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' Δ Ω Ρ Ε Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ " 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΠΤΑΣ 

1ον). "Οσα επισκεπτήρια έξοδεύει κατ' ετος έκαστος συ ν δ ρ ο μ η τ ή ς θά έκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν. 

2ον). Θά λαμβάνη δωρεάν ημερολόγίον εκάστου έτους. 
3ον). "Εκαστος συνδρομητης θά εχη τό δικαίωμα νά καταχωρίζω δωρεάν μίαν είδο-

ποίησιν έν τω έξωφύλλω, είτε προς σύστασιν του καταστήματος του, είτε προς 
σύστασιν τοϋ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λαχεια των άρχαιοτητων θά τίθενται εις την διάθεσιν των συνδρομητών, 
και εΰνοούσης της τύχης το κέρδος θά διανέμητάί έξ ίσου εις ολους τους συνδρομητάς. Οι 
αριθμοί δέ των αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεύωνται προηγουμένως. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΥΠΟΙ Ε . Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 
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ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΠΝΩΝ 

Τ Ο Α Γ Ρ Υ Ν Ι Ο Ν 

Δ. Α Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Ο Υ 

Πλατεια Ηρώων η ψυρρη. 
Έν τοις άνωτέ τω καταστήμασι τοΰ κ. Δ. Α. Βασιλειά-

ου ΰπάρχει μεγάλη συλλογή Καπνών εκλεκτής ποιότη-
τος, ήτοι Καπνά 'Αγρίνίου, Αιτωλικοϋ, Λαμίας 
Αλμυροΰ, Βώλου, Φαρσάλων καί Καρδί-

τσης Μυρωδάτα και μή. 'Ωσαύτως καπνών Τουρκίας. 
Γέννετζε Καβάλας Γουμουρτζίνας καί Σαμ-
ψοΰντσς άριστης ποιότητος, πωλούμενα εις Πακέτα 
χονδρικώς καΐ λιανικως. 

ΥΔΩΡ Κυπαρισσου προς καθα-
ρισμόν κηλίδων των 

φορεμάτων 

Χ ρ ή σ ι ς τοΰ ύδατος.— Δι' ενός τεμαχίου μάλλινου 
υφάσματος βρεχομενου εντός τοΰ υδατος τούτου τρίβετε 
τους λεκέδες έπϊ 10 λεπτά της ώρας και αμέσως οί λεκέ-
δες ούτοι γίνονται άφαντοι. Τό δέ φόρεμα τριβόμενον διά 
τοΰ ύδατος τούτου αποκτά στιλπότητα καί ωραιότητα. 

Κ ε ν τ ρ ι κ ή ά π ο θ η κ η. 

Οδος Αιόλου άριθ, 134 έν τη στοα 

τοΰ Κεντρικοΰ Πρακτορείου των εφήμερερι. 
δων ραφειον Μ. Φιλιππούση. ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΣΤ. ΔΑΟΥΛΑ 
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"Αμεμπτος καθαριοτης, περιποίησις άκρα, ταχύτης καΐ 
τέχνη άπαράμιλλος είναι τα μόνα συστατικά τοΰ ανωτέρω 

κουρείου. 

Έπισκεφθήτε το καΐ θά μας εύχαριστήσητε διά τήν 

σύστασιν. 

ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Έτος Α'. ΕΝ "ΑΘΗΝΑΙΣ τη. 15 Νοεμβρίου 1894. Αριθ.5. 

EΝΩΣΙΣ ΤΩΝ Ε Κ Κ Λ Η ΣΙΩΝ 

Ό Ίβάν Τιρνόβσκι καθηγητής της έν Πε-
τρουπόλει Εκκλησιαστικής 'Ακαδημίας, έδη-
μοσίευσε πρό τίνος χρόνου είς τό έν Πετρουπό· 
λει εκδιδόμενον περιοδικόν "I σ τ ι ν α' Β έ· 
ρ α, διατριβήν περί τοΰ ζητήματος της ένώ-
σεως τών Εκκλησιών, έξ ης μεταφράζομεν τά 
επόμενα: 

«'Οκτώ και ήμισυ αιώνες παρήλθον από της 
ήμέρας (20 Ιουνίου 1054) καθ' ην υπό Μιχαήλ 
τοΰ Κηρουλαρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπό-
λεως, συγκροτηθεΐσα σύνοδος τελικώς διέρρήξει 
τους συνδέοντας τήν 'Ρωμαίκήν Έκκλησίαν 
μετά τών Πατριαρχικών της 'Ανατολής θρόνων 
δεσμούς. Έν τούτοις δεν δυνάμεθα νά είπωμεν 
οτι ο χρόνος έμείωσε τά παράπονα της 'Ανατο-

λικής Εκκλησίας κατ' εκείνων οΐτινες κηρύττου-
σι unum ovile, nnns pastor (μία ποίμνη, είς ποι-
μήν.) 'Απεναντίας αί δογματικαί διαφοραί έτι 
μάλλον έγένοντο απότομοι. Εις τών έπιφανεστά-
των θεολόγων τής αύτοκεφάλου ρωσσικής Όρθο-
βόξου Εκκλησίας,ό ρώσσος Λοπούχην εν ολη σει-
ρά άξιολόγων άρθρων κατώρθωσε τως υπαρχού-

σας διαφοράς,, αΐτινες άποτελοΰσι σπουδαίον 
πρόσκομμα προς οιανδήποτε προσέγγισιν τής τε 
Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας. Ταύτας 

τας διαφοράς, εις όκτώ άνερχομένζς, έκτίθεμενον 
ως έπεται, χωρίς νά εισέλθωμεν εις λεπτομερή 

αυτών άνάλυσιν. 

1) Οί Δυτικοί πρεσβεύουσιν δτι ό Πάπας είνε 
διαδοχος τοΰ 'Αποστόλου Πέτρου, αντιπρόσωπος 

του Χρίστου επί γης, άναμάρτητος αρχηγός τής 
Καθολικής 'Εκκλησίας ,εχων απόλυτον έξουσίαν. 
Απεναντίας οι Ορθόδοξοι πιστεύουσιν οτι μόνον 

ο Κ.ημων Ιησούς Χριστός είνε ή κεφαλή τής Έκ-
κλησιας ,οι δε Επίσκοποι είνε διάδοχοι τών' Απο 
στολων και πνευματικοί κυβερνήται τών έπί μέ-

ρους .Εκκλησιών, τάς όποίας διοικοϋσι δια τών 
Συνόδων των,ως δε ανωτατην εξουσιαν εν τη 
καθόλου Εκκλησία αναγνωρίζουσι τάς Οίκουμε-
νικας Συνόδους, αίτίνες κατά καιρούς συνεκλή-

θησαν και να συγκληθώσιν ενεκα σπου-δαι ων ζητηματων της πιστεως και της εκκλησίαστικης πειθαρχίας. Αι δε μερικαι Εκκλησι-

αι, ών έμνημονεύσαμεν, άποτελοϋσι τήν καθόλου 
Έκκλησίαν ητις εινε μία, διότι πάντες όμολο-
γοϋσι μίαν και τήν αύτήν πίστιν και κυβερνών-, 
ται κατά τούς αυτούς κανόνας. τών Συνόδων. 

Πασαι αί κατά μέρους Έκκλησίαι εΐνε αύτόνο-
μοι και ανεξάρτητοι. Ό Πατριάρχης Κωνσταν-
τινουπόλεως ώς και οι λοιποί Πατριάρχαι απο-

' 
λαμβανουσι της τιμής μόνον τοΰ πρωτείου. 

2) Oι Δυτικοί πρεσβεύουσιν οτι τό "Αγιόν 
Πνεύμα εκπορεύεται έκ τού Πατρός και τού υί-
οΰ, οί δέ 'Ορθόδοξοι πιστεύουσιν, οτι Τούτο 
εκπορεύεται έκ μόνου τοΰ Πατρός. 

Δυτικοί πρεσβεύουσιν, οτι η Υπερα-
για Θεοτόκος άσπίλως συνελήφθη, δηλαδή οτι 
απελυτρωθη τοΰ προπατορικού αμαρτήματος, 
οί δέ 'Ορθόδοξοι πιστεύουσιν, οτι μόνον ό Κ. ή 
μών Ίησοϋς Χριστός εινε άμέτοχος τής προπα. 
τορικής αμαρτίας. 

,. 4) Οί Δυτικοί πρεσβεύουσιν, οτι οί Πάπαι 
, διά των συγχωροχαρτίων (indulgehtiae) δύνάν-

ται νά καταπαύσωσι τάς βασάνους τών έν τώ 
καθαρτηρίω πυρί (purgatorium) διαμενόντων ά-
μαρτωλων, οί δέ ορθόδοξοι είς ούδένα Πατριάρ-· 
χην, έπίσκοπον η ίερέα ποδίδουσΐ τήν δύναμιν 
τού άπαλλάττειν τών βασάνων. Ούτοι άπλώς * 
πρεσβευουσιν, οτι η θεια ευσπλαγχνία και τό ά-
μετρον έλεος εκτείνονται καί είς τους εν τώ' Άδη 
ευρισκομένους αμαρτωλούς. 

5) Οί Δυτικοί έκτελοΰσι τό βάπτισμα διά 
ραντισμοϋ, οi δέ 'Ορθόδοξοι βαπτίζουσι διά 
τριπλής καταδύσεως καί άναδύσεως. 

6) Οι δυτικοί μεταλαμβάνουσα έν τη .θεία 
ευχαριστία, άζύμων (μόνον ο κλήρος αυτών), με-, 
ταλαμβάνει ΰπό τά δύο είδη (untrague), οί δέ 
Ορθόδοξοι μεταλαμβάνουσι τοΰ τε σώματος καί 

αίματος τοΰ Κυρίου. 
7) Οι Δυτικοί έκτελοΰσι τάς Ορησκευτικάς 

αυτών τελετάς καί μυστήρια έν τη Λατινική 
γλώσση, έν δέ τή 'Ανατολική Όρθοδόξω 'Εκ-
κλησία έκαστον έθνος άκροάται τών μυστηρίων 
και τάς τελετάς · έννοεΐ, διότι αρχή τής Όρθο-
δοξου Εκκλησίας είνε νά έκτελώνται ταύτα έν 
τη γλώσση τού έ'θνους. 

8) Οίδυτικοί υποχρεούσιν όλόκληρον τά ίερα-
τεϊον των νά μένη άγαμον,ένώ οί 'Ορθόδοξοι εις 
τούς έπιθυμοΰντας νά γίγνωσιν ίερεΐς, πρό της 
χειροτονείας των έποτρέπουσι νά νυμφεύωνται.— 
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Και αν άκόμη υποθέσωμεν, ότι ή έν 'Ρώμη υπό 
Λέοντος τοϋ XIII συγκληθεΐσα σύνοδος θά υπο-
σχεθη η πραγματικώς θά στέρξη τινάς παραχω-
ρήσεις τη Άνατολικη Εκκλησία επιτρέπουσα 
αΰτη, νά διατηρήση δια τριών καταδύσεων και 
αναδύσεων βάπτισμα, την ϋπ' αμφότερα τά είδη 
μετάληψιν, τάς 'έκκλησιαστικάς των τελετάς 
καϊ τον γάμον τοϋ κλήρου—πάλιν μένουσι τά 
τέσσαρα πρώτα σημεία (καθ' ά ή Δυτική δια-
φέρει της 'Ανατολικής Εκκλησίας) άναφορικώς 
προς τά όποια ό Πάπας μέ ολην του την απόλυ-
τον έξουσίαν δεν δύναται νά στέρξη οΰδεμίαν 
παραχώρησιν. 

Προς τούτοις αι έν Ρώμη γενόμεναι 
παρασκευαΐ προς ένωσιν ουδόλως ταράττουσι 
τάς έν Ανατολή εκκλησίας. Ή εν 'Ιερουσαλήμ 
τό παρελθόν έτος συγκροτηθεϊσα σύνοδος, τοΰπί-
κλην εΰχαριστική, καϊ ή τελευταία εγκύκλιος 
Λέοντος τοϋ XIII περί της ενώσεως των Εκκλη-
σιών ουδέν άξιοσημείωτον παρνίγαγον αποτέλε-
σμα. Μόνον αί εφημερίδες έπωφεληθεΐσαι της 
περιστάσεως εκ νέου ανήγγελλον ότιτά τοϋ Πά-
πα σχέδια εΐνε φαντασιοπληξίαι και ότι ουδέ-
ποτε ό της 'Ρώμης ποντίφηξ θά δυνηθή νά άρη 
τάς χείρας του όπως εύλογήσηένωθεΐσαν ηδη 
Χριστιανοσύνων. 

Ι Η Σ Ο Υ Ι Τ Α Ι 

Τό Γαλλικον περιοόικον semaine religieuse de 
Boris έδημοσίευσεν έπ' εσχάτων την άκόλουθον 
στατιστικην τοϋ τάγματος τών Ίησουϊτών. 

