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Η Ν Ε Α Ε Λ Ι Κ Ω Ν Ι Α Α Κ Ρ Α 
ΗΤΟΙ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
Τό Υπό τόν άνωθι τίτλον βιβλίον, συμπαγέν ουχί έν όλίγω χρόνω ουδέ ευκόλως τόσον, όσον επι-

τρέπεται είς πλείστους νά νομίζωσι, κρίνοντας έκ τόσων άλλων μέχρι τοϋδε έκδοθεισών συλλογών 
ποιημάτων, σκοπεί ϊνα προσιτά καί πρόχειρα καταστήση τή ημετέρα κοινωνία 

πάντα τά άριστουργήματα 

τών νέων 'Ελλήνων Καλλιτεχνών ποιητών, ών δυστυχώς πολλοί έξ ήμών καί τά ονόματα άγνοοϋσι. 
'Οποία δέ η έκ τής μελέτης τών τοιούτων ποιημάτων ηθική καί διανοητική ωφέλεια έπιφυ-

λασσόμεθα εν τώ οίκείω προλόγω νά παραστήσωμεν άρκούμενοι ένταΰθα είς τά άκόλουθα. 
Έάν η μουσική δι' οργάνων υλικών έξαίρουσα τήν διάνοιαν καί τήν καρδίαν κατορθοϊ νά συντε-

λή ού σμικρόν πρός διάπλασιν τών ηθών καί τήν έν ήμϊν ένίσχυσιν τής άγάπης πρός πάν ευγενές, υψη-
λόν καί χαλόν, δι' ων τελειοϋται ό έσω άνθρωπος, πολλω μάλλον ή μετά προσοχής μελέτη τών όντως 

καλλιτεχνικών ποιημάτων 

γεννά έν ημϊν τήν θείαν καί τά μάλιστα ήθοποιοϋσαν νοεράν έκείνην άρμονέαν, ης μελωδός καί 
ψάλτης ή ψυχή, πλήκτρον ό νοϋς, χορδαΐ αί εύγενέσταται τής καρδίας όρμαί. Ή αρμονία αυτη 
θεία καί θέσφατος ουσα, όσον λανθάνει τήν άντίληψιν τοΰ έξω άνθρωπου, τόσον ισχυρώς καί δια-
τόρως, θαυμασίως δέ καί τελεσφόρως επιδρά έπί τόν έσωτερικόν ηθικόν καί διανοητικόν 
κόσμον, άναζωπυροϋσα μέν καί διεγέίρουσα πάν τό έν αύτώ άγαθόν, ευγενές καί γενναιον, 
δαμάζουσα δέ καί νεκροϋσα πάν τό έν αύτώ πονηρόν, αγενές καί αίαχρόν. 

"Οθεν μή ζωην μετ' άμουαίας. 

Ή περί ·ης ό λόγος συλλογή κατά πόσον πρωτότυπος, επιτυχής καί τελεία ουσα θά υπερ-
τερή πασας τάς υπαρχούσας ήδη θά γνωρίσωσι πάντες, εύθύς ώς άναγνώσωσι τόν οίκεΐον πρόλογον, 
ος προταχθήσεται τοϋ πρώτου τεύχους. 

Τό έργον θά καλλίνηται καί δι' εικόνων τών ποιητών. Κάτωθεν εκάστης είκόνος θά περιλαμβά-
νωνται συντόμως τά κατά τόν ποιητήν, ήτοι τά κυριώτατα τοϋ βίου καί τής έν τή ποιήσει δράσεως. 

Αί δύσληπτοι λέξεις τών ποιητών θά έρμηνεύωνται έν Υποσημειώσεσιν. 
Τό όλον ϊργον άπαρτιζόμενον έξ Υπέρ τά τεσσαράκοντα τυπογραφικών φύλλων πρός ευκολιών τών 

χ. κ. συνδρομητών καί λοιπών αγοραστών έκδοθήσεται κατά φυλλάδια 13—14, έκ τριών τυπογραφι-
κών φύλλων έκαστον, καί κατά χρονικά διαστήματα, καθιστώντα τό καί άλλως μικρόν άντίτιμον 
αύτών όλως άνεπαίσθητον. 

Τιμή έκάστου φυλλαδίου. προκαταβαλλομένη πάντως, ορίζεται έν 'Ελλάδι λεπτά 60, έν Τουρ-
κία γρ. άργ. 2 1]2, έν Αίγύπτω καί Εύρώπη φρ. χρ. 1]2. Είς τούς έπιθυμοϋντας νά προκαταβάλωσι 
τό άντίτιμον τοϋ όλου βιβλίου γίνεται ή δέουσα έκπτωσις. 

Συγκεράσατε τήν άκόρεστον άνάγνωσιν τών μυθιστοριών καί δι' όλίγης πολλω ύγιεστέ-
ρας ποιητικής άπολαύσεως. 

"Αν Υπάρχωσι ποιήματα χάριν νηπίων καί παίδων, Υπάρχουσιν όμως καί χάριν πάντων τών άλ-
λων, οίουδήποτε έπαγγέλματος καί άν ωσιv, οίαςδήποτε ηλικίας, οίαςδήποτε κοινωνικής τάξεως, οίας-
δήποτε μορφώσεως καί διανοητικής αναπτύξεως. 'Επί πάσιν συνιστάται θερμώς ταϊς οίκογενείαις, 

Ή χαλή καί Υψηλή ποίησις παρέχει πολλάκις ό'σα ή πράξις άδυνατεΐ νά κατορθώση. 
Κ. Κ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ„ 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

Ετος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 Ίουνίου 1895. 'Αριθ. 11, 

ΕΚΜΑΘΗΣΙΣ Τ Η Σ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Κ A I ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ 

Γ Λ Ω Σ Σ Η Σ 
Ό από τίνων ετών έν Γαλλία διεξαγόμενος 

μετά τοσούτου ένθουσιασμοϋ καί (προσθετέον) 
Οΰκ άνευ μικρας έπιτυχίας άγων κατά τής 

σπουδής τών κλασικών γλωσσών έπί τοϋ πα-
ρόντος εισήλθεν είς νέαν φάσιν. Τό Υπουργειον 
τής δημοσίας έκπαιδεύσεως έθεώρησεν άναγ-
καΐον νά ερώτηση τήν έν Παρισίοις ιατρικήν 

σχολήν περί τοϋ ζητήματος άν ή γνώσις τής 
'Ελληνικής καί Λατινικής εινε πράγματι αναγ-
καία έν τή σπουδή τής ιατρικής. Πρέπει νά ά-
ναφέρωμεν ότι ουδείς έπιθυμών νά σπουδάση 
τήν ίατρικήν δύναται νά έγγραφή Υπό τοΰς 
υπάρχοντας τά νϋν όρους εις οιανδήποτε έν Γαλ-
λία ιατρικήν σχολήν έάν προηγουμένως δέν 
έξέμαθε τήν γραμματολογίαν καί ρητορικήν, τήν 
συγκριτικήν γραμματικήν καί τάς κλασικάς 

γλώσσας καί δέν έλαβε τόν βαθμόν προλύτου 
τών γραμμάτων. Ούτος ακόμη δέον νά Υποστή 
εξέτασιν έπί τών έπιστημών. ήτις όμως τοσοΰ-
τον δέν εινε αυστηρά. 

Ό απόφοιτος δύναται μέν καί τώρα νά λά-
βη τόν βαθμόν προλύτου μή σπουδάσας τήν 

Έλληνικην καί Λατινικήν (άντ' αυτών Υποστάς 
εξετάσεις έπί τών νέων γλωσσών) καί νά έπι-

δοθή είς τινα έλευθέρια έπαγγέλματα, ή έξ-
ασκησις τών οποίων πρότερον έπετρεπεν μόνον 

εις τους σπουδάσαντας τάς αρχαίας γλώσσας, 
αλλά δέν θεωρείται καταλλήλως προπαρασκευ-

ασμένος έν τω κύκλω τών έπιστημών δι' ών 
επιτυγχάνεται ό διδακτορικός βαθμός. 

"Οτι δέ έπί τέλους ό άνευ τής γνώσεως τών 
γλωσσικών λαμβανόμενος βαθμός τοϋ προλύτου 
θά θεωρείται έπαρκής, εινε λίαν άληθές, διότι 

ή έν Γαλλία κοινή γνώμη ισχυρώς έξηνέχθη 
υπερ τής νέας έκπαιδεύσεως έπί βλάβη της 

κλασικής. Έν τούτοις κατά τόν αυτόν χρόνον 
οι διδάκτορες οί λαβόντες τά πτυχία των κατά 

τόν προρρηθέντα υπό τοϋ χρόνου καθιερωθέντα 
τροπον άντέταξαν ίσχυράν αρνησιν έν τη πα-
ραδοχή τίνων απλοποιήσεων τών όρων υφ' ους 

ή νέα γενεά θά εύκολύνηται έν τή ληψει τών 
διδακτορικών πτυχίων. Ή υπό τής έν Παρι-
σίοις ιατρικής σχολής διορισθεΐσα έπιτροπή 
πρός μελέτην τοϋ υπό τοϋ υπουργείου προτα-
θέντος ζητήματος απεφάνθη λίαν οριστικώς 
κατά πάσης καινοτομίας καί άπλοποιήσεως τών 
όρων υφ' ους ελαμβάνοντο οί έπιστημονικοί 
βαθμοί. Αυτη δι' επιχειρημάτων έπειράθη νά 
άποδείξη ότι αναπόφευκτος είς τόν ίατρόν εί-
νε γνώσις τών κλασικών γλωσσών. 'Αναφέρω 
έπιχειρήματά τινα υπό τής έπιτροπής μνη-
μονευθέντα πρός Υποστήριξιν ταύτης τής γνώ-
μης. Ή ορθή κατανόησις τής ιατρικής ονοματο-
λογία; απαιτεί τήν "γνώσιν τών γλωσσών έξ ών 
αυτη κατάγεται. Πολλά έπιστημονικα συγ-
γράμματα, συγγραφέντα έν τή λατινική γλώσ-
ση, εινε απαραίτητα είς τόν ίατρόν όστις δέν 
θά έπορίζετο τήν αυτήν ώφέλειαν έάν δέν άνε-
γίνωσκεν αύτα έν τή πρωτοτύπω γλώσση. Ή 
σπουδή τών κλασικών γλωσσών παρέχει εκεί-
νην τήν γλωσσικήν παρασκευήν ήτις εινε άπο-
λύτω; άναγκαία εις πάντα λογιον. 

Τά συμπεράσματα ταΰτα ισχυρώς κατεκρί-
θησαν καί Υπό τίνων λίαν σπουδαίων έφημερί-
δων ώς ή έφημερίς ((Jourrial des debate-)) ήτις 
ισχυρίζεται ότι μαθήματά τινα τής ετυμολο-
γίας θά δώσωσιν άπάσας τάς αναγκαίας γνώ-
σεις πρός κατάληψιν τής έπιστημονικής ο-
νοματολογίας καί ότι τό ζήτημα δύναται κάλ-
λιστα νά λυθή λαμβανομένου Υπ' όψιν τοϋ οτι 
ό άπολεσθησόμενος χρόνος πρός έκμάθησιν τής 
έλληνικής καί λατινικής γραμματικής ώφελι-
μώτερον θά έδαπανάτο καθ' έτερον τρόπον 
δηλ. έν τή τελεία έκμαθήσει τής Γερμανικής 
καί 'Αγγλικής γλώσσης. Εκείνο όπερ εκπλήτ-
τει έν συναφεία πρός ταύτήν τήν έριδα εινε τό 
άκαιρον τής διεγέρσεως τούτου τοϋ ζητήματος 
όπερ παρώξυνε τους ίατροΰς έν Γαλλία. 
Έπί τοΰ παρόντος έν ταύτη τή χώρα Υπάρχει 
τοιούτον πλήθος ιατρών όποιον άπαντα τις καί 
έν παντί έτέρω έπαγγέλματι. Ού πρό πολλοΰ 
ήκούσαμεν Γάλλους ιατρούς λίαν παραπονου-
μένους έπί τή έλλείψει πελατείας. Ή καλή 
Υγεία ής άπολαύουσιν οί δυνάμενοι νά πληρώ-
νωσι τόν ίατρόν αναγκάζει πολλούς νέους ία-
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τρούς νά άφίνωσι τό επάγγελμα των καί νά 
έπιδίδωνται είς τήν πολιτικών, έφημεριδογρα-
φιαν η τι έτερον οΰχί τοσούτον μεγαλώνυμον 
επάγγελμα. Έκτος δέ τούτου, τήν σήμερον ή 
προς την έπιστήμην όδός εινε έπί τοσούτον 
προσιτή ώστε πολλοί δύνανται μόνοι των νά 
ίατρεύωνται χωρίς νά φοιτησωσιν εις τινα ία-
τρικήν σχολην. Έτεροι πάλιν επιμελώς φυ-
λάττουσιν άπάσας τάς συνταγάς τοϋ ίατροϋ 
τάς όποιας νομίζουσιν ωφελίμους και οταν έμ-
φανισθή γνώρισμα τι της προτέρας ασθενείας 
κατ' ευθείαν απέρχονται εις τόν φαρμακοποιών 
δπως λάβωσι ιατρικά άπό πολλού δειχθέντα 
τελεσφόρα έν προτέρα άσθενεία. Έάν δεν 
ΰπήρχον άνθρωποι οί'τινες νά φαντάζωνται οτι 
έχουσι διαφόρους ασθενείας άνυπάρκτους καί 
άνθρωποι πάσχοντες υπό νευρικών ασθενειών, 
οΐτινες την σήμερον γαυριώσι, ταχέως θά κλί-
νωσι τήν κεφαλήν είς τά κάτω. 

