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ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Όδός- Πολυκλείτου 'Αριθ. 12. (Παρά τη νέα άγορα). 

Δ Ω Ρ Ε Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). Οσα έπισκεπτήρια έξοδεύει κατ' έτος έκαστο: σ υ ν δρ ο μ η τ ή ς θά έκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν. 

2ον). θά λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγιον έκαστου έτους, 
3ον). "Εκαστος συνδρομητης θά εχη τό Δικαίωμα νά καταχωίρζη δωρεάν μίαν είδο-

ποίησιν έν τώ έξωφύλλω, είτε προς σΰστασιν τοϋ καταστηματός του, είτε πρός 
σΰστασιν τοϋ επαγγέλματος του. 

4ον). Εϊκοσι λαχεία των άρχαίοτητων θά τίθενται είς την διάθεσιν των συνδρομτών, 
και. ευνοοΰσις της τΰχης τό κέρδος θά διανέμηται έξ ί'σου ει'ς ολους τους συνδροαμητάς. Οί 
αριθμοί δε των αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεΰωνται προηγουμένως. 

EΝ ΑΘΗΝΑΙ 
ΤΥΠΟΙΣ Ε. Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
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Εν αύτω θά ευρίσκωσιν οι προσερχόμενοι στερεότητα και μεγάλην ευθηναι. Άναλαμβάνει δε 
την κατασκευήν καί έπιδιόρθωσιν παντός είδους μηναχηματος ητοι # 

Η λ ε κ τ ρ ι κ ώ ν έργων, κωδώνων, τηλεφώνων ήλεκτρομηνανων, η^ε ^ 
|«ών φώτων, άντλιών, υδραυλικών ειδών, αποχωρητηρίων, πιεστηριων κλ. 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΓΝΩΣΤΟΝ I 

Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α 

- Μ Ε Γ Α Ε Σ Τ Ι Α Τ Ο Ρ Ι Ο Ν ΚΑΨΗ ΚΑΙ ΤΣΑΛΛΑ 

ΚΑΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΑίΘουσα Αιθουσα 
Μαγειρική άριστη Κρέατα βιδέλων 

Βούτυρα παχέα και άνό- και αμνών άριστης 
θευτα. Έλαΐα καθαρά, καταγωγής. 
Οίνοι εκλεκτοί παντός Υπηρεσία 

είδους. . ' Α γ γ λ ι κ ή . 

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 
εις τό κέντρον τών Χαυτε ιων . 

Φ Α Ρ Μ Λ Κ Ε Ι Ο Ν Η ΕΛΠΙΣ Γ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ 

Εις τό έν τη Πλατεία 'Ηρώων (Ψυρη) μ έ γ α Φαρμα-
κ ε ί ο ν τοϋ κ. Ταγκχλάκη έκομίσθη νέα συλλογή φαρμάκων. 
Τό φαρμακεϊον τούτο ον εν έκ τών αρχαιοτέρων έν 'Αθήναις δεν 

-έχει ανάγκην συστάσεως. 

a a ^ t p a a n 
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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ TOV ΜΗΝΟΣ 

Έτος Α'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τ^ 15 'Οκτωβρίου 1894. Άριβ. J- . 

0 Κ Λ Η Ρ Ο Σ Ε Ν Ρ Ω Σ Σ Ι Α 

Έξ ενδιαφέροντος πρός την ορθόδοξον ημών 
έκκλησίαν ορμώμενοι, δημοσιεύομεν λαμπράν 
περιγραφέν δια τους μή ειδότας, καί χάριν πε-
ριεργίας, τά περί τοΰ κλήρου έν Ρωσσία ώς έ-
χουσα. 

Έν τίί άχανεΐ Ρωσσικη έπικρατεία αί έδραι 
τών μητροπολιτών ώς κατεχόντων λίαν ΰψηλόν 
άζίωμα εΐνε πολύ όλίγαι, έκτός τοϋ Μητρο-
πολίτου Π ε τ ρ ο υ π ό λ ε ω ς, Μ ό σ χ α ς 
καί άλλων τινών, αί λοιπαΐ κατέχονται 
ίιπό επισκόπων. Ή διαφορά μεταξύ Μητροπο-
λιτών καί 'Επισκόπων δείκνυται έξ ιδιαζόντων 
σημείων. Οι Μητροπολΐται φέρουσι λευκόν έπα-
νωκαλύμαυχον άντί μέλανος, ό'περ φέρουσιν οί 
'Επίσκοποι. 'Επί τοΰ έμπροσθίου μέρους τούτου 
υπάρχει σταυρός λευκός έξ έριούχου, έπί δέ της 
ρ/Λίτρας αυτών φέρουσιν έπίσης σταυρόν. Οί Μη-
τροπολΐται έν Ρωσσία άπολαύουσι μεγίστης τι-
μής. Ό της Πετρουπόλεως καί της Μόσχας ε-
ξέρχονται έφ' αμάξης συρομένης υπό 6—8 ίπ-
πων, κατά την εξοδον δέ αυτών αί κωδωνοκρου-
oiat τών εκκλησιών προαναγγέλλουσι την έ'λευ 
σίν των. Ό μισθός αυτών δστις τοις δίδεται 
υπό της 'Ιεράς Συνόδου, η τ ι ς β ρ ί θ ε ι 
απείρων πλούτων εκ τών εισοδη-
μάτων τών μονών, εϊνε σοβαρός. Οί Μη-
τροπολΐται διάγουσι τόν βίον αυτών έξω τών 
πόλεων περιωρισμένοι εί'ςμονάς, καί άπαγορεύε-
ται αΰτοΐς αυστηρώς ή τέλεσις τών μυστηρίων 
τοϋ γάμου καί της βαπτίσεως, ώς καί αί έπι-
σκέψεις αυτών ει'ς τους οίκους τών πλουσίων. 
Τό πρώτιστον αυτών καθήκον εϊνε ή άφοσίωσις, 
*αί ή άμεσος έπίβλεψις αυτών έπί τών πράξεων 
των ιερέων,εϊνε δέ υπόχρεοι νά κηρύττωσι μετά 
το τέλος της θείας λειτουργίας, ητις διαρκεί 
Κ-έχρι της ένδεκάτης ώρας, τόν λόγον τοΰ Θεοΰ. 
0; Μητροπολΐται ονομάζονται κατά την ρωσσι-
κ"'ίν διάλεκτον Τσέρνο ντουχοβένστρο, τους δέ 
Ί̂ -ετέρους καλοϋσι Πέλοϊ ντουχοβένστβο. 

Η χειροτονία Μητροπολίτου άρχεται έκ τοΰ 
μοναχικού βαθμοΰ δηλ. εκ τοΰ εσχάτου ιερατι-
κού αξιώματος καί χωρεί έκ περιτροπής εις τόν 

ει'ρημένον βαθμόν. 'Επιβάλλεται δέ αυστηρώς: 
είς τε τούςΜητροπολίτας καί'Επισκόπους η xac.— 
τάλυσις κρέατος καί τά καπνίζειν, ή δέ 
αυτών συνίσταται έξ ωών, ιχθύων καί άλλων ε -
δωδίμων, πλην κρέατος. Οί έν τω ναώ είβϊρ-
χόμενοι αρχιεπίσκοποι κάθηνται έπί καθίσματος 
έν τω μέσω τοποθετημ ενου, διότι δεν υ 
δι' αυτούς θρόνος ιδιαίτερος, ώς εχουσι τ<κ.α&-
τον αί παρ' ήμΐν εκκλησία ι. Έπί τοΰ δαπέ£«* 
τοΰ ναοϋ καί παρά τους πόδας τοΰ αρχιερείς 
στρωννύουσι τάπητα πεποικιλμένον δι' εικόνος 
παριστώσης δικέφαλον άετόν. 

Τό αξίωμα τοΰ άρχιμανδρίτου εϊνε ώσαι*τ«ς 
μέγα παρ'αΰτοΐς καί πρέπει νά έχη τις oux. α— 
λίγα προσόντα, ό'πως άπολαύση τούτου, διάτε St 
μέλλων νά χειροτονηθεί αρχιμανδρίτης πρέπα. Ά 
ηνε τελειόφοιτος τοΰ Σεμιναρίου (δηλ. της 9s-
ολογικής σχολής), νά εχη έκπαιδευθη έν τίί 0e~-
κλησιαστικί) ακαδημία, νά φέρη τόν βαβμβ» 
Καντιτάτ, (δηλ. προλύτου της θεολογίας-} ϋρ 
τοΰ Μαγίστρου (άνωτέρου δηλ. τοΰ προλύταο .̂ 
νά έχη διαπρέψη ώς συγγραφεύς δύο η τριώι»^ 
κατ' ελάχιστον ό'ρον, έκκλησιαστικών συγγρατ̂ -̂
μάτων, νά έχη χρηματίση ώς ιερεύς έπί δυο» ξ 
τρία έτη εις μοννίν, καί τέλος νά απέδειξε μ̂ε— 
γωγην καλήν καί άκάματον ζήλον πρός τ-ry hc-
πληρωσιν τών καθηκόντων του. Οί άρχιμαν5ρΕ-
ται ίερουργοΰντες φέρουσι συνήθως επί της ks-
φαλης μητραν, άλλ' άνευ σταυροΰ, καί, περε— 
βεβλημένοι τό φελώνιον, κρατοΰσιν ει'ς τάς yst-
ρας, ώς οί ημέτεροι επίσκοποι, πατερίτσας, iw-
τός δέ καί έκτός τοΰ Ναοΰ φέρουσιν έπί τ·^. 
κεφαλής έπανωκαλύμαυχον καθ' 8ν τρόπον zaE 
οί ημέτεροι αρχιερείς, άποκλείονται ό'μως τ«ΰ • 
δικαιώματος τοΰ τελεΐν τό μυστηριον τοΰ γά-
μου καί της βαπτίσεως, ώς περί τούτου είπομε* 
και περί τών μητροπολιτών, οί όποιοι ίεραυρ-
γοΰσι μέ άρχιμανδρίτας εις μητρόπολιν η sc 
μονάς. Εις τούς άρχιμανδρίτας Candidat (δηλ. 
προλύτας της θεολογίας) έκτός τοΰ σταυ-
ροΰ, ό'στις απονέμεται αΰτοΐς υπό της άκζ-
δημίας εις ν̂ έφοίτησαν, ή ρωσσικίι κυβέρνηση 
απονέμει αΰτοΐς προσέτι καί μικρόν άργυρο»» 
σταυρόν μεθ' άλύσσου άργυρας,8ν φέρουσιν άνηρ— 
τημένον έμπροσθεν έκ τοΰ τράχηλου κατά μϊ -
κος. Οί δέ magistri άνοίτεροι τών προλυτών]ί , 
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φέρουσι και χρυσοΰν. Τιμώνται δέ οί τοιούτοι 
καί δι' άλλων ανωτέρων παρασήμων. 

