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1ον). "Οσα έπισκεπτήρια εξοδεύει κατ'έτος έκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή ς θάέκ-

τυπώνται παρ' ημών δωρεάν. 
2ον). Θά λαμβάνη δωρεάν ημερολόγιον έκαστου έτους, 

ί ί 3ον) Έκαστος συνδρομητής θά εχη τό δικαίωμα νά καταχωρίζη δωρεαν μίαν ειδο-
ποίησιν έν τω έξωφΰλλω, είτε προς σΰστασιν του καταστήματος του, είτε προς 

I
σΰστασιν τοΰ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λάχεια των άχραίοτητων θά τίθενται είς την διάθεσιν των συνδρομητών, 
και. ευνοούσης της τύχης τό κέρδος θά διανέμηται ές ίσου είς ολους τους συνδρομητάς. Οί 
αριθμοί δέ των αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεΰωνται προηγουμένως. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΥΠΟΙ Ε Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
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ΑΣΤΡΑΠΗ 
Σ Υ Γ ΓΡΑ ΜΜ A. Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Έτος Α'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 15 Σεπτεμβρίου 1894. Άριθ. 1. 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Παρακαλοΰνται οσοι των μή χ. χ. συν-
δρομητών, λάβωσι, τό πρώτον φυλλον νά 
έπιστρέψωσιν αυτό εάν δεν θέλωσι νά 
μείνωσι συνδρομηταί. Έν έναντία περι-
πτώσει θεωρηθήσονταί ώς τοιούτοι. 

Παρακαλούνται οσοι έκ των ημετέρων 
συνδρομητών έπιθυμοϋσι νά τυπώσωσιν 
έπισκεπτήρια ή ειδοποιήσεις, εάν εχωσι 
τοιαύτας, νά προσέλθωσιν εις τό ήμέτε-
ρον Γραφεΐον. 

Οί έν ταις έπαρχίαις κ. κ. Συνδρομη-
ταί ώς και οί έν τω έξωτερικώ, παρακα-
λούνται όπως άποστείλωσΐ καθαρογε-
γραμμένα τά ονόματά των διά την έκ-
τόπωσιν των έπισκεπτηρίων. 

ΑΝΤΙ Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ 

«Δεί έργάζεσθαι» 

Διά της εργασίας προ πάντων μορφοϋται 
ό έν τη πράξει χαρακτήρ τοϋ ανθρώπου. Αύτη 
γέννα και διευθύνει τήν ΰπακοήν, τήν έγκρά-
τειαν, τήν έπιμέλειαν και τήν έπιμονήν. Αύτη 
δίδει εις τον άνθρωπον επιδεξιότητα και εΰχέ-
ρειαν περ'ι τήν άσκησιν τοϋ επαγγέλματος του. 
Διά της εργασίας τέλος απόκτα τις έπιτηδειό-
τητα καί οξύτητα, δύο άρετάς απαραίτητους 
προς δΐεξαγωγήν των τοΰ βίου έργων. 

Ή εργασία εΐνε ό νόμος της ήμετέρας 
υπάρξεως, ή αρχή ή ώθοϋσα προς τά πρόσω 
τούς τε άνθρώπους καί τά έθνη. Οί πλείστοι 
των άνθρώπων αναγκάζονται, οπως ζώσι, νά 
έργάζωνται ίδίαις χερσί, καί οί μη έχοντες 
ομως ανάγκην της χειρονάκτου εργασίας, όπως 

ζήσωσιν, οφείλουσι ν' άσχολωνται ούτως η άλ-
λως, εάν θέλωσι νά αίσθάνωνται αληθώς την 
εΰφροσύνην της ζωής. 

Ή εργασία ίσως εΐνε βάρος και πόνος· εΐνε 

δμως έν ταυτώ τιμή καϊ δόξα· ά'νευ αυτής ου-
δέν δύναται νά τελεσθη έν τω κόσμω. Πάν ο,τι 
μέγα έν τη άνθρωπότητι, προήλθεν έκ της ερ-
γασίας· ό πολιτισμός εΐνε τέκνον αΰτης. 'Εάν 
((ή έργασία καταργηθη, η φυλή των άνθρώπων 
θά καταληφθη υπό ήθικοΰ θανάτου». 

Ή οκνηρία καί ή αεργία εΐνε κατάρα διά 
τον άνθρωπον. Ή οκνηρία καταβιβρώσκει την 
καρδίαν των άνθρώπων, ώς ή σκωρία τόν σίδη-
ρον. "Οταν ό Μέγας 'Αλέξανδρος κατέκτησε 
τους Πέρσας καί έσπούδαζε τά ήθη αυτών, πα-
ρετήρησεν ό'τι ούτοι δουλικόν έθεώρουν τήν 
νήν, ήγεμονικόν δέ την έργασίαν. 

"Οταν ό αυτοκράτωρ Σεβήρος έκειτο έπΐ της 
έπιθανατίου αΰτοϋ κλίνης, η τελευταία πρός 
τούς στρατιώτας αύτοΰ διαταγή ητο νά «έρ-
γασθώμεν»· όντως δέ διά της σταθεράς καί ά-
διαλείπτου εργασίας οί στρατηγοί των Ρω-
μαίων διετήρησαν την έξουσίαν αυτών καί έπε-
ξέτειναν τό κράτος. 

Δεν υπάρχει ίσως έν τη φύσει τοϋ ανθρώπου 
κλίσις, πρέπει έκ παντός τρόπου ν' άποφύ-
γη καί άπό της οποίας νά προσπαθήση νά προ-
φυλαχθη, ό'σον ή οκνηρία. 

Ή οκνηρία έξευτελίζει καί τούς άνθρώπους 
καί τά εθνη. Οΰδεμίαν άχρι τοΰδε προΰξένησεν 
έντύπωσιν έν τω κόσμω· ουδέ θά προξενήσω,. 
'Εν τνί φύσει δέ των πραγμάτων έ'γκειται νά 
προσκρούη πανταχού καί ν' άποτυγχάνη. Προ-
ξενεί βάρος, στενοχωρίαν καί άνίαν, ες αεί έπι-
φέρουσα δυσαρέσκειαν, μελαγχολίαν καί αθλιό-
τητα . 

Ή άληθής ευδαιμονία δέν συνίσταται έν τη 
άεργία τών ήμετέρων δυνάμεων, αλλ' έν τη 
πράξει καί τνί έργα σία, καί έν τη συνετή χρη-
σει. Ή άκηδία εξαντλεί, καί ουχί ή έργασία, 
ήτις τουναντίον χορηγεί ζωήν, υγείαν, εϋτυ-
χίαν. Ή έργασία δύνατα'· νά καταβάλη καί 
νά καταπόνηση τόν νούν, ή αργία όμως επιφέρει 
αύτώ άληθή όλεθρον. 

Ό βίος προξενεί άναγκαίως τήν αύτήν δυσα-
ρέσκειαν εις τόν πλούσιον τόν άεργον, οσον κα-
είς τόν πτωχόν, τόν μή έχοντα έργασίαν, ή έ-
χοντα καί μή θέλοντα νά έργασθη. 

Ή ΰποχρεωσις της εργασίας έπιβάλλεται 
εις ολας τάς τάξεις καί εις όλας τάς καταστά-
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σεις τής κοινωνίας. Εκαστος εν τώ κύκλο, 
τοΰ ιδίου βίου έχει έργον τι νά πράξη, πλού-
σιος η πτωχός. 'Ο ευγενής τήν καταγωγής 
καί τήν άνατροφήν, όσον δήποτε καί άν ή πλού-
σιος, έχει υποχρέωσιν νά προσφέρη τό μέρος τής 
εργασίας του πρός τό καθολικόν άγαθόν, ούτι 
νος καί αυτός συμμετέχει. Δέν αρκεί νά τρέφε-
ται καλώς καί νά ένδύηται διά τής εργασία: 
τών άλλων, αυτός ουδέν συνεισφέρων ώς αν-
τάλλαγμα ε'ς τήν κοινωνίαν, ής αποτελεί μέρος 

Ή μετά φρονήσεως έργασία καί έν μέτριο 
εΐνε αγαθή διά τε τό πνεύμα, καί τό σώμα. Ό 
ανθρώπινος νοΰς τρέφεται καί υποστηρίζεται 
υπό τών σωματικών οργάνων, άτινα πρέπει νά 
εκγυμνάζη διά τής μονοτόνου εργασίας, τής 
δυσαρέστου καί άνευ ελπίδος. Πάσα εργασία 
εΐνε καλή, οταν υποστηρίζεται υπό τής ελπίδος, 
καί έν τών μεγαλειτέρων μυστηρίων τής ευτυ-
χίας εΐνε νά ένασχολήταί τις ώφελίμως, εχω·, 
δι' ελπίδος οτι θέλει επιτύχει. 

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ε Ι Α 
ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΗΓΗΤΟΥ ΧΕΛΜΑ 
ΑΝΑ ΤΗΝ ΣΙΒΗΡΙΑΝ 

Τήν 15ην 'Ιανουαρίου ευρίσκόμην εις Τόμ-
σκην, πολίχνην τής βορείου Σιβηρίας, μεθ' ενός 
ακολούθου μου καί τοΰ διερμηνέως, έμελλον 
δ' εκείθεν νά κατευθυνθώ -εις Ίρκούσκην. 

