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ΓΡΑΦΕΙΟΝ : 'Οδός Πολυκλείτου 'Αριθ. 1 4. (Παρά τη νέα άγορα). 

ΔΩΡΕΑ ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα έπισκεπτήρια έξοδεύει κατ' έτος έκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ ή ς θά έκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν (πλην χάρτου).· 

2ον). Θά λαμβανη δωρεάν ημερολόγιον εκάστου ετους. 
3ον). "Εκαστος συνδρομητης θά εχη τό δικαίωμα να καταχωρώζη δωρεάν μίαν είδο-

ποίησιν έν τω εξωφυλλω, είτε πρός σΰστασιν τοΰ καταστήματος του, είτε προς 
σΰστασιν τοΰ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λαχεία. τών άρχαίοτητων θά τίθενται εις τήν διάθεσιν των συνδρομητών, 
και εϋνοοΰσης της τύχης τό κερδος θά διανέμηται ές ίσου εις ολους τους συνδρομητάς. Οί 
αριθμοί δέ των αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεΰωνται προηγουμένως. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΥΠΟΙΣ Ε. Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ 1894 



ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ 
Ο ΓΡΥΨ 

Εν Αθηναις—'Οδός Παλλάδος 

Έν αϋτώ θά ευρίσκωσιν οι προσερχόμενο, στερεότητα καϊ μεγάλην 
ευθηνίαν. Αναλαμβάνει δέ την κατασκευήν καϊ έπιδιόρθωσιν παντός 

εϊδους μηναχήματος ήτοι· 

Ηλεκτρικών έργων, κωδώνων, τηλεφώνων ήλεκτρομηνανών, ηλεκτρι-
κών φυτων, αντλιών, υδραυλικών ειδών, αποχωρητηρίων, πιεστηρίων κλ. 

'Επίσης επινικελώσεις, έπαργυρώσεις κοχλίαρίων, περουνίων και παντός ει-
δους όμοιας φύσεως, παλαιών θηκών, ξιφών των κ. κ. αξιωματικών. 

Προσέτι δέ τό χυτήρίον του άνω Μηχανουργείου λειτουργεί πληρέστατα, ή-
τοι· άλουμινιοσίδηρον, χαλκόν, όρείχαλκον, φωσφοροΰχον, και παντοία άλλα 
μίγματα.. 

Έν αΰτω ευρίσκονται και ποδήλατα του τελειοτάτου συστήματος έκ τοΰ κα-
ταστήματος «Hopai't Bird» ιδιαιτέρα δέ συμφωνία δια πωλήσεις χονδρικών. 

Δέχομαι δε παραγγελίας διά τε τό εσωτερικών και έξωτερικόν. 
Ό διευθυντής τοΰ Μηχανουργείου 

Υ. W. Delves Brougnton. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Η ΕΛΠΙΣ Γ.ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ 

Εις τό έν τη Πλατεία; Ηρώων (Ψυρη) μ έ γ α Φα ρ μ α-
κ ε ϊ ο ν τοΰ κ. Ταγκαλάκη έκομίσθη νέα συλλογή φαρμάκων. 
Τό φαρμακεϊον τοΰτο όν εν έκ των αρχαιοτέρων έν 'Αθήναις δέν 
έχει άνάγκην συστάσεως. 

Α Π Ο Θ Η Κ Η ΚΑΠΝΩΝ 

T O Α Γ Ρ Υ Ν Ι Ο Ν 
Δ · Α . Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Ο Υ 

Πλατεϊα Ηρώων η ψυρρή. 
Έν τοϊς ανωτέρω καταστήμασι τοΰ κ. Δ· Α. Βασιλειά-

δου υπάρξει μεγάλη συλλογή Καπνών έκλεκτής ποιότη-
τος, ήτοι Καπνά Αγρινίου, Αιτωλικοϋ,. ΛαμΙας 
Άλμυρου , Βώλου, Φαρσάλων και Καρδί-
τσης Μυρωδάτα και. μή. 
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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

"Ετος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΑ τη 1 Ιανουαρίου 1890. Άριθ.1. 

Ε Π Ι Τ Ω ΝΕΩ Ε Τ Ε Ι 
Και ό τελευταίος κτύπος της δωδεκάτης τοΰ μεσονυκτίου τοΰ λήγοντος "Ετους ήχεΐ. Τό 

ωρολογιον δεικνύει άκριβώς την 12·ην. Όλόκληρον έτος διέρευσί ήδη προ ήμών, ώς μακρόν και 
Λίρες διαφόρων εϋαρέστων τε και δυσαρέστων εντυπώσεων και περιπετειών όνειρον, εις νέον δέ 

σταδιov νέου άγώνος άποδυόμεθα. Πάντοτε βαίνοντες πρός τά πρόσω καϊ ατενίζοντες πρός τον 
υψιστον ήμών ηθικόν σκσπόν, εν έτάξατο ήμΐν ό θεός καΐ πρός εν ώς πρός την γήν της Έπαγγε-

γελειας άποβλέπομεν, όφείλομεν νά σταματήσωμεν πρός στιγμήν, νά άναμετρήσωμεν την πορείαν, 
ην διηνύσαμεν καϊ ώς από ΰψηλοτέρας σκοπιάς νά ρίψωμεν βλέμμα έταστικόν εις τό παρελθόν. 

κατά την πρώτην ταύτην ήμέραν τοΰ νέου "Ετους, ευρισκόμεθα εις άφετηρίαν νέου άγώνος, καϊ 
εν ανάγκη νέον οφείλομεν νά διαγράψωμεν πρόγραμμα πρός άποτελεσματικωτέραν εν τώ μέλ-

λουτι δρασιν. Έκαστος σήμερον πρέπει νά προβάλη έαυτώ τό σοφόν Πυθαγόρειον ερώτημα· «Ποΐ 
ταρέβην ; τί δ' έρρεξα ; .τί μοι δέον ουκ έτελέσθη ; » Πρέπει νά έξετάσωμεν οίον κέρδος πνευ-
ματικόν η υλικόν προσεγένετο ήμΐν. Είμεθα νυν ευδαιμονέστεροι η δυστυχέστεροι ; καϊ τίνι 
οφειλεται τοΰτο ; 

Ή 'Αστραπή νομίζει καθήκον αυτής, όπως κατά την λαμπράν ταύτην ήμέραν μη άρκεσθη 
ηρμένη εις τους συνδρομητάς αυτής υγείαν και εΰημερίαν μόνον αλλά και άποτείνη αϋτοΐς την 

κταλληλοτέραν πρός την περίστασιν συμβουλήν. Ένθυμ.ίζει αϋτοϊς μετά τοΰ τών εθνών διδα-
ταλου και θείου αποστόλου Παύλου, ότι ((ώρα ήμας ήδη έξ υπνου έγερθήναι· νΰν γάρ έγγύτε-
ήμΐν ή σωτηρία, ή νϋζ προέκοψεν ή δε ήμέρα ήγγικεν άποθώμεθα ούν τά εργα τοΰ σκότους 

καϊ ένδυσώμεθα τά εργα τοΰ φωτός». (Ρωμ.ΤΓ, 1 1). Και ταΰτα ίνα μη άκούσωμεν και ή αείς τό 
τρος τους 'Ιουδαίους ΰπό τοΰ προφητανακτος ειρημένον, «ότι έξέλιπον έν ματαιότητι αι ήμέραι· 
ημων και τά ε τη ήμών μετα σπουδής». 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Παρήλθε καϊ ή ήμέρα της τοΰ Χριστοΰ γεννή-

ήμέρα καθ' ηνν άναμιμνησκόμεθα τοΰ γεγο-
νοτος, οπερ μετέδωκεν ειρήνην καϊ γαλή ν η ν τη 

καρδια τοΰ ανθρώπου, καϊ όπερ χρησιμεύει ώς 
μεγιστος δεσμός του αθανάτου, άτελευτήτου, 
πανταχοΰ παρόντος καϊ τό πάν κυβερνώντος 

βώ μετά τοΰ ατόμου της δημιουργίας — τοΰ 
ρΛρώπου. Αΰτη ή ήμ.έρα διήλασσε την πτω-

χειαν μετά τοΰ πλούτου, την έν πτωχική κα-.. , , 
λιαβη γεννησιν μετα της εν μεγαλοπρεπέστατη 

μεγάρω· αΰτη αναφανδόν άνήγγειλεν ότι ό θείος 
πανθηρ ό ζωογονών τόν άνθρωπον, επίσης ευρί-

σκεται έν παντϊ ζώντι όντι, έν παντϊ άνα-
πεοντι, έν παντϊ έπιγινώσκοντι τόν τών πάν-
θεόν. Κατά την ήμέραν της γεννήσεως τοΰ 

χριστοΰ ή χαρά, ή εΰδαιμονία καϊ ή άγαλλία-
ας δεν έπλήρωσαν τά μαρμάρινα καϊ χρυσά 
ανάκτορα, άλλά τά πτωχόν, τό ερημον, τό ϋγρόν 
και σκοτεινόν σπήλαιον, επί τοσοΰτον σκοτεινόν 

και. ϋγρόν, ώστε ουδεις ηδυνατο να διαμεινη εν 
αυτω. Ό πανταχοΰ παρών Θεός δέν δέεται 

χρυσοΰ ουδέ πορφύρας. Ούτος ανεγείρει έκ κο-
τρίας τόν πένητα, διακρίνει καϊ έκτιμα τάς 

πνευματικάς τελειότητας. Ό δε κάτοχος τού-
των καθίσταται άρεστός τώ Θεώ, άπολαμβάνει 
ψυχικήν γαλήνην, την μεγίστην εΰτυχίαν, ήν 
δύναται τις νά εύρη έν τη γη καϊ ένεκα τούτου 
πολλάκις άνυψοΰται μεταζϋ των ομοίων του. 

Ό Θεός έπιδαψιλεύων διαφόρους δωρεάς δέν 
διακρίνει πτωχούς τών πλουσίων άλλά πάντας 
καλεί πρός εαυτόν, πάντας έξ ϊσου ζωοποιεΐ, 
πάντας έξ ϊ'σου έπλασε κατά την εικόνα του καϊ 
εις πάντας έπιχέει έπϊ της γης τά βάλσαμον 
εκείνο της παραμυθίας, όπερ παρέχει εις πάντα 
τελείαν εϋδαιμονίαν, ανεξαρτήτως τών υλικών 
άγαθών καϊ τών διαφόρων τάξεων εις ά βίος 
έχει διαιρέσει την ανθρωπότητα. 