Οί έν Ρωσσία λαϊκοί χειροτονούνται εις δια-
κόνους και ιερείς, οταν άποδειχθώσιν ούτοι κά-
τοχοι θεολογικών γνώσεων, άρχεται δέ ή χειρο-
τονία αυτών έκ τού μοναχικού βαθμού. Οί τε-
λειόφοιτοι δμως θεολογικών σχολών, νυμφευόμε-
νοι καί έχοντες εικοσαετή ήλικίαν,δύνανται να 
χειροτονηθώσι πάραυτα διάκονοι η ιερείς και νά 
έκπληρώσι τα θρησκευτικά αυτών καθήκοντα εις 
ενορίας ρωσσικών πρωτευουσών, πόλεων η χω-
ρίων, κέκτηνται δέ και τού δικαιώματος τού 
έξομολογεϊν, καίτοι έχοντες τοιαύτην ήλικίαν. 
Έπί της κεφαλής άντϊ τού μοναχικού σκούφου 
φέρουσι πίλους κυκλικούς ανεστραμμένους, ώς οί 
τών δυτικών, καί κατά την εισοδόν των έν τοις 
ναοϊς άποκαλύπτονται. Μετά 10—15 ετών ΰ-
πηρεσίαν δικαιούνται τού μοναχικού σκούφου 
καϊ τού άνηρτημένου σταυρού, οί τοιούτοι δέ 
λέγονται πρεσβύτεροι.Οί εφ' ίκανόν χρόνον δια-
τρίψαντες είς μονάς λαϊκοί, ώς άγαμοι, χειρο-
τονούνται μετά 3—4 ετών δοκιμασίαν εις μο-
νάχους αμίσθους υπό Ρώσσων επισκόπων δίδε-

ται δ'είς τους χειροτονομένους παρά τών ίδίω· 
επισκόπων και έπανωκαλύμαυχον. Ή είσοδος 
λαϊκών εις ρωσσικάς μονάς είνε έφικτή, έάν πα-
ρουσιάσουν άπολυτήριον τής στρατιωτικής αυ-
τών υπηρεσίας. Οί έκ μοναχών χειροτονηθέντες 
είς διακόνους η Ιερείς λαϊκοί καλούνται ρωσσι-
στί Τσόρτο ντου Χοβέντσβο, καϊ οί τοιούτοι ίε-
ρουργούσιν αποκλειστικώς μόνον είς μονάς,οί δέ 
νυμφευόμενοι είς ενοριακούς ναούς εντός τών 
πρωτευουσών η χωρίων. Ό θάνατος της συζύ-
γου διακόνου η ιερέως απομακρύνει αυτόν αΰθω-
ρεί της πρωτευούσης η τού χωρίου και περιορί-
ζει αυτόν κατά τόν νόμον είς Ρωσσικών μονην. 
Εί'ς τους Ρώσσους μοναχούς απαγορεύεται αυ-
στηρώς ή κατάλυσις κρέατος, τό καπνίζειν και 
ή κάθοδος αυτών είς τάς πόλεις η είς τά χω-
ρία η είς άλλους τόπους· ή διατριβή αυτών είνε 
διαρκής εί'ς τάς μονάς, ένθα έκπληρούσι τά της 
θείας λατρείας, προσευχόμενοι καί ολίγον άνα-
παυόμενοι. Αϊ μοναί έν Ρωσσία είνε πολλαΐ και 
μονάζουσιν έν αΰταϊς παμπληθεΐς άνδρες τε καϊ 
γυναίκες. Αί πλείστα ι τών μονών υπάρχουσιν 
εν τή ιερά πόλει τών Ρώσσων, καλουμένη Κιέ-

βω, διαιρούνται δε αύται είς κοινοβιακάς καί 
ιδιορρύθμους· οί τών κοινοβιακών μοναχοί έργά-
ζονται άμισθί, ένώ οί τών ιδιορρύθμων μονών 
λαμβάνει έκαστος 30—40 ρούβλια. Οί ιερείς 
λαμβάνουσιν ίκανόν μισθόν παρά της 'Ιεράς Συ-
νόδου, οί δέ τών πόλεων εκτός τού μισθού αυ-
τών έχουσι καϊ εκτάκτους ωφελείας παρά τών 
έκκλησιαζομένων. Οί έν Ρωσσία ναοί στερούνται 
άμβωνος, πλην ενός παλαιού ναού,σωζομένου έν 
Μόσχα, ένθα υπάρχει άμβων. "Ενεκα δέ της μή 

υπάρξεως τοιούτων εις· τούς πλείστους τών ρωσ-
σικών ναών, ό διάκονος άναγινώσκει τό Εύαγ-
γέλιον έν μέσω τής εκκλησίας. 

Διά τούς Ρωσσικούς ναούς διορίζονται ψάλ-
ται ουχί οί τυχόντες, ώς παρ' ήμΐν, αλλά καί 
ούτοι, ώς ό κλήρος, πρέπει νά έχωσιν εκκλησία -
στικήν μόρφωσιν, νά ώσι τελειόφοιτοι της θεο-
λογίας καί κάτοχοι τής εκκλησιαστικής μουσι-
κής, ό δέ άρχιμουσικός τελειόφοιτος τής ακαδη-
μίας. Ή συνήθης παρ' αύτοϊς μουσική είνε ή 
τετράφωνος, ή όποία καί εις τινας έν 'Αθήναις 
ναούς είσήχθη, καταθέλγουσα τάς ψυχάς τών 
έκκλησιαζομένων διά τής ενθουσιώδους αυτής 
μελωδίας καί πλήττουσα άκορέστως τά ώτα 
αυτών προξενεί μεγίστην έντύπωσιν καί συρροήν 
πλήθους. 

Είς έκάστην Ρωσσικήν έκκλησίαν υπάρχουσα 
80—84 ψάλται,ένώ είς τάς ημετέρας είνε δύο, 
ό δεξιός καί άριστερός ψάλτης καί τίνες βοηθοί 
αυτών, ο'ίτινες άπαίδευτοι καί άπειροι δντες τής" 
μουσικής τέχνης, προξενούσιν άηδίαν διά τής 
κακοφωνίας των. Ή τετράφωνος εκκλησιαστική 
μουσική επικρατεί είς ολας τάς Ρωσσικάς εκ-
κλησίας καί ή λειτουργία έν τοις ναοΐς άρχεται 
περί την 9ην η 1Οην ώραν τής πρωίας μετά 
κατανύξεως καί άκρας σιγής είς γλώσσαν Ρωσ-
σικήν. Κατά παλαιόν έν Ρωσσία έθιμον ό ορ-
θρος, ό έξάψαλμος καί τό έωθινόν Εύαγγέλιον 
άναγινώσκονται τό εσπέρας μετά τό τέλος τής 
άκολουθίας τού εσπερινού, την δέ πρω'ί'αν ό ιε-
ρεύς λέγει ρωσσιστί «ευλογημένη ή βασιλεία 
τού πατρός». 

Ό εισερχόμενος έν Ρωσσικώ ναώ κατέχεται 
αληθώς υπό ιερού σεβασμού πρός τό θείον, πα-
ρατηρών τό μεγαλεϊον καί τήν εϋπρέπειαν τού 
ναού, πολύ δέ μάλλον θαυμάζει τήν μετά μεγί-
στης εύλαβείας στάσιν τών ορθοδόξων Ρώσσων, 
καί τήν υπ' αυτών αδομένην τετράφωνον μου-
σικήν, ήτις ουκ ολίγον ανακουφίζει καί παρα-
μυθεΐ τάς καρδίας τών πιστών. 

Γυναικωνΐται έν Ρωσσικαΐς έκκλησίαις δέν 
υπάρχουσιν, αί δέ γυναίκες ϊστανται έν τή αυτή 
θέσει έν γ καί οί άνδρες. 

Τό μυστήριον τού γάμου καί τό τού βαπτί-
σματος τελείται έν τοις ναοΐς πάντοτε, αυστη-
ρώς δέ άπαγορεύεται ή κατ' οίκον τέλεσις αυ-
τών, ώς δυστυχώς τό τελευταΐον τούτο συμβαί-
νει παρ' ήμΐν- ή στέψις τών συζύγων γίνεται 
ουχί διά στεφάνων, άλλά διά στεμμάτων, ων έ-
καστον, κατά τάς τέσσαρας αυτού πλευράς, φέ-
ρει καλλιτεχνικώς έζωγραφισμένους τους τέσ-
σαρας εΰαγγελιστάς. 

Οί Ρώσσοι είς τούς μεταστάντας συγγενείς 
των τελούσι μνημόσυνα, καί έν τοιαύτη περι-
πτώσει βράζουσιν όρύζιον άντί σίτου καί χύ-
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Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α 

Πρωτότυπος επιστολή. 

Τό Βρεττανικόν μουσεΐον έγένετο κάτοχον ε-
πιστολής δλως προτοτύπου,χρονολογουμένης από 
τού 1750, καί σχέσιν έχούσης πρός τήν κατα-
γωγήν τοϋ σφαιριστηρίου. Τό παιγνίδιον τούτο, 
γνωστόν σχεδόν πανταχού,άνεκαλύφ^η περί τά 
μέσα τού 16ου αιώνος ΰπό τού διευθυντού ενός 
ένεχειροδανιστηρίου Γουλιέλμου Κιώ καλουμέ-
νου. Ό κύριος ούτος, γνωστός έν 'Αγγλία υπό 
τό ονομα έν ε χ υ ρ ο δ α ν ε ι σ τ ή ς , είχε τήν 
συνήθειαν καθ' έκάστην έσπέραν νά παίζη έπί 
τού γραφείου του μετά 3 σφαιρών άνηρτημένων 
εκ τής θύρας μεταχειριζόμενος πήχυν άγγλικόν 
όνομόζμενον γ ι ά ρ δ α ν. Τό όνομα λοιπόν 
Bill Yard, έξου καί ή λέξις Billiarde (σφαιρι-
σήριον) προήλθεν έκ τού δτι ό Γουλιέλμος 
Kew, ώθει τάς σφαίρας διά τής yard (γιάρδας) 
Πρός τούτοις ή λέξις queue (στέκα) παρήχθη 
έκ τού ονόματος Kew-

Πώς ο ικοδομε ίτα ι εις ναός. 

