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1ον). "Οσα έπισκεπτήρια εξοδευει κατ' ετος έκαστος συνδρομητής θα εκ-

τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν (πλην χάρτου). 2ον) Θα λαμβάνη δωρεάν ημερολόγιον έκαστου έτους. 3ον) Έκαστος συνδρομητής θα έχη το δικαίωμα να καταχωρίζη δωρεάν μιαν ειδο-ποίησιν εν τω εξωφύλλω,είτε προς σύστασιν του καταστήματος του,ειτε προς 

σύστασιν του επαγγέλματοσ του. ί Λ„ 
4ο) Eίκοσι λαχεία των άρχαίοτητων θα τίθενται εις την διάθεσιν των συνδρομητάς. Οί αριθμοί δε των αγορασθέντων των λαχείων θα δημοσιέβνται προηγουμένως. 



Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 
Τό γνωστόν έν Τρικκάλοις βιβλιοπωλεΐον υπό τον τίτλονή «Άθηνα», 

του μανιώδους έν τώ πλουτισμω του ειδους του χ. Δ· Κ.. Μιλίγγιώτου, 
μετεκομίσθη έκ τοϋ καταστήματος οπερ πριν κατεΐχεν επί τής θέσεως βο-
ρείου πλευράς της πλατείας ή 'Ενωσ ις , εις τήν δυτικήν πλευράν της 
αυτής πλατείας, εις τό πρώην Παντοπωλεΐον του κ. Παπακωνσταντίνου, 
και τοϋτο γίνεται γνωστόν είς τήν πολυπληθή αύτοϋ πελατείαν εν τε τη 
πόλει Τρίκκάλων ώς καί των έπαρχιών. 

ΝΕΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Ο ΕΡΜΗΣ 

ΔΗΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ ΒΩΛΩ 

' Οδός Έ ρ μ ο ΰ αριθμός 64. 
Τό άνωτέρω κατάστημα πλουτισθέν εσχάτως έκ των όνομαστωτέρων εργοστα-

σίων τής Ευρώπης θαμβόνει πάντα έπίσκεπτόμενον αυτό.πάντες οί έν Βώλω, Πη-
λίω και έν γένει έν Θεσσαλία δύναται νά προμηθεύωνται έξ αύτοΰ παν κόσμημα 
μέ έκπτωσιν 30 ο)ο. 

Α ϊ τ ιμαΐ ώρισμέναι, προκαταβαλλόμεναι πάντες. 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν Ο Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν 
Φ Ω Κ . Π Α Π Α Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Α Α . Ι Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 

Ε Ν Π Α Τ Ρ Α I Σ 
Εργασία καλλιτεχνική άμιλλωμένη μέ τάς των καλλιτέρων Ευρωπαϊκών. Οί 

δυσκολώτεροι χαρακτήρες καί τα μάλλον ίδεότροπα γοϋστα έχει μόνον ικατοποίουν-
ται. Ό φωτογραφηθείς άπαξ γείνεται πελάτης και έκ των θερμωτέρων υποστη. 
ρικτών, τοϋ καλλίστου τούτου και μοναδικου έν Πάτραις φωτογραφείου ό Παρθενών 

M H X Α Ν O Y P Γ Ε O Ν Ο Γ Ρ Υ Ψ 
Εν Αθήναις- οδόςΠαλλάδος 
Εν αυτώ εύρίσκωσιν οί προσερχόμενοι στερεότητα και 

εύθηνίαν. 'Αναλαμβάνει δέ την κατασκευήν καΐ έπιδιόρθω-
σιν παντός είδους μηχανήματος ήτοι· ηλεκτρικών ερ-

γων, κωδώνων, τηλεφώνων Ηλεκτρομηχανών, ηλεκτρικών φώτων, 
αντλιών, υδραυλικών ειδών, αποχωρητηρίων, πιεστηρίων κλ.Επί-
σης επινικελώσεις, έπαργυρώσεις κοχλίαρίων, παλαιών θηκών, ξιφών κλ.Προσέτι δέ τό 

χυτηριον τοϋ άνω μηχανουργείου λειτουργει πληρέστατα,· ητοι άλουμινοσίδηρον, χαλ-
χόν, όρείχαλκον, φωσφοροϋχον, καΐ παντοία άλλα μίγματα.— Έν αυτώ ευρίσκονται 

καιl ποδήλατα τοϋ τελευταία συστήματος, ιδιαιτέρα δε συμφωνία δια πωλήσεις χον-
δρικών. 

Δεχεται παραγγελίας διά τό έσώτερικόν και εξωτερικόν. 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Ετος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 15 'Ιουνίου 1895. Άριθ. 12. 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝ ΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Ή έπ' έσχάτων γενομένη άνακάλυψις προε-
καλεσεν ίσχυράν έντύπωσιν έν τε τώ έπιστημο-

νικω ίατρικώ κόσμω καΐ τοις άσθενέσι. Μετά 
πολλά ανωφελή πειράματα έπΐ τέλους άνεκα-
λυφθη φάρμακον θεραπεϋον τό ερυσίπελας. Ή 
αρχή εφ ης έβασίζοντο κατά τάς νέας έρευνας 

ην ή της θεραπείας διά τοΰ όρροϋ, ητις κατε-
δείχθη επί πολύ ωφέλιμος κατά τήν διεξαχθεϊ-
σαν υπό των βακτηριολόγων πάλην κατά της 

φοβέρας διφθερίτιδας. Τήν θεραπείαν τοϋ έρυ-
σιπέλατος εςήριζεν επί υγιώνβάσεων ό έν Βιέν-

νη ιατρός Μαρμορέκ. Μέχρι τοϋδε τεσσαράκον-
τα ασθενείς, είς ους έγένοντο υπαδόρειοι ενέσεις 
δiα τοϋ νέου ορροϋ, έθεραπεύθησαν μετά κατα-
δυτικής ταχύτητος. Τά αποτελέσματα ταϋ-

τα επί τοσούτον είνε άζιοσημείωτα, καθ' όσον 
οι θεραπευθέντες εξελέγησαν έκ των σοβαρώς 

νοσούντων, ευρισκομένων έν έπικινδύνω κατα-
στάσει. Ώς έν τη εκθέσει του πρός τόν έν Πα-
ρισίοις βιολογικών σύλλογον δ ιατρός Μαρμορέκ 
γραφει, ο διαρκής πυρετός έξ ου έπασχον οί 
ασθενεϊς παρηρχετο έντός 24 ωρών, ιδία μετά 

υποδόρειον ένεσιν. 'Η γενική κατάστασις 
των ασθενών κατά τόν αϋτόν χρόνον ην λίαν 
ικανοποιητικη. "Απαντα τά σοβαρά συμπτώμα-

τα τά παρατηρούμενα κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
ερυπέλατος έξηφανίζοντο ένεκα τοις. ενεργείας 

του ορροϋ. Παρευθϋς η ισχυρά φλόγωσις τοΰ 
δερματος διά της οποίας διακρίνεται τό έρυσί-
πέλας έξηφανίζετο καΐ ή νόσος τελείως έθερα· 

πεύετπο Τό δέ σπουδαιότερον, τό ρηθέν φάρμα-
κον θά περιωρίζετο μόνον εις τήν θεραπείαν 
του έρυσιπέλατος, αλλ' ήδύνατο νά έφαρμοσθη 
ετι γενικώτερον. Ό κ. Μαρμορέκ προύτίθετο 

μεταχειρισθώ τόν ορρόν τοϋτον είς πολυπλη-
θεις ασθενείας, έν αίς ό στρεπτοκόκος (μικρό-
βιον έπιφέρων τό ερυσίπελας) διαδραματίζει 

σπουδαϊον νοσοποιητικόν πρόσωπον, π. χ. έν 
τω πυρετώτών λεχόνων, τη βρογχίτιδι καΐ πνευ-

μονία των παιδίων καί ταΐς σοβαραΐς φλογώ-
σεσι τοϋ λάρυγγος. Ό άνακαλύψας τό φάρμα-

κον οϋτο ώφειλε ταϋτα τά αποτελέσματα εις 

την επιμονών μεθ ης κατεγίνετο περί τήν πα-
ροχήν εις τό μικρόβιον υπαίτιον της ασθενείας 
«γνωστόν τέως δηλητηριώδη ένέργειαν. Ούτος 
ένεβολίαζε πρός άμυναν χατά τοϋ έπικινδύνου 
τούτου μικροβίου ίππους καί όνους οπό τό δέρ-
μα αυτών είσάγων προφυλακτικώ χαί συνετώ 
τρόπω βαθμηδόν αΰξανομένας δόσεις τών καλ-
λιεργειών των μικροβίων. "Οτε τά ζώα χαθί-
ιταντο ίκανά νά άντιστώσιν είς τόν μολυσμόν, 
ουτος εξήγαγε μέρος τοϋ αίματός των έξ ου 
απεχώριζε τόν όρρόν. Τό υγρόν τοϋτο περιεϊχεν 
υλην ήτις είσαγωμένη υπό τό δέρμα τοϋ άσθε-
νοϋς έξ έρυσιπέλατος καθίστα αυτόν ίκανόν νά 
καταστρέψη τά νοσοποιά σπέρματα και νά άν-

τιστη κατά της άσθενείας. Μέγας αριθμός ζώ-
ων επί τοϋ παρόντος εμβολιάζονται έν τω κα-
θιδρύματι (Ίνστιτούτω) τοϋ Παστέρ καί κα-

τασκευάζεται μέγα ποσόν άναγκαίου οφρου πρός 
θεραπείαν πολυαρίθμων ασθενών. Ό όρρός ο θε-
ραπεύων τό ερυσίπελας δοκιμάζεται καί έφαρμό-
ζεται οΰ μόνον έν Παρισίοις αλλά και εν Βρυ-
ξέλλαις. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΥ 

Ε Κ ΞΥΛΩΝ 

Ή <<Μικρά έφημερίς» των Παρισίων αναφέρει 
οτι έν Βερολίνω έπέτυχον έν τη κατασκευη άρ-

του έκ ξύλων παραγομένου εν τινι ίργοστασίω 
κατά μέγα ποσόν. '.Η παρασκευή τούτου τοϋ 
άρτου βασίζεται ,έπΐ της χημικής λειτουργίας 
δι' ης τά ροκανίδια τοϋ ξύλου έρχονται ·εις κα-
τάστασιν ζυμώσεως. Τά ροκανίδιά αναμιγνύον-
ται μεθ' ένός τρίτου άλεύρου έκ βρώμης, είτα 
δέ ζυμώνεται τό φύραμα ως ο συνηθης άρτος. 
Ό έν τω έργοστασίω κατά τόν τρόπον τοϋτον 
παρασκευαζόμενος άρτος αγοράζεται υπό της εν 
Καρολίνω έταιρίας τών τροχιοδρόμων, ητις έ-
νεκα της εύθηνίας του προτίμα αυτόν της κρι-
θής η σικάλεως πρός διατροφήν τών ίππων. Έν 
τούτοις οί ίπποι άκόμη δέν εξέφρασαν τήν γνώ-
μην των περί τ α ύ τ η ς · τ ή ς . Oι παράγον-
τες αυτόν έργοστασιάρχαι ισχυρίζονται οτι ο εκ 
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ξυλων άρτος, περιέχει επίσης τό αυτό συστα-
τικών πρός διατροφών τοϋ άνθρώπου, οπερ δύ-
ναται νά χωνεύση ό στόμαχος—ισως των Γερ-
μανών—ώς ό συνήθης άρτος. Επιστημονικώς 
έν αύτώ δέν'υπάρχει τι άπίθανον.''Εν πρώτοι 
οί ίπποι δύνανται νά χωνεύσωσι τους φλοιούς 
των δένδρων ανευ τινών χημικών παρασκευών, 
Πολλάκις συμβαίνει ώστε οί ϊπποι διαμένουσα 

επι τινας ημέρας ακόμη καϊ εβδομάδας έν τω 
βάθει τών μεταλλωρυχείων άνευ κριθής η έτε-
ρου τίνος. Έν τούτοις εΰρισκον αύτοΰς ζώντας 

καί τοι ούτοι ώμοίαζον προς σκιάν συνισταμέ-
νων εξ όστέων και δέρματος, Τά άτυχη ταΰτα 

ζώντα ήδύναντο νά διατηρήσωσι τήν ζωήν των 
μόνον διά τής μασσησεως τών τυχόντων ξύλων 
η κλάδων έν τοις ΰπογείοις διαδρόμοις. Είτο 
ουδόλως είναι αδύνατον, ώστε νά καταστη 
κιτταρος τοΰ φλοιού έπιδεκτικός πρός χώνευσι· 
έπεξεργαζόμενος διά χημικής όδοϋ. Εκείνο 
τών ημετέρων αναγνωστών οΐτινες έχουσι γνώ-
σίν τινα .τής χρε ίας , λίαν καλώς γινώσκουσι 
οτι τό δένδρον δύναται νά μεταβληθη εις σάκ 

χάριν. Πράγματι σάκχαρις αύτη δεν είναι η 
αυτή. και ή εκ τοϋ ζαχαροκαλάμου η τών γογ-
γυλίων έξαγομένη, δύναται ομως νά κληθη σάκ-
χαρις καΙ νά μεταχειρίζεται ώς τοιαύτη. Έάν 
ή χημεία διδάξη τον άνθρωπον νά κατασκευ-
άζη άρτον, τότε θά παύση ό φόβος' ό κατέχω 

τούς Υπολογίζοντας οτι μετά τρεις αιώνας έπί 
τοσουτον θά αυξηθη ή άνθρωπότης ώστε δέν θα 
έπαρκώσι τά σιτηρά προς διατροφών τών κα-
τοικων ής γης. Έκτος δέ του Tεχνικοΰ άρτοι 
ίσως θά καταστη. δυνατόν νά κατασκευάζωνται 
και κιοφτέδες καϊ μπιφτέκια περί τών όποιων 
'Αμερικανός τις χημικός λέγει δτι θά κατα-
σκευάζωνται κατά τήν διάδοσιν τών επιστημο-
νικών γνώσεων παρά τω λαώ και την πρόοδον 
της χημείας εκ της συμπυκνώσεως τών άερίων. 

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

e n τ η ε λ λ η ν ι κ η γ λ ω σ σ ε ι ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ 

Έκτός τών 'Ελληνικών Εκκλησιών έν Ό-
δησσώ, Ταϊγανίω, Ροστοβίω, Μόσχα,Πετρουπό-
λει καϊ Κιέβω, ένθα ή ιερά λειτουργία εκτελεί-
ται έν τη 'Ελληνική γλώσση έκπαλαι, έπεκρά-
τησεν έν Ρωσσία συνήθεια έν ταΐς έκκλησίαις 
τών θεολογικών Σχολών και 'Ακαδημιών νά 
έκτελήται έν τη Ελληνική γλώσση προς άνά-
μνησιν της παρά τών «Ελλήνων διαδόσεως τοΰ 
χριστιανισμού έν Ρωσσία και πρός έξάσκησιν 
τών μελλόντων Ρώσσων Λευιτών έν τη απαγ-

γελία της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ήτις ε-
πιμελώς διδάσκεται και προφέρεται υπό των 
καθηγητών Ρώσσων άκολουθούντων έν τη απαγ-
γελία την νεοελληνικήν προφοράν (ούτω καλου-
μένην έν τη Δύσει Ρείχλινικήν) ένιαχού δέ 
υπό ομογενών ώς έν ΓΙετρουπόλει καϊ Καζίνη 
Παρά τοϋ εκτάκτου ημών έκ Μόσχας αντά-
ποκριτοϋ έμάθομεν οτι πρό τίνος χρόνου έν 
εκκλησία της πνευματικής 'Ακαδημίας 
Μόσχας (κειμένης έν τη πολίχνη Σεργίεβ πα-
σάδ) έτελέσθη ή θεία λειτουργία έν τη Έλλη-. 