Οί μαθηταϊ τοϋ Λοϊόλα ανέρχονται εις 12, 
947, διαιρούμενοι εις πέντε καθολικά τμήμα-
τα έκαστον τών οποίων υποδιαιρείται εις πολ-
λά μικρότερα τμήματα. 

Τό Ίταλικόν καθολικόν τμήμα άποτελούμε-
νον έκ τών επαρχιακών τμημάτων : Ρωμαϊκού 

μετά 397 μοναχών, Νεαπολιτικοΰ μετά 312 
μοναχών, Σικελικού μετά 217 μοναχών, Τυ-
ρινικοϋ μετά 453 μον., Βενετικού μετά 350 

μοναχών, αριθμεί 1764 μέλη. 
Τό Γαλλικόν τμήμα, άποτελούμενον έκ τών. 

επαρχιακών : Καμπανικοϋ μετά 538 μον., Ίλ-
δεφρανσικοϋ μετά 386 μον., Λυωνικοϋ μετά 
777, Τουλουσικοΰ μετά 662 μον., αριθμεί 
2363 μελη.—. Τό Γερμανικόν τημα άποτε-

λούμενον εκ τών επαρχιακών : Αυστρο-Ογγρι-
κϋ μετά 642 μοναχών, Βελγικού μετά 935 

μον., Ραλικκιακοϋ μετά 374 μοναχών, ιδίως 
Γερμανικού μετά 1069 μον., 'Ολλανδικού 
μετά 450 μοναχών, άριθμεί 3470 μέλη. 

Τό Ίσπανικόν τμήμα άποτελούμενον έκ τών 
επαρχιακών: Άραγωνικοϋ μετά 945 μοναχ., 
Καστηλιανοϋ μετά 869 μον. Πορτογαλλικοϋ με-
τά 205 μον, Μεξικάνικου μετά 123 μον. , Το-
λεδικοϋ μετά 428 μον, άριθμεϊ 2570 μέλη. - -
Τό Άγγλικόν τμήμα άποτελούμενον έκ τών ε-
παρχιακών : ιδίως 'Αγγλικού μετά 585 μον, 
'Ιρλανδικού μετά 403 μον, Καναδικού μετά 240 
Μεριλανδικοϋ μετά 564 μον, Ζανβεζικοϋ μετά 
53 μοναχών, αριθμεί 2306 μέλη.— Ώς βλέπει 
τις έκ ταύτης της στατιστικής τό τάγμα τών 
Ίησουϊτών υπερέχει ώς πρός τον άριθμόν πάντα 
τά τάγματα της Δυτικής εκκλησίας. 

Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α Ε Θ Ι Μ Α Κ Ι Ν Ε Ζ Ω Ν 

Έάν κρίνη τις περϊ τών Κινέζων εκ τίνων 
περιέργων αΰτών εθίμων καϊ έξεων άτινα παρί-
στανται τοις Εΰρωπαίοις ώς άνωμαλίαι, οί Κι-
νέζοι θά φανώσιν εις αυτόν ώς λίαν παραδοξον 
έθνος. 'Υπό τοιαύτην παράδοξον όψιν τους είκο-
νίζουσΐ την σήμερον οί άνταποκριταί τών δια-
φόρων εφημερίδων έπϊ τη ευκαιρία τοϋ συνηφθεν-
τος μεταξύ αυτών καϊ τών 'Ιαπώνων πολέμου. 
•Όπως άποδείξωσι π. χ. οποία εΐνε ή διαφορά 
έν ταϊς ήθικαϊς, θρησκευτικαϊς. έννοίαις τών τε 
Κινέζων καϊ Ευρωπαίων, άναφέρουσι τους ακο-
λούθους παραλληλισμούς. Ο Κινέζος γελά διη-

γούμενος περϊ τοϋ θανάτου τών εικίων του, ή 
δε μελλόνυμφος κλαίει άπερχομένη εις την οί-

κίαν τοϋ μέλλοντος συζύγου της. Ό Κινέζος 
διαπυνθάνεται τοϋ φίλου του η τοϋ συνήθους του 

ου μόνον περί της υγείας του άλλά καϊ περϊ τών 
εισόδων του, καϊ καθόλου δέν αποτείνει. απείρους 
ατόπους ερωτήσεις όπως φαννη φιλόφρων· ούτως 
υμως θεωρεί προσβλητικόν τά νά τον έρωτησωσι 
περϊ της 'υγείας της γυναικός του καϊ τών τέ-
κνών του. Οί ευρωπαίοι όταν χαιρετώσι φίλους 

η γνωρίμους η ανωτέρους των αποκαλύπτονται : 
τήν κεφαλήν, ο Κινέζος σπεύδει, εάν δέν φορεί 
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τό κάλυμμά του νά τό έπιθέση έπϊ της κεφαλής 
του δια νά μή προσβάλη τόν συναντήσαντα έ-
χων άσκεπη τήν κεφαλήν. Ό ευρωπαίος χαιρε-

τίζων σφίγγει τήν χείρα τοϋ φίλου του, ό δέ 
Κινέζος μετά καυχήσεως δεικνύει εις τους πε-
ριηγητάς τάς προωρισμένας διά τό νεκρικόν του 
φέρετρον σανίδας, δωρηθείσας αΰτώ υπό τών υιών 
του. Τό λευκόν χρώμα διά τόν Κινέζον εΐνε 
χρώμα πένθους καϊ λύπης. Τά βιβλία τών Κι-
νέζων άρχονται εκείθεν όπου λήγουσι συνήθως 
τά ημέτερα. Ό Κινέζος γράφει έκ δεξιών πρός 
τά αριστερά καϊ έκ τών ά'νω πρός τά κάτω κατά 
καθέτους σειράς. Ή έπιγραφή τών βιβλίων τί-
θεται οΰχϊ έν τη άρχη τής σελίδος ώς παρ' ή-
μιν άλλά κάτωθι. Οί αριθμοί τών σελίδων τί-
θενται επίσης έν τω κάτω μέρει. Αί σημείωσες 
τών βιβλίων απεναντίας τίθενται οΰχϊ κάτωθι 
τής σελίδος, αλλ' έν τη κεφαλίδι αυτών. Ό 
μαθητής έν τη σχολή απαντών εις τάς έρωτή-
σεις τοϋ διδασκάλου στρέφεται πρός αυτόν οΰ-
χϊ όπως τόν άτενίση άλλ' όπως τώ δείξη 
τήν ράχιν του. Ένεκα τούτου παρά τόϊς Κινέ-
ζοις ή λέξις «ρέη» (άπαντώ) έν τη αρχική της 
σημασία δηλοΐ «στρέφω τά νώτα προς τινα. 
'Υπό τών μητέρων άσπασμός τών τέκνων των 
θεωρείται παρ' αΰτοΐς ώς ασύνηθες· αί μητέρες 
εκ στοργής πρός τά τέκνα τοιν φέρουσιν αΰτά 
παρά τήν ρίνα των και ουτως άντί νά τ' άσπα-
σθώσιν όσφραίνονται αΰτά. ' Τό παρά Κινέζοις 
δεϊπνον αρχίζει μέ γλυκά ήδύσματα και οπω-
ρικά καϊ τελειόνει μέ οψάρια καϊ σούπαν. Οί 
τροχοί τών μηχανών των στρέφονται πάντοτε 
κατ' άντιθετον διεύθυνσιν προς τόν δείκτην τοϋ 
ώρολογίου. Έν τη οικοδομή τών οικιών, μετά 
τήν κατάθεσα τών θεμελίων καϊ τήν κατασκευ 
ήν τοϋ σκελετού τής οικίας, κεραμιδονουσι τήν 
στέγην καϊ έπειτα άρχίζουσι νά κατασκευάζω-
σι τό έσωτερικόν τής οικίας. Τάς αγγελίας κω-
λοϋσιν έπϊ τών υψηλότερων μερών τών οικιών ή 
τών εργαστηρίων. Τά εργαστήρια αΰτών εΐνε α-
νοικτά, πανταχόθεν τά δέ γραφεία των ευρί-
σκονται παρά τάς οδούς. Επίσης παράδοξος είνε 
παρά Κινέζοις τό αίσθημα τής καλλονής. Αί 
γυναίκες τοϋ οΰρανίου Κράτους θεωρούνται ώ-
ραΐαι εάν έχουσι στρογγύλον πρόσωπον, μικρόν 
πόδα καϊ πατυμένην τήν ρίνα. "Οπως δέ έπι-
τύχωσι τούτου, αί μητέρες έν τη τρυφερά ηλι-
κία τών θυγατέρων των πατοϋσι τήν ρίνα των 
ότε ακόμη εινε μικρά καϊ τά οστά αΰτής έτι 
δέν έσκληρύνθησαν καϊ άναγκάζουσι τάς θυγα-
τέρας των νά φέρωσι σιδηρα μικρα περι-
σφύγγοντα σφικτά τους πόδας των καϊ κωλύ-
οντα τήν άνάπτυξίν των. Ό Εΰρωπαΐος θεωρεί 
απρεπές νά τρέφη μακρούς όνυχας έν τοις δα-
κτύλοις τής χειρός του, εξαιρετικώς τίνων.οίτι-
νες σεμνύνονται άφίοντες νά αΰξάνη μακρός ό 

ονυξ τοϋ λιχανού. Ό δέ Κινέζος άφίνει τούς 
όνυχας του νά αΰξάνωσιν έπ' άπειρον, ώστε 
παρά τισιν άριστοκράταις καϊ πλουσίοις Κινέ-
ζοις οι όνυχές των εΐνε μακροί 10 σαντιμέτρα 
(centimetre). Ό Κινέζος δέν' έρωτα τόν φίλον 
του πώς έχετε εις τήν ΰγείαν Σας, άλλά πώς 
έφάγετε τό ορύζι Σας. Έκ τών επτά αιτιών 
τών επιτρεπουσών τό διαζύγιον τών γυναικών 
ενΚίνα, μία εΐνε ή πολυλογία τής γυναικός. Αί 

έφημερίδες έν Κίνα εΐνε όλίγαι τόν άριθμόν 
και ό κύκλος· τών αναγνωστών εΐνε λίαν περι-

ωρισμένος διότι ούτε αί εφημερίδες γράφουσι 
περί πολιτικής, ούτε οί άπλοϊ Κινέζοι άγαπώσι 

ένασχολλώνται περϊ αυτήν. Ένεκα τούτου 
εν Κίνα ούτε διαρκείς, ούτε τυχαίοι πολιτικοί 

υπάρχουσιν, ουτε βουλευτάι, ούτε παναμισταί. 
'Εξαιρετικώς ό Αυτοκράτωρ ένασχολεΐται περϊ 
τήν πολιτικήν, πάντες δέ οί· λοιποί εϊσίν υπό-
χρεοι τυφλώς νά ΰπακούωσιν εις αΰτόν. Ένεκα 
τούτου έν Κίνα δέν υφίσταται οΰδεϊς κριτικός 
έλεγχος, ούτε πολιτικαϊ διαμάχαι. 'Επίσης έν 
Κίνα δέν άπαντα οικογένεια τις άποδιωχθεΐσα 
ποτε τοϋ θρόνου, Ως συμπλήρωμα τών άνωθι 
διαφορών, αίτινες διακρίνουσι τήν Κίναν από 

τών λοιπών χωρών, έπιποοσθέτω ότι ακόμη καϊ 
η ναυτική πυξίς τής οποίας ή μαγνητική βελό-
νη δεικνύει παρ' ήμΐν τόν βόρειον πόλον, έν 
Κίνα δεικνύει τό άντιθετον. Οί Κινέζοι έσπού-
δασαν νά έφεύρωσιν ΐδιαιτέράν ναυτικήν πυξί-
δα ής ή μαγνητική βελόνη δεικνύει τόν νότιον 

πόλον. Βλέπετε όπόσα παράδοξα διεγείρουσι 
τόν θαυμασμόν τοϋ Ευρωπαίου ! Έν τούτοις ό-

χι μόνον τά παράδοξα καϊ τά περίεργα τών 
Κινέζων εισϊν άξια προσοχής. Έν Κίνα τό κρά-
τος θεωρείται απόλυτος -κυρίαρχος τών γαιών 
αίτινες είσϊν ούτω διαμερισμέναι, ώστε έκαστος 
Κινέζος εχει,κατά τό λέγειν τών Κινέζων, «τόν 
άγρόν του καϊ τόν χοΐρον του>>· Έν τούτοις ή 
ευημερία τοϋ γεωργού έξαρτάταΐ οΰ μόνον έκ 
τής αυθαιρέτου έξουσίας τών διοικητικών υ-
παλλήλων,άλλά και έκ τής ευφορίας ήτις πολ-
λάκις έν Κίνα βλάπτεται ένεκα τής ξηρασίας, 
τών πλημμυρών καϊ τών άκρίδων. Οί δημόσιοι 
υπάλληλοι έν· Κίνα τρέφουσιν άσπονδον μίσος 
πρός τούς Εΰρωπαίους, οΐτινες μόνοι δύνανται 
νά θέσωσι τέρμα εις τάς άρπαγας των καϊ δη-
ώσεις. Ό λαός απεναντίας έν Κίνα διάκειται 
άδιαφόρως πρός αΰτούς, αρκεί μόνον νά μή τόν 
ένοχλώσι συχνάκις καϊ νά μή τω άφαιρώσι καϊ 
τό τελευταΐον ύποκάμισον. 

