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ΚΑΚΑΟΝ—ΤΣΟΚΟΛΑΤΑ

λ ' '
ft Τό φυτόν, έξ ου φύεται τδ κακάον, αυξάνει αυτομάτως 

έν τφΜεξικφ καΐ εις τάς παρακείμενα; τροπικά; χώρας τή; 
ft; Αμερικής. Τό δένδρο» τού κακάου υπάγεται, κατά τον 
fft Jussieu, εις τήν οικογένειαν τών Μαλαχοαδών, είναι φύλλο-

κακάον.Κλάδος

I—2 μέτρων, έχον τό σχήμα τής κερασέας,I βόλον, ύψους 
ft ούτινο; τό μέν ξύλον είναι έλαφρόν, πορώδες και μαλακόν, 
(χ^ησιμεΰον αποκλειστικός, ώς έκ τούτου μόνον ώς καύσιμος 

&ή. τά φύλλα δέ απλά καί ακέραια, μήκους 25 — 30 έκα*  
ΥΟΜομέτρων, πλάτους 10, προσαρτώμενα είς τούς κλάδους 

πλατέων μίσχων, λιϊα, λογχοειδή, νευρώδη καί χρώ- 
^μτος ώχροπρασίνου.

■ ’Ανθίζει άπό τοΰ τρίτου έτους τής ηλικίας του καί καρ- 
ί; «φοριϊ 25—30 ετη, τά δέ ροδόχροα αυτού άνθη είναι 
1Μ 

μικρά χαί άοσμα. Ό κάλυξ συνίσταται ίκ πέντε λογχοει
δών φυλλαδίων, ή δΐ στεφάνη εκ πέντε οδοντωτό» πετά
λων, έμπεριεχουσα πέντε άνθοστήμονας. Τδ χρώμα τον 
άνθους, τοΰ κορμού καί τών μεγαλειτέρων κλάδων είναι 
ώχροχόκκινον. Κιτρινωπός δέ γίνεται ό καρπός μετά την 
ώρέμανσιν, ομοιάζω» πρός σιχύας. Ή δέ έσωθεν ωοθήκη, 
τό κυρίως κακάον, διαιρείται εις πέντε μεμβρανώδεις λοβούς, 
πλήρεις έξ 25—40 ωοειδών κόκκων. Περιβάλλονται δέ ύπό 
πολτώδους ύπογλύκου ουσίας, ήν ήδονικώτατα ροφώσιν οι 
ιθαγενείς καί μαύροι τής ’Αμερικής, εξ ή; καί τι πνευμα
τώδες παρασκιυάζουσι ποτόν.

Συλλέγεται ό καρπός καθ’ απαν τό έτος, ίδίφι όμως τόν 
’Ιούνιον, δύο δέ συλλογαί λαμβάνουσι χώραν, είδικώς κατά 
τά Χριστούγεννα καί τόν άγιον Ίωάννην. Ό καρπός συλ- 
λε^θείς αποταμιεύεται έπί δύο ή τρεις ημέρας είς υποστε
γάσματα, μεθ ’ δ συντρίβουσι τόν φλοιόν αύτοΰ, έκβάλλουσι 
τά άμύγίαλα καί τά θίτουσιν είς αποθήκην, τήν άλλως 
καθαρτήριον λεγομένην, έν η τά αμύγδαλα καθαρίζονται 
άπό τής γλοιώδους ουσίας. Εηραινόμενα τίθενται είς άπο- 
6ηκα; ή υπό γήν, διά ν άνδρώσωσιν, τοϋθ' οπιρ έννοοΰσιν 
έχ τοΰ βαθύτερου καθιστάντος χρώματος τοΰ αμυγδάλου· 
τότε δέ έπαναρχίζουσι τήν άποξήρανσιν, ής περαιωβείσης, 
παραδίδουσι τό κακάον είς τό έμπόριον.

Τδ φυτόν τοΰ κακάου ύπό τον Λινιίου ανάγεται εις τήν 
17ην κλάσιν τής δεκανδρικής πολυαοελφίας. Έν τή επι
στήμη ονομάζεται Theobroma cacao, δηλαδή θεία τροφή. 
Διά ν ’ άναπτυ^θή δμως καί καρποφορήση απαιτείται κλίμα 
θερμότατο» και ΰγρότατον. Αυτοφυές ύπήρχεν έν τφ Μεξικώ 
ένθα ό 'Ισπανός στρατηγός Κορτέζ ιίσελάσας εν ετ« 1518 
ευρε τδν Αύτοκράτορα τής χώρας Μοντεζούμαν πίνοντα άπό 
γρυσοΰ κυπέλλου τσοκολάταν ήρωματισμένην διά βανίλλης. 
Έκ τοΰ Μεξικού μετεφυτεύθη ε'ις τάς ίσπανικάς κτήσεις, 
είς τάς Άντίλλας, είς τάς Φιλιππίνας νήσους καί εις τήν 
Βουρβώνα, σήμερον δέ καλλιεργείται είς πλεϊστα μέρη τής 
τροπικής ’Αμερικής καί είς τά θερμότερα διαμερίσματα τής 
’Ασίας.

Ή δέ τσοκολάτα είναι σπόροι τοΰ Κακάου, πεφρυγμίνοι, 
αποφλοιωμένοι, λειοτριμμένοι, άναμεμιγμίνοι καί έζυμω- 
μένοι μετά σαχχάρου. Τό καταλλήλως φρυχθεν κακάον δι’ 
ειδικών μηχανημάτων αποχωρίζεται τώ» περιβλημάτων αύ
τοΰ καί τών φύτρων του (εμβρύων), άποξηραινόμενο» δέ τε
λείως διά τής άλέσεως τών γυμνών κοτυληδόνων τών φρυ- 
χθεντων σπόρων έν είδικώ μύλω,τής ζυμώσεως έν ίδιαιτεροις 
μηχανήμασι χειροκινήτοις ή άτμοκινήτοις, προστιθεμένου και 
ορισμένου μέρους σακχάρου ή αρώματος βανίλλης, παρα
σκευάζεται ή τσοκολάτα,ήτις ώς έκ τής 'συνθέσεώς της είναι 
έκ τών θρεπτικών τροφών, διότι καί πλαστικά; ουσίας πε
ριέχει καί τά διά τήν αναπνοήν και Καΰσιν έν τφ όργανι- 
σμφ χρησιμεύοντα, διά τού εξαγομένου έχ τοΰ κακάου βου
τύρου — δπίρ ό Lamarch ομολογεί, ου μόνον ώς άρίστην 
αλοιφήν διά φαρμακευτικός και ιατρικά; χρήσεις, άλλά καί
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ί απαραίτητόν διά τήν έύκαμ.ψίαν τών μελών τού σώματος 
καί αντιδραστικόν κατά τών ρευματιστύν—τής προσθήκης 
τής σακχάριως χαιτών αρωματικών ουσιών, δι’ ών καθί
σταται εδπεπτος, καίτοι τοσαύτας ένέχουσχ λιπαρά; καί 
θρεπτικά; ουσίας.

Τονωτική καί θρεπτικωτάτη τροφή ή τσοχολάτα, δίδε
ται είς τούς ίξηντλημένους και μάλιστα έκ τών καταγρή- 
βιων, εις αναρρωνύοντας, εις άπολέσαντας μεγάλην ποσό
τητα αίματος, είς αδυνάτους καί λεπτοφυείς γυναίκας, εΐς 
γέροντας καί έν γίνει τού; καχεκτικούς, τούς οποίους ωφε
λεί περισσότερον ή ί> σίδηρος, ή κίνα, τό ε'λαιον τοΰ ονίσκου 
καί τα άλλα υπό τής ιατρικής οιατασσόμενα τονωτικά 
(Oe'sterlen).

Ό Λουδοβίκος ΙΓ' τής Γαλλίας κατά τού; γόμους του 
μετά τής "Αννης τής Αυστρία; προσέφερεν είς τού; μεγι
στάνας και τούς έν τέλιι τσοκολάταν, ώ; μόνον πολύτιμον 
πρόγευμά; Τήν τσοκολάταν ό Φερδινάνδος Αιονύσιος όνομ.ά- 
ζει άμ^ροσίαχ, ήν ίκ τοΰ Όλυμπον τοΰ Μεξικού ήρπάσα- 
μεν. Ό δέ μέγας Richelieu κατά τόν Molecholt άνεκτή- 
σατο κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του, τήν ύγαίαν 
καί εΰρωστίαν διά τής τσοχολάτα;, τήν όποιαν, ώ; παρα- 
τείνοςσαν .τήν-ζωήν του, ό Βαλταιρος ώνόμαζε «γάλα τών 
γερόντων». Ό Μεταστάσιος δι’ ιδιαιτέρας ωδής ΐξαίριι τά 
πλεονεκτήματα τής τσοκολάτας, ήν δ Βριλάτος άνομολογεϊ 
ύπρρΤεμαν όλων τών προϊόντων και πάσης τροφής οώρηθείση; 
ύπό τοΰ Δημιουργού είς τούς ανθρώπους. Άλλά καί οί νέώ- 
τεροί έτευρίται τού «φωνενδοσκοπίου» Γάλοι ιατροί Biang 
χαί.Bari διά τής νεωτάτης έφευρέσεώς των τήν τσοκολάταν 
άνεγνώρισαν ώς πρωτιστην καί.άρίστην τών εδωοίμων πάν
των τροφήν.- .

Εΐς τό έμπόριον απαντάται χόνις τσοκολάτας καί χόνις 
κακαρυ).· τών.. κόνεων ίέ τούτων γίνεται χρήσις προ; εύχε- 
ρεατέρα^. άαρασκευήν τοϋ ποτού τσοκολάτας. Άλλά προτι- 
μώνται( αί πλάκες, ώς διασώζουσαι έπί μακρότερον χρόνον 
τό άρωμα; αΐτινες δέ όταν πρόκειται ν’ άποσταλώ.σιν είς 
μεγάλας-.άποβτάσμς ή νά διατηρηθώσιν έπί πολύν χρόνον, 
περιβάλλονται, διά φύλλων κασσίτερου.

Ή πλάτης τής τσοκολάτας έζαρτάται έκ τής ποιότητο.ς
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Καρπός κάί Οπόροι κακάου

ήν« γνήσια ή νΐΊίθιυμίνη, διότι τά άλλα 'πρό; τοΰτο ύπό· : 
ΐνίων λαμβανόμενα γνωρίσματα καί συςτατικά παραλάσσόυσί’ϊ 
χατά τόπον καί χρόνον.

