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Πλησιάζε ι χρόνος αφόϊΟυ ή νόσος ο-
στρακιά μαστίζει την Λολίν μας* τελευ
ταίους μάλιστα έ'λαβ'ε μεγάλην έξάπλίυσα', 
έκ της όποιας απέϋανον πολλά παιδιά. Ή 
οστρακιά η σκαρλατίνα (κεντροΰδι κοι
νώς καλούμενον,) είναι ασθένεια κυρύος 
των παιδιών πλην προσβάλλει συχνά και 
τους μεγάλους* είναι άρρ-ώστια πολύ βα
ρεία, πολύ κακί] και πολύ επικίνδυνος* πο
λύ περισσότερον επικίνδυνος από οσον έκ 
πρώτης όψεως μας φαίνεται, δκ>τι εχει 
πολλάς κακάς συνεπείας. Πολλά από τά 
παιδιά τά όποΐα γλυτώνουν από την ι
δίαν άσθένειαν, παθαίνουν ύστερα από 
νεφρίτιδα και πρίζονται, άλλα αργούν 
πολύ νά δυναμώσουν και μένουν καχε
κτικά, άλλα βγάζουν χοιράδες (χελωνά-
ρια) και σχηματίζονται αποστήματα, και 
μερικά ημπορούν νά καταντήσουν και 
φθισικά! 

Ή οστρακιά είναι αρρώστια κολλη
τική. Δεν είναι δηλαδή κανένα άγνωστον 
και άνεξήγητον κακόν, αλλά μεταδίδεται 
από τον ενα εις τον άλλον, δηλ. κολλά. 
Ή οστρακιά κολλά εις όλος τάς περιό
δους ή τά στάδια της διαρκείας της* ή 
οστρακιά κολλά ευθύς από της πρώτης 
εισβολής της και πριν ακόμη φανερωθη 
τό εξάνθημα* κολλά καθ* όλη ν την δι-
άρκειάν της, κολλά ακόμη και όταν θ ε -
ραπευθή ό άρρωστος και σ η κ ω θ ή από τό 
κρεββάτι .Κολλφ προπανίων από τά φλέγ
ματα τον σίελον την μύξαν τά ούρα και 
τάς ακαθαρσίας εν γένει των πα ιδ ιών αλ
λά κολλά και από τά ρούχα τά σκεπά
σματα τού αρρώστου και από όσα πράγ
ματα μετεχειρίσθησαν οί άρρωστοι κα
τά τό διάστημα της ασθενείας των, και 
έν γένει από όσα πράγματα ήλθον εις 

Συνέχεια εις τό εσαθεν 

^ ^ Κ κ ^ 

οΐαν δήποτε έπαφήν με τον άρρωστον. 
Έ ζ όλίον τούτων γίνεται ηανερόν ό

τι μέ όλίγην προσοχήν δυνάμεθα νά ά-
ποηύγωιιεν την νόσον και ότι ε?ς τό χέ
ρι μαςεΐνε και νάτήν έξαλείφοψεν γρή
γορα καΐ εύκολα φθάνει μόνον όλρι μα
ζί* νά Οελήσοψεν και όλοι μαζύ νά κά-
μωμεν όσα ή επιστήμη και ή πείρα μας 
νπαγορεύουσι. 

Πρέπει λοιπόννά προ(( υλαττο>μεϋα καΐ 
νά ϋεραπευώμεΟα. τηρονντες τάς έξης 
οδηγίας κ$ί έπιστημονικάς παραγγελίας: 

Και όσοι μεν δεν εχομεν άρρωστον 
πρέπει: 

1) Νά μή ε ισερχώμεθα εις σπήτια 
πού. έχουν ή είχον προ ολίγου καιρού 
'δρρίοστον εστοο και ελαφρά, έστω και 
άν δεν εΐναι βέβαιον ότι έχει αυτήν την 
αρρώστια, διότι πολλάκις τό έλαφρόν ε
ξάνθημα περνά άπαρατήρητον και δεν 
φαίνεται ότι τό παίδι έχει αυτήν τήν αρ
ρώστια* Μολονότι δε τήν έχει ελαφρά, 
εντούτοις δυνατόν νά τήν μεταδώση βα
ρέως εις άλλα παιδιά. 

2 ) Χάριν προφυλάξεως και μάλιστα 
όταν υπάρχουν εις τήν συνοικίαν κρού
σματα, πρέπει νά καθαρίζωμεν καλώς 
τό σπήτι ραντίζοντες αυτό μέ διάλυσιν 
φαινικού οξέως και νά βάζωμεν τά παιδιά 
νά κάμνουν γαργάρα μέ βύρακα ή βορι-
κόν οξύ ή μέ ύπερμαγγανικόν κάλι, ή μέ 
έτέραν άντισηπτικήν διάλυσιν, συμβου
λευόμενοι τον Ιατρόν, διότι από τό στό
μα κολλφ κυρίως ή αρρώστια. 

"Οσοι δε εχομεν άρρωστον πρέπει: 
3 ) Νά μή κρύπτωμεν τούτο, αλλά ά

μα άδιαθετήση τό παίδι και πρίν ακόμη 
φανερωθΐ) άν εΐναι ή δεν εΐναι οστρακιά 
νά τό ξεχωρίζω μεν διά κάθε ένδεχόμενον 
από τά άλλα παιδιά και νά βάζωμέν όλα 
τά παιδιά νά κάμουν γαργάρα όπως α
νωτέρω εϊπομεν. 

τοϋ έτερου Εξωφύλλου 
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"Οχι μόνον δ 9 έκ των λόγων τό ωφέλιμο ν και 
χρήσιμον πρέπει νά προσλαμβάνη ό εις άρετήν 
προκύπτων, άλλα και έκ των θεαμάτων και 
πραγμάτων νά συνάγη τό οικεΐον και χρήσιμον 
μιμούμενο; τον Αισχύλο ν, ό όποιος έν τοις Ί -
σθμικοΐς άγώσι θεώμενος αγώνα πυκτών, δτεο 
εις έξ αύταη έπλήγη υπό του αντιπάλου, οί δε 
θεαται έρρηξαν κραυγήν, εΐπεν εις παρακαθή-
μενον «Όρας οίον ή άσκησίς έστιν; ό πεπληγώς 
σιωπά, οί δέ θεώμενοι βοώσιν». Ό δέ Βρασί
δα; συλλαβών μΰν τινα τρώγοντα τά σϋκα και 
δηχθείς υπ 3 αύτοΰ τον άφήκεν ειπών καθ ' εαυ
τόν Οτι ουδέν είναι τόσον μικρόν και ασθενές, 
τό οποίον νά μή δύναται νά σ ω θ η , εάν τολμά 
νά ΰπεραίπίση τον εαυτόν του. 'Ο δέ Διογέ
νης ιδών τινα έκ του ποταμού ταΐς χερσί πί-
νοντα έξέβαλεν έκ της πήρας τό ποτήριον. Έ κ 
τών παραδειγμάτων τούτων βλέτομεν δτι ό μεν 
Αισχύλος δεν προσέχει εις τον θόρυβον και τάς 
φωνάς τών θεατών, αλλά προσπαθεΐ έκ του 
παθήματος τοϋ πΰκτου νά έξαγάγη συμπεράσμα
τα και διδάγματα χρήσιμα περι τών αποτελε
σμάτων της ασκήσεως* ό δέ Βρασίδας δεν δίδει 
ουδεμίαν σημασίαν είς τό έκ του δήγ
ματος άλγος, αλλά διδάσκεται τί δύναται νά 
κατορθώση και ό ασθενή; διά τή ; τόλμης' ό 
Διογένης φιλοσοφεί περί τών απολύτως αναγ
καίων τω άνθρώπω και ευρίσκει δτι ταύτα μεν 
ει να ι ελάχιστα, πλείστα δέ τά περ ιττά. Πόσα 
τφ οντι περιττά και μάταια κατά τον βίον τού
τον επιζητεί ό άνθρωπος! 

Μόνον ή περιστολή τών επιθυμιών και τοϋ 
εγωισμού άγει τον άνθρωπον εις τήν αληθή εύ-
δαιμονίαν. Τότε μόνον ό άνθρωπος καθίσταται 
τώ δ'ντι έλεύίϊερος, όταν καταστή κύριος τών 
επιθυμιών και του έγωϊσμοΰ. Λέν πρέπει νά 
θέτωμεν τας επιθυμίας και τό έγώ ημών υπερά

νω του ηθικού νόμου, αλλά νά ύποδουλώνω-
μεν ημάς αυτούς εις τον νόμον τούτον, δν δ 
απόστολος Παύλος καλεί γραπτόν έν ταΐς καρ-
δίαις ημών. Οι νέοι, λέγει ό ΙΙλούταρχος, άπαλ-
λαττόμενοι τών παιδαγωγών και διδασκάλων, 
εξ αμάθειας περιέρχονται υπό τό κράτος χειρό
τερων δεσποτών, τών αχαλίνωτων επιθυμιών 
αϊτών. 'Αλλά πίς φρόνιμος νέος πρέπει νά 
θεωρή ώς άρχοντα και κύριον εαυτού τό λογι-
κόν., έάν θέλη νά λογίζηται ελεύθερος. Διότι ό
πως πολιτική ελευθερία δεν είναι ή αναρχία, 
οΰτω και ηθική ελευθερία δεν είναι τό ένεργεΐν 
και πράττειν παρά τον ηθικόν νόμον, αλλά τό 
συμμορφοΰσθαι προς τον νόμον τούτον. Μόνον 
αι πράξεις τών λογικών άνθρά>πων έκπηγάζου-
σιν έκ τής ελευθέρας βουλήσεως αυτών, έν ω αί 
τών παραλόγων πράξεις είναι αγενείς και άκού-
σιαι και πολλάκις προκαλοΰσι την μετάνοιαν τού 
ποιήσαντος αύτάς.Οί ξένοι πολιτογραφούμενοιεΐς 
σ'λλην πόλιν δυσκολεύονται νά συμμορφωθώσι 
προ; τάς διατάξεις του νέου πολιτεύματος και 
πολλά αυτού ψέγουσιν' έν ω τά τέκνα τών με
τοίκων ώς συντραφέντα μετά τών νόμων τής 
πόλεως, έν ή ζώσι, και συνηθίσαντα εις αυτούς, 
οσάκις λάβωσι πολιτικά δικαιώματα, δεν δυσα-
νασχετοΰσι διά τους νόμου; τοϋ νέου πολιτεύ
ματος. Αυτό τούτο συμβαίνει και εις εκείνον ό 
όποιο; από παιδικής ηλικία; αναστρέφεται 
μετά τής φιλοσοφίας. Και οΰτος δεν δυσανα
σχετεί προς τάς διατάξεις αυτής κ xl τους περι
ορισμούς. 

Ό δέ δυνάμενος λέγειν πρέπει νά κάμνη κα-
λήν χρήσιν τοϋ λόγου. ΙΙρέπει νά άποφεύγη τάς 
ματαίας επιδείξεις, πρόθυμος ού μόνον νά δι-
δάξη τους άλλους αλλά και νά άκούη τήν γνώ-
μην αυτών. Άποφεύγων τάς έριδας περί τάς 
συζητήσεις νά μή δργίζηται ελεγχόμενος μηδέ 
νά έπαί ρητα ι εξελέγχω ν. 
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Και οχι μόνον του; λόγους, αλλά και τάς πρά
ξεις ανιόν ό είς άρετην προκύπτων οφείλει νά 
έςεταζη, εάν το χρήσιμο ν καί τό αληθές ένυ-
πσ.ρχτ| εν αύται; κατά μείζονα λόγον τοΰ επιδει
κτικού. Ό πράξας καλόν τι δεν έχει ανάγκην 
να διασαλπίση αυτό, ουδέ νά έκθεση δίκιων ει
κόνος εις κοινή ν 04α ν το πεπραγμένο ν. Τούτο 
δέν είναι ίδιον προκύπτοντος είς άρετήν. 'Ο 
δη]γουμενν>ς τα κατορθώματα του πανταχού και 
πάντοτε δεν αποβλέπει εις την άρετήν, αλλ 9 εις 
την δόςαν. Ούτος δέν έχει είσίίτι γίνει < θεατής 
της αρετής», αλλ ̂  ομοιάζει προς άνθρωπο ν πε-
ριπλανώμενον κ α θ ' ύπνους έν 4 ι τ ώ ν σκιών 
και ε-δώλων αύτης. *() εις άρετήν προκύπτων 
βοηθεΐ τους φίλους και δέν διαλαλεί την ευ
εργεσία ν, γινώσκων ότι το νά ύπενθυμίζη ης 
τά:, Ιδίας ευεργεσίας είναι δμοιον τώ όνειδι-
ζειν. Κύεογετει τον; γνιορίμους και σιγά. Ε κ 
φράζει τί) ν δικαία ν αύτοΰ γνώμην έν πολλοίς 
ζητήμασιν άόίκοις καί δέν καυχάται επί τούτο). 
'Αποκρούειτήν γνώμην πλουσίου τινός ή άρχον-
τος και δέν υπερηφανεύεται. Περιφρονεί το δέ
λεαρ της προσφερόμενης αύτώ δίορεάς και σκο-
πα άρκούμενος είς τους επαίνους της συνειδή
σεως αυτού και μή έχων ανάγκην άλλων μαρ
τύρ ια της καλής αυτού πράξεως. Άρ^εΐ αντίο 
ή ηθική ίκανοπυίησις δτι έπετέλεσε το καθήκον 
του/Αρκεΐαυτώ ότιαύτύ;εΐναι μάρτυ.:καί θεατή; 
των καλών και δτι συνήθισεν ες έαυτοϋ νά λαμ-
β:ίνη τάς τέρψεις και ουχί έξωθεν. 