νικη γλώσση. Ή άρχαιόθεν επικρατήσασα 
νηθεια νά τελώσι την θείαν λειτουργίαν έν τη 
Ελληνική γλώσση είχε λησμονηθη κατά τάς 
αρχάς τοϋ παρόντος αιώνος, έπανελήφθη δέ από 
της τετάρτης δεκαετηρίδος αυτού υπό τοϋ αξι-
οσεβαστοτάτου 'Αρχιεπισκόπου Τσερνεγοβίου 
καϊ Νέζην, διδάκτορος της Έλληνικης και Λα-
τινικής φιλολογίας. Ώς άναγγέλλουσιν ήμϊν ε-
φέτος την θείαν λειτουργίαν έν τη εκκλησία της 
'Ακαδημίας της Μόσχας έτέλεσεν ό πρύτανις 
αυτής 'Αρχιμανδρίτης 'Αντώνιος, έχων συλλει-
τουργούς άπαντας τους κληρικούς καθηγητάς 
και μαθητάς. Ώς έθος έστί παρά τοις Ρώσσοις 
πρό της λειτουργίας (τοϋ όρθρου ψαλλομένον 
την έσπέραν της προτεραίας μετά τόν έσπερι-
νόν ώς παρ' ήμΐν έν τοις μοναστηρίοις κατά τάς 
αγρυπνίας τών επίσημων εορτών) άνέγνωσε τάς 
ώρας, ελληνιστί ο φοιτητής της 'Ακαδημίας 
Σύρος τό γένος Π. Ζουζέ, τόν δέ άπόστολον ο 
έκ Μακεδονίας φοιτητής ίεροδιάκ. Πρωτάσιος. 
Τό σύμβολον της πίστεως, μη ψαλλέν υπό τοϋ 
χοροΰ κατά τό σύνηθες, άνεγνώσθη ήσχυρώς καϊ 
καταληπτώς υπό τοϋ Σύρου φοιτητοϋ 'Ιακώ-
βου Χαμπίπ-Άνανίου. Ό Ζουζέ καϊ ό Χαμπίπ 
Άνανίας έν τη αναγνώσει, ό δέ ίεροδιάκ. 
Πρωτάσιος έν τη άπαγγέλία τών εκτενών ελ-
ληνιστί έφύλαξαν άπάσας τάς χαρακτηριστικάς 
ιδιότητας της Έλληνικης αναγνώσεως έν τη 
θεία λατρεία και συνεκίνησαν τους άκροατάς 
οΐτινες νοερώς ένόμιζον ότι εκκλησιάζονται εν 
εκκλησία της άπωτάτης 'Ανατολής. Ή συρροή 
τών πιστών ήν απειράριθμος. 

Δ Ι Δ Α Χ Η ΚATA Τ Η Σ ΜΕΘΗΣ 
Ή Ισχυρά δύναμις τών πνευματωδών π ο τ ώ ν 

προξενεί μέγα κακόν και είναι η φοβερωτάτη 
μάστιγξ τοϋ συγχρόνου πολιτισμού. 'Εκατον-
τάδες δημοσιογράφων καΐ λογίων έν τη δυτικη 
Ευρώπη συγκαταριθμοϋσι την χρήσιν τοϋ οινο-
πνεύματος πρός τά μέγιστα δεινά της συγχρό-
νου Ευρώπης καϊ προτείνουσι διάφορα μέτρα 
πρός έλάττωσιν αυτής. Ώς έν ταΐς λοιπαΐς χώ-

ραις της γής ουτω καϊ παρ' ήμΐν ή μέθη οϋ-
δόλως εξασθενεί, απεναντίας δμως εκτείνει βα-
θειας ρίζας μεταξύ λαοϋ. Μέχρις εσχάτων έν 
Ρωσσία άπό πάντών τών μερών, έκ διαφόρων 

αφορμών καϊ παρ' άνθρώπων διαφόρου έν τη 
κοινωνία θέσεως ήκούοντο παράπονα κατά της 
,φοβερας διαδόσεως τής μέθης, διότι αύτη έρρι-
ζουτο έν τω βίω τοϋ άπλοϋ λαοϋ καϊ παρε-
μορφουν αυτόν ού μόνον οικονομικώς άλλά και 

εν αναφορα πρός την οίκογένειαν καϊ τάς πνευ-
ματικάς ιδιότητας τοϋ άνθρώπου. 
Ή σημαντική διάδοσις τής μέθης εξηγείται 

εν μέρει καϊ έκ τούτου, ότι οί πλείστοι άν-
θρώποι ουδόλως υποπτεύουσι περϊ τής βλαβεράς 

Ενεργείας τών οινοπνευματωδών ποτών έπι τοϋ 
ανθρωπινου οργανισμού. "Ετεροι πάλιν δέν έφι-

στωσι. την προσοχών των εις την έκ τών ποτών 
προερχομένην βλάβην ένεκα αδρανείας καϊ ά-

δίαφορίας, δέν θεωροΰσι τό ζήτημα τούτο σπου-
δαϊον καϊ ουδόλως φροντίζουσιν πρός διόρθωσιν 

«ν κακώς έχόντων. Έν το τοιαύτη αγνοία τής 
μεγάλης διαστάσεως τοϋ κάκου έγκειται ή αι-

ται τής άδιαφορίας ημών πρός τόν χείριστον 
ταυτov έχθρόν τοϋ βίου τοϋ λαοϋ. Τό δηλητή-

ριον τοϋ οινοπνεύματος είναι έπικίνδυνον και έ-
νεκα τοϋ οτι, τοϋτο παράγων εις πλάνην τινάς, 

παρακινεϊ τά πλανηθέντα θύματα νά ζητώσι 
νέους καταναλωτάς τοϋ δηλητηρίου. Οί πλείστοι 
τών ανθρώπων μ ή έχοντες τάς στοιχειώδεις 
γνώσεις περϊ τής βλάβης την οποίαν επιφέρει 

εις τόν άνθρωπον ή χρήσις τής ρακής, τοϋ οίνου, 
τοϋ ζύθου καϊ τών λοιπών οινοπνευματωδών 
ποτών, συνήθως καταχρώνται αυτών. Ή γνώ-

σις πάλιν τής έπενεργείας τοϋ δηλητηρίου τοϋ 
οινοπνεύματος έπι τοϋ οργανισμού τοϋ άνθρώ-

οΰ μόνον είναι αναγκαία καϊ αναπόφευκτος 
εις πάντας καϊ εις έκαστον ημών, ιδία πρός 

διαφϋλαξιν τής υγείας του,άλλ' είναι σπουδαία 
και αναπόφευκτος διά την διδασκαλίαν καϊ 

φωτισμόν τών λοιπών. Δέν άρκεΐ νά ρηθη μό-
νον <<ότι ή μέθη άπαγορεύεται εις πάντας και 
εις εκαστον», ώς θεσπίζει ό νόμος, αλλ' άπό-

λυτος ανάγκη είναι νά σαφηνισθη οτι έν τη χρή-
σει τοϋ οινοπνεύματος υπάρχει τι ψευδές, οτι 

οινόπνευμα δέν παρίσταται τοιούτον οποΐον 
είναι πράγματι, δτι τοϋτο δέν έπικραταιεΐ τόν 

οργανισμόν τοϋ άνθρώπου άλλ' έξασθενεϊ αυτόν, 
οτι δέν θερμαίνει τό σώμα άλλ' απεναντίας ψυ-

χραινει. αύτό ταχέως, δτι έφ' οσον περισσότερον 
επί τοσούτον διαδίδεται ή άνηθικότης 

και επί τοσούτον ή χώρα υφίσταται ζημίας δα-
πανωσα πρός διατήρησιν τών πτωχών, τών νο-

σοκομείωv, τών φυλακών κλπ. Είνε άνάγκη νά 
καταστη πασιφανές ότι τεσσαράκοντα τοις έκα-

τον εκλεισθέντες ώς φρενοφλαβεΐς έν τω φρενο-
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ομείω άπ' ευθείας η έμμέσως· περιέπεσον εις 
ήν δύστηνον ταύτην κατάστασιν έκ τής έξεως 
περϊ τήν χρήσιν τοϋ οινοπνεύματος και οτι oι 
ώντες—νεκροί ούτοι δέν πρέπει νά χρησιμεύω· 

ώς άντικείμενον μόνον συμπαθείαςκαί οίκτου, 
αλλ' ή κατάστασις αυτών δέον νά η πάντο-
τε πρό τών οφθαλμών έκείνου, δστις ,κατά πρώ-
την φοράν φέρει τό ποτήριον- εις τά χείλη 'του, 
ίστις μιμούμενος τούς λοιπούς έξ άσταθείας 
καί ασθενούς χαρακτήρας δέν δύναται νά έναν-
τιωσθη εις τό πρώτον κέρασμα. Τό δέ κέρασμα, 
διά ρακής η έτέρον οινοπνεύματος γενόμενον 
μεταξύ μειράκων καϊ παίδων οπερ ένίοτε άπολ-

ληνει εις τελείαν μέθην είνε γεγονός πανθομο-
λογούμενον χωρίς ό άνθρωπος νά θέλη νά κα μύ-
ση, τούς οφθαλμούς του καν νά μείωση τήν ση-
μασίαν του. Ό έν Βέρνη καθηγητής Δέμμε, 
ό διάσημος Λανσερω. καϊ οί Ρώσσοι ειδικοί ε -
πιστήμονες ιατροί Γιακούμποβιτς και Δανήλ 
λος άναφέρουσιν οτι κατ' όλέθριον σκοπόν ανα -
πτύσσεται ή μέθη μεταξύ τών μειράκων και 
παίδων έν Ρωσσία, έκ τοϋ οποίου κατάδηλον 
γίνεται οτι εάν και έν τω μέλλοντι ούτω χωρεΐ 
ή παρεκτροπή αύτη έν πολλαΐς χώραις θά έίτι-
στη βαθμιαίος έκφαυλισμός και παρακμή. Ούτω 
π. χ. μόνον έν Λονδίνω κατά τό 1890 έκ τών 
οδών ώδηγήθησαν εις τήν άστυνομίαν έν κατα-
στάσει μέθης πεντακόσια παιδία ηλικίας μικρο-
τέρας τής δεκαετούς καϊ 1500 παιδία μικρότε-
ρα τών 14 έτών. Έν Νέα Ίόρκη κατά τό αυτό 
έτος περί τά 150,000 παιδία έπεσκέφθησαν τά 
οΐνοπωλεια. "Ολον τοϋτο είνε καταπληκτικό 
γεγονός, λέγει ό Μποροδίν· Τό μετά κομπασμού 
γενόμενον κέρασμα δι' οινοπνεύματος έκτελού-
μενον ώς τις ιδιάζουσα έκδήλωσις ΰπολήψεως 
πρό τών ομμάτων τών παίδων και τών μειρά-
κων πανταχού εισήλθεν έν χρήσει. Τίς δέν συνην-
τησε ,ταξειδεύων ανά τήν Ρωσσίαν έν ταΐς κιό-
μαις μείρακας κλονιζομένους ώς:. οί μέθυσοι και 
διερχομένους ούτω τάς όδούς δπως πάντες νο-
μίζωσιν δτι ούτοι ήξιώθησαν της - τιμής νά μ ΐ -
θύσωσιν. Όποια διαστροφή τοϋ σκέπτεσθαι ! 
θεωρείται ώς έντιμον τό έξευτελίζον τόν άνθρω-
πον· Αλλ' άρα γε ένοχος εις τούτο είνε ή νέα 
άνχπτυσσομένη γενεά; Οίον παράδειγμα λαμ-
βάνουσι τά παιδία και οί μείρακες ,βλέποντες 
δτι άπαντα τά σπουδαιότερα συμβεβηκότα έν 
τώ βίω συνδεδεμένα μίτά τών ίερωτάτων ανα -
μνήσεων, ώς π. χ. αί έορταί, αί βαπτίσεις, ή 
πανηγυρις τής εκκλησίας η τοΰ σχολείου,ετι και 
ή κηδεία, δτε ό άνθρωπος ιδία έπρεπε νά άνα · 
λογισθη τούς υψηλούς σκοπούς τοΰ βίου, σχεδόν 
λογίζονται ώς έφαρμογαΐ άλογίστου μέθης ; 
Είνε δυνατόν άλλως τά παιδία νά αισθάνονται 
άποστροφήν πρός τήν μέθην, άφοΰ έν πάση σχε-
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δόν κώμη η πόλει κάτά τά; έκλογάς, σπου-
δαίας άγοροπωλησίας, δημοπρασίας, έριδας και 
κοινωτικάς διαφωνίας η ΰπόθεσις περατοΰται 
διά κεράσματος μετά τό δποϊον οί πατέρες καΐ 
οί γέροντες απέρχονται οΐκαδε σχεδόν πάντοτε 
μεθυσμένοι. Δέον σπουδαιότερον νά άποβλέψω-
μεν είς τό έλάττωμά τοϋτο τοϋ λαοϋ και νά 
σπουδάσωμεν νά ΰπονοεύσωμεν τήν μέθην πρό 
τών Ομμάτων τοϋ λβΛϋ, ιδία δέ μεταξύ της 
έπερχομένης γενεάς. 'Ανάγκη εϊνε νά άφαιρέ-
σωμεν τό κάλυμμα της επικροτήσεως καΐ ένθαρ-
ρύνσεως, δι' ου μέχρι της σήμερον ο λαός είωθε 
νά καλύπτει τοϋτο τό κακόν. Οίκοθεν εννοείται 
ό'τι δεν πρέπει νά άπαιτώμεν παρά τοϋ λαοϋ 
απόλυτον άποχήν από τών μεθυστικών ποτών, 
δτε ουτος ιστορικώς καΐ σύστημα τικώς δηλητη-
ριάζεται υπό τοϋ οινοπνεύματος, δτε ούτος 
ανατρέφεται έν τοις οίνοπωλείοις* πρός τοϋτο 
απαιτείται χρόνος καΐ άνάπλασις ολοκλήρου 
πλήθους. Τοιούτον κατόρθωμα δυνατόν μόνον 
έν τη φαντασία· πρέπει νά έπιληφθώμεν της 
θεραπείας τοϋ κακοϋ οτε ήδη δέν έρριψε βαθείας 
ρίζας. 