Ό ποιων χρήσιν τή; τσοκολάτας, δίον νά παρατηρή άν 
τον ώφελή βραζομίνη δι' ΰίατος ή γάλακτος, διότι ή χρήσις 
τοΰ τιλιυταίου διά τινας οίνε δύσπεπτος· (Levy). Παρά

I

, Α. Γ. Παυλίδης <β1ομ-ήχανος)

τοϊς Γάλλοι; -ή τέοκολάτα πίνι.τ.αι. βραζομέιη μιθ’ ύξατος, 
γάλακτος καί όλίγου αρώματος- τήν πρωίαν,διότι κατά-τ.*' ”· ' 
■την ό στόμαχος άτονων έκ τής ώς jx τοϋ ύπνου νωθρότητος 
■ ή κεκμηκώς έκ τής δυσπεψίας τή;"πρίτ«·μχ·ία;; δΰται <ά·πα- 
ίλής, έλαφρίς καί ρωστική; Τροφής, δπιρ επιτυγχάνεται . 
μόνον διά τής τσοκολάτας,.

τοΰ κακάου/άφίσ.τη< δέ ποιότητας είνε το λεγόμενον κακίον 
■Ιΐο^τοκαμπελώ Τρινιδάδης και κακάον δίχρουν τής Κολομ- 
βίας,·.άν<»χαλυφβεν ύπό τοϋ Χουμπόλοςυ καί τού Βοπλάν- 
δοφ.· -Διά.,ν ’ άποβή καλή ή κακή ή τσαχολάτα. συντείνοι/σιν 
ή ατμόσφαιρα, ή δόσις,. ή κατεργασία, ή επιτηδειότης τοΰ 
Τ1,ίΜ®'·Τί^'ί^τβυ’ διά τής γεύσιως δε καθίσταται δήλον άν

Ή χρήσις τής ν.σακολ.ίτας ί.γ.?γί'Κ«^η··ε·ν-Ευρώπη, άτι 
άναγνωρισθείσ-ης τής μεγάλης αυτής ώοιλιμότητος- <ν τή 
’Ανατολή δέ έκβύμως υπέρ τής δία,δοσεωζ κ,αί ι-ΰοοκ’-μή- 

,σεως αυτής ήγωνίσθη ίπί σειράν δεκαετηρίδων το ήδη όν
τως τελειότατος μίγα καί άτμρκίνητΟν· έργαστάβιον Ιίαυ- 
λίδου, τοΰ όποιου ή σοκολάταίμΐός τόΰ^υ είν«..·Λ·λιΙα,· 
πλεονεκτεί πολλών ευρωπαϊκών, ώς έμπέρίέχονσ*·  ολον τό 
φυσικόν πάχος τοΰ κακάου. Ή'μακροχρόνιος πεΐρά^/οι άκα- 
ταέρόνητόί προς τελειοποίηβιν τής φιλάνθρωπου ταύτης βιο
μηχανικής έπιχειρήσεως μόχθοι, ή ΰπόληψις, ήν τά πλιι-· 
στάκιςχίί; τι τάς τοπικάς και τάς-διεθνείς 'Εκθέσεις,. ως 
·&ρι<ίΐ<ι.βρμβ«υθέντα καί παράσημοφόρήθέντα προϊόντα τού 
εργοστασίου Παυλίδου άπεκομιβαντο,ταΰτα πάντα,τιμωντα 
τό ελληνικόν όνομα, καβιστώσιν άςιον. έθνικής ευγνωμοσύνης 
τόν. πρώτον έν τή Ανατολή μεταλαμπαδεύσαντα τάς περί 
τήν τσοκολάσαν τελειοποιήσεις, κ. Παυλίδην.

Π···

ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΏΝ ΠΟΛΕΩΝ-

Είς τούς άγριους καί άπολιτεύτους ανθρώπους 
δημοσία υγιεινά δέν ύπάρχει· διότι άύτ,ιι ' παρέ-

Ζ

Ζ

Αίφνιδίως είς μίαν καί μόνην σκέψιν, πάσα ελπίς χάνε
ται. Δύο βουνά τείνουσι τούς βραχίονας και σοί κωλύοισι 
τόν ορίζοντα...

Πλησιάζεις βαθμηδόν, βλέπεις αυτά είτα αίφνιδίως χω- 
ριζόμενα καί νέον θέαμα, νέος όρίζων παρίσταται πρό τών 
οφθαλμών του.

’Ενώ λοιπόν εύρίσκεσαι βεβυθισμενος είς τάς σκέψεις σου, 
άνω τής κεφαλής σου παρουσιάζεται θέαμα .τερπνόν, ούρα- 
νός διαυγής, δνειρον πραγματικόν I . . .

Είναι όντως φανταστικόν πανόραμα. Μόνον έν τβ παι- 
δικ$ ήλι»ί$ φαντασίαι τοιαΟται παρουσιάζονται έν τή σκέ- 
ψει,έδώ μεταρσιόδταιτις είς ουρανίους τόπους,άπορε? δέ βλέ- 
πων πώς είναι δυνατόν νά ύπάρχη τοιαύτη πραγματικότης.

’Ακολούθως, αίφνηδίως τά όρη έζαφανίζονται,ό θόρυβος 
τών ύδάτων γίνεται αίσθητότερος, τό κωδωνοστασίου καί ή 
στέγη τής μονής διακρίνονται.—Τί είναι μοναστήριον ;·Έ» 
τφ μέσφ τών μοναχών καί έν τί5 ερημική έκείνη θέσει, θά 
έλεγε τις, δτι θά εδρισκε την άπελπισίαν και τήν κόλασιν. 
άλλ’ ό θεός προσέθεσε δλας τάς μαγείας κχί τάς καλλονάς 
τής φύσεως, κατά τήν ίδρυσιν τών τοπείων τούτων.

Ή Πεντέλη ήτο άλλοτε κέντρον πλουσίων εντευκτηρίων. 
Βασιλείς, δούκισσαι καί κομήτες καί πολυτάλαντοι ήρ- 
χοντο ένταΰθα καί άνέπνεον ζωογόνου άέρα ή άνέκτων δυ 
νάμεις, άνεγείροντες συνάμα μέγαρα ή προσθέτοντες έξοχι- 
κάς άναπαύσεις καί φυτικάς προσθηκας-

Σήμερον ή Πεντέλη είναι διά τούς μουκχούς καί τούς 
φιλοπερίεργους και περιπατητάς. Άπό τής κορυφής τοΟ 
δρβυς τής Πεντέλης τό θέαμα εί#αι μαγικόν. Τήν πρωίαν 
βλέπετε τόν θεόν άνεγείροντα τόν κόσμον καί τό εσπέρας 
καλύπτοντα αυτόν διά τής χλαμύδος του.

Άφοΰ λοιπόν έφθασα εκεί καί έθαύμασα τήν μαγευτικήν 
έκείνην θέσιν, (προύσα τήν θόραν, ήν τόσοι άλλοι προηγου
μένως (προύσαν, όμοιάζουσαν τήν τοΟ κοιμητηρίου. Μονά·*  
χός τις έλθών είς συνάντησίν μου, μέ ώδήγησεν είς τινα αί
θουσαν, ά.πεμάκρύνθη χωρίς ούδέν νά ε?πρ, εΐτα δέ μοί έκό- 
μισε τροφήν καί μείνας μόνος, ήρχισα νά ρεμβάζω.

‘όπόοον τ’ άνθρωπινα μεταβάλλονται I Ύπάρχουσιν άν
θρωποι, οϊηνες τήν πρωίαν είσέτι ήσαν έν το) οίκογενεία 
των, μεταΕύ τών φίλων των, τών προσφιλών αύτών δντων, 
έν τξ> θορύβφ, τήν δε εσπέραν ήλθον καί έζήτησαν άσυλον 
είς τήν έρημίαν ταύτην· τινες δέ είσήλθον διά παντός.

Τήν τοϊαύτην μεταβολήν τοδ βίου περιέγραψαν ποιηταί, 
έθαύμασαν οί σκεπτικοί, άπείκόνισαν οί ζωγράφοι, άλλά 
διά νά ίδγ τις τήν πραγματικότητα, πρέπει νά έλθη είς 
κελίον μοναστηριού, πρέπει νά, διανυκτερεύσγι. έκεϊ, όπως 
άντιληφθή τήν ζωήν τών μοναχών .-. . ί.,.Είσαι φυλακισμέ
νοι έν τήτρύσει, άλλ’ είσαι έλεύθερος έν τώ παραδείσιο.

’Εξέρχεσαι τοΰ κελίου σου, παρατηρείς, τινας όίτινες σιω- 
πηλώς σέ χαιρετοΟσι, πορεύεσαι είς τήν έκκλήσίαν καί έκ 
τής έκκλησίας είς τό κελίον σου καί διά παντός έξακολου- 
θεϊς τήν ζωήν ταύτην. (

Πάντοτε..... ή αυτή ζωή .... ή μάλλον δέν ύπάρ- 
χει πλέον ζωή, ούδέ διάστημα, ούδέ χρόνος. Είναι ή άρχή 
τής αίωνιότητος,. είναι τό άπειρον, τδ άτελεύτητον και νο
μίζεις, 5τε δλη αυτή ή φύσις έπλάσθη παρά το® θεοθ, δπως 
σοί συνέχιση βίον απέραντου έν. τφ ούρανιιρ χαει. 2

Καί προσεύχεσαι! ούχί πλέον δι’ εαυτόν, άλλά διά τούς 
παρανομοθντας έν τφ κόσμφ, οίτινες ούδέποτέ προσεύχον
ται ! άλλ’ άλληλοκτονοΟνται, διά νά ζώσιν έγωίστικώς έν 
τή άνέσει καί ταίς άπολαύσεσι τοΰ πρόσκαιρου ^ίου ! διά 
τούς άσελγεΤς τέλος, οίτινες μέχρι κόρου έξηυτελισαν τά 
πάντα.

Και δι’ολα ταδτα, άρκε? νά έχγς τήν πίστιν, τήν πίστιν 
τής αίωνιότητος.

Ό κώδων κατά τήν στιγμήν ταύτην ήχεί . ... είναι ή 
ώρα τής πρωινής άκολουθίας. Ό ναός φαίνεται κενός. Μό
νος ό ήγούμενος μετά τών μοναχών λαμβάνουσι τάς θέσεις 

αύτών καί άρχεται ή λειτουργία έν τφ θεσπεσίφ τούτφ 
ύψώματι. ’

’Ακούεται ψαλμφδία μονότονος, μέ ρυθμόν άκατανόητον, 
άλλά Getov, Παρατηρώ τάς φυσιογνωμίας καί κινήσεις των. 
Είναι άνθρωποι, ζήσαντες ίσως προ'τερον ΐν τυρβγ καί 
άκολασίίγ. Αδιάφορου, ή μετάνοια τούς ώδήγησεν ένταΰθα. 
Τί ύπέφερον έν τφ βίω ; καί τί ήδη ύποφέρουσι} Είναι λο
γαριασμός των. Τή άληθεί# δμως, λίαν μυστηριώδης είναι 
0 μοναχικός βίος, πάς τις δέ δύναται νά λάβγ μικράν ιδέαν 
αύτοϋ, έάν διέλθγ μίαν νύκτα έν μοναστηρίφ.