Οί αρχόμενοι φιλοσοφείν νέοι όμυιάζουσι 
προς τους κενούς στάχυς τους αίρομένους άνω 
έκ κ »υ|)ότητος. "Οταν δ ' όμ:ος άρχίσιοσι νά 
πληρώ νωνται των διδαγμάτων της φιλοσοφίας 
μικρόν κατά μικρόν άποτίθενται την άλαζονεόιν 
και τήν οίησιν, δ πως τά κενά άγ/εΐα πληρούμε-
να μικρόν κατά μικρόν κενού ν τα ι του έν αύτοΐς 
αέρος. Ό αληθή; σοφός δέν εχει ανάγκην εξω
τερικά* ν γνωρισμάτων, ούτε βαδίσματος, ^νιε 
σχήματο.-,ουτε -"ΐώγωνος1ούτετρίβθ)νος.Οίτρέφον-
τες πώγωνα κ η περιβαλλόμενοι ιόν φιλοσοφι-
κον τρίβωνα δέν είναι πάντες φιλόσοφοι, δ πως 
και σήμερον οί μακράν τήν κόμην τρέφονιες δέν 
είναι όλοι ποιηταί. Ό αληθής φιλόσοφος «προ-
σαγορευΟείς ΰ*ρ' ετέρου τή προσηγορία ταύτη» 
μετ ' ερυθήματος αναφωνεί τό τού Όμηρου: 

Οϋ ζίς τοι '&εός είμι* τί μ* ά&ανάτοισιν 
έισκοις. 

Στουδαΐον επίσης γνώρισμα προόδου και προ
κοπή, ε ς ' ρ ε ί ή ν εΐιαιτύ νά μή συγκαλΰττωμεντά 
αμαρτήματι ημών, αλλά λ'ά όμολογώμεν ταύτα 
και μ ε θ ' υπομονή: και πραότητας νά δεχόμεθα 
τά; παρατηρήσεις και τύν έλεγχον τών φίλων και 
τών}/ί>ρώνήμΰ:ν.Λιότικατά τόνΛιογένη ο σωτη-
ρ'ας δ.·:όμενος πρέπει νά ζητή νά έ'χΐ] ή φίλον ει
λικρινή ή εχθρόν άσπονδον, ϊνα νουθετούμενος 
ή ελεγχόμενος άποφεύγη τήν κακίαν. Ό π ω ς οί 
πάσχοντες σο»ματικώς παρέχουσιν εαυτούς τώ ϊα-
τρώ « μετά πό ν*»ν τε και άλγηδό νο> ν και ά-
ποτέμνειν και άποκάειν και τούτου χάριν οϊον-
ταιδεΐν αύτοΐς και μισθόν τίνειν»,ούτω και ότήν 

ύγείαν της ψυχής αυτού επιζητών πρέπει νά 
ύπομένη τού; ελέγχους και. τάς νουθεσίας και νά 
μή όργίζηται μηδέ νά χαλεπαίν[] .Μόνον οί πα
ράφρονες δέν ανέχονται τον ίατρόν ουδέ αισθά
νονται οτι νοσούσι; διότι ακριβώς νοσούσιν. 
Παράφρονες λοιπόν είναι οί μή άνεχόμενοι τας 
νουθεσίας και τον έ'λεγχον τών άλλων,άλλά προ σ
πα ί) ο υ ντε; νά συγκαλύψωσι τά αΐοχη της ψυ
χής αυτών.Οί τοιούτοι δέν φροντίζουσι περί της 
αρετής, αλλά μόνον περί της ύπολήψεως αυτών 
μεταξύ τών ανθρώπων" αλλ* όσιο αρνούνται τά 
σΓ(»άλματά των, τοσούτο) μάλλον εισέρχονται εις 
τήν κακίαν και εγκλείονται έν αυτή .Δικαίως δέ 
δύναται τις νά εϊπη περί αυτών εκείνο τό ό
ποιον ειπεν ό Διογένης προς νεανίσκον όφθέν-
τα έν καπηλείφ και κρυφθέντα εις τά ενδότερα 
αυτού: «όσω, εΐπεν, ένδοτέρω φεύγεις ,μάλλον 
έν τώ καπηλείφ γίγνη». 

Και έκ τών ονείρων ό εις άρετήν προκό-
πτων δύναται νά κρίνη κατά τον φιλόσοφον Ζή
νωνα τήν εις άρετήν πρόοδον αυτού. Έ ά ν , λέ
γει, τά όνειρα τά όποια ό κοιμώμενος βλέπει, 
δέν είναι φοβερά και αισχρά, ή έάν και κ α θ 5 

ύπνους ακόμη αΐσθάνηται άποστροφήν προς πά-
σαν κακήν πράξιν, ήν ή νοσερά αυτού φαντα
σία ύπβάλλει προς έκτέλεσιν,ή έάν ώ ; έν βυ-
θ ώ γαλήνης τά ψυχικά αυτού πάθη κατευνα-
σίΗντα ήρεμώσι και δέν διαταράττωσι τον γαλή-
νιον αυτού ύπνον, έν τοιαύτη περιπκοσει ό 
άνθρωπος ούτος δύναται νά είναι πεπεισμένος 
ότι ή είς τήν άρετήν πρό)δος αυτού είναι με
γάλη. Έ ν ώ τουναντίον συμβαίνει δι 3 εκείνον ό 
όποιος έν όνείρφ βλέπει αχαλίνωτους τάς εαυ
τού επιθυμίας προς παντοδαπάς βρώσεις και 
ασελγεί; μίςεις. Ό τοιοΰυος έχει ανάγκην ια
τρού ουχί τού σώματος αλλά της ψυχής* εχει α
νάγκην καθαρτικών πο?νλών καθαιρόντων ουχί 
τό σώμα, άλλα τήν ψυχήν. Και διά νά κατα-
στήση ήμΐν τό πράγμα έναργέστερον και σαφέ-
στερον, μεταχειρίζεται ό 7Γ]μέτερος φιλόσοφος τό 
εξής εικονικώτατον παράδειγμα. Τον μέν πε-
ριστέλλοντα τάς εαυτού επιθυμίας και προσπα-
θοΰντα νά γίνη κύριος αυτών παραβάλλει 
πρύς τό ζώον εκείνο, τό όποιον έχει εξασκηθεί 
τόσον καλώς, ώστε κατέστη πλέον εύπειθέστατον 
και δέν έχει ανάγκην χαλινού. Τούτο, έάν ό έ π ' 
αυτού όχούμενος άφήση τάς ήνίας, δέν επιχειρεί 
νά παρεκτραπή τής ύδοΰ, αλλά προχωρεί τήν ευ
θείαν. Τον δ ' αχαλίνωτο ν εις τάς εαυτού επι
θυμίας παραβάλλει προς ζώον άπειθές και άπο-
σεΐον τύν χαλινόν, όπερ δοθε:σης εύκαιρίος θέλει 
νά καταβάλη τύν αναβάτη ν. Ένάλλα ι ς λέξεσιν 
αί παράλογοι ημών έπιθυμίαι πρέπει νά δαμα-
σθώσιν ύπύ τού λόγου και χαλιναγωγηθώσιν υ
πό τής συνηθείας τόσον ώστε και καθ ' ύπνους 
ακόμη, οπότε ό ηνίοχος, τ. έ'. τό λογικόν, κοι
μάται, νά μή άκολασταίνο^μεν. 

Τά φοβερά και κακοήθη όνειρα είναι ί'δια 
ψυχής οΰπω προσοικειω-θείσης τό κόσμιον, έν 
ω τά όνειρα τού αγαθού και ενάρετου ανθρώ
που είναι καλά και εναργή και αλυπα, οίον ΰ -
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πήρξε τό γνωστόν εκείνο δνειρον τού Σωκρά
τους κατά τάς παραμονάς τού θανάτου αυτού, 
οιον υπήρξε τό τού φιλοσόφου Στίλπωνος, τού 
Μεγαρέως. Είς τον φιλόσοφον τούτον, αναφέ
ρει ό Πλούταρχος, έφάνη κ α θ 9 ύπνους ό Π ο 
σειδών όργιζόμενος αύτφ, διότι δέν έθυσίασεν 
εις αυτόν βούν κατά τό έ'θος τών Μεγαρέων. 
Ά λ λ 3 ό Στίλπων ουδόλως ταραχθείς είπε: Τί 
λέγεις, ώ Πόσειδον, ήλθες έδώ και μεμψιμοιρείς 
ώς μικρόν παιδίον,διότι δέν έδανεισθην διά 
νά γεμίσω τήν πόλιν μέ κνίσσαν,άλλ' από εκεί
να τά όποια ειχον, προσέφερον είς σέ θυσίαν»; 
Ό δέ θεός μειδιάσας έτεινεν αύτώ τήν δεξιάν 
και τω ύπεσχέθη δτι προς χάριν του θά παρά-
σχη εις τούς συμπολίτας του μεγάλην άφθονίαν 
άφύων (σαρδελλών). Και τούτο μέν βεβαίως 
καλείται απάθεια, ήτις είναι μέγα τι και θείον* 
αλλ 9 ό είς άρετήν προκύπτων δύναται νά κρίνη 
περί τής επιδόσεως αυτού, έάν παραβάλλη τά 
πάθη αυτού τά νυν προς τά πρότερον παρου
σιαζόμενα. "Α ν εύρη δτι νύν ταύτα είναι πολύ 
ήπιοπερα ή άλλοτε, δύναται νά πεισθή δτι ή 
κακία ήρξατο υποχωρούσα είς τήν άρετήν και 
μικρόν κατά μικρύν θέλει εντελώς έξαλειφθή. 

9Αλλά κυρίως ή αρετή κρίνεται ουχί έκ τών λό
γων, αλλ "έκ τών έργων. Ό αληθώς εις άρετήν προ
κύπτων πρέπει ού μύνοννά έπαινήτύάγαθόνάλλά 
και νά πράττη αύτύ.Διότιδλοιμέν οί Αθηναίο ι έ-
πήνουν και έθαύμαζοντόνΜιλτιάδην,άλλ 9ό Θεμι
στοκλής υπήρξε και ζηλωτής και μιμητής τών έρ
γων τού ήρωος τού Μαραθώνος. Ό θαυμά-
ζων μόνον και έπαινών τό αγαθόν, χωρίςνά μι-
μήται αυτό, ομοιάζει προς τύν Άλκιβιάδην, ό 
όποιος έλεγε μέν δτι ή καρδία του έκινεΐτο είς 
δάκρυα ύπύ τών καλών λόγων, αλλά δέν ηθέ
λησε νά καταστή αγαθός και τέλειος. Έ ν φ ό 
αληθώς προκύπτων πρέπει νά έπιχειρή έργα 
και πράξεις άνδρύς αγαθού και τελείου και νά 
λυπήται συναισθανύμενος τάς ελλείψεις του και 
πλήρης ελπίδων και πόθου καί προσπάθειας νά 
έπιθτμή νά συνενωθή μετά τού αγαθού τρέ
χων κατόπιν αυτού, δπως τρέχει κατόπιν τής 
μητρός του ό πώλος ό άθηλος. 

Έ ν άλλαις λέξεσιν ό αληθώς προκύπτων πρέ
πει νά φιλοσοφή ού μύνον έν λύγοις, αλλά 
καί έν έργοις, ώσπερ έφιλοσύφει ό Αλέξανδρος, 
ό αντάξιος μαθητής τού μεγίστου τών φιλοσύ-
φων. Τούτον έπαινών ό Πλούταρχος παραβάλ
λει προς τύν εύεργετικώτατον ήλιον, διότι διά 
τού φωτός τής "Ελληνικής παιδείας έφώτισεν 
άπαντα τον τότε γνωστόν κόσμον καί ε
κείνο μόνον «τής γής άνήλιον μέρος εμεινεν, 
δσον Άλέξανδρον ουκ εΐδεν, τά δέ έθνη τής 
γής τά όποια ύπετάχθησαν εις τήν έξουσίαν του, 
υπήρξαν μ α κ α ρ ι ώ τ 2 ρ α καί εύδαιμονέστερα τών 
διαφυγόντων τήν ύποταγήν. 

Δέν πρέπει δέ νά θαυμάζωμεν τούς αγαθούς 
εύημερούντας μόνον, αλλά καί πάσχοντας νά 
άγαπώμεν. Ή εξορία τού 'Αριστείδου, ή πενί
α τού Σωκράτους καί ή καταδίκη τού Φωκί
ωνος δέν πρέπει νά φοβίζωσιν ημάς, αλλά καί 

μετά τούτων άξιέραστον νομίζοντες τήν άρετήν 
νά μή άπομακρυνώμεθα αύτής,άλλά νά δεικνύω-
μεν ζήλον καί ένθουσιασμύν προς πάν δ,τι κα
λόν μή λαμβάνοντες ύπ 9 όψιν τάς δυσκολίας. 
"Εχοντες δέ προ δτρθαλμών ώς παραδείγματα 
τούς μεγάλους ημών προγόνους καί είς τάς άρε-
τάς αυτών ώς είς πρότυπα ατενίζοντες, άς προσ-
παθώμεν νά ρυθμίζα>μεν τον βίον ημών πρύς 
τύν βίον καί τάς πράξεις εκείνων. "Ας μιμώ-
μεθα τάς άρετάς εκείνων καί άς άποφεύγωμεν 
τάς κακίας,, διότι κατά τύν Κοραήν « τών προ
γόνων αί άρεταί κάμνουν αίσχροτέρας τών α
πογόνων τάς κακίας». 

ΤΕΛΟΣ 

Κυδωνίαι—2. ΔΗΜΟΥ δ.φ. 

ΠΕΤΟΎΝΕ ΗΙ Ψ Υ * Ε Σ 

Στην αγαπημένη μου Εΰα Κ 

Ρεμβαστική στόπχάνο σου δταν κυλάς τά χέρια 
καί γΐέρνεις τό κεφάλι σου λιγάκι απαλά 
κι" ή αρμονίες έρχονται σαν μακρυ' άπ'τάστέρια 
τ ό τ ' ή ψυχή μου σιγανά νοιώθω σ ά ν ν ά π ε τ α . . . 

Νά φεύγΐβ έκεϊ ξέμακρα σέ μέρη ονειρεμένα 
σέ μέρη που δέν βρίσκεται του κόσμου ή άπονιά 
καί ταξειδεύωντας άλλου ν' άκούη Ολοένα 
εκείνη τήν ουράνια ήχώ ? τή θεία μελωδία. 

ΚαΙτή ψυχή σου συντροφιά ναχα μέσ'τόν αιθέρα 
χειροπιαστή μαζύ μ 9 έσέ νά τρέχω αψηλά 
νάμαι μαζύ σου πάντοτε, καί νύχτα καί ήμερα 
ποτέ νά μή σέ χωρισθώ, Ενονλά μου γλυκεία. 