Εν τούτοις εΐνε άδικον νά νομίζωμεν ότι οί 
Κινέζοι εΐνε ανίκανοι πρός πασαν πρόοδον καϊ 
ότι ούτοι όλοτελώς έναντιοϋνται εις τήν έπί-
δρασιν τοϋ παρ' Εΰρωπαίοις πολιτισμού. Αί 
πολυχρόνιαι παρατηρήσεις αΰτών τών Εΰρωπαί-
ων διατριψάντων έφ' ίκανόν χρόνον έν Κίνα ά-
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νακασκευάζουσι τήν ννώμην οτι οι Κινέζοι είνε 
ανεπίδεκτοι πολιτισμού, Εις Νορβέγιος ναυτι-
κός, ο Κουσερόν Άαμότης, ύπηρετήσας εν τω 
ττόλω τής Κίνας ως υποναύαρχος, έν ένί συγ-
γράμματί του οΰ προ πολλού χρόνου έκδοθέν 

τι, έπιγραφομένω δε «άπό τοΰ τείχους τής Ki-
ζας μέχρι τοΰ ιερού τής Ιαπωνίας όρους)) πα-
ράγει πληθύν αποδείξεων περί τής ζωτικής δυ-
νάμεως τοΰ ουρανίου' Κράτους καί τής εν τω 
πολιτισμω προόδου του. ' Εν Ευρώπη, λέγει ό 

συγγραφεύς ούτος, ολίγην προσοχήν έφιστώσιν 
επί τού γεγονότος, οτι ή Κίνα εφθασεν είς ύ-
ψηλόν βαθμόν τού πολιτισμού εν εποχή ότε ή 
Εϋρώπη εΰρίσκετο έν άγρια καταστάσει. Μετά 
ταύτα ή Ευρώπη "ταχέως προώδευσεν έν τω 
πολιτισμώ, έν ώ ή Κίνα άνεπτύσσετο βραδέως. 
Επί τού παρόντος οί Κινέζοι κατά τον αυτόν 
τρόπον αποστρέφονται τους Ευρωπαίους καθ' 

ον οί τελευταίοι τούς Κινέζους.· Σοφαί αποφά-
σεις τών δικαστών έν Κινα· 

Εις νεανίας έν Κίνα έγκαταλείψας τήν πα-
τρικήν του οίκίαν έπορεύθη έίς έτερον τόπον 
πρός έκζήτησιν τύχης. Μετά μακροχρόνιον ά-
πουσίαν έπέστρεψεν έν τή πατρίδι του, άλλά 
μετά τινας ημέρας ευρέθη έν τη κλίνη του πνι-
γμένος. Κατ' οϋδένα τρόπον ήτο δυνατόν νά ο-, 1 , 

ρισθη ή αιτία ήτις παρώρμησε τόν κακουργον 
νά έκτελέση τήν βδελυράν ταύτην πράξιν καί 
κατά συνέπειαν ή άνεύρεσις τοΰ ενόχου παρίσ-
τατο σχεδόν αδύνατος. Οί συγγενείς τοΰ δολο-
φονηθέτος έξώρκεισαν, τόν δικαστήν νά άνακα-
λύψη τα ίχνη τούτου τοΰ αίνιγματώδους. φό-
νου. 'Ο δικαστής διέταξε νά φυλακίσωσιν επτά 
ανδρας ούς ύπώπτευεν. 'Εν τούτοις μεθ' ό'λας 
τάς' βασάνους είς ας τούς υπέβαλεν, ουδείς έξ 
αΰτών άνωμολόγησεν εαυτόν ώς ενοχον έν τω 
φονω. Μολοντούτο οί ύποπτοι διετέλουν υπό 

κράτησιν, συγχρόνως δέ τά κακουργοδικεϊα έπι-
μελώς έσπούδαζον νά άνακαλύψωσι τά ϊχνη τοΰ 

κακουργήματος. Μετά τινα χρόνον είς έμπειρος 
δικαστή τής ιδίας περιφερείας επισκεφθείς τό 
δικαστήριον· τής πόλεως έν -η έλαβε χώραν τό 
προρρηθέν γεγονός, παρεκλήθη νά'ένεργήση όπως 
ανακαλυφθή ό δράστης τοΰ ρηθέντος κακουργή-

ματος. Ούτος διέταξε νά όδηγήσωσιν ενώπιον 
του τούς έπτά κρατουμένους υπόπτους καί άμα 

παρουσιασθηταν ένοπιόν του τοις άνήγγειλεν 
τι έξητήσατο τήν βοήθεια τοΰ Θεού τοΰ άνα-
καλύπτοντος τούς κακούργους διά τής έπιθέσε-
ως ιδιαιτέρου τίνος σημείου, γνωστού μόνον εις 
αΰτόν. Ταύτην την νύκτα, εϊπεν ό δικαστής 
πρός τούς υπόπτους, υμεΐς θά διαμένετε γυ-
μνοί έν ένί δωματίω έν το όποίω θά θέσω τό 
είδωλον τούτου τοΰ Θεού καί ό παντοδύναμος 
θά θέση εις τήν ράχην τοΰ ενόχου τ'ό σημεΐον 
τής ένοχης του, οί δέ λοιποί κατηγορούμε-

νοι επί δολοφονία, θά αφεθώσιν ελεύθεροι. Πη-
γαίνετε ! εγώ παρευθύς θά γνωρίσω ποίος έξ 
υμών διέπραξε τόν φόνον. Τήν ιδίαν νύκτα οι 
έπτά ύποπτοι έπί τη δολοφονία εισήχθησαν γυ-
μνοί εις εν σκοτεινόν υπόγειον ό'που έκτός τοΰ 
ειδώλου φωτιζον.ένου άμυδρώς υπό λυχνίας ου-
δέν ήδύναττο νά διακρίνωσιν. 'Αφού άνέγνωσε 
τάς έπί τούτω προσδιωρισμένας εΰχάς ό δικα-
στή: άφήκε τούς υπόπτους νά διανυκτερεύσωσι 
μετά τού φοβερού ειδώλου. Κατά τήν χαραγήν, 
ό δικαστής συνοδευόμενος υπό τών υπαλλήλων 
του είσήλθεν είς τό υπόγειον καί διέταξεν όπως 
οί έπτά έγκλείςοι σταθώσι κατ'εΰθείαν γραμμήν 
έστραμμένα έχοντες τά νώτα πρός τό εΐδωλον. 

Πρίν όμως νά θέσωσι τούς καταδίκους είς τό 
σπήλαιον, ό δικαστής διέταξε νά άλείψωσι τούς 
τοίχους τού υπογείου με ραχνιά τοΰ οτσακιου. 
Αμέσως ούτος παρετήρησεν οτι η ράχις ένός 
τών έγκλειστων ήτο μαύρη. Ούτος δηλ. .συναι-
σθανόμενος τήν ένοχήν του ισχυρώς έστηρίζετο 
είς τόν τοΐχον τοΰ υπογείου διά νά ρ.ή δυνηθή, 
ώς ένόμιζεν, ό Θεός, ού τά είδωλον ΐστατο έν 
τω μέσω, νά έπιθέση σαμεϊον τι έπί τής ράχε-
ώς του. Ό δικαστής άμέσως διέταξε νά κρα-
τήσωσι τούτον ώς υπό τοΰ Θεού υποδειχθέντα, 
όστις ήναγκάσθη νά όμολογήση τήν ένοχη του 
καί άπεκεφαλίσθη, τούς δέ λοιπούς έξ άπέλυσεν. 

Φιλοφροσυνη τών Κινέζων. 
"Οταν ό Κινέζος έπιστέλλη έπιστολήν πρός 

τινα, ουδέποτε άναφέρειτά έπώνυμον τοΰ άτο-
μου πράς ο έπιστέλλει, ούτε πηλιν αναφέρει τό 
εαυτού έν' πρώτω προσώπω. Ούτος εκθειάζει 
τήν άξίαν τοΰ προς' ον'γράφει καί καλεί αυτόν 
ποεσβύτερον άδελφόν, εαυτόν δέ ταπεινοί. Τάς 
έπιστολάς του άρχεται μέ τάς ακολούθους φρά-
σεις. <<Όλαι αί εϋτυχίαι τοΰ βίου είθε νά συσσω-
ρευθώσιν έφ' υμάς· αυτή εινε ή ευχή τοΰ ηλιθίου 
ΰπηρέτου Σας». 'Υπογράφεται έν τη επιστολή 
μέ σμικρότατα ώς επί τό πυλύ δυσανάγνωστα 
σημεία". Μνείαν ποιούμενος τής οικογενείας του 
γράφει ((ήμεϊς οί οΰτιδανο! μύρμηγκες διάγω-
μεν καλώς». 'Επιγράφει τήν έπιστολήν του ού-
τω «τη Αυτού Έξοχότητι τω συγκαταβατικώ 
μοι πρεσβυτέρω άδελφώ, όστις ανέρχεται τήν 
κλίμακα τής δόξης»! Έν τω τέλει τής επιστο-
λής προσθέτει- τάς ακολούθους λέξεις. ((Έκ τής 
ταπεινής μου καλύβης είς τά λαμπρά δώματα 
έκ μαίμάρων τοΰ πρεσβυτέρου μού αδελφοΰ». 
•Ως μεγίστη φιλοφροσύνη. Έν' τη επιστολή θεω-
ρείται η ακόλουθος φράσις. ((Ό υποφαινόμενος, 
εΰπειθέστατος υμών πίθηκος εκτείνει ίκετηρίους 
χεΐρας πρός τήν Υμετεραν Έξοχότητα παρακα-
λών Αύτήν νά συγκατανεύση νά έπισκεφθη τά 
πενιχρά έρείπια τής οικίας μου». 
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Πρός δυσμάς τοΰ "Αργούς κείται τό όρος 
Λάρισσα, ή κατά τόνΑί'σχύλον καλουμένη ίκετα-
δόκος σκοπ ιά . 

Τό όρος τούτο έχει υψος 289 μ. είναι οξύ 
καί άπότομον πανταχόθεν. Περί τού ονόματος 
τό όποιον έλαβε τό όρος τούτο, ύπάρχουσι ποι-
κίλαι γνώμαι· άλλοι μέν λεγουσιν, οτι ώνο-
μάσθη ούτως από τής Λαρίσσης θυγατρός τού 
Πελασγού, άλλοι δέ δτι είναι λέξις Πελασγι-
κή καί σημαίνει φρούριον, άκρόπολιν. Ή Λά-
ρισσα συγκαταλέγεται μεταξυ τών μεγαλο-
πρεπεστέρων καί ίσχυροτέρων ακροπόλεων τής 
Ελλάδος. Έπί τής έποχής τών 'Ρωμαίων, Βυ-
ζαντινών, Φράγκων, Ενετών έχρησίμευεν ώς 
φρούριον. Ή ακρόπολις, λέγεται, οτι έκτίσθη 
υπό τού Δαναού- είναι δέ ευρύχωρος καί δύνα-
ται νά περιλάβη πολυάριθμον στρατιάν· εχει 
τέσσαρας δεξαμενάς, αΐτινες κατά τήν πο-
λυμβρίαν πληρούνται ύδατος. Έν τω μέσω τής 
κορυφής τής Ααρίσσης ύπάρχουσι τείχη Κυκλώ-
πεια έξ ογκωδών λίθων, οί όποιοι υπό τού ήλιου 
χρωματισθέντες έ'χουσι λάβει τά χρώμα πλίν-
θου νεωστί έξελθούσης τής καμίνου. Οί πελασγι-
κοί ούτοι ά'γκοι άπετέλουν τήν παλαιάν άκρό-
πολιν. Έπί τών κρηπιδωμάτων τής ελληνικής 
ακροπόλεως ει'σίν έκτισμένα ά'λλα τείχη κατα-
σκευής Ενετικής. 