'Ή χιών είχε σχηματίσει παχέα στρώμματα, 
καί τό ψύχος τόσον δριμύ ήτο οσον ουδεποτε 
ένεθυμοϋντο καί οί γηραιότεροι κάτοικοι τής 
Σιβηρίας, πασα δέ συγκοινωνία είχε παντελώς 
διακοπή. 

Μετά πολλάς τέλος δυσκολίας κατώρθωσα 
νά εΰρω ί σ β ό τσ ι κ α, ώς άποκαλοϋσι ρωσσι-

στεί τόν άμαξηλάτην, οστις άν καί έφάνη άπο-
ρων κατ' αρχάς διά τήν τόσην μου τόλμην, ών 
ομως άνήρ δραστήριος καϊ γενναίος, απεφάσισε 

n α ι μοί υπεσχέθη νά μας μεταφέρει είς' ιρκούσκην 
Εύρων καί έτερον σύντροφόν του ο άμαξηλά-

της οπως μας συνοδεύσε, καί αμφότεροι μέχρις 
εδόντων όπλισθέντες, ενώ ες ρωμαλαΐοι ίπποι 
ειχον ζευχθή επί της τελέγης (ούτω όνομάζουσι 

τά; χειμερινάς άμάξας έν Ρωσσία), μας παρήγ-
γειλεν οπως είμεθα έτοιμοι πρός άναχώρησιν. 

'Ομολογώ οτι βλέπων τόν ασυνήθη όπλισμόν 
τών δύο άμαξηλατών μας, διελογίσθην μήτοι 
αύτοι ήσαν λησταί, καί ήρχισα νά φοβώμαι, το-
σούτον, ώστε έσκεπτόμην έάν δέν έπρεπε νά 

αναβαλω το ταξειδιον μου· αλλ ο ακολουθός 
μου, οστις ών επί πολλά έτη έν τη υπηρεσία 
μου, ητο μάλλον σύντροφος καί φίλος, έννοήσας 
τί έσκεπτόμην, ήρξατο νά μέ παροτρύνε, εις 
έξακολούθε,σιν τοΰ ταξειδίου. 

— Δέν πρέπει, κύριε, νά άναβάλητε τό τα-
ξείδιον μοί έλεγε καί ό Θεός έστω βοηθός. 

'Ητο τετάρτη ώρα μ. μ. καί οί φανοί τών 
όδών ήνάπτοντο ήδη, δτι έτοποθετήθημεν οί 
τοεϊς έντός τής τ ε λ έ γ η ς καί άφοϋ ό άμα-
ξηλάτης μας έσύστησε θάρρος και γενναιοψυχί-
αν, έμάστισε τούς ίππους του, οϊτινες ήρξαντο 
καλπάζοντες, καί μετ' ολίγην ώραν ευρισκόμε-
θα έκτός της πόλεως Τόμσκης είς άναπεπτα-
μένην πεδιάδα κατάλευκον από τήν καλύπτου-
σαν αυτήν χιόνα. 

'Επί ώρας έπροχωροΰμεν, χωρίς νά δυνάμεθα 
ούτε Λέξι ν νά άνταλλάσσωμεν, διότι μεγάλα 
τεμάχια πάγου κρεμάμενα άπό τούς μύστακας 
καί τάς γενειάδας μας, μάς ήμπόδιζον ν' άνοί-
ζωμεν τό στόμα, καθιστώντα λίαν δύσκολον 
τήν άναπνοήν μας, οτε, έφθασαν εις τά ώτα μας 
συρίγματα, φωναί, ούρλιασμοί αγρίων θηρίων, 
οι τίνες καί εις τούς γενναιότερους θά ενίβαλον 
τόν τρόμον. 

— Ν ι έ τ ο υ σ π α σ έ ν ι ε π ο γ ί π μ ε, 
ήκούσα νά έπαναλαμβάνη ό άμαξηλάτης πρός 
τον σύντροφόν του, μέ τόνον φωνής, τόν τρόμον 
καί τήν απελπισίαν έμφαίνοντος. 

Μέ όλους τούς οξείς πόνους ους ήσθανόμην, 
έθραυσα τούς πάγος;, οιτινες μέ έκράτουν άφω-· 
νον, καί ήρώτησα τόν διερμηνέα : 

— Τί σημαίνουν αί λέξεις αύται τάς οποιας 
συνεχώς επαναλαμβάνει ό άμαξηλάτης 

— Τίποτε σπουδαΐον, κύριε, άπήντησεν ί 
διερμηνεύς μή θέλων νά μέ φοβίση. 

— 'Αλλά δέν μου λέτε τήν άλήθειαν έπανέ-
λαβον, καί πρέπει νά γνωρίζω τί συμβαίνει καί 
τόν κίνδυνον τόν όποιον διατρέχομεν. 

— Ό άμαξηλάτης λέγει, μοί είπε τότε ό 
διερμηνεύς οτι ό κίνδυνος είναι μέγας καί εις 

θαύμα μόνον Οά οφείλκμεν τ/.ν σωτηρίαν μας. 
Αίφνης οί ίπποι έσταμάτησαν καί μεθ' ολας 

τάς φωνάς καί παροτρύνσεις ήδυνάτουν νά προ-
χωρήσουν, κεχωσμένοι εις τήν χιόνα μέχρι τής 
κοιλίας. Τό ώρολόγιόν μου έδείκνυε τήν μίαν 
μετά τό μέσονΰκτιονΑί φωναί τών θηρίων ήκού 
οντο έγγύτερον καί έβλέπομεν μακρόθεν ολο-
κλήρους άγέλας έπερχομένα; εναντίον μας. 

Ό άμαξηλάτης μετά τοϋ συντρόφου του ά-
φήσαντες τά ηνία, έ'λαβον ανά χείρας τά όπλα 
καί προσέφεραν καί εις ή μα ς ανά έν πολύκροτον, 
συνιστώντες θάρρος καί γενναιότητα, διότι ευρι-
σκόμεθα εις τάς φωλεάς τών αγρίων θηρίων 
καί ό κίνδυνος μας ην μέγας. 

— Δέν υπάρχει κανέν χωρίον εδώ πλησίον, 
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ήρώτησα τον άμαξηλάτην δια τοϋ διερμηνέως 
ενώ έλάμβανον τό πολύκροτον. 

— Όχι ! απήντησε μετ' άγανακτήσεως ού 
τος. 

Μετ' ολίγον περιεκυκλώθημεν πανταχόθε-, 
υπό τών θη ίων, τών οποίων οί μυκηθμοι καί 
ουρλιασμοί επέτειναν τήν φρίκτην. 

Κατ' αρχάς εις τά απειλητικά διά τών ό-
πλων σημεία τών άμαξηλατών έφαίνοντο υπο-
χωρούντα, αλλά μετ' ολίγον έπιπεσόντα κατά 
τών ίππων ήρξαντο κατασπαοάσσοντα τόν ένα έ: 
αυτών. Ό άμαξηλάτης καί ό σύντροφος του 
ήρξαντο πυροβολοϋντες, τούς οποίους έμιμήθη-
μεν καί ήμείς, αλλ' εις μάτην, διότι τά θηρία 
έπέπιπτον χωρίς νά φοβώνται άπό τούς ακpo-
βολισμούς μας. 

— Τσόρτ ! Τ σ ό ρ τ ! (διάβολε ! διά-
βολε !) άνέκραξεν ό άμαξηλάτης, δέν έχομεν 
φυσέκια. 

'Ενώ ΰπό φρίτης καί τρόμου κατεχόμενοι πα-
ριστάμεθα μάρτυρες της αγρίας ταύτης σκηνής, 
άναμένοντες άπό στιγμής εις στιγμήν νά στα-
ραχθώμεν υπό τών θηρίων, ό άμαξηλάτης, 
οστις, ώς προεϊπον, ήν άνήρ δραστήριος, χωρίς 

νά χάση τό θάρρος του έξαγαγων μάχαιρανμεγά-
ληνέκοψε ταυτοχρόνως τούς ίμάντας τών τεσσά-
ρων ίππων,τών δύο άλλων καταφαγοθέντων ήδη, 
οϊτινες μείναντες έλεύθεροι, έξήλθον τής χιό-
νος καί ήρξαντο τρέχοντες καταδιωκόμενοι ύφ' 
όλων τών αγρίων θηρίων. 

Τότε ο άμαξηλάτης κατελθών τής Τ ε λ έ -
γης ήρξατο νά σκάπτη έπί τής χιόνος μετά 
πτύου. 

— 'Εμπρός ! έφόναξε, κατεβάτε σεις ολοι 
να σκάψωμεν νά κάμωμεν λάκκον γρήγορα, 
γιατί τώρα πού θά τελειώσουν άπό τό γεύμα 
τους μέ τ' άλογα, θά μας θελήσουν για φρούτο. 

Ύπακούσαμεν ολοι καί μετά πολλού κόπου 
κατωρθώσαμεν νά σκάψωμεν αρκετά, λάκκον εύ-
διάνά περιλάβη ολους μας. 

— Τώρα μπάτε μέτα σεϊς οί τρεΐς, εΐπεν ο 
άμαξηλάτης, καί 'μεϊς θά βάλωμεν τήν άμαξα 
για σκέπασμα καί μπαίνομεν καί 'μεϊς. 