Μετά μίαν ώραν ή άκολουθία λήγει, πάντες έξέρχονται, 
όμιλοΟσι όλίγον, έγώ χαιρετίζω αύτούς καί άποχωρίζονται 
είς τά καθήκοντά των. Ό ήγούμενος τότε κ. 'Ιερόθεος Μη
τρύπουλος σάς προσκαλεϊ νά πίετε τόν καφφέν όμοΟ,: μαν
θάνετε έν όλίγοίς τά κατ’ αυτόν καί πληροφορείται τά καθ’ 
ύμδς. *0  ήλιος άνέρχεται τόν ορίζοντα καί μόνος ή μετ’ 
ακολουθίας πε^ιεργάζεσθε τήν μονήν, τά περίχωρα καί τάς 
μαγευτικά; θέσεις τής Πεντέλης.

θαυμάζω τήν καλλονήν τής φύσεως, 5πως δύναταί τις 
ν’ άπολαύση αύτήν έκ τών κορυφών τής Πεντέλης, ρεμβώ- 
δης δέ περιδιαβάζω τά πέριξ Τοδ Πεντελιχοδ τοπεϊα.Άλη- 
θώς τά μέρη είσίν έζόχου ώραιότητος καί ίσως ούτε ή’Ελ
βετία, ούτε τά Πυρηναία παρουσιάζουσιν βμοιόν τι. Είναι 
άδύνατον γραφίς νά περιγράψ}) τήν φυσικήν εικόνα τών με
ρών τούτων. Ή άνατολή τοΰ ήλιου έν Πεντέλη άναδύοντος 
έν τών ύδάτων τής Μεσογείου, είναι ο,τι έξαίσιον, θαυ
μάσιο*  καί μαγικόν, ή δέ δύσις αύτοδ τό άποτέλεσμα τής 
καλλονής τής φύσεως.Ή άρχή καί τό τέλος αύτής έν σμι- 
κρφ.

Πολλοί είπον καί έπέκριναν.Είς τί χρησιμεύουν οί μοναχοί;
Διατί μένουσιν έκεΐ άνευ σκόπιμου έργασίας, ένφ είς τάς 

πόλεις δύνανται νά δράσωσι καί νά ώφελήσωσιν ; .
’Αλλά τότε τί χρησιμεύουσι τά δρη και αί θέσεις aurat ;
Τίς θά έξυμν^Γ τά δώρα ταδτα τοδ θεοΟ, ίτινα είναι 

πολύτιμα καί διά τήν ύγείαν μας καί διά τήν προς τό θειον 
προσέγγισίν μας ;

Φαίνεται διά τών σκέψεων τούτων θέλομεν νά κατατά- 
ζωμεν έαυτούς είς τήν χορείαν τών ζώων. Άλλά μολονότι 
ό θεός μάς πλησιάζει πρός ταότα, δέν μάς προώρισεν δμως 
διά τοιοδτον μέλλον,άλλά διά πολύ καλείτερον, λογικώτε- 
ρον καί διαρκέστερου,πρός ο όφείλομεν νάτείνωμεν καί προσ- 
βλέπωμεν καί δι*  αύτδ καί ούχί διά τήν συντήρησιν τοΟ 
φθαρτού σώματός μας, μόνον όλοψύχως καί πανσθενώς νά 
κάταγινώμεθα. λ Α···

ΤΟ ΜΙΚΡΑΚΙ

Πραϊ-’νωρίς γλυκοξυπνώ-κανένα δέν πειράζω 
κι’ άψοΰ ηλνθώ, κι’άψοΰ ’ντυθώ τΑ προσευχή, διαβάζω

Ό Πατέρας δ,τι λέγει κ*  ft Μητέρα ft καλΑ 
είμαι πρόθυμο νά κάμνω πάντα μ’ ορέξε πολλή.

Δέν ρίχνώ πέτραις *δώ  κ’ έκεϊ, τά ροΰχά μον δέν σχίζω, 
μέ κονταμάραις τΛ Μαμα ποτέ δέν τΛ σκοτίζω.

Λόγια άσχημα δέν λέγω καί κανένα δέν χτυπώ 
μ’ άγαποΰν άλύθβια δλοι καλέγώ τοίτς άγαπώ.,

(Σηνήμαχο;) S. Κ. Τζηρίδη;.
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ΚΑΚΑΟΝ-ΤΣΟΚΟΛΑΤΑ

Το φυτόν, έξ ού φύεται τό κακάον, αυξάνει αυτομάτως έν 
τφ Μεξικζ» καί είς τάς παρακειμένας τροπικάς χώρας τις 
’Αμερικής. Τό δένδρόν τοΰ κακάου υπάγεται, κατά τδν Jus
sieu, είς τήν οικογένειαν τών Μαλαχοειδών, εΐνε φυλλο-

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΚΑΟΥ

βόλον, δψους I—2 μέτρων, εχον τό σχήμα τής κερασέας, 
οΰτϊνος τό μέν ξύλον είναι έλαφρόν, πορώδες καί μαλακόν, 
χρησιμεΰον Αποκλιστικώς ώς έκ τούτου μο'νον ώς καύσιμος 
υλη, τά φύλλα δέ απλά καί Αάέραίά, μήκους 25-30 έκα- 
τοστομέτρων, πλάτους 10, προσαρτώμενα είς τούς κλάδους 
διά πλατέων μίσχων, λεία, λογχοειδή, νευρώδη καί χρώ
ματος ώχροπρασίνου.

' ’Ανθίζει άπό τοΰ τρίτου έτους τής ήλικίας του καί καρ
ποφορεί 25 — 30 έτη, τά δέ ροδόχροα αύτοΰ άνθη είναι 
μικρά καί άοσμα. *0  κάλυξ συνίσταται έκ πέντε λογχοει
δών φυλλαδίων, ή δέ στεφάνη έκ πέντε οδοντωτών πετά
λων, έμπεριεχουσα πέντε Ανθοστήμονας. Τδ χρώμα τοΰ άν- 
6ους, τοΰ κορμοΰ καί τών μεγαλειτέρων κλάδων είναι ώχρο- 
κόκκινον. Κιτρινωπός γίνεται καί ό καρπός μετά τήν ώρί- 
μανσιν, όμοιάζων πρός σικύας. Ή δ’ έσωθεν σποροθήκη, τό 
κυρίως κακάον, διαιρείται είς πέντε μεμβρανώδεις λοβούς, 
πλήρεις έξ 25—40 ωοειδών κόκκων. Περιβάλλονται δέ ύπί 
πολτώδους ύπογλύκου ουσίας, ήν ήδονικώτατα ροφώσιν οί 
ιθαγενείς καί μαΟροι τής ‘Αμερικής, έξ ής καί ft πνευμα
τώδες παρασκευάζουν ποτόν.'

(1) "Ενεκα τής δημοσιεύσεως προγενεστέρων Ιντυπώσεων ταξει- 
δίων, έβράδυνεν ή δημοσίεοσις τής β Έπισκέψεως Σύρον» όπερ ευ
χαρίστως πράιτομεν. ηδη.

Συλλένεται ό καρπός καθ’ ίπαν τδ έτος, ίδίφ 5μως τόν 
’Ιούνιον, δύο δέ συλλογαί λαμβάνόυσι χώραν, είδικώς κατά 
τά Χριστούγεννα καί τόν άγιον Ίώάννην. ‘Ο καρπός συλ- 
λεχθείς Αποταμιεύεται έπί δύο ή τρεις ήμέρας .εις ύποστε- 
γάσματα, μεθ’ δ συντρίβουσι τδν φλοιόν αύτοΰ, έκβάλλουσι 
τά Αμύγδαλα καί τά θέτουσιν είς Αποθήκην, τήν άλλως

καθαρτήριον λεγομένην, έν ή τά αμύγδαλα καθαρίζονται 
άπό τής γλοιώδους ουσίας. Ξηράινόμενα τίθενται είς άπο- 
θήκας ή ύπο γήν, διά ν’ άνιδρώσωσιν, τοΰθ όπερ έννοοΒσιν 
έκ τοΰ βαθύτερου καθιστάντος χρώματος τοΰ αμυγδάλου· 
τότε δέ έπαναρχίζουσι τήν άποξήρανσιν, ής περατωθείσης, 
παραδίδουσι τό κακάον είς τδ έμπόριον.

Τδ φυτδν τοΰ κακάου ύπό το’ΰ Λινείου Ανάγεται · είς τήν 
17ην κλάσιν τής δεκανδρικής πολ’υαδελφίας, Έν τή έπι- 
στήμγι Ονομάζεται Theobroma cacao, δηλαδή θεία τροφή. 
Διά ν’ άναπτυχθή δμως καί καρποφορήσή. Απαιτείται κλίμα 
θερμότατον καί ύγρότατον. Αυτοφυές ύπήρχεν.έν τφ Μεξικώ 
ένθα β Ισπανός στρατηγός Κορτέζ είσελάσας έν έτει 1518 
ευρε τδν Αύτρκράτορα .τής χώρας Μοντεζούμαν πίνοντα άπό 
χρυσου κυπέλλου τσοκολάταν" ήρωματισμένην διά βανίλλης. 
Έκ τοΰ Μεξικοΰ μετεφυτεύθη είς τάς ίσπανικάς κτήσεις, 
είς. τάς Άντίλλας, τάς Φιλιππίνας νήσους καί. είς τήν 
Βουρβώνα, σήμερον δέ καλλιεργείται είς πλεϊστα μέρη τής 
τροπικής ’Αμερικής καί είς τά θερμότερα διαμερίσματα τής 
’Ασίας.