Τό πάλαι είς τήν κορυφήν υπήρχε ναός τού 
ΛαρισσαίουΔιός άνευ οροφής καί άγαλμα ξύλινον, 
τά όποιον έλατρεύετο μέχρι τής έποχής τοΰ 

Παυσανίου. Υπήρχε καί ναός 'Αθηνάς λίαν 
αξιοπερίεργος, διά τό έν αΰτώ υπάρχον ξόα-
νον τοΰ Διός, τό όποιον, έκτός τών δύο 
οφθαλμών, είχε καί τρίτον έπί τοΰ μετώπου. 
Εντεύθεν ώνομάζετο ό Θεός Ζεύς τ ρ ι ο-
φθαλμός , Ζευς τρ ιόπας , ειτε διότι 
οι παλαιοί ένόμιζον αυτόν κύριον τοΰ παντός 
διηρημένου είς τρεις αρχάς, είς οϋρανόν, θά-
λασσαν καί αδην, ειτε διότι ούτος βλέπει τό 
παρόν, τό μέλλον καί παρελθόν, εΐ'τε τέλος διό-
τι ή οξυδέρκεια τοΰ Θεού εκτείνεται πανταχού 
καί περιβάλλει τό πάν. Έλέγετο δέ, οτι ό Ζεύς 
ούτος ήτο πατρώος τοΰ Πριάμου, οστις λαβών 
αυτόν κληρονομίαν παρά τού Λαομέδοντος 
ΐδρυσεν έν τω υπαίθρω τής αυλής καί κατέ-
φυγε κατά τήν άλωσιν τής Τροίας. Εντεύθεν 
καί Έρκειος ώνομάζετο. Τό ξόανον τοΰτο έφε-
ρεν είς "Αργός ό Σθένελος ό υιός τού Καπα-
νέως, είς ον έλαχε κατά τήν διανομήν τών λα-
φύρων άλωθέντος τού 'Ιλίου. 

Κατά τήν είς τήν άκρόπολιν άνάβασιν υπήρ-
χε ναός πρός τιμήν τής Ά κ ρ α ί α ς "Η ρ α ς 
έλαβε τοιούτον ονομα, επειδή ό ναός ήτο 

εκτισμενος επι της άκρας, όπου σήμερον υπάρ-
χει ή έκκλησία τής Παναγίας κ α τ α ρ υ μ-
μ έ ν η ς η π ο ρ τ ο κ α λ λ ο · σ α ς. Πλησίον 
έκεΐ εκείτο καί ναός τού Πυ θ α έ ω ς 'Α-
πόλλωνος, ονομασθείς ούτως έκ τοΰ Πυ-
θαέως, οστις πρώτος ενταύθα ηλθεν έκ Δελφών. 
Ό ναός ούτος είχε καί άλλην ονομασίαν 'Α-
πόλλων Δ ε ι δ α ρ ι ώ τ η ς , διότι ή θέσις 
αύτη έκαλεΐτο Δειράς (λαιμός βουνού). Έν 
τώ ναώ τούτω υπήρχε τό άγαλμα τοΰ θεού έκ 
χαλκού, ώς καί μαντεϊον, ένθα κατά τάς άρ-
χάς έκάστου μηνός έθύετο έν καιρώ νυκτός 
άρνίον καί παρέμενε παρθένος ώς προφήτρια, 
ήτις διά τής γεύσεως αίματος ζωου κατελαυ.-
βάνετο υπό μαντικού οίστρου καί έχρησμοδότει. 
Εν τώ ναώ τούτω έγράφοντο αί συνθήκαι. 

Μετά τού ναοΰ τοΰ Πυθαέως 'Απόλλωνος 
-συνεκοινώνει καί έτερος ναός αφιερωμένος εις 
τήν οξυδερκή Άθηνάν· ό ναός ούτος, λέγεται, 
οτι ίδρύθη παρά τοΰ Διομήδους, άποτίοντος 

φόρον ευγνωμοσύνης πρός τήν θεάν, ήτις άφή-
ρεσεν έκ τών οφθαλμών του τήν άχλύν, οτε 
έμάχετο έν Ίλίω. Ύπο τών Άργείων ή θεά 
αύτη έτιμάτο ώς πολυοΰχος, τά δέ ά'γαλμά 
της κατεδύετο είς τόν ποταμόν 'Ίναχον τόν 
καλούμενον κοινώς σήμερον Π ά ν ι τ σ α . Έν 
των ναώ τούτω ήτο τεθαμμένος ό βασιλεύς τοΰ 
"Αργούς Ακρίσιος. 

Παραπλεύρως τού ναοΰ τής 'Οξυδερκούς 'Α-
θηνάς ήτο τά στάδιον, όπου έτελούντο αγώ-
νες πράς τιμήν τοΰ Νεμείου Διός καί τά 'Η-
ραία. Πρός τό άριστερόν μέρος ήτο μνήμα, έν 
ώ ήσαν τεθαμμέναι αί υπό τών Δαναίδων ά-
ποκοπεΐσαι κεφαλαί τών υιών τού Αιγύπτου. 

Είς τούς πρόποδας τήςΛαρίσσης εκείτο κατά 
τήν μυθικήν παράδοσιν χάλκινον διαμέρισμα, 
κατασκευασθεν υπό τοΰ 'Ακρισίου, έν τω ό-
ποίω ένέκλεισε τήν θυγατέρα αυτού Δανάην, 
νομίσας, δτι μόνον ούτως ήθελε διαφυλαχθή 
ή άρετή αυτής. Πλήν ό Ζεύς μεταμορφωθείς 
είς χρυσήν βροχήν εξηπάτησε τήν ώραίαν κό-
ρην έξ ής έγεννήθη ό Περσεύς. Ό μύθος ούτος 
δηλοΐ, ότι τήν χαριτόβρυτον καί κομψήν νεάνιδα 
όπου δήποτε καί νά τήν διαφυλάξη τις, καί 
οπως δήποτε καί αν τήν διαθρέψη ουδέποτε 

θά κατορθώση νά τήν άπομονώση από τούς έ-
ραστάς. 

Πράς τό μεσημβρινόν μέρος καί ολίγον κά-
τωθι τοΰ έκκλησιδίου τού άγίου Γεωργίου υπάρ-
χει ρυάκιον· τινές πιστεύουσιν, οτι έκεΐ ύπήρχεν 
ή κρήνη τής Άργείας ποιήτριας Τελεσίλκας· 
σήμερον κοινώς καλείται Κ ρ ο ύ σ κ ο υ ζ α. 

Πρός τά νοτιοδυτικόν τών προπόδων τής Λα-
ρισσης κείται τό θέατρον μετά καλώς διατηρου-
μένων εδρών, αί τίνες είσί κεχαραγμεναι έπί 
τοΰ βράχου καί σχηματίζουσι βαθύ τόξον. Είνε 
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εκατόν πόδας υψηλόν έν καθ έ τω γραμμη, ή δε 
από τής άνωτάτης σειράς τών έδρών μέχρι τής 
ορχήστρας κάτω άπόστασις ανέρχεται πλέον 
τών 300 ποδών. Ό υπό τόν κυανοϋν οΰρανόν 
χώρος του δύναται νά περιλάβη δεκα χιλιάδας 
θεατάς, εινε δε λίαν έναρμόνιος πρός τους 
ορούς τής οράσεως καϊ τή; ακουστικής. Κατά 
τάς γενομένας άνασκαφάς υπό τοϋ διαπρεπούς 
συγγραφέως τής ιστορίας του 'Αργούς κ. 1. 
Κοφινιώτου, άνεκαλύφθησαν 18 βαθμίδες υπό 
τάς μέχρι τοϋδε γνωστάς λελαξευμέναι και 
κύταΐ έπϊ τοϋ ορούς. Ή δεκάτη εκτη βαθμίς εΐ-
νε λελαξευγμένη εις σχήμα έδρας προωρισμένη 
διά τοϋς κατέχοντας επιφανή αξιώματα. 

Κατά τους πρόποδας τής 'Ακροπόλεως σώζεται 
τά Άδριάνειον υδραγωγείον, δι' οϋ διωχετεύετο 
είς τό "Αργός τό έν τώ χωρίω έπανω Μπέλεσι. 
ύδωρ τής Τσιρίστρας. 

Έκ τής κορυφής τής Λαρίσσης βλέπει τις 
τήν έφορον Άργολικήν πεδιάδα μέ τούς κατα-
πρασίνους αγρούς της, ομοιάζοντας μέ μικρά 
τετράγωνα συμμετρικώς κατασκευασμένα εν 
εϊδει ζατρικίου, βλέπει τις τά βουνά τά ό-
ποια καλλωπίζονται υπό πολυποίκιλων αυτο-
φυών ανθέων, άφ' ών έξέρχεται θελκτική ευω-
διά, πληρούσα τήν γήν όλην, εντεύθεν βλέπει 

τις τόν ποιητικόν Έρασΐνον μέ τά ΰψικάρηνα καί 
αμφιστεφή δένδρα του, άτινα γέμουσιν ήμια-
νεωγμένων καλύκων. 'Εντεύθεν ακούει τις τήν 
ναρμόνιον μουσικήν τής εύθυμου χορείας τών 
αμετρήτων πτηνών καί τήν βομβοϋσαν μέλισσαν 
ήν άγγελον τοϋ έαρος. Βλέπει τις τήν πόλιν 
απλουμένην έπϊ τής ομαλής πεδιάδος, έφ' ής 
βασίλευσεν ό 'Ορέστης, ό άκούσας τό άσμα 
τής ποιήτριας Τελεσίλλας. Βλέπει τις τήν 
Ναυπλίαν μετά τών απόρθητων φρουρίων της 
οϋ Παλαμηδίου καϊ "·Ιτζ—καλέ, τόν ναόν 
τής Ηρας, τήν εύρυάγυιαν καί πολύχρυσον πό -
λιν τοϋ βασιλέως τών βασιλέων 'Αγαμέμνονος 

και τής Τιρύνθου τά Κυκλώπεια τείχη, έν οίς δέν 
οίκοϋσι πλέον ει μή γύπες καί νυκτερίδες. 'Αλ-
λά τήν χαράν ταύτην τήν έκ τής απόψεως τής 
λαρίσσης προερχομένην διασκεδάζει ή όψις τής 
σημερινής πόλεως, η οποία απαρτίζεται υπό 
ολιγαρίθμων οικιων διεσπαρμένων τηδε κα-
κείσε καί κεχωρισμένων διά γαιών καί οδών 

ανωμάλων. 

Αργός τη 5 Νοεμβρίου 1894. 

Χρηστός Α . Καραγιάννης 
φοιτητής τής νομικής. 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α Π Ο Ι Κ Ι Λ Α . 

Κ α τ α ν ά λ ω σ ι ς τ ο ύ ζύθου εν Γ ε ρ -
μανί α . Κατά τά παρελθόν έτος έν Γερμανία 
κατηναλώθη ζύθος 5,200,000,000 λιτρών. Έ-

άν υποθέσωμεν τόν ζύθον τούτον ρέοντα δίκην 
ποταμού, ούτος θά ρ έ ή μέρα ν καί νύκτα μέ 
593 κυβικά μέτρα τήν ώραν η 465 λί-
τρας τό δευτερόλεπτον. Είς έικαστον κάτοι-
κον τής Γερμανίας ή πόσις υπολογίζεται 
εις 105 λιτρών, συμπεριλαμβανομένων τών τε 
γυναικών καί παιδιών. 'Αναμφιβόλως οι άν-
δρες πίνουσι τό μερίδιον τών γυναικών καί 
τών πιδίων. Τινές διίσχυρίζονται ότι οι Γερμα-
νοί έξακολουθοϋντες κατά μέγα ποσόν πίναντες 
ζύθον, μετά παρέλευσιν χρόνου θά άποβλακω-
θώσιν. "Ολος σχεδόν ό ζύθος πίνεται έν τοις 
ζυθοπωλείοις όπου ό κοινωνικός (social Γερμανός 
διατρίβει έπί όλας ώρας έχων ενώπιον του συ-
στοιχίαν όλην φιαλών ζύθου. Εινε γνωστόν, ότι 
ό Γερμανός έχει τήν ίδίοφυιαν τοϋ συνετερισμοϋ 
(associaticn).Kατα τινα γερμανικήν ρήτραν, ό-
που συναθροισθώσιν έν τω αΰτώ τρεις Γερμανοί, 
άποτελοϋσι διά μιας τεσσαρας διαφόρους συνε-
ταιρισμούς· Έν τοις ζυθοποιλείοις έν Γερμανία 
αναπτύσσεται ό κοινωνικός βίος τών Γερμανών. 

Τ ό τ η λ έ Φ οι ν ο ν έ ν χρήσε ι ε ις 
τάς ' Ε κ κ λ η σ ί α ς . Οί "Αγγλοι έπεννόη-
σαν νέαν έφαρμογήν τοϋ τηλεφώνου. Έν Βίρμη-
χαμ τά τηλεφωνικά σύρματα συνεδέθησαν καί 
μετά τών Εκκλησιών καί τώρα ο πελάτης τοϋ 
τηλεφώνου δύναται ν' άκροάται καθήμενος έν τη 
οικία του, τής Έκκλσιαστικής μουσικής καί τοϋ 
κηρύγματος τών pssteur. 