Μακράν ήμών εστωσαν ο φθόνος, ή κακία, τά 
πάθη, άντλήσωμεν δύναμιν έκ της θείας βοη 
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θειας, της μεταδοθεισης ημίν κατά την μεγά-
λην και περιώνυμο· ήμέραν της τού Kυριου έν-
σαρκωσεως. 

'Ημείς έορτάζομεν τό πασχα λίαν φαιδρώς 
καί χαρμοσύνως ώς τήν έορτήν των έορτών και 
τήν πανήγυριν τής πανηγύρεις, εν τη Δύσει 
ομως ή εορτή των Χριστουγέννων κατέβει τό 
πρώτον μέρος μεταξύ των εορτών. Έν Γαλλία 
τά Χριστούγεννα εορτάζονται μεγαλοπρεπώς και 
φαιδρώς· iδία οί παίδες σκιρτώσιν έκ χαρας 
επί τω οτι τότε λαμβάνουσι. διάφορα δώρα παρά 
τών γονέων των και Συγγενών κηδεμονών, οί 
μίίρακες και οί νεανίαι διέρχονται τήν εορτήν 
εν διασκεδάσεσι και ευθυμία, οί γέροντες άνα-
ζωπυροΰσι τάς λαμπράς αναμνήσεις τής νεανικής 
των ηλικίας, έν συνόλω ειπείν, εκάστη οικογέ-
νεια κατέχεται υπό μεγάλης χαράς. Έν 'Ιταλία 
εκτός τών διαφόρων διασκεδάσεων και πανηγύ-
ρεων, οί παίδες καϊ οί μείρακες αδουσιν άσματα 
έγκωμιάζοντα τά αναφερόμενα εις τήν γέννησιν 
τοΰ Σωτήρος γεγονότα. Έν Ισπανία, ώς έν 
μέρει και εν τή λοιπή Δύσει ή έορτή τών Χοι-
στουγέννων προσέλαβεν ολως παράδοξον χαρα-
κτήρα. Καθ' ον χρόνον έν ταίς έκκλησίαις τε-
λούνται διάφοροι ιεροτελεστία αρμόζουσα. εις 
τήν εορτήν, ήσκηθέντες επί τούτω ηθοποιοί εν 
διαφόροις συνάξεσι τοΰ λαοΰ, παριστάνουσι τά 

διάφορα γεγονότα τής γεννήσεως τοΰ Χριστού, 
και άπαγγέλλουσι διάφορα ποιήματα ενώπιον 
επίτηδες έγερθέντος σπηλαίου, όπου παρίσταται 
κείμενον έν τοις σπαργάνοις νεογέννητον βρέφος 
είκονίζον τήν γέννησιν τοΰ Χριστοΰ. Τό έθι-
μον τοΰτο τηρείται μέχρι τίνος και σήμερον έν 
πολλαΐς καθολικαΐς έκκλησίαις τής 'Ανατολής. 
Μετά παρέλευσιν χρόνου αϊ παρόμοιαι παραστά-
σεις έξετράπησαν εις σκανδαλώδη έπεισόδια· 
δια τοΰτο αί έκκλησιαστικαί άρχαί απηγόρευ-
σαν ταύτας· τήν σήμερον δέ διεσώθη μόνον ή 
αγρυπνία, (τοΰτο τό λαμπρόν έθιμον) καθ' όλην 
τήν νύκτα τών Χριστουγέννων και μετ' αυτής 
καί τινα άλλα αξιοπερίεργα έθιμα, Έν πολ-
λαΐς χώραις, ίδια εν τή Γαλλία, καθ' ολην τήν 
παραμονήν τών Χριστουγέννων, διατηρείται έν 
τή έστία άσβεστον τά πΰρ καιομένου παχέος κορ-
μοΰ δένδρου επί τοΰ οποίου ό'ταν έπιστρέψωσιν 
εκ της έκκλησίας μετά τό μεσονύκτιον χυνόύσιν 
ολίγον οΐνον καί επικαλούνται τήν ευλογίαν του 
άγιωτάτου πατρός επί της οικίας των, τής οι-
κογενείας, τών οδοιπόρων καί τών άτυχων. Έν 
τή βορείω Γαλλία τά Χριστούγεννα είνε κατ' 
εξοχήν εορτή τών παίδων. Ό 'Ιησούς Χριστός 
ό περιπτυξάμενος καί εύλογήσας καί υποσχεθείς 
εις τους παίδας τήν βασιλείαν τών ουρανών δεν 
λησμονεί κατά τήν ήμέραν τής γεννήσεως του 
τούς αγνούς καί αθώους του φίλους. <<Εάν είσθε 
φρόνιμοι, λέγει εις τά τέκνα της ή μήτηρ, ό 

Αριστος θά κατελθη έκ τοΰ ουρανού έν χρυση 
νεφέλη, θά σας φέρνη παιγνίδια καί σακχα-
ρωτά.» Τά δε παιδία ακόμη έκ τής εσπέρα 
μετ' ανυπομονείς καί κρυφής χαράς θέτουσι» 
τά υποδήματα των παρά τήν έστίαν οπως κατϊ 
τήν πρωίαν συναθροίσωσιν οσα παιγνίδια και 
ρακχαρωτά έφερε καί έθεσενεις αΰτά ό Χριστός_ 

δια τών γονέων των. 
Έν Γερμανία καί Σουηδία καί έν Ρωσια 

κατά μίμησιν έπ' έσχάτων, άπασαι αί οικογέ-
νειαι μετά χαράς προετοιμάζουσι τό ούτω κι-
λούμενον δένδρον τοΰ Χριστού (ρωσιστί Xριστου-
δέρεβο), ήτοι εν μέγαν κλώνον πεύκής ή άλλοι 
δένδρου ίστάμενον έπί σταυροειδούς βάσεως 
έπί τραπέζης, φορτωμένοςμε διάφορα γλυκα. 
σματα, επίχρυσα μήλα, παιγνίδια καί αλλα 
δώρα, προωρισμένα διά τούς κεκλημένους έν τί 
έσπερίδι παίδας καί άνάπτουσι τά έπί τών κλί-
κων κηρία, οπερ ενθυμίζει τό θείον φώς οπερ 
έκ τής έν Βηθλεέμ φάτνης περιέλαμψεν άπασαν 
τήν οίκουμενην. Ιδιαιτέρως μεγαλοπρεπώς κ» 
φαιδρώς εορτάζονται τά Χριστούγεννα έν 'Αγ-
γλία, όπου καταναλίσκονται άμύθυτον πλήθος 
χηνών, ινδιάνων καί πούδιγκ, κατασκευαζόμε-
νου μετά πολλής τέχνης έκ ψιχίων τοΰ άρτο 
ή αλεύρου, βορείου μυελού, κορινθιακής σταφίδας 
και πολλών άλλων καρικευμάτων. 

Ο I. Χριστός έγεννήθη τη, 25 τοΰ νέου μη-
νός τού Ιουδαϊκού εκκλησιαστικού έτους, ητις 
αντιστοιχεί πρός τήν 25 Δεκεμβρίου. Έγεννήθη 
εν τή αυτή ημέρα καθ' ήν πρό 164 έτών Ίου-
δας ό Μακαβαΐος κατατροπώσας τούς Σύρβους 
έκ νέου εγκαινίασε τό ΰπό τοΰ Άντιόχου βεέν-
λωθεν θυσιαστήριον Κατά τήν Ίουδαικην πε-
ράδοσιν, κατά τήν αυτήν ή μέρα ν ευρέθη έν τω 
ναώ έλαιον, οπερ διεσώθη έκ της βεβηλώσει 
τού ναού, αλλ' ήτο επ τοσοΰτον ολίγον ωστε 
μολις ήρκει έπί μίαν ήμέραν πρός φωτισμέν 

τοΰ ναού. Ό άρχιερεύς δεηθείς τού θεού δέ 
θαύματος ηύξησε τό έλαιον τούτο έπί τοσούτο 
ωστε ήρκεσεν έπί μίαν εβδομάδα. "Εκτοτε 
Εβραίοι λίαν μεγαλοπρεπώς έώρταζον τι 
φαεινήν ταύτην ήμέραν, φωτίζοντες πλούσια 
ου μόνον τόν ναον αλλά καί τάς οικίας των.— 

TΑ ΧΡΙΣTΟΥΓΓEΝA ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ 
Έν Λονδίνω από τίνων τακτικώς κατά τϊ 

Χριστούγεννα παρασκευάζεται έκθεσις παιγνι-
δίον, δωρουμένων ταΐς παισί έπί ταίς έορταΐς· 
Κατά πρώτον ή ιδέα τού νά δωρίζωνται εις τί 
μικρά πτωχά παιδία διάφορα παιγνίδια άνηκει 
εις τόν Έρρααον Λαβουσέρ, έκδότην τής αγγλι-
κής εφημερίδος ((Trut)). Ούτος τό 1880 κατα 
πρώτον συνήθροισεν έκ τών συνδρομητών 
έφημερίδος του χίλια περίπου διάφορα δωρα 
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καί έξέθηκεν αυτά έν τή αιθούση τοΰ οίκου του, 
έν ω έτυπουο ή έφημερίς (Trut». "Έκτοτε o 
αριθμός τών δώρων ηυξανεν όσημέραι καί ή έν 
τοις' Χριστουγέννοις εκθεσις τών παιγνιδιών 
ελάμβανε καθ' έκαστον ετον μείζονας διαστά-
σεις. Εφέτος ή εκθεσις υπερέβη πάσαν προσδο-
χίαν ώς εκ τής πολυτελείοίς καί πλούτου. Ό 
αριθμός τών διαφόρων δώρων διά τούς πτωχούς 
παϊδας άνήλθε μέχρι τών τριάκοντα χιλιάδων, 
μεταξύ δέ αυτών υπήρχεν εν ΰέλινον κιβώτιο· 
εν ώ ήσαν εκτεθειμένα 11 χιλιάδες νεωστί έκ-
κοπέντα νομίσματα τών εξ πεννών. Ό Λαβου-
σέρ ένεκα τής επιτυχίας του ταύτης δικαίως 
εκλήθη πατήρ τών πτωχών παιδίων. 

