέον άπο μίνα 
τή λύπη αφίνοντας μεσ' τή καρδιά 

Ενός ανέκφραστου πόθου χαμένου 
παλμού μεγάλου δυστυχισμένου

Κί' δταν θά φεύγετε άπ’τό σκοτάδι 

' τήν «χαρ6ί μου μαύρης ζωής
Άποκρεμήσετε τ’ έρμο ρημάδι 

ΰπαρ^ις τέτοιας κουραστικής
Κ’ έτσι θά παίζρ ή τυραννία 

όταν στο μνήμα 
θ αύρη ησυχία ! ! . .

Ζάκυνθο; ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΪΤΣΗΣ

.ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
Βασανισμένη μου ζωή 

ώς πότε θά υποφέρω 

βάσανα πολλά ....

Καϊ τό σταυρό στον ώμο μου 

ώς πότε θέ νά φέρω 

άπονα καί σκληρά

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΪΤΣΗΣ

Φιλοσοφία ένός πένητος.
— Ή κοινωνία περισσότερόν προσοχήν καί ά- 

στέχθειαν δίδει είς τάς κηλίδας τών ενδυμάτων μου 
•η είς έκείνας τοΰ προσώπου τών πλουσίων.

*

Τί διαφορά γυναικός άπδ κοτελεταν ; ήρώτα 
-τις μισογύνην.

Καί οδτος άπήντησεν :
— Ούδεμία, διότι δσον περισσότερον κτυπάς άμ- 

φοτέρας, τόσον νοστιμότεροι γίνονται.
★

Κάποιος παρήγγειλεν είς τδν υπηρέτην του νά 
ύπάγη νά Ιδη εΐς τδ ηλιακόν ώρολόγιον ποία ώρα 
είναι άκριβώς. Ό δέ άπήντησεν :

— Μά, αύθένιη, είναι σκοτεινά, πώς νά ΐδφ ; '
— Τί σημαίνει ; πάρε μαζύ σου ένα κερί.

Μεταξύ δύο κωφών ·
— Μή φωνάζεις, καϋμένε πολύ, διότι, ξέρεις, 

είμπορεϊ νά με άποκουφάνεις έντελώς.
Ό δέ παρακούσας φυσικώς ώς κωφός, τφ άπαντρ:
— Κατάλαβα, θέλεις νά φωνάξω διά νά με κατα· 

λαβαίνης.

Ό κρίνων κριθήσεται, ό εύεργέτών.εΰεργετη- 
θήσεται και ό ελεών έλεηθήσεται.

π

Ό μή διενεργών οσα έπιστημον^κώς έδιδα- 
χθη, ομοιάζει πρός εκείνον, οστις οργώνει καί 
δέν σπείρει.

¥
— Τί καλείτερον τής αγαθοεργίας;
— Η άνταπόδοσις αυτής.

*
Ό πεινών καί δειφών ουδέποτε κορεννυται, 

διότι έσυνείθισεν el? τούτο.

★

Καί τά διαυγέστερα νερά τής λίμνης, αν ά· 
υακατώσωμεν, θά θολώσΰυν απο την λάσπην, 
■ήτις καλύπτει τόν βυθόν της. Δέν δύναται τδ 
ίδιον νά λεχθή καί περί τής ανθρώπινης διά

νοιας ;

♦
Οί τυφλοί πρέπει νά έχουν τά ωραιότερα Ι

δεώδη, διότι ζοΰυ καί βλέπουν μέ τήν φαντα
σίαν των μόνον.

"Ομιλος παίδων διεσκέδαζε άναπαριστάνων 
τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον. *Ητοδέ διηρημενος 

el? δύο στρατόπεδα, εϊςτό έναήσανοί σύμμαχοι, 
el? τό άλλο οί Γερμανοαυστριακοί.