Αρά γε δύναται νά θεωρηθή ώς γνώρισμα 
της προόδου η τό εναντίον τό οτι έν Γαλ-
λία άπαντα μέγα πλήθος έφιεμένων ελευ-
θερίων επαγγελμάτων ώς της ιατρικής τής 
νομικής κλ. Τά τέκνα εκείνων τών πατέρων 
οϊτινες λίαν επιτυχώς κατεγίνοντο περί τάς 
τέχνας η τήν γεωργίαν δεικνύουσιν ίσχυράν 
εφεσιν προς καταφρόνησιν τής ενασχολήσεως 
των πατέρων των καί σπουδήν εις τήν νομικήν 
η ϊατρικήν, έάν δέν θέλωσι νά έγκολποθώσι τό 
στρατιωτικόν στάδιον. Τό φαινόμενον τοϋτο 
διασαφηνίζει ήμΐν τό γεγονός, οτι έν Παρι-
σίοις καί ταϊς λοιπαΐς πόλεσι ύπάρχουσι πλείο-
νες ιατροί η όσοι εινε απαραίτητοι η δύνανται 
νά πορισθώσι τά προς τό ζήν έκ τοϋ έπαγγέλ-
ματός των. Έάν ήτο δυνατόν νά βελτιωθή ή 
ποιότης των καί νά έλλατωθή τό ποσόν των ή 
κοινωνία θά έκέρδιζεν. Όπως δέ έπιτευχθή 
τούτο, δέον όπως αί προκαταρκτικαί εξετάσεις 
έν τή ιατρική γίνωσι αΰστηρόταται κατά τρό-
πον ώστε νά έξασφαλισθη ή τελειότης τής δια-
νοητικής προπαρασκευής. Έν τούτοις τό ρεΰμα 
τής κοινής γνώμης λαμβάνει τήν εναντίαν διεύ-
θυνσιν. Εισάγονται εΰκολίαι έν τοις έλευθερίοις 
έπαγγέλμασι δπως ταϋτα καταστώσι προσιτά 
εις τους ενδεείς. Οί ευφυείς νεανίαι, άριστεύσαν-
τες έν τοϊς σχολείοις τοϋ λαοϋ καί αντί άντα-
μοιβής άποστελλόμενοι δωρεάν καί συντηρού-
μενοι υπό των κοινοτήτων έν τοις διαφόροις 
λυκείοις συχνάκις φαντάζονται νά γίνωσιν ια-
τροΐ καί δικηγόροι. Λιαν δέ σπουδαϊον διά τε 
αυτούς καί τους γονείς των είναι νά διέλθωσι 
τάς προκαταρκτικάς έπιστήμας δσον τό δυνατόν 
ταχύτερον. 

ΑΝΤΙΧΟΛΕΡΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΑ 

Περί τά τέλη του παρελθόντος έτους ε-
Καλκούτα (Ίνδίαις) συνεκλήθη ιατρικόν συν-
έδριον εις τό όποιον ό διάσημος Ρώσσος ια-
τρός Χάβκην άνέγνωσεν έκθεσιν περί τοϋ υπ αυ' 
τοϋ άνακαλυφθέντος άντιχολερικοΰ υγρού. 

Ό Χάβκην τά πρώτα του πειράματα έποί-
ησεν έπί τών ζώων.Πεισθείς δτι τό ΰγρόν τουτο 

προφυλάττει τά ζώα άπό τοϋ έκ τής χολέρας 
μολυσμοϋ, ούτος ήρξατο νά έπαναλαμβάνη 
ταύτα τά πειράματα έπί τών άνθρώπων· οί-
κοθεν εννοείται πρότερον εφ' έαυτοϋ καί εϊπα 
επί πολλών υπηρετούντων έν τώ χημικώ του 
καταστήματι έν Παρισίοις καί έπείσθη οτι τό 
υπ' αΰτοϋ άνακαλυφθέν μέσον εινε καθ' oλο-
κληρίαν άκίνδυνον. Πρέπει νά ληφθή υπ' όψιν 
λέγ ει ο Χάβκην, οτι έγώ ευθύς έξ άρχής δεν 
παρουσιάζω τούτο τό μέσον ώς τελείως έξα-
σφαλίζον κατά του έκ τής χολέρας μολυσμου 
έγώ μόνον εξέφρασα τήν υποθεσιν δτι τοϋτο έ-
χει τήν ιδιότητα ταύτην καί ότι έν πάση πε-
ριπτώσει είναι άκίνδυνον.)) Οίκοθεν έννοείται 
οτι λαμβανομένης υπ' όψιν τής μικράς έλπίδος 

προς έπιτυχίαν τούτου τοϋ μέσου, δυσκόλως 
ήδΰναντο νά εύρεθώσιν έν Εΰρώπη οί συγκατα-
νεύοντες νά υποβληθώσιν εις παρόμοιον πείραμα 
οπερ συνοδεύεται υπό τίνος δυσκολίας καί ά-

πωλείας χρόνου. "Ενεκα τούτου ήναγκάσθη ό 
ιατρός Χάβκην οπως άπέλθη εις τάς 'Ινδίας, 
τήν πατρίδα τών χολεοικών επιδημιών, και 
κατά Μάρτιον τοϋ προπαρελθόντος έτους ήρξατο 
νά έμβολιάζη διά τοϋ υπ' αΰτοϋ άνακαλυφθέν-
τος ΰγροϋ πολλούς έν Καλκούτα. Ούτος μέχρι 
τής 30 Δεκεμβρίου ένεβολίασε 3, 474 ανθρώ-
πους καί έσχε τά ακόλουθα αποτελέσματα: έν 
13 οΐκίαις ήσθένησαν έκ χολέρας μετά 2—180 
ημέρας άπό τοϋ εμβολιασμού. Ό άριθμός τών 
κατοίκων τούτων τών οικιών άνήρνετο είς 181 
εκ των οποίων 85 μόνον ήσαν προηγουμενως 
εμβολιασμένοι οί δέ λοιποί 96 δέν συγκατέ-
νευσαν νά έμβολιασθώσιν. Έκ τών έμβολιασ-
θέντων ήσθένησεν έκ χολέρας και απέθανε μό-
νον είς, ένώ έκ τών μή έμβολιασθέντων Ασθέ-
νησαν 15 καί άπεθανον 11. Έν έτερω τόπω 
κατ' Ίούλιον 1893 έτους ένεβολιάσθησαν 75 
"Αγγλοι στρατιώται ζώντες έν τώ αΰτώ στρα-
τώνι μεθ' ετέρων 797 στρατιωτών μή έμβολι-
ασθέντων. Κατ' Αύγουστον τοϋ αΰτοϋ έτους 
ένσκηψάσης τής χολερικής επιδημίας συνέβησαν 
μεταξύ τών μή έμβολιασθέντων στρατιωτών 19 
χολερικά κρούματα καί 13 θάνατοι, έν ώ εκ 
τών 75 έμβολιασθέντων οΰδέ είς ήσθένησεν. 
Κατ' Ίούλιον 1894 έτους έμφανισθείσης τής 
χολέρας εν τη εντοπίω φυλακη συνέβαινον πέντε 

θάναται ανά εξ άσθενεΐς. Τοτε ο Χαβκην ενεβο- , 
λιασεν έκ τών 409 δεσμίων 207 μόνον. Κατά , 

τες πρώτας πέντε ημέρας μετά τήν έμβολίασιν , 
συνέβησαν επτά κρούσματα μετά τριών θανά- . 

των μεταξύ τών μή έμβολιασθέντων καί πέντε 
κρούσματα μετά τεσσάρων θανάτων μεταξύ τών 

εμβολιαδθέντων. Κατά τάς .ακολούθους τρεις ; 
μερας έκ τών υπό τοϋ Χάβκην έμβολιασθέν 

των ήσθένησαν μόνον τρεις καί άπέθανεν είς, 
τω έκ τών μή έμβολιασθέντων ήσθένησαν πέντε 
και άπεθανον τέσσαρες. Μετά τήν όγδόην ήμέ-
ρα άπό τής έμβολιάσεως έκ τών έμβολιασθέν-

των ουδείς ήσθένηαεν έκ δέ τών λοιπών ήσθέ-
ησαν οκτώ καί άπέθανον δύο. Τοϋτο δεικνύει 

οτι αί έντός 8 ημερών γενόμενα ι ενέσεις με-
γαλειτέραν δύναμιν έλάμβανον οπως άντιστώσι 

πτά τής χολέρας. Τό περιστατικόν τοϋτο έχει 
σπουδαίαν σημασίαν κυρίως ένεκα τοϋ οτι προ-
ειρηθη θεωρητικώς. Τά πειράματα δέον νά 

έkληφθώσιν ώς έπιτυχή ακόμη ένεκα τοϋ ότι 
ο τρoπος τοϋ ζήν, η κατάστασις τής υγείας, η 

ηλικια, τό φύλον καί ή επιδεκτικό της προς 
την άσθένειαν ήσαν αί αΰταί ώς παρά τοις πε-

λάταις τοϋ Χάβκην ούτω καί παρά τοις μή έμ-
βολισθεισιν ύπ' αΰτοϋ. Ένεκα τούτου άπαντα 
τα γενόμενα πειράματα άποδεικνύουσι τό τε-

λεσφορον τοϋ νέου μέσου. "Απαξ μόνον δέν έ-
πέτυχεν ό έμβολιασμος ει'ς 138 Ευρωπαίους 

στρατιώτας μεταξύ τών όποιων ή θνησιμότης 
μετα ταϋτα ην 9, 7 ο)ο. Ό ιατρός Χάβκην έ-

ξιγεϊ ταύτην τήν άποτυχίαν έκ τοϋ οτι ή βα-
τσίνα ητο πολύ ρευστή, ένεκα τούτου εις 66 

στρατιώτας οΰδόλως ένήργησεν, εις 70 δέ δέν 
ή θερμοκρασία, μόνον δέ δύο έμβολι· 

ασθέντες ΰπ' αυτής μετά τόν έμβολιασμόν ήσ-
θανθησαν συμπτώματα πυρετοϋ. Ό ιατρός 

Χάρτι εκδότης τοϋ Βρετανικοϋ περιοδικού 
(Brittisch Medical,) λαβών μέρος εις τοϋτο τό 

συνέδριον, προύτεινε νά έξακολουθήσωοι ταϋτα 
πειράματα μέ σκοπόν νά βεβτιωθή καί τε-
λειοποιηθή τό νέον μέσον όπερ εινε λίαν ευφυές 

και στηρίζεται έπί λελογισμένης θεωρίας καί 
μετα καιρόν ΰπισχνεΐται άριττα αποτελέσματα. 

ΦΥΣΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ ΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 
Εν τω γαλλικώ περιοδικώ «Φύσις» ό γνω-

στος περιηγητής Μπατήρ αναφέρει δτι οί Ίά-
πωνες εινε ένθερμοι έρασταί τών φυσικών έπι-
στημων. Ούτοι διακρίνονται έπί τή άγάπη των 

τήν φύσιν, έκδηλουμένη έν άπάσαις ταΐς 
σφαιραις τοΰ βιου αύτών, καλλιτεχνία, 

θρησκεια, ποιήσει, καί πάσαις ταΐς καθημεριναϊς 
αυτών ένασχολήσεσι καί διασκεδάσεσι κατά 

τάς έορτάς. Επίσης οι 'Ιάπωνες λιαν αγαπώσι 
τά άνθη. Ουδείς οίκος Ίάπωνος στερείται κή-

του αν καί μικροτάτου ένίοτε. Έν τοις ξενοδο-
χείοις τής 'Ιαπωνίας καί έν ταΐς κατωτάταις 
οίκίαις τα δωμάτιά των πάντοτε κοσμώνται 
δι' ανθέων. Ή άγάπη τών 'Ιαπώνων πρός τά 

ζώα εινε λίαν ανεπτυγμένη, καίτοι έκ πρώτης 
όψεως δέν παρατηρείται έναργώς. Ό έκ τής 
Ευρώπης εις Ίαπωνίαν μεταφυτευθείς πολι-
τισμός οστις εύρεν εύνοϊκόν έδαφος, έν αύτή,δέν 
έξερρίζωσεν έκ τής καρδίας τών 'Ιαπώνων τήν 
άφελή των άγάπην πρός τήν φύσιν. Ό ρηθείς 
συγγραφεύς ποιούμενος λόγον περί τής προόδου 
ήν έποιήσατο έν 'Ιαπωνία ό ευρωπαϊκός πολι-
τισμός δείκνυσι τό σπουδαΐον εκπολιτιστικόν 
πρόσωπον οπερ διεδραμάτισεν έν 'Ιαπωνία τό 
Άγγλοσαξωνικόν καί Γερμανικόν έθνος. Κατ' 
αρχάς αύτοϊ οι 'Ιάπωνες, οί μάλλον άνεπτυγμέ-
νοι, έσπούδασαν περί τής εισαγωγής είς τήν 
Ίαπωνίαν τοϋ εΰρωπαϊκοϋ πολιτισμού καί τής 
βελτιώσεως τοΰ έθνικοϋ βίου. Τοϋτο έγένετο 
κυρίως έπί σκοπώ αμύνης και κραταιώσεως τής 
θέσεως τής Ιαπωνίας μεταξύ τών πεπολιτισμέ-
νων λαών. Άλλά μετά παρέλευσιν χρόνου. Έφ' 
έαυτής έπεφάνη ή ανάγκη τής παραδόσεως τής 
εκπολιτιστικής ένεργείας εις τάς χείρας τών 
εύρωπαίων. Καί ιδού προσέδραμον είς βοήθειαν 
οί άγγλοι καί οί γερμανοί. Ή ένέργεια τών 
άγγλων ένεκαινίσθη διά τής εισαγωγής τών σι-
δηροδρόμων, τής ιδρύσεως σχολής τών μηχανι-
κών, νομισματοκοπείων, τής αναπτύξεως τοϋ 
τύπου κλπ. Ή δέ έπιρροή τών Γερμανών κα-
τεδείχθη ίσχυρώτερον έν ταΐς έπιστήμαις, τή 
ιστορία τή ιατρική καί ταΐς φυσικαΐς έπιστή-
μαις. Aι φυσικαί έπιστήμαι έν Ίαπωνία όρεί-
λουσι κυρίως τήν πρόοδόν των εις γερμανούς έ-
πιστήμονας. Ό πρώτος, ό παρακινήσας ει'ς τήν 
σπουδήν τών φυσικών επιστημών ·ην ό Γερμα-
νός Έγγελμπρέχτ Κέμπφερ, έλθών εις Ναγα-
σάκην τό 1651. Ούτος διέτριψεν έν Ιαπωνία 
δύο έτη καί δύο μήνας καί ώς οί λοιποί ξένοι 
διέμενον έν ώρισμένω οίκήματι καί μόνον δις 
έπεσκέφθη τήν πρωτεύουσαν Ίεδώ μετά τής 
'Ολλανδικής πρεσβείας. Μεθ' δλους τούς άντι-
ξόους δρους ούτος πάντοτε ειργάζετο, άπετέλει 
συλλογάς φυτών καί σπανίων αντικειμένων καί 
έποίησε πολλάς έπιστημονικάς έρεύνας τάς ο-
ποίας ειτα έδημοσίευσεν έπανελθών είς Εΰρώ-
πην. Καθ' ον χρόνον έζη έν Ιαπωνία ή γνώσις 
τής φυσικής Ιστορίας ήν έν αυτή όλίγιστα δια · 
δεδομένη, οί δέ Ιάπωνες ένδιαφέροντο μόνον 
διά τεραστίους τύπους ζώων καί έκτρωμάτων 
άφίνοντες άνευ προσοχής τόν συνήθη τύπον τών 
ζωων. Μετά εκατόν έτh άπό τής άπελεύσεως 
τοϋ Κέμπφερ έπεσκέφθη τήν Ίαπωνίαν έτερος 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 5 