Μεταξύ τών μέτρων πρός συστηματικών κα-
ταπολέμηβιν τοϋ κακοϋ καΐ άποτροπήν τοϋ 

λαοϋ άπό τούτου ώς σκόπιμον θεωρείται ΰπό 
τών ειδικώς ασχολουμένων περί τήν άνάπλασιν 
τοϋ έθους ή φροντίς περί τής έξηγήσεως τής α-
ληθούς σημασίας τής βλάβης έκ τής μέθης μετά 
πασών τών συνεπειών της εις τήν νέαν γενεάν 
έτι άπό τοϋ μαθηματικού θρανίου. Οί νέοι 
δέον νά γινώσκωσι καΐ είς αυτούς πρέπει όμού 
μετά τών λοιπών χρησίμων μαθηι/άτων νά δι-
δαχθεί, οτι τό υγιές σώμα δέν χρήζει διεγερτι-
κών ποτών καΐ δτι τό δηλητήριον τοϋ οινο-
πνεύματος καταστρεπτικως επηρεάζει τό σώμα, 
τά διανοητικά προσόντα και τήν ψυχήν τοϋ 
άνθρωπου. 'Ακολούθως δέον νά έπεξηγηθη κατά 
πόσον καταστρεπτική εϊνε ή έ'ξις πρός τήν μέ-
θην, πρός δπόσας οίκονομικάί δυσχερείας έμ-
βάλλει αδτη τήν χώραν, οτι νεανίας έθισθείς 
εις τήν μέθην δέν έμπνέει έμπιστοσύνης εις 
τούς ανθρώπους, οϊτινες διά τήν έργασίαν των 
ζητοΰσιν έγκρατεϊς καΐ υγιείς συνεργάτας, δτι 
ή έξις αδτη υποσκάπτει τόν βίον του, ρίπτει 
σκιάν είς τό καλόν του δνομα και θά χρησιμεύ-
σει ώς άνυπέρβλητον κώλυμμα έν τω βίω του. 
At γνώσεις αύται έκτίθέμεναι κατ' αυστηράν 
έπιστημονικόν σύστημα έν καταληπτή μορφή 
δέον νά άποτελώσιν ίδιαιτέραν ένασχόλησιν έν 
ταΐς σχολαϊς, ένθα δ διδάσκων νά άναπτύσση 
μετά. της δεούσης σαφήνειας τά έξης θέματα· 
περί τής βλάβης τής προκυπτούσης έκ τής μέ-
θης, περί Της ωφελείας έκ της έγκρατείας και 

της νηφαλιότητας. Ή καλή αρχή νίτις ετέθη 

έν 'Αμερική και 'Αγγλία, ένθα τό μάθημα τοϊ 
το εισήχθη έν τη σειρά της έν τοις σχολείοις 
διδασκαλίας, πρέπει νά χρησιμεύση είς 
ώς παράδειγμα πρός μίμησιν. Ή συστήματα 
καΐ έπιστημονική διδασκαλία τοιούτου 
ματος έν τοις σχολείοις θά υποσκάψω τήν ση, 
μασίαν της μέθης πρό τών ομμάτων τοΰ λαοί 
και θά κλονίσει μεταξύ αΰτοϋ τάς μεγαλειτέ, 
ρας προλήψεις περί τοϋ οινοπνεύματος. Δέν είνε 
περιττή ή άνάπτυξις πρό τών νεανιών και παι-
δων τοΰ μεγέθους τοϋ κακοϋ έκ της μέθης τών 
συγχρόνων καΐ τών δεινών συνεπειών της, επί 
τοσούτον μάλλον καθ' οον οί καρποί της μέχρι 
της σήμερον έπιτιχιας εν τισι χώραις έν τη 
πάλη κατά της καταχρήσεως τών οίνοπνεψι-
τωδών ποτών ήσαν άριστα και αίίτη ακριβώς ή 
πάλη ήνοιξε τούς οφθαλμούς τών πολλών. "Α; 
παρασκευασθώσιν έφ' οσον είναι δυνατόν οί νέοι 
όπως έπιτυχώς άντεπεξέρχωνται κατά της τρο-
μερας ταύτης εθνικής συμφοράς, έν τούτω έγ-
κειται και τά έργον τοϋ συγχρόνου σχολείου έιρ' 
δσον τά τελευταΐον δύναται νά συντελέη εν 
τω κατά της μέθης άγώνι. 

Α Π Ο Φ θ Ε Γ Μ Α Τ Α 

Ή ανατροφή τών τέκνων εϊνε τέχνη τοϋ δα-
πανάν τόν χρόνον όπως κερδίση ο άνθρωπος 
περισσότερον. 

Εις τόν συντηροΰντα τόν βίον ημών και παρέ-
χοντα ήμΐν πάν αγαθόν, δυνάμενον δέ δι' ενός 
μόνου βλέμματος έξοντώσαι ημάς, οφείλομεν 
εΰγνωμοσύνην και τιμήν. 

Πάντες οί άνθρωποι εϊνε ημέτεροι αδελφοί. 
'Εάν τις ΰποφέρη βασάνους, σύ δύνασαι νά πα-
ραμηθύσης αυτόν έν τη θλίψει του- μή ποιών 
τούτο ένοχος εί. 

Τά πάν δύναται νά συμβη έλεγεν ό Ταϊεραν 
αλλ' υπάρχει τι αληθές, όπερ εϊνε πραγματι-
κώτερον τοϋτο δέ εϊνε δτι τό πάν παρέρχεται. 

Η μεγίστη δυσκολία εϊνε τό νά σκεφθή 
περί τοϋ παρελθόντος μεθ' ήσυχου συνειδήσεως· 
"Οθεν, ας είμεθα πάντοτε αγαθοί όπως έχωμεν 
θησαυρόν έκ λαμπρών αναμνήσεων και εΰδαίριον 
μέλλον. 
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άλλ' έάν δέν τό άποδείξης,έσο βέβαιος δτι έπΐ 
πολύν χρόνον θά ένθυμείσαι τι θά πάθης διά 
τήν μωρίαν και άθυροστομίαν σου.» Τήν έπιοϋ-
σαν ο κύρ Κονράρδος, ου τινος τόν Ουμόν ό ύπνος 
δέν ήδυνήθη νά καταπραΰνη, ήγέρθη άμα τη αυ-
γή και πλήρης δεινοϋ'θυμοϋ έναντίον τοϋ μαγεί-
ρου του, έπέβη τοϋ ίππου, διέταξεν αυτόν νά τόν 
άκολουθήση,καΐ αμφότεροι έφιπποι διηυθύνθησαν 
πρός τόν ποταμόν, παρά τήν όχθην τοΰ όποίου 
καθ' έκάστην πρωίαν εύρίτκοντο πολλοί πελαρ-
γοί. Βαδίζοντες κατά τήν δδόν άντήλλανσον 
λέξεις τινας, ένώ ό κύρ Κονράρδος όργίλως ά· 
πέτεινεν εις τόν μάγειρόν του, «θά ίδωμεν τις 
έξ ημών έχει δίκαιον.» Ό βενέτός παρατηρών 
οτι ό θυίΛος τοϋ κυρίου του δέν έπαυε και Ο'τι 

θά εύρεθη είς τά στενά,δέν έγνώριζε τι νά κάμη. 
Έάν ήδύνατο, μετά μεγάλης εύχαριστήσεως θά 
τό έκοφτε λάσπη. ΈπΙ τοσούτο τόν άνησύχουν 
αί άπειλαί τοΰ κυρίου του. 'Αλλ' άφοϋ δέν ί-
γνώριζε τί νά κάμη, έρριπτε βλέμματα έδώ και 
έκεϊ,καί δλα τά πέριξ αντικείμενα τώ έφαίνοντο 
ώς πελαργοί Ιστάμενοι έπί δύο ποδών. 'Αφού 
έπλησίαζον είς τόν ποταμόν,ουτος κατά πρώ-
τον παρετήρτησεν όλοκληρον δωδεκάδα πελαρ-
γών ισταμένων επί ενός ποδός-ώς συνήθως συμ-
βαίνει οταν ούτοι κοιμώνται. Παρευθύς έδειξεν 
αυτούς είς τόν κύριόν του εϊπεν «ίδέ, αΰ· 
θέντα, δέν εϊνε αλήθεια έκεϊνο τό όποιον -σας ει-
πον χθές τό εσπέρας; παρατηρήσατε τούτους 
τούς πελαργούς, δέν έχουσιν ολοι άπό ένα πόδι 
καΐ ένα μποϋτι; «περίμενε, τώ εϊπεν ό κΰριός 
του,έγώ θά σοι δειξω δτι έχουσι δύο, νά, τώρα.» 
Και άφοϋ υπήγε πλησίον ηρχισε νά φωνάζη: 
ΐχα-ΐχα! έκ τή; φωνής ταύτης οί πελαργοί έ-
ξύπνησαν, κατεβίβασαν και τόν έτερόν των ποδα 
και έπέταξαν.Πώς εϊνε, αδιάντροπε, είπε τότε 
ό κύριος, τί θά είπης τώρα, δέν έχουσιν οί πϊ-
λαργοί δύο πόδας;» Ό Κινκιμπίο μή γινώσκιον 
τί νά άπαντήση, αμέσως κατέφυγεν είς τήν ε-
ξυπνάδα του καΐ μετά θάρρους είπε: ναί,αυθέντα, 
άλλ' εις τόν χθεσινόν πελαργόν δέν έφωνάξατε 
ίχα-ίχα! έάν έφωνάζητε και ούτος θά κατεβι-
βαζε και τόν άλλον του πόδα ώς ούτοι.» 

Αΰτη ή άνέλπιστος άπάντησις επί τοσούτον 
ήρεσεν είς τόν κύρ Κονράρδον,ώστε τόν άφώπλι-
σεν. Ούτος δέν ήδυνήθη νά κρατήση τόν γέλω-
τα του. ((Έχεις δίκαιον, Κινκιμπίο, εγώ πράγ-
ματι έπρεπε νά πράξω ώς μοι λέγεις. Φύγε 
άπ' έμπρός μου, κάθαρμα, σέ συγχωρώ, άλλ' άλ-
λην φοράν νά είσαι άκριβής είς τά καθήκοντά 
σου. Και οΰτω διά μιας καταλλήλου καΐ ευφυ-
ούς απαντήσεως ό μάγειρος διέφυγε τήν τιμω· 
ρίαν και κατηλλάγη πρός τόν κύριόν του. 

ΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ 

(Διήγημα έκ τοΰ ίταλικοΰ). 

Ύμείς ίσως ήκούσατε δτι b κύρ Κονράρδος 
έκ Φλωρεντίας ην πάντοτε γενναιόδωρος και 
σπάταλος, ό'τι ήγάπα πολύ τούς κύνας και τά 
πτηνά χωρίς πλέον νά άναφέρω περί τών λοι-
πών του ορέξεων. Ήμέραν τινα έξήλθεν είς τό 
κυνήγιον και συνέλαβεν ένα μικρόν πελαργόν 
παρά τό χωρίον Περτόκλα. Ίδών αυτόν τρυφερόν 
και παχουλόν διέταξε νά τόν φέοωσιν είς τόν 
μάγειοόν του διά νά τόν παρασκευάσει διά τό 
δεϊπνον. Ό μάγειρός του, βενετό; τήν καταγω-
γήν, καλούμενος δέ Κινκίμπιο, ην λίαν πονηρός 
άνθρωπος. Ούτο; έμάδισε τόν πελαργόν και ή-
τοιμάζετο νά τόν ψήση. Ό πελαργός ήδη έψή-
νετο και εξέπεμπε θαυμασίαν εύωδίαν, οτε εις 
τό μαγειρεΐον είσήλθεν ή έρωμένη τοΰ Κινκίμπιο, 
ήτις διά τών θέλγητρων τη; τόν ειχε καταπλη-
γώσει. Αΰτη έκαλεϊτο Μπριουνετα. Ή ευχάρι-
στος εϋωδία, ην έξέπεμπε τό πτηνόν, ακριβώς 
τότε έξαχθέν έκ της σούβλας, διήγειρεν είς τήν 
γυναίκα παράφαρον έπιθυμίαν νά γευθη αύτοΰ 
και ήρξατο νά παρακαλίί τόν μάγειρον νά τή 
δώση ένα μποΰτι πελαργοΰ. Ούτος γελά και τη 
άπαντα αδων: Δέν θά γευθής τοϋ πελαργού, φί-
λη Μπριουνέτα, δέν θά τόν φάγης.» Έάν δέν 
μοι δώσης, άπαντα αύτη, ορκίζομαι δτι και σύ 
ουδέποτε παρ* έμοΰ θά λάβης τι. 'Αντήλλαξαν 
αμφότεροι φιλοφρονήσεις τινα; και ό Κινκίμπιο, 
οπως μή παροογίση τήν έρωμένην του, άποκό-

πτει και τη δίδει εv μπούτι τοΰ πελαργοΰ. 
Κατ' έκείνην τήν ήμέραν συνέπεσεν ώστε πολ-

λοί φίλοι νά έλθωσιν είς τό δεϊπνον. Ό πελαρ-
γός εψημένος έτέθη έν τω μέσω της τραπέζης 
μέ ένα μποΰτι· είς τών δαιτυμόνων, οστις τά 
πρώτον παρετήρησε τοϋτο, έςέφράσε τήν άπορίαν 
του, και b Κύρ Κονράρδος καλέσας τάν μάγειρόν 
του τόν ήρώτησε πώς έγεινεν ώςε ό πελαργός νά 
έχη εν μόνον μποΰτι· ψεύστης έκ φύσεως ό βε-
νετός μάγειρός του άναιδώς τώ άπήντησεν δτι 
οί πελαργοί έχουσιν ένα μόνον πόδα και ένα 
μποϋτι. ((Μή νόμιζε οτι έγώ κατά πρώτον βλέ-
πω πελαργόν, τώ εϊπεν ό Κονράρδος· ο,τι σας 
λέγω, αΰθέντα μου, εϊνε αλήθεια, έάν δέ άμφι-
βάλλητε, έγώ θά σας άποδείξω τοΰτο έπί ζών-
των πελαργών.» Πάντες έγέλασαν είς ταύτην 
Τήν άπάντησιν. Έν τούτοις δ Κονράρδος μή θέ-
λων νά διεγείρη σκάνδαλον ένώπιον τών φίλων 
του, παρακαθημένων έν τή τραπέζη,έποίησε τήν 
άκόλουθον παρατήρησιν είς τόν αναιδή μάγειρόν 
του. «Επειδή υπόσχεσαι νά μοι απόδειξης έ-
κεϊνο τό δποϊον ουδέποτε ούτεειδον ούτε ήκουσα, 
αΰριον θά ίδωμεν έάν έμμένης είς τόν λόγον σου· 
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Ο ΑΛΗ Μ Π Ε Η Σ 
(Διήγημα Περσικόν). 

Ό Σάχης τής Περσίας Άμπάς έπεχείρησ 
ποτε ταξείδιον ανά τήν έπικράτειάν του. Ούτο 
ηθέλησε νά περιέλθη τάς κώμας καϊ τάς πόλει 
τοϋ κράτους, δπως ιδίοις όμμασιν ίδη πώς ζώ 
σιν οί ΰπήκοοί του. Φέρων ενδύματα συνήθου 
έμπόρου ούτος τη συνοδί̂  ενός τών αϋλικώ 
του ήρξατο τό ταξείδιόν του. 