T O ΝEOΝ Ε Τ Ο Σ 
Π Α Ρ Α ΣΙΝΑΙΣ 

Ουδείς ίσως λαός τής υφηλίου έχει όλιγω-
τέρας τών Σινών έορτάς. Τινές μέν τών δημο-
σίων πανυγήρεών των εινε κανονισμέναι πρός 
τό ήλιακόν έτος, έπομένως έπανέρχονται εις 
ώρισμένας περιόδους, αλλά αί πλείσται πρός 
τάς φάσεις τής σελήνης, έπομένως είνε κινη-.αί. 
Τήν κυρίαν καί μόνην σχεδόν διασκεδάσεων έ-
ποχήν παρέχει ή εορτή τού νέου έτους καθ' ην 
όλο τό κράτος εινε έκτος εαυτού, ούτως ειπείν. 

Προσεγγιζούσης τής νέας σελήνης, οταν ό ή-
λιος έμβαίνει εις τήν 15 μοίραν τού υδροχόου 
(οτε άρχεται τό πολιτικό· παρά Σίναις έτος), 
τά δημόσια γραφεία κλείονται πρό δέκα ήμε-
ρών, καί οί μανδαρίνοι φυλάττουσι τάς σφραγί-

δας των μέχρι τής εικοστής τής πρώτης σελή-
νης. Τήν εσπέραν τής τελευταίας ημέρας τού 
εκπνέοντας έτους άπαντες άγρυπνοΰσι μέχρι 
μεσονυκτίου. 

Κατά τήν ώραν ταύτην μέγας άρχεται θό-
ρυβος τοακατρουκών πυρσοκρότων καί χαρμο-
σύνων πυρσών, εις τά όποία τοσαύτη έξοδεύε-
ται πυρίτις, ώστε ή άτμοσφαιρα καθίσταται ό-
λως νιτρώδης. 'Από μεσονυκτίου μέχρι πρωία 
έκαστος' τελεί τάς ιεράς τελετάς η παρασκευά-
ζει τήν οικία·/ του διά τήν πομπήν τοΰ νέου 
έτους. Πολλοί πλύνονται καί λούονται εις 
θεοαόν έμβρεγμα τών αρωματικών φύλλων τος 
κροάγγ-πί, δένδρου καρποφόρου. Άπασαι και 
οικίαι' καθαρίζονται καί διακοσμούνται, ή δέ 
έστία τών οίκειδίων θεών στολίζεται μέ αγ-
γεία έκ πορσελάνης περιέχοντα τήν ευώδη κο-
λοκύνθην, τά υπερμέγεθες λεμόνιον, τό παρ 
αυτών καλούμενον «χειρ τοΰ Βούδα», καί τό 
άνθη τού ναρκίσσου. Αί νύμφαι (μπουμπούκια 
τού φυτού τούτου τίθενται εις δοχεία πλήρ· 
στρογγυλών χαλυκίων καί ύδατος πρό τοσο 
του καινού, οσος αρκεί διά νά άνθήσωσι κατι 
τήν έποχήν τής έορτής. 

Άμα δε αρχιση να υποφωσκη η πρώτη η-
μέρα τής πρώτης σελήνης πλήθος άπειρον πε-
ρικυκλοΰσι τούς ναούς. Άπαντες φέρουσι τήν 

ωραιοτέραν στολήν των, καί επισκέπτονται ά-
μοιβαίως διά τά νέον έτος οί συγγενείς, φίλοι 
καί γνώριμοι. Κατά τήν μεγάλην ταύτην ήμέ-

ραν οί δούλοι τοσούτον μεγαλοπρεπώς εινε έν-
δεδυμένοι, ώστε καί αυτοί οί κύριοι των δυσ-
κόλως άναγνωρίζουσιν αυτούς· πανταχού δε εις 
τάς οδούς βλέπει τις ράχεις κυρτουμένας, γό-
νατα ήμικαμπτόμενα, καί ευχαριστήσει; έκ 
μέρους εκείνων, ιπρός ους απευθύνονται οί χαι-
ρετισμοί ούτοι, ολοι δέ ούτοι οί έξελιγμοί συνι-
στώσι τήν έζαίρετον φιλοφροσύνην τών Σινών. 

Αί μεγάλαι συγχαρητήριοι έπιστολαί, αί 
πεμπόμεναι αμοιβαίως κατά τήν περίστασιν-
ταύτην, περιέχουσι ξυλογραφία τινά, παρι-
στώσαν τάς τρείς παρά τοίς Σίναις κυρίας απο-
λαύσεις, ήτοι κλήρονομίαν, δημόσιον ύπούργη-
μα (η προβιβασμόν), καί μακροβιότητα. Αί 
τρείς αύται ευχαί εμφαίνονται διά τών εικόνων -
παιδός, μανδαρίνου καί γέροντος, συνοδευομέ-
νου υπό πελαργού, έμβλήματος τής μακροβιό-
τατος. 

Κατά τάς τρεις πριότας ημέρας θεωρείται ώς 
κακός οιωνός, ώς αμάρτημα μάλλον, τά νά έρ-
γασθή τις περισσότερον τού άρκοΰντος πρός τάς 
της ζωής άνάνκας, καί πολλοί άναβάλλουσιν 
έπί είκοσι περίπου ημέρας τάς εργασίας των. 
Έν εκάστη οικία ΰπάρχουσιν ήδη ήτοιμασμένα 
τά πρός τούς έπισκεπτομένους προσφερόμενα,. 
ήτοι τέϊον καί βέταλα (φυτόν τών 'Ανατολικών 
Ινδιών), ώστε νά μή διαταραχθή ποσώς ή γε-
νική έοοτή. Αί τελευταίαι ήμέραι τού εκπνέον-
τας έτους είναι άφιερωμέναι ει; τήν έξόφλησιν 
τών καθυστερουμένων χρεών, καί τοσούτον έκ-
λείπει ή πίστωσις πρός τόν μή δυνηθέντα νά 
πληρώ ση κατά τήν έποχήν ταύτην, ώστε ούτος 
αναγκάζεται νά δανεισθή με τόκον ΰπέρογκον 
από τόν Π... διά νά δυνηθή νά ττληρώση εις τόν 
Κ... Επειδή δε ΰπάρχει συνήθεια νά σφάζωσι 
μέγαν αριθμόν έκτομιών (καπωνίων) πρό τοΰ 
νέου έτους, λέγουσι σκοπτικώς περί δυστυχούς 
τίνος μικρεμπόρου, μή οντο: εις κατάστασιν νά 
πληρώση τούς δανειστάς του οτι έχει τ ύ χ η ν 
έ κ τ ο μ ί ο υ. 

Τό νέον έτος εινε ή κυριωτέρα εποχή, καθ* 
ή ν συναλλάσσωνται δώρα μεταξύ τών φίλων, 
συνιστάμενα συνήθως εις ηδέα νώγαλα (λιχου-
διαίς), οίον καρπούς σπανίους, γλυκύσματα, 
τέϊον έκλεκτόν, ένίοτε δέ καί εις υφάσματα έκ 
μετάξης διά φορέματα. Συναποστέλλουσι δέ 
καί κατάλογο·/ έπί έρυθροϋ χάρτου τών συνι-
στώντων τά δώρα πραγμάτων. Τό πρόσωπον, 
διά τά όποιον είνε προσδιωρισμένα τά δώρα 
ταύτα, έπιστρέφει τόν αυτόν κατάλογον, αφού 
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εγγράψη τά έξης. «'Ελήφθησαν μετ' εύχαρι-
στήσεως» άνταποδίδουσι δέ την περιποίησιν, 

στελλοντες ομοίως δώρον τής αΰτης φύσεως· 
Οι δούλοι, οι φέροντες τά δώρα, λαμβάνουσιν 
άμοιβήν τινα. Θεωρείται δ' ώς ύβρις ασυγχώρη-
τος τό νά έπιστρέψη τις πολλά έκ τών συνι-
στώντων τό δώρον πράματα,, δύναται όμως 
νά κάμη έκλογήν, εάν τά εΰρίσκη πολύ μεγα-
λοπρεπή,, και νά έπιστρέψη, τά λοιπά ση ειών 
όπισθεν τοΰ καταλόγου «αποκλείονται τά πο-
λύτιμα». 0ι καλλίτεροι καρποί, τά καλλίτεια 
τέϊα, κλπ. τά χρησιμεύοντα εις τάς περιστάσεις 
ταύτας, φ έ ρου σι τό όνομα π ρ α γ μ. α τ ε ΐ α ι, 
φ ι λ ο φ ρ ό ν η σ ι ς , δώρον. 

Χ Ρ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α 
Ή καθ' άπασαν την οίκουμένην χρήσις της 

Χριστιανικής χρονολογίας εισήχθη, επί τη βάσει 
του ΰπολογισμοΰ Λιονυσίου τοΰ μικροΰ, όστις 
ύπελόγησε τήν γέννησιν τοΰ Χριστού κατά Δε-

μεβριον τοΰ 704 έτους άπό κτίσεως Ρώμης, 
συμβάσης κατά τόν Βάρρωνα τώ τετάρτω έτει 

της .έκτης έκατονταετηρίδος, ενεκα δέ τούτου 
ή κοινώς παραδεκτή χρονολογία καλείται Διο-
νύσιος. 'Αλλ' ο ΰπό τοΰ Διονυσίου γενόμενος 
υπολογισμός καϊ επομένως ή ημετέρα χρονολο-
γία δέν εΐνε ακριβής. 'Ακαταμάχητα έπιχειρή-
ματα άποδεικνύουσιν, ότι τό έτος τής γεν-

νήσεως τοΰ I. Χριστού εϊνε τά 751 άπό κτίσεως 
Ρώμης, τό 4001ον άπό κτίσεως κόσμου κατά 
τό Έβραϊκόν κείμενον της Παλαιάς Διαθήκης 
και τό 5505 κατά την μετάφρασιν τών Ό 
χρόνος, καθ' ον έγεννήθη ό I. Χριστός (περί τό 

τέλος της βασιλεία; τοΰ Ήρώδου), κατά την 
μαρτυρίαν τοΰ ίστορίκού Εΰσεβίου συμπίπτει 

τώ 12 έτει τής βασιλείας τοΰ Αυγούστου Ό-
κταβίου . ( .710 - 41 - 751 ), τώ 28 έτει 

άπό τής καθυποτάξεως της Αιγύπτου υπό τών 
Ρωμαίων καί τοΰ θανάτου τοΰ 'Αντωνίου τής 

και τής Κλεοπάτρας,(724 27 = 75), επο-
μένως τό 751 άπό κτίσεως Ρώμης. Κατά την 
μαρτυρίαν τοΰ εΰαγγελιστού Λουκά (ΠΙ, 1·—-2 
23) ό Ί . Χριστός ήν περίπου 30 έτών τήν ήλι-
κίαν τώ δεκατοπέμπτω έτει τής βασιλείας τοΰ 
Τιβερίου. Επομένως Ούτος έ εννήθη 767 σύν 
14—30=751) τό 751 έτος. Ο σταυρικός θά-
νατος τοΰ Σωτήρας ήμ,ών συμπίπτει κατα την 
άρχήν(751 34) τοΰ 785 έτους άπό Ρώμης, 
όπερ έπιβεβαιοΰται έπίσης καί υπό τής κατά 
τήν σταύρωσιν τοΰ Χριστοΰ επίσυμβάσης ηλια-
κής εκλείψεως. 