Κατήλθομεν πρώτοι καί μετ' ολίγον είδομεν 
τόν άμαξηλάτην μόνον νά κατέλθη, τού συν-
τρόφου του, ώς μας ειπε, κατασπαραχθέντος 
ΰπό τών θηρίων· καί όντως, διότι ήκούομεν καί 
πάλιν υπέρ τάς κεφαλάς μας τοϋς ορυγμούς τών 
άγριων θηρίων. 

Εντός τοϋ έκ χιόνων λάκκου εκείνου, μόλις 
ήδυνάμεθα νά άναπνέωμεν, οί μήνιγγες μας ήρ-
ξαντο νά βουμβοϋ καί τό αίμα μας ήρξατο πα-
γώνων, καίτοι βαρύτατα ένδύματα φέροντες. 
Μετά ολοκλήρους ώρας, οτε δεν ήκούοντο πλέ-

ον φωναί θηρίων, καί μή δυνάμενοι ν' άνθέξω · 
μεν, μετεκινήσαμεν ολίγον τήν καλύπτουσαν 
ημάς άμαξαν καί επροβάλαμεν τάς κεφαλάς μας 
άναπνέοντες δι' ολης τής δυνάμεως τών πνευ-
μόνων μας. Καί άφοϋ είδομεν δτι ούδείς κίνδυ-
νο; ύπήρχεν έξήλθομεν τοϋ λάκκου μόλις δυνά-
μενοι να κινήσωμεν τά παγωμένα μέλη μας. 

Ότε έξήλθομεν -ουδέν σημεϊον έδείκνυε τήν 
άγρίαν σκηνήν, ής έγενόμεθα μάρτυρες, καί εις 
μάτην έζητήσαμεν ίχνος τουλάχιστον τοϋ ατυ-
χούς συντρόφου τοΰ άμαξηλάτου. 

— Καί τώρα τί θά κάμωμεν ; ήρώτησα τόν 
άμαξηλάτην. 

— Ν ι τ σ ε β ό , ν ι τ σ ε β ό , ν έ τ ι ο υ ς, 
άνέκοαςεν ο άμαξηλάτης, (δεν εινε τίποτε 
δέν εΐνε τίποτε.) 

Τό ώρολόγιόν μου έδείκνυε τήν 9ην πρό με-
σημβρίας καί ήτον άκόη·.η νύξ. Έμαθα τότε 
παρά τού άμαξηλάτου ότι έν Σιβηρία, κατά 
τόν χειμώνα, αί ώραι τής ήμέρας εινε μόνον 
τέσσαρες, κατά δέ τό θέρος τέσσαερ ώραι εινε 
η νυξ. 

Άρκετήν ώραν έμείναμον ούτω ακίνητοι, μή 
δυνάμενοι νά σκεφθώμεν τί έπρεπε νά πράξωμεν, 
δτε μας έφάνη ό'τι ήκούσαμεν μακρόθεν φωνάς 
ανθρωπίνους, καί μετ' ολίγον διεκρίναμεν, ουχί 
εΐς μεγάλην άπόιτασιν, μεγάλην άμαξαν συρο-
μίνην υπό κυνών μετά πολλής ταχύτητος τρέ-
χουταν. 

— Τό ταχυδρομείο ! τό ταχυδρομείο ! άνέ-
κραξε μετά χαράς ό άμαξηλάτης, έσωθήκαμεν 

Αί ταχυδρομικαί άμαξαι εις τά βόρεια ταϋ" 
τα μέρη, σύρονται κατά τόν χειμώνα ουχί ΰπο 
ίππων, οίτινες δέν δύνανται νά τρέξουν, άλλ 
ΰπό μεγάλων κυνών πρός τούτο έκγυμναζομέ" 
νων, ώστε μόνοι των νά όδηγώσι τάς άμάξας) 
χωρίς οί φύλακες, οιτινες εινε κεκλεισμένοι έν-
τός της άμάξης, νά τούς διευθύνωσι σύρωσι δέ 
τάς άμαξας ταύτα: αί όποΐαι εΐνε άνευ τροχών, 
μετ' άστραπηβόλου ταχύτητος. 

'Εν τώ μεταξύ ή ταχυδρομική άμαξα έπλη-
σίασε πρός ημάς, ο δε άυαξηλάτης ήρξατο ποι-
ών σημεία πρός τοϋς κϋνας, οϊτινες πάραυτα 
εσταμάτησαν, καί οί έντός αυτής φύλακες ήνοι-
ξαν μετά προφυλάξεως τήν θύραν καί ήρώτων 

τόν άμαξηλάτην τί έτητοΰμεν. 
Ούτος διηγήθη έν συντομία τόν κίνδυνον ον 

διετρέξαμεν καί τήν κατάστασίν μας, καί οι 
φυλακες, λίαν περιποιητικοί, μας παρέλαβον έντός 
τής άμάξης, οπου μας προσέφεραν φιαλην βότ-
κας (οινόπνευμα εξ άρτου κατασκευαζόμενον) 
τήν όποίαν η ημείς μόλις έγεύθημεν, ο δε άμα 
ξηλάτης έρρόφητε άπνευττί τό προτρλές τοις 

Ρώσσοις ποτόν. 
Ή βότκα δεν ήργησε να φέρη τό αποτελε-
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΑ 

Τ ό άρχαιότερον χαρτονόμισμα. 

Έν Ευρώπη ή πρώτη έκδοσις χαρτονομισμά-
των εγένετο έν Βαρκελώνη κατά τό 1401. Ε-
τέρα έκδοσις τοιούτων άξία λόγου, εγένετο έν 
Στοχκόλμή κατά τά 1668· άπό της εποχής δέ 
ταύτης έγενικεύθησαν. 'Αλλά τό άρχαιότερον 

ο λ ω ν , άτινα είνε γνωστά σήμερο είνε χαρτο-
νόμισμα τι της Κίνας, έπί της δυναστείας του 
Μινγκ έκτυπωθέν, η τις συμπίπτει πρός τό έτος 
1348. Τό χαρτονόμισμα τούτο ηγοράσθη εσχά-
τως υπό τοϋ Βρεττανικοϋ. Μουσείου αντί 2,000 
λιρών στερλινών. 

Κρυστάλλινοι θεοί. 

Θρησκευτικη μερίς έν 'Ιαπωνία πρεσβεύει οτι 
υπάρχει και άλλος κόσμος είς δν μέταβαίνουσιν 
αί ψυχαί μετά θάνατον, του όπου τά πάντα 
είνε κρυστάλλινα κατασκευασμένα. "Ενεκεν τού-
του κατασκευάζουσι μερικούς τών θεών έκ κρυ-
στάλλου. Έκ τών κρυστάλλινων τούτών θεών 
διακρίνεται ο μεγαλείτερος όλων ό τοϋ Χόγκουν, 
οστις εχε. τεσσάρων καΐ πλέον μέτρων ΰψος, 
ε ι σ τ α τ α ι δέ εις τό μέσον τοϋ ναού έπί στρογγύ-
λης. σφαίρας. Ή κατασκευή τών τοιούτων κρυ-
στάλλινων θεών διεγείρει τον θαυμάσμόν διά 
τό άπαράμιλλον της τέχνης, ή δέ αξία των εί-

νε ανεκτίμητος. Είς την τελευταίαν έκθεσιν της 
Βιέννης πρό ετών ήθέλησε νά άποστείλν, ή κυ-
βέρνησις της Ιαπωνίας ενα των θεών τούτων, 
άλλά τρικυμίας σύμβασης έναυάγησε τό πλοΐον 
και έπνίγη ό θεός. Οι Ιάπωνες έθώρησαν τού-
το ώς αμάρτημα, και άφοϋ κατώρθωσαν νά έξα 
γάγωσιν έκ τοϋ βυθον της θαλάσσης τόν ναυα-
γήσαντα θεόν, τόν φυλλάττωσιν ήδη υπό ΐσχυ-
ράν φρουράν. Τό κρύσταλλον έξ ού κατεσκευά-
ζοντο οί κρυστάλλινοι θεοί έξήγετο εις μεγάλα 
τεμάχια ώς όρυκτόν. 

Καύσων έν Ίσπανια. 

Κατά τάς τελευταίας ημέρας ό καύσων έν 
'Ισπανία έφθασεν εις βαθμόν άφόρητον. Τό θερ-
μόμετρον είς' τόν ηλιον έδείκνυε 43 βαθμούς. 
Έν Σιβύλλα s ζέων αφρικανικός άνεμος ήπεί-
λει άσφυξίαν. Οί άνθρωποι ένόμιζον δτι είσέπνε-
ον ουχί άτμοσφαιρικόν άέρα, άλλά φλόγας· έκαί-
οντο, μόλις ήδύναντο νά άναπνεύσωσιν· έκ τών 
εργαζομένων εις άγροτικάς εργασίας, πλεΐττοι 
έπαθον έξ ήλιάσεως. Οι στρουθοί κατέπιπτον 

από τας στεγας τών οικιών και <χτ.ο τους κλχ-
υς τών δένδρων άσφα/.τικοί. Αι δέ δ;νι9ες 

έκλονοΰντο καί μετ' ολίγον έπιπτον νεκοαί. 

Ή χώρα. - ή ; μακροβιότατος. 