Ή δέ Τσοκολότα είναι σπόροι.τρΰ Κακάου, πεφρυγμένοι, 
άποφλοΐ.ώμένόι,^λείότρίμμενοφ^άνί^έμίγμένόί κάι έζύμω- 
μένοι μετά, σακχάρρυ. Τό καταλλήλως φρυχθέν κακάον δι’ 
ειδικών μηχανημάτων Αποχωρίζεται τ.ών περιβλημάτων αυ
τού καί τών φύτρων του (έμβρύων), Απ$ξ^)ραινόμενον δέ τε
λείως διά τής άλέσεως τών γυμνών κοτυληδόνων τών φρυ- 
χθέντων σπόρων έν ειδική.μύλφ,τής ζυμώσεως έν ίδιαιτεροις 
μηχανήμασι χειροκινήτοίς ή άτμοκινήτοις, προστιθεμένου και 
ώρισμένρυ μέρους σακχάρου ή Αρώματος βανίλλης παρα
σκευάζεται ή Τσοκολάτα, ήτις ώς έκ τΟΐς συνθέσεώς της είναι 
έκ ιών θρεπτικών.τροφών, διότι χαΓπλαστικάς ρύσίας πε
ριέχει και τά. διά τήν αναπνοήν καίκαΰσιν· έν. τφ όργανι- 
σμώ χρησιμεύοντα,· διά τοΰ'έξαγομένου έκ τοΰ κακάου βου
τύρου— όπερ. ό Lamarch ομολογεί όύ μόνον ώς άρίσΐήν Α
λοιφήν διά φαρμακευτικάς καί ιατρικές, χρήσεις, άλλά καί 
Απαραίτητον διά τήν εύκαμψίαν τών μελών του σώματος 
καί Αντιδραστικόν κατά τών ρευματιστών—τής προσθήιης 
τής ζαχάρεως και τών-άρώματικών ούσιών, δι’ ών καθίστα
ται ευπεπτος, καίτοι τοσαύτας ένέχουσα λιπαράς καί θρε
πτικές ούσίας.

Τονωτική καί θρεπτικωτάτη τροφή ή τσοκολάτα, δίδε
ται είς τούς έξηντλημένους καί μάλιστα έκ τών καταχρη'- 
σεων, είς άναρρωνύοντας, είς άπολέσάντας μεγάλην ποσο-. 
τητα αίματος, είς Αδυνάτους καί λεπτοφυείς γυναίκας, είς 
γέροντας καί έν γενει τούς κκχεάτικούς,τούς όποιους ωφελεί

περισσότερον ή <5 σίδηρος, ή κίνα, τδ ίλαιον τοΰ ονίσκου 
καί τά άλλα ύτςό τής ιατρικής διατασσόμενα τονωτικά 
(Oesterlen).

*0 Λουδοβίκος ΙΓ’ τής Γαλλίας κατά τούς γάμους του 
μετά τής Άννης τής Αυστρίας'προσίφερεν είς τούς μεγι
στάνας καί τούς έν τέλεϊ τσοκολάταν ώς μόνον πολύτιμον

• πρόγευμα. Τήν τσοκολάταν ο Φερδινάνδος Διονύσιος όνομά- 
ζει άμβροαίατ, fa έκ τοΰ Όλύμπου τοΰ Μεξικοΰ ήρπάσα- 
μεν. Ό δέ μέγας Richelieu κατά τόν Molechott ά»εκτή- 
σατο κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του, τήν ύγιείαν 
καί ευρωστίαν διά τής τσοκολάτας, τήν οποίαν, ώς πα- 
ρατείνασαν τήν ζωήν του, ό Βολταίρο; ώνάμαζε «γάλα 
τών γερόντων», Ό Μεταστάσιος δι’ ιδιαιτέρας ωδής έξαί-

Δ· Γ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
(βιοαήχανοζ)

ρει τά πλεονεκτήματα τής τσοκολάτας, ήν ό Βριλάτος άνο- 
μολογεϊ ύπερτέρκν όλων τών προϊόντων καί πάσης τροφής 
δωρηθείσης ύτδ τοΰ Δημιουργοί είς τούς Ανθρώπους. ’Αλλά 
καί οί νεώτεροι έφευρεται τοΰ «φωνενδοσκοπίου» Γάλλοι 
ίατροί Blang και Bagi διά τής νεωτάτης έφευρέσεώς των 
τήν τσοκολάταν Ανεγνώρισπν ώς πρωτίττην καί Αρίστήν 
τών εδώδιμων πάντώ» τροφήν. ’ μ * < '··<·. ?

Είς τό έμπόρΐ’ν Απαντάται κόνις τσοκολάτας καί κόνι; 
κακάρυ, τών κονεων δέ τούτων γίνεται χρήσις πρός εύχε· 
ρεστέραν παρασκευήν τοΰ ποτοΰ τσοκολάτας. Άλλα προτι- 
μώνται αί πλάκες, ώς διασώζουσαι έπί μακρύτερον χρόνοι 
τδ άρωμα, οίτινες δέ όταν πρόκηται ν'άποσταλώσιν είς 
μεγάλας Αποστάσεις ή ;νά διατηρηθώσιν έπί πολύν χρόνον, 
περιβάλλονται διά φύλλων κασσιτέρου.

Ή ποιότης τής τσοκολάτας έξαρτάται έκ τής ποιό- 
τητος του κακάου,,Αρίστης δέ ποιότητος εΐνε τό λεγόμενον 
κακάον Πορτοκαμπελώ Τρινιδάδης καί κακάον δίχρουν τής 
Κολομβίας,άναχαλυφθέν ύπό τοΰ Χουμπόλδου και τοΰ Βομ- 
πλάνδου. Διά ν’Αποβή καλή ή κακή ή τσοκολάτα συντεί- 
νουσιν ή Ατμόσφαιρα, ή δόσις, ή κατεργασία, ή επιτήδειό 
της τοΰ τυπωτοΰ τεχνητού, διά τής γεύσεως δέ καθίστα
ται δήλον άν ήνε γνησία ή νενοθευμένη, διότι τά άλλα πρός 
τοΟτο ύπό ένίων λαμβανόμενα γνωρίσματα και συστατικά 
παραλάσσουσι κατά τόπον καί χρόνον.

Ό ποιών χρήσιν τής τσοκολάτας, δέον νά παρατηρβ Αν 
τόν ώφελή βραζομένη δι’ ύδατος ή γάλακτος, διότι ή χρή- 

σίς τοΰ τελευταίου διά τινας εΐνε δύσπεπτ.ός· (Levy). Παρά 
τοϊς Γάλλοις ή τσοκολάτα πί-εται βραζόμενη μεθ’ ύδατος, 
γάλακτος καί όλίγου άρώματος τήν πρωίαν, διότι κατά 
ταύτην ό στόμαχος Ατονών έκ τής ώς έκ τοΰ ύπνου νωθρό- 

■ τητος ή κεκμηκώς έκ τής δυσπεψίας τής προτεραίας δεϊται 
Απαλής, έλαφράς καί ρωστικής τροφής, όπερ έπιτυγχάνεται 
μόνον διά τής τσοκολάτας.

Ή χρήσις τής τσοκολάτας έγενικεύθη έν Ευρώπη, Ατε 
άναγνωρισθείσης τής μεγάλης αύτής ώφελιμότητος· έν τή 
’Ανατολή δέ έκθύμως ύπέρ τής διαδόσεως καί εύδοκιμη- 
σεως αύτής ήγωνίσθη έπί σειράν δεκαετηρίδων τδ ήδη όν
τως τελειοτάτον, μέγα καί άτμοκίνητον. έργοστάσιον Παυ- 
λίδου, τοΰ όποιου ή τσοκολάτα έκτος τοΰ ότι εΐνε τελεία, 
πλεονεκτεί πολλών ευρωπαϊκών, ώς έμπεριεχουσα βλον τό 
φυσικόν πάχος τοΰ κακάου. Ή μακροχρόνιος πείρα, οί Ακα
ταπόνητοι πρός τελειοποίησιν τής φιλάνθρωπου ταύτης βιο
μηχανικής έπιχειρήσεως μόχθοι, ή ύπόληψις.· ήν τά πλεε- 
στάκις είς τε τάς τοπικής καί τάς διεθνείς ’Εκθέσεις, ώς 
α£Η(ίΐα βραβευθέντα καί παρασημοφορηθέντα προϊόντα τοΰ 
έργοστασίου Παυλίδου άπεκομίσαντο,ταΰτα πάντα, τιμώντα 
τό ελληνικόν όνομα, κάθιστώσιν Αξιόν έθνικής ευγνωμοσύνης 
τόν πρώτον έν τή Άνατολή-μεταλάμπάδεύσαντα ■ τάς περί 
τήν τσοκολάταν τελειοποιήσεις κ. Παυλίδην. . .

Π . . .

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΪΡΟΝ
a vol d’oiseati (') .

1
Ταξείδιον μιας νυκτός! Καί αν μέν τά υδατά του Αιγαίου 

νηνεμώτι καί .χαθεύδωσι, καθεύδετε καί σείς εντελώς ήδυπα- 
θως καί μακαρίως, έντελώς ,άμερίμνως ' παραδι'δόμενοι τφ 
Μορφεί· άν · δέ τουναντίον .άγρυπνώσι, ταλαντευόμενα τήδε 
κάκεΐσε ή μαινόμενα λυσσωδώς, αγρυπνείτε καί σείς καί με- 
ταφέρεσθε ώς άπό χοιτίδος ναναριζόμενοι καί ώς μικρά βρέ
φη άνω και κάτω δεξιά καί αριστερά φερόμενοι καί πότε ή- 
οέως καί μέλαγχολικώς καί πότε αγρίως καί θορυβωδως προ- 
πεμπόμενοι. Είναι ή φυσική κατάστασις τής θαλάσσης, ώς 
έδημιουργησεν αυτήν ό δημιουργός της.

Τήν πρωίαν ούτως ή άλλως αγκυροβολείτε έν ώραίφ ώς έγ
γιστα λιμένι πρό τής μαγευτικής άπδψεως τής πρό τ^ς παρα
λίας κειμένης Έρμουπόλεως, τής νέας πόλεως καί τής όπι
σθεν αύτής επί λόφου άμφιθέατρικώς κειμένης Σύρου, παλαιάς 
πόλεως.

.Τήν Σΰρον γνωρίζω παιδιόθεν, εξέρχομαι είς τήν ξηράν 
περιχαρής καί ευχαριστημένος, καί ευρίσκω τό. πάντα καλώς 
έχοντα καί εις τήν θέσιν των, ώσεί νά μετέβαινον άπό- τής 
όδοΟ ■ Σταδίου τών ’Αθηνών είς τήν όδόν τοΰ Ίππόκράτους. 
Ουτω συμβαίνει είς τούς γνωρίζοντας τά μέρη καί τούς >συνή · 
θως ταξειδεόοντας και μεταβαίνοντας άπό οδοΰ είς οδόν, άπό 
πόλεως είς πόλιν καί άπό Κράτους είς Κράτος. Έ έξις έφησυ- 
χάζει τάς αισθήσεις καί ή δρασις ουδόλως πλέον πτοεΐτςα έκ 
τής μεταβολής συνείθισμένης θέας. Ό Φλαμμαρίων περιγρά
φω? τους πλανητικούς καί άστρφους κόσμους, άπεικονίζει 
τούτους ώς παρομοίους καί διαφέροντας κατά τε τήν τοποθεσίαν 
μόνον καί τά ήθη πρός τόν ήμέτερον. "Ωστε μετά θάνατόν, θά 
ταξειδεύωμεν καί έκεϊ ; — Είθε!