Ή ηλιακή αύτη έκλειψις κατά τήν μαρτύρίαν 
τοΰ Φλέγοντος ''παρ' Εΰσεβίω· τό αυτό έπιβε-
βαιοΐ και 'Ιούλιος ό Αφρικανός) ένενετο τώ 
τετάρτω έτει τής 202 'Ολυμπιάδος, άντιστοι-
χούντι τώ 785 έτει άπό κτίσεως Ρώμης. 'Εκ-

τός τούτου ό κατά τήν γέννησιν τοΰ Χριστού 
γεν όμενος άπολογισμός ήδύνατο νά συμβή μό-
νον τά 751 έτος, διότι παρόμοιος άπολογισμάς 
εγίνετο έν τώ Ρωμαικω κράτει καθ' έκαστον 
πέμπτον έτος. 'Εξ όλων τών ρηθέντων γίνεται 
δηλον ότι τό λήγον έτος 1894 εΐνε κατ' άκρί-
βειαν τό 1897ov έτος. 

ΕΝ ΒΗΜΑ ΕΝ ΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΜΕTA ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
"Εν άξιοσημείωτον περιστατικών έφείλκυσεν 

έπ' εσχάτων τής προσοχήν τής 'Αγγλικανικής 
κοινωνίας. Τή άποφάσει τής βασιλίσσης τής 
'Αγγλίας..εv τη λειτουργία τής 'Αγγλικανικής 
έκκλησίας εισήχθη μία ορθόδοξος προσευχή. 
Αΰτη ή καινοτομία καί διάταξις περί τής 
ΰπό τοΰ άγγλικοΰ στρατού τηρήσεως πένθους 
επί τώ θανάτω τού αυτοκράτορας τής Ρωσίας 
'Αλεξάνδρου όφείλεται εις τήν προσωπικήν 
πρωτοβουλίαν τής Βασιλίσσης Βικτορίας. Συμ-
φωνώς τίς έπιθυμία τής αυτής Μεγαλειότητος 
τής βασιλίσσης τής . 'Αγγλίας ειδήμονες τής 
Σλαβωνικής καί 'τής 'Αγγλικής γλώσσης καί 
τής εκκλησιαστικής τελετουργίας μετέφρασαν έκ 
τής Σλαβωνικής εϊς τήν άγγλικήν γλώσσαν τό 
τροπάριον «Μετά τών άγίων άνάπαυσον Κύριε 
τάς ψυχάς τών δούλων σου». Ή μετάφρασις 
διακρίνεται έπί τη άκριβε.ία καί τώ ΰψει τών 
θρησκευτικών αισθημάτων. Αΰτη ή προσευχή 
έδωκεν εις τούς "Αγγλους νά έννοήσωσι τήν 
μεγαλοπρεπή καλλονήν τής θείας λατρείας έν τή 
Όρθοδόξω έκκλησία Τό ρηθέν τροπάριον τή 
άδεία τής άνωτάτης εκκλησιαστικής άρχής έν 
'Αγγλία περιελήφθη εις τήν άκολουθίαν τής 
'Αγγλικανικής έκκλησίας. Τούτο εΐνε νέον τεκ-
μήριον περι τοΰ όπόσης τιμής άπολαύει παρά 
τη 'Αγγλικανική έκκλησία ή άρχαία 'Ανατο-
λική έκκλησία. Εκτός τούτου τοΰτο δεικνύει 
ότι οί "Αγγλοι ειλικρινώς. έπιθυμούσι τήν πρός 
τήν Όρθόδοξον έκκλησίαν προσέγγισιν έφ' όσον 
τούτο είνε δυνατόν έπί τού παρόντος. 

Ο KOMHΣ ΑΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΗ 
ΚΑI Οί Λ Α ΟΖΤΣΟΙ 

Κατ' Όκτώβριον έις εστώτος .έτους, έπεσκέσθη 
τόν περιώνυμον Ρώσον συγγραφέα καί φιλόσοφον 
κόμητα Λέοντα Τολστόη έν τή έπαύλει του 
(Γιάσναγια Πολιανα), είς Μπόνζος (εθνικός .ιε-
ρεύς) τής αίρέσεως Λαόζτσα, άπερχόμενος εις 
Άστραχάνην .. πράς προσκύνησιν τοΰ ιερού πυρός 
(έν τώ έν Άστραχάνη άνακτόρω τοΰ πυρός), 
μετά μεγάλης υποδοχής γενόμενος δεκτός ΰπό 
τοΰ εκκεντρικού τούτου φιλοσόφου, θεολόγου και 
κατά τά τελευταία έτη έξοκείλοντο; εις τόν 
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μυστικισμον καί την φυσιολατρείαν. Aι ρωσικαί 
έφημερίδες άφορμήν λαβοϋσαι έκ τής επισκέ-
ψεως ταύτης τοΰ Μπόντζου, ανάγγειλαν έπ' ε-
σχάτων, ότι αυτός ο κόμης Λέων Τολστόη εΐνε 
οπαδός καί ένχερήος θαυμαστής τού Λαόζτι, 
ιδρυτού τής αίρέσεως τών Δαόκων. 

Κατά τινα παράδοσιν τών Κινέζοιν ό Λαόζ-
τσι ενεφανίσθη εις τόν κόσμον μέ λευκήν κόμην 
και λευκά; οφρεϊς, άφοΰ προτερον διέμεινεν έν 
τη κοιλία τής μητρός του ολόκληρα 81 έτη, 
διό καί έκλήθη Λαόζτσι, όπερ δήλοι κατά 
γράμμα «γεροντικόν παιδίον». Έν τώ Παρισινω 
μουσείω ευρίσκεται είκών τις μετενεχθεϊσα έκ 
Κίνας, παριστάνουσα τόν Λαόζτσι περικυκλού-
μενον υπό τών μαθητών του καί τίνων άγίων 
έχοντα δέ λευκήν κόμην καί λευκάς όφρΰς. Έί 
τούτοις οι Κινέζοι δέν φυλάττουσι πάντοτε τήν 
γραμμ.ατικήν σημασίαν τής ρηθείσης παραδό-
σεω;, διότι if τώ αυτω Μουσείω ευρίσκονται ά 
γαλματα τοΰ Λαόζτσι -αριστάνοντα αυτόν ε-, 
ανδρική ηλικία μετά μέλανος πώγωνος καί με 
λαίνης κόμης. Έτερα άγαλμάτια πάριστάνουσι 
τόν Λαόζσι ότέ μεν γέροντα ότέ δε νέον καί 
πολλά '''αδτών, ώς οαίνεται, κατεσκευάσθησαν 
έπί τή βάσει 'τής παραδόσεως περί τής εξαφα-
νίσεως αυτού. Κατ' αυτήν τήν πάράδοσιν, ό φι-
λόσοφος Λαόζτσι διήγεν άσκήτικόν βίον έν τινι 
κέλλίω εντός ένός άπομεμακρυσμένου δάσους. 
"Ηδη είχε φθάσει εις τό βαθύτατον γήρας ότε 
πλησιάσας εις τήν θύραν τοΰ κελλίου του εϊς 
βούβαλος έπισαγμένος έστη καί έπερίμενε ώς νά 
έκάλει τόν φιλόσοφον όπως ούτος έπιβάς αίτού 
ποιήση περίπατον. Μόλις όμως ό Λαόζτσι έπέβη 
τοΰ βουβάλου ο τελευταίος μετά μεγίστης τα-
χύτητος άφήρπασεν αυτόν καί κατηυθύνθη πρός 
δυσμάς. 'Εκτοτε ο φιλόσοφος έγένετο άφαντος. 
Ώς φαίνεσαι, ό μύθος ούτος χρησιμεύει ώς άγα-
πητόν Θέμα τών γλυπτών, οι'τινες εϊκονίζουσι 
τόν Λαόζτσιν πολιόν γέροντα, έπιβαίνοντα βου-
βάλου. Εκτός τού Λαόζτσι οί Δαόσαι πρεσβεύ-
ουσι τά εξής· Τόν Τίάν-γούν (κυρίαρχον τού 
ουρανού), δημιουργόν τού κόσμου, εικονίζοντες 
αυτόν έν πρεσβυτική ήλικία, καθήμ.ενον έπί τού 
θρόνου και κρατούντα έν τή δεξιά ξίφος, τόν 
Σάν-Τσίν θεόν τών ύποχθονίων καί πολλούς άλ-
λους κατωτέρους θεούς, ουράνια πνεύματα, δαί-
μονας, πνεύματα της γ'ής, 'τών άστέρων, τής 
θκλάσσης, τών όρέίον, τών ποταμ.ών, τών χω-
ρών, τών πόλεων καί θεοποιούσι τούς άρχαίους 
ήρωας, τούς έπιστήμονά;" καί τόύς φΐλοσόφους. JOHN 

(Δ ι ή γ η μα έ κ τού Ά γ γ λ i κου ) 