Μοσχονήσια — Στάσα Καραϊσκάκη 
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LOUIS DELATTEE 

•E" 2 TJL8IA ΣΤΟΚ ΚΗΠΟ 

cO Louis Delattre είνε εις των μάλλον εκ
τιμώμενων λογογράφο^ τον Βελγίου. *Εγεν-
νήί>η εις Fontaine Γ Evèqve κατά το 1870. 

01 Βέλγοι πεζογράφοι δύνανται να διαιρε-
&Φθΐν εις τρεις ομάδας α τίνες είνε σύγχρονος 
και γεωγραφικά! τοιανται' οί μεν οφείλουσι την 
εμπνευσιν και τα ϋέματά των είς την Βαλλω-
νικήν χώραν, οι άλλοι εις την Φλαμανδικήν, ή 
τρίτη ομάς επαναφέρει εις την μνήμην μας την 
Έπαρχιωτικήν ζωήν των πόλεων καϊ τα εργα 
αυτής εχουσι γενικωτέραν την εκτέλεσιν. 

cO Λουδοβίκος Ντελάτρ ανήκει εις την πριό-
την όμάδα' εχει δημοοιενοΐ] μέχρι οήμερον δε-
καεξ τόμους διηγημάτων, μυΰιστορημάταη' 
Βαλλωνικής υποθέσεως, μεταξύ των οποίων 
μνημονεύομεν ενταύθα τα Διηγήματα τον χω
ρίον μον, Τριαντάφνλλο στο στόμα, * Αγρο
τικοί Ινϊαριοννέται, Ό νόμος της αμαρ
τίας. Αναμνήσεις Ιατρον έπαρχιώτον κλπ. 

cO Λουδοβίκος Ντελάτρ είναι διηγηματογρά
φος χαρίεις,συγκινητικός, νεωτεριστικός. Ιδου 
τι γράφει περί αυτοϋ 6 Ευγένιος Ζυλμπέρ. 

« c O κ. Ντελάτρ όστις πολυ ειργάσθη δια 
τήν Βελγικήν φιλολογίαν, είνε προ παντός 
εμπειρότατος, ή δε ρητορική και διαυγή; 
φράσις, ρέει δίκην λάλων ρυακίίον αυλακονν-
των τάς δασώδεις χίόρας τάς οποίας τόσον θαν-
ιιασίως περιγράφει. Ίί συγκινητική αίσθημα-
τικότης και ή δνναμις των έντνπα'ίσεων έμψυ-
χουσι το υφός τον. "Εξοχος παρατηρητής καϊ 
νευρώδης, παραμένει ούχ ήττον απλούς καϊ α
πέριττος. Λεν κάμνει ζωηρούς ψυχολογικούς 
ελιγμούς, άλλα με την γαληνιαίαν του άντίλη-
ψιν τήν φλεγομένην υπό λεπτής φαντασίας εξα
κολουθεί το έργον t o c » . 

9Έν τούτοις ομως μελαγχολική τις ποίησις 
καταφαίνεται εις το ϋφος τον διηγηματογράφου, 
ώς παρατηρείται είς το κατωτέρα) έργον ή Σνλ-
βία στον κήπο, όπερ δημοσιευθέν μεταξύ των 
Αναμνήσεων Ίατροϋ Έηαρχιώτον έτυχε 
τον προ'ηου Βραβείου εις , ίιαγωνισμον ίιηγη-
ιιατων 

Σ. Ι. Φ. 

Ταξείδια σε μάκρυνα μέρη, πόλεις πα-
ραθαλάσσιαι δέν μοΟ αρέσουν, εύχαριστού-
μα ι πολυ νά περνώ τάς διακοπάς στο χω
ρίο μου. Ε κ ε ί αισθάνομαι λίγη άνακού-
φισι άπό τή σκληρή ζωή δλου του χρόνου., 

Και ευρίσκω νέας δυνάμεις κατά τον Ό -

κτώβριον,άν ειμπορέσω και μείνω δεκαπέντε 
ημέρας ανάμεσα στα πράγματα της παιδικής 
μου ηλικίας και πίω το δροσερό νεροάπόέκεί 
οπου έτρεχα με τές παντούφλες μου. 

Το περασμένο καλοκαίρι εύρήκα τέλος 
τήν ευκαιρία νά επιστρέψω στο μητρικό 
μου σπίτι. 

Έ ν α απομεσήμερο έν ω έκανα περίπα
το στο άλλο μέρος του δάσους, ανεγνώ
ρισα το παλαιό εξοχικό σπίτι αϊ τρεις 
λενκαι δπου δταν ο θειος μου ήταν είσ-
πράκτωρ περνούσα τον καλλίτερο μου και
ρό επιστρέφων άπο τό σχολείο. 

Ό καΰμένος απέθανε* ό υιός του, μέ 
έβεβαίωσαν εξακολουθούσε καλά κακά νά 
εκμεταλλεύεται τό κτήμα. 

Ά π ό τό δρόμο φυτευμένο μέ ακακίες 
τον ανεγνώρισα στη στιγμή. Κυττάζων τό 
ηράκλειο του ανάστημα,τους φαρδείς ώμους 
του, τα κόκκινα του μαλλιά, τα οποία 
δεν είμποροϋσε νά απόκρυψη τό άχύρινό του 
καπέλλο χωμένο έως τ" αυτιά, τα διαυγή 
και μεγάλα του μάτ<α, έδοκίμασα μεγάλη 
ευχαρίστησα Αυτός ο χωρικός της ηλικί
ας μου μέ τον όποιον κανένας δοσμος συμ
παθείας δέν μας ήνωσε, μοί έφαίνετο ώς 
τό τέλειο μοντέλο ράτσας της οποίας 
εγώ ήμουν τό εκφυλισμένο ανθρωπάριο. 

Αυτός χωρίς νά άφίση τό βωλοκόπο πού 
κρατούσε στα χέρια του μου έφώναξε. 

— "Α! γιατρέ εξάδελφε, γιατρέ! 
"Οταν έπλησίασα μου έδωκε τό αριστε

ρό του χέρι μέ τά χονδρά του δάκτυλα 
πού έμοιαζε -ο καθ-ένα καθώς παλάμη 
μικρού παιδιού, σκεπασμένα μέ χώμα και 
επάνω στα οποία υπήρχαν τρίχες κόκ
κινες πού έμοιαζαν μέ χρυσά φυτίλια. Έ 
θλιψα τό χέρι του μέ όλη μου τή καρ
δία και ήκολούθησα τή μηχανή ή οποία 
έσύρετο άπό δύο άλογα. 

Αυτός εξακολούθησε νά εργάζεται καϊ 
νά μου λέγη . 

— Αοιπόν εξάδελφε! Μ.ά κ ' ήλθες έδώ 
κύταξε λίγο και τή Μαύρη, τ! διάβολο έχει 
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κι 'αρρώστησε! Βήχε ι μέρα και νύχτα...Δέν 
εργάζεται πλέον απ 5 έδώ και ένα χρόνο 

— ΙΙθ]ά Μαύρη; ήρώτησα. Καμμιά α
γελάδα άρρωστη; Και μέ πήρες για κ τ η 
νίατρο, διάβολε. 

— " Α ! Χριστούλη μου! είπεν δ εξάδελ
φος, χτύπων στο γόνατο τό χέρι του μέ 
τό οποίον κοα;οϋσε τά λουο'.ά και δοκι-
μάζων μεγάλη εύχαρίστησι για τήν αμά
θεια μου. Είναι ή Συλβ 'αή Μαύρη! . . . . 

Ή Συλβία . . . . Δέν τή θυμάσαι τή μι
κρή π^ύ έβοσκε τις αγελάδες άμα ημείς 
έκαίγα;ι = τά σπαρτά σιμά στή Τρύπα 
των Αλεπούδων, έ; ά . . . ά . . . Χρι-
σζούλη μου! . . . Ή Μαύρη λέγει αγελά
δα! . . . Μια μικρούλα δυστυχισμένη αύ:ή 
τή στιγμή.. .ά/ και αρχίζω νά βαριέμαι αυτό 
το κοκκαλίασμέ/ο πακέτο! ά.μα τόθεό! 

^αλα, ε/νόησα! Οα την ιοω τ/] 2ϋ>λ-
βία! . . Χαίρε! Τον είδα νά οδηγη τ ' ά λ ο 
γα του μέ μεγάλα σκιρτγ'ιματα, νά αύλα-
κώνη τό χώμα, έπειτα μέ τό έπανωφόρι 
(Βιχμένο στις πλάτες του νά διευθύνεται 
στο μικρό σπιτάκι ψηλά στην άκρη του 
χωραφιού, οπου ό τσοκαράς άμα ήμουν 
παιδί ακόμη, έκαμνε τά χονδρά τσόκαρα 
άπό ξύλο σημύδας πούέμύριζαν σα βανίλλια. 

Εξακολούθησα τό δρόμο μου' τό εξοχι
κό σπίτι έφάνηκε στό βά^ος μέ τή κερα
μιδένια στέγη του' οί τοίχοι του, τό πε
ριβόλι του φυτευμένο μέ μικρά δένδρα εύ-
μορφα εΰμορφα τοποθετημένα ωσάν αθύρ
ματα επάνω σέ κατωφερικό τραπέζι 
"Επειτα, ή φράχτες του κήπου . . . . Και 
πίσω άπό τή ψηλή στέγη, αυτές ή ευ-
μορφες φούντες, τόσον ελαφρά πρασινωπά! 
ώστε μόλις έφαίνοντο μέσα στό γαλάζιο 
τ ' ουρανού, εΐ/ε κορυφαί των Ιτιών. Εί 
νε φυτευμέναι στό δρόμο κατά τό έμβα
σμα. "Αμα κανείς τάς κυττάζει άπό έδώ 
μένουν κρυμμένες όλόκληραι όχι ομως και 
ή ώμορφιάτων. 

Αυτή ή Συλβία, για τήν οποίαν τά χον
δρά λόγια του χωρικού μου είχαν μια στιγ
μή κινήση τάς αναμνήσεις, ήταν λοιπόν 
άρρωστη στό σπίτι; Τί νά είχε; "Εμεινα 
μία στιγμή ανήσυχος. "Επειτα νικημένος 
άπό τάς τωρινάς ισχυράς εντυπώσεις, δέν 
έσκέφ9·ηκα πλέον τήν φιληνάδα αυτήν μιας 
εποχής περασμένης. Και αντί ν' ανοίξω τή 
μικρή Θύρα και νά κάμω αμέσως τήν έπί-

σκεψι πού ύπεσχέθ-ηκα, έμβήκα μέσα στόν 
κήπο άπό τήν ά λ λ η Ό-ύρα. 

"Α! ό παληός κήπος, δ άπεριποίη-
το:! τον εύρισκα εύμορφο αν και ακαθάριστο, 
άτακτο και φιλικό, όπως τόν ενθυμούμου
να μέ τή φαντασία μου'* πάντα, γεμάτον 
άπό καρπούς άπό άνθη και λαχανικά. 

Έχάιδεψα τό το:χο του σταύλου πού ή 
ταν χτισμένος μέ τνίβλα μέ μια χειρονο
μία τόσο θερμή, ώστε έσείσθηκαν τά δέ;-
δρα τ ώ / οποίων οί καρποί το περισσότερον 
ευχαριστούσαν τούς ποντικούς. Μέ πόση 
εύχαρίστησι, ανεγνώρισα τήν άφθαστη α
φέλεια των φραουλών, πού άπλωναν τούς 
αδυνάτους κλώνους των κατάχαμα έως τή 
μέση του μικρό j δρόμου πού πατούσαν τά 
πόδια μου! Μόλις είχαν μεγαλώση τά φραγ-
κοστάφυλα. Ί Ι πρασ.ά των λαχανίδων, 
των πράσων και των άλλων σαλατικών η 
σύχαζε ώς πάντα μέσα στήν ειργ'|νη δλων 
των αποχρώσεων του πρασίνου. 

Κάτω άπ 9 τή σκιά των φρύγανων δπου 
τά μπιζέλια κολλούσαν τά φρέσκα φλού
δια τους, και δπου έκινούντο ωσάν νά έ-
χόρευον τόσα εΰμορφα άνθ-η, καθώς πετα-
λουδαι έπιστρέφουσαι, εύρήκα πάλι τό μπάγ-
κο άπό στριμμένους κλάδους. Έ δ ώ ειχα 
κοίμηση τόσες φορές άμα ήμουν ακόμη 
παιδί, ζητών καταφύγιον άπό τά ζεστά 
απογεύματα του Αυγούστου! 

Εύμορφα περασμένα! "Ακουσε! ένας πε
τεινός ψάλλει μέ τή καθαρά φωνή του. 
Μία μηχανή γεωργική τρίζει λίγο παρ
έκει, μέσα σ' ένα άγρό, μέ ρόδες δχι κα
λά αλειμμένες άπό λίπος. Ή χονδρή υ
πηρέτρια μαζώνει τά σαλατικά της μέ μέ
τωπο γεμάτο άπό ΐδρω . . . . Εΰμορφα χρό
νια, πού τά πράγματα ταύτα περνούσαν 
εμπρός στα μάτια μου καθώς εικόνες χ ω 
ρίς πικρίαν σέ μια μαγεία ασύλληπτη. 

Έκάθ-ησα στή πράσινη και τρυφερή σκιά 
των μπιζελϊών. 

Τό βιβλίο πού άλλοτε μέ ευλάβεια έ -
φυλλομετρούσα στους περιπάτους μου, ανοί
χθηκε επάνω στα γόνατα μου. 

Μέσα στή γλυκεία λαμπρότητα της ζ ω 
ής αυτής τής φυσικής και ήσυχου ήρχ^-
σα νά διαβάζω . . . . Και αύτο τό έκαμα 
γΐατί αυτή τή στιγμή, χωρίς αμφιβολία 
τό ήθελε δ δαίμων τής σκέψεως, δ δαίμων 
δ οποίος αγρυπνεί μέ ζηλοτυπίαν, άφ' δ-
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του μάθομε γράμματα. 
τρόμος τών^κέ^εωντοϋΠασκάλστή 

σελίδα πού έτυχε, έδιάβαζα μέφωνή υψηλή. 
« Ή τελευταία πράξις είνε τραγική δσον 

ωραία καί άν εΐνε ή κωμφδία είς δλον τδ 
ύπόλοιπον. Ρίπτουν τέλος χώμα στδ κεφά
λι καί £δού έτελείωσε δια παντόο». 