Α Σ Τ Ρ Α Π Η 6 

επιστήμων, ό Σουηδός έντομολογος Γούνμπεργ, 
ιατρός τής Σουηδικής πρεσβείας. Ούτος λίαν 
συνετέλεσε πρός διάδοσιν τών γνώσεων τής ζωο-
λογίας και τής βοτανικής έν 'Ιαπωνία. Άλλα 
μεγάλειτέραν ώφέλειαν ώς πρός τοϋτο έπέφερεν 
δ Φρούτζ φόν-Ζίμπολδ, αφιχθείς είς Ναγασάκην 
τό 1823. Ούτος κατώρθωσεν, κεκτημένος έκ-
τακτον ένέργειαν καί δύναμιν χαρακτήρος νά υ-
περνίκηση άπάσας τάς δυσχεpείας τάς έκπηγα-
ζούσας έκ τή; υποψίας και τής επιμονής τών 'Ι-
απώνων τήν πρόληψιν τών οποίων ούτος κατέ-
βαλε διά τοϋ χαρίεντος καϊ ίλαροϋ τρόπου του, 
τών ιατρικών του γνώσεων έτι δέ καί τών πλου-
σίων δώρων, άτινα έδιδεν εις τους ισχυρούς τοϋ 
κράτους πρός έπίτευξιν τών σκοπών του. Έν 
τούτοις ούτος παρ' ολίγον θά άπέτιε τήν τόλ-
μην του διά τής ζωής του. Διεδόθη φήμη ότι 
προδότης τις Ίάπων έπώλησε αυτόν τόν χάρτην 
της 'Ιαπωνίας. Ο Ζίβολδ συνελήφθη καί εβλή-
θη είς τήν φυλακήν έξ ής άπηλευθερώθη κατά 
τό 1830 υπό τόν αΰστηρόν ό'ρον τοϋ ουδέποτε 
έπανελθεϊν έν Ιαπωνία. Ό Ζίμπολδ ώς χαρα-
κτηριστικόν γνώρισμα τών 'Ιαπώνων θεωρεί τήν 
άμετρον κλίσιν πρός πάν τεράστιον κάι έ-
κτρωματώδες. Ούτος αναφέρει ό'τι οί 'Ιάπωνες 
ιδία λίαν καταγίνονται περί τήν βοτανικήν έκ 
πρακτικού σκοπού διότι τό φυτικόν βασίλειον 
παρέχει αυτούς παν τό άναγκαιοϋν είς τήν ζωήν 
καί τήν θεραπείαν τών άσθενειών. Έκτος τού-
του οί 'Ιάπωνες χάριν κόσμου καί ευαρεσκείας 
καλλιεργοϋσι αυτά λίαν σπανίως. Ή ζωολογία 
ελάχιστα ενδιαφέρει τούς 'Ιάπωνας η ή βοτα-
νική, διότι τά βασίλειον τών ζώων δέν χρησι-
μεύει έπί τοσούτο πρός διατροφήν έν τώ 
βίω των ώς τό φυτικόν βασίλειον. Έν τούτοις 
ούτοι έχουσιν άκριβεΐς γνώσεις περί τοιούτων 
ζώων, άτινα εινε ωφέλιμα είς αυτούς, ιδία 
περί τών ιχθύων καί άκαλυφών. Οί ιάπωνες 
επιμελώς ποιοϋσι συλλογάς κοχλιών έξ ων κα- , 
τασκευάζουσι διάφορα αντικείμενα πρός στο-
λισμόν. Έν τούτοις καί έν τή έπεξεργασία , 
τούτων δεικνύουσι τά πάθος των πρός πάν έκ- , 
τρωματικόν καί τεράστιον καί έφ' ό'σον τοϋτο 
ίσχυρώτερον έξεδηλώθη έπί τοσούτο λαμβάνει 
άξίαν τά προϊόν τίς άχαλινώτου αυτών φαντα-
σίας πρά τών ομμάτων των. Τό αυτά παρατη-
ρεΐ τις έν τή γεωλογία έν τή οποία έπί τοϋ πα-
ρόντος έπροώδευσαν. Τό πλήθος τών έπιστημο-
νικών ιδρυμάτων τών άναφανέντων έπ' εσχάτων 
έν 'Ιαπωνία καταδείκνυσιν όπόσας ταχείας 
προόδους έποίησεν ή 'Ιαπωνία έν διαστήματι 
25 ετών. Έν τή πρωτευούση υπάρχει τά νϋν 
έν τώ πανεπιστημίω επιστημονικός σύνδεσμος, 
είτα γεωλογικών ινστιτοϋτον, μουσεΐον καί πλή-
θος επιστημονικών συλλόγωv. "Απαντα ταϋτα 

τα καθιδρυμαΐα συντελσύσιν εις τήν διάδοσιν 
τών φυσικών έπιστημών πρός ας έν γένει οί Ίά-
πωνες έκδηλ οϋσιν έπί τοϋ παρόντος μεγάλων 
κλίσιν. Βεβαί ως ακόμη οί 'Ιάπωνες δέον να 
ύπερπηδήσωσι πολλά έμπόδια πρίν η γίνωσι 
πραγματικοί έπι στήμονες, αλλ' ένώπιον αυτών 
διανοίγηται ευρύ στάδιον ένεογείας καί ούτοι 
θά δυνηθώσι νά έπωφεληθώσιν αυτού. 

Τ Ο Ν Ε Ο Ν Α Ε Ρ Ι Ο Ν Α Ρ Γ Ο Ν 

Μέχρι τούδε έν τή επιστήμη εινε γνωστόν 
ό'τι έν τή άτμοσφαίρα περιέχεται, εκτός τίνος 
ασήμαντου ποσοϋ ΰδατίων άτμών άνθρακικόν 
οξύ καί έτερα αέρια σύνθετα μόνον έξ αζώτου 

καί οξυγόνου έν τούτοις πρό τίνος χρόνου άπε-
δείχθη οτι τοϋτο δέν είναι αληθές. Οί "Αγγλοι 
έπιστήμονες·, ό λόρδος Ρέϊλεκ καί Βίλιαμ Ράμ-
σεη, καθηγητής τής Χημείας έν τω πανεπι-
στημείω τοϋ Λονδίνου άνεκάλυψαν νέον συστα-
τικόν μέρος τοϋ ατμοσφαιρικού αέρος οπερ έκά-
λεσαν ά ρ γ ό ν, διότι ην άέριον μή ενούμενον 
μετά τών λοιπών άερωδών σωμάτων. Ή ιδέα 
περί τής έν τώ άέρι υπάρξεως τρίτου αερίου 
οφείλεται είς τόν περί τήν φυσικήν λίαν έπιτυ-
χώς ένασχολούμενον λόρδον Ρέηλεκ, αλλ' ή δό-
ξα τής άνακαλύψεως καί έρεύνης τοϋ ούτω κλη-
θέντος ά ρ γ ό ν άνηκει είς τόν καθηγητήν τής 
χημείας Ράμσεη, ο λόρδος Ρέηλεκ έπέστησε 
τήν προσοχήν τοϋ έπί τοϋ γεγονότος δτι τό 
ΰπ' αυτού έκ τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος συλλεγό-
μενον άζωτον ήν βαρύτερον εκείνου τοΰ διά χη-
μικής όδοϋ παραγομένου. Τοϋτο ήδύνατο νά προ 
έλθη ένεκα δύο αιτιών, η έκ τής μίξεως του 
έκ τής ατμοσφαίρας άζώτου μεθ' ετέρου βαρυ-
τέρου αερίου η έκ τής λήψεως τοΰ χημικού ά-
ζώτου μετά τίνος έλαφροτερου άερίου. Ό λόρ-
δος Ρέηλεκ έξέθηκε τήν ιδίαν του είς τόν κα-
θηγητήν Ράμπεη, οστις ήρξατο νά ποιή πει-
ράματα καί καθ' Ίούλιον τοΰ παρελθόντος ε-

τους έφερεν είς τόν λόρδον Ράηλεκ τρεις οΰγ-
γίας τοϋ νέου άερίου. "Εκτοτε έγένοντο ερευναι 
ΐπί τών ιδιοτήτων τοΰ νέου άερίου ά ρ γ ό ν, 
λήξασαι είς τά συμπέρασμα, οτι τό ά ρ γ ό ν 
κατά πάσαν πιθανότητα εινε άπλοΰν άέριον 
(δηλαδή νέον χημικόν στοιχεΐον) καί είκοσάκις 
βαρύτερον τοΰ τε άζώτου καί τοΰ οξυγόνου. Τό 

ία ρ γ ό ν μετατρέπεται είς ρευστόν καί μή καί 
αττεδείχθη δτι μετατρέπεται είς ύγρόν έν κα-
τωτέρα θερμοκρασία η τό άζωτον καί τά ίξυγό-
ον. 
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Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ 
Ή Γερμανική έφημερίς Schwabische Merkur 

αφιέρωσε ολόκληρον στήλην πρός περιγραφήν 
τών αρετών καί τής άγιότητος τοΰ βίου τοϋ 
πρωθιερέως 'Ιωάννου Σεργιέφ τοϋ έν Κρονστάν-
δη έν τή οποία εύρίσκομε πολλά πρός οικοδο-
μών καί μίμησιν. Άφοϋ αύτη ή έφημερίς άνα-
φερέρει ποϋ έγεννήθη, άνετράφη καί ΰπηρέτησεν δ 
ρηθεις πρωθιερεύς χαρακτηρίζει αυτόν τε καί 
τήν ένέργειάν του καί λέγει οτι τοιοϋτος πνευ-
ματικός ποιμήν έν τη πλήρει σημασία τής λέ-
ξεως δυσκόλως καί σπανίως άπαντα. Έκτος 
τής θερμής του πίστεως είς τήν παντοδυναμίαν 
τοϋ θεοϋ καί τής άκραδάντου του πεποιθήσεως 
οτι ή άληθής προσευχή είσακουσθήσεται, ούτος 

καταγίνεται είς τήν άγαθοεργίαν. Ή άγάπη 
πρός, τούς όμοιους του καί ή έθελοθυσία αΰτοϋ 
δέν γινώσκουσιν ορια. 

Μετά τήν έκπλήρωσιν τών σπουδαίων του 
καθηκόντων ώς πνευματικού ποιμένος, ούτος 
διά μιας αποτείνεται πρός τόν άπειράριθμον 
λαόν, οστις συνέρχεται έκ πάντων τών άκρων 
τοϋ έκτεταμένου κράτους δπως εύρη έν αΰτώ βο-
ήθειαν, παραμυθίαν καί έλπίδα. Οί θαυμασταί 
του άποστέλλουσιν αΰτώ σημαντικάς χρηματι-
κάς βοηθείας, αιτινες κατ' έτος υπερβαίνουσι 
τάς πεντακοσίας χιλιάδας φράγκων. 'Αλλ' έκ 
τούτου τοϋ ποσοϋ ο ευγενής άνήρ δέν κρατεί 
τίποτε δι' έαυτόν· έν πλήρει δικαίω δύναται 
τις νά εϊπη ό'τι ούτος τρέφει τούς πεινώντας 
καί ένδύει τού; γυμνοΰς. Ούτος δέν ευρίσκει 
καιρόν ούτε νά γευματίση ούτε νά ήσυχάση, ού-
τος πάντοτε ένασχολεϊται. Τούς άσθενεΐς ένδυ-
ναμόνει διά τών προσευχών, τούς πτωχούς ά-
πολυτρόνει τοϋ λιμοΰ, τούς πεσόντας άνορθοΐ 
καί τούς δυστυχείς παραμυθεΐ. Τά φιλανθρω-
πικά καταστήματα, άτινα ούτος ΐδρυσεν, δψη-
λοφώνως κηρύττουσι τήν εΰγένειαν τής ψυχής 
του. Χάρις είς τήν ένέργειαν και τήν πρωτο-
βουλίαν του ίδρύθησαν πολλά έργαστήρια άτι-
να παρέχουσιν έργασίαν είς πολλούς απόρους. 
Ανάγκη εινε νά διατρίβν] τις έν Ρωσσία, έν 
Κρονστάνδτ], δπως έννοήσ/] τί σημαίνει τό πεοι-
οτατικόν, δτι μυριάδες οικογενειών τόν χειμώ-
να, οταν παύση ή θαλασσοπλοία, περιέρχονται 
τούς δρόμους, διατελοΰσιν έν έσχατη ένδεια 
πεινώντες, τρέμοντες έκ τοϋ ψύχους καί μή έ-
χοντες καταφύγιόν τι. Όπόσοι τούτων τών 
Πτωχών άποθνήσκουσιν ένεκα τοιούτων αναγ-
κών, όπόσοις ηθικώς έξοκείλουσιν! . . . . Έάν δέ 
τώρα δέν άπαντα τις τοιαύτην σπαραξικάρδιον 
σκηνήν έν ταΐς όδοΐς τής Κρονστάνδης, τοϋτο α-

ποκλειστικώς οφείλεται είς τούς άτρύτους μόχ-
θους τούτου.τοϋ ρώσσου θαυματουργού. "Ο,τι 

δεν ήδυνήθησαν νά κατορθώσωσιν άπαντα τά 

φιλανθρωπικά καθιδρυματα, τούτο μόνον αυτοί 
έφερεν είς πέρας. Είς τοϋτο τό άνευ βιοποριστι-
κών μέσων, τό πτωχόν, τό λιμοκτονοϋν καί 
γυμνόν πλήθος ούτος έδωκεν έργασίαν καί εί-
σήγαγεν αΰτό είς νέον βίον. Έν τώ καταστή-
ματι «Φιλεργία» οπερ ούτος ϊδρυσε καί δια 
τηρεί έργάζονται κατ' έτος χιλιάδες ανδρών 
δταν δέν εΰρίσκουσιν άλλαχού έργασίαν. Έν τω 
ορφανοτροφείο),οπερ ούτος ίδρυσε,περιθάλπονται 
καί πρέφονται πλέον τών 12 χιλιάδων νηπίων. 
Ούτος ίδρυσε νυκτερινούς κοιτώνας διά τούς έν-
δεεΐς, εΰθηνά τοΰ λαοϋ έστιατόρια, αναγνωστή-
ρια καί νοσοκομεία διά τούς απόρους ασθενείς. 
Πάντα ταϋτα τά φιλανθρωπικά καθιδρύματα 
ούτος δι' ιδίων μέσων διατηρεί. 'Αλλά τούτο 
δέν είνε ολον οπερ δ έξοχος ούτος άνήρ έποίησε 
καί έξακολουθεΐ ποιών καί δέον νά άποφυμο-
θώσι τά στόματα εκείνων οΐτινες μόνον νά έμ-
παίζωσιν εινε πρόθυμοι. Οΰ μόνον οί ορθόδοξοι 
Ρώσσοι άλλά καί οί Εβραίοι, 'Τάταροι καί εί-
δωλολάτραι μεγάλως τιμώσιν αυτόν, διότι ού-
τος άπαντας έξ ίσου αγαπά καί πρός πάντας 
δείκνυσι τήν αΰτήν αΰτοθυσίαν.» 