Ό Δζόν ήτο δεκαετής παις, ότε τόν έγνώ-
ρισα- εν τούτοις ήτο ό νουνεχέστερος πάντων 

τών όμηλίκων του. Ούτος ουδέποτε έσχε τήν 
εύτυχίαν νά προσφέρη τό γλυκύτατον πάντων 
τών ονομάτων, μ ή τ ε ρ, διότι ή μήτηρ του εϊ-
χεν άποθάνη όταν ούτος έγεννατο. Ό πατήρ 
του λιθοξόος ων και έργαζόμενος λίαν μακράν 
τής οικίας του άνεχώρη λίαν πρωί άπερχόμενος 
εις τήν έργασίαν "του, τό δέ εσπέρας επέστρεφε 
έξώρας. Ούτος ό'σον καί άν έπόθει ώστε τό τέ-
κνον του νά παραμένη πλησίον του, ένεκα τής 
εργασίας του ήναγκάζετο καθ' έκάστήν νά ά-
ποχωρίζηται αυτού καί τό έγκατέλειπεν εις τήν 
φροντίδα τής πενθερας του, ήτις έζη έν άπο-
κέντρω τινι οικία παρά τάς οχθας τοΰ ποταμού 
Δ... Καταλληλοτέρα κατοικία τής oικιας τής 
μάμμης του δέν ήδύνατο νά εΰρεθή διά τόν 
μικρόν Δζόν, διότι αυτή (ειχεν άγαθήν καρδίαν 
καί ένάρετον ψυχήν). Επειδή πλησίον δέν υπήρ-
χον άλλα παιδία, τό δέ σχολεΐον άπεΐχε πολύ, 
ή μάμμη τοΰ Δζόν άντικαθίστα δι' αΰτόν τήν 
μητέρα, τόν σύντροφον και τον διδάσκαλον. Ό 
Δζόν δέν ήλλασε φυλλάδαι ώς τοιαύται τώ 
έχρησίμ.ευον μ.ία 'Αγία Ρραφή με κιτρινίσαντας 
έκ του χρόνου σελίδας καί μέ άρχαίους τυπο-
γραφικούς χαρακτήρας. Ό Δζόν υπό τήν όδηγίαν 
τής μάμμης του ειχεν άποστηθίσει τινά μέρη 
τής 'Αγίας Ρραφής καί άπήγγελλεν αυτά άνευ 
τινός λάθους έν τή άναγνωσει. Τό σπουδαΐον 
μάθημα όπερ ό Δζών ιδιδάχθη παρά τής μάμης 
του καί τού πατρός του ήν ό φόβος τού θεού. 
Ό Δ ζω ν πάντοτε έσκέπτετο περί τού θεού και 
καθ' έκάστην έσπούδαζε νά αύξηση τάς γνώσεις 
του. Μία έκ τών πρώτων του παιδικών ερωτή-
σεων απέυθυνθεΐσα πρός τήν μάμμην του ην ή 
εξής- ω μάμμη, γινώσκεις τόν θεόν; Αύτη δέ 
τώ άπήντησε κατά τρόπον ώστε περισσότερον ή 
άλλοτε νά διεγερθή παρ' αΰτω ή περί τοΰ Θεού 
έννοια ώ; δημιουργού τού παντός. Μίαν ήμέραν 
ο Δζόν άπελθών εις τι μέρος πρός έκτέλεσιν 
τή; διαταγής τής μάμμης του καί έπιστρέφων 
οΐκαδε έσταμάτησε παρά τήν οχθην τοΰ ποτα-
μού, διότι τό ήρεμα καί άδιακόπως ρέον ΰδωρ 
τοΰ ποταμού έφείλκυσε τήν προσοχήν του. Είς 
τών γονέων του διαβαίνων εκείθεν τόν ήρώτησε, 
τί παρατηρείς παιδί μου ; μήπως ΐχθύδιόν τι 
έπιπλέει τοΰ ποταμού ; Ό παις τώ άπήντησεν, 
όχι, άλλ' ή μάμμη μου μοί εΐπεν δτι ο Θεός 
άπεστειλε τό ΰόωρ έκ τού ούρανοΰ ό'που δια-
μένει ή μήτηρ μου καί εγώ παρετήρουν τό ΰδωρ 
καί έσκεπτόμην άν ή μήτης μού τό εΐδεν έπίσης 
όπως εγώ τό βλέπω.» Αι προσευχαϊ τοΰ παι-
δός τήν πρωίαν καί τήν έσπέραν υπό τήν έπί-
βλεψιν τής μάμμης του κατεδείκνυον τήν πί-
στιν καί τήν ελπίδα εις τόν Θεόν τοΰ μικροΰ 

τούτου ορφανού. Ό μικρός Δζόν πάντοτε προ-
σηύχετο ΰπίρ τής μάμμ,ης του, τοΰ πατρός καί 

εαυτού του. "Απαξ άπήγγειλεν έν τή προσευχή 
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του «ευλόγησον κύριε και έλέησον τόν μέθυσον 
χαλκέα, όιστς διήλθε σήμερον παρά τήν οικίαν 
μας». "Αλλοτε πάλιν ούτος, ότε ή μάμμη του 
είχεν ανάγκην νέας καλύπτρας και δεν είχε 
χρήματα νά τήν άγοράση, άπήγγειλεν έν τη 
προσευχή του· «Κύριε εάν είνε τό θέλημα σου 
απόστειλαν εις τήν μάμμήν μου νίαν καλύ-
πτραν». 'Ασθένησας ποτέ προσηύχετο ούτως 
«Κύριε, εάν αποθάνω, ειπέ τή μητρί μου νά με-
περιμένη εις τά; χρυσά; πύλας· ενώ θά τήν 
αναγνωρίσω, διότι ή μάμμη αού έχει την φωτο-
γραφίαν της ήν τηρεί έν τω κιβωτίω της !» 
'Ηδύνατό τις νά καλέση, τον Δζον τού παλαιού 
καιρού παιδίον, εν τούτοι; ή ελπί; αύτού εις 
τόν θεόν ήν τοσούτον ισχυρά, ώστε πολλοί ευ-
σεβείς γέροντες θά έπόθουν νά έχωσι παρομοίαν. 
Οί γέροντες έκάλουν τόν Δζόν ευσεβή καί ήπό-
ρουν περί τού τί νά γίνγ ούτος ανδρωθεί;. 'Εν 
τούτοι; ή θεία πρόνοια άλλως είχεν αποφασίσει 
περί τού παιδός. Μίαν ήμέραν ό Αζάν ένεκα 
κρυολογήματος βαρέως ήσθένησεν έκ τυφοειδούς 
πυρετού. Έκάλεσαν τόν ίατρόν. Τό παιδίον ευ-
θύς ες άρχής έφαίνετο σύννουν καί σκυθρωπόν. 
Έν τούτοις προσεπάθει παντοιοτρόπως νά πα-
ρηγορή τήν μάμμην του. Μίαν νύκτα ό'τε αύτη 
έσκέπτετο τόν Αζάν, ούτος τή είπε· «προαισθά-
νομαι, μάμμη μου, τόν θάνατον μου». Αύτη δέ 
τω απήντησε- «δυνατόν νά μή άποθάνης, τέ-
κνον μου, ήμείς έλπίζομεν εις τήν άνάρρωσίν σου. 
Τό παιδίον είπε «μή κλαύσης, μάμμη μου, όταν 
άποθάνώ.' Ημητηρ μου καί εγώ θά σε άναμέν ο-
μεν μετά χαράς, όταν καί σύ άναβής έπάνω 
ει'ς τόν οϋρανόν καί ουδέποτε πλέον θά άποθάνω-
μεν,. ούτε θα κλαίωμεν πλέον. Ή μάμμη του 
ει'; ταύτα ουδόλως άπήντησεν άλλ' ή καρδία 
της έπληρώθη θλίψε to ς προαισθανομένη δτι τα-
χέως θά άποχωρισθή δι ΰστάτην φοράν τόν μι-
κρόν της έγγονον δν έλάτρευεν έγκαρδίως. "Οτε 
εξημέρωσεν, ή γραία ΰπήγεν ει'ς τήν κλίνην τού 
Δζών διά νά ίδη πώς κοιμάται. Ό Δζών άσ-
καρδαμικτεί ήτένιζεν εις τόν τοϊχον. "Αμα ή-
σθάνθη προσεγγίζουσα ν τήν μάμμην του, τή εί-
πεν, μοί φαίνεται, ότι είνε ανάγκη νά γράψης 
εις τόν απόντα πατέρα μου νά ελθη ταχέως. 
Έγώ δέν είμαι καλά, δυνατόν νά αποθάνω χω-
ρίς νά τόν αποχαιρετισθώ. Ναι, τω άπήντησεν 
ή γραία, αμέσως θά τω γράψω. Τήν ιδίαν ήμέ-
ραν έλθών ό ιατρός παρετήρησεν, ότι ή κρίσις 
τής ασθενείας ενέσκηψε καί ό'τι ό παις έπνεε τά 
λοίσθια. Μολοντούτο ό Δζών ιδών τόν ι'ατρόν ή-
σύχώς είπεν· « ιατρέ, αποθνήσκω, γινώσκω τού-
το ακριβώς, άλλ' ουδόλως φοβούμαι, μόνον ει'-
πέ μοι, έμεινεν ακόμη αρκετός χρονος; Ό θεός 
γινώσκει, τώ άπήντησεν ό ιατρός καί έσπευσε 
νά άπομακρυνθή θαυμάζων τήν ηρεμία ν καί γα-
λήνην του αποθνήσκοντος, τήν οποίαν οΰδέπο-

εις άλλον του πελάτην απήντησε καί έζήλου 
τόν μακάριον τούτον παιδα.—Κατά τό εσπέρας 
πατήρ τοΰ Δζών έφθασε περίλυπος καί τεθο-

μυβημενος . Πώς είνε ό υίός μους ησαν αί πρώ-
ται λέξεις τού δυττήνου πατρός. Ή γραία τω 

απήντησε· τά παιδίον μας όλονέν αδυνατεί, άλλ' 
η κατάστασις τού πνεύμα τός του είνε λίαν φαι-
δρά καί όλο σκέπτεται περί τού ουρανού. Ό πα-
τήρ του άφού έλαβε θάρρος έπλησίασεν εις τήν 
κλίνην τοΰ έτοιμοθανάτου τέκνου του καί τό ή-