Ή Σΰρος, όπως πασαι. αί ίστορικαί καί φιλοπρόοδοι πόλεις, 
έχει τα περίεργα καί παράδοξάτης, τά καλά καί άσχημίας 
της, τάς ευημερίας καί άτυχίας της. Τό δεινότερου όμως πάν
των είναι, οτι εσχάτως έμπορικως κάτέπεσε σημαντικώς. Δι’ 
όπερ, άπό πρώτης άπόψεως καί άπό τής φαινομενικής.κινή- 
σεως εννοεί πας τις, δτι τό έμπόριον ένταΰθα καρκινοβατεί, 
ένώ άλλοτε ήκμαζε καί μάλιστα έπρωτοστάτει. Τούτου έπακο- 
λουθημα λυπηρόν'είναι καί ή στάσις ή μάλλον ό περιορισμός 
τών τέως πολυπληθών διασκεδάσεών της καί τών εξοχικών αί>-
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της περιπάτων, Εορτών, συναθροίσεων καί συνεντεύξεων.Ήδη 
τό παν μονάζει, αδρανεί καί λανθάνει.

Ό κατ’ ακολουθίαν ερχόμενος ένταΰθα ξένος περιορίζεται 
απλώς χαί κατ’ Ανάγκην περιεργαζόμενος την δίχην νεχρου·· 
πόλεως τέως πρωτεύουσαν ταύτην τοΰ Βασιλείου, [διότι αΰτη 
έθεωοείτο τό πάλαι ώς χέντρον καίέπίνειβν τών έρνασιων τού 
κράτους χαί χέντρον συνάφειας εμπορικού μεταξύ 4ά«ως χαί 
’Ανατολής) καί μόνον Από Ιστορικής χαί Αρχαιολογικής από- 
ψεως έπεξεργαζόμενος ταύτην. Άλλ’ ή Σύρο;, ούτε αρχαίο*  
τήτας αξίας λόγου έχει, ούτε ιστορίαν τόσω σημαντικήν,ώστε 
ν’ Απχσχολήση ένδιαφερόντως καί προσέλκυση πρεπόντως τούς 
ξένους. .

Κατά συνέπειαν, είς περίπατος πρός τινας έξοχάς της, μία 
περιοδεία· πρός τήν άνω Σϋρον, τά Βαπόρια, τήν Πηγήν και 
τήν Άμμον, καί Επισκέψεις τινες πρός τό 'Ορφανοτροφείο*,  
Πτωχοχομειον, Βιομηχανικά τινα έργοστάσια καί μικρού λό 
γου άξια κέντρα καί πρός τούς χυριωτέρους προύχοντας τής 
πόλεως χαί τούς εν τέλει, ιδού τό κύριον σύνολον τών χυριω· 
τέρων εξεταστέων Αντικειμένων τής τέως πολυφήμου και έμ- 
ποριχωτάτης ταύτης νήσου τοΰ Αιγαίου.

Πας τις θέλων νά γνώρίση τόν τόπον τούτον, πρός τούς άρ 
χοντας τής πόλεώς χαί τά σημαντιχώτερα κέντρα δέον ν’ Απο- 
τανθρ, ϊνα γνώμην τινά περί αύτοΰ σχηματίση.

Τόν δημαρχεύοντα ήδη κ. Ν. Βαφειαδάκην δυστυχώς δέν 
ήδυνήθημεν να ίδωμεν, ώς κακοδιαθετούντα κατά τήν ημέραν 

' τής.ενταύθα διαμονής μας.Έν τούιοις είναι άνήρ πασίγνωστος, 
γνωρίζομεν άρτον έκ προγενεστέρας εύχαιρίας χαί δέν κωλυό- 
μεθα ν’ απεικονίσωμεν αυτόν έν όλίγοις.

Τυγχάνει ήδη προκε^ωρημένης ήλικίας, είναι άνήρ σεβά 
σμιος χαί καλοκάγαθος, αχρος φίλος τοΰ καλού καί τής προό-. 

• δου, συμπαθής καί αγαπητός τοΐς πάσι, είς τήν εντέλειαν Α 
κρΐβής καί συνεπής, .φίλεργος χαί άπλόφρων, ακάματος σύν
τροφος τής αρετής, επίκουρος τών άτυχων καί πενήτων και 
πάντοτε ρέκτης τής προόδου τοΰ τόπου. Εις αυτόν δέ οφείλε 
ται πρωτίστως ή τάξις χαί ό καλλωπισμός τής πόλεως, διότι 
πολλάχις πολιτευθείς χαί είς πολλάς περιόδους δημαρχεύσας, 
σύνετέλεσε πολύ χαί άποτελεσματικώς συνεισέφερεν εις τήν 
άνάπτυξιν ηθικώς καί ύλικώς τής νήσου <ν γένει ταύτης. Εί
ναι δέ καί πατριώτης άριστος, διαρκώς Ερχόμενος επίκουρος 
είς πάντα τά έθνικά»ζητήματα και άκαταπονήτως χαί άποτε- 
λεσματιχώς πάντοτε εργαζόμενος είς πάσαν φιλανθρωπικήν καί 
ευεργετικήν περίστασιν.

Τόν κ. Κ. Τσιροπί/ίν, πρώην δημαρχικόν άρχοντα καί νυν 
ιδιωτεύοντα,. Εμπορευόμενο*  χαί περί τά ίδια τυρβάζοντα,. εύ- 
ρον καί δέν ευρον, έν τή οίκίφ αΰτοΰ, άλλ’ ούτε και έν τφ 
γοαφείφ του, κειμένφ έν τή Εμπορική τής πόλεως 0δφ, παρά 
την παραλίαν, διότι ώς φαίνεται, ένεκα τών πολλών αυτού Α
σχολιών, υποθέσεων χτλ. μετακινείται συχνάκις και πρέπει 
κατά, τύχην-νά τόν συναντησητε, διά νά.τδν ίδήτε. Καί άμα 
τόν εΰρετε, σάς ύποδέχεται καί σάς όμιλή δπως εύρεθή, άνευ 
φιλοφρονήσεων καί χαιρετισμών, Εξακολουθώ*  μάλλον νά έρ· , 
γάζήται, σκέπτηται ή συνομιλή ή νά δίδη προσοχήν πρός 
υμάς, καί λησμονώ*  ώς έπί τό πλειστον, νά σάς προσκαλέση, 
π'ολλώ. δέ μάλλον νά σάς φιλοξενήση. Έπί τή περιστάσει I 
ταύτη ένεθυμήθην πλούσιον σεβάσμιον ιερωμένον, οστις έπί I 
τη παρατηρήσει; «Διατί εις πάντα ξένον προσιρχόμενον, Αφί 
νει τήν εργασίαν ίου,, υποδέχεται αυτόν τόσον φιλοφρόνως καί 
παραχωρεί τοσαύτην φιλοξενίαν καί περιποίησιν;» Άπήν- 
τησεν.—«Διότι ευρίσκομαι εις ξένον τόπον, δ,τι ευρίσκω έν
ταΰθα είναι ξένα, Suva οφείλω νά φιλοδωρώ πρός τούς έχον
τας άνάγκην καί- διότι πρέπει φεύγων Εντεύθεν, νά μανθάνουν 
οί νεότεροι τήν' χρήσιν τών έν. τφ κόσμω τούτφ, όπως 
μεταβαίνω*  είς τόν άλλον κόσμον, τύχω τής δεούσης έκτιμή- 
σεως παρά τφ κυρίφ τού παντός και μοι Εμπιστευίή. εάν 
βούλεται, καλείτερον μέλλον».

«Ό κ. Τσιροπινάς φαίνεται λοιπόν, δτι έγεννήθη· δι’ έαυτόν 
ή μάλλον, δτι αυτός γέννησε Εαυτόν, πλήν,άπατάται καί τα
χέως τής πλάνης τό γ ρας απόλαυση ; Είναι άνήρ ύπερπεντη- 
κοντόύτης, ύψηλός; ισχνός καί σοοαρομελαγχσλιχός, δψεως 
χαλκόχρου, πολύ ολίγον καί χαμηλώς όμιλων, υπερβολικά 
σκεπτόμενος καί ώς έπι τό πλεΐστον σιωπών. "Ιδιον χαρακτη
ριστικόν τών πολύ φρονίμων και τών πολύ εΰήθων. Διά τούτο 
ίσως κερδίζει πολλά καί είναι τυχηρός. -Είναι τέλειος εμπο 
ρος. Φαίνεται δμως καλός, καρδιάς κάπως μαλακής και ούχί 
πείσμονος ; Έξελέγη δίς δημοτικός αρχών Έρμουπόλεως

.καί δέν ήπόρησα, διότι δέν είναι κατάλληλος, αλλά διότι έδεί- 
χθη ολως άκατάλληλΛς.

Γνώσεις παρ’ αύτφ δίν «ΰρον, όσάχις δέ φαίνεται όμιλεί 
πρό; δημοσιογράφου;, αί έμποριχαί σχέψει; του δέν υποχω
ρούν πρό τού Έλικώνος τών Μουσών^διότι θ’ άγνοή,δτι ό'Ερ· 
μής ύπήρξε», έμπολαΐος καί ψυχοπομπός, ώς υπήρξε καί 
φιλύμουσο; καί λόγιος και χαριτοο’ότης, αγαπηθ-ίς παρά τοΰ 
Διός μετά τήν καταδίκην του ώ; βοοχλέπτου, διά τάς κολλάς 
χάριτάς του’ ώς αγνοεί,- δτι τούς δημοσιογράφους πρέπει ν’ 
άποφεύγη τις, ή νά παρίσταται πρό αυτών τελείως, διότι είσί 
καβρέπται, έν οίς έγκατοπτρίζονται τά ηθικά καί υλικά προσ
όντα παντός πρό αύτών έμφανιζομένου’

Είτα μετέβην πρός έπίσχεψιν τοΰ πολυφήμου αρχιεπισκό
που Σύρου Μεθοδίου, δ*  πάντες γνωρίζομεν έκ φήμης, παρα- 
δόσεωςκαί ίχανότητος. Δέν έγνώριζον δ’έκ τοΰ πλησίον αυτόν 
καί έπεθύμουν πολύ νά τόν ίδω. Παρέλαβον μετ’εμού τόν φί
λον χ. Γ. Πολίτην καί μετέβημεν εις τήν Μητρόπολιν, χειμέ- 
νην είς τό χέντρον περίπου τής πόλεως, δπου παράπλεύρως 
κατοικεί. Ό ναός μεγαλοπρεπές καί επιβάλλω*  μετά του εκ
τεταμένου αύτοΰ προαυλίου χαί τών διαφόρων εξαρτημάτων 
αύτού, άπαστράπτων έχ καβαριότητος χαί τάξεως καί λαμπών 
έξ έπιβλητικότητος, άπλότητος καί ώραιότητος, ϊσταται εκεί 
πρό σεβαστών ενιαυτών χαί έκ πρώτης άπόψεως αμέσως νοεί 
ό επισκέπτης, δτι ου μόνον τά πάντα ραλώφ'έχουτιν ένταΰθα, 
άλλά χαί δτι στιβαρά χειρ διοικεί ^e-τής έκκλησίας.Ώς φαί- 
νεται, ή μητροπολιτική ένταΰθα Αρχή-εύρε τόν άνθρωπόν της 
χαί ό Αρχηγός τό εδαφός τη;,-δι’ δ’ καί συζώσιν έν άρμονίφ.