Ή Χιλί ε? ν ε ή χώρα της μακροβιότ,,τος. 
Κατά τ/,ν γενομένην κατά τό 188.) στατιστι-
κών, έκ τών 2.500,000 κατοίκων της άνω τών 
500 εί/ον ΰπερβη τά 100 ετνι. Εί; εφΟασεν 
εις ήλικίαν 150 ετών, ετερος 138, και μετ'αΰ-
τοΰς δύο γυναίκες 135. Έτεροι δύο 130, καί 
8 άλλοι 127, εϊ'.ΟΊ πέντε 1 15 και περί τους 
Ιννενηκοντα 110. Άλλα καί έν Ρωσσία 7ίαρα · 
τηρείται μακροβιότης. Ουτιο κατά τ!> έτος 1848 
εζη εν Μόσχα γυν/ί τις -«τις είχε φθάσει εις 
ήλικίαν 168 ετών ν.αί πλείστοι άλλοι α-
παντώνται σήμερον ιίς ήλ'κίαν 120 ετών. 
'Λλλά κατ' αναλογίων τήν πρώτην θέσιν μα-
κοοβιότν,τος κατέχει ή Χιλή. 

Λίμνη καταρρεύσασα. 

"Ανω του στενού Χουρδβάρ, δι' ού ε Γάγ-
γης ποταμός εξερχόμενος έκ τών Ίραλαΐων 
έκ^έεται εις την πεδιάδα, εσχηματίσθη προ 
τίνων μηνών ενεκα κα καταρεύσεως τμήματος εδά-
φους λίμνη 70μ.. πλάτου.;,πληρωθεΐσα ϋ̂ ατος 
μέχρι οϋ χείλους αύτης διά τών βροχών και 
το; τηςεως τών χιχόνων. 'Αλλά τελευταίως 
δ φραγμός ο συγκρατών τόν τεράστιον ,τοΰτον 
δγκον ύδατος μη άντερων πλέον δ'.εσπάσθη καί 
ΰδωρ 1,000,000,000 μέτρων κυβικών διαχυ-
θέν. μεθ * ορμής τρομερά.: διευθύνθη πρός τόν 
Γάγγνην. Έν τώ στενώ της Γρυμωγάρης ο φο-
βερός ούτος χείμαρρος είχε 20 μέτρων ΰψος, 2 
δέ μέτρων έν τώ στενώ τοΰ Χα.δβάρ, καίπερ 
εΰρυτάτ ). Τά ΰδχτα κατέστρεψαν πάντα τά 
προστυχόντα κτίρια, αλλ' ευτυχώς ουδέν άν-
θρώπινον δυστύχημα συνέίη, χάρις εις τάς υπό 
τών αγγλικών άρχών εγκαίρως διαβιβασΟείσας 
τηλεγραφ'.κάς ειδήσεις, έξ ών προλαβόντες οί 
κάτοικοι έφυγον. 

Ή έν Α μ ε ρ ι κ ή ψηφοφορία 

τών γυναικών. 

Ή εφ' The world, (της 19 αΰγούσιου) δια-
λαμβάντ, περί της γενομένης έν 'Αμερική, συνε-
λεύσεως περί αποκτήσεως δικαιώματος ψήφου 
καί υπό τών γυναικών τά έξης· «ή έν τί, συν-
ταγματική συνελευσει περί ψηφοφορίας τών γυν-
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ναικών ήττα ουδόλως πρέπει νά έκπλήξη τού 
αναγνάστας μας. Αι συνηγορήσασαι υπέρ τη 
ψήφου οσον ουδέποτε άλλοτε έφάνησαν σύμφω-
νοι. Αέν ήδυνήθησαν όμως παρά νά συγκεντρώ-
ΣOV 58 ψήφους, εναντίον 97-τών άντιφρονου 
σίν. 'Επειδή δέν θά συνέλθη ή συνέλευσης παρα 
μετα τό τέλος τοϋ παρόντος αιώνος, αυτή ·, 
απόφασις κατά πάσαν πιθανότατα θά μείνη 
ίσχύουσα διά πολλά έτη. Ή αδυναμία των 
προήλθεν έκ της ποικιλοφροσύνης των περι της, 
ψηφοφορίας, διότι άλλαι μέν φοβούνται αυτήν 
άλλαι δέ είνε ολως διόλου κατ' αυτής. Ή με-
γαλειτέρα ομως μερίς φαίνεται αδιαφορούσα 
και έως ότου αι γυναίκες προέλθωσιν είς όμό-
φωνον αϊτησίν περί ψηφοφορίας άπασών άνε 
ξαιρέτως, δέν υπάρχει αμφιβολία δτι μόνον άν-
δρες θά έχουσι τό μονοπωλιον της ψήφου των, 
Εννοείται οτι αί υπέρ αυτής, βαρέως φέρουσι 

την ήττα", άλλά δέν εννοούν και νά έγκατα-
λείψουν την συζήτησιν. 

Μ Η Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν Η Κ Α Ρ Δ Α 

— Λοιπόν τό ξεύρεις, άπέθανενη νη 
"Επεσαν, ένω έβάδιζον ρέμβώδης ΰπό την δεν-

δροστοιχίαν τών Ανακτόρων, αι λέξεις αύται ό-
πισθεν μου, και ταύτοχρόνω.- χειρ μέ έλάμβα-
νεν άπό τοϋ βραχίονος. 

Έστράφην. Ητο ο, φίλος μου Γεώργιος μέ 
τό προεξεχον στήθος του, μέ τό ευρύ του μέτω-
πον, μέ τά δίοπτρα είς τούς -οφθαλμούς, ζωη-
ρός ώς πάντοτε, διαχυτικός. 

— Ναί! άπέθανεν ή Ελένη, μοί έπανέλαβεν. 
Και ενώ έζήτουν λέξεις διά τών όποιων νά 

αρχίσω, οχι νά τόν παρηγορήσω, άλλά νά τοϋ 
εί'πω κάτι τι, προσέθηκε. 

— Και δέν ήξεύρεις πόσον είμαι ευτυχής. 
Τόν προσέβλεψα έκπληκτος, διαλογιζόμενος 

εάν έχω νά κάμω μέ υγεία τόν νουν άνθρωπον. 
Μοί εΐχεν ομιλήσει τοσάκις περί της Ελένης, 

ήτις άπό ενός και πλέον έτους έφθινε, τήν ο-
ποίαν ήγάπα, διά τήν οποίαν απέφευγε τούς 
πάντας και είχεν άπαρνηθή τά πάντα, διά νά 
κλείεται μετ' αυτής, νά τήν παρήγορη, νά τήν 
ένθαρρύννη, νά τήν λατρεύη, νά τήν περίβάλη δι' 
απείρου έρωτος, τόν έβλεπον νά. δακρύη οσάκις 
μοι ώμίλει δι' αυτήν, γνωρίζων δτι θά ά-
πέθνησκεν, ώστε είχον δίκαιον νά εκπλαγώ, 
οπόταν τόν ήκουσανά μοί λέγη, δτι ήτον ευτυ-
χής, διότι άπέθανεν. 

— 'Εκπλήττεσαι, δέν είνε άληθές μέ ή-

Ή αιτ ία τών σεισμών. 

Ό έκ Πράγας καθηγητή; Ζέγγλερ έδήλωσί 
κατ' αϋτάς είς τήν έν Παρισίοις Άκαδημίαι 
τών επιστημών ο,τι κατ' αυτόν αιτία τών 
σεισμών Κων)πόλεων ΰπήρξεν ή γειτνίασις σμή-
νους βολίδων η διαττόντων αστέρων διελθόν 
των έν τη άτμοσφαίρα ημών μεταξύ τοϋ ήλιοι 
και τής γης. Είς υποστήριξιν της θεωρίας αυ-
τού ό Ζέγγλερ παρουσίασε και φωτογραφίαν 
τοϋ ηλίου ληφθεϊσαν κατά τήν στιγμήν τών 
σεισμών, γενομένων αισθητών και έν Αυστρία 
ώς και έν Βοημία, άποδεικνύουσαν δέ τήν ύ-
παρξιν τών βολίδων τούτων. Ό Ζέγγλερ προσέ-
θηκεν δτι 20 έτών παρατηρήσεις έπεισαν αυτόν 
δτι εϊνε περιοδικαί αι διαταράξεις τής ατμο-
σφαίρας και τοϋ πλανήτου ημών. 

ρώτησε, διότι ένώ ή Ελένη άπέθανε, σου λέγω 
δτι είμαι ευτυχής; 

— Και' ομως, εάν ήξευρες πόσον μέ κατέ-
στησαν ευτυχή αί τελευταΐαί της στιγμαί, προ-
σέθηκε χωρίς νά μοϋ δώση, καιρόν νά απαντήσω. 

Σιωπή έπηκολούθησε και έβαδίζομεν άργω 
τώ βήμα τι πρός τά έκτος τής πόλεως. 

— Προχθες τό βράδυ, επανέλαβε, μετέβην 
είς τής Ελένης. ΤΗτο χειρότερα, εδρον τήν ά-
δελφήν της νά κλαιη,, εισήλθον είς τό δωμάτιόν 
της, όπου ήτο μόνη, . . . ήτο έστραμμένη πρός 
τόν τοίχο ν και χωρίς .νά στρέψη τήν κεφαλήν. 