(('Εγώ παντάπασι δέν γνωρίζω, ελεγεν ου 
τος εις τόν αΰλικόν του, τά ήθη καϊ τόν βίο 
τών ανθρώπων· πάν τά περικυκλοΰν ημάς είν 
υποκρισία· ό,τι βλέπομεν δέν είνε αυτή ή άπλη 
φύσις τών πραγμάτων αλλά τεχνητόν. 'Επιθυ-
μώ νά μάθω τόν βίον τών χωρικών καϊ νά ΐδω 
πώς ούτοι ζώσι. Ζητώ νά ίδω πώς ζώσιν έκεΐ 
νοι τους οποίους έπϊ τοσούτον καταφρονοΰσι 
καί τοι ούτοι άποτελοϋσι τό κύριον στήριγμα 
πάσης ανθρωπινής κοινωνίας. "Ηδη έκορέσθη· 
τής κολακείας καϊ τής υποκρισίας τών αύλικώ' 
μου· ας ϊδω τούς ζευγηλάτας, οϊτινες δέν μι 
γνωρίζουσιν ακόμη». Ούτος συνοδευόμενος ΰπο 
τοϋ πιστού του αυλικού διήλθε πολλάς κώμαι 
καϊ καλύβας. Όπου ούτοι καϊ άν μετέβαινοι 
πανταχού οί χωρικοί, ήσαν εύθυμοι καϊ περιχα-
ρεΐς. Ό Σάχης υπερέχαιρε βλέπων οτι μακρά' 
τών ανακτόρων του άπαντώσιν ειρηνικαϊ και ά-
θώαι διασκεδάσεις. Ούτος έπ' όλίγον κατεσκή-

νωσεν έν τινι χωρίω καί έγευμάτισεν. Έκ τής 
μακράς πορείας ούτος έπϊ τοσούτον έπείνασεν 
ώστε ό σκληρός άρτος τώ έφάνη πολύ γλυκύτε-
ρος η άπαντα τά εκλεκτά φαγητά άτινα πα-
ρετίθεντο έπϊ τής τραπέζης του. Μίτ' ολίγον 
ούτοι έφθασαν εις κοιλάδα τινα άνθόκοσμον. 

Κατά μέσον αυτής έρρεε ταχύς καί διαυγής 
ποταμός. Έν τώ μέσω τής κοιλάδος έκάθητο 
υπό τήν σκιάν δρυός παις τις παίζων τόν αύ-

λόν καϊ έπιτηρών τά μικρόν ποίμνιόν του οπερ 
ήσύχως έβοσκεν εις τά πέριξ. Ό Σάχης έπλη-

σιασε τόν μικρόν τοΰτον ποιμένα καί παρετή-
ρησεν αυτόν προσεκτικώς· ούτος ήν ώραΐον χω-
ρικόν παιδίον μέ φυσιογνωμίαν χωρικήν καί ά-
πλοϊκήν άλλ' ευγενή καϊ θελκτικήν. Τά ποι-
μενικά του ενδύματα ουδόλως παρεμόρφουν τήν 
ωραιότητά του. Κατ' αρχάς ό βασιλεύς έξέλα-

βεν αυτόν ως ανήκοντα εις ευγενή οικογένειαν, 
αλλά μετ' ολίγον έπείσθη δτι οί γονείς του εί-
ναι χωρικοί τοϋ πλησίον χωρίου καϊ έμαθεν οτι 

ούτος καλείται Άλής. Ό* βασιλεύς δίαλεγόμε-
νος μετ' αυτού κατεθέλχθη έκ τής οξυδερκείας 
καϊ περινοίας του. Οί ζωηροί του οφθαλμοί αν-

τανακλών τες τήν ήρεμον καί αγαθήν ψυχήν του 
δέν έδείκνυον αγριότητα· ή φωνή του μελοδική 
καϊ γλυκεία ούσα συνεκίνει. Τό πρόσωπόν του 

δέν ητο αγριον ουτε εκτεθηλυμένον. Ό Άλής 
ήν 16 ετών. Ούτος δέν έγνώριζεν οτι είναι πε 
προικισμένος υπό τής φύσεως διά τοιούτων κα-

έ αθελγόντων πάντας προτερημάτων, καί ένο-
μιζεν ό'τι όμιλεΐ καί σκέπτεται ώς άπαντες οι 
όμήλικοί του καί έθεώρει έαυτόν ώς τοιούτοι 

ι- μικρόν ποιμένα δποΐοι ήσαν οί συντροφοί του εν 
τω χωρίω. Χωρίς νά φοιτά εις τό σχολεϊον ου 
τος έξέμαθε πάν ο,τι ό νοϋς δύναται νά διδά-
σκη τούς άκούοντας αυτόν. Ό βασιλεύς φιλι-
κώς συνδιελέγετο μετ' αυτού καί κατεθέλχθη έκ 
τών άπαντήσεών του· ούτος έμαθε παρ' αυτού 
περί τής καταστάσεως τοΰ λαοΰ του τοιαύτα 
πράγματα, άτινα ουδέποτε ήκουσεν έκ τοΰ σμή-
νους τών κολάκων, οίτινες τόν περιεστοίχιζον. 

'Από καιρού εις καιρόν ούτος έμειδία προς 
τόν μικρόν ποιμένα οστις άπροκαλύπτως καί εί-

λικρινώς απεκάλυπτε τά πάντα πρό τοϋ βασι-
tλέως. Κατά πρώτην φοράν ό βασιλεύς ήκουσε 

τοσούτον ειλικρινείς λόγους· ούτος διά νεύματος 
διέταξεν εις τόν συνοδεύοντα αΰλικόν του νά 
μήν τόν προδώση διότι έφοβεϊτο μήπως ό μι-
κρός Άλής άπολέση τήν διάθεσίν του άμα μά-
θη οτι ό μεθ' ου λαλών είνε ό βασιλεύς. «Έ-
πεισθην, είπεν ό βασιλεύς είς τόν αΰλικόν του, 
οτι ή φύσις δέν αποβλέπει είς τό γένος καί εί-

νε έπίσης ώραία εις τε τούς πλουσίους καί τούς 
πτωχούς. Ό παις τοϋ βασιλέως κατά τόν αΰ-
τόν τρόπον γεννάται ώς καί τό βόσκον τά πρό-
βατα παιδίον. Έγώ θά εθεώρουν έμαυτόν ευ-
τύχη, εάν είχον υίόν τοσούτον ώραΐον, τοσούτον 
ευφυή καί άξιέραστον. Ό μικρός ούτος ποιμήν 
μοί φαίνεται ικανός εις παν· έάν δέ έκπαιδευθή 
καλώς θά γίνη ποτέ πιθανώς μέγας άνήρ· έγώ 
θά λάβω αυτόν μετ'έμοϋ οπως τόν έκπαιδεύσω». 

Ό βασιλεύς έ'λαβεν τόν μικρόν ποιμένα εις 
τά άνάκτορόν του. Ό Άλής λίαν έξεπλάγη μα-
θών δτι ήρεσεν εις τόν βασιλέα. Έν τοις άνα-
κτόροις ούτος έμαθε νά άναγινώσκη, νά γράφη 
καί νά αδη καί υπό τήν όδηγίαν τών διδασκά-
λων θαυμασίως προώδευεν ει'ς τάς τέχνας καϊ 
έπιστήμας, αίτινες έξευγενίζουσι τήν ψυχήν. 
Κατ' αρχάς ούτος έμεινεν έκστατικός καϊ έ-
θαμφώθη έκ τής μεγαλοπρεπείας καϊ τοϋ πλού-
του τών άνακτόρων- ή μεταβολή έν τη θέσει 
του μετέβαλεν έν μέρει καί τήν καρδίαν του. 
Ή ηλικία καί αί χάριτες δι' ων έβράβευεν αυ-
τόν ό Σάχης, μετέβαλον έπ' ολίγον τήν σύνεσιν 
καί τήν έγκράτειάν του. Έν ω πρότερον φέ-
ρων ποιμενικά ενδύματα καϊ κρατών ράβδον έ-
παιζε τόν αΰλόν, ούτος τώρα ένεδύθη πορφυροΰν 
μακρόν χιτώνα κεκοσμημένον διά χρυσού καί 
έφερεν επί τής κεφαλής του πλατύν κίδαριν με-
τά πολυτίμων λίθων. Ούτος διά τής ' ώραιό-
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ρών αύλικών, εζητησε να τώ παρουσιάσ σι τό 
μέγα ξίφος, δπερ ήν κεκοσμημένον διά πολυτί= 
μων άδαμάντων καϊ δπερ ό πατήρ του έφερεν 
άπερχόμενος εις τόν πόλεμον. Ό Σάχης Άμ-
πάς διέταξέ ποτε νά έκβάλωσιν άπαντας τούς 
ωραίους αδάμαντας έκ τοϋ ξίφους, ό δέ Άλή-
Μπέης διά μαρτύρων άπέδειξεν δτι τοϋτο έγέ-
νετο κατά διαταγήν τοΰ άποθανόντος βασιλέ= 
ως πρό τοΰ νά τώ έμπιστευθή τό αξίωμα τοϋτο 
"Οτε οί εχθροί τοΰ 'Αλή Μπέη είδον δτι ή συ-
κοφαντία των αυτη δέν επέτυχε συνεβούλευσαν 
τόν Σάχην νά άναθέση εις αυτόν τήν κατάστρω-
σιν καταλόγου πάντων τών πολυτίμων αντικει-
μένων, άτινα τω ένεπιστεύθησαν. Έν χρονικοί 
διαστήματι 15 ημερών ούτος έζήτησε νά ίδη 
ιδίοις δμμασι άπαντα τά τιμαλφή αντικείμενα 
τοΰ θησαυροφυλακείου του. Ό 'Αλή-Μπέης ή-
νοιξε τάς πύλας αΰτοΰ καί έδειξεν εις τόν βα-
σιλέα κατά σειράν πάν δ,τι τώ ένεπιστεύθησαν. 
Ουδέν έλειπε, πάν τά έμπεριεχόμενον έν αΰτώ 
μετά πολλής επιμελείας καθαριότητος καί τά-
ξεως ήν κατατεταγμένον. Ό Σάχης έξεπλάγη, 
διότι ουδέποτε προσεδόκα νά εΰρη παρομοίαν 
τάξιν καί άκρίβειαν εις ολα. Ότε ήτοιμάζετο 
νά έκφράση τήν υψηλήν του εύαρέσκειαν εις τόν 
Άλή-Μπέην, παρετήρησεν εις τό βάθος τής με-
γάλης αιθούσης έν η ήσαν καταταγμένα τά πο-
λύτιμα σκεύη σιδηράν θύραν, κεκλεισμένην διά 
τριών μεγάλων κλείθρων. «'Ιδού, είπον είς τά 
ους τοϋ Σάχου οί φθονεροί αυλικοί, ιδού έκεΐ ο 
Άλής-Μπέης έκρυψεν άπαντα τά τιμαλφή αν-
τικείμενα, άτινα εκλεψεν άπό τοϋ Ουσαυροφυ-
λακείου σας». Ό βασιλεύς παρευθύς . ώργισθείς 
μετά θυμού είπεν είς τόν Άλή Μπέην «άπαιτώ 
νά ΐδω τι υπάρχει έν τούτω τω δωματίω. Δεΐ-
ξον μοι τι έκρυψας έκεΐ ; Είς τούς λόγους τού-
τους ό Άλή μπέης έπεσεν είς τούς πόδας τοΰ 
βασιλέως καϊ έξώρκησεν αυτόν έν ονόματι τοΰ 
Θεού δπως μήν τόν στέρηση έκείνου δπερ είνε 
αύτώ πολιτιμότατον έν τώ κόσμω. «Δέν είνε 
δίκαιον, είπεν ό Άλή Μπέης, νά άπολέσω έν 
μια στιγμή ό',τι έχω καί δπερ είνε ό μοναδι-
κός μου θησαυρός ό έναπολειφθείς μοί μετά το-
σούτους μακροχρονίους κόπους έν τη υπηρεσία 
τοϋ μακαρίτου πατρός σας- Λάβετε, έάν θέλητε 
πάν έτερον, άφήσατέ μοι μόνον τούτον τόν θη-
σαυρόν». Ό βασιλεύς ήδη κατεπείσθη δτι τά 
έν τώ δωματίω έκείνω φυλαττόμενα ήσαν α-
ναμφιβόλως τά πλούτη άτινα ό Άλή-Μπέης 
έκέρδισε παρανόμως. Ούτος παραφόρως έκραύ-
γασεν έναντίον τοΰ Άλή-Μπέη καί άνυπερθέ-
τως έζήτησε παρ' αύτοΰ νά άνοίξη τήν θύραν 
τοΰ δωματίου. Ό Άλή-Μπέης ήνοιξεν. Έν τώ 
δωματίω ευρον μόνον τήν ποιμενικήν ράβδον, 
τόν αΰλόν καί τά ράκη, άτινα έφερεν ό Άλή-

βητός του έπεβκίασε παv τό ωραιον εν τοις ανα-
κτόροις τοϋ Σάχου. Μετά βραχύν χρόνον ου-
τος κατέδειξεν οτι είναι ικανός νά καταγίνηται 
είς σπουδαίας υποθέσεις ένεκα δέ τούτου έφείλ-
κυσε τήν έπιστοσύνην τοϋ κυρίου του. Ό Σά-
χ ης παρετήρησεν δ'τι ό Άλής διακρίνεται επί έ-
κτάκτω καλαισθησία πρός πάν δ,τι μεγάλο-
πρεπές έν τοις άνακτόροις, διά τοϋτο ούτος ά-
νέθηκεν είς αυτόν υψηλόν τι άξίωμα έν Περσία, 
νά φυλάττη άπαντας τούς άδάμαντας καί τά 
πολυτελή σκεύη τών άνακτόρων. Έφ' οσον έ-
γήρασκεν ό Σάχης, έπι τοσούτον αί χάριτές του 
καί αί εύεργεσίαι άς έπεδείκνυεν είς τόν Άλήν 
ηύξανον. Ότε ό Άλής ήνδρώθη, συχνάκις μετά 
χαράς ένεθυμεΐτο τόν πρότερόν του άπλοϊκάν 

βίον. «"Ω εΰδαίμονες ώραι, ούτος έπ ανελάμ-
βανε πολλάκις, ήμέραι άθώαι, έν αίς ή απλή 
χαρά ην ό σύντροφός μου, ώ ήμέραι γλυκεΐαι ας 

ποτε διήγον δέν θά επιστρέψετε ακόμη μίαν φο-
ράν; Ό άποχωρήσας με άφ' υμών καί έπιδαψι-
λεύσας μοι τοσούτον πλοϋτον, ούτος μοι αφήρε-
σε τό πάν.» Ό Άλής έξέφρασεν είς τόν βασι-
λέα του τήν έπιθυμίαν νά έπισκεφθή τήν πά-
τριόν του κώμην. Άπελθών έπεσκέφθη ολους 
τούς τόπους όπου έπαιζε, ήδε καί έψαλλε διά 
τοΰ αύλοΰ μετά τών όμηλίκων του. Ούτος χρη-
ματικώς έβοήθησε τούς τε γονείς καί τούς φί-
λους του. Άποχαιρετίζων αυτούς ούτος έσυμ-
βούλευσεν αυτούς νά' μή ζητώσιν εύδαιμονίαν 
εκτός τοϋ χωρίκοΰ βίου καί νά μή γευθώσι πο-
τε τών μεριμνών καί πικριών τών άνακτόρων, 
διότι μόνον έν τώ έλευθέρω βίω ον διάγουσιν 
οί χωρικοί, υπάρχει ευδαιμονία. 