Πριν ί,δω τόν Αρχιεπίσκοπον Μεθόδιόν, ένόησα τήν ποιό
τητα αύτού. Δέν Απαιτείται δέ μεγάλη' σοφίϊειδιά νά μορφώση 
τις γνώμην περί ατόμου, οδτινος προβλέπει τά έργα.

Είτήλθομεν έντό; εύρυχώρου' μαρμάρινης εισόδου, φε· 
ρούσης πρό; διώροφον διαμέρισμα, δεξιόθεν τοΰ οποίου εχειτο' 
τό γραφεϊον τοΰ σεβασμίου Ανδρος, δστις άμα τή αναγγελίφ 

ί ήμών έξίλθε καί'μά; ΰπεδέχθη είς τήν είσοδόν αυτού, μολο
νότι καί έτεροι έπίσκέπταΐ έζήτουν νά τόν ίδωσιν.

Ό Αρχιεπίσκοπος Μεθόδιος εί καί κλίνει πρός τήν σέβα- 
ί στήν ηλικίαν, είναι υψηλού καί κανονικού Αναστήματος, ευ

τραφής, ζωηρός καί ευκίνητος. ’U δέ φιλομειδία αύτοΰ, προ
θυμία και εΰπροσηγορία προσδίδωσιν αύτφ έκτακτον ελευθε
ριότητα καί χάριν εις τάς εκφράσεις του,έμφαινούσας τήν ικα
νότητα, Ανατροφήν, παιδείαν καί Αξίαν.

— Ό κ. Πρίντεζης, μοί λέγει μετ’ εύχαριστήσεως, υποδε
χόμενος ή μάς, ορίσατε, Αρέσατε μέσα, Επεθώμου*  πολύ νά 
σά; γνωρίσω καί ιδού τέλος, δτι ήλθατε καί έδώ.

— ΠολλΑκι;, σεβασμιώτατε,. ήλθον ένταΰθα, άλλά πάντοτε 
βιαστικές καί μόλις ήδη κατόρθωσα νά σάς έπισκεφθώ.

— Πολύ καλά έκάματε, και τί νέα έξ ’Αθηνών, πώς τά ' 
βλέπετε έκεί;

Τί νά σάς είπώ σεβασμιώτατε, ό ύλισμός μάς κατεχυ- 
ρίευσε καί ενώ βλέπομεν ήδη είς τήν Ευρώπην, τήν επιστή
μην καταγινρμένην >’ Αποδείξω ^ήν υπαρξ.ν τής Φεότητος, η
μείς καί έδω καί Από τής έδρας αυτής τοΰ Πανεπιστημίου 
επιστημονικως κατά τάς. παλαιάς καταπεσούσας ήδη θεωρίας 
πρεσβεώομεν τά τού υλισμού. ’

— "Ας τά πρεσβεύωσι, κύριε Πρίντεζη, δι’ αυτού σήμε
ρον κρατύνεται περισσότερον ή πίστις., Οί λαοί, όπως καί τά 
έθνη έχουν τούς έλιγμούς καί τούς εξέλι^μούς των. Δέν θά 
παρέλθη δέ ώς θά ίδήτε, «ολύς χρόνος καί θά έπανέλθωμεν 
είς νέαν οδόν, τής προόδου καί άναπτύξεως, ύπό τήν σκεπήν 
τής θεοεεβείας.

— Καί περί της ένώσεως τών εκκλησιών, τί φρονείτε πα- 
νιερώεατε, τόν ήρώτησε τό*ε/ό  κ. Πολίτης.

— Περί τής ένώσεως τών εκκλησιών, δέν υπάρχει ζήτημα, 
μάς ειπεν εΰσταθώς ό κ. Μεθόδιος. Καί προχθές. Ακριβώς μ’ 
έσταμάτησεν εί; τήν κλίμακα είς Ανταποκριτής τής «Αρμο
νίας» καί μέ ήρώτησέ περί τοΰ ζητήματος τούτου. Μά πρός 
θ»οΰ, υπάρχει διαφωνία περί ζητήματος, αποδεδειγμένου καί 
καθαρωτάτου δι' όπερ νά ζητείται ή γνώμη τού ενός καί τού 
άλλου καί είς τάς οδούς Ακόμη; Πηγαίνετε νά ζητήσετε νά τό 
έφαρμόσητε από τούς Αρμοδίους, τφ εϊπον καί δχι νά ζητείτε 
γνώμην Από εμέ.

' — Όραία τφ άπηντήσατε, τφ, ειπον, καί είμαι καί τής γνώ
μης σας.’ΟφεΩουν οί αρμόδιοι νά έκτελέσουν καί ούχί ν απο
δεχθούν, ζήτημα φανερώς αποδεδειγμένον καί λελυμένον. 
Τωρα,τφ τίνι τρόπφ, είναι καθήκον της νομοθετικής εξουσίας.
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— 'Βπόρ.ησα έν τούτόις καί έγέλασ*  μέ τάς δημοσιευθει- 

σας έν τή «Άρμονί^.» γνώμσς καί σκέψεις του κ. Μεσολωρα 
καί άλλων Ιερωμένων καί μή.Ό κ.Δ.Κυριάκός χατ’έ^έ Απήν- 
τησε όρθώτερον. Αλλά τί τά θέλετε αυτά, δέν είζαι όική μας 
δουλειά. Καί πώς πηγαίνει ή «Φύσιςβ, μέ ήρώτησεν εϊτα ό 
σεβασμιώτατος. Βζ-έπω εις τάς εντυπώσεις σας, είσθε φοβερός 
καί ποϊ λώκις .Αναγινώσκων αότάς s'tnx καθ’έζυτόν, βτι αυτός ό 
άνθρωπος πρέπει νά ήναι διαβολάνθρωπος.

— Ώραία σκέψις, τφ άπήντησα.καί πώς «λάβετε αφορμήν;
— Άπό τό θάρρος σας, τήν τόλμην, τήν ακρίβειαν χαί τήν 

φυσικωτάτην περιγραφήν. Τήν χ. Μομφεράτου πώς έγνωρίσατε 
είς ’Αλεξάνδρειαν; Τήν «γνώρισα και εγώ, είναι εγγράμματος 
κατάγεται έχ Κεφαλληνίας. Τήν έπαινεΐτε πολύ εις το φύλ- 
λον σας.

- Ή Κυρία Εΰανθία; "Α. εϊνε καλλίστη χαί.εύγενεστάτη 
καλώς μεμορφωμένη καί Αγαπά πολύ τά γράμματα. ’Ακριβώς 
μετά δεκαπέντε ήμέρας Αναχωρώ δι’ Αίγυπτον καί έλπίζω νά 
τήν ίδω. Έχει δέ δύο μ'εγάλας λαμπροτάτας οικίας επί τής 
μεγάλης πλατείας Μεχμέτ Άλή, τής καλειτέρας θέσεως καί 
λαμπρότατου καί άγαθωτατον σύζυγον.

Καί ποΰ νά «γνωρίζομε*,  οτι ή τάλας είχε πρό μηνός άπο- 
βιώσει, άφήσασα βίον ζηλευτόν ένταΰθα, πλούτη άφθονα, 
πολλά αγαθά, σύζυγον δέ καί τέκνα Απαρηγόρητα.' Έμαθον 
δέ τοϋτο μόλις είχα φίάσει είς Αλεξάνδρειαν.

Άφοΰ δέ παρεμείναμεν παρά τφ αρχιεπισκόπφ κ. Μεθοδίφ ' 
έπ’ αρκετόν, παραχαλέσαντι ημάς έπανίιλημμένως νά κάίήσω- 
μεν έτι καί δστις-μάς «φιλοξένησε δεόντως, άπήλθομεν πρός 
έπίσχεψιν τού όρφανοτροφείου-τών κορασίων.

Κεΐται έπι ωραιότατης καί ρωμαντιχωτάτης θέσεως, έπί' 
τής Κορυφής τοΰ λόφου Βαπόρ ι α, δεσπόζοντος όλης τής 
ανατολικής παραλίας καί τοΰ λιμένος καί είναι ώραιωτάτη, 
ευρύχωρος καί κατάλληλος διά τόν σχοπόν οικοδομή.

Τό ορφανοτροφείου τοΰτο ίδρύθη ύπό τών άδελωών Μπα- 
μπαγιώτου, έξ ’Ηπείρου καταγομένων καί διατελεσαντων εμ
πόρων έπί μακρά ετη καί είτα τραπεζιτών καί κτηματιών, 
έν Σύρφ. Ζώντων αυτών Ιτι καί υπό τήν διεύθυνσίν των έλει- 
τούργει χάλλιστα τό κατάστημα τοΰτο,μετά δέ τόν θάνατον αυ
τών καί κατά τήν διαθήκην τών ιδρυτών, ήδη διοικειταί ύπό 
πενταμελούς συμβουλίου, Αποτελουμένου από του Αρχιεπισκό
που Σύρου, τοΰ νομάρχου, δημάρχου, γυμνασιάρχου καί τού 
Διευθυντοΰ τού ύποκαταστήματος τής Έθν. Τραπέζης. Ή δέ 
διευθύντρια τού ορφανοτροφείου ύπόκειται είς την έπίβλεψιν 
τοΰ συμβουλίου τουτου και «τέρας πενταμελούς επιτροπής έξ 
εγκρίτων Κυριών τής Σύρου.