"Ω! ....Μέσα στον κήπο δπου έκοιμώντο 
αί ήσυχοι ήμέραι τής παιδικής μου ηλικίας 
μου έφάνηδτι αι φοβεραί αύται λέξεις αντη
χούν καθώς συνεχείς και τρομακτικοί κω-
δωνισμοί εγερτηρίου. 

«Ρίπτουν τέλος χώμα στο κεφάλι καί 
ιδού έτελείωσε δια παντός»! 

Την ήλιοφώτιστη εκείνη μέρα του Αύ
γουστου, ή φωνή τοΰ Μεγάλου Θανάτου 
ώς έγράφετο μέσα στο βιβλίο μέ τή τόση 
αγωνία, έκανε* τή καρδιά μου να πάλλη 
δυνατά καί μέ ήνάγκασε να κλείσω τα μάτια. 

Έ ν α δευτερόλεπτο, ένα λεπτό διήρκεσε 
αυτή ή συγκίνησις. Έξαφνικά ήσθάνθην τή 
μυρωδιά ενός άνθους. Ανοίγω τά βλέφαρα. 

Όρθία μπροστά μου, μία κόρη υψηλή 
ωχρά, μέ μαύρα μαλλιά σέ πυκνές πλε
ξούδες επάνω στους κροτάφους, μέ τά με
γάλα κοίλα μάτ?α της μέ παρατηρούσε. 
"Εγερνε τό κεφάλι προς τά εμπρός. Τά 
χείλη της ήσαν ξηρά, οί ρώθωνες της έ-
κινοϋντο καθώς εκείνου δ οποίος περιμένει 
καί α κ ο ύ ε ι . . . . Στα κρεμασμένα άπδ τήν 
ατονία χέρια της έκρατοϋσε ένα τριαντά
φυλλο κόκκινο καθώς τδ αίμα. 

Μέ πρώτη ματιά εννόησα πώς ήταν βα
ρεία άρρωστη· είδα πώς ή κατάστασίς της 
ήταν απελπιστική. Ποτέ άλλοτε ή ασθέ
νεια ή δποία κατέστρεφε τδ στήθος της 
δέν είχε άφήση στδ πρόσωπο γυναικός, ίχ
νη περισσότερο καταφανή Βλέπων 
κανείς τή χλωμή δψι της, τή λάμψι των 
ματιών της, τήν λευκότητα των χειλέων 
της ήμποροΰσί μετά βεβαιότητος καί ευκο
λίας νά κάμγ/| διάγνωσι δτι επρόκειτο πε
ρί φθίσεως ή δποία τήν έλυωνε. 

Έσηκώ9·ηκα, έφώναξα. 
—Συλβία! 
—Πέτρε! 
Μόλιςέπρόφερατδ δνομάτης καίζέστημιάς 

αγρίας έντροπής έχύθηκε στδ μέτωπο μου... 
Σωρδς σκέψεων αί δποίαι έπερνοΰσαν καίδιέ-
τρεχον δλο τδ αίμα τής καρδιάς μου μέ έκανε 
νά τρέμω. Όλίγον έλειψε νά πέσω. 

Ή Συλβία μέ ήκουε άμα έδιάβαζα τάς 
λέξεις έκείνας αί όποια*, δι5 αυτήν θα ή 
σαν τρομερώτεραι καί άπδ τδ «Δεύτε τελευ-
ταΐον άσπασμδν» πού ψάλλουν στους νε
κρούς. Αυτό ήθ-ελα νά μάθω! . . . 

Αυτά τά φοβερά λόγια, του βιβλίου πού 
έδιάβαζαύψηλοφώνωςίννοήθησαν άπδ αυτήν; 

— Σ Γ Α Β Ι Α ! 
Έδώ παρουσιάζετο δτι έμεινε άπα τή μικρή 

κόρη της άλλοτε μέ τά ελαστικά μέλτι, τά ό
ποια στα περασμένα μας κανείς μικρός χωρι
κός δέν ε'μποροϋσε νά κούραση* πρώτη στο 
δρόμο, ζωηρά στην άνάβασι της σκάλας* ρί
πτουσα πέτρες μακρύτερα από ήμας* τρυπώνου-
σα μέσα στά χαμόκλαδα μέ ευκινησία γαλής. 

θ ε έ μου! Αύτη ήταν ή χωρική της οποίας 
ή δύναμις καί ή χάρις έσπινθηροβολοϋααν πριν 
άπο λίγο καιρό καθώς λάμψι άπα φωτισμένα 
παράθυρα σπιτιοϋ; αυτή τής οποίας ή φωνή δ-
λη τή μέρα ήκούετο ακούραστη μέσα στη χα
ρά της καθώςπουλί πού πετα υψηλά στον ουρανό; 

θεέ μου! Έμπροστά μου είχα τή μελαγ-
χροινή της οποίας τα χείλη πιό κόκκινα άπο 
το αίμα των μούρων, έδάγκανε τά ίδικά μου 
κάτω άπό τίς μουριές; Εκείνη που είχε το 
άρωμα μέντας στην αναπνοή της, καί της ό
ποιας το τρυφερό δέρμα είχε τή φρεσκάδα του 
ψωμιοο;Ήτο αύτη ήΣυλβία τα ν δέκαέξμουέτών; 

*Α! πόσον ήθελα νά'φύγω!... άλλα ήταν άργά!.. 
Είχε διάβαση μέσα στά φοβισμένα μου μά

τια τή θανατική άποφασι 
— Συλβία! 
Δύο δάκρυα έκύλισαν άπο τά μάτια μου. 
Πόσον εύμορφη ήταν ακόμη ! 
— Συλβία! 
Επάνω στο στήθος μου ήσθανόμην Ινα χέ

ρι, Ενα χέρι φοβερό νά μου ξεσχίζη τή καρδιά. 
— Συλβία, πτωχή μου Συλβία ! 
Ήνοιξα τήν αγκαλιά μου. Αμέσως αυτή χω

ρίς νά προφέρη λέξι έπεσε μέσα* τά χείλη της 
έκόλλησαν στά χείλη μου, τά μάτια της έκλει
σαν, ήταν κατάχλωμη καθώς νεκρά. 

Μέσα στά δάκρυα μου που έσταζαν επάνω 
στο σώμα της, ένω το στόμα της έκαιε, ήσθα
νόμην μετά το οδυνηρό κτύπημα, μετά τή φο
βερή στιγμή, νά ανακτώ τή παλαιά μου νεότητα. 

Τήν Ιβαλα επάνω στό μπάγκο. Γο
νατισμένος έμπροστά της, άνέπνεα επάνω στά 
μάτια της τά οποία δέν ήθελε ν' άνοίξ-Q* μοο 
είπε μέ τήν χαϊδευτική καί αρμονική φωνή της. 

— Διάβασε το ακόμη. 
Καί μέ Ινα κίνημα τής κεφαλής μου έδειχ

νε τον Πασκάλ. Λέν ήξευρε γράμματα* έδειχνε 
το βιβλίο άπο το οποίον έφθασε μέχρις αυτής 
ή φωνή τοϋ θανάτου, καθ 5 δν χρόνον άπο τον 
εδμορφο κήπο, ένψ έβράδυαζε, έχύνοντο ή μυ
ρωδιές των λουλουδιών καί των τριαντάφυλλων. 

Σάμος — ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΦΩΚΟΣ δ. ν. 
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Ό πάνσοφος Δημιουργός ό περί τών πώς έπιδρώσιν επ αντών. 
όλων προνοήσας, έπέπρωτο και διά χους Ή φύσις ή φιλόστοργος και προβλε-
οφθαλμούς μας νά φροντίση τόσον σπον- πχική μήτηρ ή περί πάντων ανεξαιρέτως 
δαίως,ώστε νά δύνανται νά άνταποκρίνων- μεριανώσα, δεν ώκνηαε νά προλάβω και 
ται είς δλας αντάς τάς ιδιότητας των ό- διόρθωση κακόν δυ\άμενον νά προέλθη 
πτικών, των θερμαντικών καί χημικών εκ τής έπιδράσεωςτοιούτων τινών ακτινών 
ακτινών τον ηλιακού φάσματος και ίν επί τον όφθαλμοϋ. 
γένει τον φωτός, χωρ'ς νά υφίστανται Kar κατά τήν περίστασιν ταυτην ο 
σπουδαΐον άντίκτνπον καί αλλοιώσεις είς πειραματισμός, ή λνδεία αϋτη λίπος των 
τάς πολύτιμους αντών λειτουργίας. διαφόρων φαινομένων, απέδειξε δια τών 

Μεθ'όλην δμωςτήν τελειότητα περί τήν εργασιών τοϋ Regnauld καί Chardomiet 
κατασκευήν τών οργάνων τής οράσεως μας, δτι αί βλαβερά"; διά τον όφϋαλμον πε-
εϊναι αναμφισβητήτως άποδεδειγμένον νπό ραν τοϋ ίόχρου ακτίνες απορροφώνται 
τής επιστήμης, δτι αί πέραν τον ίόχρον άπδ τον φακόν δστις υπάρχει εντός τοϋ 
καί έρυθρον αόρατοι ακτίνες πρόσβαλλαν- όφϋαλμον μας, έξ ου προέρχεται και τό 
σαι τον όφθαλμόν,έπηρεάζονσι τούτον καί βαθύ κυανοϋν χρώμα τής κόρης, 
τον ένοχλώσιν είς βαθμόν ώστε νά προ- 9Εξ δοων λοιπόν εϊπομεν μέχρι τον-
καλέσωσιν άλλοίωσιν έπαισθητήν τής ορά- δε κατανοοϋμεν δτι ή φύσις διά τών εν 
οεως. τώ όφθαλμώ τοποθετημένων οργάνων, 

Μεταξύ τών έγκνψάντων είς τήν σπον- αναχαιτίζει τάς βλαβεράς ακτίνας, τας 
δήν τών ζητημάτων τούτων, δύο έπιστή- τε χημικάς (τάςπέραν τοϋ ίόχρον) καί τάς 
μονές ό Mollini καί ό Jansen απ έδειξαν θερμαντικός (πέραν τον έρνθροϋ) καί 
δτι αί πέραν τοϋ έρνθροϋ άκτΐνες,αί ϋερ- αφήνει μόνον τας τής μεσαίας ζώνης 
μαντικαί τουτέστιν, είσερχόμεναι διά τών δηλ. τάς οπτικός νά έπιδράσωσιν επί τοϋ 
διαφανών μέσων τον οφθαλμού καί ά- αμφιβληστροειδούς χωρίς νά τον έπηρεα-
φικνονμεναι είς τό βάθος τοϋ βολβοϋ σωσι βλαβερώς. 
επί τον αμφιβληστροειδούς, προκαλον- "Εν μέσον πρόχειρον καί ασφαλές προς 
σι σπονδαίαν ένόχλησιν. "Ετερος δμως άπόδειξιν τής τοιαύτης αιχμαλωσίας τών 
δ Brücke άπέδειξεν δτι αί ακτίνες αν- πέραν τοϋ ίόχρον ακτινών είναι τό υπό 
ται απορροφώνται υπό τίνων οργάνων τοϋ Gayet κατά τό 1884 άνακαλνφθεν 
καί γιτώνων τον όφϋαλμον καί στάμα- καί τόόποΤον έγκειται είς τό δτι δταν άφαι-
τώσιν εντός αντοϋ προ τοϋ φθάσωσιν είς ρεϋήό φακός άπό τον όφϋαλμον,(δπερσνμ-
τόν αμφιβληστροειδή χιτώνα. "Ωστε κα- βαίνει είς τάς εγχειρήσεις τον καταρρά-
τά τάς έρευνας ταύτας βλέπομεν δτι ή κτου),τότε ό άρρωστος αισθάνεται τάς ά-
φύσις έπρονόησεν νά προίκιση τους ό- κτϊνας ταύτας διά τοϋ έγχειρ)/θ£ντος ο
φθαλμούς με μέσα προφυλακτικά καί δρ- φθαλμοϋ, εν ω διά τοϋ άλλου τοϋ μή 
γανα απορροφητικά τών βλαβερών του- έγχειρηθέντος δεν τάς αντιλαμβάνεται καί 
των θερμαντικών ακτινών. τοντο άποδεκνύει δτι ό άνευ φακών όφθαλ-

3Αλλ9 ας ΐδωμεν τώρα τί γίνονται αί μός είναι πολύ εναίσθιμος είς τάς πέραν 
πέραν τοϋ ίόχρου ακτίνες είς τήν καθη- τοϋ ίόχρου ακτίνας. 
μερινήν τών οφθαλμών λειτονργίαν καί Διά νά γίνη λοιπόν τό φώς τής ήμέ-
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ρας άντιληπτον νπό τών οφθαλμών μας, 
έχρειάζοντο πολλά προφυλακτικά μέσα δια 
τών οποίων νά έξονδετερώνται αί βλα-
βεραί ακτίνες και νά άφίνωνται έλεύθε-
ραι μόνον αί διά την δρασιν χρήσιμοι 
και τά μεοα ταΰτα υπάρχουν υπό της 
φώοζως εντός τών οφθαλμών, ως προα-
σπιστικά του αμφιβληστροειδούς τον πο-
λντίμον τούτον χιτώνος χάρις εις τον ό
ποιον άπολαμβάνομεν τον περιβάλλοντα 
ημάς κόσμον. 

Μεθ9 δλην όμως την άριστοτεχνικήν 
τελειότητα) μεθ9 ής κατεσκενάοθη ό ο
φθαλμός, ή φύσις δεν ήδύνατο παρά νά 
λάβη υπ9 δψιν τό φυσιολογικόν ήλιακόν 
φώς καϊ επί τη βάσει αντοϋ και της συ
στάσεως τον από ώριομένας ακτίνας εις 
ποσόγ χαί ποιόν νά θέση ανάλογα προ
φυλακτικά όργανα έν τω όφθαλμώ, δν-
νάμενα μόνον είς την ώρισμένην ποσό
τητα και ποιότητα τών κακών τον φά
σματος ακτινών νά άνταποκρίνωνται. 