Εΐς συμμαθητής πέρνα, εκείνοι δέ τόν καλούσι. 
«—θά παίζης μαζί μας. Τί θέλεις νά ήσαι, 

Γάλλος ή .Γερμανός ; — Λίά δέν θέλω νά 
παίζω. Οί άλλοι έπιμένουν. — ’Όχι, όχι, θά άρ- 
κεσθώ νά σας παρατηρώ, θέλω νά μείνω ουδέ· 
τέρον.—*Α ! θέλεις νά παίζής τόν ουδέτερον. 
Αϊ, καλά, λοιπόν στάσου». Καί οί δύο πολέμιοι 
έπιπίπτουσιν κατά τοΰ άτιθάσσου σκώπτου, ο 
όποιος ώς ανταμοιβήν τής ούδέτερότητός του, 

έδέχθη μίαν βαρείαν πληγήν el? τήν κεφα
λήν.

Ό νοών νοήτω.

—Ποία ή διαφορά μεταζύ νεκρού καϊ ζώυτος;
—"Οτι ό μέν ζών διαρκώς καταναλίσκει, ο δε- 

νεκρός έφ’ άπαξ καταναλίσκεται.

'Πρώτα τις ένα παράξενου :
— Έάν είχες πολλά χρήματα, τί θά έκαμνες;

—"Ο,ίί οί πλούσιοι δέι» κάμνουν.
' —Καϊ’δι’ αύτό δέν θά πλουτήσρς ποτέ.

Κάλλίστη πασών τών εμφύτων el? τόν άν
θρωπον ηθικών διαθέσεων έστιν ή φιλοπα
τρία.

*

Οι αμαθείς μισούν τήν άνάγνωσιν, όπως καϊ 
τους πολυμαθείς.

★

Τό πνεύμα δεν εΰρίσκεται πάντοτε εΐς τόν 
αυτόν χρόνον καί τόπον, άλλ’ όπου τοΰ αρεσει. 
Διά τούτο είναι καϊ πολύ ιδιότροπου.

★

Τό πνεύμα είναι νέον εις τό γήρας και ήλι-' 
κίωμένον εΐς τήν νεότητα, δηλ. παραγει πλειω 
εις τό γήρας.

*.

Ή φύσις τών ανθρώπων είναι τοιαύτη, ώστε 
ή αλήθεια τούς πληγώνει καϊ τό φεΰδος τούς 

τρέφει.

λ·.'’
■ 

···' · ,Ζ-Χ ._·
■ * ■ '·"

Ή κολακεία είναι εχθρός, καθόσον, τού κό- 
λακος αΐ θωπεΐαι είσΐ θλιβεραι.
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'Λ. Β. Μυτιλήνην. Συνΰρομα: έλήφΟησχν. Εϋ/αριστοΰ[Λεν. 
— Κ,Μ. Π>·σχο>·. Έλ^φΟησαν. Εό·/χριστο5;ζεν.— ‘Α. Ά 
Αλεξάνδρεια'·. Επιστολή μετχ περιε/ου.ί·Λ»ν κχ’ι επιταγή «- 
λήφΟησαν. Εΰ'/αριστουμόν. Γράφομεν εκτίνω;.— Λ. Α- Ζίαο- 
όίτοαΐ'. Σάς χ-ζ,ντήσαμεν. 'Λνχ,'Λένομεν ν’ωττρχν σχ;.— /!■ 
"A. Αάρισσαν. Συνϋρομαί έληφΟησαν. Εΰ/χρ:στονμίν. Άπην 
τησχμεν σχετίζω;. — Λ. Π. Τρίκκαλα. Σύνδρομα· έλήφΟησαν. 
Εν’/αριστοϋμεν. Γράφομεν.— J ΙΊ. Γαλάζιο?, Δελταρίου 
έλη'φόη. Ευ/«ριστο5μεν διά γνωστοποίησιν·—Λ”. Γ. Μυτι
λήνην. ’Επιστολή χαί επιταγή έλήφΟησαν. Εΰ/αριστο5;/4ν. 
Παραγγελία σα; έκτίλείται.— j. Α". Πάτρας. Όροσκόπιον 
σας έκτελείται χαι προσε/'ΰς στίλλεται.—Μ. Α. Σύρον. Έ- 
λήφΟησχν, εΰχαρισϊοίμεν. Ι’ράφομιν.— Λ'- Μ- ‘Οδησσόν. 
Συνδρομή σας έλήρΟη. εΰχαριστοΰμιν.— Μ. Α. Καλάμας. Έ- 
λήφΟησαν. Ευχαριστοϊμεν.— Α. 31. Θεσσαλονίκην. Συνδρομή 
σχ; έλήφΟη. ’Λπόδιιξις χαι Φυσιογνωμική στέλλονται προσε/ι' ξ.