Πλ ω τ ή ε κ κ λ η σ ί α δ ι ά τούς 
" Α γ γ λ ο υ ς ά λ ι εις . — Δεκάδες τινές 
χιλιάδων "Αγγλων αλιέων διαμένουσιν έν τώ 
πελάγει καί ένίοτε έπί πολλούς μήνας δέν έπα-
ναλάμπτουσιν εις τάς πόλεις η τά χωρία των, 
ώςτε δέν δύνανται νά συχνάζωσιν εις τήν Έκ-
κλησίαν καί νά άκροώνται τοϋ λόγου τοϋ Θεού. 

Πρός ίκανοποίησιν τής πνευματικής ταύτης α-
νάγκης τών αλιέων, οί ιεραπόστολοι έφίϋρον 
πλωτήν Έκκλησίαν. Ούτοι έποιήσαντο έκκλησιν 
πράς τοϋς πλουσίους υπέρ τοϋ θεαρέστου έ'ργου 
τής πνευματικής οικοδομής τών δυστυχών αΰ-
τών αδελφών. Έν ταύτνι τη περιπτώσει πολλοί 
διάφορα ποσά συνεισέφερον, ό δέ βαθύπλουτος , 
"Αγγλος Μίστι Βέστ πράς τοις άλλοις ποσοΐς · 
χοηαάτων έδώρισε τοις ίεραποστόλαις τήν θαλα-
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μηγόν του «Γοσχάσυνι». Τά εγκαίνια τής πρω-
τοφανούς ταύτης Εκκλησίας, έγραφεν ή έφημε-
ρίς «Δάϊλι Νιούς», έγένετο οΰ πρό πολλού χρό-
νου μετά πολλής επισημότατος. Τήν ίεροτελε-
στίαν έτέλει είς ίεροκήρυξ (pasteur),όστις διά 
τής θαλαμηγού περιήλθεν όλους τούς αλιευτι-
κούς σταθμούς καί τά έν τω πελάγει πλοία. 
Τήν ίεραποστολικήν του ταύτην περιοδείαν ήρ-
χισέν άπό τής Δυτικής ακτής τής 'Αγγλίας, 
έσκόπει δέ νά περιέλθη τήν Σκωτίαν καί είτα 
διερχόμενος τήν ανατολικήν άκτήν νά φθάση 
εις τόν λιμένα Γρίνσμον όπου θά αντικαθιστά -
το δι' ετέρου έκ τής ιεραποστολικής εταιρείας 
του άγίου 'Ανδρέου. Η πλωτή αύτη εκκλησία 
δύναται νά περιλάβη 1000 έκκλησιαζομένους. 

Πρός μετατροπήν τής θαλαμηγού εις έκκλησίαν 
έδαπανήθησαν 500 άγγλικαί λίραι, κατ' έτος 
δέ πρός διατήρησιν τής εκκλησίας απαιτούνται 
1000 λίραι στερλίναι 

Πλ ω τ ή π ό λ ι ς. 100,000 τών κατοίκων 
τής Καντώνης ζώσιν όχι έπί της ξηράς, άλλ' 
έντός λέμβων. Ό πλησιάζων τήν πόλιν ταύτην 
τής Κίνας έκ τής θαλάσσης νομίζει ότι εισέρχε-
ται εις πόλιν πλέουσαν, ολόκληρα τετραγωνικά 
μίλια δύναται τις, νά προχωρήση, χωρίς ν' άπαν-
τήση άλλο τι ή λέμβους πυκνώς άραγμένας 
κατά σειράς καί φάλαγγας, χωριζομένας διά 
στενών διόδων ή διωρύχων. Αί πλέουσαι αύται 
κατοικία·, χωροϋσι χιλιάδες οικογενειών έπ' αΰ-
τών γεννώνται χιλιάδες νηπίων, έπ' αΰτών άπο-
θνήσκουσι χιλιάδες παιδίων, ανδρών καί γυναι-
κών. Εκάστη λέμβος διαιρείται είς θάλαμον ή 
θαλάμους, (αναλόγως πρός τό μέγεθος αυτής) 
μαγειρείον, αϊθουσαν καί έκκλησίδιον ή θαλαμί-
σκον, όπου ϊσταται τό είδωλον τής οικογενείας. 
"Οχι μόνον δέ άνθρωποι άλλά καί κτήνη καί 
όρνιθες κατοικοϋσιν έν τνί αΰτη λέμβω, — ήτις 
υπενθυμίζει ούτω τήν κιβωτάν τοϋ Νώε. Δέν εί-
ναι δυσάρεστος ο τρόπος ούτος τής ζωής. 'Αντί, 
παραδείγματος χάριν, νά μετακομίζωνται άπό 
οίκίας είς οΐκίαν οί άνθρωποι, ό'ποις τό πράττο-
μεν ήμεϊς είς τήν Εΰρώπην, άλλάζουσι συνοικίαν 
μεταβαίνοντες έπί τής λέμβου. 

« Έ ν τ ώ Ά μ ε ρ ι κ α ν ι κ ώ π ε ρ ι ο δ ι-
κ ώ «Επιστήμη» άνέγνωμεν. τήν περιγραφήν 
πτώσεως κεραυνού τη 16 8βρίου 1889, έ-
χοντος σφαιρικάν σχήμα. Ό κεραυνός κατά τήν 
πτώσιν του λίαν ισχυρά έβρόντησε καί κατά 
τήν διάβασίν του άνέτρεψεν άρδην μίαν τηλε-
φωνίκήν γραμμήν μετά τών στηλών έχόντων 
ύψος 6 μέτρων. Οίκογένειά τις καταφυγοϋσα 
έν καιρώ τής καταιγίδος είς τινα πλησιέστα-
την πρός ένα στήλον τής τηλεφωνικής γραμμής 

οΐκίαν διηγεΐτο ότι ειδε πυρινην σφαΐραν μεγα-
λην ώς τό πορτοκάλλιον, χωρούσαν έκ τών συρ-
μάτων τής τηλεφωνικής γραμμής πρός τήν θύ-
ραν τής οίκίας, διελθοϋσα δι' αΰτής, έξελθοϋ-
σαν έκ τοϋ παραθύρου καί πεσοϋσαν έν τινι ά-
γρώ είς μακράν άπόστασιν κειμένω καί σβεσθεί-
σαν άνευ τίνος κρότου. Έν παιδίον παρ' ο ή 
σφαίρα διήλθεν ησθάνθη ίσχυρόν πόνον έν τοις 
άκροι; τών δακτύλων, ένό; δέ έργάτου ή χειρ 
έπί τινα χρονον διέμεινε παράλυτος. 

Κ α τ ά τάς τελευταίας άπογραφάς έν ταΐς 
Ηνωμέναις πολιτείαις τής Αμερικής ΰπάρ-

χουσι πλείον τών 16 πόλεων μετά πληθυσμού 
υπερβαίνοντος τάς διακοσίας χιλιάδας καί 42 
πόλεις μετά πληθυσμού άπό 50—100 χιλιά-
δων. Έκ τούτων τών 58 πόλεων δύο μόνον 
δέν έχουσιν ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους άν καί 
είναι πολυάνθρωποι εχουσαι άνά200χ.κατοίκων. 

Τό ά ρ χ α ι ό τ α τ ο ν δένδρον έν 
τη γη. Τό άρχαιότατον δένδρον έν τνί γη βλα-
στανει έν τώ' ίερώ τών 'Ινδών ορει Άμαρατού-
ρα παρά τήν Βιρμανίαν. Κατά τήν παράδοσιν 
τούτο τά δένδρον έφυτεύθη τό 288 έτος π. Χ. 
και ή ηλικία του άνέρχεται είς 2182 έ'τη. Ό 
"Αγγλος φυσιοδίφης Τζέμς "Εμμερσον Τένεντ 
έξετάσας τά δένδρον τούτο ώμολόγησεν ότ 
πράγματι εΐνε πολύ παλαιόν καί άναδιφήσας 
τούς υπό τών 'Ινδών ιερέων υποδειχθέντας πα-
πύρους άνέγνωσε τήν άκόλουθον περί τούτου τοϋ 
δένδρου άρχαίαν παράδοσιν. Ό Βούδας πιστεύ-
ων καί άπεκδεχόμενος τάς έκ τοϋ σύμπαντος 
αποκαλύψεις έσ συνείθιζε νά στηρίζηται είς τούτο 
τά δένδρον. "Ενεκα δέ [τούτου οί αρχαίοι τών 
'Ινδών ηγεμόνες έκ σεβασμού πρός αΰτά, διά 
διαθηκών άφιέρουν τώ πλησίον αΰτοϋ ναώ άπά-
σας τάς κτήσεις των, τά δέ πίπτοντα έκ τοϋ 
δένδρου φύλλα έπιμελώς περισυνελλέγοντο καί 
εφυλάττοντο έν τώ παρακειμένώ ναώ ώς ίερά. 
Τό άρχαιότατον έν Εΰρώπη δένδρον εινε ή βα-
σιλική δρϋς έν Βίνδζορ (Λονδίνω) περί ής λέ-
γουσιν ότι έχει ήλικίαν χιλίων έτών. 

Οί μ έ χ ρ ι τοϋδε υπό διαφόρων επι-
στημόνων γενόμενοι υπολογισμοί περί τής θερ-
μοκρασίας τοϋ ηλιος δέν έβασίζοντο έπί μιας 
καί της αΰτής θεωρίας. Έπ' έσχάτων ό Σα-
τηλιέ μετ' επίμονους έμβριθείς μελέτας καί υ-
πολογισμούς έπρΟσδιώρισε τήν θερμότητα τής 
έπιφανείας τοϋ ήλιου είς 7,600 βαθμών, τήν 
δέ τής φωτοσφαίρας αΰτοϋ είς Ολίγον άκόμη 
περισσότερον. 
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Πολλάκις έγράφη καί έπιστεύθη οτι ή Βα-
βυλών καί ή Ρώμη καί τό Πεκΐνον ήσαν αι μέ-
γισται πόλεις. Καί τω οντι ήσαν εις τήν έπο-
χήν των, άλλά τό σημερινόν Λονδΐνον υπερέχει 
ολας ταύτας κατά μέγαν βαθμόν. Κατά τάς 

τελευταίας στατιστικάς ή πόλις τού Λονδίνου 
περιέχει τόσας οικίας, δσους κατοίκους περιέ-
χει ή Λίβερπουλ, ή οιαδήποτε αλλη μεγαλό-
πολις τής 'Αγγλίας. Οί κάτοικοι τού Λονδί-
νου είνε ίσοι τόν αριθμόν μέ όλους τούς κατοί-
κους τής 'Ιρλανδίας, καί περισσότεροι ολοκλή-
ρου τού πληθυσμού τής Σκωτίας ! Έάν ΰποθέ-
σωμεν, οτι είς τών συνδρομητών τής «Αστρα-
πής» ϊστατο είς έν μέρος, ολοι δέ οί κάτοικοι 
τοΰ Λονδίνου διέβαινον άπ' έμπροσθέν του άνί 
100 είς έκαστον λεπτόν τής ώρας, άδιακόπωι 
ήμέραν καί νύκτα, θά έχρειάζοντο έως ού δια-
βώσιν όλοι, π έ ν τ ε ολας εβδομάδας ! ! Προ-
σέτι άν ΰποθέσωμεν οτι ό αυτός συνδρομητής 
μας άπεφάσιζε νά περιπατήση ολας τας όδούς 
τοΰ Λονδίνου, χωρίς νά διέλθη τήν αυτήν όδό 
δίς, καί δτι περιεπάτει 10 μίλια τήν ημέρα 
(δηλ. 2 1]2 ώρας) θά έχρειάζετο εννέα χρό-
νια πριν τάς περιπατήση ολας !! 

Τό Λονδϊνον περιέχει περισσοτέρους Παπι 
κούς παρ' οσοι είνε είς τήν Ρώμην, περισσοτέ-
ρους 'Ιουδαίους παρ' οσοι είνε είς ολην τήν Πα 
λαιστίνην, καί περισσοτέρους Σκώτους παρ' ό 
σοι εινε είς τό Άβερδίν ! καί διπλάσιους κα 
τοίκους παρ' οσους έχει ολη ή 'Ελλάς συμπερι 
λαμβανομένων καί τών Σποράδων νήσων !! κα 
όμως ή τάξις διατηρείται μόνον δι' άστυνομι 
κών κλητήρων ! 

γοστάσιον, υπήγε νά γεύματίση προσκληθείς 
υπό φίλου του τινός. 'Εν ώ έκάθηντο είς τήν 
τράπεζαν, ή οικοδέσποινα έσήκωσε μίαν πιά τα ν 
μέ φαγητά καί τήν προσέφερεν είς τούς άλλους 
συνδαιτυμόνας κατά σειράν καί ή πιάτα έπαιζε 
διάφορα εκλεκτά τεμάχια έν οσω ήτο είς κί-
νησιν ! 