Ό Άλής (ήδη τιτλοφορούμενος Χαζινεδάρ-
Άλή-Μπέη) ταχέως έδοκίμασε τήν δυστυχίαν 
έν ταΐς άνακτόροις. Μετά τόν θάνατον τοϋ κυ-
ρίου του Σάχου Άμπάς άνέβη είς τόν θρόνον ό 
υιός του Σεφή. Οί φθονεροί αυλικοί κατώρθω-
σαν διά τών συκοφαντιών των νά διεγείρωσι 
τόν Σάχην Σεφή έναντίον τοΰ Άλή-Μπέη. «Ου-
τος κατεχράσθη, έλεγον είς τόν Σάχην, 
τής έμπιστοσύνης τοΰ άποθανόντος βασιλέως· ού-
τος συνέλλεξεν άμύθητα πλούτη καϊ έκρυψε πολ-
λά τών πολυτίμων σκευών άτινα τώ άνατέθη-
σαν νά φυλάττη. Ό Σάχης Σεφή ών έτι νέος 
εύπιστος, άπειρος καί άπροφύλακτος ευκόλως έ-
πίστευσε τάς κατά τοϋ Άλή συκοφαντίας. Κα-
θώς πάντες οί κατά πρώτον λαμβάνοντες τάς 
ήνίας διοικήσεώς τίνος, ό Σάχης ην φιλόδοξος 
καί υποκινούμενος υπό τών κολάκων του, επε-
χείρησε νά μεταβάλη τό υπό τοΰ πατρός του. 
δημιουργηθέν δπως φανή άξιώτερος εκείνου. "Ο-
πως εΰρη αίτίαν νά άποβάλη τοΰ αξιώματος τόν 
Άλή-Μπέην, ο Σάχης, τή έμπνεύσει τών φθόνε-
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Μπέης ών ποτε βοσκός και τά όποια ούτος πολ-
λάκις ήρχετο νά παρατηρή μετά χαρας άτί 
φοβούμενος μή έπιληφθή τών ευτυχών του ήμε-
ρών άς διήγεν έν τη πατρίδι του βόσκων άμε-
ρίμνως πρόβατα. 'Ιδού, εϊπεν ούτος, ώ μέγα 
βασιλεύ, τά πολύτιμα λείψανα τής ευδαιμονίας 
μου ής ποτε άπήλαυον· ταΰτα δέν ήδυνήθησαν 
νά άφαιρέσωσιν οΰτε ή ευτυχία ουτε ή εξουσία 
υμών. Ιδού ταϋτα εϊνε οί θησαυροί μου τους 
οποίους φυλάττω όπως πλουτήσω όταν διατά-
ξητε νά μέ άποβάλωσι τοϋ αξιώματος. Λά-
βετε όλα τά λοιπά, άφήσατέ μοι μόνον τήν πο-
λύτιμον ταύτην άνάμνησιν τής παιδικής μου 
ηλικίας. Αυτη εϊνε ό πλοΰτος όστις ουδέποτε 
θά μέ εγκαταλείψω Ιδού αύτη εϊνε ό άπλοΰς 
αθώος και πάντοτε γλυκύς πλούτος έκείνων οι-
τίνες γνωρίζουσι νά έξαρκώνται έκ τοϋ αναγ-
καιοτάτου και δέν ματαιοφρονοΰσιν δπως έχωσι 
περιττά. 'Ιδού αυτη εϊνε τά πλούτη άτινα πα-
ρέχει ή έλευθερία και ' ή μεγαλοφροσύνη. 'Ιδού 
ταϋτα εϊναι τά πλούτη ά'τινα οΰδ' έπί στιγμήν 
ένέβαλόν με είς ματαίας φροντίδας. ΤΩ πολύ-
τιμα αντικείμενα τοϋ πτωχού άλλ' εύδαίμονος 
βίου μου! Μόνον υμάς αγαπώ και μόνον μεθ' υ-
μών ζητώ νά ζήσω καΐ αποθάνω. ΚαΙ πρός τί 
ώφελοϋσι μοι τά λοιπά πλούτη, δταν ταύτα 
μόνον ταράττουσι τόν ήρεμόν μου βίον; Λάβετε, 
ω βασιλεύ, λάβετε, άπαντα τά πλούτη άτινα 
έκέρδισα έκ τής άγαθότητός σας· θά διαφυλάξω 
μόνον τούς θησαυρούς τούς οποίους εϊχον, δτε ό 

, βασιλεύς, ο πατήρ σας ένεκα τής γενναιοδωρίας 
του μέ κατέστησε δυστυχή». Ούτοι οί λόγοι, ή 
άθωότης τοϋ Άλή -Μπέη," συνεκίνησαν τόν βα-' 
σιλέα. ούτος δεόντως έξετίμησε τήν τιμιότητα 
τοϋ πιστού του υπουργού καΐ ήγανάκτησε κατ'έ-
κείνων τών αυλικών οϊτινες διά τών συκοφαντι-
ών των έζήτουν νά άπολέσωσι τούτον τόν τί-
μιον καΐ ένάρετον άνδρα. Ό Σάχης άπεδίωξε 
τούτους τούς αυλικούς· έκ τών Ανακτόρων του 
καΐ διώρισε τόν Άλή-μπέην πρωθυπουργόν Απο-
δώσας αϋτώ τόν τιμητικόν τίτλον τοΰ Χάνου. 

Ούτος ένεπιστεύθη είς αυτόν τάς σπουδαιοτά-
τας και απορρήτους υποθέσεις τοϋ κράτους του. 

Ό Άλη-Μπέης ανυψωθείς νϋν είς τό περίπυστον 
τούτο αξίωμα, δπερ πάντες οί λοιποί αυλικοί έ-
θεώρουν είς τήν ΰψίστην εΰδαιμονίαν, δέν επε-
λήσθη τών πολυτίμων του θησαυρών. Ούτος πάν-
τοτε είσερ χόμενος είς τό απόκεντρον δωμάτιον 
τού θησαυροφυλακείου του μετά πολλής τής 
προσοχής παρετήρει τήν ποιμενικήν ράβδον, τόν 
αΰλόν και τά παλαιά του ενδύματα και έφύ-
λαττεν αυτά πλησίον τών χρημάτων του, δπως 
λάβη αυτά δταν ή τύχη του μεταβληθη. Ό 
Σάνης Άλής έζησε μέχρι βαθέος γήρατος'. Ό-
λov του τόν βίον διήγεν ήσύχως μή ζητών νά 

ιεκδικηθή τούς άντιπάλους του, μηδέ νά συνα-
θροίζη πλοϋτον. Η πρώτη του και εσχάτη 

-φροντίς ην νά βοηθή τούς πτωχούς γονείς του· 
Ούτος άπέστειλλεν αϋτοίς μικρά χρηματικά πο-
σα πρός διατροφήν των και πάντοτε συνεβού-
λευεν αυτούς νά μή έγκαταλείψωσι τήν ποιμε-
νικήν των ένασχόλησιν, τήν οποίαν έθεώρει άρί-
στην και τιμιωτάτην. 

· 
Τ Α Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ Λ Ι Α 

ΤΗΣ ΙΟΠΗΣ (ΓΙΑΦΑΣ) 

; Άγγλικόν τι περιοδικόν παρέχει εν ταΐς 
στήλαις του περίεργόν τινα περιγραφήν τών 
πορτοκαλλίων τής Ίόπης, τά όποια τήν σήμε-
ρον επί τοσούτον έκζητοϋνται έν έκάστη χώρα. 
Τό ωοειδές τοϋτο ,πορτοκάλλιον, λέγει τό ρη-
θέν περιοδικόν, καλείται ίσπανικόν έκ τού δτι 

εφ οσον ειναι γνωστόν, βλαστάνει μόνον έν' 
Ίόπη, οπου έν τούτοις παράγονται και έτερα 
είδη πορτοκαλλίων. Πορτοκάλλιον όμοιάζον 
πρός τό τής Ίόπης εϊναι γνωστόν έν τή νήσω 
Μάλτα και έπιτυχώς μετεφυτεύθη είς τήν 
Φλωρίδα δπου λίαν καλώς καλλιεργείται. Τό 
τής Μάλτας ωοειδές πορτοκάλλιον έπί τοϋ πα -
ρόντος καλώς καλλιεργείται και έν τή Νοτίω 
Αυστραλία. Τό δένδρον αυτού στερείται άκαν-
θών, ταχέως αυξάνει και λίαν 'καρποφορεί. 
Κατά τά τελευταία δέκα έτη πάμπολλα πορ-
τοκάλλια τής Ίόπης έπωλήθησαν έν τοις νή-
σοις τής Μεγάλης Βρεττανίας και έπί τοϋ πα -
ρόντος ή εξαγωγή τών πορτοκαλλίων τής Ίό-
πης ανέρχεται κατ' έτος είς 36,000 κιβώτια. 
Ένεκα τής αναπτυσσόμενης μεγάλης ενεργείας 
έν τή παραγωγή τών πορτοκαλλίων τής Ίόπης, 

ο λιμήν αυτής άφίκετο είς σημαντικήν ευημε-
ρίαν. περί τούτου τοΰ αντικειμένου ίδού τί με-
ταξύ άλλων πρό μικρού χρόνου έγραφεν έν τή 
εμπορική του έκθέσεί ό έν Ίόπη, πρόξενος τής 
'Αγγλίας. «Ή Ίόπη, ώς πρωτεύουσα τής 
επαρχίας οφείλει τήν εϋημερείαν της είς τό κλί-
μα της δπερ λίαν ευνοεί τήν καλλιέργειαν τών 
ποτοκαλλίων. Ώς φυσική συνέπεια τούτου, ό 
θαλάσσιος ούτος λιμήν περικυκλοΰται έκ τοΰ 
μέρους τής ξηράς υπό κήπων έκ πορτοκαλλεών, 
οιτινες καταλαμβάνουσιν έδαφος ' 720 χεκτ. 
Ένεκα τής έξόχ ου ευοσμίας των και τής γλυ-
κύτητος,τά πορτοκάλλια τής Ίόπης έφημίσθη-
σαν έν τοις τελευταίοις χρόνοις καθ' άπαντα τόν 
κόσμον. 'Ενώ δέ πρό 18 έτών τά πορτοκάλλια 
τής Ίόπης ησαν γνωστά μόνον έν Βηρυτω, 
Άλεξανδρεία και Κων)πόλει, έπί τοΰ παρόντος 
μεγάλα ποσά αυτών Αποστέλλονται είς τήν Εύ-
ρώπην, Άμερικήν και τάς Ινδίας· ένεκα δέ 
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τούτου ή καλλιέργεια αότών έλαβε μεγίστας 
διαστάσεις. Τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών 
πορτοκαλλίων τής Ίόπης εϊνε δτι ταύτα δύναν-
ται νά διατηρηθώσιν άβλαβή καΐ άσηπα άπό 
30—40 ημέρας και, έάν προφυλάττωνται κα-
λώς κατά τήν μεταφοράν έν κιβωτίοις έπιπασμέ-
νοις δι' ιδιαιτέρας τίνος κόνεως έφευρεθείσης 
υπό τίνος δμογενοΰς, έπί δύο και τρεις μήνας. 
έξακολουθούσιν οί κηπουροί νά άνοίγωσι νέους 
κήπους πορτοκαλλεών. Έπί δέ τοΰ παρόντος 
ΰπάρχουσι 400 τοιούτοι κήποι, ένώ πρό δεκα-
πέντε" έτών μόνον 200 ΰπήρχον τοιούτοι κήποι. 
Ή μενάλη εξαγωγή τών πορτοκαλλίων συνέ-
τεινε τά μέγιστα είς τήν αΰξησιν τοϋ πλη-
θυσμοΰ τής πόλεως Ίόπης, ήτις έπί τοϋ πα-
ρόντος έχει 42,000 κατοίκ., ένω πρό 12 έτών 
εϊχε μόνον 15 χιλ. κατ. Τά εισοδήματα έδι-
πλασιάσθησαν και τό τελωνεΐον τής Ίόπης 
πληροΰται καθ' έκάστην σωρών κιβωτίων, άτινα 
άναμένουσι τήν έπιβίβασίν των είς τά πλοία 
και μεταφοράν είς άπαντα τά μέρη τοϋ κόσμου. 
Ή 'Οθωμανική Κυβέρνησις δπως ένθαρρύνιρ τήν 
έξαγωγήν τών πορτοκαλλίων, φορολογεί αυτά 
δι'άσημάντου δασμοϋ 1 ο)ο. Κατά τά τελευ-
ταία έτη έγένετο σημαντική εργασία επί τής 
έξαγωγής, ώς δείκνυσιν ό στρογγύλος αριθμό; 
36,000 κιβ. πορτοκαλλίων Αποστελλομένων 
κατ' έτος είς διάφορα μέρη.. 'Ιδία ένεκα τοϋ 
έμπορίου της διά τών πορτοκαλλίων, ή Ίόπη 
έπί τοϋ παρόντος έρχεται κατά τήν σπουδαιό-
τητα μετά τήν πόλιν Βηρυτόν και θεωρείται λίαν 
εμπορική πόλις τών έν Συρία παραθαλασσίων 

Α Ι ΠΡΟΣ Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Σ Ι Ν 
Τ Ω Ν ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ· ΔΑΠΑΝΑΙ 

Αί γερμανικαΐ εφημερίδες άναφέρουσιν οτ' 
πρός διατήρησιν είκοσι δύο πανεπιστημείων 
(11 έν Πρωσσία και 11 έν ταίς λοιπαίς χώ-
ραις τής Γερμανικής ομοσπονδίας) έδαπανώντο 
24,7 εκατομμύρια μαρκών συμπεριλαμβανομέ-
νων 19,8 έκατομμυρίων υπό τοϋ κράτους διδο-
μένων. Πρός πληρωμήν τών καθηγητών έδαπα-
νώντο 7,7 έκατομμύρια μαρκών. Κατά μέσον 
δρον περίπου 75 ο)ο τής δαπάνης πρός διατή-
ρησιν τών πανεπιστημείων κατέβαλε τό κράτος 
έκ τοΰ προϋπολογισμού του. Κατά μέσον δρον 
δι' έκαστον φοιτητήν τοϋ Πανεπιστημίου 
πανώντο 814 μάρκαι έν Πρωσσία και 600 εν 
ταίς λοιπαις χώραις τής ομοσπονδίας. Οι κα-
θηγηταΙ τά νϋν άνέρχονται είς 2,325, ενώ πρό 