Είς τά περίχωρα τού Καλαί υπάρχει παρά-
λιόν τι χωρίον κατοικούμενον υπό αλιέων, πτω-
χών ανθρώπων, άποζώντων έκ τής επιπόνου ερ-
γασίας των. Τό έν λόγω χωρίον έστερεΐτο ναού, 
ή δέ άπόστασις άπό τής μητροπόλεως ήτο με-
γάλη. Διαπορούντες περί τού πρακτέου, οί χω-
ρικοί συνεβουλεύθησαν δημόσιόν τινα ΰπάλληλον 
τού μέρους των, άνθρωπον ευλαβή, εϋθύν καί 
ποακτικόν. ι 

— Φίλοι μου, τοις είπε, θέλετε έκκλησίαν · 
τό πράγμα δεν εινε δύσκολον, καί δύναται νά 
πραγματοποιηθή έντός ολίγου. 'Ακούσατε : 
Εκαστον έκ τών αλιευτικών πλοιαρίων σας θά 

θέτη, καθ' έκάστην κατά μέρος ένα ίχθύν, οστις 
θά λίγηται τό ψαράκι τοΰ θεού· έπειτα οί έν 
λόγω ιχθύς, συναθροιζόμενοι, θά πωλώνται πρός 
οφελος της εκκλησίας σας. 'Αρχίσατε άπό σή-
μερον καί έντός ολίγου θά καταθέσητε τόν θε-
μέλιον λίθον. Ή συμβουλή έγένετο άσπαστή καί 
ετελεσφόρησε θαυμασίως. Έν τή πόλει οί άστοί 
διεφιλονείκουν πρός αλλήλους τά ψαράκια τού 
Βϊού, τά όποια καί έπληρόνοντο πάντοτε γεν-
ναιοδώρως. 

Διαβάντος ποτε τοΰ Ναπολέοντος Γ". έκ Κα-

λαί, διηγήθησαν αύτώ τό γεγονός, τοσούτον δ' ούτος συνεκινήθη, ώστε απήντησε: 
— θέλω νά προσφέρω καί εγώ τό ψαράκι 

μου. 
Καί τό ψαράκι έκίϊνο ητο εν χιλιόφραγκον 
Καί ούτω ό ναός ώκοδομήθη έπί τέλους, οΰχϊ 

μέν περικαλλής καί επιβλητικός, άλλα κομψό-
τατος. 

Ή προσευχή του Βολνέΰ. 

Ό σκεπτικός φιλόσοφος Βολνέϋ εΰρίσκετά 
ποτε έπί πλοίου,οπερ κατελήφθη αιφνιδίως υπό 
φοβέρας τρικυμίας. Λησμονήσας τότε τάς άρχάς 
τής αθεΐας, ας έδίδασκε, γονυπετεϊ καί, λαμ-
βάνων τό κομβολόγιον γυναικός τίνος, άρχεται 
προσευχόμενος έν μεγίστη κατανύξει. Παρελ-
θόντος τού κινδύνου, είς τών φίλων του έξέφρα-
σεν αύτώ τήν άπορίαν του έπί τη διαγωγή του. 

— Πώς ! τω ειπε, προσηύχεσο προ ολίγου ώς 
γραίδιον; 

— Φίλε μου, άπήντησεν ό Βολνέϋ. δύναται 
τις νά ήναι άθεος δταν εΰρίσκηται έν τώ σπου-
δαστηρίω του, αλλ' οπόταν εΰρεθή μεταξύ τού 
βρέμοντος κεραυνού καί τής άβύσσου τών υδά-
των, ήτις μυκάται υπό τούς πόδας του, αναγ-
κάζεται εκών άκων νά πιστεύση. 

Ό επίσκοπος και ό αυλικός. 
Ό έπίσκοπος καί περιώνυμος ίεροκήρυξ Φλεσ-

σιέ, ήτο υιός κατασκευαστοΰ άλειμματοκηρίων. 
Μια τών ημερών, αυλικός τις, κομπάζων επί τή 
ιδία εΰγενεΐ καταγωγή, ηθέλησε νά περιφρονήσει 
τόν έπίσκοπον, έκφράζων τήν άπορίαν του, δτι 
έξήγαγον αυτόν έκ τού εργαστηρίου τών γο-
νέοιν του, οπως τόν φέρωσιν έπί τής επισκοπι-
κής έδρας. Ό Φλεσσιέ, ακουσίως σχεδόν έκτρε-
πόμενος τής συνήθους αύτώ μετριοφροσύνης καί 
πραότητας, άπήντησεν ώς έξής είς τόν πεφυσιω-
μένον αϋλικόν : 

— Μέ τά αισθήματα καί τήν εϋγένειαν τών 
τρόπων τά όποια έχετε, Κύριε, είνε πιθανόν 
δτι, άν έγεννάσθε υπό τάς αύτάς, ώς έγώ, περ-
στάσεις, θά έμένετε αιωνίως κατασκευαστής ά-
λειμματοκηρίων. 

Τά αρχαιότερα σωζόμενα άστρονομικά συγ-
γράμματα, έν οίς τά φαινόμενα καθυποβάλλον-

ται εις τήν μαθηματικήν, είνε τά τού Αύτολύ-
κου, όστις πιθανώς έζη περί τό 330 π. Χ. 
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ΟΑΙΓ AΠ ΟΛA 

Ή Άμερικανις "Ακερμαν περινιγήθη ώς α-
πόστολος Γυναικείας 'Εταιρίας, τήν Σινιχην, 
Ινδικήν καί Αΰστραλίαν έπί 5 έτη προσηλυτί-
σασα είς τάς αρχάς τής ώς εϊρηται 'Εταιρίας 
22,000 ανθρώπους. 

Ή βασίλισσα της 'Αγγλίας κέκτηται αδά-
μαντα μεγίστης αξίας, ευρεθέντα έν τοις με-
ταλλωρυχείοις της Γαλκόνδης πρό τής χριστια-
νικής εποχής. Ό έν λόγω άδάμας περιήλθεν εις 
τήν κατοχην τής βασιλίσσης οτε ή έπαρχία 
Π ο υ τ ζ α προσελήφθη εις τάς κτήσεις των 
'Ανατολικών' Ινδιών κατά τό 1849. 

Πρώτος "Ελλην τυπογράφος ΰπηρξεν ό 'Α-
λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Γ ε ω ρ γ ί ο υ . Ούτος κατήγε-
το έκ Χάνδακος τής Κρήτης, διδαχθείς τήν 
τυπογραφικήν τέχνην έν Βενετία, ένθα καί έτύ-
πωσε τό Ψ α λ τ ή ρ ι ο ν τ ο ΰ Δ α υ ί δ κατά 
τό έτος 1486. Ή έκδοσις αΰτη εινε λίαν δυσ-
εύρετος. 

Έν 'Ισπανία, υπάρχει χώρα, τής όποιας οί 
άνθρωποι άγνοοΰσι παντελώς την χρήσιν τών δ-
ήλων. Αΰτη εινε ή χώρα τών Βάσκων, οί κά-
τοικοι τής όποιας εϊνε οί ήμερώτεροι όλων τών 
'Ισπανών. 

Μ Η Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. 

"Αν καί τοις πλείστοις τοις περί την γεωργί-
αν άσχολουμένοις είναι γνωσταί αί έργασίαι ε-
κάστου μηνός, υπό τής πείρας διδαχθεϊσαν, καί 
άμα τη έλεύσει μηνός τινος αύται, ώς έγκεχα-
ραγμέναι ε:ς την μνήμην, εμφανίζονται καί πα-
ρακινοϋσι φυσικώς πάντα φιλόπονον νά τάς έκ-
τελη, μ' ολα ταύτα έπιχειροΰμεν νά τάς περι-
γράψωμεν, μή διαλάθη τής μνήμης τινός τών 
πρωτόπειρων έπί τά γεωργικά, καί ούτω πράτ-
τοντες δι' έκαστον μήνα θέλομεν δώσει μηνολό-
γιον τών έργασιών δλου τού έτους, άρχίζοντες 
άπό τόν 8βριον μήνα, δπως έν έκάστω μηνολο-
γίψ εΰρίσκωσι πάντες τάς ετησίας έργασίας τοΐ 
γεωργού, καί γνωρίζη έ'καστος τί πράττει ο γε-
ωργός κατά πάντα μήνα καί τί κατ' αυτόν γί-
νεται. 

ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ. 
Ό μην Ηβριος εϊναι ή αρχή εκάστου γεωργι-

κού έτους. Οί λειμώνες εϊναι ολίγον χλοεροί. Το 
φύλλα τών δένδρων αρχίζουν νά πίπτωσιν. Αι 

Ό βασιλεύς τής Πορτογαλλίας δίταξε την 
άνέγερσιν Ταυρομαχείου, έν ω θά μάχηται πρός 
τούς ταύρους, έχων θεατάς τήν άριστοκρατίαν 
τής Πορτογαλλίας. 

"Εν τινι μουσείω τής Γαλλίας διασώζεται 
εις τών οδόντων Χελδερίκου τού Α'. Ό ε'ρη-
μένος οδούς εϊνε ό αρχαιότερος πάντων τών τοι-
ούτων διασωζομένων. 

Οί Αφγανοί χαιρετώνται ώς εξής. 
"Οταν ανώτερος άπαντήση άλλον κατωτέρας 

τάξεως, τόν χαιρετίζει λέγων : 
— Εύχομαι ποτέ νά μή κουρασθης. 
Εις ταύτα ο άλλος άπαντα : 
— Κ' εγώ εύχομαι ποτέ νά μή πτώχευσης. 
Ευθύς αφού ξένος τις φθάση εις τι χωρίον ο-

δηγείται ει'ς οίκημα, όπερ εις πάν χωρίον εϊνε 
προωρισμένον διά τούς ξένους, καί άφοΰ τοπο-
θετηθη εις αυτό, χρέός του εϊνε νά ευχαρίστηση 
τούς κατοίκους τού χωρίου λέγων : 

— Ή ειρήνη τοϋ Θεού νά εϊνε μαζύ σας, ε-
κείνοι δέ άντιχαιρετίζοντες λέγουσιν : 

— Εύχόμεθα νά σέ βλέπωμεν πάντοτε. 
"Οταν 'αναχώρηση ό ξένος πρέπει νά άποχαι-

ρετίση τούς ξενίζοντας αυτόν λέγων : 
— Σας άφίνω εις τήν φύλαξιν τοϋ Θεού, ε-

κείνοι δέ τόν χαιρετισμόν αποδίδοντες, λέγου-
σιν : 

— Ό Θεός ας προφυλάττη τήν όδόν, ην βα-
δίζεις. 

μυϊαι άποθνήσκουσι. Τά πτηνά παάουσι νά τρα-
γωδώσιν Ή δρόσος καί ή ομίχλη αρχίζουν νά 
ηναι συχνότεραι καί πυκνότεραι. Α' σταφυλαι 
τρυγοΰνται. Αί όπώραι άμα έγγιχθώσιν έπί τών 
δένδρων πίπτουσιν. Έκ τών πτηνών αι άγριαι 
περιστεραί, άγριόπαπιαι, μπεκάτσαι κλπ. αρχι. 
ζουν νά παρουσιάζωνται. 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
Έ π α σ χ ό λ η σ ι ς τοϋ γ ε ο κ τ ή μ ο-

ν ο ς . Έπιτηροϋσι τήν περαίωσιν τών οργωμά-
των ο'που αί γαΐαι ήσαν έσπαρμέναι σιτηρά. Έκ-
βάλλνουσι τά γεόμηλα ταί τά κοκκινογούλια. 
Πωλοϋσι τά πρόβατα καί τά αιγίδια, τά όποια 
έπά/ευσαν έπίτηδες ει'ς τούς λειμώνας. Άγο-
ράζουσι δια νά παχεύσωσι χοίρους διά τήν ol-
κιακήν ανάγκην καίτό κρεοπωλεΐον. Έπισκευ-
άζουσι τάς οροφάς τών οικιών. 