'Αφορμήν λαβοΰσα έκ τής ένεργείας τοϋ πα-
τρός Ιωάννου ή Εκκλησιαστική έφημερίς, ορ -
γανον τής έν Ρωσσία Άγιωτάτης Διοικούσης 
Συνόδου, γράφει τά άκόλουθα «Έν τών κυρί-
ων χαρακτηριστικών τής άληθείας έν τη ορθο-
δόξω έκκλησία εινε ή δύναμις τής προσευχής 
τών ποιμένων της. Μετά χαράς δυνάμεθα νά 
άναγγείλωμεν οτι ή δύναμις τής προσευχής 
τής ορθοδόξου έκκλησίας ήρξατο νά εφιστά τήν 
προσοχήν καί έκτος τής Ρωσσίας, τοϋτο δέ ο-
φείλεται ιδία είς τήν άκάματον ποιμαντορικήν 
ένέργειαν τοΰ πατρός Ιωάννου τοΰ έκ Κρον-
στάνδνι Καθ' άπασαν τήν Εΰρώπην διεδόθη 
ή φήμη περί τής δυνάμεως καί τής ένεργείας 
τής προσευχής αΰτοϋ καί είς αΰτόν πάμπολοι 
ασθενείς έκ πάντων τών έν τη Δύσει χριστια-
νικών κρατών άποστέλλουσιν ικετηρίους έπιστο-
λάς παρακαλοΰντες αΰτόν δπως προσευχηθή υ-
πέρ τής ίάσεως αΰτών. Κατά τούς τελευταί-
ους τρεις μήνας δ πατήρ Ιωάννης έλαβεν έκ 
τών διαφόρων μερών τοΰ κόσμου, τής Γαλλίας, 
τών διαφόρων γερμανικών κρατιδίων, τής Αυ-
στρίας, 'Ελβετίας, Ισπανίας, Πορτογαλλίας, 
'Ιταλίας, 'Αγγλίας, Ελλάδος καί έκ τής ά-
πωτάτης 'Αμερικής πλέον τών 200 έπιστολών. 
Έκ τών πρωτευουσών, έξ άγνώστων πολιχνίων, 
ακόμη έκ τών κωμοπόλεων αποστέλλονται είς 
Κρονστάδην πρός τόν πατέρα Ίωάννην έπιστο-
λάς έν διαφόροις γλώσσαις, περιλαμβάνουσαι 
παρακλήσεις περί πνευματικής καί ύλικής βο-
ηθείας, περί δεήσεως υπέρ τών ασθενών καί δυ-
στυχών.» 
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ΚΑΜΕ ΚΑΛΟ—ΕΥΡΕ ΚΑΚΟ 

Είς ξυλοκοπος υπήγε νά κόψη, ξύλα εις το 
όρος. Επιστρέφων είδεν οτι εν τινι τόπω το 
δάσους άνεφάνη πΰρ καί έν μέσω τών φλογώ 
ηκουσε Ολιβερόν συριγμόν. Ηθέλησε νά μάθ·, 

πόθεν έρχεται ό συριγμός καί έπλησίασε τό και 
όμενον μέρος. Διά μέσου τών φλογών άτενίσας 
είδεν εν τινι δένδρω ετι μη, καέντι έν τοις ΰ-
ψηλοτατοις του κλάδοις οφιν τινα συσπειρωθέντα 
ΰψώσωντα την κεφαλήν εις τόν άέρα καί θλιβε-
ρώς συρίζοντα. "Απαντα τά περί' αυτόν δένδρα 
έκαίοντο καί α; φλόγες πανταχόθεν περιεστο 
χιζον αυτόνκαί επί μάλλον καί μάλλον έπλη-
σίαζον αυτόν. «Ο όφις ειδεν αυτόν καί τώ έφώ-
νησε· «εύσπλαχνίσθητι άγαθέ άνερ καί ' σώσον 
με ! Ίδέ, περικυκλοϋμαι πανταχόθεν υπό φλο-
γών καί ούδεμίαν έξοδον ευρίσκω. Έάν δεν με 
βοηθήσης ολόκληρος θά καώ'.» Έλυπήθη ό ξυ-
λοκόπος, έλαβε τόν πέλεκύν του καί έκοψε δύο, 
τρία καιόμενα δένδρα. Ο οφις ίδών όπ τω ή-
νοίχθη δρόμος, έπήδησεν έκ' τοϋ δένδρου έφ' ού 
άνερριχήθη καί έξήλθεν έκ τών φλογών!, άλλ' ευ-
θύς αμα ηγγισε τήν γην, έπηδησε καί περιετυ-
λίχθη είς τόν λαιμόν τοΰ ευεργέτου του. ΤΙ θέ-
λεις; τώ άνέκραξεν ό ξυλοκόπος, διατί συνε-
σπειρώθης περί τόν λαιμόν μου; θά σέ φάγω, 
απηντησεν ό όφις. Γίνεται ού'τως, είπεν ό ξυλο-

κόπος; 'Εγώ σοι έκαμα καλόν, σύ δέ νά ζητής 
νά με φάγγης; «Το καλόν έν τώ κόσμω αντα-
μείβεται διά τοΰ κακοΰ, άπήντησεν όόφις. Τις 
σε ήνάγκασε νά μοί άπαλαβίξης τήν ζωήν έκ 
τοΰ πυρός; σύ πταίεις ότι παρέσχες άφορμήν 
εις τό νά σε φάγω». Σκεφθείς έπ' ολίγον ο'ξυ-
λοκόποί ειπεν. "Ας ϋπάγωμεν νά έρωτησωμεν, 
δίκαιον εινε νά μέ φάγνης η όχι; 'έάν δε' μας 
ειπωσιν οτι δύνασαι νά μοι ανταποδώσως κακόν 
αντί καλού όπερ σοι έποίησα, φάγε με. ' Καλώς, 
άπεκρίθη ό όφις, νά ύπάγωμεν νά έρωτησωμεν. 
'Ο όφις έτι σφιγκτότερον συνεσπειρώθη περί' τόν 
τράχηλόν του καί ό ξυλοκόπος έκίνησεν. Έβά-
διζεν, έβάδιζε και εφθασεν εις ένα ποταμόν, έ-

σταμάτησεν εις τήν όχθην καί εΐπεν εις τόν πο-
ταμόν: "Ηλθομεν νά σε έρωτησωμεν διά πράγ-
μά τι. "Ημην εις τό δάσος καί έκοπτον ξύλα· 
επιστρέφων συνήντησα τοΰτον τόν όφιν καί εί-
δον αυτόν οίμώζοντα μεταξύ δένδρων τινών ά'-
τινα εκαΰντο. Οΰτος μέ καθικετευσε καί εγώ 
έκοψα δένδρα τινά καί έσωσα αυτόν, άλλ' οΰ-
τος άμα έξϊλθών καί απαλλαγείς τοΰ κινδύνου 
έπηδησε καί περιετυλίχθη εις τον τράχηλόν 
μου ζητών νά μέ φάγη είπε μοι, δίκαιον "είναι 
νά μοί, άνταποδώση κακόν αντί τοΰ καλοΰ ό-
περ τω έποίησα; Δίκαιον εινε η όχι δεν γνω-
ρίζω, εΐπεν ό ποταμός, άλλ' έν τώ κόσμω τό 

καλόν ανταμείβεται όια τοΰ κακοϋ, Δέν υπο-
φέρω καί εγώ αυτός τό ίδιον; Όπόσας εΰεργε-
σίας επιδεικνύω εις τούς ανθρώπους! Τό ύδωρ 

μου πίνουσι, τούς αγρούς των καί τούς κήπους 
των ποτίζω, ούτοι δέ εις έμέ ρίπτουσι τάς ά-
καθαρσίας των.» Ό ξυλοκόπος διήλθε τόν πο-
ταμόν καί έξηκολούθησε τήν πορείαν του. 'Ε-
βάδισεν, έβάδισε καί έφθασεν εις ένα λειμώνα 
ένθα έβοσκον γέροντες βόες καί αγελάδες, έστα-

: μάτησεν έκεΐ καί τοις είπεν: Ηλθον διά νά 
σας ερωτήσω διά πράγμα τι. "Ημνην εις τά δά-
σος καί έκοπτον ξύλα· έπιστρεφων απήντησα 
τοΰτον τόν όφιν καί εΐδον αύτόν θρηνοΰντα καί 
κράζοντα μεταξύ δένδρων τίνων άτινα έκαίοντο. 

Παρεκάλεσέ με καί εγώ έκοψα δένδρα τινα ό-
πως τόν σώσω, άλλ' ούτος άμα έξήλθε τοΰ πυ-
ρός επήδησε καί περιεπλέχθη εις τόν τράχηλόν 
μου ζητών νά μέ φάγη. Ειπέτε μοι, δίκαιον ει-
νε νά μοί άνταποδώση κακόν αντί τοΰ καλοΰ τό 
οποίον τώ έκαμα; Δέν γνωρίζω, δίκαιον εινε 
η όχι, απήντησεν εις γέρων βοΰς, άλλ' είς τόν 
κόσμον τό καλόν εξοφλείται διά τοΰ κακοϋ. 
Δεν πάσχομεν καί ήμεΐς τό αυτό; Όπόσα α-
γαθά παρέσχομεν καθ' ολην μας τήν ζωνήν εις 
τόν κύριόν μας! ηροτριάσαμεν τούς αγρούς του, 
μετακομίσαμεν τόν σΐτον του εις τήν άγοράν, 
έθρέψαμεν αυτόν διά τοΰ γάλακτος τών συν-
τρόφων μας· κατά δέ τό γήρας, άντί νά άφή-

ση ημας νά διάγωμεν ήσυχον βίον, άπέστειλεν 
ήμας έδώ νά βόσκωμεν οπως ολίγον παχύνω-
μεν διά νά μας πωλήση εις τούς κρεωπώλας. 
'Ο ξυλοκόπος άφήκε τάς αγελάδας καί τούς 
βόας καί έξηκολούθησε τήν πορείαν του. Έβά-
διζεν, έβάδιζε καί φθάσας είς τινα θάμνον συ-
νήντησε άλώπεκά τινα, έσταμάτησεν καί τη 
είπε. Θέλω νά σέ ερωτήσω δι' έν πράγμα. "Η 
μην εις τό δάσος καί έκοπτον ξύλα επιστρέ-
φων ειδον τοΰτον τόν όφιν συρίττοντα άλγεινώς 
μεταξύ δένδρων τίνων άτινα έκαίοντο. Παρε-
κάλεσέ με καί εγώ έκοψα δένδρα τινα οπως σώ-
σω αύτόν, άλλ' ούτος άμα έλυτρώθη τοΰ έκ 
πυρός θανάτου, έπηδησε καί συνεσπειρώθη περί 
τόν τράχηλόν μου καί ήθελε νά μέ φάγη,. Εί-
πέ μοι δίκαιον εινε νά μοί άνταποδώση κακόν 
άντί καλοΰ; Ή άλώπηξ έπ' ολίγον έσκέφθη 
καί απήντησε. «Θά θεωρήσω τήν δίκην σας καί 
θά σάς είπω δίκαιον εινε η όχι έκεϊνο διά τό 
οποίον μέ έρωτας, αλλά πρέπει πρότερον ό ό-

φις νά κατέλθη εις τήν γήν καί νά σταθη πρό 
έμοΰ ώς σύ».Ό όφις ηκουσε τήν διαταγήν, έξε-
πλέχθη έκ τοΰ τραχήλου τοΰ ξυλοκόπου,κατέβη 
εις τήν γην καί έςη παρ' αυτώ ένώπιον τήςάλώπε 
κος. Ό ξυλοκόπος ειδών τόν όφιν ίστάμενον εύ 
θέως παρ' αυτώ ύψωσε τόν πέλεκύν του καί κα-

τέφερε θανάσιμον κτύπημα είς τόν όφιν. 
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απόπειρας προς κατασκευήν μολυδδων. Εν τη, 
άρχη αί μόλυβδοι κατεσκευάζοντο λίαν άτέ-
χνως. Τό μεταλλεϊον μόνον έπί τινας ημέρας 

τοΰ έτους έξεμεταλλεύετο καί έξήγετο τόσος 
μόνον γραφίτης όσος ήν αναγκαίας διά τό έπό-
μενον έτος. Οί περισασμοί ούτοι μετ' ολίγον 
έδείχθησαν ανωφελείς διότι έν πολλοίς τόποις 
άνεκάλύφθησαν μεταλλεία γραφίτου, τό δέ 
μεταλλωρυχειον Βίλσον τήν σήμερον δύναται 
νά είσάγγη "εις τήν Άγγλικήν άγοράν ικανό ν 
ποσόν γραφίτου καί νά άνθαμιλλάται πρός τά 
της Κουβερλάνδης. Ένεκα της πολλής ζητήσε. 
ως παρεσκ'ευάζετο ο γραφίτης ούτως ώστε νά 
δύναται νά κατατέμνηται εις μικρούς ραβδί-
σκους, Ή βιομηχανία τών μολύβδων, πρός τι-
μήν τού έξοχου Γάλλου χημικού Κοντέ, κλη-
θεϊσα Κοντέ άπ' αιώνος (ήρξ. τό 1795) ην 
γνωστή. Ό τρόπος τής κατασκευής τών μο-
λύβδων Κοντέ συνίστατο είς τήν άνάμιξιν με-
τά λίαν λεπτής κόνεως γραφίτου ποσοΰ τίνος 
καθαρωτάτου πηλού όστις συνέδεε καί έπή-
γνυε τήν κόνιν. Κατά τόν αύτόν τρόπον κατα-
σκευάζονται καί αί χρωματιστοί μόλυβδοι. Τό 
τελευτκίον έν 'Αγγλία έργοστάσιον προς κα-
τασκευήν μολύβδων εινε τό τοΰ Μπάνξ και 
Σας έν Κίσβικ, ιδρυθέν τό 1822. Ούδόλως υ-
ποχωρεί τοΰ το τό έργοστάσιον τοΰ Γιουχάν 
Φάμπερ έν Νιουρεμβέργη, ιδρυθέν τό 1701. 
Κατά τά 1885 έν αύτω ήργάζοντο 5000 έρ-
γάται κατκσκευάσαντες έντός ενός έτους 250 
εκατομμύρια μολύβδων.' Άξιον μνείας εινε τό οτι 
έκ τών άχρήστων τεμαχίων καί άποξεματων 
τών μολύβδων τοΰ έργοστασίου Κεσβικ κατα-
σκευάζεται έν "Αμπερδεν μίγμα τι διά τοΰ ό-
ποιου έπιχρύουσι τού; τάπητας καί δίδουσιν 
αΰτοΐς τήν οσμήν τοΰ κέδρου, ήτις καθίστα αυ-
τούς περιζητήτους. 