9Εάν ό κόσμος ήρκεΐτο εις μόνον τό 
λιακόν φώς διά τάς καθημερινάς τον ά-
νάγκας, ό αμφιβληστροειδής μας υπό τής 

φύσεως προικισθείς αναλόγως από τους 
καταλλήλονς προασπιστάς τον, θά ήδύ
νατο νά έργάζηται άπροσκόπτως και α-
*>εν μεγάλων ενοχλήσεων. Δνστνχώς ό
μως ή ζωή δημιουργεί δρονς βιωτικούς, 
οΐτινες άναγκάζονσι τον ανθρωπον νά εν-
ρ'ισκη φώς εκεί πον δεν υπάρχει διά νά 
έξαρκέση είς έαντόν καϊ την σνντήρησιν 
τών άλλων, 9εργαζόμενος ού μόνον τήν 
ήμέραν υπό τό φώς τό φνσικόν, αλλά 
πλειστάκις και ενίοτε πάντοτε υπό τό 
τεχνητόν. 

Ή φύσις λοιπόν μόνον έπι τον ηλια
κού φωτός βασισθεΐσα καϊ ϋπολογίσασα 
τήν ποσότητα τών βλαβερών άκτίνων, ε-
θεσεν εντός τοϋ οφθαλμού μας τά κα
τάλληλα προφυλακτικά μέσα. Δεν ύπέ-
θετεν όμως ποτέ δτι ό άνθρωπος θά 
άνεκάλ,νπτε τόσα και τόσα άλλα μέσα 
φωτισμού, τά οποία παράγονν φώς εχον 
διάφορον ποσότητα βλαβερών άκτίνων εί
τε πέραν τον ερυθρού (θερμαντικών) εί
τε πέραν τοϋ ίόχρου (χημικών). 

9Αλλά μήπως ήτο δυνατόν ποτέ νά κα-
τασκευασθώσι και τόσα μέσα και όργανα 

Αιολικός Αστήρ 3 6 1 

προφυλακτικά εντός τοϋ όφθαλαοϋ μας, 
όσα μέσα τεχνητού φωτισμού παρατηρούν
ται; "Αν καίτυ τοιούτον είναι φαινομενι
κώς αδύνατον, έν τούτοις είναι πλέον ή 
7 αιορθωτόν, όταν λάβη τις νπ9 δψιν δ
τι ή φύσις έπροίκισε τον ανθρωπον δι9 

εγκεφάλου, εΰφυ'ας καϊ κρίσεως, δι* ών 

νά έρευνα, νά με^ά και νά άνακαλύ-
πτη μέια και τον τρόπον τής προφυλά-
ξεως κατά τών ιδίων αντοϋ βλαβερών 
ανακαλύψεων και εμπορικών τελειοποιή
σεων και βιομηχανικών μεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων. 

("Επεται Σννεγεια) 

αγιο τα unum ni 
Η Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ο Υ ΑΓ. ΙΩΑΚΗΟΤ 

Ή^Εορτήτοϋ 'Άγιου 9Ιωάννου 
29 Αυγούστου τελείται έν Κυ-
δωνίαις πανηγυρικώτατα έπισκιά-
σασά πως τήν πρεσβνγενή Πανή-
γνριν τών Έννεαμέρων καϊ 

καταλαβοϋσα έξοχον θέσιν έν τή γ^ορεία 
τών λαϊκών Πανηγύρεων. 'Η σύστασις 
τής έν λόγω Εορτής μόλις υπερβαίνει τήν 
είκοσιπενταετίαν πρότερον τελούμενης έν 
τή ξηρά και άγόνω άλλά γραφική νησί-
δι τοϋ Άγ. 9Ιωάννου είς μικράν άπόστα-
σιν και κατέναντι τών κυρίως Μοσχονη-
σίων, μετετοπίσθη δε βραδύτερον υπό τών 
Κνδωνιατών ή πανήγυρις έν τή πόλει των 
εξ αντιζηλίας προς τους Μοσχονησίονς — 
διότι εχει και ή ευλάβεια τάς αντιζηλίας 
της —. Άμφοτέρας τάς Έορτάς, τήν τε 
δηλ. τών Έννεαμέρων και τήν τον Άγ. 
9Ιωάννον ποικίλλονσι διά τής παρουσίας 
ίων και φιλέορτοι κάτοικοι τών πέριξ πό
λεων κάί χωρίων είς τά όμματα δε τών 
διαβατών προσπίπτουσιν αμάξια πεφορ-
τωμένα κλινοστρωμνών και άλλων μαγει
ρικών και λοιπών οικιακών σκευών μετά 
τών ευτυχών κατόχων των, οΐτινες άπό 
τον νψονς τής ευτυχίας των άπαξιοϋσιν 
άντι παντός ετέρου ν9 άνταλλάξωσι τήν 
πλήρωσιν τοϋ πόθου των. Ευτυχείς βρο-
τοί! ών τό πνευματικόν περιβάλλον ικα
νοποιείται πληρέστατα υπό τών έν λόγω 
ΙΙανηγύρεων άνευ πολλών δαπανών και 
απαιτήσεων, άμα δέ μετά τοϋ εναρέστον 
συναισθήματος δτι έπιτελονσι θεάρεστον 

καθήκον, ενώ έτεροι απαιτητικότε
ροι ουδέποτε κατόρθωσαν νά ίί-
ψωνται τον ινδάλματος τής εντν-
χίας ! . . . 
9Εν σχέσει πρός τήν Πανήγνριν τών 
^Εννεαμέρων ίδια δε προς τήν τοϋ Άγ. 
9Ιωάννου οφείλομεν όπως ϊδιον λόγον 
ποιησώμεθα περί τών Ιδιορρύθμων Πα
νηγυρικών Φαναριών, άτινα ονδαμοϋ 
άλλαχοϋ παρετηρήσαμεν, ό δε μακαρίτης 
ΙΙαρασκεναίδης, λόγιος άνήρ, διευθυντής 
τοϋ Σιδηροδρόμου Πειραιώς—9Αθηνών 
πρό ετών επισκεφθείς τάς Κυδωνιάς έ-
χαρακτήρισε τό πράγαα ώς αρκούντως 
περίεργον και άξιον ιδίας μνείας δημο
σιογραφικής. 

Διά σχοινιών εκατέρωθεν τής οδού προσ-
δεδεμένων άνήρτηνται ιδιόρρυθμα Φανά
ρια, τό πλείστον ορθογώνια, έκ χάρτου 
τεχνικώς κατεσκενασμένα και πολύχρω
μα διά γραφικών εικόνων παραστατικώς 
κεκοσμημένα, είς α τό εσωθεν φώς προσ-
δίδειζωηράν άναπαράστασιν, πολλάκις δε 
και επιτυχή9 Επιγράμματα τών εν λόγω Φα
ναριών προκαλοϋσι τά σχόλια και τήν 
θνμηδίαν τών κάτωθεν διερχομένων πο-
λναρίθμων πανηγυριστών έν οις και πλεί-
σται τοϋ γυναικείου φύλον, διότι σημει
ωτέον ενταύθα δτι αί κνρίαι άποζημιοϋν-
ται διά τάς άραιάς άπό τοϋ οίκον των ε
ξόδους κατά τάς δύο ταύτας τοπικός τών 
Κυδωνιών Πανηγύρεις, τών3Εννεαμέρων 
δήλον ότικαίτής* ΕορτήςίόίατοϋΆγ. 9Ιωάν-
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νου.Κατ9 άμφοτέραςταύταςτας έξαιρετικάς 
ημέρας πανοικεί εξέρχονται,καθ*όλην την 
νύκτα την πανηγνρικήν μέχρι πρωίας 
σχεδόν, διασχίζονσιν αί αντιπρόσωποι τον 
ωραίου φύλου τάς κεντρικός, φωταγωγη
μένος, οημαιοστολίστους και μυρτοστεφεΐς 
οδούς εν συνοδεία των αδελφών και συ
ζύγων μετά πάσης κοσμιότητος 
δπως καταλήξωσιν εις τι παράκτι-
ον Καφενεϊον και άπολαύσωσι της 
θαλάσσιας ανρας και των όντως 
εμμελών μουσικών τεμαχίων άτι-
να αί άριστα κατηρτισμέναι Μου
σικοί 'Ορχήστραι της πόλεωςήμών 
άνακρούουσιν. 

Την παραμονήν της Εορτής 
τον ' Αγ. * Ιωάννου απασα ή πόλις 
ευρίσκεται εις πρωτοφανή πανη
γνρικήν κίνησιν' μετά τήν εκ 
της αυτής αφετηρίας, έκ τών 
κεντρικών δηλ. παρακτίων Κα
φενείων περί τήν 8^ έσπερινήι 
ώραν εν συρροή άπειρου πλήθους 
διαπόμπενσιν τον πατροπαραδό-
τον φαναρίον — του αυτού δήλον 
ότι όπερ και κατά τά Έννεάμε-
ρα — διά τής μεγάλης κεντρικής 
5 Αγοράς φωταγωγημένης υπό τών 
μνησθέντων ιδιορρύθμων Φαναρι
ών, δια βεγγαλικών φώτων και δια
φόρων πυροτεχνημάτων, ύπό τους 
εμμελείς δε έμβατηρίους ήχους τών 
εν συνενώσει Μονσικών τής πόλε
ως Όρχηστρών κατευθύνονται 
οι πανηγυρίζοντες εις τον παρα-

κείμενον Ι.Ναόν τον 'Αγ. 3Ιωάννου, 
μεθ9 δ άπαντες τρέπονται εις τά ίδια δ
πως σννεχίσωσι μετά το δεΐπνον τήν πα
νηγνρικήν πανννχίδα, αλλά παννυχίδα 
σεμνήν ουχί κορυβαντιώσαν. 

1Ομολογουμένως εξαιρετικής μνείας ά
ξιον ότι εν τοσαύτη συρροή ανδρών και 
γυναικών άναμίξ ουδέ το ελάχιστον εκ-
τροπόν ποτε παρετηρήθη' τήν έσπέραν 
ταύτην δύναται τις χωρίς το παράπαν νά 

ξενισθή—τοιοϋτοντόεθος—κνρίας και νε
ανίδας νά συνάντηση εις τά Καταστήμα
τα τών αδελφών καΐ σνζύγων των εγκα
θιδρυμένος και θεωμένας τους παρελαύ
νοντας πανηγνριστάς, πλείστος δε τής λαϊ

κής τάξεως εις τά εντός τών 9Αγορών 
Καφενεία και Ταβερνεΐα είσχωρούσας ύ
πό τήν συνοδείαν τών οικείων των, άλλά 
τοσαύτη κοσμιότης και ίπποτικότης μετά-
ξύτώνπανηγυριστών επικρατεί ώστε ανεπι
φυλάκτως δυνάμεθα νά ειπωμεν ότι θά 

ΝΑΟΣ ΑΠΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΝ Κ Υ Α Ω Ν Ι Α 1 Σ 

(Όπτικοί λόγοι έπέβαλον τίιν κλίσιν της εΙκόνος) 

ετύγχανε ζηλωτή και εν χορεντικαΐς έ-
σπερίσι μεγαλοπόλεων. 

Κυδωνίαι — Β . Κ. Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Η Σ 
( Ι Ω Ν ) 

Ξ Ε Ν & Ι ΠΟΙΗΤΑ1 

ΑΗ Η Π Ο Υ Ν ΒΑΣΙΜΛΑΣ 

Γιατ' είσαι τόσο ώμορφη άν ήμουν Βασιλιάς 
Τύ στέμμα μου Οά χάριζα στα μαΰρά σου μαλλάκια 

Μόνο για δυο λογάκια 
Πάλι για τό χατήρί σου πεντάμωρφη παιδούλα 

Και τό λαό μου αιχμάλωτο θέ νάδεινα ακόμα 
"Αν σουπερνα ένα φιλί άπ' τό γλυκό σου στόμα.. 

Γιατ' είσαι τόσο ώμορφη κι' έχεις περίσσια χάρι 
"Αν ειχα εγώ τοί'ς θησαυρούς και τ' αγαθά τοϋ Κροίσου 
"Ηθελα μαυρομμάτα μου δλα νά στα χαρίσω 
Για νά γενοΰμε αχώριστο και ζηλευτό ζευγάρι... 

Σμύρνη — ΜΑΡΙΟΣ ΖΑΔΕΣ 
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Ε ^ Π Ο Ρ Ι Ο ^ Κ ^ Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α 
ΉάίΧΜ ΑΗβΗΤΡΙΑΚΟΓ ΚΑΡΠΟΙ 

Θ: 

α ρ α β ό σ ι τ ο ς 

Κατά τους ιστορικούς έλκει τό γένος εξ "Α
μερικής, ένθα ή καλλιέργεια τουάπό της μεσημ
βρινή; αχρχς τ/)ς Χιλής έπεςετάθη μέχρι της 
ΙΙανσυλβανίας. Τινές όμως τών ιστορικών άνα-
φέρουσιν οτι τό προϊόν τοΰτο ήτο γνωστόν εις 
τόν Παλαιόν κόσμον, προ τ η ; άνακαλύψεως του 
Νέ^υ, κχλλιεργούμενον εν Σ.νικ^, Ίνδίαις (έν 
αίς καλείται ζέα) καΐ Αίγύπτω και δτι ή άνα-
κάλυψις της Αμερικής συνετέλεσε μεγάλως 
εις την διάδοσιν της καλλιέργειας αύτοΟ εν Ευ
ρώπη. 

"Οθεν οήποτε και άν κατάγεται δ Δημητρια
κός ούτος καρπός, βέβαιον είναι ότι εις μέγα μέ
ρος της υφηλίου κατέχει επιφανή έν τω εμ
πορία) θέσιν και ιδίως έν Αμερ ική , έν ή ή καλ
λιέργεια αύτοΰ παρέχει μεγίστην άνάπτυξιν. 

Τό προϊόν τούτο επιτυγχάνει καλλιεργούμε-
νον είς τάς τροπικάς χώρας από τών οχθών 
της θαλάσσης μέχρις ΰψους 2 9 0 0 μέτρων, ωρι
μάζει συντομώτερον εις θερμά κλίματα, ταχύ-
τερον και της ώριμάνσεως του σίτου* ώστε δύ
ναται εντός τριών μηνών νά άναπτυχθη καΐ κατ* 
άκολουθίαν εις διάστημα ενός έτους (εννοείται 
εις τά θερμά κλίματα) ν' άποδώση τεσσάρας 
είσοδείας. 