Έ ρ γ α σ ί α ι ζ ε ύ γ η λα τών. Άρχίζου-
σι τήν διά τοϋ αρότρου έργασίαν τής σποράς. 
Θάπτουσι τούς σπόρους μέ τό άροτρον, τήν 
σβάρνην καί μέ τόν σπορέα. Εναποθηκεύουν τά 
γαιόμηλα καί τά κοκκινογούλια. 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η Τ 

καταβροχθισθώ άπό αυτούς, παρά άπό τήν φο-
ϊεράν αοτήν θάλασσαν. . . Καί ό σύζυγος μου, 
χχ, θεέ μσυ, θα, έπνίγη·ό δυστυχής-.. . 

— Δέν τόν λυπούμαι διόλου, εϊπεν ό βαρώ-
νος, αυτός, δστις έτόλμησε νά σας έξαπατήση 

τόσον νεαράν καί άθώαν καί νά σας φέρη εις τόν 
κίνδυνον αυτόν. 

Μόλις έτελείωσε τούς λόγους τούτους καί εις 
τών ναυτών ύψωσε τήν κώπην καί έκτΰπησεν ι-
σχυρώς αυτόν κατά τής κεφαλής. 

— "Αθλιος καί πανάθλιος εϊσαι σύ, άν καί 
ονομάζεσαι βαρώνος, δστις τολμάς νά υβρίζης 
τόν σωτήρά μας, ό όποιος έπροτίμησε νά χαθή 
αυτός διά νά σώση ημάς καί σέ τό κτήνος- καί 
σύ αντί νά τόν εΰγνωμονης, τόν υβρίζεις ούτω 
βαναύσως. 

"Ετερος ναύτης εγερθείς ήτοιμάζετο νά τόν 
ρίψη εις τήν θάλασσαν, δτε οί άλλοι έκραξαν. 

— Άφησέ τον, άφησέ τον ! καί άς τό ευρη 
άπό τόν Θεόν ό άχάριστος. 

Μετ' ολίγον ή λέμβος προσήγγισε τήν ξηράν 
καί πάντες άπεβιβάσθησαν. 

Τό πρόσωπον τοϋ βαρώνου ήτο σκυθρωπόν 
καί λοφώδες. Μολονότι ή προσβολή ην έλαβε η-
το τόσον βαρεία δι' αυτόν, νέον ευγενή καί τοϋ 
προυξένει λυσσώδη οργήν, μή δυνάμενος δμως 
ώς εκ τής εκτάκτου θέσεως νά έκδικηθη κατά 
ναυτών, οιτινες ήσαν ισχυρότεροι του, ύπέμενεν 
έν σιγη. 

"Ηδη οί ναϋται άνεχώρουν διευθυνόμενοι πρός 
τήν διεύθυνσιν τοϋ πλοίου,οπως μεταφέρωσιν εϊ 
δυνατόν καί άλλους έπιβάτας. 

— Γγίαινε, κυρία Ζεβέκη, έκραζον, κινοϋν-
τες τους πίλους, θά ΰπάγωμεν πλησίον τού γεν-
ναίου πλοιάρχου μας 

Καί έξηφανίσθησαν. 
Δεκα πέντε ήσαν οί σωθέντες έκ τοϋ ναυα-

γίου, καί μεταξύ αυτών μόνος άνήρ ό βαρώνος, 
οστις δμως δέν έκρινε άξιον ουδέ νά παρατη-

ρήση τάς λοιπάς γυναίκας, ολην δέ τήν προσο-
χή ν εϊχε έπι τής Ζαβέκη. 

— Δέν μέ μέλλει, έλεγε, πρός τά χρήματα, 
τά όποια άφήκα εντός τοϋ πλοίου, αδιαφορώ 
διά τά ραπίσμ,ατα τών ναυτών, ή κατοχή μόνη 
τής ώραίας ταύτης γυναικός, αρκεί διά νά μέ 
κάμη ευτυχή. 

Ταύτα σκεπτόμενος έτρεχεν εδώ καί εκεί διά 
νά εΰρη κατάλληλον μέρος καί χόρτα πρός δια-
νυκτέρευσιν, ένώ αί γυναίκες έλούοντο εις τά 
δάκρυά των, ένθυμούμεναι τούς συζύγους καί 

:ά τέκνα των. 
Ή νήσος αΰτη ήτο οχι μόνον ακατοίκητος, 

ίλλά καί έρημ.ος εντελώς, διότι ούτε άγρια ζώα 

υπηρχον, αλλ ουδε φυτα, ωστε ηναγκάσθησαν 
βιαζόμίνοι υπό τής πείνης νά συλλέγωσι μετα 
κόπου ολίγα χόρτα. 
. · Άλλ'ό βαρώνος - μετά πολλάς έρευνας κατώρ-
θωσε- νά εύρη ρυάκιόν τι καί παρεκεί εν σπή-
λαιον, τό όποιον διηυθετησε καταλλήλως, θέσας 
καί ολίγα χόρτα ώς κλίνην,"καί κατόπιν έτρε-
ξεν εις άναζήτησιν τής Ζεβέκης, εις ην ανήγ-
γειλε τάς ανακαλύψεις καί τάς ετοιμασίας του, 
προσκαλών άμα αυτήν. 

Ή νεαρά γυνή τόν ήκολούθησεν, ενώ αί λοι-
παί δέν ηθέλησαν νά τόν συνοδεύσωσιν. 

Αί πρός αυτήν περιποιήσεις τοΰ βαρώνου ή-
σαν άτελεύτητοι. Ή δέ Ζεβέκη άθώα ουσα καί 
συμομεριζομ.ένη κάπως καί αΰτη τό αίσθημα ε-
κείνου, παρετήοει μή ήξεύρουσα τί παρεσκευά-
ζετο».. 

—Καθήσατε έδώ, τη εϊπε, τώρα πλέον εί-
μ.εθα ασφαλείς, διότι δέν ευρισκόμεθα εις τήν 
θάλασσαν. 

Εκείνη δμως άφοϋ εχάθησεν έπί λίθου έστή-
ριξε τήν κεφαλήν διά τής. χειρός καί διελογί-
ζετο.. 

— 'Ορίστε νά φάγωμεν, εϊπε ό βαρώνος 
βεβαίως θά πεινάτε. 

— Δεν θέλω τίποτε, έκραξεν ή Ζεβέκη, έ-
προτίμων νά εύρισκόμην εις τόν πυθμένα τής 
θαλάσσης, είθε νά έπνιγόμην ώς έπνίγη ό σύζυ-
γός μου. 

Καί ήρχισε νά κλαίη όλολύζουσα. 
— Παύσατε, σας παρακαλώ, κυρίά Ζεβέκη, 

πρέπει νά δοξάζετε τόν Θεόν, διότι έχετε ένα 
σύντροφον εΰγενή καί άγαπώντα ύμάς, φανήτε 
καί σεις λοιπόν γενναία. 

Ή νεαρά γυνή κατηυνάσθη κατά μικρόν, ά-
πέμαξε τούς οφθαλμούς καί ήρχισε νά τρώγη. 

Μετά τό πέρας τοΰ δείπνου τη έπρότεινε να 
έξέλθωσιν εις περιδιάβασιν έπί τής νήσου. 

— "Α, οχι, είπε, δέν θέλω νά εξέλθω έκ τοϋ 
σπηλαίου τούτου, νά ίδιο τήν φρικώδη θάλασσαν 
καί νά ενθυμηθώ τόν σύζυγόν μου, οστις τίς οι-
δε εις ποία βάθη εύρίσκεται. - , 

— Τον συζυγον σας, εκραζεν εκείνος με ορ-
γήν, ό όποιος έγεινεν αιτία τής σημερινής δυσ-
τυχίας σας. Έγώ ηΰχαριστήθην οπου έπνίγη. 
διότι ήλευθερώθητε άπό τάς χείρας ενός τοιού-
του άγροίκου άνθρωπου, διότι σεΐς τόσον εΰνε-
νης και ωραια, επρεπε να εχετε συζυγον αρμο-
ζοντα εις υμάς, όστις νά σας άγαπα καί νά σας 
ΰπακούη. Εάν ό σύζυγος σου σέ ήγάπα, δέν θά 
σε έλάμβανεν είς τό άτμόπλοιον αφού γνωρίζει 

ο τι συχνά συμβαίνουν ναυάγια. Αλλ' εκείνος 
ένόμίσεν οτι πρέπει νά τοϋ υποτάσσεσαι, ώς τόν 
υποτάσσονται οί ναύταί του, διότι εϊνε άνθρω-
πος άμαθης καί άγροίκος. Παύσε λοιπόν, φιλ-
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τάτη Ζεβέκη,τά δάκρυα σου, διότι πρέπει μάλ-
λον νά χαίρης. 

Καί έστέναζε βαθέως. Άλλα καί εκείνη 
σθάνετο τόν ερωτα τον, πλην εν έτολμα η διά 

πλαγιαν βλεμμάτων νά έκδηλώση δτι συνεμε-
ιζετο αυτον. 

— Λοιπόν, Ζεβέκη, εξηκολούθησε μειδιών, 
γνωρίζεις τήν οίκογένειάν μου, ό πατήρ μου εινε 
βαρωνος, κλούβιος, εγώ δέ θά πράξω τό παν 

εσέ. Όταν δέ ίδης τους γονείς σου θά ησαι 
Ευτυχής, καί θα γίνης σύζυγος ένός πλουσίου 
καί ευγενούς βαρώνου. 

ΙΔΙΟΤΡΟΠΪΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

0 Βάχων, ο Μίλτων, ό Βάρβουτον καί ό Άλ-
ριέρης, πρίν η έπιληφθώσιν έργου τινός, έπρεπε 

ν' άκούσωσι τεμάχιον μουσικής. Επίσης καί ο 
περιφανής ίεροκήρυξ Βορδαλοϋ έπαιζε τεμάχιόν 
Tι μουσικής διά τοϋ βιολίου του πρίν η προετοι-
μάσει τόν λόγον του. 

Ό Κορνήλιος, ο Μάλε Βράγχιος καί ό Όσ-
σεν συνέγραφον έν τω σκότει, ό δέ Κουϊάκιος έ-
μελέτα κατά γής καί συνέγραφε κατά γής, 
πρηνής έπί τοϋ έδάφους, έχων περί αυτόν τά 

χειρόγραφά του καί τά βιβλία του. 