;ώτησε· «πώς είσαι υιέ μου;>> φοβούμαι, διότι 
δέν σέ βλέπω καλά. Τό παιδίονπαρευθύς έμει-
δίασεν, έπειτα άφού έκλεισε τούς οφθαλμούς 

του ώς νά προσηύχετο είπεν, έτελείωσα, θεέ μου 
τώρα. Όπατήρ του ήρώτησε. «Τί λέγεις παιδί-
ον μους» Έγώ, άπεκρίθη τούτο, έκ τής πρωίας 
παρεκάλουν τόν Κύριον νά σά ιδω πρό τού νά 
χποθάνω καί τώρα είμαι έτοιμος πλέον. Ή 
λάμμη μου καί σύ θά καθήσητε τήν νύκτα παρά 
τήν κλίνην μου καί οταν έλθωσιν οί άγγελοι, θά 

με φιλήσατε. Έπήλθεν ή νύξ καί ό Δζών παρα-
λαλοΰσεν. Ότέ μέν έπρόφερε τάς ακολούθους 

λέξεις· «Όπόσον πλήθος αγγέλων καί άπαντες 
λευχημονοΰντες », ότε δέ ήρέμα εψαλε «ΰπάρ-

χει ευτυχής τις γή». Άδιαλείπλως έχανε 
τάς δυνάμεις του καί ότε προσήγγισε τό τέλος 

ο νοΰς του κατηυγάσθη, ή φωνή του ό'μως ήδυ-
νάτησε. «Μάμμη μου καί πάτερ μου, είπεν έ-
γώ απέρχομαι, αλλά μή κλαίετε, θά εΐπω εις 
την μητέρα μου, δτι θά έλθητε καί σεις ποτέ.» 
Οι οφφαλμοί του έκλείσθησαν καί ολον ήσύχασε, 

'Αναστεναγμός διέφυγε τού στήθος τής μά-
χης του, ήτις έβλεπεν, οτι τό πάν ετελείωσε, 
Το παιδίον έτι άπαξ ήνοιξε τούς οφθαλμούς 
του μετά μειδιάματος ώςνά έδείκνυεν εις τούς 
φιλτάτους του τήν χαράν ήν ησθάνετο άπεργο-
Λενον εις τήν μητέρα του, καί είπεν· «έρχονται 
τώρα, μάμμη μου, χαίρε μάμμη μου, χαιρε 
πάτερ μου, μή κλαίετε, χαίρετε». Τά παν ετε-
λείωσε. Τό μακάριον πνεύμα του άπέπτη, οι-
οτι τών τοιούτων, παιδιών είνε ή βασιλεία τών 

ουρανών. 

ΕΛΕΓΕΙΟΝ ΕΙΣ ΓΕΡΟΝΤΑ 
Πού είνε τής νεότητος αί τέρψεις, καί τά έτη ; 
Ποΰ είναί ίππασιαι σου, αί καθ' ήμέραν ουσαι 
Πού αί διασκεδάσεις σου μέ μουσικάς καί οίλους; 
Ποΰ εϊνα τ' άσματα χοροί κ'έκείν' ή ευφροσύνη; 
Πού εινε τό ευ/ίνητον μετά τής εΰκαμιψίας ; 
Ποΰ είνε αί περιηγήσεις σου καί αί φιλοφοοσύναι 
Πάντες σε υπεδέχοντο μέ σέβας καί άγάπην. : 

Πού είν' αί αγορεύσεις σου καί αί διδασκίλΐαι 
Ποΰ τά χειροκροτήματα καί τόσαι έπευφηρία; 
Τόρα δέν μένει άλλο τι παρά αί άναμνήσεις ; 

Τήν ήλικίαν τρώγουσι πολυειδώς τά έτη: 
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και ταΰτα τρωγο'σι δεινως την υπαρξιν τουβίου. 
Ή γήρας έγκατέστησε τό σώμα μή άντέχον-

και τους οδόντας σου αυτούς άφηρεσίν άτόπως. 
Τα πάντα μετεβλήθηταν καί βάδισμα καί Τασις 

φωνή καΐπροφορά καλή καί σχήμα τοΰ προσώπου 
·νέους νΰν δεν δύνασαι, ίνα διασκεδάζη,. 
γέρους δέν αρέσκεσαι σχέσεις πολλάς νά έχης. 

Οι πλείστοι άποφείγουσι τήν συναναστροφής σου, 
ή γδύνονται οι άφρονες γέρο νά σέ καλώσι. 

Στρεϊτ'ό γέρων τέρψεως καί πάν καλόν τοΰ βίου. 
άγήρω μένουσι τό πνεύμα κ' ή άγάπη, 

κόσμου τάτερπνότερα καί τού θεού τά δώρα. 
'Όταν καί ταύτα λείψωσι, 

καλλίτερα νά κοιμηθής 
ποτέ νά μή ξυπνισης. 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Γνωστόν τυγχάνει δτι κατά τε τούς πανιρ 
χραιους χρόνους καί κατά τόν μεσαίωνα ώκοδο-

απανταχού καί ναοί καί μητροπόλεις 
αστά τούς κανόνας τής αρχιτεκτονικήςτέχνης· 

πλην τό έργον τοΰ Φειδίου καί τοΰ 'Ικτίνου 
επι τοι έρειπωμένον, θεωρείται καί νΰν ώς άκα-

ίφία τών ώραίων τεχνών καί ώς αλάνθαστος 
γνώμων τής τε αρχιτεκτονικής καί γλυπτικής 

τεχνης. 
Έν τών έπτά θαυμάτων τοΰ παλαιού κοσμου 

ητο καί ό έν Έφέσω ναός τής 'Αρτέμιδος, ΰ-
ποστηριζόμενος ΰπό 127 κιόνων, ύψους 60 πο-

ού ή ξυλεία ή το έκ κέρδου, αί δέ πύλαι 
εk κυπαρίσσου· πυρποληθείς δε υπό Ήροστράτου 

αντεκατέστη δι' ετέρου μείζονος, έχοντος μήκος 
385 ποϊών έπί 220 πλάτους. 

Ό εκτισμένος ,νοτιοανατολικώς τής Άκρο-
πολεως ναός τοΰ 'Ολυμπίου Διός είχε μήκος 424 

ποδών έπί 171 πλάτους καί έστηρίζετο ΰπό 
424 κιόνων 60 ποδών ύψους, έξ ών ήδη ί-

στανται τίνες κολλοσσιαϊοι. κίονες κορινθιακού 
ρυθμου. Ούτος ήν ό μέγιστος τών τής άρχαιό-

τητος ναών, ή δέ δαπάνη αυτού άνήλθεν εις 
το ποσόν τών επτακισχιλίων ταλάντων. 

Περιώνυμοι ήσαν εις τηv αρχαιότητα, ό τού 
Άπόλλωνος, ό έν Σάμω ναό; τής "Ηρας, 

του όποιου σωζονται αί βάσεις καί μία στήλη, 
διαπρύσιος μάρτυς τοΰ παρελθόντος μεγαλείου 

και αλλοι τοιούτοι. 
Έκ τών μεταγενεστέρων φημίζονται διά τήν 

τεχνην καί τάς μεγάλας διαστάσεις ό έν Ρώμη 
κι τοΰ 'Αγίου Πέτρου, μήκους 571 ποδών έπί 
417 πλάτους καί υποστηρίζεται ΰπό 10 κιό-

Ή δαπάνη αυτού άνήλθεν εις τεσσαράκον-
τα έπτά έκατομμυρίων σκούρων μέχρι τοΰ 

1620. Ή αιχμή τοΰ έπί τοΰ μεγάλου θόλου 
σταυρού υψοΰται περί τά 120 μέτρα άνωθεν 

ων υδάτων τοΰ Τιβέριδος, ή δε έπί τής κορυ-

φής έκ χαλκοΰ σφαίρα είνε χωρητική δεκα 
ξ ανθρώπων. — ί 

Ή έν Λονδίνο μητρόπολις τοΰ άγίον 
Παύλου έχει μήκος 469 ποδων έπί 251 πλά-
τους καί υποβαστάζεται υπό 22 κιόνων. 

Ή μητρόπολις τών Μεδιολάνων έχει μήκος 
449 ποδών έπί 312 πλάτους, καί στηρίζεται 
έπί 54 κιόνων. 

Ό έν Βενετία περίφημος ναός τοΰ άγιου Μάρ-
κου έχει πέντε θόλους καί στηρίζεται έπί 36 
κιόνων, οί δέ έσωτερικοί τοίχοι καί τό έδαφος 
κοσμούνται υπό ποικίλων ψηφοθετημάτων συν-
τεθεί μένων έκ πολυτίμων λίθων. 

Ό εν τή βασιλίδι τών πόλεων καί κατά 
τό ίπποδρόμιον τής Κωνσταντινουπόλεως ναός 
τής 'Αγίας Σοφίας, ήγέρθη έκ βάθρων τώ 326 

μ. Χρ. έπί τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου, έφ' ένός 
τών χαριέντων λόφων τοΰ Βυζαντίου^ άκριβώς 
έπί τών βάσεων αρχαίου έλληνικού ναού κατά 
τήν κρίσιν τών ειδημόνων. Καί άφ' ου υπέστη 
πλέον η άπαξπαντοίας καταστροφάς, άνηγέρθη 
ΰπά τοΰ 'Ιουστινιανού καί έπερατώθη τώ 538 μ. 
Χ. διά τών αρχιτεκτόνων 'Ανθεμίον, Τραλλια-
νού, 'Ισιδώρου καί 'Ιγνατίου, άντϊ δαπάνης λι-
ρών 'Αγγλικών ένός καί ήμίσεως έκατομμυρίων. 
"Ενεκα τών κατά καιρούς σεισμών σπουδαίας 
υπέστη ζημίας. Έν δέ τώ 1204 οί έκ δυσμών 
εισβαλόντες χρ·.στιανοί σταυροφόροι έπι-
πεσόντε; δίκην άρπυιών κατά τοΰ ναού έσύλη-
σαν αυτόν, διήρπασαν τήν άγίαν Τράπεζαν, τούς 
μαργαρίτας, τούς άδάμαντας, τά έν αϋτώ κει-
μήλια καί λείψανα καί έβεβήλωσαν τά ιερά οί 
τοιχοδιώνται ούτοι τής Δύσεως. 