πέντε έτών ίσαν μόνον 2,095. Οί πλείστοι κα-
θηγτταί παρέδιδον έν ταϊς θεολογικαις Σχο-
λαϊς δηλαδή 1225, είτα ένταΐς ίατρικαΐς Σχο-
λαϊς—648, και ταίς τοΰ δικαίου—222. Εις ε-
καστον καθηγητήν κατά μέσον δρον άντιστοι-
νοΰσι δώδεκα φοιτηταί. Άπαντες οί φοιτηταί 
άνέρχονται είς 27,500 έκ τών όποίων φοιτώ-
σιν 8,137 έν τη ιατρική σχολή, 6,760 έν τή 
τοϋ δικαίου, 3,700 έν τή θεολογική (τών Δι-
αμαρτυρομένων) τμήμα τι, 3,700 έν τώ τών φυ-
σικών έπιστημών τμήματι τής φιλοσοφικής 
Σχολής και 1,300 έν τή Θεολογική Σχολή των 
Καθολικών. Έκ τών 21,500 φοιτητών, 14,232 
κατήγοντο έκ Πρωσσίας, 11,440 έκ τών λοι-
πών χωρών τής Γερμανίας και 1,814 έκ της 
άλλοδαπής. Έκ τών ξένων οί πλείστοι είναι 
Αμερικανοί, δηλ. 366, εϊτα Ρώσσοι 351, Αυ-
στριακοί-291, Ελβετοί 238 και έλίγοι Ελ-
ληνες. Έκ τών έν τοίς γερμανικοίς πανεπι-
στημίου φοιτώντων φοιτητών φοιτώσιν έν ταΐς 
θεολογικαίς σχολαίς 26 έν ταίς τού διαίου, 
95 έν ταΐς ίατρικαΐς και 222 έν ταϊς φιλοσο-
φικαΐς. Τό εν τέταρτον τών γερμανών φοιτητών 
κατήγετο έκ γονέων εύμοιρούντων άνωτάτης παι-
δείας. Έκ τών έκατόν χιλιάδων πολιτών με-
τεργομένων διάφορα έπαγγέλματα δίδουσιν είς 
τούς" υιούς των πανεπιστημιακήν έκπαίδευσιν: ό 
κλήρος—είς 1,156 νέους οί διδάκτορες—είς 
496, οί παιδαγωγοί—είς 433, οί αξιωματικοί 
και οι έν δημοσία υπηρεσία—είς 98, οί κτη-
ματίαι καΐ οί μή μετερχόμενοι έπάγγελμά τι 
είς 92, οί συγγραφείς και οί καλλιτέχναι—εις 
63, οί στρατιωτικοί είς—51, οί βιομήχανοι— 
είς 23, οί γεωργοί—είς 14 καΐ οί ύπηρέται είς 
1. Έδίδοντο βοήθειαι τακτικαΐ καΐ προσωρι-
ναί άνερχόμεναι είς 749,009 μαρκών είς 4,161 
φοιτητών δηλ. κατά μέσον δρον είς έκαστον φοι-
τητήν 180 μάρκαι. 

Έάν συνετώς ζητης την οδόν της 
φρονήσεως, έφίστα σπουδαίαν προσοχήν 
έπί τών ακολούθων πέντε, π ε ρ ι τ ί ν ο ς 
ό μ ι λ ε ΐ ς , πρός τ ί ν α ο μ ι λ ε ί ς , 
δ ι α τ ι όμιλείς, π ό τ ε κ α ί π ο υ 
ό μ ι λ ε ι ς. 

Ή μεγίστη και πολυτιμωτάτη κληρονομιά 
εν δυνάμεθα νά άφήσωμεν είς τά τέκνα ημών 

εϊνε ή διδασκαλία περί τής αγαθοεργίας. Ούτω 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν οτι και μετά θάνατον θά 
ώφίλήσωμεν. 
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Η Ρ Ο Ζ I Τ Α 
Διήγημα υπό Σερβεντές 

Μετάφρασις έκ τοϋ 'Ισπανικού 

(Συνέχεια καί τέλος. "Ιδε αριθ. 11.) 

— Σφάλμα, Ροζίτα, άπαίσιον σφάλμα !.... 
Δέν έννοώ, ποϋ ήν ό νοϋς μου κατά τήν έναρξιν 
τής κατασκευής . . . "Ισως έν τή οικία τοϋ 
γέροντος Ταλαβέρα. "Ισως, ΰμεΐς λίαν πολύ μέ 
κατεθέλξατε, άκουσίως λίαν πολύ έσκεπτόμην 
δι' υμάς. 'Αλλ' όχι ! Έγώ έποίουν τούς υπο-
λογισμούς μου, δτε ακόμη δέν σας έγνώριζον... 
Καί ούτως, ώς φαίνεται, ή πρόρρησις τής γραίας 
έπηλήθευσε....Μόνον ή προσέγγισίς μου, αύται 
αί άθώαι φιλικαί μου σχέσεις πρός υμάς έπέ-
πρωτο νά με άπολέσωσι ! Τό οικοδόμημα ό'περ 
θά διαιώνιζε τό όνομα μου, τώρα θά γείνη αι-
τία τοϋ ολέθρου μου,τοϋ θανάτου μου. Ή άρα-
βική μου άψίς, άμα τή αφαιρέσει τών υποστη-
ριγμάτων, θά καταπέση ει'ς τά ύδατα τοϋ Τα-
χώ. Σφάλμα άκατάγνωστον, παιδαριώδες. Τώ-
ρα βλέπω πλέον σαφώς κατά πόσον χονδροειδές 
είνε τοϋτο τά σφάλμα. Τοιαύτη άψίς δέν δύνα-
ται νά ίσταται ούδ' επί δύο ώρας.,,.Τό δέ 
σφάλμα τούτο είνε τώρα άδιόρθωτον, διότι πρό 
πολλού χρόνου έγένετο... Πρό δύο μηνών ήδυνά-
μην έτι· νά διορθώσω αύτό, ό'τε ήσαν έτοιμα μό -
νον τά επί τών οχθών υπόβαθρα, αλλά σήμε-
ρον....είνε άργά. 

Ό Άρεβάλο έσιώπησεν. Ή Ροζίτα κρατού-
σα τήν χεΐρά του ισχυρώς αύτήν έθλιβε χωρίς 
νά συναισθάνηται τοϋτο. Αύτη έκλινε τά γόνα-
τα καί τούς οφθαλμούς προσήλου επί τοϋ εδά-
φους. Τό πρόσωπόν της ήν κάτωχρον καί ένίοτε 
έλαφρόν, ρίγος παρεμόρφου τό ώραΐον τοϋτο 
πρόσωπον. 

Ευθύς ώς ό νέος αρχιτέκτων έποίει καί τήν 
έλαφράν έτι κίνησιν, αύτη ισχυρώς έθλιβε τήν 
χεΐρά του ώς νά έφοβεΐτο μήπως ούτος έκφυγη. 

— Είσθε πεπεισμένος ότι έσφάλατε': έν τέ-
λει αύτη έπρόφεοε. 

-— Κατά δυστυχίαν, ναί ! Τό σφάλμα μου 
φαίνεται ώς ήμερα. 

— 'Αλλ' είσθε πεπεισμένος, έάν άρ/ίσητε 
έκ νέου τήν οικοδομήν δέν θά ύποπέσητε εις 
τό αύτό σφάλμα.... ή είς έτερον, έπίσης απαί-
σιο» ; . . . 

— Ουδέποτε, ήδυνάμην ακόμη νά σας τό 
αποδείξω, έάν ήθέλατε. 

— Άποδείξατέ το ! Σήμερον περί τήν έν-
νάτην έσπερινήν ώραν θά έλθω είς τήν οίκίαν 
σας καί ύμεΐς θά μοί δείζητε επί τη βάσει τί-

νος υπολογισμού ανελα^ετε την ανεγεσσιν τής 
άραβικής άψίδος. 

— Εις τήν οίκίαν μου; Σκεφθήτε, Ροζίτα, 
έάν σας ΐδη τις ; 

— Ουδείς θά με ι δη ! Έάν δέ μέ ίδή δέν 
θά με γνωρίση. Ή προκειμένη υπόθεσις είνε 
λίαν σπουδαία καί δέν με έκφοβίζουσι τοιαΰτα 
ασήμαντα περιστατικά. 'Ολίγον μέ μέλλει . . . 
'Αναμένετε με είς τάς εννέα, χ 

Κατά τήν όρισθεΐσαν ώραν, τό εσπέρας, γυνή 
τις έπιμελώς κεκαλυμμένη υπό μέλαιναν κα-
λύπτραν, υπό τά τρίχαπτα τής οποίας διεκρί-
νοντο δύο μόνον έξαισίως ζωηροί οφθαλμοί, ενε-
φανίσθη παρά τήν οίκίαν έν ή διέμενεν ό αρ-
χιτέκτων καί έκρύβη έν τώ άνοικτώ περιβόλω 
αυτής. Ουδείς είδεν αύτήν. 

Ό Άρεβάλο επί πολύν χρόνον λεπτομερώς 
καί έφ' δσον ήδύνατο λίαν απλώς έξέθηκεν είς 
την φίλην του πάν τό άναφερόμενον είς τήν κα-
τασκευήν τής άψίδος. Η νεάνις έφιστώσα με-
γάλην προσοχήν είς τούς υπολογισμούς τοϋ Ά-
ρεβάλο δέν κατενόησε πάσας τάς λεπτομερείας, 
αλλά τά άπολύτως άναγκαΐον έννόησε. . . Ούχί 
διά τοΰ νοϋ άλλά διά τής καρδίας, εύρεν εις 
τί συνίσταται τό σφάλμα τοϋ άρχιτέκτονος. 

Αύτη παρατηρούσα τά παλαιά σχέδια τής 
γέφυρας καί συγκρίνουσα αυτά πρός τήν εικόνα 
τής σχεδόν περατωθείσης γέφυρας, ευκρινώς κα- ' 
τέλαβε, ησθάνθη καί έπίστευσε . . . Σφάλμα 
υπάρχει . . . Ή διόρθωσις είνε εύκολος ! 

—Τηάληθεία,έάν ή γέφυρα ήν τοιαύτη, είπεν 
ή Ροζίτα, βαθέως αισθάνομαι οτι θά διετηρεΐτο 
έπ' αιώνας. Αύτη δέ ή γέφυρα, αύτη ή άψίς ; 
Πάλιν ή καρδία μου λέγει μοι· αύτη δέν δύ-
ναται νά αίωρήται έν τώ αίθέρι. Ό νούς υμών 
κατέπεισεν ήμάς περί 'τούτου, οί αριθμοί υμών, 
έγώ δέ αισθάνομαι αύτό, ιδού ποΰ· καί έδειξε 
τήν καρδίαν της. Δέν δύναμαι νά εννοήσω, άλλ' 
αισθάνομαι, δτι τοϋτο τό μέρος στηρίζεται έπ' 
εκείνου, ότι τά δύο ταϋτα ώς νά έρρίφθησαν, 
οτι συνέχονται πράς άλληλα καί ίσχυρώς κρα-

τούνται έν τώ αίθέρι. Ένώ έν ταύτη τή είκόνι 
δεν βλέπω παρόμοιόν τι. Άκραδάντως πέποι-

θα, δτι εάν ήδύνασθε νά καταρρίψητε τό κατα-
σκευασθεν καί νά άρχίσητε έκ νέου, μετά τρεις, 
τέσσαρας μήνας, έστω καί μετά μήνας 'θά 
κατασκευάζετε γέφυραν ήτις έπ' αίώνας θά διε-
τηρεΐτο έν Τολέδω. "Αραγε δέν δύνασθε νά 
:αταρρίψητε τό μέσον της γεφύρας καί νά άρ-
χίσητε. αύτό έκ νέου ; 
— "Οχι Ροζίτα, τοϋτο είνε αδύνατον. Ό 

Αρχιεπίσκοπος άμα μάθη δτι άποσυνθέτω τό 
ατασκευασθέν θά ύποπτευθή καί θά μοι άφαι-

τήν έπιχείρησιν. Ούτος θά προτιμήσει νά 
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διατηρήση το υλικον και να αναμένη εως ου 
καλέση νέους αρχιτέκτονας. Εκτός δέ τούτου 
τίς θά πιστεύση, ότι δύναμαι νά εκτελέσω τό 
ανατεθέν μοι έργον, όταν δύο εβδομάδας πρό 
τής περατώσεως τοϋ έργου άποσυνθέτω πάν ό,τι 
κατεσκεύασα καί άρχωμαι έκ νέου. Ποΰ θά εύ-
ρωσι τό έχέγγυον περί τοΰ οτι έγώ άρξάμενος 
έκ νέου δέν θά έπιχειρήσω νέαν άποσύνθεσιν. 
Ούχί, τοϋτο είνε αδύνατον ! Πρέπει νά απο-
τελειώσω έκεΐνο οπερ δέν δύναται νά διαμένη 
καί κατά τήν ήμέραν τών έγκαινίων τής γεφύ-
ρας νά αποτίσω διά τής ζωής μου...Άλλά τού-
το είνε τελευταία έργασία. Δέν λυπούμαι κα τα 
πολύ τήν ζωήν μου. Άλλά τά ονειδος.... ή ά-
τιμία....τούτο είνε τό χείριστον. Έάν ούχί. έπ' 
αίώνας, άλλ' έπι πολλ.ά έτη τό Τολέδον θά 
γνωρίση, θά ένθυμεΐτε πώς ό Χουάν Άρεβάλο 
επεχείρησε τήν κατασκευήν γεφύρας καί άπώλ-
λετο μετ' αύτής εν τοις ύδασι τοϋ Ταχώ. 
Τοιαύτη, ώς φαίνεται, είνε ή μοΐρά μου, κακή 
τύχη ! 

— Τή άληθεία, έπρόφερε μετ' άλγους ή Ρο-
ζίτα. Τώρα πιστεύω οτι έγώ έγενόμην αίτια 
τής δυστυχίας. "Ισως, έγώ είμαι ή γυνή εκείνη 
περί ής προεΐπεν ή γραία. Ανάγκη αύτό τό φι-
λικόν πρός με αίσθημα υμών ε'πέφερεν είς υμάί 
ταύτην τήν καταστροφήν ! Έάν δέν με έγνω 
ρίζετε, ϊσως δέν θά υπεπίπτετε είς τοϋτο το φι-
σφάλμα. Ναί, χωρίς νά θέλω, κατέστρεψα υμάς 

Ό Άρεβάλο ήν λίαν ειλικρινής καί φιλαλή-
θης καί δέν άντεϊπε κατ' έκείνην τήν στιγμή· 
είς τήν νεάνιδα. Αύτος άκόμη, ώς γνήσιος ίσπα-
νός, έπίστευσε τώρα οτι ή αποτυχία του εΐνί 
αποτέλεσμα τής προσεγγίσεώς του πρός τήν 
Ροζίταν. 

Ή Ροζίτα περι τά μεσονύκτιον άνεχώρησεν. 
Ό Άρεβάλο ώδήγησε τήν νεάνιδα μέχρι τής 
οικίας της διά τών ερήμων όδών τής από πολ-
λού ήδη ήσυχαζούσης πόλεως. 