Ό αραβόσιτος διαιρείται εις τρεις κατηγορί
ας, εις ξανθόν, λευκόν και κίτρινον, — έκ τού
των δ ξανθός καλλιεργείται όλιγώτερον, ό δέ 
λευκός παρέχει καλόν προϊόν, ά λ λ ' απαιτεί γην 
υγράν καΐ παχεϊαν, δ κίτρινος ό πραγματικός 
αραβόσιτος είναι ά περισσότερον δλων καλλιερ
γούμενος. 

Ό αραβόσιτος είναι καρπός μεγάλης αποδό
σεως, χρησιμεύει δέ πρός τροφήν τών ανθρώπων 
πρό παντός έν Ιταλία και Ήνωμ. Πολιτείαις, 
χρησιμεύει δέ και προς τροφήν τών ζώων και 
πτηνών, προτιμώμενος ύπ 3 αυτών παντός άλλου 
δημητριακού καρποΟ. 

Ή τιμή τοϋ αραβοσίτου είναι κατά 1[3 κα
τωτέρα τής τοΟ σίτου έν καιρώ αναλόγου πα-
ραγωγής,έν εποχή 3μως σιτοδείας καθίσταται α 
νωτέρα καΐ αυτής τής του σίτου, ως συνέβη 
πολλάκις,ένσκηψάσης σιτοδείας εις διαφόρους ε

πικρατείας. (*) 

Ή παγκόσμιος παραγωγή του αραβοσίτου 
ανέρχεται εί; εκατόλιτρα περίπου 1 .210 .025 .000 . 

Τήν πρώτην θέσιν κατέχουσιν αί Ήνω,ιέναι 
ΙΙολιτείαι τής Αμερικής μέ 8 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 εκατό
λιτρα. Ό αραβόσιτος τής Αμερικής συγκομί
ζεται κατά τόν Όκτώβριον. 

Τό σύνολον τής Ευρωπαϊκής παραγωγής α 
νέρχεται εις 2 0 8 . 5 0 0 . 0 0 0 εκατόλιτρα. Μετο<ξύ 
οέ τών Ευρωπαϊκών κρατών τήν πρώτην θέσιν 
όσον άφορα τήν παραγωγήν κατέχει ή Ουγ
γαρία μέ 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 εκατόλιτρα. 

Ρουμανία ενεργούσα σημαντικάς άποστο-
λας εις τό έξωτερικόν συγκομίζει ετησίως 34· 
5 0 0 . 0 0 0 εκατόλιτρα. Ή καλλιέργεια τοΰ προ
ϊόντος τούτου έν Ρουμανία καταλαμβάνει Ικ-
τασιν 2 1]2 έκατομ. εκταρίων. 

Ή Ρωσσία παράγει περί τα 2 0 . 0 0 3 . 0 0 0 ε 
κατόλιτρα. 

Ή Ιταλία 2 5 . 3 0 0 . 0 0 0 . 

Ή Ούραγουάη 1 3 6 . 1 3 6 . 2 4 0 χιλιόγραμ. 

Ή Βουλγαρία 3 . 9 0 0 . 0 0 0 εκατόλιτρα. 

Ή Ισπανία 6 . 5 0 0 . 0 0 έκατόλ. καΐ ή Ε λ λ ά ς 
ιδίως ή Θεσσαλία έκατόλ. 2 1 . 9 0 0 . 0 0 0 . Ή 
Αργεντινή 4 3 . 7 9 0 . 0 0 0 εκατόλιτρα ένεργοϋσα 
μεγάλας άποστολάς εϊς τό έξωτερικόν. 

Ό Αραβόσιτος δεϊται χρόνου πολλού πρός ά-
ποξήρανσιν, αί δέ φορτώσεις του δέον νά πραγ
ματοποιούνται δταν εντελώς άποξηρανθή. 

("Επεται τό τέλος) 

Έν Σμύρνιι — ΕΥΑΓΓ. ΣΑΡΙΚΑΣ 
(Καθηγητής Εμπορικών) 

(?) Κατά γενικήν έμπορικήν αρχήν, « Ή ύπερτί-
μησις γενικώς εις όλα τά προϊόντα έλαττοΐ άφ' ενός 
τήν κατανάλωσιν, αυξάνει δ* άφ' ετέρου τήν άντι-
κατάστασιν τοΰ ύ-τερτετιμημένου προϊόντοςδιά τών ο
μοειδών του.» 
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ΟΡΦΑΝΑ T 0 V ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 

ΕΙΣ ΤΑ ΟΓΦΛΝΛ T O T ΝΟΣΟΚΟΠΕΙΟΤ ΚΥΔΩΝΙΏΝ 

Ό εκ Περγάμου κ. Αρτέμιος Κ ι ο -
σκλόγλους δια ποιητικού ταλάντου έκ 
φύσεως πεπροικισμένος, παρεπίδημων 
κατ* αύτας ενταύθα επεσκέφ&η το "Ι
ερόν Νοσοκομεΐον της ηόλεα')ς μας, 
συγκινηθείς 5* επί τ\\ θέα των ορφανών 
συνέταξε το κατώτερο) ώραίον ποίημα. 

-Σαν είδα στον αυλόγυρο 
παιδάκια οτή σειρά 

καί είς τα προσωπάκια των 
δεν έλαμπε χαρά! 

χα>ρίς χαμόγελο γλυκό 
χλωμά χλωμά στϊ/ν δψι 

με χτένισμα με φορεσιά 
πουχαν την iòta κυψι, 

με αφελές παράπονο 
άΰώα καί σεμνά 

άρώτησα . . . . καί μονπανε 
πώς είναι * Ορφανά! 

Μοίρα κακή και άσπλαχνη 
με ποία πικρά [ίοτάνΗι 

σας έπλασε σας πότισε 
ή ποίο σκληρή *ΟρφάνΙα! 

Σεις της αγάπης σπέρματα 
του πόθου, της ορμής, 

και της άπατης θύματα 
γονιών άνευ τιμής! 

ΣεΤς στής ζωής τό πέλαγος 
με βήματα σας πλάνα 

θά τρέχετε γΐά ναυρετε 
τή γλυκύτατη μάνα! 

Ταλαίπωρα ! ! ! χαμόγελο 
κανείς δεν σας χαρίζει! 

τά μάγουλα σας {ΐε φιλιά 
κανείς δεν τά δροσίζει! 

Δεν νοιώσατε ζεστή ζεστή 
τής μάνας αγκαλιά, 

τής μάνας σας φ^ιλόοτοργα 
σπαρταριστά φιλ\ά ! 

Στους πόνους σας δζν νοιώσατε 
11 α νο υ λα ς στ:- να γμό 

καϊ νά σταλάξβ 9πάνω σας, 
τό δάκρυ της θερμό! 

ΙΙοΐύς άγρυπνα στα πάθη σας 
και ποίος σας νανουρίζει; 

σάν άρωστάτε ποία καρδιά 
ματώνει και ραΐζει; 

Μόνον τής Μάνας ή καρδιά 
αυτούς τους πόνους νοιώθει, 

Σε Μάνας σπλάχνα μοναχά 
τέτοΐα καρδιά εδόθη. 

Κι αν υπό στέγην * βρίσκεσθε 
τρανής φ^ιλανθρωπίας, 

τής Μάνας δεν θά νοιώσετε 
ποτε ποτε θωπείας. 

Kvdcoúai — ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΙΟΣΚΛΟΓΛΟΥΣ 
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H E N R I C O t ) P I N 

Ό Μ. Ο . (ϊε € 3 ΐ € τ ν ϋ 1 β διηγείται επίσης τας 
περιπέτειας της έξημερώσεως μιας αλώπεκος, την 
οποίαν είχε συλλάβει εντός του δάσους. Παρ* 5-
λας τάς έπιμεμελημένας φροντίδας, άς κατέβαλε, 
ή μικρά $λώπηξ δέν έξημερώθη καί δεν έπαυ
σε νά φιλοδωρή διά δηγμάτων πάντας δσοι έ-
πλησίαζον.<- ΓΙρωΐαν τινά εγερθείς τής κλίνης 
κατέβην ϊνα προσφέρω τάς περιποιήσεις μου εις 
την μικράν αχάριστοV, κατά την συνήί)ειάν μου, 
καί εύρον αυτήν έξηπλωμένην προ μικρού πί
θου μέ τους οφθαλμούς κ?.ειστούς καί ακίνητο ν" 
Την έκάλεσα καί δεν έκινήθη, κατ 3 επανάλη
ψιν τήν έθώπευσα επί τ η ; κεφαλής καί διά 
πρώτην φοράν ϊσως δεν έδοκίμασε νά κάμη 
χρήσιν των οδόντων της. Έ κ των κινήσεων 
του στήθους της ήτο προφανές ότι εζη, αλλά ή 
παράδοξος μεταβολή τήν οποίαν εβλε.τον εις 
τάς συνήθειας τη; , μέ ανησύχησε καί μέ έκα
με νά ύποπτεΰσω δα θά ήτο ϊσως βαρέως α
σθενής" Πολλάκις είχυν σκεφθη ότι έτρεπε νά 
χαλαρώσω ολίγον τον κλοιό ν, τον όποιον έ-
φερεν εις τον λαιμόν της, ομολογουμένως λί
αν στενόν* έσκέφθην οτι πολύ πιθανόν τά συμ
πτώματα ταΰτα νά προέρχωνται έκ τούτου καί 
απεφάσισα νά τον αφαίρεσα). Δεν εΐχοντελειώσει 
τήνίργασίαν μου καίή πονηρά άποτόμως άνετινά-
χί>η καί πριν προφθάσω νά κινηθώ διήλθε διά 
των σκελών μου καί έτρεξε προς το δάσος μέτοι-
αύτηνεύκινησίαν,ητιςέδείννυενδτι είχεναρισταεις 
την ύγείαν της. Θά έλεγε τις οτι ή ευχάριστη -
σις ήν έδοκίμασεν εξαπατήσασά με, τή έδωσεν 
πτέρυγας. 

"Ομοια γεγονότα διηγούνται καί διά τους 
λύκους, όλιγώτερα μεν κατά τον αριθμόν, άλλ' 
επίσης ενδεικτικά καί σ α φ η . Ό πλοίαρχος Ι ν νοπ 
παρέλαβε ν επί τ >ϋ πλοίου του ενα λύκον, τον 
όποιον 6 Μ. Οπίίιιΐΐί; ένόμισεν δτι εΐχε φο
νεύσει. Εξετάζοντες έν τούτοις αυτόν μετά 
προσοχής παρετήρησαν σύσπασιν των βλεφάρων 
καί έθεώρησαν συνετύν νά δέσωσι τους πό
δας αντοΰδιά σχοινιού καί τον κρεμάσωσι με την 
κεφαλήν προς τά κάτω* καί πράγματι,μόλις τον 
άφήκαν εις την στάσιν αυτήν, έτινάχθη μέ 
εν πήδημα τεράστιον καί έδει'Εε κατά τρόπον 
μή επιτρέποντα άμφιβολίαν δτι κακώς έπρατ-
τον νομίζοντες αυτόν νεκρόν. 

Κατά τον Κοηιαηε» "Αγγλον φυσιολόγον 
καί φυσιοδίφη ν συγγράψ ίντα άξιανάγνω-
στον σύγγραμμα περί τής νοημοσύνης τών 
ζώων, δταν εις λύκος πέ *η εις λάκκο ν, προσ
ποιείται τόν νεκρόν εις τοιούτον βσθμόν, ώ 
στε δύναται νά καταβη άνθρωπος νά δέση καί 
άνασύρη αυτόν ήκαινά κτυπήτη επί της κεφαλής, 
χωρίς τό ζφοννά δείςη σημεία ζωής. 

Έ ά ν έκ ιών σαρκοφάγων έ'λθωμεν εις τά 
τρωκτικά, θά δυνηθούμε ν νά έςακριβώσωμεν γε
γονότα όμοιας φύσεως. 

Πολλάκις έ'σχον την εύκαιρίαν νά παρατη
ρήσω, δπως καί πάς τις ΐσως, δτι οί μυες 
συλλαμβανόμενοι υπό τών γαλών προσποιούνται 
τόν νεκρόν, δταν αύται τους άφήνωσιν* μόλις 
δέ ή γαλή άπομακρννθη, οί μύες φεύγουσι με
τά πάσης ταχύτητο ς. * Αλλα καί γαλαΐ αι γνω-
ρίζουσι καλώς τήν λεπτομέρεια ν ταύτην καί, 
ϊνα διασ^εδάσωσι, υποκρίνονται δτι πιστεύου-
σιν είς τόν θάνατον τών μυών, χωρίς δ* ό
μως νά φαίνωνται παρακολουθοϋσιν επιμελώς 
τάς κινήσεις του θύματος καί ρίπτονται έπ* 
αΰτου, μόλις ζήτηση νά δραπέτευση. Δεν ει-
νε σπάνιο ν επίσης άνοίγων τις άποτόμως τηνθύ-
ραν σκοτεινού δωματίου, οπουευρίσκονταιποντι-
κοί,νάϊδη τούτους νά μένωσιν ακίνητοι εις τάς 
θέσειςτων ώς νεκροί, ακόμη καίδταντούςέγγίζη! 

* 
Ι δ ο ύ προσέτι ανέκδοτο ν όμοιας φύσεως 

περί ενός ταύρου ίστορούμενον υπό του "Αγ
γλου Μ. Ο . Κ-ίά^ στρατιωτικού ιατρού. 