Έκ τού Μαντείου τών Δελφών καί έξ άλ-
λων άρχαίων ναών τής καλλιτεχνικής Έλλάδος 

μετηνέχθησαν έν 'Αγία Σοφία, ένθα καί νΰν έτι 
υπάρχουσι πολύτιμοι στήλαι, Έν τώ ίπποδρο-
μίω σώζεται καί ό τρικάρηνος χαλκούς οφις, 
άλλ' ακέφαλος. 

Τό έσωτερικάν τοΰ ναού έχει σχήμα σχεδόν 
τετραγώνου, μήκους ποδών 269 έπί 243 πλά-
τους. Ή ολη οικοδομή στηρίζεται έπί 40 ογ-
κωδών κιόνων καί 60 λεπτοτέρων. 

'Αξιοσημείωτοι εϊσιν ό άγιος Στέφανος τής 
Βιέννης, Γοτθικού ρυθμού. Ό μητροπολιτικός 
ούτος ναός τής Βιέννης, κν καί έχη τό ήμυσι 
τοΰ μεγέθους τής περίφημου μητροπόλεως τής 
Κολωνίας, όμως θεωρείται ΰπό πολλών ειδημό-
νων, ώς τό έκλεκτότατον δείγμα γοτθικής αρ-
χιτεκτονικής, έν τώ κόσμω. Άνεκαινίσθη δέ τό 
πρώτον κατά τό 1147. Ή μητρόπολις τής 
Νεαπόλεως κτισθεΐσα έπί τών έρειπίων αρχαίου 
ναού τού 'Απόλλωνος. Ή Παναγία των Παρι-
σίων καί άλλοι τοιούτοι. 
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Ό άδάμας γνωστός παρά τοις αρχαίοις, 
είχε τήν αυτήν ΰποληψιν, οίαν καi ήδη, θεωρού-
μενος ώς εν τών πολυτίμων σωμάτων. Χρήσι-
μος έν γένει πρός κόσμον καί πολυτέλειαν, 
υπάρχει ίδιως εύχρηστος ένεκα τής μεγάλης 
αΰτού σκληρότητος και πρός τάς τέχνας, διότι 
εΐνε τά σκληρότεραν τών σωμάτων, τά όποια 
διασχίζει μή διασχιζόμενος, ουτε προσβαλλό-
μενος. παρ' οΰδενός τούτων· όθεν καί άδάμας 
εκλήθη υπό τών αρχαίων Ελλήνων διά τοΰ 
άδαμαντος διασχίζουν τήν ύελον, τρυποϋν καί 
στιλπνόνουν τούς πολυτίμου; λίθου; κλπ. 

Έπι πολλούς αιώνας μετά Χριστάν ή 
χρήσις τού άδάμαντος ΰπήρχεν ακατέργαστος 
ώς ή φύσις τάν παρέχει. Υπo τήν φυσικήν 
ταύτην κ,ατάστασιν ευρίσκεται ώς κρύσταλον 
όκτκαεδρον. κανονικός δωδεκάεδρον, ρομβοειδές, 
τραπεζόεδρον, σκαλινόεδρον, η σφαιροειδές ΰπό 
48 έπιφανείας, κεκαλυμμένας έχων τάς έπιφα-
νείας του διά μή στιλπνού στρώματος· έν τού-
τοις ευρίσκονται καί φύσει στιλπνοί, οϊτινες έ-
τιμώντο παρά τος- άρχαίοις μεγαλως. Ώς έπί 
τό πλείστον ο φυσικός άδάμας έχει τραχείας 
τάς έπιφανείας τους, αίτινες διασχίζονται πα-
ραλλήλως με τάς κανονικάς έπιφανείας· ένεκα 
τής ιδιότητος ταύτης άφαιρεϊται ευκόλως το 
μή διαφανές στρώμα αύτοΰ. 

Πρώτος, όστις εφεύρε τό στίλπνωμα του ά-
δάμαντος ' υπήρξεν ο Λουδοβίκος δε Βεργουέμ 
έκ τής πόλεως Βρόύζης τό 1476 μ. Χ. Ούτος 
παρετήρησεν, ότι τρίβων πρός αλλήλους δυο 
άδάμάντας κατώρθωσε νά τούς καθαρίση καϊ 
ούτως έδειξε τόν τρόπον ου μόνον τής στιλπνώ-
σεως άλλά και τοΰ νά δίδη παν σχήμα κατά θέ-
λησιν, όθεν έπεννόησε τοΰ 'Αδάμαντος τήν κόνιν 
πρός κατέργασιν τούτου· οπρώτος κατε-
γασθείς καί καλώς στιλπνωθεις άδάμας άνηκε 
πρός τάν Κάρολον τόν Τϊμεραιον, Δοΰκα τής 
Βουργόγνης, ή κόνις τοΰ άδάμαντος εινε με-
λανή. 

Ό Άδάμας έθεωρειτο έπί πολλούς αίώνας 
πέτρα, καί ή σύστασις αυτού ήγνοεϊτο· πρώ-

τος ο Νεύτων παρατηρήσας την μεγίστην δύνα-
μιν τής διαθλάσεως τοΰ φωτός έπί τού άδάμαν-
τος· συνεπερανεν, ότι τό σώμα τοΰτο εΐνε οΰ-
σία φλόγιστική, καί όχι πέτρα. Καί τώ όντι 
μετά ταύτα ή αλήθεια αύτη τοΰ Νεύτωνος α-
πεδείχθη πεΐραματικώς, τά πρώτον άπό τό 
Βοάλε τό 1673 όστις θ σας αδάμαντα ΰπό 
μεγίστην θερμότητα παρετήρησεν, ότι άξητμίζε-
το έν μέρει, καί παρεΐχεν ατμόν όξύν τ' αυτό 
έπεδείχθηκαί άπό τούς Βέαγμαν καί Μέκες, 

άλλά δέν' έγνώριζον τά συστατικά μέρη αΰτοΰΓ. 
Τήν σύστασιν τοΰ αδάμαντος απέδειξαν μετά 
ταύτα ό Γόϋτων δε Μορβώ, ό Λαβοζιέρος, ς 
Τενναντ, καί άλλοι· έκ τών πειραμάτων τού-
των απεδείχθη, ότι ό άδάμας εΐνε καθαρός 
άνθραξ, καί ουδεν άλλο, όπερ ο Βερζελιος έ-
κάλεσε Ά λ λ ο τ ρ ύ π ι ο ν Ό Γοϋτων δε 
Μοδώ,. τό Ι797., έθεσεν αδάμαντα ΰπό κώδωνα 
ΰάλινον πλήρη καθαρού οξυγόνου, τόν όποϊν θε 
σας έν τη έττία μεγίστου ΰαλίνου φακού, ένθα 
συνεκεντρώθησαν ΰαλικαί ακτίνες, παρετήρησε 
μετ' ολίγον, ότι ή έπιφάνεια τού αδάμαντος 
έμαλάκισε και άνεφκίνετο ένθεν κάκεϊθεν έπί 
τής έπιφανείας τοΰ άδάμαντος σημεία λαμπυρί-
ζοντα υπό κατάστασιν άναβρασμού. Εμπόδισε 
δια μή διαφανούς σώματος τήν προσβολήν του 
ήλίου, καί ό άδάμας υπήρχε λίαν ερυθρός καί 
διαφανής, το δε, βάρος του εΐχεν έλαττωθη. . 
Μετά δύο ημέρας έπανέλαβε τό αυτό πείραμα, 
καί ό άδάμας έντός είκοσι λεπτών τής ώρας ά-
νεφλίχθη καί έγενεν αόρατος, τό δέ οξυγόνον, 
τού κώδωνος μετεβλήθη εις άνθρακικόν οξύ·. το 
πείραμα τούτο έγεινε καί δι' άλλου τρόπου τοΰ ,. 
πυρός, καί τό αΰτό αποτέλεσμα ΰπήρξεν, 'Εάν, 

άνθραξ έκ ξύλου πολύ θερμανθή έγκλειστος, 
άποκτα τήν .σκληρότητα, ώστε δύναται νά δια 
χωρίζη τήν ύελον ώς άδάμας, δέν γίνεται ούτος 
όμως διαφανής, τό δέ αίτιον εινε, διότι ό εκ-

ξυλου- άνθραξ δεν εινε καθαρός, άλλ' έμπεριέχε. 
καί τινας γαιώδεις ουσίας. Ό άδάμας· διαθλά 
ταχέως τάς ακτίνας τού φωτός, καί άναλογεί. 
κατά τούτο προς τάν αέρα ώς 3.1961 προς. 

10,000 ό τριβόμενος ηλεκτρίζεται μεγάλως· ει-
νε κάκιστος αγωγός τού ήλεκτρισμοΰ. 

Ό άδάμας συνήθως εινε διαυγής, άχρωμά 
ταστος, ευρίσκονται όμως και αδάμαντες έχον-.ε-
τό χρώμα ήλέκτρου, έρυθροί, κυανοί, και μέλα-
νες· ή λάμψις τού αδάμαντος προξενεϊται ένε 
κα τήςμεγάλης διαθλάσεως τών άκτίνων τού 
φωτός· έάν έκτεθή ΰπό τόν ήλιον, καί έιπειτα 
τεθή εις τό σκότος λάμπει· ή ίδιο της αύτη τον 
άδάμαντος εΐνε εν τών διαγνωστικών σημείων ; 
τής γνησιότητός του, διότι γίνεται καί τεχνητός 
έξ ΰέλου. 

Τi μεγεθος τοΰ άδάμαντος εΐνε διάφορον. 
Ο άδάμας τοΰ αΰτοκράτορος Μογόλου εινε 

ίσος μέ εν ώων, κομμένον εις τό μέσον, ζυγίζει 
279 καράτια, και. αξίζει 11,273.000 φράγκα. 

Πολλά επίθετα εδόθησαν τώ άδάμαντι ΰπό 
τών αρχαίων έκλήθη, χλωρός, πολιός, ('Ησί-
οδος, 'Ασπίς, καί Θεογ.) στερεός, (Θεόκρ. Ήδ. 
ΙΖ')παμφα όων, μαρμαιρων (Διονύσ.), άδάμα. 