Καθ' όδόν ούτοι ουδέ λέξιν έπρόφερον. Αύτη 
κεκλιμένην έχουσα τήν κεφαλήν έβάδιζε καί έ-
σταυρωμένας έπϊ τοϋ στήθους της τάς χείρας 
έπιμελώς έκρύπτετο φοβούμενη μή τις συναντή-
ση αύτήν. Ό Άρεβάλο φέρων έπί τής κεφαλής 
του σομπρέρο έξικνούμενον μέχρι τών .οφρύων 
του έβάδιζε παρ' αύτής καί έπιμελώς έκρυπτε 
τό πρόσωπόν του. "Οτε έφθασαν ολίγα βήματα 
από τής οικίας τής Ροζίτας, αύτη έστη υπό 
τήν σκιάν γωνίας τίνος τής μεγάλης γείτονος 
οικίας. Αύτη έστη απέναντι του μή κινουμένη 
μηδέ προφέρουσά τι. 

— Τί σάς συνέβη; άκουσίως έπί τέλους, ή-
ρώτησεν ό Άρεβάλο, καταπλαγείς έκ τής οψεως 
τοϋ ποοσώπου τής νεάνιδος. 

— 'Αργά είνε πλέον . . . . Πρέπει να 

σοι είπω τό χαίρε . . . _ τό τελευταΐον χαί-
ρε . . . Έπρόφερεν ή Ροζίτα μετά εσωτερικής 
ταραχής καί φωνής τρεμούσης . . . . Δέν θά 
έπανίδω πλέον υμάς., Αύριον διά παντός θά 
αποχαιρετίσω τήν ματαιότητα τοΰ αμαρτωλού 
τούτου κόσμου. 

Άλλά δέν ήθέλετε νά άναβάλητε τούτο 
μέχρι τής έγκαινίσεως τής γέφυρας ! Διέκοψεν 
ό Άρεβάλο αύτήν. 

— Ναί, άλλά ταύτα τά εγκαίνια θά έπι-
φέρωσι τόν θάνατον σας . . . Διατί τότε νά ανα-
μένω ; Δέν θέλω ! . . . Αύριον τό πρωί τό πάν 
θά τελειώση . . . . 

Ό Άρεβάλο έσιώπα. 
— Καί λοιπόν, χαίρετε ! . . . χαίρετε διά 

παντός ! Έπεθύμουν διά τελευταίαν φοράν . . . 
Ή Ροζίτα διέκοψε τόν λόγον της, έσιώπησε, 
είτα πάλιν μετά δυνάμεως εξακολούθησε· διά 
τελευταίαν φοράν πρέπει .. . πρέπει . . . Σάς 
παρακαλώ . . .νά με άσπασθήτε. 

' Ροζίτα ! διά παθητικού τόνου άνεφώνη-
σεν ό Άρεβάλο. 

Τήν ιδίαν στιγμήν ή νεάνις περιεπτύξατο 
αύτόν καϊ μετά πάθους ήψατο διά τών χειλέων 
της τοΰ προσώπου τοΰ Άρεβάλο. Μετά τινας 
στιγμάς αύτη μετά.θλίψεως άπεχωρίσθη αύτοΰ, 

- έκλαυσε καί έγένετο άφαντος όπισθεν τήςγωνίας. 
ι Ό Άρεβάλο έδραμε κατόπιν της καί είδε 
[ πώς αύτη έκρύβη έν τώ περιβόλω τοΰ μικρού 
- κήπου τής οικίας της. 
, θεέ μου ! έφώνησεν ό Άρεβάλο. 'Οποία 
. ή τύχη ή έμή καί ή έκείνης ! 

Άμέσως ούτος εύκρινώς ένεθυμήθη οτι καθ' 
άς ήμέρας κρύφα αφ' εαυτού έσχεδίαζε νά συν-

δέση ' τήν τύχην του μετά ταύτης τής γυναικός 
καί νά καλέση αύτήν σύντροφον μέχρι θανάτου, 
άκριβώς κατ' έκείνας τάς ήμέρας είσέδυσεν 
άσύνετον σφάλμα είς τήν κατασκευήν τήςάψίδος. 

— Ναί, ή γραία είπε τήν άλήθειαν ! Γυνή 
μ έ απώλεσε. 

Χ 
Τήν έπιούσαν ό Άρεβάλο πάλιν ΰπήγεν είς 

τή ν οίκοδομήν. Οί έργάται εύθύμως καί διαλε-
γόμενοι είργάζοντο. Πάντες έχαίροντο σ κεπτό-
μενοι οτι πλησιάζει τά πέρας τής οίκοδομ ής. Ό 
γέρων Χομές άγερώχως καί αύτάρκως έβάδιζεν 
έδώ καί έκεΐ. ' Αύτός ένόμιζεν ότι μέρο ς τής 
δόξης τοϋ άρχιτέκτονος Χουάν Άρεβάλο θά άπο-
δοθή καί είς αύτόν τόν Χομές. Μήπως ούτος, 
άν οχι ιδιοχείρως, διά τών οφθαλμών του ομως 
δέν έπέθετεν έν τή οικοδομή έκαστον λιθον, 
επιβλέπων τήν έργασίαν τών οικοδόμων ; 

Μόνον ό Άρεβάλο προσεποιήθη τόν άσθενή 
καί καθ' άπαντα τόν χρόνον έκάθητο έν τή αύ-
τη θέσει στηριζόμενος εις τινα στήλον τόν ο-
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ποίον περιέλαβε δια της χειρός του. Εν τή κε-
φαλή του άδιακόπως έκινεΐτο και έστρέφετο ή 
αύτη ιδέα. «Ταχέως, ταχέως άπαν τοϋτο μετ' 
εμού θά καταπέση εις τά ύδατα τοϋ Ταχώ....» 
Εϊτα έπιμόχθως πειρώμενος νά άποβάλη αφ' 
έαυτοϋ τήν έπίπονον ταύτην ίδέαν, άνεπόλει έν 
τή φαντασία του τήν στιγμήν καθ' ήν ή Ροζίτα, 
είσελθοΰσα αναμφιβόλως είς τό μοναστήριον, 
ετοιμάζεται νά δεχθή τό μοναχικόν σχήμα. 

— Καί αύτη θά άποθάνη διά τόν κόσμον ώς 
έγώ, έλεγε καθ' εαυτόν. 'Εγώ μεν θά κατα-
ποντισθώ έν τοις κύμασι τοϋ ταχυρρόου ποταμού 
Ταχώ, αυτη δέ θά άπολεσθή έν τή ησυχία καΐ 
τή μοναξία τών τοίχων τοΰ μοναστηρίου. 

'Αμφότεροι κατά τόν αυτόν τρόπον θά έγ-
καταλείψωσι τόν κόσμον, τήν ματαιότητα αυ-
τού καί τάς φροντίδας του. 

Έν τούτοις έν τή οικία του τό έσπέρας ό Ά-
ρεβάλο ήρξατο πάλιν νά ΰπολογίση καί νά σχε-
διάζη. "Ολο δέν ήθελε νά πιστεύση, αλλά πα-
ρευθύς άφήκε τήν έργασίαν του, έσχισεν είς μι-
κρά τεμάχια τόν χάρτην μετά τών άριθμών καί 
χωρίς νά άπεκδύθή επεσεν είς τήν κλίνην του. 
Ούτος έγνώριζεν ό'τι έν τοιαύτη ψυχική κατα-
στάσει έν η εΰρίσκετο, ό άνθρωπος δέν δύναται 
νά κοιμηθή· άλλ' είς αυτόν νά κήται έπί τής 
κλίνης του μετά κλειστών οφθαλμών ητο έλα-
φρότερον η νά κάθηται και παρά τό φώς τού πυ-
ρός νά βλέπη έκεϊνο όπερ τω υπενθύμιζε τήν 
άπαίσιόν του άποτυχίαν. Πολύς η ολίγος χρό-
νος παρήλθεν άφ' ότου έκειτο έπί τής κλίνης 
ούτος δέ· έγνώριζεν, ότι έν τή μικρά του οικία 
ήκούσθη θόρυβος, φωναί. Έκρουέ τις τήν θύραν 
και έφώνει αυτόν κατ' ονομα. 

Μετά κόπου καΐ άμελώς ούτος έγερθείς βρα-
δέως διηυθύνθη πρός τήν θύραν. Έφαίνετο, δτι 
έν τοιαύτη ούτος καταστάσει τοϋ πνεύματος 
εύρίσκετο ώστε πάν ό,τι καΐ άν συνέβαινεν έν 
τώ κόσμω—άκόμη και αν έφίστατο ή έσχάτη 
ημέρα καΐ ή τελευταία κρίσις—ην αΰτω' άδιά-

φορον. Ούτος ήνοιξε τήν θύραν, είσήλθεν είς τόν 
διάδρομον καί οπισθεν τής θύρας Ακουσε τήν 

φωνήν τοΰ Χομέσα. 
— Σινιόρ Άρεβάλο, άνοίξατε ! ανοίξατε ! 

Τό παν άπώλετο ! 
Ό Άρεβάλο ή'νοιξε. Ό Χομές έζωγραφισμέ-

νην έχων τήν άπελπισίαν έν τώ προσώπω του 
έρρίφθη είς τό στήθος τοϋ Άρεβάλο, έκράτησε 
τόν ώμον του διά τών χειρών του, έτάραξεν αυ-
τόν και μετά κλαθμών έπανελάμβανεν. 

— Άπώλλετο, άπώλλετο ! Τό πάν κατέρ-
ρευσε ! 

— Ποίον ! έφώνησεν ό Άραβέλο. 
— Εχθρός, κρύφιος εχθρός ! ή ακάθαρτος 

δύναμις ! η τιμωρία θεία. Ουδέν απέμενε 

Αί κλίμακες καί τό μέσον τής γεφύρας ! . . . i 
Δέν άπέμενον ! Τό πάν άπερρόφησεν ό ταχω ! 

Άκούσας ταΰτα ό Άρεβάλο συλλαμβάνει 
τόν Χομές διά τών στιβαρών χειρών του καί τόν 
έρωτα. 

— Τί συνέβη ; Δέν εννοώ, είπέτε πρός θεού! 
— Πΰρ ! έθεσέ τις πϋρ . . . Αί κλίμακες καί 

αί δοκαΐ άνεφλέχθησαν ώς πυρίτης . . . Άνήγ-
γειλόν μοι περί τούτου . . . Πηγαίνω άμέσως, 
εύρίσκω πέλαγος έκ πυρός, αί δοκοί άναφλεχθεΐ-
σαι καίονται . . . Τό έκ δεξιών υποστήριγμα τής 
γεφύρας διερράγη έκ τής μεγάλης θερμότητας 
καί δτε αί δοκαί έκαίοντο, όλόκληρον τό κεν-
τρικόν μέρος τής γεφύρας κατεποντίσθη είς τόν 
Ταχώ. 

Ό Άρεβάλο, ώς κεραυνόπληκτος, έστηρίχθη 
είς τόν τοϊχον μή πέση. 

— Έσώθην ! έλεγεν ούτος σχεδόν ΰψηλοφώ-
νως. Άλλά πώς ; υπό τίνος ; έχθροί έγένον-
το σωτήρες μου. 

Άφοϋ συνήλθεν είς αυτόν έπ' ολίγον, ούτος 
δρομαίως έξήλθε τής οικίας του καί άστραπηδόν 
έπορεύθη είς τάς δχθας τοΰ Ταχώ. 

Άπειροπληθής λαός έκάλυπτε τάς οχθας τοΰ 
ποταμοΰ. Πάντες σχεδόν οί κάτοικοι τοΰ Τολέ-
δου έγερθέντες έσπευσαν. Άπασα ή πόλις ήδη 
εμαθεν δτι κούφιός τις έχθρός τοϋ άρχιτέκτονος 
Δόν Άρεβάλο,—ώς φαίνεται," φθονών τις τήν 
δόξαν του—έθεσε πϋρ είς τήν οίκοδομήν. Αί 
δοκοί καί τά υποστηρίγματα τής γεφύρας άπό 
πολλοϋ ξηραθέντα έκ τοϋ καυστικοϋ ηλίου τής 
Ισπανίας άνεφλέχθησαν ώς πυρίτις διά μιας 
καί έκάησαν έντός μιας ώρας. Εκτός τής 
υπερβολικής θερμότητος, οίκοθεν έννοεΐται, ή 
υγρά έτι οικοδομή έν πολλαϊς μέρεσιν διερρά-
γη, έκτός δέ τούτου τό μέσον τής γεφύρας μή 
αποπερατωθέν έτι μετά τών κλιμάκων καί τού 
μεγάλου σωρού τών λίθων κατέπεσεν είς τόν 
Ταχώ. Ο Άρεβάλο έπρεπε νά έκβιάση εαυτόν 
οπως μή έκδηλώση τήν χαράν του, τήν εύτυ-

χίαν του ενώπιον τοϋ λαοϋ καί εϊτα πρό τοΰ 
Αρχιεπισκόπου. Ούτος έγίνωσκεν οτι ή έκ νέου 
κατασκευασθησομένη γέφυρα θά άποθανατίση τό 
ονόμά του. Ευθύς ώς έξημέρωσεν, ό Άρεβάλό 

έσπευσεν είς έκεϊνο τό μέρος δπου ήν ή οίκία 
τοΰ Ταλαβέρα. Ούτος δέν ήδύνατο νά άνθέξη 
καί έσπευσε νά πληροφορηθή ώς τάχιστα περί 
τής Ροζίτας καί, έάν αύτη δέν είσήλθεν έτι είς 
τό μοναστήριον, νά τή είπή οτι θαϋμά τι έσω-
σεν αυτόν. Ούτος δέν εΐχεν εχθρούς έν Τολέδω, 
αυτός δέ ό Κύριος άπέστειλεν αϋτώ έχθοόν εύ-
εργέτην. Ουδεμία άμφιβολία υπήρχεν οτι ό 
εμπρησμός τής γεφύρας έγένετο έκ προμελέτης. 

Ούτος εύρε μόνον τήν παιδαγωγόν τής νεά-
νιδος, ήτις άνεκοίνωσεν είς τόν Άρεβάλο οτι οί 
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κύριοι της έξήλθον έκ τής οικίας κατά τήν αυ-
γήν διότι δυστυχία τις κατέλαβεν αυτούς. 

Έκ τής έσπέρας ουδείς εϊδε τήν νεανίδα καί 
ουδείς γινώσκει πού είνε καί τί συνέβη . . . 

Ό Άρεβάλο Άμέσως εννόησε τό πάν καί 
ήσθάνθη δευτέραν πληγήν έν τή καρδία του, 
άλλ' ήδη οχι τοιαύτην οι'αν κατά τήν άγγελίαν 
περί τής πυρπολήσεως τής γεφύρας. Ούτος τε-
λείως δέν εϊχεν άκόμη έννοήσει τήν σημασίαν 
τών λόγων τής παιδαγωγού, δτε έφώρμησέ τις 
έπ' αύτοϋ μετά κραυγής. Ούτος στραφείς είδε 
τόν γέροντα Ταλαβέραν, ώχρόν καί τρέμοντα. 