j-i~r.i-~r^-c~ir-a_~T- j-T-j_t- j,iT j ’

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μισήλι; τι; βΰπρεπεστάτη Κυρία ζητεί Οέσιν Οικο

νόμου ή Dame de CotnpAgnie. ’Επίσης δέχεται δέσιν 

καί έν Σ/ολείω ή Νοσοκομείο».

Ζητείται παϊς 12— 15 έτών διά γραφείου καί εξω

τερικά; εργασία;.

’Ομοίως ζητείται νέο; γνωρίζω* τήν ζιγκογραφίαν ή 

εχων αρκετά; αρχικά; γνώσεις αύτής πρός εκμάΟησιν 

ή εργασίαν επ’ αύτή;.

Ζητείται κεφαλαιούχος δυνάμενο; νά διάθεση 10 καί 

20 χιλ. δραχ.είς συμμετοχήν εταιρική; επιχ.ειρήσεω; εγ· 

γυουμένη; τριπλασιασμδν τοΰ κεφαλαίου εντός διετία;.

ΤΟΜΟΙ ΤΗΣ «ΦΥΣΕΩΣ»
’Επειδή πολλοί, νέοι συνδρομηταί μας έπα· 

νειλημμένως μας έξέφρασαν τήν επιθυμίαν των 
νά ύποβιβάσωμεν τάς τιμάς τών παρελθόντων 
τόμων τής βΦΰοεως» έστω και δι’ άπλουστέ- 
ρου χρυσοδέματος, δπως προμηθευθώσι τοιου- 
τους, γνωστοποιοΰμεν, δτι παρέχομεν τοιούτους 
εφεξής εις τάς έξης τιμάς :

Χρυσόδετους πρός Δρ. — 7.
Χαρτόδετους πρός Δρ.—5,50.

Η ΤΥΧΗ κμ το ΜΕΛΛΟΝ |
Άποκάλυψις τού μέλλοντος έπι- ώ 

στημονικώς αυτοπροσώπως ή καί 
διά τής φωτογραφίας. Πάσα αίτη- Μ 
σις οδός Μαυρομιχάλη άριθ. 45 
πρός τήν Διεύθυνσιν τής «Φόσεως» Μ 
μετά δρ. 5» χειρογράφου σημειώ- 
σεως επαγγέλματος, γεννήσεως, 
σ^ύίεΐς ? 2ύί ~ ___ Κ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
Αηλοΰμεν οτι ένεκα περιστάσεως ισοδυναμου- 

σης πρός ανώτερα!’ βίαν δεν ήδυνήθημεν νά εκ- 

δώσωμεν τά τεύχη τοΰ παρελθόντος 'Σεπτεμ

βρίου καθόσον δεν έλειτοΰργησε τό φωτοξιγκο- 

γραφείον μας και δτι έκ τής ετήσιας συνδρομής 

θέλομεν εκτεσρ τό 1)12 αύτής.

Τό δε -παρόν τείχος άριθμούμενον 9-12 είναι 

συνεχεία τον Αυγούστου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟ1ΜΣΙΣ
Άπό 1ης Σεπτεμβρίου παρελθόντος τά 

γραφεία τής -Φνοεως^ μετεφέρθησαν επί 
τής Ό3οϋ Μαυρομιχάλη, άριθ. 45.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ THE ΕΛΛΑΔΟΣ
Έν τοΐς ήμετέροις γραφείοις εΰρίσκονται ολίγα 

ετι σώματα τοΰ «Πανοράματος» χρυσόδετου, εν 

ω -περιεχονται καλλιτεχνικαϊ εικόνες τών Βασι

λέων και Πριγκίπων, υπουργών και επισήμων 

άνδρών τής 'Ελλάδος, ώς και πλείστων πόλεων 

και ωραίων τοπείων πρός 10 φρ έκαστον.