— «Ήλθες λοιπόν, Γεώργιες μοί είπε διά 
φωνής μόλις άκουομένης. Ένόμιζον οτι θά μέ 
εγκατέλειπες και σύ είς τάς τελευταίας μου 
στίγμα ς. 

— «Τί ίδέας έχεις άπόψε, 'Ελένη μου, τη 
είπον, λαμβάνων τήν χειρά της,ή όποία μέ κα-
τέκαιεν έκ τού καταβιβρώσκοντος αυτήν πυρε-
τού, άλλά άπόψε είσαι καλλίτερα και ελπίζω... 

— «Όχι, Γεώργε, μέ διέκοψε στραφεΐσα, 
μή ζητείς νά μέ ένθαρρύνης, έχω θάρρος διά νά 
αποθάνω, κάθησαι μόνον έδώ πλησίον μου και 
άφησωμε νά άκουμβήτω. Και έγερθεϊσα ολίγον, 
έστήριξε τήν κεφαλήν της έπ' έμοϋ. 

— «Άφησέ με έτσι, έξηκολούθησε,τί μέ μέ-
λει άν μας ίδοϋν, εγώ έτσι είμαι ευτυχής. . . . 
Θά μέ αγαπάς δταν θά ήμαι άποθαμμένη ;. . . 
άχ, Θεέ μου, διατί νά μή ζήσω, πόσον θά ή-
μην ευτυχής και τόσον νέα· δχι δέν θά άποθά-
νω, δέν είνε αλήθεια ; 

— «Ναί, θά ζήσης, τη άπήντησα, καταπνί-
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γων τούς λυγμούς μου, δέν θά άποθάνης, δέν 
Εΐνε τόσον κακός ό Θεός. 

Επακολούθησε σιγή, ην διέκοπτεν ή βαρεία 
αυτής άναπνοή. Ή άδελφή της εισήλθε καί 
έκάθησε μακράν τής κλίνης. 

«Ναι, θά ζήσω, τήν ήκουσα ψιθυρίζουσαν, 
αισθάνομαι τόν εαυτόν μου καλλίτερα,. . . δέν 
έχω τίποτε. . . Τί καλά ποϋ είμαι. 

" Έσιώπησε καί έκλεισε τούς οφθαλμούς 
της. Κατακαιόμενος υπό τοϋ πυρετού της ηθέ-
λησα νά τήν θέσω επί τοϋ προσκεφαλαίου, άλλ' 
ή κεφαλή της έκυλίσθη πρός τά οπίσω. . . έκά-
λεσα τήν άδελφήν της. . . ητο νεκρά. . . 

— Έξήλθον άσκεπής ώς τρελός, έξηκολού-
θησεν δ Γεώργιος, χωρίς νά εχω συναίσθησιν έ-
μαυτοϋ. 'Αλλά παράδοξον πράγμα, άντί νά λυ-
πούμαι επί τω θανάτω τής Ελένης, άναλογι-
ζόμενος τάς τελευταίας στιγμάς, άς διήλθομεν, 
ήσθανόμην πληρουμένην τήν καρδίαν μου ΰπό 
ευτυχίας. . . Τήν έπομένην ήκολούθησα τήν κη-
δείαν της, τήν είδα καταβιβαζομένην επί τού 
τάφου· οί άλλοι έφυγαν καί έγώ μόνος έμεινα 
μέχρι νυκτός επί τοΰ τάφου της, ουδόλως θλι-
βόμενος, άλλ* εύτυχής, διότι ήγαπώμην τόσον. 

"Επειτα φαντάσου τί ώραιότερον, τί εύ-
τυχέστερον, νά άγαπασαι καί νά ννωρίζης οτι ο 
έρως σου αυτός θά ηνε αιώνιος. Ναί, είμαι ευ-
τυχής, διότι γνωρίζω οτι ήγαπώμην, καί ή ψυ-
χή της θά μέ άγαπα άκόμη, ή Ελένη άπέθα-
νε, δέν φοβούμαι νά διαταράξη τι τόν ερωτά 
μας, θά είμαι ευτυχής αγαπών αυτήν, μίαν νε-
κράν, ή οποία θά μέ άγαπα πάντοτε έρως ά-
έφελος, διαρκής, αιώνιος. . . τί εύδαιμονέστερον 
δύναται νά ζητήση ή καρδία . . . . 

Τόν άφινα νά ομιλη σκεπτόμενος τόν έγωϊ-
σμόν τής άνθρωπίνου καρδίας· έν τούτω δέ τώ 
μεταξύ έφθάσαμεν είς τό νεκροταφεϊον οπου εί-
σήλθομεν, και μετ' ολίγον μοί έδείκνυεν ό Γε-
ώργιος τόν νεοσκαφή τάφον τής άτυχους Ε-
λένης. 

Τόν άφήκα μόνον, κομίζων δτι έπρεπε νά σε-
βασθώ τό αίσθημα, οιονδήποτε καί άν ήτο, οπερ 
τόν έφερεν επί τοΰ τάφου έκείνου, καί ήρχιζα νά 
περιεργάζωμαι τήν πόλιν τών νεκρών. 

'"Οταν μετά παρέλευσιν ώρας έστράφην ζη-

ΟΛΙΓ ' ΑΠ' ΟΛΑ 

"Εν άπό τά περιεργότερα έθιμα τών 'Ανατο-
λικών 'Ινδιών, εΐνε νά θέτωσι τόν γαμήλιον δα-
κτύλιον ουχί εις τάς χείρας άλλ' εις τόν μεγά-
λον δάκτυλον τοΰ ποδός. 

τών τόν Γεώργιον δέν τόν είδα πλέον, καί ενώ 
ήτοιμαζόμην νά άναχωρήσω εκείθεν, άκούω 
πλησίον μου γέλωτας νεάνιδος καί τήν φωνήν 
τοϋ Γεωργίου. Πλησιάζω, καί ούτος μέ συνιστά 
πρός τήν κυρίαν Σ. . . καί τήν θυγατέρα της, 
δεκαοκταέτιδα, ξανθήν, μέ άμυγδαλωτούς ώ-
ραίους όφθαλμούς, νεάνιδα, πρός τάς οποίας 
ό Γεώργιος συνεδέετο διά παλαιάς γνωριμίας. 

Τάς συνοδεύσαμεν μέχρι τήςοίκίας των. Καθ* 
ολον τό διάστημα ό φίλος μου δέν άπεμακρύνθη 

τής δεσποινίδος Σ. . ., καί έφαίνετο πλέον φαι-
δρός, πλέον ζωηρός, καί έσκεπτόμην έάν η φαι-
δρότης του ήτον άπόροια τής άναμνήσεως τής 
άτυχοΰς Ελένης. 

Έμείναμεν τέλος μόνοι, καί έβαδίζαμεν σιω-
πηλοί. 

— Σκέψου δι'έμέ ο,τι θέλεις,μοί εΐπιναΐφνης, 
δίακόψας τήν σιωπήν, θά σοι είπω τί συμβαίνει 
έν τη καρδία μου. Τώρα έννοώ οτι μόνον τήν 
Σωσώ, οΰτω ώνομάζετο η θυγάτηρ τής κ. Σ... 
ήγάπησα, καί αυτή ητο ό πρώτός μου έρως πρό 
ετών. . . 

— Ναί, έξηκολούθησεν, ουδέποτε ήγάπησα 
τήν Έλένην, τήν συμπάθειαν καί τόν οίκτον 
πού ήσθανόμην δι'αυτήν, τά έξέλαβα ώς έρωτα 
καί. . . 

Άπεμακρύνθην κατεσπευσμένως άπ' αυτοϋ, 
μή θέλων νά ακούσω περισσότερα, νομίζων δτι 
θά ήτο ύβρις καί έκ μέρους μου κατά τής άτυ-
χοΰς έκείνης κόρης.... 

Μετά άπουσίαν ενός έτους, δτε έπανήλθον, 
έμαθον δτι ό φίλος μου Γεώργιος προσβληθείς 
πρό μηνών ΰπό άνιάτου νόσου, εΰρίσκετο εις τό 
τελευταΐον στάδιον αυτής. Μετέβην πάραυτα 
πρός έπίσκεψίν του. 

Τόν εύρον εις τάς τελευταίας του στιγμάς. 
μόλις μέ είδε, μοί ένευσε νά πλησιάσω. 

— Ή νόσος, μοί εΐπεν, ήτις ώδήγησε τήν Έ-
λένην είς τόν τάφον,μέ φονεύει σήμερον... 'Αλλά 
έάν ήξευρες ! είμαι ευτυχής, συλλογιζόμενος δτι 
θά ενωθώ μετ' αυτής, καί ό έρως μας έκεϊ έ-
πάνω θά ήνε αιώνιος. 

EMlLE FELIX 

Κατεσκευάσθη έν Άμερικη λίκνον, (κούνια) 
οπερ κουρδιζόμενον, οχι μόνον κινείται αΰτομα-

τως,άλλά ανακρούει "συγχρόνως καί διάφορα 
βαυκαλιστικά μουσικά τεμάχια. 