Α υ τ ό μ α τ ο ς πηγή σ ά π ω ν ο ς. 
Έν τή Δακότα, Ηνωμέναις πολιτείαις, 

106 χιλιόμετρα μακράν τοΰ Μπουφάλο άνεκα-
λύφθη φυσική πηγή σάπωνος. Ό σάπων έ-
ξήρχετο έκ της γης υπό το είδος λευκοΰ λειχή-
νος οστις έξηραίνετο καί άπεσκληροϋτο κατά 
τήν έπίφανσιν τοΰ αέρος. Οι άναλύσαντες τά 
συστατικά μέρη τούτου τοΰ σάπωνος υποθέ-
τουσιν ότι υπό τήν πηγήν ευρίσκονται στρώμα-
τα σόδας, αλκαλίου καί νάφθης άτινα ένούμε-
να συντελοΰσιν εις τήν μόρφωσιν τοΰ σαπω -
νοειδοΰς υγρού. 

Τό ά τ μ ό π λ ο ι ο ν τοΰ Μ π α ζ ε ν. , 
'Αφότου κατεσκευάσθη τό πρώτον άτμόπλοι-

ον ουδεμία έφεύρεσις δέν έπήνεγκε τοιαύτην ρι-
ζικήν μεταβολήν έν τη ποντοπορία οποίαν υ-
πόσχεται τό υπό τοΰ γάλλου μηχανικού Μπα-
ζέν σχεδιασθέν άτμόπλοιον. Τούτο συνίσταται 
έκ μεγάλου σκάφους στηριζομένου επί ολοκλή-
ρου σειράς τροχών. Ούτος βέβαιοι, οτι τό 
υπ' αύτοΰ σχεδιασθέν άτμόπλοιον εινε οΰ μό-
νον άσφαλέστερον πάντων τών άτμοπλοίων αλ-
λά καί ταχυπλοώτερον. Τά άτμόπλοιον όταν 
πλέη δέν καταστρέφεται έκ τής πολλής χρή-
σεως διότι δέν τέμνει τά ύδωρ άλλ' όλισθαίνει 
έπ' αύτοΰ. Ό Μπαζέν ού πρό πολλού χρόνου έ-
δειξε τό σχέδιον τοΰ νέου άτμοπλοίου εις αξι-
ωματικούς καί μηχανικούς τοΰ ναυτικοΰ καί έ-
δήλωσεν οτι κατ' άΰτό τό σχέδιον κατεσκεύα-
σεν άτμόπλοιον έν Σενδενη, οπως πλέη τόν 
πορθμόν της Μάγχης. Τό μήκος τοΰ νέου άτ-
μοπλοίου εινε 131 φούτα, τό δέ πλάτος 39. 
Έν εκάστη πλευρά έχει τρεις τροχούς. Περί 
δέ τών άτμοπλοίων τού ωκεανού ό Μπαζέν έθε-
ώρει ώς άναγκαΐον νά εχωσιν από τέσσαρας 
τροχούς. Ό πρώτος πλους πρόκειται νά γίνη, 
μεταξύ Διέπ καί Νιουχάφων. Τό άτμόπλοιον 
τοΰ ώκεκνοϋ, οπερ θά κατασκευάζετο μετά τήν 
έκτέλεσιν τών πειραμάτων διά τοΰ έν τώ πορθ-
μώ πλεύσοντος άτμοπλοίου θά αποτελείτο εκ 
τοΰ κορμού, είς τάς δύο πλευράς τοΰ όποιου θά 
προσηρμόζοντο άνά τέσσαρες μεγάλοι τροχοί, υ-
ψηλοί' 21-23 φούτα υπεράνω τής επιφανείας 
της θαλάσσης Έν τω έπί τών τροχών έπιπέδω 
θά έτοποθετοΰντο αί μηχαναί, οι λέβητες, αι 
διά τούς έπιβάτας αίθουσαι, καί κοιτώνες κ.τ.λ. 
Οί τροχοί θά είχον διάμετρον περίπου 72 φού-
τα, περιφέρειαν δε περίπου 225 φούτα. Ό 
Μπαζέν εφεύρε νέον ύδραυλικόν τροχόν όστις ά-
διοκόπως θά περιεστρέφετο. Ύπολογίζουσιν ότι 
διά τού νέου τούτου άτμοπλοίου ό μεταξύ Χά-
βρης καί Νέας Υόρκης πλους θά έκτελεϊτο εν-
τός έκατόν ωρών. 

Ή β ι ο μ η χ α ν ί α τών μολύβδων. 
Είς 'Ολίγους εινε γνωστή η ιστορία ταύ-

τη; τής βιομηχανίας, ήτις έπί τοΰ παρόντος έ-
λαβε μεγάλας "διαστάσεις. Κατά πρώτον άνα-
φέρεται περί τίνος γραφίδος παρομοίας μέ τόν 
σημερινόν μόλυβδον έν τώ συγγράμματι τοΰ 
Κοράνδου Γέσνερ έκ Ζυρίχης περί τών απολι-
θώσεων, δημοσιευθέντι τό 1865. Περίπου κατά 
τόν αυτόν χρόνον άνεκαλύφθη έν Μπαρτοβδάν 
(Κουμβερλανδία) μεταλλεϊον γραφίτου καί λί-
αν πιθανώς ο Γέσνερ αναφέρει περί τής πρώτης 
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Ρωσσίδες ε[ιστήμονες αστρο-

ν ό μ ο ι. Ό τών Ρωσσίδων έν τω σταδίω τν 
επιστήμης ακάματος άγων καθ' εκαστον έτος 
λαμβάνει μεγαλει τέρας διαστάσεις. Ήδη -
τη αστρονομία ένδελεχώς έργάζονται πέντε ε-
πιστήμονες γυναίκες των οποίων αι έρευνα ε-
πεκροτήθησαν ΰπό της 'Ακαδημίας τών έπιστή-
μων. Η πρώτη αυτών ή δούκισσα Μπομπρίνα-
κογια παρέχει άνεκτίμητον εκδούλευσιν τη ά-
στρονομα ού μόνον διά τών σοφών της μελε-
τών καΐ ανακαλύψεων αλλά και διά τών χρη-
ματικών ποσών, ατινα διαθέτει πρός πλουτισμόν 
του αστεροσκοπείου και μετ' ακαμάτου ένεργεί 

ας συνεργεί εις τήν έξακρίβωσιν της κινησεως; 
των μνακρών πλανητών και της καταμετρήσεως 
των φωτογραφικών απεικονίσεων τών συμπλεγ-
ματών τών αστέρων. Έτεραι τρεις έπιστήμονες 

γυναίκες, αι κυρίαι Μαξίμοβα, Τεπλιακόβα και 
Μπρονσκα καταγίνονται περί την έξακρίβωσιν 
διαφορων θεωριών περί τών πλανητών. Ή Μα-
ξίμοβα καταγίνεται περί τήν έξακρίβωσιν τών 

κινήσεων του πλανήτου Διδών, ή Τεπλιακόβα 
περί τήν έξακρίβωσιν τών κινήσεων τοϋ πλανή-
του Ισαβέλλα και ή Μπρούσκα έρευνα τόν 
πλανήτην Ικλέαν. Ετέρα έπιστήμων, ή κυρία 
Ζιλοβα,κατα τό παρελθόν ετος έτος ηρεύνα την 
δυναμιν τοΰ φωτάς τών αστέρων τοΰ άστρικοϋ 

συμπλέγματος «20 Βουλπέκουλα» και προσδι-
ωρισε τα μεγέθη τών αστέρων διά της 
γραφήσεως.Ταυτήν την έργασίαν της κυρίας Ζι-
λοβας η Ακαδημία τών επιστημών άναγνωρί-
σασα ως σπουδαίαν έβράβευσε διά μεταλλείου. 

Σ ύ ζ υ γ ο ς εν ύ π ο θ ή κ η. Ή Αμε-
ρικανις Μις Μπέϊξνερ έστερήθη τοΰ' συζύγου της 

και συμφωνως προς τήν τελευταίαν του θέλη-
σιν καυσασα τό σώμα του, και μετά προσοχής 
συλλέξασα την κόνιν του εντός κουτίου έθεσεν 
αυτο παρα τήν έστίαν. Τοιουτοτρόπως ή κυρία 

Μπέιξνερ πάντοτε ενώπιον τών οφθαλμών της 

εν της απλουςατη αυτών μορφη.Στενανωρηθείσά 
ποτε ενεκα αχρηματίας, κατέφυγε πρός την γεί-
τονα της κυρίαν Γεΐζικερ παρακαλούσα αυτήν 
να τη δανείση 25 δολλάρια. Η κυρία Γέΐζικερ 
συγκατετθη εις τοΰτο έπΐ τη συμφωνία να έ-
ξασφαλισθη δι ενεχύρου, ή δέ Μις Μπέιξνερ μή 
έχουσα έτερόν τι πολυτιμώτερον τών λειψών 
του συζυγου της ένεχείρισεν τά περιέχον τήν κό-

νιν κουτίον εις την δανείστριαν.Έν τή προθεσ-
μία καθ ην επρεπε νά έξοφληθη τόχρέος ήρηθεισα 

χήρα Μπείξνερ δεν ηδυνήθη να επιστρέψη τα 
25 δολλάρια,δια τοΰτο ή δανείστρια της εvvή-

γαγεν αυτήν εις τό δικαστήριον. Ό δικαστής 
ενδοιασας έπ' ολίγον ένεκα τής ασυνήθους ταυ-

της υπόθεσως συνεβούλευσε τήν κυρίαν Γέϊζι-
κερ να επιστρέψη τήν χήραν Μπέιξνερ τήν 
περίεργον και πρωτοφανή ταΰτην ύποθήκην καΐ 
να εναγάγη την χρεώστην της επό τη βραδύνσει 

της αποδώσεως τοΰ οφειλομένου. 

" Ε κ τ α κ τ ό ς θ ή ρ α. Πρό τίνος χρόνου 
εν τίνι παρά το Τιονβήλ χωρίω Λάουνοδορφ, 

ένεφανίσθη αγέλη τις άγριοχοίρων συμποσουμε-
νη εις 35. Οι χωρικοί όπλισθεντες διά πελέκεων 
και τίνων γεωργικων εργαλείων έπέπεσαν μετά 
των κυνηγετικών των κυνών κατ' αύτής. 

Μετα τινα αιματηράν συμπλοκήν καθ' ή έφο-
νευθησαν κυνες τινες, ot αγριόχοιροι ηττήθησαν 

καί εννέα αυτών εφονεύθησαν. Ό δήμαρχος διέ-
ταξε να μεταφέρωσιν είς τό δημαρχείον τούς 
φονευθεντας οπως έκθέσωσιν αυτούς και τηλε-
γραφικώς προσεκάλεσεν έκ τοΰ έπαρχείου'νά 

ελθωσι να πιστοποιήσωσι τήν καταστροφήν ην 
επηνεγκον οι χωρικοί είς τά άγρια ζώα. Aι 

αρχαί λαβούσαι το τηλεγράφημα ήρχισαν νά 
σκέπτωνται πώς καλλίτερον νά φάγωσι τους 

αγριοχοίρους Οβελίας ή εψυμμενοΐς, άλλ' 
oι πρακτικοί χωρικοί άντί νά άκούσωσι τήν 
διαταγην τοΰ δημάρχου διενεμήθησαν τήν λείαν 
και εμαγείρευσαν αύτήν, οτε δέ άφίκοντό τινες 

του επαρχείου, οπως γευθώσι τοΰ νοστίμου 
χοίρινου κρέατος ουδέ ίχνος αύτών εύρον. 

"Ε κ Θ ε σ ι ς ω ρ ο λ ο γ ί ο υ . Άπό τι-
νος χρόνου εκτίθεται πρός θέαν τών περιέργων 
εν πετρουπολει λιαν περίεργον άστρονομικόν 
ωρολογιον κατασκευασθέν διά τόν αποθανόντα 
μέγαν Δούκα τοΰ Βρούνζβικ Κάρολον και κλη-

ροδοτηθέντα υπ΄αυτού εις την δημοκρατίαν 

της Ελβετίας Τό κολοσσιαιον τοΰτο ωρολό-
γιον έχει 95 δίκτας οιτινες δεικνύουσι τήν ώ-

ραν τριακοντα διαφόρων σημείων της έπιγείου 
σφαίρας, την περιστροφήν της γης περί τόν ή-

λιον τας διαφόρους φάσεις της σελήνης, τά 
σημεία τοΰ ζωδιακού,' τήν διάβασιν διά τοΰ 
μεσημβρινού πλέον τών πεντήκοντα αστέρων 

του βορειου ημισφαιρίου, τό παλαιόν ήμερολό-
γιον, το δυτικόν, τό μωαμεθανικόν και' τό 

ευρωπαικον. Ό μηχανισμός τούτου τοΰ ώρολο-
γιου είναι λιαν σύνθετος και όπως τοποθετηθη εν Πετρούπολει,διότι μετηνέχθη εκεί κατά 
τμήματα,ειργάσθη ο κατασκευαστής αυτού επί δύο έτη. 

" Ε κ θ ε σ ι ς π α ι δ ί ω ν. Έν Παρίσιοις 
επ' έσχατων εγένετο έκθεσις πα ιδίων άμφοτέ-

ρων των φυλων ηλικίας άπό δύο μηνών έως 
τριων άνευ διακρίσεως πατρίδος. 
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Η θ ε ρ α π ε υ τ ι κ η μ έ θ ο δ ο ς του 
ι ερέως Κ ν ά ί π. Πρό τίνος χρόνου ανταπο- . 

κριτής τις τοΰ Λονδινείου χρόνου επισκεφθείς 
τό έν Στυρία (Αυστρία) υδροθεραπευτήριον 
τοϋ διασήμου Ιερέως Κνάϊπ περιέγραψεν αυτό 
λεπτομερώς εκθέσας τόν τρόπον της πρωτοφα-
νους ταύτης υδροθεραπείας εν τη εφημερίδι 
Χρόνω· νΰν έν τη αύτη έφημερίδι ανεγνωμεν α-
ποσπάσματά τινα έκ τοΰ πρό τίνος χρόνου α-
παγγελθέντος έν Στρασβούργω λογού του δια-
σήμου τούτου υδροθεραπευτοΰ Κναιπ, εξ ου α-
ρυόαεθα τήν ην άπεφήνατο γνώμην περι της 

δι ύδατος ένισχύσεως τών μικρών παιδων. 
«"Οστις θέλει, λέγει ό Κνάϊπ τά τέκνα του 
νά γίνωσιν υγιή και εύρωστα, Ας τα λούει όι ύ-
δατος ουχi όμως θερμοΰ αλλα ψυχρού. 

Λαμβάνουσι τό βρέφος δύο ήμερων ακόμη 
Βυθίζουσιν αύτό έν τω υδατι μέχρι τοΰ λαιμου, 
μετά δύο, τρία δευτερόλεπτα έξαγουσιν αυτο 

και θέτουσι νά κοιμηθη έπί πέντε ωρας. 
Κατ' αυτόν την τρόπον λούουσι το παιδίον εως 
ου γίνη δύο έτών, μετά δέ τήν παρέλευσιν του-
του τοΰ χρόνου μόνον δις η τρις της εβδομάδος 

λούουσιν αύτό. Τά κατ' αύτον τόν τροπον λου-
όμενα παιδία γίνονται άληθεΐς γίγαντες και 
είνε υγιη κατά τε τό σώμα καΐ τό πνεύμα. 