Είς όλα ταύτα τά περιστατικά, ύπήρχον μι-
κρά πολύ μικρά όργανα κεκρυμμένα εντός τών 
ρηθέντων αντικειμένων ούτως ώστε άμα τά ήγ-
γιζέ τις, τά όργανα έτίθεντο είς κίνησιν και 
ήρχιζον νά παίζουν διάφορα μουσικά τεμάχια 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ 

Τό ήλιακόν ώρολόγιον τοΰ βασιλέως τού Ίσ-
ραήλ "Αχαζ εινε τά πρώτον ώρολόγιον τό όποι-

ον μνημονεύεται έν τη ιστορία. Οι 'Οβελίσκοι 
τών Χαλδαίων έχρησίμευον ώς γνώμονες, άλλά 
τό δεύτερον ήλιακόν ώρολόγιον, όπερ αναφέρε-
ται είς τήν ίστορίαν, είνε τό ήμικύκλιον τοΰ 
Χαλδαίου 'Αστρονόμου Βερόζου 450 Π. Χ. 

Ή κλεψύδρα, ήτοι ώρολόγιον δι' ύδατος, 
είνε τό κατόπιν έπινοηθέν έργαλεΐον πρός κατα-
μέτρησα τοΰ χρόνου. 'Αλλ' οιοσδήποτε καί άν 
ήτο ό εφευρέτης τών ωρολογίων, ταύτα ετέθη-
σαν είς τάς εκκλησίας μόνον κατά τάς άρχά-
τοΰ 12ου αιώνος Μ. Χ. έπί τής βασιλείας Έρς 
ρίκου τοΰ 4ου, σύνταξις δέ ώρίσθη είς τόν 'Ε-
πίσκοπον τοΰ άγιου Στεφάνου διά νά τηρη ε'.-
καλήν κατάστασιν τό ώρολόγιον, τό όποιον είς 
χε 'τοποθετηθη είς τήν αΰλήν τού Παλατιού 
τού Οΰεστμίνστερ έν Λονδίνω. 

Τό 1320 ό ηγούμενος Ούάλινφορδ έτοποθέ-
τησεν ώρολόγιον είς τό μοναστήριόν του, τά ο-
ποίον έδείκνυε τάς ώρας, τάς κινήσεις τοΰ ηλί-
ου, τάς μεταβολάς τής σελήνης, τάς παλίρροι-
ας κλπ. 

Τό 1340 ό μοναχός Πέτρος Ράϊτφουτ κατε-
σκεύασεν έν ώρολόγιον, τό όποιον διατηρείται 
μέχρι σήμερον είς τό μουσεΐον τού Σάουθ Κέν-
σιγκτον έν Λονδίνω. 

Τό ώρολόγιον τοΰ Στρατσβούργου ήρχισε τά 
1352 καί έτελείωσε τό 1574 υπό Κονράδου 
Δεσποτίου. 

Η χρήσις τοΰ εκκρεμούς πράς έξασφάλισιν 
τής άκριβείας έτέθη είς χρήσιν κατά πρώτον 
υπό τοΰ Γαλιλαίου τό 1648, ή δέ άγκυρα ή 
χρησιμεύουσα πράς τακτοποίησιν αυτού έπενοή-
θη υπό τού Δέννισον, νΰν δέ λόρδου Γκρίμθορπ 
διά νά χρησιμεύση διά τόν πύργον τής Βικτω-
ρίας είς τό Βουλευτήριον, τό 1824. 

Ή πρόοδος τής ωρολογοποιίας κατά τά τε-
λευταία 40 έτη συνίσταται είς τήν τελειότητα 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α Κ Ι Β Ω Τ Ι Α 

Είς τήν Γενεύην τής 'Ελβετίας μία από τάς 
κυριωτέρας βιομηχανίας είνε ή τών μικρών μου-
σικών κιβωτίων ή ό ρ γ α ν έ τ τ ω ν . Χιλιάδες 
ανδρών, γυναικών καί πα ιδίων έργάζονται είς 
τά εργοστάσια τών παιγνιδιών τούτων. Κύριος 
τις ό'στις έπεσκέφθη έν τών εργοστασίων τού-
των, λέγει δτι οταν έκρέμασε τόν πΐλόν του είς 
έν καρφίον, αμέσως ήκουσε μίαν μελωδίαν προ-
ερχομένης άπά τό καρφίον. "Οταν έστησε τήν 
ράβδον του είς μίαν θήκην, ή θήκη ήρχισε νά 
έκδίδη μελωδίαν. 'Εκάθησεν είς κάθισμα καί 
τά κάθισμα έπαιξεν έ'να κ ο μ μ ά τ ι ! "Εγρα-
ψε τά όνομά του είς τό βιβλίον τών επισκέψε-
ων, καί καθώς έβούτησε τήν πέναν είς τά με-
λανοδοχεΐον, τό μελανοδοχεΐον ήρχισε νά άνα-
κρούη έμβατήριόν τι ! Άναχωρήσας από τό έρ-
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τής συμμέτρΐας μάλλον παρά εις νέαν τινά έ-
φεύρεσιν, διότι καί αυτό τά χόρδισμα άνευ 
κλειδιού έπενοήθη πρά 50 καί έπέκεινα ετών. 

Είς τήν έκθεσιν τού 1885 έν Λονδίνω ό 
Κένδαλ καί Δέντ εξέθεσαν νέαν έφεύρεσιν ώρο-
λογίου μέ δύο πρόσωα βλέποντα αντιθέτως έ-
καστον καί τόν μηχανισμόν μεταξύ αυτών. Έπί 
τοΰ ενός δέ προσώπου έσημειοΰντο αί παλαιαί 
διαιρέσεις τών 12 ώρών καί έπί τού άλλου ή-
το κύκλος φέρων 24 διαιρέσεις. "Ηδη κατασκευ-
άζονται ώρολόγια δεικνύοντα διά διαφόρων 
δεικτών τά δευτερόλεπτα, τά πρώτα λεπτά τής 
ώρας, τάς εβδομάδας, τούς μήνας, τάς ώρας 
τού έτους καί αυτά τό έτος ! 

ς Π Ο Γ Γ Α Ρ Ι Α 

Ολοι οί άναγνώσται τής «Αστραπής» έ-
χουν ιδεί καί ψηλαφίσει καί μεταχειρισθη σπογ-
γάρια, άλλ' αρά γε ήξεύρουν καί τί είνε τά 
σπογγάρια ; 

Έπί πολύν καιρόν οί άνθρωποι τά έθεώρουν 
ώς φυτά, άλλ' απεδείχθη δτι είνε ζώα τά ό-
ποια προσκολλώνται είς βράχους είς τόν πυθ-
μένα τών θαλασσών καί συλλέγονται υπό τών 
σπογγαλιέων. 

"Οταν κατά πρώτον έξαχθώσιν είνε χρώμα-
τος σκοτεινού, καί γλοιώδους συστάσεως," ομοι-
άζοντα μέ σηκότιον βοός. Συνίστανται έκ δι-
κτυωτοΰ τίνος σκελετού, έκ νημάτων λεπτών 
και σκληρών, τά όποια σχηματίζουν πολυπλη 
θεΐς όπάς μεγάλας καί μικράς. Τά νήματα 
ταύτα καλύπτονται υπό γλοιώδους ουσίας, 
ταν ό σπόγγος είνε ζών, τό ύδωρ δέ διέρχεται 
άκωλύτως διά τοΰ ολου σκελετού, καί έκ του 
ύδατος τούτου λαμβάνει ό σπόγγος τήν τρο-
φήν του, η οποία είνε άναλελυμένη εις τό Θα-
λάσσιον ύδωρ, δι' απορροφήσεως. 

Άφ' ού οί σπόγγοι αποσπασθούν των 
πετρών καί φερθούν είς τήν επιφάνειας κρύ-
πτονται είς ξηράν άμμον έως ού τό γλοιώδες 
μϊγμά των σαπη, κατόπιν δέ βάλλονται εις 
κλωβίον συρματερόν καί άφίνονται είς τήν θά-
λασσαν έως ού καθαρισθούν εντελώς άπ' αυτό 

Οί λεπτότατοι καί κάλλιστοι σπόγγοι άλι-
εύονται είς τήν Μεσόγειον καί εκείθεν μεταφέ-
ρονται είς ολα τά μέρη τού κόσμου. 

Είς τήν σπογγαλιείαν ένασχολοΰνται χιλϊά-
δες ανθρώπων έκ τών Σποράδων νήσων, τής 

Υδρας, τών Σπετσών, τής Αίγίνης, του Πο-
ρου καί τοΰ Κρανιδίου. 

Οι ΙΑΠΩΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ 

Οι Ιάπωνες όδοντοιατροί έκβάλλουν τούς ο-
δόντας μεταχειριζόμενοι ώς μόνα εργαλεία τόν 
λιχανόν καί τάν αντίχειρα. Διά νά αποκτήσουν 
δέ τήν έπιτηδειότητα ταύτην καθυποβάλλοντα'· 
είς έκτεταμένην γύμνασιν υπό τών διδασκά-
λων των όδοντοϊατρών. 

Καί πρώτον μεν γυμνάζονται είς τό νά εξά-
γουν ξύλινα καρφία έμπηγμένα είς σανίδας ε-
λαφρώς, έπειτα στερεωίτερον καί τελευταΐον 
σφυρηλατημένα. "Οταν δέ οί μαθητευόμενοι κα-
τορθώσουν νά εξάγουν ταύτα διά μιας μόνης 
προσπαθείας καί χωρίς νά κουνιθη ή σανίς, τότε 
τοις εμπιστεύονται τάς. σιαγόνας τών ανθρώ-
πων άλλά μετά τοιαύτην γύμνασιν κανείς ο-
δούς δέν δύναται ν' άντισταθη είς αυτούς, ας 
είνε καί ό μεγαλείτερος τραπεζίτης ! 

Είνε δ; καί ταχείς είς τήν έκρίζωσιν τών ο-
δόντων οί 'Ιάπωνες όδοντοίατροί· διότι εντός 
τριάκοντα δευτερολέπτων τής ώρας είς τοιούτος 
ιατρός δύναται από τοΰ στόματος ένός άνθρω-
που εξ οδόντας νά έκβάλη χωρίς νά έκβάλη 
τούς δύο του δακτύλους έπ' αυτού. 

Νεώτερος τις συγγραφεύς κατατάττει τούς 
άναγινώσκοντας ώς έξής. 

1) Εις Σ π ό γ γ ο υ ς , οί όποιοι απορροφούν 
πάν ο,τι άναγινώσκουν,καί τό επιστρέφουν σχε-
δόν είς τήν αυτήν κατάστασιν, μόνον ολίγον ά-
κάθαρτον. 

2) Είς Ά μ μ ό μ ε τ ρ α, οι όποιοι δέν α-
ποδίδουν τίποτε άπά ό'σα άναγινώσκουν, καί 
διέρχονται τά βιβλία μόνον καί μόνον διά νά 
άπεράσουν τόν καιρόν των. 

3) Είς δ ι υ λ ι σ τ ή ρ α ς, οί όποιοι κρα-
τοΰν μόνον τά κατακαθίσματα εκείνων, τά ό-
ποια άναγινώσκουν καί 

4) Είς ή θ ι κ ο ύ ς ά δ ά μ α ν τ α ς, οί ό-
τοΐοι είνε σπάνιοι οσον καί χρήσιμοι. Οί τοιοΰ-
τοι άναγνώσται ού μόνον ωφελούνται άπά όσα 
αναγινώσκουν, άλλά βοηθούν καί άλλους νά ω-

φεληθούν έξ αυτών. 
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'Η έν Τονκίνω της 'Ιαπωνίας Βιβλιοθηκη 

Ό Τανάκα λόγιος Ίάπων διευθυντής τής έν Τον 
κίνω βιβλιοθήκης, έδημοσίευσεν εν τινι έφημερίδι 
τής Νέας Ίόρκης περιέργους λεπτομερείας περί 
τής υπ' αΰτοϋ διευθυνομένης βιβλιοθήκης.— Η 
έν Τονκίνω βιβλιοθήκη ίδρύθη τά 1872 καί κεί-
ται έν τινι άποκέντρω τής πόλεως συνοικία έν-
τός μιας λαμπράς δενδροστοιχίας. Ή αίθουσα 
τής αναγνώσεως διαιρείται είς τρία τμήματα, 
το τών γεωγραφικών χαρτών καί πινάκων, το 
άνδρώον καί τό γυναικειον, πρός χρήσιν τοϋ δη-
μοσίου υπάρχουσι δύο κατάλογοι τών βιβλίων. 
Έκ ταύτης τής βιβλιοθήκης δύναται τό δημό-
σιον νά δανείζηται έπί ένεχείρω βιβλία πρός ά-
νάγνωσιν οίκος. Τήν βιβλίοθήκην περιέχουσαν 
περίπου εκατόν χιλιάδας τόμων 'Ιαπωνικών καί 
Κινεζικών συγγραμμάτων καί 26 χιλιάδες εΰ-
ρωπαϊκών, κατ' έτος έπισκέπτονται κατά μέ-
σον ό'ρον 340 χιλιάδες άναγνώσται. Ιστορικά 
καί γεωγραφικά βιβλία άναγινώσκονται 254 
τοϊς εκατόν, φιλολογικά καί μυθιστοοικά 21 
τοϊς εκατόν, έπιστημονικά και ιατρικά 17 τοΐς 
εκατόν, πολιτικά 13 τοις εκατόν. 