Ό βιβλιογράφος Γερμανός Ραϊμμάν διήλθε 
τό πλείστον τής ζωής του όρθιος. — 

Ό Γκαίτε συνέθετε περίπατων, ό δέ Κορτέ-
σιος καί Λειβνίτιος έξηπλωμένοι μετεχειρίζοντο 
τόν τρόπον τής ο ρ ι ζ ο ν τ ί ο υ μ ε λ έ τ η ς . 

Ό "Αγγλος θόμσων συγγραφεύς τών ώ ρ ώ ν 
τού έτους , διήρχετο όλοκλήρους έβδομάδας 
έπί τής κλίνης, έρωτώμενος δέ διατί δέν έγεί 
ρεται, άπεκρίνατο : 

— Δέν βλέπω τήν άφορμήν νά έγερθώ. 

Καί έγέλα ταύτα λέγων, ή δέ. Ζεβεκη έκυψε 
τό πρόσωπον έρυθρόν έκ τής εντροπής. 

— Λοιπόν είμεθα σύμφωνοι, πρέπει να μέ 
δώσετε τον λόγον σας. 

— θεέ μου, θεέ μου, άνέκραξεν εκείνη, πώς 
δύναμαι νά πράξω τοϋτο.. . καί ό σύζυγός μου; 

— Ό σύζυγος σας δέν εύρίσκιται πλέον είς -
τήν ζωήν ταύτην, ουδέ νά τόν αναφέρετε πλέον. 

(έκολουθεΐ) 

Ό Βετχόβεν δέν άπέκτίσέ ποτε ουτε γυναί-
κα ούτε έρωμένην, εΐχεν όμως αντί τούτων δύο 
επιθυμίας καθ' υπερβολών, την τοΰ περιπάτου 
καί τής μετοικήσεως. Μόλις έγκαθίστατο έν τινι 
οίκία, αμέσως εϋρισκεν έν αΰτη έλάττωμά τΐ, 
καί παρεσκευάζετο πρός άναχώρησιν καθ' έκά-
στην δέ μετά τό γεύμα έξετέλει μακρόν και 
κοπιαστικόν περίπατον, χωρίς καμμία τής ατ-
μοσφαίρας κατάστασις νά τόν έμποδίζη. 

Ή κόμησσα Δέ Βορροαί, έρωμένη τοϋ Βί-
κτωρος Άμεδαίου, δουκός τής Σαβοΐας, ήγάπα 
καθ' υπερβολήν τήν πολυτέλειαν καί ήδονάς 
μέχρι τοϋ 66ου έτους τής ήλικίας, καθ' ο καί 
άπέθανεν. Ή ίδια συνεθεσε τά κατωτέρω έπι-
τάφιόν της. 

Ci git, dans une paix profonde, 
Cette dame d e v o l u p t i ! 
Qui, pour plus grand s 6 r e t έ, 
Fit son paradis dans ce monde. 

Ένθάδε κείται, έν βαθεία ειρήνη, ή κ υ ρ ί α 
α υ τ η τής ήδυπαθε ίας , ήτις πρός μ ε-
γ α λ η τ έ ρ α ν αυτής άσφάλειαν έκαμε τόν 
παράδεισόν της είς αυτόν τόν κόσμον. 
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Τρικυμία είς τήν θάλασσαν — καί τρ ικυμ ία εις τήν καρδιαv. 

(Διήγημα μεταφθασθέν έκ τοΰ Ρωσσικοΰ). 

(συνέχεια ιδε άριθ. 2). 

Ή σύζυγος τοΰ πλοιάρχου ήρχισε νά τρέμη 
μόλις τό πλοίον έξήλθε τοϋ λιμένως καί κατέλ-

υσα έχλείσθη έν τω δωματίω της. 
Έπί τής γεφύρας τοϋ «'Αετού τής θαλάσ-
σης» εστατο άνθρωπός τις έκσταστικώς παρατη-

ρων τά παράλια. Ονομάζετο Βόλφμαμ Έχεμ-
πουργ καί διηυθύνετο .είς Αύστραλίαν όπως κα-

θέξη διπλωματικήν θεσιν εv τή αυτόθι Γερμα-
νική πρεσβεία. 
Μετά παρέλευσιν τριών ήμερων οί έπιβάται 

εϊχον συνειθίσει τήν θάλασσαν καί ηλθεν ηδη η 
σειρά τών ασμάτων καί τών χορών. Έπεκρίτεί 

αλλως τε γαλήνη, μολονότι έταξείδευον εν πλή-
πελάγει. 
Κατά τήν ώραν τής τραπέζης ο βαρώνος 

Βόλφμαμ έκάθητο πάντοτε πλησίον τοϋ πλοιάρ-
χου καί συνωμίλει μετ' αύτοϋ, ούτως ώστε με-

ταξύ τών δύο ανδρών άνεπτύχθη φιλία, ήτις έ-
φθασε μέχρι τοϋ σημείου τών εκμυστηρεύσεων 
εκ μέρους τοϋ πλοιάρχου. 

Ή σύζυγος τούτου δέν έξήρχετο ποτέ έκ τοϋ 
δωματιου, οΰδέ όπως γευματίσει, τό όποιον 

πραυξένει έκπληξιν καί μάλιστα μεταξύ τών 
λοιπών γυναικών τής πρώτης θέσεως, αί όποΐαι 

περιστάσεως δοθείσης, έξεδήλωσαν τήν άπορίαν 
tωv είς τόν σύζυγόν της. 

Θύτος τότε μετά σοβαρότητος διέταξε ένα υ-
πηρέτην νά μεταβη παρά τή συζύγω του καί 

τη προσκαλέση νά ελθη είς τό γεύμα. 
Μετά τινας στιγμάς πράγματι άνεφάνη. 
Πάντων τά βλέμματα έςράφησαν μετά θαυ-

μασμού πρός αυτήν. Πάντες ήπόρουν πώς είς ά-
γροϊκος άνήρ, ώς ό πλοίαρχος, ήδύνατο νά έχη 

σύζυγον τοιαύτην έξαισίας ώραιότητος. 
Καί ό βαρώνος Βόλφμαν συχνά τήν παρετήρει 

μετά προσοχής. 
Είς τάς έρωτήσεις διαφόρων-κυριών διατί δέν 

εξέρχεται τοϋ κοιτωνίσκου της, ή νεαρά γυνή 
απήντησεν ότι τοϋτο προέρχεται, διότι δέν δύ-

ναται νά ίδη οΰδέ τήν όψιν τής θαλάσσης. 
Ενόσω παρήρχοντο αί ήμέραι ό Βόλφμαμ 

συνηύξανε τάς σχέσεις μετά τοϋ πλοιάρχου καί 
τις συζύγου του. 

Τη άδεία τοϋ πλοιάρχου περιήρχετο τό σκά-
λος μετά τής συζύγου αυτού, ήτις ήδη δέν έ-
φοβεΐτο τήν θάλασσαν, καί κατ' ολίγον έρως ά-

νεπτύσσετο μεταξύ των, όστις τέλος εφθασαν εις 
οξύ σημειον. 

Οί λόγοι τοϋ Βόλφμαν λέγοντος προς τήν 
νεαράν γυναίκα ότι η το κρϊμα ώραία νέά, ως 
αυτή, νά εινε σύζυγος ένός άγροίκου θαλασση-
νοϋ, έχαμνον ευάρεστον έντύπωσιν ης τήν καρ-
δίαν αυτής, καί μόνον ό φόβος, ό έκ τοϋ πλοι-
άρχου προερχόμενος συνίκράτει αΰτήν, καί τήν 
ήμπόδιζε νά συμμερισθή καταφανώς τά αισθή-
ματα τοΰ βαρώνου. 

'Αλλ' αί ώραϊαι ήμέραι τοϋ ταξειδίου έτε-
λείωσαν, φοβερά τρικυμία έξερράγη καί ο πλοί-
αρχος άπηγόρευσε τήν είς τό κατάστρωμα άνο-
δον τών επιβατών. 

Άλλ' ό κίνδυνος καθίστατο άπειλητικώτερος 
καί ό πλοίαρχος καταλιπών τήν θέσιν του κατ. 
ήλθεν είς τήν αΐθουσαν ένθα. ευρε τόν Βόλφμαν. 

— Κύριε βαρώνε, τώ εϊπεν, εις: υμας μόνον 
λέγω ότι διατρέχομεν κίνδυνον ναυαγίου, διότι 
τό πλοΐον έσταμάτησε. Καί εγώ μέν ώς πλοί-
αρχος έχω καθήκον νά φροντίσω περί τοϋ πλοίου 
μου καί τής κοινής σωτηρίας, σεις δέ σας παρα-

καλώ νά προσέξετε τήν σύζυγόν μου, ήτις τώρα 
βλέπω πόσον δίκαιον είχε φοβουμένη τήν θά-
λασσαν. 'Ελπίζω ότι καλώς πράττω έμπιστευό-
μενος αυτήν είλικρινώς είς υμάς. 

Καί ό πλοίαρχος άνήλθεν έπί τοΰ καταστρώ-
ματος, ο δέ βαρώνος είσήλθεν εις τό δωμάτιον 
τής συζύγου του. Τό πρόσωπόν της ητον ώχρόν 
καί αί χεϊρές της έτρεμον. 

— Τί έχετε, κυρία Ζεβέκη, τήν Ερώτησε μει-
διών. 

— Τί έχω ; έψ.θύρισεν έκείνη, μέλλομεν νά 
ναυαγήσωμεν. 

— Μή έχετε αυτόν τόν φόβον, ό σύζυγός 
σ*ς μοί έλεγε ποό ολίγου ότι είς αυτά τά μέρη 
πάντοτε συμβαίνουν τρικυμίαι. . . 

— Καί έγώ αισθάνομαι ότι βυθιζόμεθα, έ-
κοαξεν έκείνη. Καλέσατε τόν σύζυγόν μου άμέ-
σως νά τόν ιδώ. 

Ό βαρώνος υπακούων έτρεξε πρός άνεύρεσιν, 
8ν μετά πολλής δυσκολίας κατώρθωσε νά ευρη 
έν τώ τμήματι τών μηχανών, δίδοντα διατα-
γάς πρός έξαγωγήν τοϋ ύδατος, τό όποιον είχε 
πλημμυρήσει έν τω πλοίω. 
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Μετ' ολίγον η τρικυμία κατέπαυσε, μακροθεν 
δέ διεκρίνετο νήσός τις. 

Ό πλοίαρχος ιδών τόν βαρώνον τόν ήρώτησε 
περί της συζύγου του, ούτος δέ τώ άπεκρίθη 
οτι τόν έζήτει αύτη. 