Έ φ η μ ε ρ ι δ ο γ ρ ά φ ο ς π ι σ τ ό ς 
έκτελεστής τοΰ κ α θ ή κ ο ν τ ο ς του. 
Έκ Βαβερλέϊ της πολιτείας Άιόβ αναγγέλ-
λουσιν ο τι ο συντάκτης εφημερίδος τίνος εν 
Μπρεστόν λεπτομερώς και ακριβώς περιέγραψε 
τόν αύτοχειριχσμόν του, άπέστειλε τό χειρο-
γραφον εις τό τυπογραφεΐον και είτα απήλθε 

και ηύτονειριάσθη κατακλιθείς υπό τους τρο-
νους της σιδηροδρομικής αμάξης ητις έτρεχε 
ταχέως και διεμέλισεν αύτόν είς τεμάχια. 

' Α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α 
Τό γαλλικόν περιοδικόν <<'Ηχώ» αναφέρει το 
άκόλουθον σπάνιον φαινόμενον. Έν Μασσαλία 
ευρίσκεται οίκογένειά τις συνισταμένη εκ πέντε 
γενεών. Προμήτορος ηλικίας 91 ετών, θυγα-
τρός αυτής, προμήτορος ηλικίας 68 έτών, μαμ-
μης 50 έτών, θυγατρός μόλις 18 ετών και επί 
τέλους θυγατρός δύο έτών. 

Έ κ τ α κ τ ο ς γ υ ν ή . Η διάσημος θη-
ρεύτρια, ή Άγγλίς Σ. Τουάσχε, ως αναφερει 
αγγλική τις έφημερίς, έχει ανάστημα 2 πηχ-
και 3 εκατ. και έκτακτον δυναμιν. Αυτη κα-
τεγίνετο περί τήν θήραν άρκτων και επί τιν 
χρόνον περιεπλανατο εις τάς κλεισωριας και 
οροπέδια τών 'Ιμαλαίων όρέων οπου ευρε πο-
λυάριθμον θήραν άρκτων, Έν τη εν Λονδινω 

πρό τίνος χρόνου έκδοθείση βίβλω της υπό τόν 
τίτλον «Πώς έθήρευον τάς άρκτους» αυτη πε-
ριγράφει λεπτομερώς τάς περιπλανήσεις της. 

Ό δ ό ς έ π ο ν ο μ α σ θ ε ΐ σ α έκ τοϋ 
όνόματος ένός ϋπηρέτου. Πρό τίνος χρόνου μια 
τών νέων όδών της Κρακοβίας εκλήθη «'Οδος 
Στανόβσκη» προς τιμήν τοΰ αυλαρχου θερά-
ποντος τών κομήτων έκ τοΰ γένους Μπανίτσκη. 

Ο υπηρέτης ούτος πλέον τών είκοσι ετων διε-
τέλει έν τη υπηρεσία τών κομήτων Μρανίτσκη, 
τώρα δέ τά κτήματάτου τιμώνται ως υπολο-
γίζουσιν, άντί έκατόν χιλιάδων γουλδεν Προς 
τιμήν τούτου κα'ι ζητών νά ευαρεστηση εις την 
κόμισσαν Μπρανίτσκη, ο δήμαρχος Κρακοβίας 
έπονώμασε τόν δρόμον τοΰτον οδον Σταχοβασκη. 

Ή ί σ τ ο ρ ί α τοΰ Σινο-ίαπωνικοΰ πολέμου. 
Γάλλος Αεμπόν, καθηγητής τοϋ δικαίου 

έν τώ πανεπιστημείω τοΰ Τοκίου ( Ιαπωνία) 
απέστειλε πρό τίνος χρόνου εις την εν ΠαρΙ-
σίοις Άκαδημίαν τών ηθικών και πολιτικών 
επιστημών τήν ύπό τοΰ Ίάπωνος Ναμηροκου 
συγγραφεΐσαν ίστορίαν τοΰ Σινο-ιαπωνικου 
πολέμου μέχρι τής αλώσεως τοΰ λιμένος Αρ-
τούρ.' Ο 'Ακαδημαϊκός Πασσή περί ταύτης έ-
ποιήσατο διάλεξιν δημοσιευθεϊσαν εν τοις 
πρακτικοΐς τοις 'Ακαδημίας έξ ης εξαγεται οτι 
ό Ναμηρόκου έν τη πατρίδι του απολαυει τής 

' αυτής δόξης οϊας άπέλαυεν Ο Βίκτωρ Ουγγω 
, εν τή Γαλλία. Ό Πασσή έκθειαζει τας στρα-

τηγικάς γνώσεις τοΰ Ίάπωνος συγγραφέως, 
τήν άντικειμενικήν και νηφάλιον έκτιμησιν των 
γεγονότων και τό ωραΐον καίΰψηλόν υφος αυτού. 

" Συμβουλή διά τάς οικοδεσποίνας. 
Τό ρωσσικον περioδiκov «Oικονομια» συνιστά λίαν 

ευκολον καί εύθηνην τροπον ,πλυσίματος.Το συνη-
θες πλύσιμον δια του κατασταλάγματος της άτακτης 
η δία της σόδας,βλάπτει πολύ τα υφάσματα τα τε 
λίνα και τα βαμβακερά. Ό άκόλουθος τρόπος του 

πλυσίματος ουδολως βλάπτει τα ενδυματα, το δε πλυ-
σιμον γινεται ταχύτερov καί τα ένδυματα γίνονται 
λευκά ούχι δε κιτρινωπά.Δι εν πλύσΐμον αρκετον 

ειναι εν κοχλαιριον ελαίου νάφθης και κοχλιαρια 
αμμονιάκ.Το ύγρόν τοΰτο τιθέμενον εντος καλως κε-

καλυμμένης φιάλης κινείται εώς ου ενώθη εντελώς, 

καλυμμένης παρασκευάζεται ζέον ϋδωρ (14 οκαδων) τιθε-
μένων μιας οκαδος σάπωνος και τοΰ έκ ναφθης και 

ύγροϋ. Έν τω υδατι τούτω τίθενται τα 

Ενδύματα και επιμελώς καλύπτονται. Μετά τρεϊς η 
τεσσαρας ώρας τα ενδύματα έξαγόμενα εκ τou υδα-

τος καιπλυνονται κατά τόν συνήθη τρόπον. Ή οσμή, του 
άμμονιάκ εκλείπει ηδη μετα τό πλυσιμον, η δε του 
ελαίου τής ναφθης κατά τήν ξήρανσιν των ενδυμα-
των. Tο κατά τοΰτον τόν τρόπον γενομενον πλύσιμον 
είνε οικονομικώτερον ώς πρός τόν χρόνον και τα ξυλα 
καΐ άπαλλάσσει τάς οικοδεσποίνας η τάς υπηρετριας του πολλοϋ κόπου διότι δέν είνε άνάγκη να τριβωνται τά ενδύματα ισχυρώς. 
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Η Ρ Ο Ζ Ι Τ Α 
Διήγημα υπό Σερβεντές 

Μετάφρασις έκ τοΰ -'Ισπανικού 
(Συνέχεια ίδε αριθ. 10.) 

Έν τη πατρίδι μου υπάρχει έννενηκοντού-
τις γραία, τήν οποίαν πάντες τιμώσιν ώς προ-
φήτιν. Τό δώρον τής προγνώσεως έπί τοσοΰτον 
ίσχυοόν εινε παρά τη γραία ώστε αύτη σαφώς 
προβλέπει πρό δέκα καί είκοσι έτών τί θά συμ-
βώσιν. 'Ισχυρίζονται ότι αύτη προεΐπε τήν ε-
νωσιν τής Καστέλιας καί τής Άρραγωνίας υπό 
έν σκήπτρον ένεκα τοΰ γάμου τοΰ Φερδινάνδου 
καί τής 'Ισαβέλλας. Καί έτερα πολλά συμ-
βάντα. 'Ιδού δέ αυτη ή γραία τί μοί είπε· 
«Θά λάβης έξακουστόν όνομα ή ένδοξον η έπο-
νείδιστον ! Όλοι ή 'Ισπανία θά άκούση τό όνο-
μα σου . . . Μία γυνή κατ' ίσχυρόν τρόπον θά 
επιδράση·, καθ' όλον σου τόν βίον . . . "Η θά 
σέ' άπωλέση έν τη άρίστη, στιγμή τοΰ βίου σου 
η θαυμασίως θά σέ σώση άπό τής άπωλείας». 
Ένεκα ταύτης τής προρρήσεως, Ροζίτα, καί 
μετά πολλάς σκέψεις απεφάσισα νά αποφεύ-
γω τάς γυναίκας . . . Τότε ας φανη εναντίον 
τής θελήσεως μου όλετήρ η σωτήρ! 

— 'Αλλ' είς τί έπί μάλλον πεποίθατε, 
Δον Χουάνε, Ερώτησε ν ή Ροζίτα θλιβεώς. 'Ο-
ποίαν έπιρροήν καλήν η κακήν θά εξασκήση αύ-
τη ή γυνή ; 

— "Ετι μάλλον κακήν . . . Ούτω πολλάκις 
συμβαίνει έν τώ κόσμω. 'Ιδία είς ανθρώπους 
ών δή κλίσις εινε νά θεραπεύωσι τάς ωραίας 
τέχνας. 

— Έγώ πάλιν πιστεύω εις τό εναντίον, έ-
φώνησεν ή Ροζίτα. Γυνή άγαπώσα καί ά'φο-
σιωμένη δεν δύναται νά άπολέση εκείνον τόν 
οποίον ή καρδία της εξέλεξε. Απεναντίας ή 
γυνή, ώς σύντροφο; τοΰ βίου είνε η, φρουρός τοΰ 
συζύγου της καί άμύντρια κατά τών έχθρών 
του, είτε φανερών είτε κρυφών, διότι ή καρδία 
της τη υπαγορεύει ποΰ έγκειται ό κίνδυνος' διά 
τόν άγαπητόν της. Σκεφθήτε σινιόρ 'Αρεβάλο 
και σταθμίσατε πάν ό,τι σας είπον'καί' απαν-
τήσατε μοι. 'Ημείς είμεθα προωρισμένοι δι' 
αλλήλους. Έγώ πιστεύω εις τοΰτο! . '. . Μέχρι 
παραφροσύνης αγαπώ υμάς καί ιδού τώρα είμαι 
έτοιμη νά θυσιάσω τήν ζωήν μου δι' υμάς 

Πώς δέ δύναμαι νά σας καταστρέψω,'έάν γίνω ι 
σύζυγός σας, δούλη καί φρουρός μέχρι τού θα-
νάτου ! Σκεφθήτε όλον τοΰτο' καί απαντήσατε · 
μοι ακόμη καί μετά ενα μήνα. Τώρα ΰπόσχο-
μαι υμίν να μή έρχομαι πλέον 'έδώ όπως -
θλίβομαι καί παραπονούμαι, και διά τήν τύχην μου. 

-Ροζίτα, γινώσκω ακόμη τώρα καί θά σας 
απαντήσω. Δέν θά έπιτρέψω νά παρασυρθώ. 
Εκ πάντων τών γυναικών τάς όποιας συνήντη-

σα, άμεΐς είσθε ή πρώτη πρός τήν όποίαν αισθά-
νομαι άκατανόητόν τινα κλίσιν. Άλλ' έγώ 
κατέπνιξα αύτήν έν έμαυτώ . . . Έγώ δέν 
πρέπει νά αγαπήσω καί δέν δύναμαι . . . Εκεί-
νο όπερ αίσθάνομαι πρός ύμάς, δέν είνε αγάπη. 
Επεθυμουν νά μοι γίνηται άδελφή, σύντροφος. 

- Σκεφθητε και απαντήσατε, πάλιν είπεν 
η κόρη. Άφήσατέ με νά πιστεύω, νά ελπίζω . 

Η ροζίτα ηγέρθη.Ηγέρθη και ο Άρεβάλο. 
Ούτοι εβαδιζον σιωπηλώς, έξήλθον ε'κ τών δο-κών εις τήν όχθην καί ένταΰθα ή Ροζίτα άπε-χαιρέτισεν αυτόν. 

— 'Απέλθετε . . . είνε δυνατόν νά 'ίδωσιν 
ημάς όμοϋ. 

— Δέν φοβεισθε νά βαδίζητε μόνη ; 
, - δεν φοβούμαι, σινιόρ Άρεβάλο, έκ μηδε-

νός, απήντησεν αύτη ήρεμα. Έκ μηδενός έν τώ 
κοσμώ διότι και ο θάνατος δέν με έκφοβίζει. 

τωρα, πράγματι φοβούμαι . . . φοβοΰμαι ένεκα 
της απαντήσεως ύμών. Αύτη δύναται νά -ή φο-
βερωτέρα δι' έμέ άπό τόν θάνατον ! 

Ούτοι σιωπηλώς άπεχαιρετίσθησαν καί ελα-
βον διαφόρους διευθύνσεις. Ό Άρεβάλο συγ-

κεκινημένος καί βαρυθυμών έπέστρεψεν εις τήν 
οικίαν του. Ούτος έθεώρει έαυτόν ένοχον ένώ-
πιον ταύτης τής θαυμασίας νεάνιδος. 'Εκτός 
αυτοΰ ήδη ήρξατο ή πάλη μεταξύ των αίσθη-
μα των. 

V 
Μετά την νυκτερινήν τοΰ φάσματος, 

Οπερ εξεφοβιζε τούς έργάτας, τήν έπιοΰσαν ό 
Χουαν Αρεβάλο Καθησύχασε πάντας όρκισθείς 
οτι τό φασμα δέν θά επισκέπτεται πλέον τήν 
οικοδομουμένην γέφυραν. Ταχέως ή είκών τοΰ 
φάσματος εξηλείφθη έκ τών δεισιδαιμόνων 
κεφάλων πάντων τών εργατών. Ουτοι έλησμό-
νησαν ακόμη καί νά σκέπτωνται περί τούτου. 

Αλλ' αντί τούτο το φάσμα έπλήρωσε τάς 
σκεψεις καί τά αισθήματα αύτοϋ τοΰ άρχι-
τεκτονος. Τώρα καθ' έκάστην ώραν νυκτός τε 

και ημέρας τό φάσμα τοΰτο κατεδίωκε τόν 
Αρεβαλο. Ούτος σοβαρώς καί είλικρινώς έξη-
γηθη εις τήν Ροζίτα ν καί δέν έψεύδετο ειπών 
αυτην, οτι ουδεποτε έπί τής ζωής του παρεσύρ-
θη υπο γυναικός τινος καί ότι θεωρεί εαυτόν 
ανικανον νά αγαπά. Ευθύς μετά ταύτην τήν 

εξηγησιν παρ' αυτώ έπεφάνη ταραχή τις άντί-
φασις μεταξύ τού νοΰ καί τής καρδίας. Ούτος 
ηρωα εαυτόν, άρα γε πράγματι δύναται νά 

αφιερωση, όλον του τόν βίον είς τάς ώραίας 
τεχνας, τά πάν νά θυσιάση εις τήν κλίσιν του 
και το ταλαντόν του. Ή μυστηριώδης καί ά-
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ταύτην τήν νύκτα ούτος να υπαγη υπο τον 
εξώστην της όπως έξηγηθή. 0 Άρεβάλο απε-
φάσισε νά έκλέξνι τό δεύτερον καί αφου περιε-
πλανήθη άπ' ολίγον άνά τάς όδούς, περί τό με-
σονύκτιον πάλιν έπέστρεψεν είς τήν οικίαν της. 