« ΙΙρό τίνων ετών, λέγει, διαμένων είς τάς 
Αντίκας επαρχίας τής ϋγετ&ο κατείχον μίαν οί-
κ'αν περίβαλλομένην υπό ικανής εκτάσεως 
βοσκησίμων γαιών. Τό ώραΐον χόρτο ν τής πε
ριοχής ταύτης έσκανδάλιζε πολλά ζώα του χω
ρίου καί οσάκις αΐ θ.ίραι ήσαν άνοικταί, δέ/ 
έ'λειπον οί παηείσαντ^ι. Οί ύπηρέται μου έ-
φρόντιζον νά άποδαόκωσι τούτους, αλλ* ήμέραν 
τινά ήλθον ανήσυχοι νά μοι άναγγείλωσιν δτι 
είς ταύρος βραχμάν, τόν όποιον εΐχον κτυ
πήσει, είχε πέσει νεκρός. Πρέπει νά σας εϊπο> 
όμως οτι οί ταύροι ούτοι είνε διά τους ιθα-
γενεΐς ζώα ιερά καί προνομιουχα, τά όποια 
άφήνουσι νά περιπλανώνται πανταχού μετά πά
σης ελευθερία; καί νά τρώγωσι παν δ,τι προ-
χαλεϊ την όρες'ν τ,ον καί εις τά όπωροπωλεΐα 
ακόμη ενώπιον αυτών τών εμπόρων, χωρίς 
νά δύναται νά ύψωση τις χείρα βέβηλο ν κατ 3 

αυτών, ^ϋάς αφήνω λοιπόν νά έννοήσητε τήν 
ταραχή ν μοι», δταν έ'μαθον δτι είς τοιούτος 
ταύρος έφονεύθη νπό τών ανθρώπων μου' έ
σπευσα νά ϊδω τό ;πώμα* κατέκειτο επί του 
έδάφοι»ς ακίνητος μη δεικνύων σημεία ζωή^. 
Ανήσυχος έκ του γεγονότος, τό όποιον ήδύνα-
ι ο νά μου προξε νήο η σπουδαίας ενόχλησε ι ς 
έκ μέρους τών ιθαγενών, εξήτασα μετά πάσης 
λεπτομερε'ας τό πτώμα καί επέστρεψα αμέσως 
είς τήν οίκίαν μου με την πρόθεσιν νά ιιεταβώ 
παρευθυς καί ανάγγειλα) τό γεγονός εις 
τάς αρχάς του τόπου ΕΙχον μόλις αναχωρή
σει, δτε είς τών υπηρετών μου μέ έφθανε τρέ
χων περιχαρής νά μου εϊπη δτι ό ταύρος εΐ-
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χεν έγερθη επί των ποδών του και ήοχολεΐ-
το να τρώγη ήσύχως. Τό ζωον τούτο είχε λά-
βει την συνήθειαν να προσ,τ 11ήται τον νε-
κρόν, τοΰθ ' όπερ καθίστα την έ'ςωσίν του πρα
κτικώς αδύνατον οσάκις ει>ρίσκετο εις μέρος, 
τό όποιον τω ήρεσκε και τό όποιον δεν ήθε
λε να έγκαταλίπη. Ό δόλος ούτος επανελή-
φ θ η πολλάκις, ίνα δύναται μέ την άνεσίν του 
να νέμεται τό εξαίρετον χόρτον μου». 

: « : 

Και ό ελέφας δέ πολλάκις προσποιείται τον 
νεκρόν. Ό Μ. Ε . T e n n e t διηγείται, κατά τον 
M. Cripps, δτι έλέφας νεωστί συλληφθείς ώ-
δηγήθη εις τον σταΰλον μεταξύ δύο ελεφάντων 
εξημερωμένων, είχε προχα>ρήσει ήδη ίκανόν διά
στημα εντός του περιβόλου, δ'τε ϊσταται άπο-
τόμως και πίπτει επί του εδάφους αδρανής. Ό 
Μ. Gr ipps διέταξε να άφαιρέσωσι τα δεσμά 
και εδοκίμασε ματαίως να σύρη τό σώμα* διέ
ταξε τότε να άφήσωσι τό πτώμα. Μόλις δμως 
οι άνθρωποι του άπεμακρύνθησαν ολίγον, ό έ
λέφας άνηγέρθη ζωηρός και έτρεξε προς τό δά
σος φωνάζων πάσαις δυνάμεσι. 

Εις τα ανωτέρω παραδείγματα ή υπόκρισις 
έχρησιμοποιήθη ως μέσον υπερασπίσεως" προς 
συμπλήρωσιν του θέματος τούτου, θα αναφέ
ρω εν παράδειγμα ΰποκρίσεως προς σκοπύν ε-
πιθετικόν. Εις πίθηκος αιχμάλωτος ήτο προσ-
δεδεμένος επί του κορμού ενός bambou δια 
κρίκου ολισθαίνοντος ευχερώς κατά μήκος του 

σώματος του και ουδαμώς εμποδίζοντος τάς κι
νήσεις των μελών αύτοϋ. "Οταν ό πίθηκος εύ-
ρίσκετυ επί της κορυφή; του bambou , οΐ κό
ρακες προσερχόμενοι κατεβρόχΟιζον την τροφήν 
του περιεχομένην εντός ξύλινου πινακίου. 

ΓΙρο.ηαν τινά, καί}' ήν οι ά'ρπαγες ήσαν ε
ξαιρετικώς ενοχλητικοί, προσποιείται άδιαθεσί-
αν' κ/.είει τούς οφθαλμούς, άφίνει να πέση ή 
κεφαλή του και δεικνύει δτι ύποφ>;ρει καθ 5 ,!'περ-
βολήν. Μόλις ή συνήθης τροφή του ετέθη 
παρά τον κορμό ν το ¡3 δένδρου και οΐ κόρακες 
προσέτρεξαν κατά σμήνη λεηλατούντες αυτήν. 
Ό πίθηκος κατέβη τότε βραδύτατα, ως εΐ τού
το ήτο δι 9 αύτον λίαν κοπιώδες και εγγίσας τό 
έδαφος εκυλίσθη ως ημιθανής μέχρι του τόπου 
δπου ήτο τό πινάκιόν του. 

Έ κ ε ΐ εμεινεν ακίνητος ως νεκρός* μετ ' ολίγον 
εις κόραξ επλησίατεν ίνα καταβρόχθιση τα τε
λευταία τεμάχια του γεύματος του" άλλα μόλις 
ήηλωσε τό ράμφος του και ό πίθηκος ανετινά-
χθη, τον συνέλαβε και τον έκράτησεν άκίνητον. 
"Επειτα ήρχισε να άφαιρή τα πτερά αυτού ζών
τος και υταν δεν έμειναν πλέον ειμή τα πτερά 
τής ουράς και των πτερύγοον τον άπέλυσεν. Οί 
άλλοι κόρακες προστρέξαντες εφόνευσαν τον σύν-
τροφόν το)ν δια ραμφισμάτων και δεν έφάνη-
σαν πλέον. 

("ΈΠΕΤΑΙ ΤΟ Τέλος) 
Πάτραι Γ . Α. Μ Ε Γ Α Σ δ. μ. 

Ε πί τέλους κατέπεσεν ή περιπύθητος 
βροχή άναπζερώσασα οπωσδήποτε τάς 

ελπίδας των κτηματιών, καίτοι δ' ύπήρ-
ξεν δλίγη και μερική ούχ ήττον και αυ
τή ωφέλησε, διότι ώς προεγράψαμεν τά 
έλαιόδενδρα δεινώς νπέφερον έκ τής ανομ
βρίας. "Ηρξατο δ9 ήδη νά γίνεται λόγος 
και περί αγοροπωλησιών Ελαιοκάρπου 
και εκτιμήσεως τής έφετεινής εσοδείας, ου
δείς όμως οριστικώς δύναται ν άποφαν-
θή αν δεν έπέλθη νέα βροχή. 3Ατυχώς 
ό δάκος έπεβεβαιώθη και ποιείται προό
δους. 

Ή αγορά τών Ελαίων εξακολουθεί 
σταθερά, οί ολίγοι δε κάτοχοι τηρονσι 
ταύτα εις ύψηλάς τιμάς, τά μεν α ποιό
τητος εις 80 τρ. γρόσ. τό λαγήνι, ΑΝΑ
λόγως δε τής ποιότητος των και τά λοι
πά. 

Αι εξ Ευρώπης καταφθάνουσαι νεώτε
ροι ειδήσεις περί Ελαίων διαφέρουσι τών 
αρχικώς τοιούτων, τών Ευρωπαίων διϊσχυ-
ριζομένων ότι ή εσοδεία ώς έκ τών τελευ
ταίων έν Ευρώπη βρογών εις τά. Ελαιο
παραγωγό μέρη έβελτιώθ)/ ουσιωδώς υ
πό πάσας τάς επόψεις, σνμβουλεύουσι δε 
οί Ευρωπαίοι τους κερδοσκόπους νά εί
ναι συντηρητικοί εις τάς αγοράς των και 
νά μή έλπίζωοί ποτε ότι αί τιμαί τών Ε
λαιο) ν θά φθάσωσι εις τά πρό τίνων ε
τών δυσθεώρητα ϋψη. 

ύφρόσυνον άγγελμα διάτήν μαστίζουσαν 
ι τήν πόλιν ημών άννδρίαν έχομεν ν* α

ναγράφω TT εν. 
Παρά τον "Αγ. Ίωάννην (ΙΙετειναράν) 

εν τω παλαίω κήπω I. Τζαννή διατελονν-
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τι νυν υπό τήν δικαιοδοσίαν τών Σχολών, 
άνευρέθη αφθονον ύδωρ όπερ επί του 
παρόντος δεν τυγχάνει πόσιμον, ελπίζεται 
όμως ότι μετ ου πολύ θά'καταστή τοι
ούτον, καθοριζομένων επιμελώς τών υ
πογείων ύδροδόχων. 

9Επί τή πεοιστάσει ταύτη δίκαιον νά έ-
ξαρθή δ ζήλοςτοϋ άξ.Δημάρχου τήςπόλεως 
ημών κ. Γ. Στρογγυλή ιατρού ώς και τών 
περί αυτόν άξ. Δημ. Συμβούλων, οΐτι-
νες άμα τή υποδείξει δι αναφοράς τών 
γειτόνων περί πιθανής εξευρέσεως ύδα
τος έν τω χώρφ έκείνω, αμέσως έσπευ
σαν όπως άποστείλωσιν έργάτας προς 
διενέργειαν τών καταλλήλων εργασιών, 
αϊτινες μετ9 αποτελεσματικότητος και ά-
όκνως έξακολουθούσιν. 

Ε υρισκόμεθα υπό το χαρμόσυνον κρά
τος τών Τοπικών ΙΙανηγύρεών μας 

ας εφέτος ή ατμοσφαιρική κατάστασις δεν 
ηύνόησεν, αί εισπράξεις όμως ου μόνον 
δεν καθυστέρησαν αλλ9 νπερίβησαν κατά 
πολύ τάς τών προηγουμένων ετών, χάριν 
εις τάς καταβληθείσας ενεργείας τής ά^. 
9Εφορείας του 1. Νοσοκομείου ημών ήτις 
και εύεργετικόν λαχεΐον διενήργησε και 
δημοπρασίαν λίαν επιτυχώς έν τω εύρεϊ 
περιβάλω τοϋ Καταστήματος. 

Άλλά και ή Πανήγυρις τοϋ ' Αγ. 9Ι-
ωάννου ωραιότατα διεξήχθη ταΤς φιλοτί-
μοις ένεργείαις τής οικείας τοϋ I. Ναοϋ 
άξ. 9Εφοροεπιτροπής. 

^ήν παρελθοϋσαν εβδομάδα έξεδικάσθη 
ενώπιον τοϋ ενταύθα Πρωτοδικείου 

κατ9 ερήμην ή νπόθεσις τών Οικοπέδων 
τής I. Μονής τοϋ €Αγ. Νικολάου' κατά 
τήν πρωτύδικον άπύφασιν ή I. Μονή 
απώλεσε τήν δίκην, θεωρηθεισών πολλών 
χιλιάδων στρεμμάτων οικοπέδων ώς βα
κουφιών και κατ9 άκολουθίαν περιερχο-
μένων υπό τήν Κυβερνητικήν κατοχήν. 

Συνεπεία τής αποφάσεως ταύτης ή Δη-
μογεροντία τής πόλεως μας συνεδριάσα-
σα έξελέξατο άντιπρόσωπον τον έκ τών 
εγκρίτων νομομαθών δικηγόρων τής πό

λεως μας κ. Θάνον Παπαδόπουλον όπως 
μεταβή ε/ς Κων]λιν και ποιήσηται τάς 
καταλλήλους ενεργείας παρά τοις άρμο-
δίοις ύπερ τών συμφερόντων και δικαίων 
τής Μονής. 

Αηξάσης τής περιόδου τής παλαιάς 9Ε
πιτροπής τής I. Μονής τοϋ ' Αγ. Νικο
λάου άνεδείχθησαν διά τήν νέαν περίοδον 
οι κ. κ. Ν. Καλτής, I. Σιδηρόγλου, Φώ
τιος Σωτηρίου και Β. Γρηγοριάδης. 

νόσος οστρακιά δυστυχώς μαστίζει 
τήν πόλιν μας, ή άξ. Δημαρχία η

μών προέβη εις τά κατάλληλα μέτρα και 
τάς δέουσας προφυλακτικάς διατάξεις ας 
χάριν κοινής ωφελείας δημοσιεύομεν 
έν τω έξωφύλλω τοϋ άνά χείρας τεύχους* 

ΕΛΕΝΗ Π. ΑΘΑΝΛΣΙΛΔΟΥ 

Αυπηρόν άγγελμα έν τή -πόΑει μας έ~ 
Αθηνών μετεδόθη, ό θάνατος διακεκριμέ
νης δειποίνης πεπροικισμένης με φυσικά 
καϊέπίκτητα χαρίσματα,με άνάπτυξινκαίμόρ-
φωσιν άσυνήϋ·η διά τά μέρη μας καϊ συνε-
νούσης είς δλα ταϋτα υπομονή ν καϊ χαρα-
κτήρος δύναμιν δπως άίηεπεξέρχεται σθε-
ναρώς κατά πάσης εναλλαγής τήςτύχηςείς ήν 
πάντες υποκείμενα. 

Η ΕΛΕΝΗ Π. ΛΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ τό γέ
νος ΣΕΒΑΣΤΟΙ έτελεύτησεν έν Αθήναις 
μακράν τής αγαπητής της πατρίδος, τών 
Κυδωνιών, άλλα πλησίον τών πολυφιλήτων 
τέκνων της δι' & ή μητρική της φιλοστορ
γία δέν είχεν δρια ΚΑΙ π)ός τά όποια ώς 
xah τους λοιπούς έν πένθει διαβιβάξομεν 
τά συγγενικά ημών συλλυπητήρια διά τήν 
ό,δόκητον άπώλειαν πολυτίμου καϊ προσφι
λούς υπάρξεως. 
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Eißiuiuti 
— Έ π Ι τέλους έβρεξε! . 
— Ό θεός τέλος πάντων 0 

μας λυπήθηκε. 
— Διότι άν κρατούσε 

κανένα μήνα ακόμη ή ά- ο 

νομβρία αύτη! 
— Και εγώ δεν ξεύρω_ 

τί θα 'γινόμεθα. 
— Ά λ λ ' έβρεξε και μια : 

'μέρα μοναδική για τον τό
πο μας. 