— Δέν είνε καιρός νά καταβώ, είπε, βλέ-
πεις οτι χανόμεθα, άφοϋ τό πλοΐον είνε πλήρες 
υδάτων, τό όποιον θα προσπαθήσω νά έξαγά-
γω, αλλά τό βλέπω δύσκολον. Moνη, σωτηρία 
μας εΐνε αι λέμβοι. Αυτό μόνον σας παρακαλώ . 
νά φροντίσατε περί τής συζύγου μου ώς φίλος 
άφοσιωμένος, διότι μόνον είς υμάς έχω έμπι-
στοσύνην. Καί τώρα οδηγήσατε την πλησίον 
μου. 

Κραυγαί αγωνίας καί [απελπισίας 'αντή-
χησαν. 

Έπί τέλους τήν άνευρε εστηριγμένην είς 
γωνίαν τινά καί πλησίον αυτής τόν βαρώνον. 

Έπλησίασε πρός αυτήν καί τήν ήσπάσθη. 
— Φιλτάτη, ειπεν, είχες μέγα δίκαιον, φο-

βουμένη τήν θάλασσαν, διότι ίδού ποΰ μας φέ-
ρεΐ, πλην έχε ελπίδα είς τόν θεόν, οστις θά σε 
ώστι. Σέ παραδίδω είς τήν μέριμναν τοΰ βα-
ιώνου, όστις είνε πιστός φίλος. Θά έπιβιβασθή-
τε είς μίαν λέμβον καί θά εξέλθετε εις τήν μι-
ιράν νήσον, ήτις φαίνεται μακρόθεν. 

Έγώ δέν θά σας συνοδεύσω, διότι έκπληρών 
ό καθήκόν μου θά μείνω μέχρι τέλους εδώ. 
Καί τήν ήσπάσθη έκ δευτέρου, μεθ' ο στρα-
είς πρός τόν βαρώνον. 
— Φίλτατε βαρώνε, είπε, σέ τήν έμπιστεύ-

μαι καί πάλιν, είμαι βέβαιος ότι θά πράξη,ς 
:άν τό δυνατόν δι' αυτήν. Εμπρός, αί γυναΐ-

κες|άς κατέλθωσιν εις την λεμβον ανα μια, σν 
δέ κάθησε πλησίον τής συζύγου μου: 

Ή έπιβίβασις τών γυναικών έγένετο έν μέ-
σω μεγάλης συγκινήσεως. 

Τέσσαοες ναϋται ρωμαλέοι έκωπηλάτη,σαν καί 
ή λέμβος άπεμακρύνθη. 

Τότε ό πλοίαρχος έστρεψε τό βλέμμα άπ'αυ-
τών καί έδωκε διαταγάς περί τής σωτηρίας τον 
πλοίου. 

Ή λέαβος έπλησίαζε βραδέως πρός τήν νή-
σο ν. Έφαίνετο ήδη αύτη άγρια καί ακατοί-
κητος . 

— Τίς οίδε ποία τύχη μας άναμένει ενταύ-
θα. εϊπεν ό βαρώνος, κύψας πρός τήν νεαράν γυ-
ναίκα, καί εάν διαφυγόντες τόν έκ τής θαλάσ-
σης κίνδυνον δεν θά πέσωμεν είς χειρότερον,τών 
άγριων. 

.— Θεέ μου, άνέκραςεν ή Ζεβέκη, υπάρχουν 
λοιπόν καί άγριοι άνθρωποι. 'Αλλά προτιμώ νά 

Καί ανελθών τής γεφύρας εκραξε δι ι-
σχυρας φωνής. 

— Όλοι έπί τοΰ" καταστρώματος. 
Μετά τινας στιγμάς ναϋται καί έπιβάτται 

ΰπακούοντες είς τήν προσταγήν του συνηθροί-
βθησαν περί αύτον. 

— Λοιπόν παιδιά είπε τότε, μάθετε οτι 
διατρέχομεν τόν έσχατον κίνδυνον, δέν υπάρχει 
έλπίς καμμία, διότι καί αΰταί αί λέμβοι κατε-
θραύσθησαν καί δέν μένει ή μία μόνη, ή όποια 
θά χρησιμεύση "διά τάς γυναίκας, οί δέ άνδρες 
οί γνωρίζοντες νά κολυμπούν άς έτοιμασθώβι. 

Καί παρετήρει περί εαυτόν διά νά ίδη τη 
σύζυγόν του,.. .. 
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νουσιν είτα έπ' αυτού μέλι, άντ. ζακχάρεως. 
Aι έκκλησιαστικαί άκαδημιαι έν Ρωσσία έι-

νε 4, είς ας φοιτώσιν άνω τών 2,000 φοιτητών· 
1) ή τής Πετρουπόλεως, 2) ή τής Μόσχας, 3) 

η τού Κιέβου καί 4) ή τοϋ Καζάν. 

Αί θεολογικαι σχολαι εινε 94, μικραι δέ ιε-
ρατικαί σχολαί εινε 204. 

Πετρούπολις 26 7βρίου 1894. 
- Ό . Διαμαντΐεφ. 

Ο Κ Ο Ι Μ Ω Μ Ε Ν Ο Σ ΛΕΩΝ. 

Ουδείς 
τών έπισκεψαμένων ποτέ τήν Ναυ-

πλίαν παρεϊδε τόν δεξιά τώ όδεύοντι έκ τής 
πόλεως τήν πρός τό νεκροταφείον έπί λοφίσκου 
γεγλυμμένον λέοντα, όστις, έκ τής πρός τό νε-
κροταφεϊον αυτού γειτνιάσεως, παρέχει άληθή 
εικόνα τοϋ μυθολογουμένου Κερβέρου, τοϋ απο-
κυήματος εκείνου τής Έλληνίδος φαντασίας Ει 
καί τό έν όψει έργον οΰδεμίαν άρχαιολογικήν 
αξίαν κέκτηται, άτε μή ποιηθέν κατά τούς μυ-
στηριώδεις προϊστορικούς χρόνους, μηδέ κατά 
τούς κλασικούς τής τέχνης, ώστε ή αφέλεια, τό 
ήθος καί ό ρυθμός νά μεταρσιώσι πάντα φίλό-
καλον παρατηρητήν είς τά αιθέρια ύψη τής ιδα-
νικής σφαίρας, όμως δ' άξιον μνείας έστί, διότι 
ου μόνον άναμιμνήσκει τόν παρατηρητήν άρ-
χαιοτάτην γλυπτικήν τών 'Ινδών, άλλά καί έν-

θύμημα ιστορικόν έστι τοϋ έν Ελλάδι βίου 
τών Βαυαρών, άλλως τε καί γεννήτωρ τώνδε 
τών φράσεων τής δημώδους λαλιάς τής πόλεως 
κατέστη : «θά σέ στείλω στό λιοντάρι)=Απο-
χτενώ σε καί «ό δείνα εινε για τό λιοντάρι» = 
είνε τινα έπι τη τελευτη. 

Τό έν οψει έργον έστίν εποχής Βαυαρικής, έ-
ποιήθη τώ 1838—1839 υπό τοϋ τεχνίτου Σί-

γλερ είς αίώνιον μνήμην τών έν 'Ελλάδι θα-

Ή : Κ Ο Ρ Ε Α 

Ή χερσόνησος Κορέα κείται είς τάς εσχα-
τιάς τής 'Ανατολικής 'Ασίας καί συνορεύει μετά 
τής Ρωσσίας. "Ενεκεν τής γεωγραφικής αυτής 
θέσεως έποφθαλμιώσιν αυτήν οί Σϊναι, καί σ·,-
χναί έν αυτή συμβαίνουσι ταραχαί. Ό στρατός 
αυτής ά\εδιωργανώθη υπό 'Αμερικανών αξιωμα-
τικών. Ή Ρωσσία πρό τίνων έτών κατώρθωσε 
νά στείλνί ιεραποστόλους, ίδρύσασα συνάμα καί 
ιερατικά; σχολάς. Οί πλείστοι έκ τών Κορεα-
τών εινε γνώσται τής ρωσσικής, άποστέλλουσι 
έ̂ τά τέκνα των πρός εύρυτέρας σπουδάς είς ά-

ντερα ρωσσικά έκπαιδευτήρια. 
Ή Κορέα έκ-εινομένη έπί 200,000 τετρα. 

νόν'των Βαυαρών, καί δή τών έν τινι μάχη 
πρός τούς' Λάκωνας πεσόντων, ώς ή υπό τούς 
πόδας τοϋ λέοντος γερμανιστί έγκεχαραγμένη 
επιγραφή δείκνυσιν. Οΰτω δέ κάλλιστα έρμηνεύ-
εται ή απορία διατί ό τεχνίτης άπεκοίμισε τόν 
αυτού λέοντα, κάλλιστα, λέγω, έρμηνεύεται ή 
φυσιολογική αύτη κατάστασις τοϋ ζώου, διότι 
τινές, ώς άπό τρίποδος έρμηνεύοντες τό πράγ · 
μα, δοξάζουσιν, δτι ό λέων υπαινίσσεται τήν 
νεωτέραν Ελλάδα υπνώττουσαν τόν τής νωθρό· 
τητος ύπνον. Πρός δέ πλανώνται άνιαρωτέραν 
πλάνην τών πρώτων, καί οί δοξάζοντες, δτι τό 
έργον έστί λείψανον τών Ενετικών χρόνων,διότι 
παρερμηνεύουσι τόν ένιαχοΰ τών τειχών φερόμε-
νον ΰπόπτερον άνάγλυφον λέοντα τοϋ Άγ. Μάρ-
κου, τό σήμα δήλα δή έκεΐνο τό έμφαϊνον τήν 
Ένετικήν δυναστείαν πρός τόν λέοντα τοϋ Βαυ-
αρού τεχνίτου,ον ό πανδαμάτωρ χρόνος διέσωσε 
καί διασώσει, ίνα παραλληλίζοντες έστιν οτε 
αυτόν πρός τά σωζόμενα κειμήλια τής άρχαίας 
τέχνης, πρός τόν Έρμήν τού Πραξιτέλους η 
τήν Νίκην τοϋ Παιωνίου φέρ' είπεΐν, έκπέμπο-
μεν αί'νους υπέρ τής μακαρίας σκιάς τών ημε-
τέρων προγόνων, διότι είπερ τινές καί άλλοι υ-
πήρξαν έρασταί τοϋ καλοϋ. 

Κωνστ. Ν. Τσιμινικος. 

γωνικών χιλιομ., έχει λεπτήν καί καρποφόρον 
γήν καί κατοίκους υπερβαίνοντας τάς 7 έκα-
τομμύρια 

"Εχει άφθονα μεταλλεία χρυσού καί άργύρου, 
τών όποιων τήν έκμετάλλευτιν εϊχενάπαγορεύσει 
πρότερον ή έκεϊ κυβέρνησις είς τους ξένους, τι-
μωρούσα διά θανάτου τόν παραβάτην τής άπα-
γορεύσεως ταύτης, αλλ' ολίγον κατ' ολίγον ήρ-
χισε νά έπιτρεπηται ή έκμετάλλευσις είς τούς 
ξένους εμπόρους. 