• ·■■■ · · · · 4W · · · · 4M0W · · *
ΜΙ ’ΜΟΥ»Σ7Π“

ειε το 23°η ayths ετοε

Τό ΰπό τοΰ ρέκτου και φιλογραμμάτου κ. 

Ζώη εκδιδόμενον άπό 23ίας κάλλιστον περιοδι

κού σύγγραμμα αί «Μοΰσαι* έν Ζακύνθιμ 

είσήλθεν εσχάτως είς τό 23 άπό τής έκδόσεώς 

του έτος καί τυγχάνει άριστον ΰπό πολλής επό

ψεις, άλλ’ ιδίως διά ττ,ν δημοσίευσιν έν αύτώ 

σοβαρών καί ένδιαφερόντων θεμάτων. Έν αύ- 

ταϊς ΰπάρχουσιν και αί «α ν αγ ρ αφ α ι* τών 

εκδόσεων τοΰ άξιολόγου Αιευθυντοΰ, ον απο 

καρδιας συγχαιρόμεθα και εύχόμεθα αύτώ ν.ι 

φθάσρ διά τής αύτής φιγολογικής του επιμέ

λειας καί δράσεως και εις τήν χρυσήν τών «Μου

σών* έκδοσιν.

« · · «a·* · * · μ··» · * ·

ΙΣΤΟΡΙΑ
TOT SOTAXIKOT ΠΟΛΕΜΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Δύο τόμιι μεγάλοι μετά πλείϋτων εΙκόνων 
Τιμάται χρνόοόετος δραχ. 12

» «πλούς » 8
Σνιιταριίκρβανομένων των ι<ιχ. ttl&v.

Παρακαλοΰνται οι καθυστεροΰντες 
συνδρομάς τής «Φύσεως» δπως, ευαρε
στούμενοι, άποστεΛωσιν ήμΐν ταύτας, 
καθόσον προτιθεμενοι νά τακτοποιήσω- 
μεν τούς λογαριασμούς μας, θάέπιδιώξ^- 
μεν παντι σθένει τήν εισπραξιν αύτών.

KONifiK» yaynoTA a syzsn 
Πρώτης ποιότητος 

*** mFr Τέoao^EioN ”

ΜΕΛΣΗΣΣ -ΙΑΛΕ-SΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΕΝ ΒΟΛΩ1

Ν. Γ. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ
Κείται παρά τήν παραλίαν είς περίβλεπτον 

•θέσιν, με καθαρά, πολλά ευάερα καί καλώς επι
πλωμένα δωμάτια. Περιποίησις καί υπηρεσία 
προθυμότατη. Τό ξενοδοχείου τοΰτο φημίζεται 
διά τήν έν γένει καλλίστην τάξιν καί ησυχίαν.

ΟΔΟΝΤΟΙΑΤΡΕ1ΟΝ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ '

□ λατεΐα Δημαρχείου, έν Πύργφ
Κατασκευή χρυσών οζόντων καί γεφυρωτών όλο- 

χ^ρύσων οδοντοστοιχιών, τοποβετησι; δέ βιδωτών όλο- 
χρύσων οδόντων στηριζομένων επί τών ριζών διά νέου 
-τελειότατου μηχανήματο;·

Θεραπεύει τελείως τού; πάσχοντας έκ τών ούλων 
.καί στερεοποιεί τού; έλαφρώ; κινούμενου; δδόντα;, 
έφαρμόζων τούτους μέ πλήρη επιτυχίαν.

ΜΕΓΑ ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟΝ
ΤΟ Λ'ΟΝΔΙ NON

MNHfflΑΤΑΚΙΑ. - ΠΕΡΑΒ - ΚΩΜΣΤΑΝΤΙΒΟΥΠΟΛΙΣ
Διευθυντής: U. Μέξαρ.