Πρός εύτυχίαν του ή νύξ ην σκοτεινής εφ οσον 
είνε δυνατόν νά είνε σκοτεινή νύξ τις εν Ισπα-
ία. Ό Άρεβάλο εύρε τήν Ροζίταν άναμένουσα ν 
αύτόν έν τώ έξώστη. Διά βραχέων ούτος εξεθη-
κεν αυτή 'ότι μένει είς τήν πρώτην του αποφα-
σιν, διότι είνε πεπεισμένος ότι πρέπει νά απο-
οεύνη τάς γυναίκας, διότι έξηγεΐ τήν προρρησιν 
τής γραίας κατ' αύτόν τόν τρόπον, ουχί δε ό-
πως θέλη νά έξηγήση, αυτήν ή Ροζίτα. 

— Όπως με σώση γυνή τις, είπεν ούτος, 
έπρεπεν νά ευρίσκομαι είς δυσχερείς η λυπηρας 
περιστάσεις. Μέχρι τοΰδε δέν έδοκίμασα παρο-
μοιόν τι, έάν δέ έπιτύχω νά άποπερατωσω τον 
βίον μου, θά έξασκήση μάλλον κακήν επιρροην, 
θά μέ καταστρέψη. Προτείνω ήμϊν τήν αγαπην 
μου ώς αδελφού, τήν φιλίαν μου αλλ ως σύ-
ζυγος ούτε υ μ εις ούτε ετέρου ουδεποτε θα μοι 
παραστή. 

Ή Ροζίτα ουδόλως απήντησεν. Αυτη ιστα-
το έν τώ έξώστι στηριζομένη έπ'αυτοΰ και 

κεκλιμένη πρός τόν Άριβέλο. Μετά μακράν 
σιωπήν αύτη είπεν· 

_ Ύπόσχεσθε, ότι θά ερχησθε ενίοτε ; 
Ό Άρεβάλο μετ' αισθήματος απήντησεν αυ-

τή ότι τό πάνέξ αύτής τής Ροζίτας εξαρτάται. 
'— Άφής στιγμής άπεφασίσαμεν οτι ειμε-

θα άπλοΐ φίλοι η αδελφός καί άδελφή, είμαι 
έτοιμος νά ερχωμαι καθ' έκάστην. Δεν φοβου-
μαι παντάπασιν. 
' — Θελήσατε νά μοι γένητε άδελφος ; 
Συγκατανεύω ! ήρέμα καί πράως, έψιθυρισεν η 
Ροζίτα καί προσέθηκεν Μέχρι τής επανόδου, 

, εως αυριον ! ! 

Καί πραγματικώς, έκ τής έπιούσης ημερας 
, ό Άρεβάλο ηρξατο συχνότερον νά έπισκέπτηται 

τόν γέροντα Ταλαβέρα. Ή πρός την εγγόνην 
, του συμπεριφοά τοΰ Άραβέλο ην τοιαύτη ωστε 
- ούτε ή' μήτηρ, ούτε ό πάππος ήδύναντο να υπο-

θέσωσιν αύτόν ώς ζητώντα τήν χείρα της Ρο-
ζίτας. Ό βίος τού Άρεβάλο έπ' ολίγον μετε-

, βλήθη. Ώς πρότερον ουτος διήρχετο ολην την 
ημέραν έπί τοΰ ταχιρρόου Ταχώ εν τη οικοδομη, 

καθ' έκάστην δέ έσπέραν έν τή οικογένεια των 
νέων του φίλων όπου πάντες -ήγάπων αυτόν. 
Ακόμη καί άν ήτα ούτος μνηστής της Ροζι-
τας η σύζυγός της, αί σχέσεις του πρός τήν 
μητέρα η τόν πάππον της ' καί ετι προς τόν 
άδελφόν της δέν ' ήδύναντο νά ώσιν ακόμη εγ-
καρδιώτεραι. Ό άρχιτέκτων έν τή οικία του 

παισία πρόρρησις τής γραίας ην ούτος έξεμυστη-
ρεύθη είς τήν νεάνιδα, τώρα ακουσίως καί οΰ-
τος έπεθύμει νά έξηγήση ούτως ώς εξήγει αύ-
τήν ή Ροζίτα. Καί πράγματι, διατί πάλιν νά 
νομίζη οτι αυτη ή νεάνις 'θά άπωλέστι αύτόν, 
ούχί δέ σώση ; Έπί δύο "εβδομάδας ό Άρε-
βάλο έπάλαισε καθ' εαυτού καί ή ταραχή αύτη 
τής ψυχής του έπί πολύ έβλαπτε τάς ένασχο-
λησείς του. Ό Άρεβάλο άπεφάσισεν ότι ήδύνα-
τό νά άγαπά τήν Ροζίταν ακόμη ότι αισθάνε-
ται πρός αυτήν νέον τι μέχρι τοΰδε άγνωστον 
αίσθημα, άλλ' ότι έπρεπε νά θυσιάση τήν νεά-
νιδα, νά προσφέρη αυτήν ώς θυσίαν είς τήν 
κλίσιν του ώς καλλιτέχνου. 

Κατά τινα έορτήν ότε ό Άρεβάλο έσχόλαζεν 
υπήγεν είς τήν οίκογένειαν τού Ταλαβέρα. Ού-

τος παρετήρησεν έν τή Ροζίτα μεγάλην μετα-
βολήν. Αυτη έπ' ολίγον κατά τό πρόσωπον ήλ-
λοιώθη καί τό βλέμμα αύτής δεν ην τό πρότε-
ρον—άκαμπτον καί ΰπερήφανον—αλλά Ολιβερόν 
καί ήρεμον. Ώς νά κατέβαλεν αυτήν πράγμα 
τι ή ένίκησεν αυτήν, Ωτε είσήλθεν ούτος είς 
τήν οικίαν τοΰ πατρός της αύτη άνέζησεν, τό 
πρόσωπον της έρυθρίασεν, οί ωραίοι της οφθαλ-
μοί άπήστραψαν,—καί έν αύτοίς ό νεανίας ά-
νέγνω έρώτησιν. έμπαθή, βαρεϊαν . . . Ούτος 
εννόησε, κατά πόσον αυτη υπέφερε έν τω χρο-
νικώ τούτω διαστήματι καί οτι αναμένει την 
τελικήν άπόφασιν τής τύχης της. Έπί στιγμήν 
καί ό Άρεβάλο έταράχθη, ήσθάνθη έαυτόν ήτ-
τηθέντα καί ετοιμον νά ειπη είς τήν νεάνιδα 
παντάπασιν εναντίον εκείνου όπερ έσκέπτετο 
νά άνακοινώστι έλθών είς τήν οικίαν της. Ού-
τος διήλθε τήν έσπέραν μεθ' όλης τής οικογε-
νείας αλλά δέν ήδυνήθη νά έξηγηθή μετά τής 
Ροζίτας. Ή νεάνις όμως εύρε στιγμήν κατάλ-
ληλον καί έψιθύρισεν είς τόν Άρεβάλο οτι τό 
μεσονύκτιον αναμένει αύτόν έν τω έξώστη, της. 

Τό πανάρχαιον έθος όλης τής 'Ισπανίας δυ-
νάμει τοΰ όποιου οι νέοι μνηστηρες η απλώς οι 
έρασταί διελέγονται όλην τήν νύκτα δέν ήτο 
δυνατόν νά φανη είς τόν Άρεβάλο παράξενόν τι, 
Χιλιάκις ούτος έβλεπε ν έν ταϊς όδοϊς πολλον. 
πόλεων τοιαύτας νυκτερινάς δυάδας, διαλεγο 
μένας πρός άλλήλας, μέχρι τής αυγής η μέ-
νεάνις έν τω έξώστη ό δέ εραστής έν τή όδώ 
Έν τούτοις ό Άρεβάλο άπό τής νεανικής τοι 
ηδη ηλικίας πάντοτε έλεγεν οτι ό ίδιος ούδε 

ποτε θά ύποπέση είς τοιαύτην θέσιν, διότι οΰ 
δέποτε ουδεμία νεάνις θά άναγκάστί αύτόν να 
ύπάγη υπό τόν έξώστην. Άλλά τώρα έπρεπε 

νά έκλέξη : η ή Ροζίτα έκ νέου νά άρχίση 
κρυφίως νά άπέρχηται είς τήν οίκοδομήν και 
τις τών εργατών νά τήν ίδη καί πάλιν πάντες 
έκ τής δεισιδαιμονίας νά' τρομάξωσιν, ή πάλιν 
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Ταλαβερα εγενετο υιός, αδελφός, έγγονος. Ού-

τος έπί τοσούτον ήγάπησεν, έσυνείθισε ταύτη 
τήν οίκογένειαν, ώστε δυσκόλως θά ήδύνατο νά 
ζήση τώρα άνευ αύτής. Ή καρδία του, άπασα 
αί σκέψεις του ανήκον τώρα είς τό έπιχει-
ρτ,θέν έργον καί εις τήν νεάνιδα. Ή γέφυρα 
καί ή Ροζίτα έπίσης ήσαν άοεσταί τή ψυχή του, 

Τό πρός τήν Ροζίταν αί'σθημά του ήν ίσχυρώ-
τερον τοΰ φέροντος τό όνομα ά γ ά π η. Τούτο 
δέν ήτο πάθος, άλλ' αίσθημα ήρεμον, άμέρι-
μνον, βαθέως έγκεχαραγμένον έν όλη του τή 
υπάρξει. Ό Άρεβάλο έκάλει αυτό φιλίαν, άλλ' 
ηπάτα έαυτόν. Ούτος έμαθεν οτι ή Ροζίτα ά-
πεφάσισεν άπαίσιόν τινα άπόφασιν. Έσπέραν 
τινά ήλθεν είς τήν οικίαν του ό γέρων Ταλαβέ-
ρας έπί τοσούτον τεταραγμένος ώστε ό Άρε-
βάλο αμέσως εννόησε τόν σκοπόν τής έπισκέ-
ψεώς του. Ό νέος αρχιτέκτων δέν διεψεύσθη. 
Ό Ταλαβέρα ήρξατο τήν έξήγησίν του καί έ-
ποίησε μακρόν πρόλογον περί τών προτεοημά-
των τής έγγόνης του, είτα δέ μετά τρόπου ή-
ρώτησεν, όποια αισθήματα έχει ό Άρεβάλο 
πρός τήν Ροζίταν. 

Ό Άρεβάλο σαφώς, είλικρινώς καί έμπαθώς 
έξέθηκε τό πάν. 

— Έάν έν τω κόσμω υπάρχη νεάνις, έπέ-
ρανεν ούτος τόν λόγον του, μεθ' ής θά άπεφά-
σιζον, παρά τάς προρρήσεις τής γραίας νά συν-
δέσω τήν τήχην μου μέχρι τοΰ θανάτου, αύτη 
είνε' ή Ροζίτα. Άλλ' έγώ φοβούμαι . . . Ακό-
μη έν τω εύαγγελίω άναφέρεται ((μη κρύπτεις 
έν τή γη τό τάλαντόν σου τά δοθέν σοι άνωθεν. 
"Αναψον τήν λυχνίαν σου όπως πάντες ίδωσιν 
αύτήν μη δέ κρύπτεις αυτήν». Πέποιθα ότι 
τό συνοικέσιον καί ό μετά γυναικός δεσμός μου 
θά πνίξωσι τό τάλαντόν μου καί θά μεταβάλ-
λωσι τήν πρόσκαιρόν μου ύπαρξιν είς οΰτιδανήν 
καί άσήμαντον έγκαρτέρησιν τοΰ τέλους μου. 
Ό καλλιτέχνης δέν πρέπει νά έχη οίκογένειαν 
καί φροντίδας περί αύτήν. 

Ό Ταλαβέρα λίαν λεπτώς έξέθηκεν είς τόν 
αρχιτέκτονα, ότι ή έγγόνη του θά λάβη μεγά-
λην προίκα διά τής όποιας θά δύναται άνευ 
πολλής φροντίδος νά ζή. Ό γέρων τό ήμισυ 

της μεγάλης του περιουσίας προύτίθετο νά δώ-
ση είς τήν έγγόνην του. 

— Τί είνε τά χρήματα, κόνις ! άνεφώνησεν 
ο Άραβέλο Ή δόξα διά πάντων τών χρημάτων 

:οΰ κόσμου δέν άγοράζεται. 
Ό Ταλαβέρα λίαν έλυπήθη καί έπί τέλους 

ανήγγειλεν είς τόν νέον, οτι απεφάσισε νά ποιή-
ση τά ασύνηθες τοΰτο καί σχεδόν άνάρμοστον 

διάβημα—νά προτείνη μόνος του τήν χείρα 
ης έγγόνης του—ένεκα τοΰ ότι ή Ροζίτα ζη-
τεΐ άμεταθέτως νά δεχθή τό μοναχικάν σχήμα. 

— Ό κόσμος άνευ τοΰ Χουάν Άρεβάλο είνε 
μαύρος δι' αύτήν, είπεν ό γέρων μετά δακρύων 
είς τούς οφθαλμούς, καί διά τοΰτο ημείς θά 
άναγκασθώμεν ζώσαν έτι νά θάψωμεν τήν 
δυστυχή μας νέαν. 

Ή είδησις αύτη λίαν έθλιψε τόν Άρεβάλο. 
Ότε ό γέρων άπήλθεν, ούτος έφ' όλην τήν νύκτα 
ηρώτα έαυτόν διατί δέν θέλει τήν Ροζίταν 
σύντροφον τοΰ βίου του καί συγχρόνως διατί-
δέν θέλει νά ϊδη αύτήν μοναχήν. Πόθεν προέρ-
χεται ό οξύς ούτος πόνος έν τή καρδία του,όταν 
άπλώς σκεφθη ότι ή Ροζίτα έγκαταλείπει τήν 
ματαιότητα τού κόσμου έξ αγάπης πρός αύτόν. 

Αί σκέψεις τοΰ Άρεβάλο είς ούδέν έληξαν 
αποτέλεσμα. Τήν έπιοΰσαν ούτος έξηγήθη μετά 
τής Ροζίτας καί ήρξατο νά παρακαλη αυτήν νά 
άναβάλη τήν πρόθεσίν της έως ού άποπερατώση 
τήν οίκοδομήν του. 