Οί κάτοικοι τής Κορέας είνε διηρρημένοι κατά 
διαμερίσματα καί διέπονται υπό αϋστηροτάτων 
νόμων, μεταξύ τών όποίων τήν πρώτην βαθμίδα 
κατέχουσιν αί διαταγαΐ τοϋ αυτοκράτορας, τάς 
όποιας μεγάλως σέβονται ώς ιεράς καί δυνάμει 
τών όποιων έκτελοϋνται αί θανατικαί ποιναί.Ή 
μεγάλη στολή τοϋ βασιλέως είνε πολύτιμος, ο-
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μοιάζουσα μέ τήν τών ιερέων, περιβάλλει δέ 
αΰτήν ζωστήρ κεκοσμημένος έκ πολυτίμων καί 

δυσευρέτων άδαμάντων. Τά υποδήματα αύτοϋ 
όμοιάζουσι πρός τά τών Κινέζων, καθότι εχουσι 
μόνον πέλματα και ύποδένονται διά χρυσοκεν-
τήτων ταινιών. Έπί τής κεφαλής φέρει υψηλόν 
κάλυμα ήμίκλαστον κατά τήν κορυφήν. Οί κά-
τοικοι τής Κορέας άσκοϋσι πάσας τάς τέχνας-
πολλοί δέ έξ αυτών εϊνε μεγαλέμποροι, περιερ, 
χόμενοι τάς διαφόρους πόλεις τής Ρωσσίας. 

Εις τούς τρεις περιφήμους λιμένας τής Κο-
ρέας, δι' ων έρχονται εις σχέσεις μετά τής Κί-
νας, καί οϊτινες εϊνε ό Γενζάν Φουσάν καί Χί-
μοϋλπο, ή συγκοινωνία εκτελείται διά πλοίων 

της αμερικανικής εταιρείας όίς τοϋ μηνός. 
Αί οικίαι αυτών, τάς όποιας επικρατεί συνή-

θεια νά κτίζωσι μονορόφους, εινε λίαν παραδο-
ξου αρχιτεκτονικής τέχνης. Στολίζουσιν αυτές 
διά χαλικιών έν είδει Μωσαϊκού καί εχουσι τας 
στέγας προεξεχούσας γύρωθεν τής οικίας, δι-

πλασίας τό μέγεθος τής όλης οικοδομής ώστε 
καί πολύ πρό τής οικίας μέρος νά σκιάζωσι. 

Τό θερινόν μέγαρον τοϋ βασιλέως, εΰρισκόμε-
νον εις τήν πολιτείαν Χεμοϋλνον, εϊνε έκτισμέ-
νον έπί τής θαλάσσης καί έχει τήν θέαν παρά-
δοξον, πλήν μεγαλοπρεπή καί μαγευτικήν. 
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Έ ρ γ α σ ί α ι δ ι ά τ ω ν χε ιρών. Έκ-
βάλλουσι διά τοΰ λίσγου (πτυαρίου) καί τής 

σκαπάνης (άξίνης) τά γαιόμηλα καί κοκκινο-
γούλια. Έκβάλλουσι τό ριζάρι καί τό ξηρένου-
σιν. Άνοίγουσι χανδάκια διά νά στραγγίζωσι 
τά ύδατα, τά όποϊα λιμνάζουσι καί σαπίζουσι 
τά φυτά. Στίπτουν τά τσίπουρα καί καθαρί-
ζουν τους ληνούς καί κάδδους. 

Σπορά. Σπείρουσι τόν σϊτον, τήν κριθήν, 
τήν σίκαλιν, τήν βρώμην. Τελειόνουσι τήν σπο-
ράν τής ρόβης, τών λαθουρίων κλπ. 

Λ ε ι μ ώ ν ε ς φυσ ι κο ί καί αύλακες . 
Κατά τόν μήνα 8βριον αρχίζει τό έ'τος τών 
λειμώνων. Ώφελοϋνται οί λειμώνες ώς έκ τών 
πρωτοβροχών τοϋ φθινοπώρου, όπως έκ νέου 
ποτισθώσιν, αλλ' απαιτείται μεγάλη προσοχή 
μήπως τό πίπτον καί ρέον ύδωρ πίπτη είς ϊν 
καί τό αυτό μέρος έπί πολλάς ημέρας. Τελειό-
νουσι τάς άποξηράνσεις τών υγρών λειμώνων 
διά τών αΰλάκων καί οχετών. Τρώγουσι τά 
πρόβατα τό τελ.ευταΐον χόρτον, τό όποιον ανε-
φύη εις τοϋς λειμώνας. 

Σ υ γ κ ο μ ι δ ή . Συλλέγουν τά κολοκύνθια, 
τά γαιόμηλα, τά κοκκινογούλια, τό ριζάρι, τόν 
άραβόσιτον, τό καλαμβόκι, τόν βάμβακα κλ. 

Δ ε ν δ ρ ο φ υ τ ε ί α . Ετοιμάζουν τήν γήν, 
τήν οποίαν προσδιορίζουσι διά τήν φύτευσιν 
τών μωρεών. Συλλέγουν τά φύλλα άπό τάς ή-
λικιωμένας μωρέας καί τά δίδουσιν εις τά πρό-
βατα καί αίγας. 

' Α μ π ε λ ο υ ρ γ ί α . 'Γελειόνουν τόν τρυγη-
τόν τών σταφυλών. Έκλέγουσιν ημέρας τοϋ 
τρυγητού, καθ' άς δέν εϊναι δρόσος. Ό μού-
στος αναποδογυρίζεται (βράζει) εις τά βαρέ-
λια. 'Ρίπτεται ή ρητίνη. Φράττονται αί όπαί 
τών βαρελίων τοϋ οίνου. 

Δ α σ ο ν ο μ ί α . Συλλέγουσι σπόρους, τά 
βαλάνια διά τούς χοίρους. Σπείρουν καί φυτεύ-
ουσι τά άειθαλή δένδρα. 

Καρποφόρα δένδρα. Τελειόνουσι 
τήν συλλογήν τών αμυγδάλων, καρυδιών. Άρ-
χίζουσι τήν συλλογήν τών καστάνων καί φουν-
τουκιών, τών προσβεβλημένων έλαιών, αϊτινες 
πίπτουσιν. 'Αρχίζουν τήν γενικήν συλλογήν 
τών έλαιών. Έποπτεύουσι τά έμβόλια τά ό-
ποια έκαμον κατά τήν άνοιξιν. 

ΖΩΑ κλπ. 
' Ί π π ο ι . — Έμποδίζουσι τήν μετάβασιν 

τών ζώων εις τούς λειμώνας πριν ή δροσος έ-
ξατμισθη καί ή ομίχλη διαλυθη. Εΰνουχίζουσι 

τους κατά τό προηγούμενον έτος γεννηθέντας 
πώλους. — Βόες. Άπομακρύνουσι τούς βόας 

τούς λειμώνας, καί τά άκρα τών χανδά-
κων Ά γ ε λ ά δες. Εΰνουχίζουσι τούς μι-

σούς μόσχους, καί όσους ταύρους θέλουσι νά 

παχύνωσι καί έξοδεύβωσι τό έπόμενον έτος. 
Άπογαλακτίζουν τά μοσχάρια. Μηγνύουσι τάς 
τροφάς τών ζώων ήτοι τό άχυρον μέ κεκομμέ-
να κοκκινογούλια κολοκύθια η μουσκευμένα 
κουκιά.— Π ρ ό β α τ α . Περαιόνουσι τήν δια-
μονήν τών προβάτων υπό τάς σκιάς τών δέν-
δρων καί τών τεχνικών σκιών· Περαιοΰται ή 
τών κριών άνάβασις είς τάς προβατίνας. Έξα-
κολουθοΰσι τά πρόβατα εις τούς λειμώνας καί 
εις τάς άκαλλιεργήτους γαίας. — Χ ο ί ρ ο ι . 
Άπογαλακτίζουν τά χοιρίδια τά γεννηθέντα 
κατά τόν Ίούλιον καί Αύγουστον. Παχύνουσι 
τούς οίκοσίτους χοίρους. Έξακολουθοΰσι τούς 
χοίρους είς τά βαλάνια.— Τυρός. Έπιτηροΰ-
σι καί γυρίζουσι τόν τυρόν διά νά μή μουχλιά-
σιρ.— Π τ η ν ά. Έξακολουθοΰσι τήν πάχευσιν 
τών ορνίθων, χηνών, ινδιάνων (γάλων). Δίδουν 
κριθήν καί άραβόσιτον είς τάς όρνιθας διά νά 
έρεθίσωσιν αΰνάς είς τό νά τίκτωσιν ώά.— 
Μελίσσια. Δίδουσι ρευστήν γλυκεΐαν τροφήν είς 
τά αδύνατα μελίσσια. Καθαρίζουσι μέ έπιμέλει-
αν τά μελισσόσπητα, ώστε νά ήναι βεβαιομένοι 
περί τής καλής καταστάσεώς των. Έπιδιορθώ-
νουσι τά καλύμματα τών κυψελών (κουβελιών)' 
η άνανεώνουσι ταύτα. 

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ. 
Ε ρ γ α σ ί α τού κήπου τών λ-

χ ά ν ω ν . 'Αποφυτεύουσι τά λάχανα, πράσσα, 
μάπας κλπ. Συνάζουσι τά άκρολαχανόφυλλα καί 
τά δίδουσιν είς τά πρόβατα. Σπείρουσι τά μπι-
ζέλια, τούς κυάμους (κουκιά). Φυτεύουσι τάς άγ-
κυνάρας καί τά σφαράγγια. 

Έ ρ γ α σ ί α ι τών άνθοφόρων κή-
πων. Έμβάζουσι τά φυτά καί δένδρα (τά 
έν ταϊς γάστραις) είς τά υελοστάσια ή είς τάς 
οικίας διά νά μή προσβληθώσιν άπό τούς παγε-
τούς. Διαιρούσι τάς ρίζας τών παχυσάρκων καί 
άσφάλοειδών φυτών. Άρχίζουσι τό άνοιγμα τών 
λάκκων διά τήν φύτευσιν τών δένδρων καί δεν-
δρυλίων. Σπείρουσι τούς μήκωνας (παπαρούνας) 
καί λοιπά άνθη. Τελειόνουσι τά φυτεύματα τών-
βολβοριζών ανθέων. 