Τό κατάστημα περιβάλλεται διά μεγάλης και έκτεταμένης 
περιτετΟιχισμένης αυλής, είναι διώροφον καί έχει θέσιν μα 
γευτικήν. Παραδώσαντες δέ τά έπισκεπτήριά μας τφ θυρωρφ 
οια τήν τάξιν,μάς έπετράπη μετ' ολίγον ή είσοδος χαί ίίσήλ- 
θομεν έντός μεγαλοπρεπούς δντως καί εΰρυτάτης εισόδου, Αρι
στερόθεν τϋς όποιας δπήρχίν ή αίθουσα τής ύποδοχής, ένθα 
μάς ΰπεδέχθη ή διευθύντρια τοΰ καταστήματος Δεσποινίς Α
ναστασία Κουκουλέ έκ Πελοποννήσου καταγομένη καί ^ρη- 
|/.ατίσασα έπί πολλά έτη διδασκάλισσα καί έν Σύρφ, οπού 
πάντοτε υπηρέτησε*,  «φήσασα τάς χαλειτε'ρας Εντυπώσεις.

Ή Δεσποινίς Κουκουλέ, μάς ύπεδίχθη μετά πολλής φίλο 
φροσύνης καί εύχαριστήσεως, διότι οιατελοΰσα καί έκ τών 
πρό>των συνδρομητριών τής «Φύσεως» έπεθύμει πολύ νά μας 
γνωρίση, ώς έλεγεν. Ειτα μάς συνώδευσε τή παρακλήσει μου, 
πρός έπιθεώρησιν τού καταστήματος, μεταβάντες καί έξετά- 
σαντες λεπτομερώς άπαντα τά διαμερίσματα αύτοΰ,τάς αίθού- , ,
σας, τάς τάξεις, τά εργαστήρια, τόν ναόν, τό νοσοκομείο*  τά . “ «.^ταταςίς των * εω*  εγενει 
πλυντήρια καί έν γένει τά πάντα, άποκομίσαντες τάς καλειτέ- τθησιας, η διεξαγωγή δε τής εορτής 
ρας εντυπώσεις. Ένταΰθα διδάσκεται έπιμελώς καί ή ραπτική, τ? ίδιαζούσφ και καλαισθητί
ή υφαντουργία καί μαγειρική ύπό είδιχών διδασχ-αλισσών.Ώ τής Έκθέσεως ταύτης. 
ραϊο*  κατάστημα και θειος Α σκοπός του. Ή επίνοια καί πρω. Τήν εορτήν ταύτην έποίκιλε καί 
τοβουλία τών αδελφών Μπαμπαγιώτου είνχι μοναδική διά ύπό τού Συλλόγου τής Ένώσεως 
τόν τύπον καί επιφέρει μέγιστα καί εύ«ργετικώτατα άποτε- 1Τ?βχ6(ρωί) ώς χαί κυλικεΐον. ώε εϊθι 
λέσματα. Είναι συγχίνήτιχωτατον δέ νά ρλέπη τις τά μικοά · 
εκείνα και Αθώα πλ»*<>».-~  -!·

7
ριότης, Είς πάντα τά δωμάτια διδαοκάλισσαι καί μαθήτριαι 
χατεγίνοντο είς τά έργα των. Έν τφ πλυντηρίφ δέ καί μα- 
γειρίφ, βπου έδιδάσκετο ή πλύβις καί ή μαγειρική, ταύτο- 
χρονως αί μινραί μαθήτριαι προητοίμαζον τήν τροφήν καί 
την καθαράν περιβολήν τών συναδέλφων αύτών.

Έν τή Ιματιοθήκη, τά πάντα έν τάξει.
Έν τφ νοσοκομείγ» δέ, κειμένφ έν τφ άνω διαμερίσματι 

τοΰ καταστήματος, ευρίσκοντο δύο μικρά εν αναρρώσει.
—-Αί! είσθε ευχαριστημένα, υποφέρετε, πεινάτε, κρυώ

νετε ; ήρώτησα αύτα.
— Όχι. είμεθα πολύ ευχαριστημένα, μοί Απήντησαν καί 

μειδιώντα παρετήρουν τήν κυρίαν Κουκουλέ, ώς παιδιά στρε
φόμενα πρός τήν μητέρα των, ήν άγαπώοι καί φοβούνται.

Κατερχόμενοι ε'ίτα, ήρώτησα ετερον κοράσιον.
—-Πώς λέγεσαι καί πόθεν είσαι;
— 'Ελένη Μολοχάδη, έκ Βόλου, μοί Απαντα.
— Πώς, έχετε καί πρόσφυγας; έρωτώ τήν κυρίαν Κου

ζουλέ.
— Μάλιστα, μ.οι Απαντα ή διευθύντρια, έχομεν χαί αρκετά 

προσφύγων Θεσσαλίας καί Κρήτης, άτινα ή επιτροπή φαίνε
ται ήναγκάσθη νά δεχθή έξ Ανάγκης καί φιλανθρωπίας.

Και ούτως έν τφ ύψηλδς άπομεμονωμένφ τούτφ κρητφυ- 
γέτφ τής ατυχίας και πενίας, έν τφ μίκροκόσμφ τούτφ τής 
παραμυθίας καί φιλανθρωπίας, συναντά τις ανθρώπους διαμορ
φωμένους καταλλήλως, βπως μεθ' ήμών καθέξωσιν ίσην θέσιν 
έν τή κοινωνίφκαί ίσως Ανωτεραν έν τφ ουρανψ.

Παραμείνας καί τήν έπαύριον έν Σύρφ έπεσκέφθην καί τούς 
I Αξιολόγους κυρίους Γ, Μαρούλην μεγαλέμπορον, Άί. Ααδό- 
' πουλον Βουλευτήν, Βερνάρδον Κουίρτσ τραπεζίτην, Έμ. 
Φραγκίδην γυμνασιάρχην, Άλ· Γόγκον έργοστασιάρχην, Π. 
Χρυσανθόπουλον Διευθυντήν τής Νέας άτμοπλοίας, Ν. Βοτ- 
τάρον, Δημοσθ. Μπενάν έμπορον, Ίω. Άργυράκην γραμ
ματέα Νομαρχίας κτλ. καλλίστους φίλους καί συνδρομητάς 
τοΰ περιοδικού μας μεθ’ ών άντηλλάξαμεν διάφορα καί πολλά, 
συνήθη και μή, σοβαρά καί Αστεία, μεθ’ δ έπανέκαμψα εις. 
’Αθήνας.

Φ. Π.______ >

Η ΕΚ6ΕΣΙΣ ΙΏΝ AN6EQN

Έν τω μεγάρφ τού Ζαππείου έγένετο ή προαγγελθείσα 
"Εκθεσις τών «ένθεων, ήτις ύπειέβη πάντων τάς προσδοκίας, 
διο'τι καί κο'σμον πολύν καί καλόν ουνεκέντρωσεν είς επί- 
σχκψιν αύτ^ς καί παρά σό βραχύ τού χρο'νου καί τήν Ακα
τάλληλον εποχήν ώς πρός τοιαύτα ζητήματα,πολλοί έκθέ- · 
ται έπροθυμοποιήθηοαν ν’ άποστείλωσιν έκεί, β,τι καλόν 
και ώραΐον είχον έκ τού τρυφερού βασιλείου τών άνθεων. 

Δύο Λίθουσαι είχον καταληφθώ πρός τόν σκοπόν τούτον’ 
μεταξύ δέ τών ποικίλων έκθεμάτων διεκρίνοντο αί πλού- 

•σίικι ΣΆλόγαί τών άνθοκομίίων Καντώρου, Σταματάκη,Ξε- 
νάκη, Φασουλή, τού Γεωργικού Σταθμού και τού Βοτανικού 
κήπου, ή πολύτιμος συλλογή τού κυρίου Βουρου, αί θαυμά
σιοι καμέλιαι τού κ. Μ., ΚαλλιφορνΑ, ή οπανία συλλογή 
τού κ. Στεφάνου καί άλλα διάφορα άνθη τών κυρίων Ζα
φειριού, Χαρίση, Τουφεξ^, Άντωνοπούλου Καί Στεκούλη. 

Ή κατάταξίς τών άνθεων έγένετο μετά πολλές καλαι*  
ν ' !: μ*τά  πολλές επιτυχίας

και καλαισθήτφ έφορευτικ^ί επιτροπή 
η«·

καί λαχείΌν φιλανθρωπικόν 
γου τής Ένώσεως τών Κυριών όργανωθέν · 

προχείρως, ώς καί κυλικεΐον, ώς είθισται είς πάσαςζσχεδον 
.. , , - · ;·’7·-.*'"*  μικ^« Τ£ς «,γετιχΑς ίορτάς .έν Εύρώπη, ένφ καθ’όλας τάς ώραςχης θύματα μετά τόσης στοργής περιβάλλοντα τήν' θετήν «ό- Ti5j στρατιωτική μουσική άνεκρουε διάφορα ω-

τΆν μητέρα, σύντροφον καί αγωγόν. Άλλα, καί ή Δεσποινίς μουσικά τ^εαχια.
Κουκουλέ είναι μοναδική είς τήν παιδαγώγήβιν καί Ανατρο- κουτοί; ευρεθησαν παρ ημϊν και τινες, οϊτινες έπ·ε·
φήν τών μικρών τούτων κορασίων. κριναν λεπτομέρειας τινάς τής’Εκθέσεως ταύτης,θελήσαντες

Είδομεν καί έξητάσαμεν τά τής Αγωγές αύτών καί διαβιώ · ν’ άνέλθωσιν ύψηλο'τερον τών σκέψεων καί Αποφάσεων τής 
σεως καί ηύχαριστήθημεν. Παντού έπεκράτει τάξις καί καθα- έφοριυτικής επιτροπής, ,τόλμήσαντες <μα νά διδάξωσι κ<χ'

λέσ/j
Εκί1ζ“ κβς Ξάσματα. ;Β τις τά μικρά 

,.··1 τής τύ- 
•λ την θετήν αό-

.«ιν καί άνατρο-
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συμβουλεύσωσι,πώςέδει ςοΰτο γάγίνηκκΐ τί έδει νά μή γίννι. 
θαυμάσιος ϊογική’.διά τούς τά .πάντά άγνοοΰντκς καί 

&\\ζ μή ίυναμενους ή τό επικρίνει? καί κομπάζειν I 
Τουλάχιστον δέν άφίνωσι τούς οπωσδήποτε διοργανών· 

τας καί παρ’^ήμίν τι, νά ένθκρρύνωντκι άπό τοΰ λαίχοΰ φρο 
νήματο: : 'Ρθ€'ζ

ΕΙΣ TOW ΠΑΡΑΤΡΕΧΟ ΤΗΣ ΗΑΞΟΓ
(Άπό τοΰ παραβυρου’τής έξοχης τοΰ κ, Φ. Γρύλλου)

Δέν θέλω φαντασίαν νά μοί/ δώση(·, 
<5 Μούσα, γιατί Α φύσις μέ ζωή,

Μού δίδει φαντασίας κ’ έντυπώσεις,
Μέ άρωμα καί ζέφυρου πνοή,. .