—Τήν νύκτα του Πανη
γυριού μας, τά ^Εννεάμερα. 

— Και έτσι έγινε τό ΙΙανηγΟρι μας σωστό. 
—Είχε δηλ. και τό θαυμά του. 
—Και μήπως δεν ήτο θαύμα αυτή ή βροχή, 

μήνα Αύγουστο; 
— Ά λ λ α τό Πανηγύρι μας βράχηκε ! 
—ΚαΙ άντί σαν κάθε χρόνο ό κόσμος νά 

σκορπισθ^ δλη τή νύκτα εις τά Καφενεία και 
τΑν Ά γ ο ρ ά ν ^ < 

—Συμμαζεύθηκε στό καβοΟκ,Ε του νωρίς νω
ρίς· 

—Πολλοί μάλιστα ΰού κατέβηκαν από τάς 
έξοχάς δια να απολαύσουν Πανηγύρι. 

—'Απήλαυσζν ψυχρολουσίαν! 
— Ά λ λ α μολαταύτα τό Πανηγύρι μας έορτά-

σθη εφέτος μέ πειό χαρούμενη καρδιά άπό κά
θε άλλη χρονιά. 

— Διότι ποιος ήτο εκείνος πού "βλέπε νά πέ-
φτη ή βροχή και δεν αναγάλλιαζε ή καρδιά 
του. 

— "Ισως μονάχα οί μικροπωληταί του Πα-
νηγυριοΟ πού έμάζευαν τά βρεμένα %€θν! 

— Ά λ λ ά και αυτοί άν είχαν μ;ά μονάχα έλτβά 
θα έκαμαν χαλάλι τή μικρά των ζημία. 

—Κάθε σταλαματιά βροχής έδινε ζωή εις τά 
έλαιόδενορά μας πού έκινδύνευαν νά ξεραθούν. 

— Ά λ λ ά μήπως οί "Εφοροι τοΟ Νοσοκομείου 
μας πού έκαμαν τόσα έξοδα και προετοιμασί
ας διά τήν νύκτα του πανηγυριού κακοκάρδισαν 
άπό τή βροχή: 

-Κάθε άλλο! 

—Είοα έναν άπό αυτούς πού ειργάσθη μέ πο
λύ ζήλο δια τήν επιτυχία τοΟ Πανηγυριού νά 
μου λέγη οτι ή βροχή πού έπεφτε του έφαίνετο 
σαν χρυσαις λίραις έπάνώ εις τους δίσκους του 
Νοσοκομείου. 

—Και μήπως ειχε άδικο; 
— Ά λ λ ά μολαταύτα τό Πανηγυρικό Φανάρι 

κατώρθωσε νά κάμη το γύρο τ',υ. 
—Και ήτο πραγματικό κατόρθωμα μέ τέτοια 

κακοκαιρία. 
— Ε φ έ τ ο ς μάλιστα τό Φανάρι μας ύστερα ά

πό τόσα χρόνια γέννησε και φαναράκια: 
—Διότι κατόπιν του ήρχοντο πολλά άλλο* · 

κρά! 

— Ά λ λ ά τά καϋμένα άπό τήν άνεμοζάλη δέν 
μπορούσαν νά βαστάξουν καΐ τά πειότερα ξε
ψύχησαν στό δρόμο. 

— M Ö V j τό γέρικο Φανάρι μας βάσταξε α 

κλόνητο. 
—Τίπτον ακτίνα στοργής είς τά μικρά του, 

πού ηθέλησαν νά τό τιμήσουν μέ τή συνοδεία 
των. 

—ΚαΙ επειδή ó λόγος περί Φαναριών. 
—Μάθετε ακόμη δτι στό Κεμέρι έκεΤνοςπού 

θά σηκώσΐβ τό πανηγυρικό Φανάρι, πλειοδοτεί 
και τά σηκώνει, τά δέ χρήματα δίδονται 'ςτήν 
Εκκλησία . 

—Απαράλλακτα δηλ. δπως γίνεται εις πολ
λά μέρη κατά τήν περιφοράν της * Αναστάσεως. 

— Εις δέ τό Μανδαμάδο τό πανηγυρικό των 
Φανάρι τό γυρίζουν τήν ήμερα! 

—"Ολα αυτά δικαιώνουν οσα εγράφησαν εις 
τό προηγούμενον φυλ. διά τό Φανάρι μας. 

— Τ ό όποιον είνε πατέρας δλων των πανη
γυρικών Φαναριών των γειτονικών Κοινοτήτων. 

—Είχον λοιπόν πολύ δίκαιον οί φιλότιμοι " Ε 
φοροι του Νοσοκομείου μας. 

—Πού ηθέλησαν εφέτος νά του δώσουν καΐ 
τιμητική συνοοεια 
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Έ χ ο μ ε ν ύπ' όψιν τήν επετηρίδα του λήξαντος 
Σχολικού "Ετους τοΟ εύφήμως έν Σμύρνη γνω
στού ΈλληνογερμανικοΟ λυκείου του κ. Κ . Γι-
αννίκη Δ.Φ. Έ έν λόγω περισπούδαστος Έ π ε -
τηρις τυγχάνει άμα κάτοπτρον της δλης Σχο
λικής εργασίας ήτις καταφαίνεται πολλού λόγου 
αξία. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1) Ή λήξις του οχολ.νΕτους κ. λ π.—2) ιί.Γεωογα-

κάκι. Συμβολή εις την δώασκαλίαν τήςόρΟογραφίας— 3) 
Ι.Σακχάαη.Τό παιδικών ψευδός εν τ/; άγο>γη κ.λ.π.κ.λ.π. 
Πο:ς δε διαγόρους διατρΐβάς τελειοφοίτιον καϊ τέλος εν 
πάσ}] λεπτομέρεια ,ταΐ' ο,τι σχετίζεται πρές τήν δ-
λην πορεΐαν τον Λυκείου, Τό δλον έργον κοσμείται και 
διά 14 γο>τοτυπικ(ϊή' εικόνων. 

ΔΗΑΩΣΙΣ 
ΙΙαρακαλοϋνταε, οί έκτος τών 

Κυδωνιών κυμέως συνδροι>-ηταί 
ημών οττως έπισπεύσωσι τήν α 
ποστολών της συνδρομ-ής των. 

$ — 

•ίΚ'νος Χ Α Ρ . Γ . ΒΑΦΕΙ ΑΛΗΣ 

4)Νά προσέχοψεν νά μί] υίπτωμεν'τά 
σάλια και τά φλέγματα τού ασθενούς ε
δώ και εκεί άλλά νά τά καθαρίζωμεν 
καλώς μέ φαινικόν οξύ και νά ραντίζωμεν 
τό σπήτι μέ φαινικόν οξύ.. 

5 ) Ά φ ο ύ θεραπευθή τό παιδί πρέπει 
ακόμη επί 1 5 — 2 0 ημέρας νά κάμη γαρ
γάρα, διότι εχει μέσα εις τό στόμα του 
ακόμη τό μόλυσμα και νά μη τό αφήσω-
μεν αμέσως νά έβγη εξω, διότι και αυτό 
κινδυνεύει νά πάθη ακόμη νεφρίτιδα 
και άλλαςέπιπλοκάς ώςεαπομεν και εις άλ
λους νά μεταδώση τήν άρριοστια. 

6 ) Όλίγας ημέρας πριν άφήσωμεν 
τον άρρωστον νά έξέλθη πρέπει νά τρίψω-
μεν τό σώμα του καλώς μέ σπίρτο, οι
νόπνευμα, ή άν ήμπορούμεν νά τό κάμω-
μεν εν θε,ρμόν λουτρόν μέ σαπουνάδα 
διάνα καΟαρισι)Γ] καλώς. 

Τ) Τά ρού/α τά όποια έ(|,ορούσεν ο 
άρρωστος κατά τό διάστημα της ασθενεί
ας του καθώς και τά σινδόνια σκεπάσ
ματα κ. τ. λ. πρέπει νά ζεματίσωμεν κα
λώς, η νά έμβαπτίσοψεν έπι δύο ώρας' 
εις διάλυσίν τινα άντισηπτικήν εκ τών 
οποίων ύπάρχουσι πολλαί, ερωτώντες και 
τον ίατρόν. και νά καθαρίσίομεν καλώς 
τό σπήτι ραντίζοντες αυτό μέ φαινικόν 
οξύ ή έτερον άντισηπτικόν, ή καλλίτε
ρα νά είδοποιώμεν τήν Δημαρχίαν διά 
νά άπολυμάντ) αυτό μέ τήν μηχανήν.Τά 
δέ ογκώδη έπιπλα ή έφαπλακιατα και τά 
τοιαύτα πράγματα τά όποια δέν ζεμα-
τώνται νά στείλωιιεν εις τον κλίβανον 
προς άπολύμανσιν, άφοΰ εχομεν -ηδη τοι
ούτον. 

Αυτά έν συντόμφ είναι εκείνα τά ό
ποια έκαστος ιδιαιτέρως οφείλει νά πρά
ξη, διά νά άπαλλαγώμεν της φοβέρας 
νόσου ήτις προ έτους μαστίζει τήν πό-
λιν μας. Υπάρχουν δμως και άλλα πράγ
ματα διά τά οποία πάντοτε μεν ή Δη* 
μοτική Άρχή φροντίζει και προσπαθεί 
ένφ πολλοί ίδιώται έξ αγνοίας και άμε-

_λείας όχι μόνον δέν δίδουν πολλήν προ-

σοχήν άλλά καϊ φέρονται ωσάν νά ή -
Οελον νά προκαλώσι τήν νόσον ταύτην 
ή άλλην τινά. Έννοούμεν τήν γενικήν 
και παντοτεινήν καθαριότητα της πόλεως. 

Ή γενική καθαριότης της πόλεο>ς μας 
είναι δυστυχώς έλλειπεστάτη. Και τού
το ενώ οί όδοκαθαριστα! μας διαρκώς 
καθαρίζουσι καϊ ενώ ή Δημαρχία δαπανά 
πολλά διά τον καθαρισμύν. "Ολα μας τά 
άπορρίματα, τά σκουπίδια, τά υπόλοιπα 
τού μαγειρείου μας τά ρίπτομεν απλού
στατα εις τον δρόμον ή εις τό χάλασμα, 
χωρίς νά λαμβάνωμεν ύπ'οψιν οτι τοιου-
τοτρόπυκ σχηματίζομεν εστίας μ,ολυσμά-, 
τωΛ:. Ύ π ό τοιαύτας συνθήκας πώς είναι 
δυνατόν νά έπιτευχθΐ) πλειο-τέρα καθαρι-
ότης; Ι Ιώς είναι δυνατόν νά περιορι
σθούν τά νοσήματα ιδίως τά ιιεταδοτικά 
ΰταν ήιιεΐς οί Γδιοι μέ τά χέρια μας κα-
τασκευάζομεν τάς εστίας οπου ταύ^α εκ
κολάπτονται: Άφίνομεν το^ρα τά ακά
θαρτα ύδατα τά ρέοντα εις τάς οδούς, 
τό τίναγμα τών ταπήτων καίΚδληντήν 
ήμέραν και έπι τών κ ε Γ ρ α λ ώ ν τών δια-
η μ ϋ ^ α ν 
βατών,τάςείς τάς οδούς περιφερομέναςκαΐ 
ουπαινούσας όρνιθας και πολλά άλλα τά , 
όποια δέν περιποιούσιν βεβαίως τιμήν εις 
την πάλιν μας και τά όποια πρέπει νά 
παύσουν χάριν τού συμφέροντος και χά- • 
ριν της υγείας ολων μας. 

Αυτά όταν όλοι τά έννοήσωμεν και 
δλοι μαξν τά κάμωμεν τότε ή αρρώστια 
και /ύτή και πολλαι άλλαι θά έκλεί'ψουν 
και πρέπει γρήγορα νά εκλείψο^σι* διό
τι μετ' ολίγον ανοίγουν τά Σχολεία καί 
άλλοίμονον άν μέχρι της εποχής εκείνης έ-
ξακολουθή ακόμη ή επιδημία· Έκτος 
τούτου δέν εΐναι έντροπή και κρΐμα διά 
τήν πύλιν μας νά διαρκή μία επιδημία 
ενα χρόνον και νά αποθνήσκουν τόσαι 
τρυφεραι υπάρξεις ενώ * είναι δυνατόν νά 
έξαλειφθή; 
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ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΛ 

Μετ ζ. 2 1)2 Έν Κυδωνίαις 
Έν τοϊς χωρίοις 
Έν τψ Κρατεί « 5 
Έν τψ έξωτεριχφ φρ. χρ. 15 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

Κατ' άαοχοηήν 

"V". 

ΧΑΡΤΑΠΟΘΗΚΒ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) 
ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΩίΙ 

ΌδόςΠαλαιάψαράδικα ΪΝ = 8 — Δίοδος Σιναϊτικό Ν ° 
6 και 7 δίοδος Κλειδαρά Ν £ 6 δίοδοί Εύαγγελικηί τ χ ο -
ληί Ν £ 6 . 

ΟΛΗ ΤΑ ΕΙΔΗ^ΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΗΣ 41' ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΧΡΕΙΩΔΗ ΓΡΑφΕΙΩΗ & ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΕΙΣ ΟΕΓΑΛΗΗ Π01ΚΙΛΙΑΗ. 

Κονιάκ γνήσιον εξ αποστάγματος καθώς 
και ποτά οινοπνευματώδη έκτων μεγάλων ερ
γοστασίων τών έν Σμύ^, .% Ι \ . Ν. Κωνσταντι-

νΐΟΟυκαΐ ^ΟΙζ Γενικοί αντιπρόσωποι ενταύθα και πέριξ 
Εενάκ*}ς και Φιλιππίδης 