— Δέν υπάρχει αύτη πλέον. Ηύτοχειριάσθη! 
έπρόφερεν ούτος μετά κλαθμών. Έξηφανίσθη ! 
Άφήκεν ήμΐν σημείωσιν δι' ής κοινοποιεί οτι ή 
ζωή της έγένετο βάρος καί θά θέση τέρμα είς 
αυτήν. 

_ , , XI 
Παρήλθεν ολόκληρος μην. Καί ό πάππος καί 

ή μήτηρ τής Ροζίτας έπιμόνως έξηκολούθουν 
ζητοϋντες αυτήν πανταχού, άλλ ώς έννοεΐται. 
είς μάτην. Ή νεάνις έξηφανίσθη τοϋ προσώπου 
τής γής. Έλεγον δτι έπνίγη είς τά ρεύματα 
τοϋ ταχυρρόου Ταχώ. 'Ο δέ δόλιος καί ορμητι-
κός ούτος ποταμός πάντοτε κατεβρόχθιζεν άνευ 
τίνος ίχνους τά θύματά του καί ουδείς ένεθυ-
μεϊτο νά έξεβράσθη ποτέ πτώμα τι έξ αύτοϋ. 

Καθ' ολην τήν πόλιν Τολέδον εϊς μόνον έ-
γίνωσκε πώς άπώλετο ή Ροζίτα... Αυτη έξεπλή 
ρωσε τό υπό τής γραό; προρρηθέν δτι γυνή τις 
θά έξασκήση μοιραίαν έπιρροήν έφ' πλου τοϋ 

Π ε ρ ί ε ρ γ ο ς χρήσις τοΰ φωνο-
γράφου. Τό περιοδικόν Revue des deux 
mondes άναγγέλλει δτι έν Αμερική μεταχει-
ρίζονται τό φωνόγραφον δπως παραστήσωσι καθ' 
ολην τήν χωραν τόν κρότον τής πτώσεως τών 
υδάτων τού καταοράκτου Νιαγάρα. Αντί 25 
εκατοστών τοϋ φράγκου πάς τις δύναται νά έν-
τρυφήση είς τήν σπανι'αν άπόλαυσιν τής ακροά-
σεως τοϋ έκκωφιστικοΰ θορύβου τοΰ προερχομέ-
νου έκ τοϋ καταρράκτου χωρίς νά άπέλθη είς τό 
μέρος αύτοϋ. Έτ ι ύποθέτουσιν δτι μετά τινα 
χρόνον ού μόνον θά άκούηται διά τοΰ φωνογρά-
Φου ό ηχος τής πτώσεως τών υδάτων άλλά καί 
θά παρίστανται αυτά τά άφρίζοντα ύδατα τοΰ 
καταρράκτου πίπτοντα πρό τών ομμάτων τοΰ 
θεατού. Τοϋτο θά έπιτευχθή, ώς λέγουσιν, διά 
τοΰ ήδη έφευρεθέντος κινητογράφου. 

Πώς δ ι ά γ ο μ ε ν τόν βίον ημών. 
Συγγραφεύς τις καταγινόμενος περί τήν στα-

τιστικήν έπί τή βάσει πολυαρίθμων μερικών πες 
ριπτώσεων ΰπελόγισεν δτι είς πεντήκονταέτην 
άνήρ διάγει τόν καιρόν του κατά μέσον ό'ρο, 
ούτω· 6 000 ημέρας άφιεροΐ είς τόν ΰπνον, 
6 500 είς έργασίαν, 800 είς τόν περίπατον-
400 είς διαφόρους διασκεδάσεις (συμπεριλαμ-
βανομένων τών Κυριακών καί τών έορτών), 
1 500 είς τό τρώγειν καί πίνειν καί 500 είς 
τό άσθενεΐν. Καθ' ό'λον τούτο τό διάστημα ού-
τος καταναλίσκει 17000 φούντια άρτου, 16000 
φούντια διαφόρων κρεάτων, 4600 φούντια λα-
χανικών, ωών καί ιχθύων καί 28000 λίτρας 
διαφόρων ποτών. Ώς πρός ημάς τούς Έλλη" 
νας τά στατιστικά ταϋτα δεδόμενα δέον έπ' ο-
λίγον νά τροποποιηθώσι, δηλαδή μέγα μέρος 
τών ημερών παρ' ημΐν άφιερούται είς τήν πολι-
τικήν η συζητήσεις περί αυτής, καί τό ποσόν 
τοϋ καταναλισκομένου άρτου υπερβαίνει πεντά-
κις τό ΰποδειχθέν ποσόν, ενώ τό τοϋ κατανα-
λισκομένου κρέατος έλαττοϋται σημαντικώς. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΑ 

βιου του Αρε5αλο· η θα σωση αυτόν η σα τόν άπωλέση . . . 
Έν τή άρχή τοϋ χειμώνος έν Τολέδω έπα-

νηγυρίσθη πάνδημος έορτή. Οΰ μόνον οί κάτοι-
κοι τής πόλεως άλλά καί οί έν τοις πέριξ οί-
κοΰντες αθρόοι συνήλθον δπως έορτάσωσι τά έγ-
καίνια τής γεφύρας. Παρόντων τοϋτε Αρχιε-
πισκόπου Ίλδεφόνσου καί τών έν τοις πράγμα-
σι άφήρεσαν τά υποστηρίγματα τής γεφύρας. 
Τό παν έγκαίρως παρασκευασθέν μετ' έπιδεί-
ξεως κατέπεσεν είς τά ρεύματα παρασυρθέν υπό 
τοϋ ταχυρρόου Ταχώ. Λαμπροτάτη, έλαφρά, 
έξαίσιος άραβική άψίς συνήνωσε τάς δύο οχθας, 
σφήνωσε τό Τολέδον μετά τοϋ ημίσεως τής 
'Ισπανίας. 

Ευθύς μετά τήν πάνδημον τελετήν δ διά 
μιας δοξασθείς Άρεβάλο έζήτησε νά άπαλλάξη 
τήν συνείδησίν τού καί τήν μνήμην του άπό 
τοΰ βαρέως ενθυμίου. Ούτος είλικρινώς ώμολό-
γησεν είς τόν Άρχιεπίσκοπον τό είς αυτόν συμ-
βάν λυπηρόν περιστατικόν κατά τήν οίκοδόμη-
σιν τής γεφύρας. 

Παρήλθεν αιών . . . Ή οικοδομή τοΰ Χουάν 
Άρεβάλο ϊσταται έν τώ αϋτώ τόπω καί θεω-
ρείται ώς τό κάλλιστον κόσμημα τοΰ Τολέδου. 
Τό δνομα τού ενδόξου άρχιτέκτονος καί μεθ' 
δλον αιώνα διεσώθη έν τή μνήμη παντός κατοί-
κου τού Τολέδου. Τίς ήν αυτη ή Ροζίτα, καί 
πώς αυτη έξηφανίσθη τοϋ κόσμου, γινώσκουσιν 
έτι καί τά παιδία τών κατοίκων τοΰ Τολέδου. 
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Κ α θ η γ η τ ι κ ή σ ύ ν ε σ ι ς. Ό έπ' ε-

σχάτων έν Πετρουπόλει έκμετρήσας τό ζην κα-
θηγητής Μπίσοβ ην άμείλικτος διώκτης τής 
χειραφετήσεως τών γυναικών. Τό σπουδαιότα-
τον επιχείρημα όπερ εκάστοτεούτος προέβαλλεν, 
λόγου γενομένου περί αποδόσεως ταις γυναιξί 
τών αυτών τοις άνδράσι δικαιωμάτων, ήν τό 
ό'τι ό μυελός τής γυναικός έχει βάρος 1250 
μόλις γραμμαρίων, ένώ ό μυελός τοϋ ανδρός 
κατά μέσον ό'ρον έχει βάρος 1350 περίπου 
γραμμαρίων. Μετά τόν θάνατον όμως τούτου 
τοϋ καθηγητού καί διασήμου εχθρού τής χειρα-
φετήσειος τών γυναικών, έπήλθεν είς τόν νοϋν 
τών συναδέλφων του νά σταθμίσωσι τόν μυε-
λόν αύτοϋ καί ώ τοϋ θαύματος! ό μυελός τοϋ 
έξόχου τούτου άνιχνευτοϋ έν τή κρανιολογία 
ήν έλάσσων κατά πέντε γραμμάρια τοϋ μυελού 
τών γυναικών. Καί κρίμα οτι άπέθανεν, άλλως 
τε κατά έναργέστατον τρόπον θά τώ άπεδει-
κνύετο ή αστάθεια τοϋ ίσχυροτάτου του επι-
χειρήματος προσβαλλομένου έν τώ κατά τοϋ 
ωραίου φύλου άγώνα αύτοϋ. 

Τυφλός α ν τ α π ο κ ρ ι τ ή ς περ ιο -
δ ι κ ο ύ . Τό περιοδικόν Science Francaise έχει 
άνταποκριτήν του τόν καθηγητήν τοϋ έθνικοϋ 
φιλανθρωπικού καθιδρύματος τών τυφλών έν 
Γαλλία κ. Γιλμπώ, όστις ολοτελώςεϊνε τυφλός. 
Ούτος άποστέλλει τακτικώς πρός δημοσίευσιν 
είς τό ρηθέν περιοδικόν πλήρη έκθεσιν τών συ-
ζητήσεων λαμβανουσών χώραν έν ταϊς συνεδριά-
σεσι τοϋ γαιωγραφικοϋ συλλόγου. 

' Ι δού κ α ί εν έ τ ε ρ ο ν λίαν θαυμά-
σιον γεγονός όπερ αναφέρει ό «Φιγαρώ». Έν 
τώ έν Παρισίοις λυκείω Μπιουφρόν φοιτά έν τή 
έκτη τάξει είς τυφλός νεανίας ονομαζόμενος 
Πιέρ Βιλλέ, όστις εινε ό πρώτος κατά τήν επι-
μέλειαν καί τάς προόδους καί κατά τάς εξετά-
σεις λαμβάνει μετάλλια καί πολλά έπίζηλα 
εύσημα. 

Ν έ α α σ θ έ ν ε ι α . Έν τή Βαρσοβία οΰ 
πρό πολλού άνεφάνη νέα νόσος κληθεϊσα υπό 
τών ιατρών «stomacace». Έπεβεβαιώθησαν 3 
κρούσματα έκ ταύτης τής ασθενείας, τήςόποίας 
τά πρώτα γνωρίσματα ήσαν άλγηδόνες έν τώ 
ώμω καί θερμότης έν τω σώματι 39 βαθ. Ειτα 
ή γλώσσα καί τά ούλα έξεδαίροντο καί έκα-
λύπτοντο άπό σπειριά,τά όποια κατά τήν έλα-
χίστην πρόσαψιν τοσούτον έπόνουν,ώστε ό ασθε-
νής δέν ήδύνατο νά θέση είς τό στόμα του οΰ-
δεμίαν τροφήν, ούδέ νά ομιλή. Κατά τήν γνώ-
μην τών ιατρών ή νόσος αύτη προήλθεν έκ μο-
λύνσεως υπό τής γνωστής μολυντικής ασθενείας 

Τ ε χ ν ι κ ή ζ ά κ χ α ρ ι ς. Τό περιοδικόν 
«La medecine moderne» έδημοσίευσε τήν εϊ-
δησιν περί τού ότι ό ιταλός χημικός Πελεγρίνης 
κατώρθωσε νά παρασκευάση τεχνικήν ζάκχαριν. 
'Ιδού κατά τίνα τρόπον αύτη παρασκευάζεται. 
Έν έρμητικώς κεκλεισμένω κιβωτίω τίθεται 
πορώδης λίρος (pensa) ούτινος οί πόροι πλη-
ρούνται διά λεπτοτάτης κόνεως πλατίνης. Έν 
τώ κιβωτίω κατασκευάζονται μικροί σωλήνες 
διά τών οποίων υπό ώρισμένην πίεσιν εισάγον-
ται έν αύτώ άνθρακικόν οξύ άπό τής μιας άκρας, 
άπό δέ τής Ιτέρας αίθήλη καί υδάτινοι ατμοί. 
Τά αέρια ταύτα διέρχονται διά τών τοίχων 
τής ponsa, ένοϋνται πρός άλληλα, ώς άποτέ-
λεσμα δέ τής τοιαύτης χημικής ενεργείας έπι-
φαίνεται σιρόπιον έκ σακχάρεως όπερ σχηματί-
ζεται ή'δη μετά ήμίσειαν ώραν άπό τής ενάρ-
ξεως τής είσάξεως τών αερίων. Ό τρόπος ούτος 
τής παρασκευής, ώς αναφέρει ο ρηθείς Πελεγρί-
νης ήν λίαν άπλοϋς καί εΰθηνός. Έάν έπιτύχη 
δ Πελεγρίνης ή σάκχαρις πολύ θά εΰθυνήνη. 

των βοων, γνωστής υπο το ονομα chap και 
προσβαλούσης τήν γλώσσαν καί τό στόμα τών 
ζώων. Ύποθέτουσιν ότι δ ανθρώπινος οργα-
νισμός μολύνεται υπό ταύτης της ασθενείας έκ 
τοϋ γάλακτος τών έκ τοϋ Chap άσθενούντων 
άγελάδων. Έάν αύτη ή νόσος δέν προληφθή δύ-
ναται νά καταστρέψη τούς οδόντας καί νά έπι-
φέρh γάγγραιναν είς τήν γλώσσαν. Ή νόσος 
ctomacace κατά πρώτον άνεφάνη έν Γαλλία 
κατά τάς αρχάς τοϋ παρόντος αιώνος όπου 
προσέλαβεν έπιδημικόν χαρακτήρα. Καταπραΰ-
νει ταύτην τήν νόσον ή χρήσις γαργάρας έκ 
διαλύσεως άλατος μπεrτολέτ έν τώ ύδατι. 

Α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι κ ό ν γ ε ύ μ α . Tό 
μέγα γεύμα όπερ o Αΰτοκράτωρ Γουλιέλμος θά 
δώση τή 19η ίουνίου έν Χολτενάου κατά τόν 
καιρόν τών έγκαινίων τής βορείου διώρυγος, πα-
ρηγγέλθη είς τόν αΰλικόν έργολάβον Μπορχάτ 
έν Βερολίνω διά 1200 συνδαιτημόνας,άντί 100 
χιλ. μαρκών. Τό υπουργεΐον τών ναυτικών θά 
κατασκευάση διά τόν Μπορχάρτον τρία μαγει-
ρεία μετά πάντων τών χρειωδών πρός κατασκευήν 
τών φαγητών καί θά τώ δώση τραπέζας καί 
καθέκλας. Ό σύνδεσμος τών έν Βερολίνω μα-
γείρων θά τώ δώση 42 μαγείρους. Τό αΰτό 
υπουργεΐον θά δώση είς τόν Μπαρχάρδον τούς 
αναγκαίους υπηρέτας έκ τοϋ έν Κιέλω σταθμεύ-
οντος πεζικού. 