Τριαντάφυλλα που απλώνονται μπροσιά μου 
λευκά άπό τήν άγνότη καί γλυκά,

Καί κύματα της χλόης ς’ τη θωριά μου, 
Πουλιά πού κελαδοΰν αρμονικά :

Κ’ έπάνω είς τούς κλώνους ποΰπετοΰνε,
Τ’ άηδόνια τά γλυκά, καμαρωτά :

Χαρούμενα τά ύφη ποΰ γελούνε,
Μού φέρνουν τά τραγούδια ταιριαστά.

ΤΑ κόρη άγαπημένη σ’ ένθυμομμαι,
Έλα σ’τά δροσοστόλιστη έξοχή,

’Αμέριμνοι, χαρούμενοι νά ζοϋμε
Μ’ άγνότη καί φιλιά άπό τήν ψυχή.

Έλα πού τόν κρυφό τόν έρωτά μας
Τόν ξέρουμε οί δυό μας μοναχοί :

Έλα νά μοιρασθοΰμε τή χαρά μας 
Νά ζήσουμε ς’ αύτή τήν έξοχή I

" Χόρός Γ. Α. Πολίτης

Η ΕΚΚΤΒΕΪΣΙΣ ΤΟΤ ΛΑΧΕΙΟΥ*

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Χρήσις τού θαλασσίου ύδατος έν ταΐς 
πάλεσι

Άγγλ.ικαί τινες παραθαλάσσιαι πόλεις κέκτηνται έκτίς 
τοΰ γλυκέος δδατος καί διοχετεύσεις θαλασσίου τικούτσυ.

Το θαλάσσιον ύδωρ όντως ένέχει σημαντικά προτερή
ματα διά τήν άρδευσήν τών οδών, έν γένιι δέ τιμαται όλι- 
γώτερον τοΰ ποσίμου. Έκτος δέ τούτου περιέχει 36 χιλιό- 
γραμμμα περίπου άλάτων κατά τόννον, μεταξύ τών οποίων 
χλωριοΰχον μαγνήσιον, ,οδτινος το βύνότιστον εξασφαλίζει 
τήν διατήρησιν τής υγρασίας.Έπεδεβαιώθη δέ έν πράγματι 
οτι πρός έπίτευξιν τοΰ αύτοΰ άποτελέσματος άπαιτεΤται 
δίς ή τρις, έλ άσσον ποσύτης θαλασσίου ύδατος.ή γλυκέος, 
έπί δέ τών λιθοστρώτων οδών παράγει σκλήρυνσιν, ήτις έν 
μέτρφ τινι άντιτίθεται είς τόν σχηματισμόν τής ίλύος.,

Τό θαλάσσιον δδωρ διατηρε? ωσαύτως τάς ξυλόστρωτους 
οδούς, ώς πρός δέ τόν καθαρισμόν τών ύπονο'μων έχει έξαί- 
ρετα άποτελέσματα, διότι ένέχει άπολυμαντικάς ίδιότη- 
τας./ Τό / ονδϊνον .πρρίβιτ·»·^ αύτάς νά προικισθ^ -διά 
τής χρήσεώς του.

Μεταβίβαζες ήλεκτρεκΛς δυνάμ.εως
Έν Άγγλί? έγένετο τίί’ 11 Όκτωμδρίου παρελθόντος 

άξιοσηρείωτος δοκιμή μεταφόρΛς ήλεκτρικής ένεργείας έν 
μεγάλη άποστάσιι. Ή εταιρεία «Pioneer Electric» έξε- 
τελέσεν έπί διπλής αύτής γραμμής μεταξύ του Ogden καί 
Salt Lake City σχετικά πειράματα.

Αί δύο γραμμαί ήνώΟησαν εις τό μδλλον άπομεμακρυ- 
σμένον άκρον έκ τοΰ εργοστασίου, είς τροπον ώστε ή άπο- 
σταλεϊσα ένέργεια είς τδ σχμιΓον τοΰτο έπανήρχετο έκ 
νέου είς τό έργοστάσιον, ήτοι έπί ολικής άποστάσεως 122 
χιλμ. ΔιεΜάσθη δέ είς τό διάστημα τοΰτο δύναμις 1300 
ήλεκτρικών ίππων μετ’απώλειας 3 μονον έπι τοϊς εκατόν.

Ή καταόλνιθεϊσα έντασις άνήλθεν είς 27,800 volts. '

Οί έξαχθεντες αριθμοί
Γενομεντ,ς χθές τής έκκυδεύσεως τοΰ λαχείου τής αρχαιο

λογικής ‘Εταιρίας ελαχον οί κάτωθι κατά σειρά*  άριθμοί, 
ών ό πρώτος κερδίζει δραχ. 25 χελ., οί δεύτερος καί τρίτος 
άνά*  τρεϊς χιλιάδας, οί 4, 5, 6 καί 7 άνά 1,000 δραχμάς, 
όί επόμενοι 10 άνά 500 και οί 100 τελευταίοι άνά δραχ. 
100 έκαστος.
18,720
00,385
26,242
63·;613
18,166
10,253
33,780 
«7,96?
50,512
42.829
01,158
25,268
67,204
02.146
06,841
24,917 
04,030

71,653 
61,867 
11,049 
15,9.08 
03,810 
08.315 
18,197 
71,355 
21,536 
66,239
73.232 
67,268 
09,776
58,270 
52,554 
27,998
54.233

47,823
47,460
22,950
71,872
66,727
11,804 
73,034 
35,739 
51,112 
33,117 
64,078 
23,190 
22,207 
42,359 
04,262 
03,481
56,071

41,222
69,743
72,012
63,535
01,402
21,224
39,329
62,067
45,340
49,786
58,472
07,299
04,209
41,529
73,698
04,565
23,282

47,731»
53,772
36,003

I 71,114
49,732
45,286
01,042
39,071
23,351
05,910
51,770
40,505
59,341
27,509
14,424
44,705
74,887

62,855 
28,628 
01,846
J7/.49 
71,990 
56,439 
66,968 
36,038 
12,330 
28,486 
69,661 
56,715 
29,533 
08.683 
25,090
28.585
57.586

13,495
07,419
60,125 
3^,251-,
57,808
01,341
27,621
27,735
67,081
19,358
65,444
54,311
56,935
19,598
01,961

Προσεχώς έκδίδεται υπό τού τέως έπιΟεωρήτού τών 
σιδηροδρόμων Κωνσταντινουπόλεως-Παρισίων κ. Xap. 
Άνεμογιάννη «‘Οάηχός τώκ σιύηροάρομικώκ νπα.1- 
^η^ωκ»,όστις θέλει περιλαμβάνει ώφελιμωτάτας σχε- 
τικάς γνώσεις διά πάντας τούς χαταγινομένους είς τά 
σιδηροδρομικά. Διά τούς: συνδρομητάς ή τιμή ώρίσθη 
είς δρ. 2 καί διά τούς μή τοιούτους, είς δρ. 4..

Φανοί έξ άσετυλήνης
Έν Ευρώπη ήρξατο νά γίνητσι χρήσις φανών έξ άσετυ

λήνης, έν τοϊς ποδηλάτοις, ώς διδούσης φώς άσυγκρίτως 
λαμπρο'τερον τοΰ έλαίου καί τοΰ στεατοκήρου.

Οί μεταχειριζύμενοι φανοί είναι δύο τύπων.Έν τφ πρώτφ 
ό παραγωγός τής άσετυλήνης χωρίζεται άπό τοΰ έμπρηστοΰ 
δι’ οδ συγκοινωνεί διά μέσου σωλήνος έκ καουτσούκ, έν δέ 
τφ δευτέρφ τό συνολον αύτοΰ άποτελεϊ άνεξάρτητον μη-, 
χάνημα φωτισμοΰ. Φ. Π.

- --------------- —ιι . -------------------
ΑΛ'ΛΜΑΟΓΗΆΦΙΑΤΗίε ‘;ί#>ΤΧε®»Ζ,,

Κ. Ν' Δ. Κραίόβατ. ’Επιστολή σας έλήφβη. Σας άπηντήσαμεν 
καί άναμίνομεν νεωτέραν σας.—Β. Σ. Μιχά-Ια-Κίμπίρ. Έγράψα- 
μεν ταχυδρομικές καί άπεστείλαμεν βιθλίον. Ένβυμηβεϊτε νά μάς 
γράψητε.— Γ. Κ. Νοβοροσίσκ. Συνδρομηταί ίνεγράφησαν. Εϋχαρι- 
στοΰμεν. Ταχυδρομικές λαμβάνετε επιστολήν μας μετ’ αποδεί
ξεων. Κ. Β ΓαΛάζατ. Συνδρομή σας έλήφβη. Ταχυδρομικές άπύ- 
δειζίς σας.—Γ. Σ. Marcovpar. Στερούμεβα εντελώς ειδήσεων σας. 
Γράψατε μας τί γίνεσβε. —4. Δ. ’ΔρχοσιόΔίον. Συνδρομητής διε- 
γράφη. ’Αναμένομε» έχχαβάρισιν.—Δ. Δ. Π. Kepxvpar. Συνδρομή 
σας έλήφβη. Άπίδειξις τσχυδρομιχδς. Ευχαριστοΰμεν.— Δ. Κ. Ζά- 
xvvBor. Διεύβυνσίς σας ήλλάγη. Συλλυπούμέθα εγχαρδίως δι’έπι- 
συμβάν ύμίν άνεπανόρδωτον κακόν. Πάντες δποχείμεβα εις τοιαό- 
τας φοβέρας λύπας, πλήν Υπομονή I—Κ Λ. BpatJar. Ζητούμενα 
φύλλα άπεστείλαμεν. Ταχυδρομιχώς εγράψαμεν και αναμενομεν 
νεωιέραν σας·—Σ. Κ, ΚαχιαΔζίχ. Δελτάριον ίλήφβη. "Εχει καλώς, 
ώς γράφετε. Άναμένομεν. — Ί. Ά. Μ. Διχιταχ. Άποροΰμεν διά 
χαβυστέρησιν φύλλων σας. ’Εν τούτοις άποστέλλονται με9’ ετέρων 
πάντων συνδρομητών μας. Ένηργήσαμεν δέοντα κάΐ ήσυχεϊτε. — 
,’Λ. ά. Ά. uipyor. Ζητούμενον ψύλλον σας άπεστάλη.—*4.  7. Κ. 
ίΰρον. ’Ελήφβησαν. Έχει καλώς. Ήσυχεΐτε.—Ί. Κ. Olar, Επι
στολή έλήφβη, άλλά μας όχρεωκοπήσατε. Τδ άερόστατον εχει πολύ 
δξυγύνον χαι τρεχει πολύ. Έν τούτοις βά προσπαβήσωμεν να σας 
πλησιάσωμεν τουλάχιστον κατά τι.