Ό έν Πετρουπόλει καθηγητής Τίσλερ, άνε-
κάλυψε χημικόν τι ρευστόν, οπερ ριπτόμενον καί 
εις μικράν ποσότητα εις τάς μεγαλειτέρας πυρ-
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καϊάς, έχει τήν ιδιότητα νά κατασβύνη ταύτας 
Πολλά έπιτυχή πειράματα έγένοντο μέχρι 
τούδε. 

Ό άεροναύτης Κόοβιτκ, ΰψώθη έν Πετρου 
πόλει μέ τό άερόστατόν του εις ύψος 11,28C 
μέτρων. Ώς διηγείται ούτος,τό ψύχος εις τό υ-
ψος τούτο ήτο άνυπόφορον, μόλις ήδύνατο να 
άναπνεύση, αι χείρες του έμαύρισαν καί δέν ή 
δύνατο νά τάς κινήση, θά άπώλετο δέ άφεύ-
κτως, έάν δέν είχε τήν ιταμότητα νά στρέψη 
τό έμβολον τοΰ άτμοϋ διά τών οδόντων. 

Κατά τήν τελευταίαν έν Παρισίοις στατιστι-
κήν, διατηρούνται 72,800 κϋνες, έκ τών οποί-
ων 11,272 εΐνε κυνηγετικοί καί φύλακες οικη-
μάτων,οι δέ λοιποί μικρά κυνάρια τών δωματίων. 

Από τήν στατιστικήν τών ταχυδρομείων 
τοϋ Λονδίνου μανθάνομεν, δτι κατά τό έτος 

1893 άπεστάλησαν 2,700,000,000 έπιστολαί, 

Π Ρ Α Κ Τ I Κ A I Γ Ω Σ Ε I Σ 
Ό τρυγητός-

Τό μάζευμα τών σταφυλών τόν λέμε τρυ-
γητόν. 

Μερικοί συμβουλεύουν πρόωρον .τρυγητόν, άλ-
λοι τό έναντίον, οσον τό δυνατόν άργότερον νά 
γείνη, οταν καλά καλά ώριμάσουν τά σταφύλια. 
Καί οί δύο έχουν δίκαιον. Διότι ή καταλληλο-
τέρα έποχή έξαρτάται άπό τό είδος τοϋ κρα-
σιοΰ ποϋ θέλομεν νά κατασκευάσωμεν, άπό τά 
είδος τοΰ κλήματος, άπό τό είδος τής γής, άπό 
τήν άτμοσφαιρικήν κατάστασιν ιδίως κατά τήν 
έποχήν τής άνθήσεως καί ώριμάνσεως. 

Πρέπει νά διακρίνωμεν δύο ειδών ώριμάν-
σεις, τήν φυσιολογικήν καί τήν βιομηχανικήν η 
έμπορικήν. Είς τήν πρώτην περίστασιν ό καρ-
πός εΐνε τελείως ώριμος- έάν δέν τόν κόψωμεν, 
πέφτουν οί σπόροι του πρός πολλαπλασιασμόν 
τοΰ είδους του- βιομηχανικήν δέ ώρίμανσιν λέ-
με τήν έποχήν έκείνην κατά τήν οποίαν ό καρ-
πός φθάνει εις τό σημεϊον τοΰ νά παρουσιάζη, 
τήν μεγαλειτέραν του έμπορικήν άξίαν. Κόπτο-
μεν, λόγου χάριν, τόν σανόν, πριν ή καλά καλά 
σχηματισθή τό κριθάρι. Διατί ; τά φυτόν έφθα-
σε δι' ήμας εις τήν έμπορικήν ώρίμανσιν. 'Ενώ 
έξ εναντίας συνάζομεν τόν καρπόν πάντοτε τε-
λείως ώριμον, οταν πρόκειται νά μεταχειρισθώ-

μεν τόν σπόρον πρός διάδοσιν τοΰ είδους· αυτή 
εινε ή φυσιολογική ώρίμανσις. ήτΐς εις πολλά 

εκ τών όποιων 444,000,000 επί συστάσει αί 
δέ λοιπαί άπλαί. 

'Εσχάτως άνεκαλύφθη φυτόν τι (Phytoloceo-
electrica) ήλεκτρικάν φυτόν, οπερ έχει τήν ιδιό-
τητα, άποκοπτομένου κλάδου τίνος, νά έλκεται 
ΰπό ήλεκτρικής δυνάμεως ό αποκοπεί ς κλάδος 
πρός τόν κορμόν του. 

Ό εις τό άνατολικόν μέρος τής Άτελάνδης 
έν Αυστραλία ^ κατασκευαζόμενο; σιδηρόδρομος 
προχωρεί ήδη εις μέρη άγνωστα, δπου άνεκα'λύ-
φθησαν μαύροι κάτοικοι τών μερών έκείνων ά-
γνωστοι μέχρι τοΰδε. 

Ή ΰπό περισσοτέρου κόσμου λαλουμένη γλώσ-
σα εΐνε ή 'Αγγλική. Ύπολογίζουσιν δτι κατά 
τό έτος 2,000 ή 'Αγγλική θά λαλήται ΰπό 
1,700,000,000 άνθρώπων, ένώ γνωστόν δτι δ 
δλος πληθυσμός τής γής δέν ΰπερβαίνει τά δύό 
δυσεκατομμύρια. 

φυτά συμπίπτει μέ τήν βιομηχανικήν ώρίμανσιν. 
Ούτως η άλλως, τά σταφύλια, λίγο, πολύ, 

πρέπει δμως νά εινε ώριμα. Δέν έπιμένω ει'ς τόν 
βαθμόν τής ώριμάνσεώς των, διότι ή πραξις 
εΐνε ό ασφαλέστερος οδηγός. Τά έξωτερικά ση-
μεία τά δεικνύοντα τήν ώρίμανσιν τών σταφυ-
λιών εΐνε εις ολους γνωστά. Υπάρχουν δμως 
διάφορα εργαλεία, είδος άρεομέτρων (γράδα), 
τά όποια τά λένε γλευκόμετρα, δηλαδή μου-
στόμετρα, γλευκοοινόμετρα, τών δποίων ο χει-
ρισμός εΐνε απλούστατος καί αυτά μας δεικνύ-
ουσι τήν πυκνότητκ πού έχει δ μοϋστος. Τό 
προτιμώτερον ές αυτών εΐνε τό μουστόμετρον 
τοϋ Γκαιλουσσάκ. Ή πυκνότης τοϋ μούστου 
έξαρτάται κατά μέγα μέρος άπό τήν ζάχαρη 
πού εχει μέσα του. "Οσον πυκνότερος παχύτε-
ρος εΐνε δ μοϋστος, τοσούτον περισσοτέραν ζάκ-
χαριν εμπεριέχει καί κατά συνέπειαν άργότερον, 
μετά τήν ζύμωσιν, τό κρασί πού θά γίνη, τόσον 
μεγαλειτέραν ποσότητα οινοπνεύματος θά εχη· 
καί πάλιν δσον περισσότερον ώριμάζουν τά στα-
φύλια τοσούτον πυκνότερος γίνεται δ μούστος. 
"Οταν μετά πολλάς δοκιμάς βλέπομ εν δτι τό 
μουστόμετρον δέν δείχνει πλέον αύξησιν πυκνό-
τητος, τοΰτο σημαίνει οτΐ δέν θά σχηματισθή 
περισσότερη ζάχαρη πλέον. Αυτήν τήν στιγμήν 
ακριβώς τρύγοϋμεν, οταν πρόκειται νά κάμωμεν 
γλυκά κρασιά- άφίνομιν μάλιστα μερικαΐς ήμέ-
ραις άκόμη τά σταφύλια έπάνω στά λλήματα, 
διά ν' άποκτήσουν περισσότερον άρωμα (μυρου-
διάν) καί ιδίως ευχάριστον γεϋσιν. 
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Όταν άποφασΐση ή ημέρα τοϋ τρυγητού, 
πρέπει γλίγορα γλίγορα νά γίνεται ή εργασία 
αΰτή· νά κόβωνται δέ κατά πρώτον τά πλέον 

ώριμα σταφύλια, νά ρίχνωνται διά νά χρησι-
μοποιηθη εις κατασκευήν κατωτέρας ποιότητος 
κρασιού ολα τά μή ώριμα σταφύλια η έκεΐνα 
πού ξεράθηκαν η έκεΐνα πού μούχλιασαν, διότι 
αυτά έχουν μέσα τους ήδη τά σπέρματα ζυμώ-
σεων καταστρεπτικών διά τά κρασί* μας. Διά 
νά γίνεται γλίγωρ* ό τρυγητός, πρέπει νά περ-
νωμεν περισσοτέρους έργάτας, άν και είς τοιαυ-
την έποχήν τά ημερομίσθια είναι πάντοτε υψω-
μένα· άλλά, αυτό δέν πρέπ:ι νά φοβίζη τόν 
άμπελουργόν, διότι θέλει ίκανοποιηθή άπό τήν 
καλλιτέραν ποιότητα τοϋ κρασιού του· διότι 
ό'ταν ή ζύμωσις άρχίση, δέν πρέπει νά.σταμα-

ΔΑΚΡΥ ΚΑΙ_ ΜΕΙΔΙΑΜΑ 

Τό δάκρυ άνδρϊ ού πρέπει, τη γυναικί μάλ-
λον άρμόζον και 'ίδιον τη φύσει αυτής μειδία-
μα άνδρί τε καΐ γυναικί ιδιάζει και ουκ ι-
διάζει. 