— "Οταν άποτελειώσω τήν γέφυραν καί 
απέλθω έκ τοΰ Τολέδου είς έτέραν πόλιν, όπως 
ζητήσω έργασίαν δύνασθε νά είσέλθητε είς μο-
ναστήριον. 

— Έγώ μόνη ουτω προδιέγραψα, ήρέμα 
είπεν ή Ροζίτα. Απεφάσισα νά δεχθώ τό μο-
ναχικάν σχήμα ακριβώς καθ' ήμέραν γίνωσι 
τά εγκαίνια τής θαυμασίας υμών οικοδομής. 

VII 
Παρήλθον άκόμη τρεις μήνες, ή γέφυρα' έ-

πλησίαζεν είς τά πέρας. Απέμεινε μόνον περί-
που μιάς οργιάς εργασία όπως άποτελειωθη τό 
κέντρον τής υψηλής άψίδος. 

Μίαν ήμέραν ό Άρεβάλο ότε έβάδιζεν έπί 
τών δοκών τής γεφύρας άπεφάσισε νά παρα-
τηρήση τήν οίκοδομήν άπό μακράν, έκ τοΰ πο-
ταμού. Τήν ιδίαν έσπέραν είσελθών έντάς άκα-
τίου απήλθεν όπως θαυμάση τό έργον τής με · 
γαλοφυίας του. "Ενεκα τοΰ ταχέος ρεύματος, 
ό Άραβέλο δυσκόλως διήλθεν όπό τούς δοκούς 
τοΰ ύποβαστάγματος καί έπέστοεψεν είς τήν 
οικίαν του τεθορυβημένος. 

Τήν έπιοΰσαν κατά τήν αύγήν προτοΰ έτι 
συναθροισθώσιν οί έργάται, ούτος άπήλθεν είς 
τήν οίκοόομήν, έπιμελώς καί ποοσεκτικώς πα-
ρετήοησεν όλον τά εργον καί έπιμελώς έμέτρα 
τήν γέφυραν κατά πάσας τάς διευθύνσεις. Έ-
νόμιζέ τις οτι ούτος έζήτει νά ψαύση ιδιαιτέ-
ρως έκάστην λιθίνην πλάκα. 

"Οτε συνηθροίσθησαν όλοι οί έργάται, ούτος 
αποσυρθείς έν τή οικία του, έλαβε τά σχέδια 
καί τά ίχνογραφήματά του καί επιμελώς πα-
ρετήρει αύτά. "Ηρξατο έκ νέου νά σχεδιάζη, 
είτα υπελόγιζε καί μετά ταύτην έφ' όλην ώ-
ραν διέμενεν άκίνητος έπί τής τραπέζης του 
στηρίζων τήν κεφαλήν έπί τής χειρός του. Είτα 
περί τό εσπέρας ταχέως ήγέρθη καί δρομαίως 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 
Ή νεάνις ώχρίασεν έλαβεν αύτόν τής χειράς 

καί σταθερώς έπρόφερε· 
— Τούτο ουδέποτε έγώ θά έπιτρέψω ! Εί-

πέτε, είπέτε, τί συνέβη υμΐν άγαπητέ μοι Ά -
ριβέλο . . . 

(Επεται τό τέλος) 

Ο Κ Α Τ Α Π Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ 
Ό έπί άμμιόδους παραλίας τής Σκωτίας βα-

δίζων οδοιπόρος καί μακράν τυγχάνων τοΰ αι-
γιαλού, αισθάνεται αίφνης ότι άρχίζει μετά δυ-
σκολίας νά βαδίζη Τό έδαφος υπό τούς πόδας 
του είναι ώς πίσσα, τά δε υποδήματα αυτοΰ 
προσκολλώνται έπ' αύτοΰ. Ένώ ή παραλία είνε 
ξηρά, μόλις άνασύρει τούς πόδας πληρούται άμ 
μου τό ΰπ' αυτού έκβαθυνθέν μέρος. 

Έν τούτοις ούδεμίαν τά βλέμμα αύτοΰ πα 
ρ α τηρεί μεταβολήν, άπ εναντίας ή ακτή είνε 
λεία καί ήρεμος, ή δέ άμμος πανταχού παρ ε-
χει τήν αύτήν ό'ψιν. Ό οδοιπόρος έξακολουθε' 
προχωρών καί προσπαθών νά πλησιάση προς 
τήν άκτήν. Άλλά βαθμηδόν αισθάνεται ότι οι 
πόδες αύτοΰ καθίστανται βαρύτεροι μάλλον 
καί μάλλον καί βλέπει δτι όλοέν βυθίζονται έν 
τή άμμω· πρός ώραν ΐσταται όπως κατίδη τήν 
όδόν. Αίφνης προσβλέπει τούς πόδας του, άλλ' 
οί πόδες .του έξηφανίσθησαν έν τή άμμω! Ανα-
σύρει αυτούς έπαλλήλως έκ τής άμμου· θέλει 
νά έπανακάμψη πρός τά οπίσω, άλλά επί μάλ-
λον βυθίζεται. Ή άμμος ήδη έφθασε μέχρι τών 
σφυρών. 'Ορμά πρός τά αριστερά, άλλ' ή άμ-
μος άνήλθε μέχρι τών κνημών. 'Ορμά πράς τα 
δεξιά, αλλ' ή άμμος άνήλθε μέχρι τών γονά-
των. Τότε μόλις αναγνωρίζει οτι ευρίσκεται 
έπί τής κινητής άκτής (greve mouvante) καί δ-
τι υπ' αύτόν υπάρχει τό στοιχεΐον, έφ' ού ό άν-
θρωπος δέν δύναται νά βαδίζη, ό δέ ιχθύς νά 
κολυμβά. Έάν φέρη φοοτίον, ρίπτει αύτό καί 
ανακουφίζεται πρός στιγμήν, ώς τά κινδυνεύ-
οντα πλοία. 

Άλλ' είς μάτην διότι ή άμμος άνήλθεν υ-
πέρ τά γόνατα. Προσπαθεί ν' άπαλλαγή τής 
άμμου, άλλ' αυτή ΰψοΰται άδιαλείπτως. Έάν 
ή άκτή άπέχη η είνε έρημος θά καταβυθισθή 
ό ταλαίπωρος, καταδικάζεται είς τόν φρικώδη 
ένταφιασμόν, τόν μακρόν, τόν άνέφικτον,τόν ό-
ποιον μηδέ νά έπισπεύση μηδέ νά βραδύνη κα-
τορθοΐ, τόν ένταφιασμόν, όστις καταλαμβάνει 

' τόν άνθρωπον ορθόν, υγιά, ελεύθερον, οστις πα-
ρασύρει αύτόν έκ τών ποδών, οϊτινες όλοέν βυ-
θίζονται έν τη άμμω, όστις βραδέως έκάλυπτε 
τόν άνθρωπον έπιτρέπων αύτώ, ίνα βλέπη τόν 
ορίζοντα, τάς εκτενείς πεδιάδας, τά παραπλέ-

εφυγεν έκ τής οικίας. Εκίνησε νά περιπα τή 
εις τούς δρόμους ώς νά έβάδιζε διά λίαν σπου-
δαίαν καί κατεπείγουσαν έργασίαν καί άπήλθεν 
εις τήν καθεδρικήν έκκλησίαν. Έπάτησεν υπό 
τούς υψηλούς καί σκοτεινούς θόλους, έστημά-
τισεν ως νά μετέβαλε σχέδιον καί ήπόρησεν ότι 
ευρίσκεται έν τή εκκλησία. Προσεύχου ώς νά 
τώ υπηγόρευε φωνή τις μυστηριώδης. Άργά 
εινε πλέον ! Σύ πρότερον δέν έπραττες τοΰτο! 
Πώς δέ νά παρακαλέσω τόν βεόν όπως έκτελέ-
ση θαΰμά τι . . . . 'Αραγε δέν θά ητο θαύμα.... 
εν τφ κόσμω όμως δέν συμβαίνουσι θαύ-
ματα . . . Άλλ' έάν ύπάρχουσι ; . . . Ό Άρε-
βάλο ήσύχως περιήλθεν όλην τήν έκκλησίαν. 
Έν αύτη δέν υπήρχε πολύς λαός. Έδώ, εκεί,, 
εν τοις τμήμασι έφαίνονται μέλαιναι γυναικεΐαι 
μορφαί, γονυκλινεΐς πρό τών θυσιαστηρίων, έ-
παϊται τινές ΐσταντο παρά τήν είσοδον, μονά-
χοι τίνες καί καπουτζΐνοι άνέμενον πρό τοΰ 
θυσιαστηρίου. Ό Άρεβάλο ένεθυμήθη τήν πρώ-
την του συνέντευξιν μετά τής Ροζίτας έν έκεί-
νω τώ τμήματι όπερ αύτη έκάλεσεν ίδικόν της 
και δπου ούτος μέχρι τοΰδε δέν υπήγε συμφω-
νως πρός τήν ύποσχεσιν ήν τή έδωκεν. Τώρα 
ουτο; ταχέως κατ' εύθειαν έπορεύθη είς τοΰτο 
το τμήμα. Έζήτησε νά ευρεθή έν αύτώ. "Ισως 
εκεί έν τώ τμήματί της νά εύρη τήν ήσυχίαν 
τής ψυχής του, νά πεισθή δτι ό'περ ήσθάνετο 
'ην απλή ταραχή, δτι τό πάν δύναται νά διορ-
θωθή. Ό Άρεβάλο εύρε τό τμήμα τοΰτο κενόν. 
Έπλησίασεν είς αύτά τά θυσιαστήριον καί έγο-
νυπέτησεν είς τάς βαθμίδας του. Ούτος ένεκα 
τοΰ δτι έκλινε τήν κεφαλήν καί έσταύρωσε τάς 
χείρας του ώμοίαζε πρός άνθρωπον βεβυθισμέ-
νον είς θερμην ποοσευχήν. Έν τούτοις ούτος 
δέν προσηύχετο άλλά προσεβλήθη υπό άπαι-
σίου τινός, φοβερού, ανέλπιστου 

Ό Άρεβάλο έπί τοσούτον ήν βεβυθισμένος 
είς τάς θλιβεράς σκέψεις του ώστε ακόμη δέν 
παρετήρησεν ότι παρ' αύτόν καί έν τή αυτη 
σειρά έγονυπέτησε γυνή τις. Ούτος συνήλθεν 
είς έαυτόν μόνον τότε ότε ή χειρ γυναικός 
ήψατο ήσύχως τοΰ ώμου του. Ούτος ύψωσε τήν 
κεφαλήν του καί έν ταϊς πτυχαϊς τής διά τρι-
χάπτων κεκοσμημένης καλύπτας έξαίφνης έγνώ-
ρισε τήν αύστηράν φυσιογνωμίαν τής Ροζίτας. 

— Παραβάτα τής υποσχέσεως ! ήρέμα καί 
ήπίως έπρόφιρε μετά μειδιάματος ή νεάνις. Τί 
ζητείτε έδώ ; 

— Ροζίτα έφώνησεν ό Άρεβάλο ευχαριστώ 
τόν θεόν δτι σάς ώδήγησεν έδώ. Έγώ απόλ-
λυμαι ! . . . Ενώπιον υμών ΐσταται είς κατα-
δικασθείς είς θάνατον. Μετά μίαν τό πολύ δύο 
εβδομάδας έγώ πρέπει νά άποχαιρετίσω τοΰτον 
τόν κόσμον. 
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οντα πλοία, τά πάντα. Ό βαθμιαίος καταβυ-
θισμός είναι ό τάφος όστις αναβαίνει εκ τών 
εγκάτων τής γής όίκην άπαισίας πλημμύρς;. 
'Εκάστη στιγμή επιταχύνει τόν άδυσώπητον 
ένταφιασμόν. Ό άθλιος πειράται νά καθίση, 
νά πλάγιάση, νά έρπύση, άλλά άντί νά άπαλ-
λαχθή, βυθίζεται μάλλον, μάλλον. 'Εγείρεται 
ΰψαυχενίζει . . . βυθίζεται. 'Ολολύζει, έπικα-
λεϊται βοήθειαν . . . βυθίζεται. Κραυγάζει πρός 
τόν ούρανόν, διαστρέφει τούς βραχίονας α-
πελπίζεται . . . βυθίζεται. 

'Ιδού αύτό; έν τή άμμω μεχρι τής κοιλί-
ας. Ή άμμος φθάνει είς τό στήθος, καί ό 
άνθρωπος μεταβάλλεται είς προτομήν. 'Εγεί-
ρει τάς χείρας, άφίνει στεναγμούς μανιώδεις, 

συντρίβει τούς όνυχας έπί τής ακτής, πειράται 
νά κρατηθή τής τέφρας ταύτης, στηρίζεται 
έπί τών άγκώνων, όπως απαλλαγή τής μαλα-
κής ταύτης θήκης καί κλαίει, φρενητιών μετά 
λυγμών. Άλλ' ή άμμος αναβαίνει εις τούς ώμ-
μους, είς τόν λαιμόν καί μόνον φαίνεται τό 
πρόσωπον. Τό στόμμα! κραυγάζει . . . ή άμμος 
πληροί αύτό. Οί οφθαλμοί βλέπουσιν έτι, άλλ' 
ή άμμος κλειεί αυτούς. 'Ιδού ή νύξ. "Επειτα 
τό μέτωπον έλαττοΰται, καί μικροί τίνες βό-
στρυχοι πετώσιν όπερ τήν άμμον. Αίφνης ή 
μία τών χειρών εξέρχεται άπό τής γης διατρυ-
πώσα τήν άμμον, κινείται σπασμωδικώς καί 
αφανίζεται. Φρικώδες τέλος. 

ΝΕΟΝ Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν Κ Α Ι Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ε Ι Ο Ν 
Ο ΕΡΜΗΣ 
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ΕΝ Β Ω Λ Ω 

'Οδός Ερμου άριθμός 64 . 

Τό ανωτέρω κατάστημα πλουτισθέν εσχάτως έκ τών όνομαστωτέρων εργοστά-
σιων της Ευρώπης θαμβόνεί πάντα έπίσκεπτόμενον αύτό. πάντες οί έν Βώλω, Πη-
λίω καί έν γένει έν Θεσσαλία δύναται νά προμηθεύωνταί έξ αυτοΰ παν κόσμημα 
μέ έκπτωσίν 30 ο)ο. 

Aι τ ιμα ι ώρισμέναι προκαταβαλλόμεναι πάντες. 
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Εργασία καλλιτεχνική άμιλλωμένη μέ τάς τών καλλιτέρων Ευρωπαϊκών. Οί 
δυσκολώτεροι χαρακτήρες καί τά μάλλον ιδιότροπα γοΰστα εκεί μόνον ίκατοποιοϋν-

ται. Ό φωτογραφηθείς άπαξ γείνεται πελάτης καί έκ τών θερμωτέρων υποστη-
ρικτών, τοΰ καλλίστου τούτου καί μοναδικού έν Πάτραις φωτογραφείου ό Παρθενών. 