Π α ρ α γ ω γ ή τών κ α τ α ν α λ ι σ κ ο -
μένων λ α χ α ν ι κ ώ ν κ α ί όπωρών 
Είς τούς αγρούς καί κήπους παράγονται. Λαχα 
νικά, δαυκία, πράσσα; κοκκινογούλια, ν τομάται' 
γεώμηλα, κολοκύνθια, καρπούζια. Έκ τών όπω-
ρών διά γεςσιν υπάρχουσιν άκόμητινά είδη, ίδί 
ως ροδάκινα, αχλάδια, μήλα, ρόδια άφθονα κα' 
σταφυλαί. 
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Ε Φ Ε Υ Ρ Ε Σ Ε Ι Σ 
ΚΑΙ 

Α Ν Α Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ι Σ 
- -

Πώς άνακαλύφθη η ΰελος. 

Οί Φοίνικες καί οί Αιγύπτιοι έφεύρων τήν 
υελον καί περί ΰάλου αναφέρει ό Ίώβ. Ή υε-

λος άνεκαλύφθη κατά τύχην υπό εμπόρων Φοι-
νίκων μετακομιζόντων έξ Αιγύπτου νάτρον (να-
τρνόιον) καΐ άνάψαντες είς τάς αμμώδεις όχθας 
τοϋ Βέλους ποταμού πύρ, μετεχειρίζοντο άντί 
τρίποδος τεμάχια νάτρου, τό όποιον διά της 
μετά της άμμου συντήξεως παρήγαγεν υαλώδη 
μάζαν, καθότι ή ύελος έξ άμμου η έκ χάλυκος 
καί καλιάς η νάτρου κατασκευάζεται. "Απαντα 
τά έξ υάλου άντικείμενα, ποτήρια, λάγηνοι, 
υελοπίνακες (τζάμια), μαργαριτάρια κλπ. πα-
ράγονται έκ σφαιροειδοϋς σχήματος τό όποιον 
ό ΰελοπλάστης δι' έμφυσήσεως κατασκευάζει 
καί διά ποικίλων έργαλείων μετασχηματίζει· 
προσθήκη τινών μεταλλικών χρωμάτων χρωμα-
τίζεται ή ύελος, καί έν τέλει λέγομεν δτι η ΰε-
λαποιία είναι μία τών ώραιοτέρων, έπωφελεστέ-
ρων καί αναγκαιοτέρων τεχνών καί βιομηχανών 
διά τήν ανθρωπότητα. 

Πότε άνεκαλύφθησαν αί εφημερίδες 

-Εν Κίνα αί έφημερίδες ήσαν γνωσταί άπό 
τών αρχαιοτάτων χρόνων. Έν Ευρώπη όμως τό 
πρώτον έξεδόθη έν Βενετία τω 1605 τοιαύτη, 

καί. ώνομάσθη Γ α ζ έ τ α, διότι γαζέτα έκα-
λεϊτο τό νόμισμα (5 λεπτών άξίας) άντί τοϋ 
οποίου έπωλεΐτο εκαστον φύλλον. Έν τη Γαλ-
λία πρώτος έξέδωκε εφημερίδα, χειρόγραφον 
κατ' αρχάς, ό ιατρός Διόφραετος Ρενωδότης, 
πρός τέρψιν τών ασθενών του, αλλά κατά τόν 
Άπρίλιον τοϋ 1631 έλαβε τήν άδειαν διά Β. 
Διατάγματος νά έκδίδη τοιαύτην έντυπον. Άρ-
γότερον Λουδοβίκος ό ιδ'. διέταζε νά έκδίδω-
σιν εφημερίδα ιδίαν δι' αυτόν καί τούς απογό-
νους του. Ό δέ Λορέτος έξέδιδε τήν υπ' αύτοϋ 
κληθείσαν <<Ιστορικήν Μοϋσαν», έν η έγραφε 
ποιήματα πρός τήν Δούκισσαν Λογγεβίλην. 

Π Ρ Α Κ Τ I Κ A I Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ 

Ταχε ια βλαστησεις. 

Λάβετε σπόγγον έκ τών κοινοτέρων, βυθίσατε 
αυτόν εντός θερμού ύδατος, είτα έκθλίψατε έλα-
φρώς, όπως τό άπορροφηθέν ύδωρ έκρεύση κατά 
τό ήμισυ. Κατόπιν, έντός τών οπών τοϋ σπόγ-
γου, εισάγετε διαφόρους σπόρους, οίον κέγχρον, 
κριθήν, λινόσπορον, άγραστιν (άγριάδαν), τρί-
φυλλον κ.τ.λ., δηλαδή τά μάλλον εύκολα πρός 
βλάστησιν φυτά, ποικίλλοντες αυτά ό'σον τό δυ-
νατόν, όπως καί ο χρωματισμός τών φύλλων η 
ποικιλώτερος. 

Ούτω παρασκευασθεντος τού σπόγγου, τοπο-
θετείτε αυτόν έπί τίνος άνθοδόχης η πινακίου, 
ή μάλλον αναρτάτε αυτόν εις τό κούφωμα πα-
ραθύρου φωτιζομένου υπό τού ηλίου κατά τινας 
ώρας, καί καθ' έκάστην πρω'ί'αν βρέχετε αυτόν 
καθ' ό'λην τήν έπιφάνειάν του. Μετά βραχεΐαν 
χρόνου πάροδον, οί σπόροι βλαστάνουν καί αύ-
ξάνουσι ταχύτατα, ούτω δέ έχετε μίαν ώραίαν 
χλοεράν σφαΐραν, στολίζουσάν τό δωμ.άτιον η 
τήν αίθουσάν σας. 

Διατήρησις τών ανθέων. 

"Ινα τά άνθη διατηρήσωσι τόν φυσικόν αυ-
τών χρωματισμόν καί τό σχήμα, έπί δεκαπέντε 
καί τριάκοντα ήμέρας, έχετε τά στελέχη αυ-
τών διαρκώς βεβυθισμένα έντός ύδατος, εις τό 
όποιον προσθέτετε δύο γραμμάρια άμμωνίακοϋ 
άλατος. Έάν θέλητε νά τά διατηρήσητε επί 
μήνας όλοκλήρους άναλλοίωτα, βρέξετε τά πέ-
ταλα καί τά στελέχη αυτών δι άραιοτάτης δια-
λύσεως άραβικοΰ κόμμιος. 

Ώς βλέπετε, δι' άμφοτέρων τών άνω μέσων 
δύνασθε νά έχητε είς τήν αίθουσάν σα; πάντοτε, 
άνθη δροσερά, άνευ μεγάλης τίνος δαπάνης. 

ΟΠΛΟΠΟΙΕΙΝΟΝ 

Κ . Ο Ι Κ Ο Μ Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 
ΟΠΛΟΠΟΙΟΥ ΤΗΣ Α. Β. Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ 
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Κατασκευάζονται και επισκευάζονται παντός 
είδους οπλα, και χρωματέζονται άπαραμελ-
λως ώς έν Ευρώπη. 'Εργασία ακριβής. Τι-
μαΐ συγκαταβατικόταται τά μόνα πλεονεκτή-
ματα τοϋ Καταστήματος. 

Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν Α ΔΕ Α Ν T 0 Κ 0 Υ 
—οδός Αίολου αριθ.— 1 47 

"Απαντα τής μπακαλικής είνε εύθηνά καί 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 . Α Λ Μ Π Ε Ρ Τ Ο Υ 
E Ν Α Θ Η Ν Α Ι Σ 

4 — οδός Μενάνδρου αριθ. — 4 
(Παρά τό παλαιόν θέατρον.) 

Π • Ε Π Ι Π Λ Α j Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Α 

Μπουφέδες, λαβαμάν, κα- ί Διαφόρων είδίν κουφώματα 
θίσματα, τραπέζια, καναπέ- | θύραι, έςώθυραι, παοάθυ 

δες, ταπετσαρία κλπ. καί παντός είδους 
Π α ν τ ό ς ε ίδους 

"Απαντα τά ανωτέρω μέ υλικά αρίστης ποιότητος 
κατασκευη άμιλλωμένη παρά τήν τών καλλιτέρων 

γοστασίων και μέ έκπτωσιν 10 ο)ο τών άλλων. 

Το κατάστημα αναλαμβάνει έργολαβικώς τήν 
οΐκοδομήν οικιών ώς και έπισκευήν τοιούτων. 

Ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν, στερεοτης, 
εκλογή άρίστη υλικώς και ειλικρίνεια 

εινα τά συστατικά τοϋ άνω καταστήματος. 

Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ε Ι Ο Ν 
ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Ι . Λ Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Υ 
οδός 'Αθηνάς 
(κάτωθι δημαρχίας) 

Πωλούνται καί αγοράζονται 
διάφορα κοσμήματα 

"Επισκευάζονται ώρολόγια. 



Ε Λ Λ Η N I K O N 

ΛΥΣΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΑΙ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΝ 

ιδρυθέν Καί διευθυνόμενον υπό τοΰ μικροβιολόγου ίατροϋ 

Π.Σ. Π Α Μ Π Ο Υ Κ Η 
Έν Αθήναις, 

1ον) Εξετάζει τοΰς προσερχομένους έπί τή έποπτεία λυσ-
σικοΰ δήγματος. 

2ον) Θεραπεύει έντός τής ώριιμένης υπό τής επιστήμης 
προθεσμίας, τοΰς βεβαιωμένους λυσσοδήκτους,κατά τήν γνω-
στήν μέθοδον τοΰ Παστέρ. Δωρεάν. 

3ον) Εξετάζει τους υπόπτους έπί λύση προσαγομένους 
κύνας. 

4ον) Δέχεται τήν έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα έν ί-
δίω παραρτήματι τοΰ Λυσσιατρείου διαμονήν καί επιτήρηση 
τών τοιούτων υπόπτων κυνών. 

5ον) Υποβάλλει εις θεραπείαν κατ' αΐτησιν τοΰ ιδιοκτή-
του τους ένδεδειγμένως λυσσοδείκτους κύνας, πρό τής έκδη-
λώσεως τής νόσου καί έλίγας ημέρας μετά τό δήγμα. 

6ον) Εμβολιάζει υγιείς κύνας πρός προφύλαξιν άπό τής 
λύσσης. 

7ον) 'Αναλαμβάνει τήν διά νεκροτομής καί πειραματι 
σμοΰ έπί κονίκλων άσφαλή διάγνωσιν τής λύσσης παντό 
ζώου. 

Ε Ϊ Ρ Ω Π Α Ι Κ Ο Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α 

Σ Ι Δ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ο Σ 
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Παραπλεύρως καταστήματος Φ . Καΐσσα 
ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟΝ 
Παρά τη Καπνικαρέα. 

*Εν τώ καταστήματι εκτελούνται παντός είδους εργασία 
σιδηρώματος μετά καί άνευ στιλβώματος, ήτοι 

υποκαμίσων, φοκόλ, μανηκετίων, έσωφορίων 
κτλ. κτλ 

Τρέξατε είς τό μοναδικον τοϋτο Κατάστημα 

'Eργασια αρίστη καί τιμαϊ μέτριαι 