Α'. 

Τό δάκρυ τού παιδός, τό μετά συναισθήμα-
τος γενόμενον, υποδεικνύει έπιμονήν, ενίοτε δέ 
και υπομονήν. 

Τό δάκρυ τοϋ νέου άπειρίαν δηλοΐ. 
Τό δάκρυ τοϋ άνδρός άνανδρίαν τεκμαί-

ρεται. 
Τό δάκρυ τοϋ γέροντος βλακείαν φανερώνει. 
Τό δάκρυ τής παρθένου εϊνε δρόσος τής πρωίας 

τοϋ έαρος. 
Τό δάκρυ τής υπάνδρου εϊνε βροχή ραγδαία, 

στιγμιαία θύελλα. 
Τό δάκρυ τής γραίας είνε χάλαζα η χιών, 

αναλόγως τής φύσεως αυτής· είνε γεγονός 
απλούν. 

Τό δάκρυ τής ωραίας διαλάμπει ώς μαργα-
ρίτης, άλλ' είνε συνήθως προμήνυμα έκραγη-
σουένης θύελλας· είνε σαγήνη· είνε άκατα-
νόητον. 

Τό δάκρυ τής δυσμόρφου κυλιόμενον έπί τών 
παρειών της, ώς ή σφαίρα τηλεβόλου κατά 
εχθρού, είνε τό δραστικώτερον ό'πλον της. 

Τό δάκρυ τοϋ άμαθοϋς κινεΐ είς οίκτον. 
Τό δάκρυ τοϋ βλακός ουδέν εκφράζει. 
Τό δάκρυ τοϋ μεθύσου φέρει ναυτίαν. 
Τό δάκρυ τοϋ φρενοβλαβούς προξενεί ελίψιν, 
Τό δάκρυ τοϋ έπαίτου κινεί τήν οργήν. 
Τό δάκρυ τοϋ πανούργου είνε φοβερώτερο: 

και τοϋ τής έχίδνης δήγματος. 

τηση, τό οποίον θα γινοντανε εαν τυχον εχυ-
'όντανε νέος μούστος μέσ' εις βαρέλι μισογε-
μάτο, τοϋ οποίου ό'μως ό μούστος ήρχισε νά ζυ-
μόνεται. Εάν είνε δυνατόν, οί κάδδοι πρέπει 
νά γεμίζουν εντός 24 ώρών. 

Αί σταφυλαί μετεφέρθησαν εις τό διά τά πε-
αιτέρω προσδιορισθέν μέρος. Οι κάδδοι, τό πα-
τητήριον, τά πιεστήρια τά οινοδοχεϊα ευρίσκον-
ται έτοιμα και προ πολλού έν πλήρει καθαριό-
τητι. Δεν πρέπει ούτε στιγμήν νά λησμονήσω-
μεν ό'τι γιά νά κάμωμεν καλά κρασιά, χρειάζε-

ται πολύ μεγάλη καθαριότης. "Ολους τούς άλ-
λους κόπους σας τούς χάνετε, εάν δέν εινε κα-
λοπλυμένα τά βαρέλια σας και οί κουβάδες οας. 
Και 20 μόνον ώραις νά μείνη τό κρασί σέ τέ-
τοιο βαρέλι, πέρνει γεϋσιν κακήν. 

Τό δάκρυ τοϋ πεπαιδευμένου θωπεύει. 
Τό δάκρυ τοϋ μουσουργού άκραν εΰαισθησίαν 

τής καρδίας υποδεικνύει. 
Τό δάκρυ τοϋ ποιητοϋ σημαίνει έκστασιν 

θείαν. 
Τά δάκρυ τοϋ ειλικρινούς άνυψοί τήν διάνοιαν 

πρός τόν Θεόν άλλ' εινε και πρέπει νά εϊνε 
τόσω σπάνιον, δσον αί ώραΐαι ήμέραι τόν χει-
μώνα έν Λονδίνω. 

Τό δάκρυ τοϋ θανατιώντος είνε ή διά τήν 
μέλλουσαν ζωήν λύπη αυτού. 

Β'. 

Τό μειδίαμα τοϋ έπιθανάτου ελπίδα ευτυ-
χίας εις τήν άλλην ζωήν εκφράζει. 

Τό μειδίαμα τοϋ ειλικρινούς αναπαύει τόν α-
κροατήν. 

Τό μειδίαμα τοϋ ποιητοϋ γαλήνην τής ψυ-
χής δηλοϊ. 

Τό μειδίαμα τοϋ μουσουργού είνε όλόκληρον 
μελόδραμα. 

Τό μειδίαμα τοϋ ευφυούς εινε' μεμετρημένον 
και έπεται παντός άλλου, η τήν πεποίθησίν του 
εκφράζει. 

Τό μειδίαμα τοϋ πεπαιδευμένου συγκατάβα-
σιν δεικνύει. 

Τό μειδίαμα τοϋ πανούργου σημεΐον τής νί-
κης αΰτοϋ. 

Τό αειδίαμα τοϋ έπαίτου αναίδειας όζει. 
Τό μειδίαμα τοϋ φρενοβλαβούς φρίκην εμ-

πνέει. 
Τό μειδίαμα τοϋ μεθύσου εινε τό τοϋ Σατάν. 
Τό μειδίαμα τοϋ βλακός εινε άηδέστατον. 
Τό μειδίαμα τοϋ άμαθοϋς γέλωτα κινεί. 
Τό μειδίαμα τής δυσμόρφου κολακείαν εμ-

φαίνει. 
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Τό μειδίαμα τής ώραίας αλαζονείας και έ-

γωϊσμοϋ τεκμήριον. 
Τό μειδίαμα τής γραίας πολλή ν άναλογίαν 

πρός έλεγεΐον έχει. 
Τό μειδίαμα τής υπάνδρου ύπομιμνήσκει αυ-

τή τούς τής νεότητος χρόνους. 
Τά μειδίαμα τής παρθένου είνε ό κήπος τής 

Εδέμ, είνε δνειρον λησμονούμενον. 
Τά μειδίαμα τοϋ γέροντος σημεΐον υπερβαλ-

λούσης εύχαριστήσεως. 

At τοσούτον άγαπώσαι τους πολυτί-
μους λίθους ωραίαια αναγνώστριας δέν θα 
δυσαρεστηθώσι, νομίζομεν, εάν μάθως 
που και πώς ευρίσκονται οί σάπφειροι και 
οίάδάμαντες.Ή κατ'έξοχήν χώρα τούτων 
είναι ή μικρά χερσόνησοςΚαμποτίσκη,κει-
μένη έν τη ανατολική παραλία του βασι-
λείου του Σιάμ, μέ έξαίσιον λιμένα. Έπί 
της χερσονήσου ταύτης κείνται ουχί είς 
μακράν άπ' αλλήλων άπόστασιν αί πόλεις 
Καμποτίσκη, Κανταπούν, Μπάν—Καχά, 
και Τονγκουάσκη, γνωσταί διά τήν έξα-
γωγήν τών πολυτίμων λίθων. 

Oι αδάμαντες και οί σάπφειροι ευρί-
σκονται εντός της ίλύος έπί της παρα-
λίας της θαλάσσης υπό τήν άμμον και 
εντός της θαλάσσης εις 20 και πλέον μέ-
τρα. Ο ι έργαζο'μενοι είς έξαγωγήν τούτων, 
οί'τινες ύπερβαίνουσι τάς 20000, έργά-
ζονται διά κ ά δ ω ν δ ι α τ ρ ή τ ω ν και 
προχωροΰντίς εντός τής θαλάσσης , πλη-
ροΰσιν αυτούς έκ τής ιλύος και τούς φέ-
ρουσιν έπί τής άμμου, πρός καθαρισμόν. 

CH εργασία αύτη διαρκεί έπί εξ μήνας 
κατά τό θέρος, άφοδ δέ συνάξωσιν άναμίξ 
δια φόρους λ ί θ ο υ ς άκατεργάστους, 
τούς μεταφέρουσιν εις Καλκούταν πρός 
πωλησιν. 

Οί καλλίτεροι και μεγαλείτερο "αδάμαν-
τες εινε οί έκ τής παραλίας Μπάν-Καχά έξ-
αγόμενοι. Οί δέ μεγαλείτεροι και πολυτι-
μώτεροι σάπφειροι είναι οί τής Τογκουά-
σκης,έκ τών όποιων εις έξετιμήθη άντί 80 
όκάδων λιρών στερλινών. 

Χάριν περιεργίας άναγράφομεν τούς καθ' 
όλον τόν κόσμον διασημοτέρους άδάμαν-
τας,πολλών εκατομμυρίων άξιας, ούτως· 
όΒραγάνζας ανήκον είς τόνδόνΠέτρον τής 
Βραζιλίας, ζυγίζων χίλια εξακόσια όγδο-
ήκοντα καράτια, και στοιχίζει επομένως 
επτά δισεκατομμύρια, πεντακόσια εκατομ-
μύρια, τινές όμως πιστεύουσιν ότι δέν εινε 
άδάμας, αλλά τοπάζιον. Ό ά ν τ ι β α -
σ ι λ ε ύ ς,' ό λαμπρότερος τών αδαμάν-
των άνήκει είς τό Γαλλικόν στέμμα και 
εκτιμηθείς τό 1791 άντί 12,000,000 
φράγκων. 