Τό έν Τονκίνω αΰτοκρατορικόν πανεπιστήμιον 
έχει βιβλιοθήκην αποκλειστικώς διά τούς' κα 
θηγητάς καί φοιτητάς. Έν 'Ιαπωνία υπάρ-

χουσιν άκόμη οκτώ μεγάλαι δημόσιαι βιβλίο-
θήκαι, δέκα ίδιωτικαί καί πλήθος πολύ άνα-
γνωστηστηρίων, ά'τινα δανείζουσιν έπί μικρά αμοι-
βή διάφορα μυθιστορήματα. Έν τη πόλει Τον 
κίνω υπάρχουσιν 60 τοιαύτα αναγνωστήρια. 

Πόσα χρήματα δαπανώσε 
τα διάφορα κράτη διά τήν συντήρησιν 

τών έπι τών έξωτερικών υπουργείων. 

Γίνεται δήλον έκ τής ακολούθου στατι-
στικής τινών κρατών. Ή Γερμανία δαπα-
νά πλέον τών 17 εκατομμυρίων ,ή'Αγγλία 16 έ-
κατομ., ή Γαλλία 14 εκατ., ή 'Ρωσσία 10 έκ., 
ή 'Ιταλία 10 έκ., αί Ήνωμέναι πολιτεΐαι τής 
'Αμερικής 8 εκατ., ή 'Ισπανία 5 εκατ. "Απα-
σαι αί πεπολιτισμέναι δυνάμεις δαπανώσι 
κατ' έτος 100 εκατ. φράγκων μονον διά τήν δι-
πλωματίαν. 

Ο ι λύκοι έν Ρωσσια. 
Έν τώ κυβέρνείω τοϋ Νοβγορόδου εντός ενός 

έ'τους οί λύκοι ίρπασαν 3,481 πρόβατα καί 
17,000 μικρότερα κατσικίδια, ζώα αξίας 137 

χιλιαδων ρουβλιων. Εν τω κυβερνειω Σιαμαρας 
οί λύκοι προΰξένησαν ζημίαν 300 χιλιάδων 
ρουβλίων. 

Ό βάμβαξ έν Ά μ ε ρ ι κ η 
'Οσημέραι ή τιμή τοϋ βάμβακος καταπίπτει 

ένεκα τής αφθόνου παραγωγής του καί τής 
κατά μέγα ποσόν διαθεσίμου άποθηκεύσεώς του. 
Πολλοί τών έν 'Αμερική βαμβακοπαραγωγών 
λαμβάνοντες υπ' όψιν τήν οσημέραι κατάπτω-
σιν τών τιμών τοϋ βάμβακος καϊ μή δυνάμενοι 
νά άπαντήσωσι τά διά τήν καλλιέργειάν των 
έξοδα έτράπησαν είς έτέρας επιχειρήσεις. 

Έϋρεσις μεταλλείων. 
Έν τω Γαλλικώ Κόγγω ευρέθησαν πλούσια 

μεταλλεία χαλκοϋ κείμενα παρά τάς πηγάς 
τοϋ ποταμοϋ Λουδίμα-Νιόδα, άπέχοντα δέ 
δύο ημερών όδόν άπό τοϋ Στεφανιεβίλ. Τό με-
ταλλεΐον τούτο περιέχον πολύν μαλαχίτην τέως 
εξεμεταλλεύετο υπό 350 περίπου νέγρων κατ' 
άρχαίκον τρόπον. "Οπως άνεύρωσι τήν φλέβα 
τοϋ μαλαχίτου οί νέγροι διά ξυλίνων έργαλείων 
άνώρυσσον φρέατα ενός μέτρου κατά τήν διά-
μετρον καί τεσσάρων μέτρων βαθέα. Τά μέ-
ταλλον άφοϋ τό έθριβάλιζον, τό άνεμίγνυον 
μετ' άνθράκων καί έπιθέτοντες αΰτά έπϊ τών 
σιδηρών δίσκων έπί τής πυράς άνέμενον έως 
ού διαλυθη, μετά ταύτα έκ τών δίσκων αμέ-
σως έ'χυνον αΰτά εντός λάκκων ορυχθέντων έν 
τη γη καί επιμελώς κατασκευασμένων. 

Ευρεσις υδραργύρου. 
Ή έφημερϊς τής Πετρουπόλειως Γ ρ α σ δ α-

ν ή ν έδημοσίευσεν ού πρά πολλοϋ ότι έν τω 
κυβερνείω Έκατερινοσλάβης (Ρωσσίας), Καύ-
κασο) καϊ Δαγεστάν ευρέθησαν ικανά στρώματα 
υδραργύρου. Μέχρι τοϋδε ό υδράργυρος σπα-
νίου εύρίσκετο έν Ρωσσία, έν δέ ταΐς άλπικαϊς 
χώραις, μόνον έν τη 'Ισλανδία, Αύστρία, Ή-
νωμέναις Πολιτείαις καί 'Ισπανία άπαντώσι 
κατ' ολίγον η μέγα ποσόν στρωματα αΰτοϋ. 

Παραγωγή ζώων έν Βρασιλεα. 
Έν τω 16ω αίώνι είσήχθησαν είς Βρασιλίαν 

οκτώ άγελάδες καϊ είς βοϋς, έξ αΰτών μέχρι 
τοϋ νύν παρήχθησαν έν τη 'Αργεντινή δημοκρα-
τία περίπου 80 εκατομμύρια. 
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Τ Α . Τ Ρ Ι Α . ΑΝΘΗ 
(Δ ι ή γ η μ α). 

Άναγνώστα, ή ερωμένη σου σέ έξαπατα 
θά διαμαρτυρηθης, θά είπης, ό'τι είμαι αΰθάδης 

Διατϊ νά μέ έξαπατα; 
Δέν εΐμαι νέος, ώραΐος, κομψός, ευφυής, πλού-

σιος; 
Δέν έχει τήν εΰχαρίστησιν βαδίζουσα παρά τ 

πλευρόν μου, ν' άκούη φθονερούς ψιθυρισμούς έκ 
μέρους τών άλλων γυναικών; 

Χθές τό εσπέρας άκόμη, ότε τη έξέφραζον το 
προς - αυτήν πάθος καί αίσθημα μου, δεν μοί ώμ 
κίζετο γονυκλινής αίοινίαν πίστην καί έρωτα, φε-
ρούσα περϊ τόν λαιμάν τό έκ μαργαριτών καϊ σαπ-
φείρων περιδέριον, όπερ τη έδώρησα έξ έΰγνωμο-
σύνης, διότι έχει τοϋς οδό νταςτόσον λευκούς κ« 
τοϋς οφθαλμούς τόσον γλυκείς! 

Δέν εΐνε άνάγκη, άναγνώστα, νά μοί εϊπη 
τοιαύτα, διότι οΰδέποτε έσκέφθην νά παραγνωρί 
σω τά προτερήματα, ών είσαι πεπροικισμένο: 
Ε ι σα ι 'Ηρακλής, 'Αλκιβιάδης, Γοργίας, περισσο-
τερον άκόμη, άλλ' όμως 

Ή ερωμένη σου σέ έξαπατα. 
Σέ λατρεύει, διότι είσαι άξιος λατρείας και 

συμφωνώ καθ' ολοκληρίαν, ότι είναι έκ φύσεως 
τόσον ένάρετος ό'σον έρωτόληπτος, καί ότι υφί-
στασαι φοβεράν βάσανον άπό τάς τύψεις τής συν 
ειδήσεώς της, όταν καταφιλη μέ τούς περιπαθε 
στέρους ψιθύρους χείλη, τά οποία δέν εΐνε ίδικα 
σου. 'Αληθώς υποφέρει πολύ ή δυστυχής, διότι 
εΐνε έπίορκος καί δέν δύνασαι νά φαντασθης τού 
τρόμους, έκ τών οποίων παρακολουθείται ή προ 
δοσία· εΐναι άληθής μάρτυς, λέγουσα είς άλλ* 
ο,τι λέγει είς σέ, άλλ' όμως σέ άπατα,σέ άπατα 

Έν τούτοις μή στενοχωρείσαι τόσω πολύ, δι 
ότι ατύχημα παρόμοιον δέν εΐνε τόσω μέγα δι 
ϊ'καστον, όταν ηνε διά πάντας κοινόν. Ή τύχη 
σου εΐνε, όπως ή τύχη πάντων. "Οπως έξαπατα 
σέ ή ερωμένη σου, ομοίως καί άλλοι έξαπατών-
ται άπό τάς ίδικάς των, διότι ό'λαι αί γυναίκες 
όμοιάζουσιν ώς πρός τήν άπιστίαν. 

'Αλλ' έάν ηνε άπιστοι, δέν εΐνε ίδικόν των τό 
λάθος. 

"Οχι, πταίει δι' αΰτά ή σουλτάνα Άμαλαϊδέ, 
η οποία περιεπάτει προ πολλών έ τών ένα πρωί 
είς τόν κήπον τοϋ γόητος Ζεσκαδούο. 

* * Υ 
Ή Άμαλαϊδέ άναπνέουσα τήν δροσεράν αύ-

ραν είπεν είς τόν μάγον : 
—Εΐνε άλήθεια,ότι μέχρι τοϋδε έφάνην άγνώ-

μων καϊ σκληροκάρδιος πρός σέ καϊ έχεις δίκαιον 
νά παραπονήσαι δι' αΰτό. Έκτος τοϋ ό'τι μετα-
μορφώνεσαι, χάρις είς τήν μαγικήν σου τέχνην, 
είς τόν ώραιότερον άνδρα, όστις ομοιάζει μέ τήν 
ωραιοτέραν γυναίκα τοϋ κόσμου, έκτος τοϋ ότι 

προφέρεις λέξεις τόσω παθητικάς, ώςτε δύναν-
ται νά συγκινήσουν καρδίαν κλεισμένην είς στή-
θος μαρμάρινον, μοϋ προσέφερες καϊ πολύτιμα 
δώρα, τά όποια κάμμία έως τοίρα ούτε απέκτη-
σεν, ούτε θ' άποκτήση. Είς σέ χρεωστώ τήν ά-
πόκτησιν τοϋ μαργαρίτου, ό όποιος, όταν θέλω, 
μεταβάλλεται κατά τήν έπιθυμίαν μου είς αστέ-
ρα, ό όποιος στολίζει μέ τήν λάμψιν του τήν ώ-
ραίαν μου κόμην η 'είς χρυσοποίκιλτον κάθισμα, 
φερόμενον υπό αγγέλων, οί οποίοι ΐπτανται 
πρός τόν οΰρανόν. Δι' έμέ έδημιούργησας άόρα-
τον άηδόνα, ή όποία μέ λέξεις μελωδικωτέρας ά-
πό όλα τά κελαδήματα τραγωδεΐ αιωνίως επαί-
νους διά τό ώχρόν ρόδον, τό οποίον άνθίζει υπό 
τά πάτημα τοϋ αριστερού μου ποδός. Καϊ ότε μί-
αν ήμέραν διέβαινον άπό άγρόν μαργαριτών, βα-
ρυνθείσα τήν μονοτονίαν τοϋ λευκού χρώματος, 
έξέφρασα τήν έπιθυμίαν νά ϊδω) άλλο χρώμα ολί-
γον έρυθροϋν, εΐχες τήν καλωσύνην νά μοί πα-
ρουσιάσης είς μίαν μόνην πρω'ί'αν πλήθος άπει-
ρον νέοιν θεραπόντων καϊ νεαρών θεραπενίδων έν-
δεδυμένων ένδύματα κοκκινωπά, ώστε ή γή μέ-
χρι τοϋ ορίζοντος έφαίνετο ώς νά ήτο γεμάτη ά-
πό παπαρούνες. Παρόμοιαι φιλοφροσύναι εΐναι ί-
καναϊ νά μαλάξουν τήν σκληροτέραν καρδίαν, καί 
σέ βεβαιώ, ότι δέν άπέχει πολύ ή ημέρα, καθ' 
ήν ή καρδία μου θά σοϊ ανήκει έξ ολοκλήρου. 
Μόνον σέ παρακαλώ μαζή μέ τάς τόσας χάριτας, 
νά μοί κάμης άκόμη μίαν, νά ίκανοποιήσης δηλ. 
άν δύνασαι τήν έπιθυμίαν,ή όποία μέ κατέλαβεν. 