Κεΐται είς περίβλεπτον θέσν. Μέγα καινουρ
γές Ξενοδοχείου μέ πάσαν εύμέριαν ΰπηρεσίαν 
τελείαν καί περιποίησιν έκτακτον.

ΗΕΟΗ ΟΛΟΜΟΤΑΊΈΕΙΟΗ 
ΚΡΑΣΑ &ΣΥΝΕΤΟΥ

21 ΟΔΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 21
Τό μόνον όδοντοϊατρεϊον έν Έλλάδι έψαρ- 

μόίον δλας τάς νεωτάτας μεθόδους τής έπιοτή- 
|ΐης έν τε τώ θεραπευτικώ καί τώ τεχνητώ. 
’Ορίζονται ώραι τοΐς κ. κ, πελάταις πρός άπο- 
-φυγήν τής πολύωρου παραμονής έν τοΐς ία· 
τρείοις.·

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΖ—'Οδός ΙΙειραιώς — 20 

ΧΠΗΛΙΟζ ΙΩ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΦβΑΛΜΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 

Τέως Υφηγητής τον ΙΙαντπιστημίον
Melo; τής Γαλλικής ‘Οφ&αλμολογικής 'Εταιρείας εν τή 

*Οφάαλμολογική Σχολή των Ιίαριοίων σπονόάοας

CLINIQUE 0PHTAM0L0GIQUE
Docteur SPJLIOS CHARAMlS oculiste de I' ecole opthalmologique de Paris, ex-professeur agrege d’opthalmologie ά la Faculty de-MAde- cine.Memdre de la Sociele Franpaise d'ophtal- mologie Directeur de I'Hospice el de la Clinique Ophtalmologique de I'Hdpital. iZannion».
Άρι&μός τηλεφώνου 654. — ATHENES

ΚΛΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ ETOJM&N ENHYMATftN

Κάτω&ι ξενοδοχείου «Εοντινοντάλ»
Έν ίΐεεραιεΐ

Μεγάλη συλλογή ενδυμάτων πάσης 
ποιότητος -είς . τιμάς συγκαταβατικός. 
Προσαρμογή μέτρων τελείά. Δοκιμάσατε.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π· ΚΑΒΒ1ΡΗΣ 
ΩΡΟΛΟΓΟΓίΟΙΟΕ 

ΟΔΟΣ ΑΠΛΟΙΙΑΡIΑ - ΧΙΟΣ
Πωλουνται καί επισκευάζονται ωρολόγια ϊλων τών 

ειδών καί εργοστασίων μ* πίεσαν έγγύησιν ασφαλείας 
καί εργασίας εις τιμάς ασυναγώνιστους.Όμοίωςπωλοΰν 
ται στήλαι καί λυχνίαι παντός είδους.

ΜΕΓΑ ΖΑΧΑΡΟΠΑΑΣΤΕΙΟΝ 
ΤΟ «^‘Γ’ΑΜ’ΓΦε;

ΓΕΟΡΠΟΥ ΖΑΒΟΡΙΤΟΥ
Έν τή πλατεία τον Συντάγματος 

Έν Αθήνας
Τδ πρώτιστον έν 'Ανατολή λόγφ ποιό

τητος, Οέσεως, καλαισθησίας, μεγαλείου, 
εύπρεπείας κτλ. Συχνάζεται άπό την 
καλλιτέραν τάξιν. Υλικά πρώτης ποιό
τητος. Έργοστάσιον ειδικόν σοκολάτας. 
Παραγγελίαι γόμων καί εορτών. Γλυκί
σματα, φοντάν, κομφέτα και παντός εί
δους σακχαροπλαστικής είς τήν εντέ
λειαν.

ΞΕΝΟβΟ^ΕΙΟΝ ^ΓΓΛΙ^Χ
Λ

ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ·
Είνε. τό μόνον άξιοπρεπές καί τέλειον έν αξιοθεάτφ 
λαμπρς, τοποθεσία, μέ λουτήρας, ηλεκτρισμόν,φω
τισμόν, πολυτελείς αίθουσας, λαμπρόν έστιατόριον 
κτλ. Κατάλληλον δι’ οικογένειας καί παραμερισμόν.



ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο * ΗΛΙΟΙ *
ΗΛΙΑ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έν Πάτραις

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφείου δι’ δλα τά είδη 
καί μεγέθη καί είς τιμάς πολύ συγκαταβατικός.

Ύ*ΠΟΔΗΜ3*ΤΟΠΟ1ΗΙΟΝ
Ν. SKIAAA

46— 'Οδός Σταδίου 46 —*A6ftvat
Κατασκευάζονται παντός είδους ύποδημάτων άν- 

δρικών κα! γυναικείων είς τήν εντέλειαν. ’Εργασία 
καί τελειότης έκτακτος. Κομψόιης απαράμιλλος.

Γ*Ι· 1^· ΔίΒΑΡΜΧ
ΕΛΛΗΚ ΙΑΤΡΟΣ

68. Rue Ordener 68. Patrie

Είναι τό καλείτερον τής πόλεως παρά τή πλατεία. 

ΚαΘαριότης. Τάξις καί περιποίησις μοναδική. Καταλ

ληλότατο» δι' οικογένειας. Συνίσταται είς πάντας.

nera zffiwoinLMZTBQH :ΙΜΜ§ΒΜ 8SWM1B

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗί-ΔΤΕΪΘνΜΤΙΙ: Γ, ΓΕΩΡΓ^ϋΤΗΙ

AQHNAI — Λεωφόρος ΙΙάνεπτατημίου, 48 — ΑΘΗΝΑ!

Ή εξαιρετική ποιότης τών υλικών τοΰ καταστήματος καί ή. μοναδική καθαριό- 
της καί τέχνη κατέστησαν τά «Ηνωμένα Βουστάσια» τό πρώτον καί άριστοκρατικώ- 
τεροντών ’Αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων.Ειϋικύτης εις τάς παραγγελίας διά γόμους, έαπερίδας κτλ. Τηλ£φα>νον άριφ. 597.' ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

“Ο ΚΟΡΑΗΣ,.

ΙΩΑΝ.ΜΗΛΙΑΔΟΥ—ΧΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ
"Εμπορος οίνων, ποτών, έδωδίμων.

Έν. *Οδη<Μφ, Πλατ. Αικατερίνης.

Κατάστημα τέλειον ύ©' δλας τάς επόψεις. Παρακα
ταθήκη τώ» καλητέρων εύρωπ. οίνων, έλλην. κονιάκ 
ώς καί διϋλισμένων ελαίων. Τό κατάστημα πωλεΐ ήδη 
και ποικίλα έοωδιμα καί διάφορα είδη ζαχαροπλαστι
κής. Ακρίβεια, καβαριότης χαί τάξις αγγλική. Τιματ 
συγκαταβατικοί. Διατηρεί τήν εκλεκτότερα» τάξιν.

SEN^ftO^ON ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΕ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΟΎΤείΝΑ

• ΕΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟι

ΤΥΡΟΙ & ΒΟΥΤΥΡΑ
ΔΗΜΜΤΡ. KUT1KK

ΟΛΟΣ ΕΐΡΙΠΙΑΟΥ 22 - ΑΘΗΝΑΙ

Κεΐται ίπί τής παραλίας είς περίβλεπτον άέ- 
σιν. Εινε τδ καλείτερον καί μεγαλείτερον δλων 

μί δωμάτια κα&αρά -καί υπηρεσίαν πρό&νμον. 

‘Ησυχία, τάξις. καί οίκογενειακή περιποίησις.

Είναι τό μεγαλείτερον, καλείτερον και κα&αρώτερον 
τον «Γόους του. Βούτυρα γάλακτος ήγγνημίνα. Παρακαταθήκη μεγάλη τυρών δλτον τών εΐόών Τυροκομεία Ιδιόκτητα. ΒΡΑΒΕΙΑ είς δλας τάς Έκθίοεις.
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