Ό άδάμας του Σ ο υ λ τ ά ν ο υ του 
Μ α τ ά ν διά τόν όποιον προσέφερον, δύο 
πολεμικά πλοία μετά τών τηλεβόλων 
και πολεμοφοδίων και 200,000 ταλήρων. 

Ό Ν ι ζ ά μ ακατέργαστος, ανήκει 
είς τόν βασιλέα τής Γολκόρδης και έκτι-
μήθη άντί 5,000, 000 φράγ. 
Ό Μ έ γ α ς Μ ο γ γ ό λ ο ς ζυγίζων 780 
καράτια και έξετιμήθη άντί 12,000,000 
φράγκων. 

Ό Μ έ γ α ς δ ο ύ ξ τ ή ς Τ ο σ κ ά ν η ς » 
ανήκει είς τό στέμμα τής Αυστρίας και 
άντιπροσωπεύων περί τά 10,000,000 
φράγ. 

Ό Σ ά χ η ς ζυγίζει 95 καράτια κα 
ανήκει είς τό στέμμα τής 'Ρωσσίας. 

Ό Σ α ν σ ΰ ανήκει είς τήν ρωσσι-
κήν οίκογένειαν τών πριγκήπων Δεμιδώφ. 
Έξετιμήθη άντί 1,000,000. 

0 1 Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ο Ι Λ Ι Θ Ο Ι 

Τό μειδίαμα τοϋ άνδρός εΰτραπελίαν η όχι 
βλακείαν δεικνύει. 

Τό μειδίαμα τοϋ νέου, τό πρός τό μέλλον 
του θάρρος. 

Τό μειδίαμα τοϋ παιδός, μή έννοουμένην εΰ-
χαρίστησιν υποδηλοΐ. 

Τό μειδίαμα τοϋ βρέφους εινε ό διά τόν κό-
σμον περίγελως αΰτοϋ. 
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Ό Κ ο-χ ι-ν ο ύρ (όρος φωτός), άνή-
χει είς τήν βασίλισσαν της 'Αγγλίας α-

θυμήτων αξίας, ώς ό αρχαιότερος τών α-
δαμάντων, διότι κατά παράδοσιν άνηκεν 
είς τόν βασιλέα της Άγγας άκμάσαν-

τα τρισχίλια έτη πρό Χριστοϋ. ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ 

Η πίστις τών συζύγων εΐνε τόσον άμφισβη-
στήσιμος, ώστε οσάκις παρουσιάζεται δέον νά 
αναγράφεται ώς σπάνιον φαινόμενον. Έν 'Ισπα-
νία ένώ έλούετο γυνή της νεαρά, τήν καταβρό-
χθισε καρχαρίας. Ό σύζυγος άφοϋ έθρήνησε τό 
άγαπητόν του ήμισυ, ώ ρ κ ί σ θ η έκδίκησιν 
κατά τών καρχαριών, καί μέχρι τούδε έχει φο-

νεύσει περί τούς 300, έξακολουθεϊ δέ τόν πόλε-
μον κατ' αυτών. Ιδού πίστις συζύγου. 

* * 
Μήτηρ ρωματική θέλουσα νά βαπτίση τήν 

κόρην της καί έπιθυμοϋσα νά τής δώση όνομα 
ώραϊον, ήρωίδος τίνος μυθιστορικής, άνέγνωσε 
περί τά τριάκοντα διάφορα μυθιστορήματα. Καί 
είς τό τέλος τήν έβάπτισε καί τήν ώνόμασε 
Μαρίαν. 

* * * 

Ό φίλος Λ. . . . εΐνε γνωστό; ώς παραδο-
ξολόγος. Ήμέραν τινά έπώλει αισθήματα είς 
νεαοάν γυναίκα, μεταξύ δε τών άλλων προσε-
θηκε : 
— Θά ήμην ευτυχής καί μόνος έάν μού έπι-

τρέπετε ένιοτε νά έναγκαλίζωμαι τήν έν τώ 
τοίχω σκιάν σας. 

* * 
— Αυτή ή γυναίκα φαίνεται άκούραστη, έ-

λεγε προχθές εις τό Φάληρον ό Κ. . . περί μιας 
γαλανής. 

— 'Ακούραστη και άκούραστη, άπήντησεν 
ο φίλος του. Φαντάσου ό'τι χθες ώμίλει έπί μί-

αν ώραν, χωρις νά άφήση νά άνοίξη άλλος τό 
στομα του. 

* * 

Και διαφοροι, άλλοι άξιας μικροτερας 
τοϋ εκατομμυρίου. Άπομίμησιν εξ υάλου 
όλων τών άνωτέρω αδαμάντων, κατέχει 
τό όρυκτολογικόν Μουσεΐον τοΰ ημετέ-
ρου Πανεπιστημίου. 

Έξηκοντοϋτις γέρων νυμφεύεται εικοσαετή 
νεάνιδα. 

— Κρίμα στήν κοπέλλα ! λέγει γειτόνισσά 
τις, νά πάρη έ'να καμπούρη.. . 

— "Ισως δέν εΐνε πραγματικώς καμπούρης, 
παρατηρεί έτέρα γείτων. 

— Πώς ; 
— "Ισως σκύπτει διά ν' άποδείξη ότι έκαμε 

βυνοικέσιον κ λ ί σ ε ω ς . 
* 

* * 
"Εν τινι γεωργική σχολη: 
Ό κ α θ η γ η τ ή ς : — Ποία εΐνε ή καταλ-

ληλότερα στιγμή διά νά κόπτωμεν τά μήλα ; 
Ό μ α θ η τ ή ς : — "Οταν ό κηπουρός έχει 

έστραμμένα τά νώτα καί ό σκύλος δέν ευρίσκε-
ται έντός τοϋ κήπου. 

* * * 

Έν τώ δικαστηρίω. 
Ό δ ι καστή ς: — Έδολοφόνησας τήν δυ-

στυχή γυναίκα άπανθρώπως ! Τής έδωσες δε-
κατέσσαραις μαχαιριαΐς, ναί, δεκατέσσαρας ! 

Ό κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς : — 'Ακούσατε, 
κύριε Πρόεδρε. . . Τής είχα δώση πρώτα δεκα--
τρεϊς, άλλ' έπειτα ένθυμήθην ότι ό αριθμός αυ-
τός εΐνε κακός, καί τής έδωσα άλλη μία.. . 

* * 

Μεταξύ φιλοσόφων. 
— Έγώ είμαι οπαδός τής μετεμψυχώσεως, 

καί πιστεύω άδιστάκτως ό'τι, μετά τόν θάνατον 
μου ή ψυχή μου θά εΐσέλθη εις σώμα ζώου 
τινός. 

— Δέν εΐνε άνάγκη ν' άποθάνης διά νά 
συμβη τό τοιούτον ! 



ΟΠΛΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Κ . Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
ΟΠΛΟΠΟΙΟΥ ΤΗΣ Α. Β. Υ. TOΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ 

3 3 - ό δ ο ς Ά θ η ν α ι ς - 3 3 

Κατασκευάζονται και επισκευάζονται «αντός 
είδους οπλα, καΐ χρωματίζονται άπαραμίλ-
λως ως έν Ευρώπη. Εργασ ία ακριβής. 
μα ι συγκαταδατικόταται τα μόνα πλεονεκτή· 
ματα τοΰ Καταστήματος. 

Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Σ Α Δ Ε Α Ν Τ Ο Κ Ο Υ 
- ο δ ό ς Α ιόλου αριθ. - 1 47 

"Απαντα τις μπακαλικης είνε εΰθηνά καi φρέσκα. 

Ξ Υ Λ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ο Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α 

Π Α Υ Λ Ο Υ I . A A M Π Ε P T O Y 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

4-- όδός Μενάνδρου άριθ. — 4 
(Παρά τό παλαιόν θέατρον.) 

ΕΠΙ Π ΛΑ I I Κ Ο Υ Φ Ω Μ ΑΤΑ 

Μπουφέδες, λαβαμάν, κα- ! ) ί Διαφόρων ειδών κουφώματα, 
θίσματα, τραπέζια, καναπέ- ; ] ; θύραι, έςώθυραι, παράθυρα 

5ες, ταπετσαρία κλπ. ί j ί καΐ παντός είδους 
Παντός ε ίδους 

"Απάντα τά ανωτέρω μέ υλικά αρίστης ποιότητος, 
κατασκευή άμ'λλωμένη παρά την των καλλιτέρων ερ-
γοστασίων και μέ εκπτωσιν 10 ο)ο των άλλων. 

Τ ό κατάστημα αναλαμβάνει έργολαδικώς τήν 
ο ΐκοδομήν οικιών ύς και έπισκευήν τοιούτων . 

Ταχύτης περι τήν έκτέλεσιν, στερεο' της, 
εκλογή αρίστη ύλικώς και ειλικρίνεια 

εϊναι τά συστατικά του άνω καταστήματος. 

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ 
ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΟ ΠΟΙΕΙ ON Ι.Λ.ΚΟΚΚΙΝΟΥ 

όδός Αθηνας. 
(κάτωθι δημαρχίας) 

Πωλούνται και αγοράζονται 
διάφορα κοσμήματα 

'Επισκευάζονται ωρολόγια. 