—Καϊ διατί, ώραία μου Άμαλαϊδέ, δέν θά 
ήμην ικανός, άφοϋ πρόκειται ν' άπολαύσο) μέ 
αΰτό τήν γλυκύτητα, ήτις ρέει από τά χείλη 
σου, όπως τά μέλι άπό τήν διαρραγείσαν κυψέ-
λην; Είπέ μου τήν έπιθυμίαν σου καί οιαδήπο-
τε καί άν ηνε, θά υπακούσω τυφλώς, θά τήν εκ-
τελέσω προθύμως. 

Ή Άμαλαϊδέ σιωπώσα έστέναξε. 
—Δέν αρνούμαι,οτι τά άνθη τοϋ κήπου αΰτοϋ 

όπου καθ' έκάστην άναπνέομεν τήν πρωϊνήν δρό-
σον, εΐνε πολύ ώραΐα καί έ'χουσινώραίαν εΰωδίαν. 
Άλλά φεϋ! εινε ϊασμοι, λείρια, ίάκινθοι καϊ άν-
5η παρόμοια ανθίζουν σχεδόν είς όλους τούς κή-
πους καί άν κόψω εν άπό αΰτά, άλλη γυνή κα-
τόπιν άπό έμέ δύναται νά κόψη καϊ αΰτή όμοια. 
Επεθύμουν λοιπόν νά κατορθώσης διά τής μα-
γικής σου τέχνης ν' ανθίσουν ά'νθη, άτινα οΰδε-
μία άλλη χείρ εκτός τής ιδικής μου, νά δύνηται 

να τά άποσπάση άπό τό στέλεχος των, και τά 
οποΐα όταν άπαξ κοπώσι, νά μή άνθίζουν καί 
πάλιν ποτέ, άλλά νά ωσιν ολίγον μόνον καιρόν. 
Ανθη, άτινα νά θέλγουν μόνον τό βλέμμα 
μου καί νά μεταδίδουν τό άρωμα των μόνον 
ίς τά χείλη τά ιδικά μου. 

—-Ή έπιθυμίασου εΰκόλως δύναται νά πραγ-
ματοποιηθη· αληθώς έπερίμενα άλλην μεγαλει-
τέραν άπαίτησιν, άφοϋ άπό τήν έκπλήρωσιν 
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ταύτης έξηρτάτο ή πρός έμέ άγάπη σου. Άκολού-
θησόν με μέχρι τού βάτου εκείνου καί θά ίδης 
τρία αξιοθαύμαστα άνθη,άτινα άνθρώπινον βλέμ-
μα σπανίως βλέπει. Θά έκλέξης τό έν από τό 
τοία αυτά άνθη καί εκείνο τό οποίον θά δρέψης 
δέν θά άνθιση πλέον έπί τής γής. 

—Τί ! έκτων τριών τό έν μόνον θά δρέψω; 
—"Αχ! ή μαγική μου δύναμις έχει καί τά ό-

ρια της· 
—Θά περιορίσω λοιπόν τήν έπιθυμίαν μου, 

θά αρκεσθώ είς τό έν. Άλλά σπεύσε, πήγαινέ 
με γρήγορα είς τό μέρος έκείνο. * * * 

Ότε έφθασε πλησίον τών ανθέων ή Άμαλα-
ϊδέ έμεινε κατάπληκτος· ο,τι έβλεπε,τήν έθελγε, 
τήν έμάγευε. 

Τό πρώτον άνθος μέ φύλλα όμοια,μέ σμάραγ-
δον ήνοίγετο ευρύ, ύπερήφανον, ώς η ηώς, ή οποία 
ώμοιάζει μέ εύρυπέταλον ρόδον, καμοίμένον άπό 
χρυσόν καί χιόνα. 

—"Ω! πώς ονομάζεται τό άνθος αυτό; ήρώ-
τησεν έκθαμβος ή Άμαλα'ίδέ. 

Ό μάγος άπεκρίθη : 
—-Κ α λ λ ο ν ή . 
Τό δεύτερον άνθος πάλλον καί κινούμενον, ώς 

εί έμαίνετο καταιγίς, είχε τήν έρυθρότητα καί 
θερμότητα του ηλίου, έθελγε καί έπροξένει φρί-
κην· ό κρατών αυτό ήσθάνετο ήδονήν καί όδύνην. 

—"Ω! πώς ονομάζεται τό άνθος αυτό; ήρώ-
τησεν έκστατική ή Άμαλα'ίδέ. 

—" Ερως. 
Τό τρίτον άνθος ήτο σοβαρόν, λευκάν ώς παρ-

θένος' νεάνις, λευκά ένδεδυμένη. Ώμοίαζε μέ 
κρίνον καθαρόν, μελαγχολικόν, ό όποιος ήτο κα-
μωμένος άπό μεγαλεΐον καί άρετήν. 

—"Ω πώς ονομάζεται τό άνθος αυτό; ήρώ-
τησε καί πάλιν ή Άμαλα'ίδέ. 

Ό γόης άπεκρίθη: 
— Π ί σ τ ι ς . 

* * ¥ 
Τότε ή Άμαλα'ίδέ έγένετο σκεπτική καί μέ 
βλέμμα ρεμβώδες ήρώτησε: 

—Λοιπόν δύναμαι νά εκλέξω έν άπό αΰτά 
τά τρία άνθη; 

—Ναι, ώραία μου, εϊπεν ό μάγος. 
—Καί άν κόΊω τό ποώτον άνθος τί θά συμ-

—Αυτό δέν θ' ανθίση πλέον ! 
—Θέλεις νά εΐπης, οτι θά εκλείπη άπό τόν 

κόσμον ή καλλονή. 
—Θά έκλειψη τώ οντι. 
—Πώς! καί εγώ δέν θά είμαι είς τά μέλλον 

ώραία; 
—Θά είσαι άσχημος καί σύ, άλλ' εγώ θά ε-

ακολουθώ νά σ' άγαπώ. 

—Τά πείραμα αυτά δέν θά κάμω ποτέ· δέν 
θά έγγίσω τό άνθος αϋτό. 

Καί έπλησίασε πρός τό δεύτερον. 
—Καί άν κόψω αϋτό τί θά συμβη; ήρώτησε. 
— Δέν θά άνθιση πλέον. 
Θέλεις νά ειπης, δτι δέν θά υπάρχη πλέον έ-

ρως εις τόν κόσμον. 
—Καί εγώ θά παύσω νά σέ άγαπώ, θα έξα-

κολουθης όμως νά ήσάι ωραία. 
—Είς τί τότε θά χρησιμεύη ή καλλονή, οταν 

δεν θά δύναται νά σαγηνεύη οφθαλμούς; "Α! 
όχι τό άνθος αυτό δέν θ' αποφασίσω νά τά έγ-
γίσω. 

Καί έσταμάτησε προ τού τρίτου άνθους. 
Καί άν κόψω τόν κρίνον αυτόν, τί θά συμβη; 

ήρώτησε σύννους ή Άμαλιαδέ. 
—"Οπως καί τάλλα, δεν θ' άνθιση πλέον. 
—Θέλεις νά εΐπης, οτι δέν θά ΰπάρξη πίστις 

πλέον είς τόν κόσμον, καί δτι κάμμία γυνή είς 
τά μέλλον δέν θά είνε σταθερά είς τον έραστήν 
η είς τόν σύζυγόν της. 

—Σύ ή ίδία θά καταπατήσης τούς ορκους 
σου, άλλά θά έξακολουθης νά ήσαι ώραία καί α-
ξιολάτρευτος. 

Μετά τινα σκέψιν προσέθηκε μειδιώσα ή Ά-
λαλαϊδέ.: 

—"Ε ! λοιπόν! Σκέπτομαι, δτι μεταξύ δύο 
κακών πρέπει νά προτιμά τις τό μικρότερον καί 
έπειτα ή ιδιοτροπία μου μέ ωθεί νά κόψω τά τε-
λευταΐον άπό τά τρία άνθη 

Καί έκοψε τόν λευκόν κρίνον τον μελαγχολι-
κόν· τόν κρίνον, οστις ήτο καμωμένος άπά α-
γνότητα καί άρετήν. Ό μάγος κατ' αρχάς έπε-
δοκίμασε τήν έκλογήν, διότι ή Άμαλα'ίδέ τήν 
ίδίαν έσπέραν έξηπάτησε τόν Σουλτάνον, άλλά 
κατόπιν έφάνη όλινώτερον ευχαριστημένος, ο'τε 
μετά τρεις ήμέρας ή Άμαλαίδέ, πάντοτε ώραία 
καί θελκτική,εγκατέλειπε τά παλάτια,τούς κή-
πους καί τάν μάγον αυτόν, πρός τάν οποίον ώ-
φειλε τόσα, διά νά άκολουθήση νεαρόν έπαίτην, 
ρακένδυτων, άλλά θελκτικόν, όστις διαβαίνων υ-
πό τά παράθυοά της, τη έστειλεν άπά τά ροδο-
κόκκινα χείλη του τρυφερο' φίλημα. 

(Έκ τού Γαλλικού) Χ. Κ. 

E Y Τ Ρ Α Π Ε Λ Α 

Σπύρο, λέγει ό κύριος πρός τάν θαλαμηπόλον 
του, θ' αναχωρήσω διά μερικάς ήμέρας, άν έλθη 
ό έξάδελφός μου καί μέ ζητήση, είπέ του δτι 
θά επιστρέψω τήν Τετάρτην. 

— Καί άν δέν έλθη, αφέντη, τί νά τού 'πώ ; 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΝ 

ΟΜΟΝΟΙΑ 

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

|| 
ΚΑΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

Αίθουσα Αΐ'Οουσα 
Μαγειρική αρίστη Κρέατα βιδέλων 

Βούτυρα παχέα καί άνό- καί άμνών άριστης 
θευτα. Έλαια καθαρά. καταγωγής. 
Οίνοι εκλεκτοί παντός Υπηρεσία 

εΐδους. Α γ γ λ ι κ ή. 
_ 

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 
εις τό κέντρον τών Χαυτείων. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ 

Η ΕΛΠΙΣ 

Γ . ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ 
Είς τό έν τη Πλατεία Ηρώων (Ψυρή) μ έ γ α Φαρμα-

κ ε ί ο ν τού κ. Ταγκαλάκη έκομίσθη νέα συλλογή φαρμάκων. 
Τά φαρμακεϊον τούτο όν έν έκ τών άρχαιοτέρων έν 'Αθήναις δέν 
έχει ανάγκην συστάσεως. 

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ 

•Εν 'Αθήναις Ο ΓΡΥΨ ' Ο δ ό ς Παλλάδος 

Έν αύτώ Θά εύρίσκωσιν οί προσερχόμενοι στερεότητα καί μεγάλην εύθηνίαν. Άναλαμβανει δε 
τήν κατασκευήν καί έπιδιόρθωσιν παντός είδους μηναχήματος ήτοι· 

Ηλεκτρικών έργων, κωδώνων, τηλεφώνων ήλεκτρομηνανών, ήλεκτρι-
κών φώτων, αντλιών, υδραυλικών ειδών, αποχωρητηρίων, πιεστηρίων κλ. 
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Κ . Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 

ΟΠΛΟΠΟΙΟΥ ΤΗΣ Α. Β. Υ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ 
3 3 - ο δ ό ς Αθηνάς — 33 

Κατασκευάζονται και επισκευάζονται παντός 
είδους οπλα, και χρωματίζονται άπαραμιλ-
λως ώς έν Ευρώπη. 'Εργασία ακριβής.τΙ 
μαί συγκαταΒατικόταται τά μόνα πλεονεκτή-
ματα τοΰ Καταστήματος. 

Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν Α Λ Ε Α Ν Τ Ο Κ Ο Υ 
—οδός Αιόλου αριθ.— 1 47 

"Απαντα τής μπακαλικής εινε εϋθηνά 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 Ι Α Λ Μ Π Ε Ρ Τ Ο Υ 
EΝ AΘΗΝΑΙΣ 

4. — οδός Μενάνδρου ά ρ θ . — 4 
(Παρά τό παλαιόν θέατρον.) 

ΕΠΙΠΛΑ Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Α 

Μπουφέδες, λαβαμάν, κα- Διαφόρων ειδών κουφώματα, 
θίσματα, τραπέζια,' καναπέ- Ούραι, έξώθυραι, παράθυρα 

δες, ταπετσαρία κλπ. j καί παντός είδους 
Π α ν τ ό ς ε ί δ ο υ ς | 

"Απαντα τά ανωτέρω μέ υλικά αρίστης ποιότητος, 
κατασχευή άμιλλωμένη παρά τήν τών καλλιτέρων έρ-
γοστασίων και μέ έκπτωσιν 1Ο ο)ο τών άλλων. 

Τό κατάστημα αναλαμβάνει έργολαδικώς τήν 
οικοδομήν οικιών ώς και έπισκευήν τοιούτων. 

Ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν, στερεότης, 
εκλογή αρίστη ύλικώς και ειλικρίνεια 

είναι τά συστατικά του άνω καταστήματος. ι 

ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ 

ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ 

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

Πωλούνται καί άγοράζονται 
διάφορα κοσμήματα 

'Επισκευάζονται ώρολόγια. 