σος, όκρυσεις, άρρηκτος, στιβαρός, (Άπολλών.) 
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Ύπό τήν γήν υπάρχουσι σπήλαια ένθα συλ-
λέγονται ύδατα έκπηγάζοντα εκ ροής βροχείων 
υδάτων άνωθεν τών λιμνών, άλλαι παράγονται 
εκ ρεόντων υπογείων ποταμών. Είς τάς τοιαύ-
τας λίμνας μένουσιν ιχθύς, εγχέλεις κλπ. οί ό-
τοΐοι έξέρχονται διά τών ρειυσών πηγων εκ τών 
τοιούτων λιμνών. Τοιαύτη υπόγειος λίμνη εoικεv 

οτι υπάρχει υπό τό όρος του Λουτρακίου, ένθα 
ρέουσι τά 'ιματικά ύδατα και πολλάκις έξηρ-
χονται ίχθεΐς καί έγχίλεις καί κολυμβώσιν έν 
τώ υδατι τών λουτήρων. 

'Ηφαιστείου καί έκχέουσαι υδωρ έν αυτώ πα-
ρέχονσιν ιχθεϊς, οιτινες εκτινάσσονται έκ τοΰ 
κρατήρος μακράν έπί τής γης, σηπονται καί 
παραγούσί μΐάσματα πυρετωv όλεθριων. 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α . Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Α 
Το μεγιστον μαγειρεΐον τού κόσμου ευρίσκε-

ται έν τώ έν Παρισίοις έργοστασίω τών συρμών 
<<Bon Marcher>>, έκ τού οποίου σιτίζονται όλοι 

οι υπάλληλοι τού εργαστηρίου, περίπου 4 χιλ. 
τόν αριθμόν. Ή μικρά χύτρα τούτου τοΰ μαγει-
ρίου περιλαμβάνει 100 λίτρας, ή δέ μέγάλη 
500 λίτρας. 'Εκτός τούτου εΐνε έν χρήσει άκό-

μη , 50 τιγάνια έν εκάστω τών οποίων δύνανται 
νά μαγειρευθωσι 300 κοτολέτες, άλλα πολλά 
τιγάνια έν έκάστω τών οποίων κοκκινίζονται 
100 χιλιόγραμμα κρέας καί έτερα έν έκάστω 
τών οποίω κοκκινίζονται 100 χιλιόγραμμα 
πατάτες. Δέκα χιλιάδες ώά δαπανώνται διά 

τήν κατασκευήν μόνον τής ομελέτας. Ή δέ 
μηχανή δι' ής βράζονται καθ' εκάστην δέκα 

χιλιάδες λίτρα ι καφφέ ομοιάζει μέ άτμομηχα-
νην τινα τοΰ σιδηροδρόμου. 'Εν τώ μαγειρίω 

ευρισκομένω εν τώ κατινώ πατώματι τού 
Bon Marcher εργάζονται 60 μάγειροι, 100 βοη-
θοί καί 500 σερβιτόροι. 

Ή άνακάλυψις τών βακτηρίων τών διαφό-
ρων ασθενειών, κατά τόν πολωνόν επιστήμονα, 

ιατρόν Μιοδόνσκην έγένετο πρό δύο χιλιάδων 
επων. «Λαμβάνων ΰπ' όψιν, διηγείται ούτος έν 

τω εν Κρακοβία εκδιδομένω περιοδικώ «Τσάς», 
τό μέγα ένδιαφερον όπερ κατέλαβε τούς -ιατρούς 

t περί. -ήν σπουδήν τών βακτηρίων, θεωρώ ώς ε-
πωφελές νά σημειώσω τό κάτωθι χωρίον τοΰ 
Τερεντίου Βάρωνος έν τώ συγγράμματι αυτού 

de rerum rusticatum I, III. Ουτος ίδού τί έγρα-
φε· ((Εις τούς βαλτώδεις τόπους διαιτώνται 
αορατα τώ άπλώ όφθαλμώ μικρότατα ζωύφια 
ατινα όταν ει'σδύσωσι διά μέσον τοΰ άέρος εις 

την ρίνα καί τό στόμα καί φθάσωσιν ει'ς τόν 
ανθρώπινον οργανισμόν προξενούσι σοβαράςάσθε-

νείας 

Το βούτυρον έν τή άρχαιότητι δέν ήτο γνω-
στον έν τή Δυτική Ευρώπη. Πρώτην φοράν έν 

τω μεσαίωνι είσήλθεν εις χρήσιν ώς πομάδα τών 
πλουσίων καί αριστοκρατικών γυναικών. Κατ' 
αυτόν τόν τρόπον μετεχειρίζοντο αϋτό έπί δύο 

αιώνας έως ότου ηρχισαν νά τά μεταχει-
οίζονται καί διά τόν φωτισμόν ώς τά 
νΰν τό πετρέλαιον. Μέχρι τοΰ 15 αιώνος αί οΐ-
κίαι καί ιδία αί έκκλήσίαι τών Δυτικών έφω-
τίζοντο διά τοΰ βουτύρου. Μόνον άπό τοΰ 1500 
καί έπέκεινα τό βούτυρον πανταχού εισήχθη 
πρός κατασκευήν τής τροφής. 

Μ ε τ ά θ ε σ ι ς τών ο ι κ ι ώ ν . Ή με-
τάθεσις ολοκλήρων οικιών δέν εΐνε πλέον θαυ-
μάσιόν τι, άλλ' έκεϊνο όπερ άναφέρει περιοδι-
κόν Άμερικανικόν εΐνε άσύνηθές τι περιστατι-
κόν. Εΐς μηχανικός διατριβών έν τή πόλει 
Σίϊτλ. κατεσκεύασεν οικίαν άντί 1000 λιρών 
στερλινών, ής τά τεμάχια έχοντα έκαστον ίδι-
αίτερον άριθμόν προσηρμόζοντο διά κινητών 
ύλων (μπουρμάζ). Μετά τινα χρόνον ο μηχανι-
κός εύρεν έργασίαν έν τή πόλει Όλυμπία, άπε-
χούση τής πρώτης περίπου εκατόν χιλιόμετρα. 
Ό αμερικανός ούτος παρευθύς διέλυσε των οί-
κίαν του είς τά άποτελούντα αυτήν τεμάχια 
καί έπιφορτώσας αυτά έν πλσίω τού ποταμού 
μετέφερεν αυτά εις τήν π. Όλυμπίαν όπου τά 
συνέθεσε καί άπετέλεσε μίαν λαμπράν οικία ν 
θαυμαζομένην ΰπό πάντων. 

Έ ν τ η Ί λ ά ν δ α (Άφρικη) ,εν ώ.τόπω 
έφονεύθη ό διάσημος ιεραπόστολος και περιηγη-
τής Δαυίδ Αίβιγκστον έσχάωςτ ΰπό τών "Αγ-
γλων έστήθη εν άπλούν μνημεϊον πρός διαιώνι-
σιν ϋτού, συγκείμενον εις ξυλίνους στηλης και 
ορειχάλκινης πλακάς μετά τής άκολούθυυ επι-
γραφής· «ενταύθα κείται ό Δαυίδ Αίβιγκστον. 
Ίλάνδα, 19 'Απριλίου 1873.)) Υπάρχει φόβος 
μή τό άπέρριττον τούτο μνημεϊον καταστραφή 
ΰπό τινος άγριου ή ιδιότροπου περιηγητού. 

Ή έπιρροή τών ι ε ρ α π ο σ τ ό λ ω ν 
έπί τ ώ ν Μ π α γ γ ά λ ω ν, αγρίου καί άν-
θρωποφάγου λαού, οΐκοΰντος έν τώ άνω Κόγγω 
(Αφρικής), έπ' έσχατων κατεδείχθη ισχυρώς, 
ότε ο αρχηγός τού ρηθέντος λαού απέθανε κατά 
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τον παρελθόντα Οκτωβριον. Ούτος ενεταφια-
σθη ώς συνήθως έπικρατεΐ, χωρίς όμως νά προ-
σενεχθη ώς άλλοτε ανθρωπινή θυσία. Μία τών 
συζυγών τοΰ αποθανόντος συνελήφθη ΰπό τίνων 
φανατικών εθνικών καί ήρξατο οπως θυσιασθή, 
οτε ο πρώτος τών ιεραποστόλων καταφθάσας 

εγκαίρως διά τής δυνάμεως τοΰ λ.όγου του ελύ-
τροισεν αυτήν τών χειρών τών αγρίων. Κατά 
πρωτην φοράν τό 1890 έτος ότε οί ιεραπόστο-
λοι ήρξαντο τοΰ κηρύγματος των εν τή άνω 
Κόγγω, οί ιθαγενείς ουδόλως ήθελον νά άκού-
σωσι λόγον τινά εναντίον τών πατροπαραδότων 

των έθίμων, οΰτως ώστε κατά τόν ένταφιαυμόν 
τών έγγάμων άγριων έθυσιάζοντο άνιλεώς έπί 
τών τάφων των μία η δύο τών γυναικών τοΰ 
άποθανόντος. 

Ό 'Αδόλφος Κ α γ ο ύ τ συγγρα-
φεύς τής βίβλου ό «Βίσμαρκ καί αί γυναί-
κες>>, έκ τής οποίας ένδιαφέροντα άποσπάσματα 
μετεδώσαμεν τοις άναγνώσταις τής «'Αστρα-
πής» έν τινι έφημερίδι ΰπό τόν τίτλον «τελευ-
τή τής ήγεμονίδος Βίσμαρκ έδημοσίευσε μα-
κρόν άρθρον, έξ ού έρανιζόμεθα τά άκόλουθα. 
Τ ή 15 Νοεμβρίου ό ήγεμών Βίσμαρκ διατριβών 
έν τή πόλει Βαρζίν παρά τήν Βαλτικήν θάλασ-
σαν, έσχε τήν άτυχίαν νά άπολέση, τήν πιστήν 
του σύντροφον τοΰ βίου, τήν ήγεμονίδα Γιοχάν-
ναν Βίσμαρκ, ήτις ήν κατά δέκα έτη νεωτέρα 
αυτοΰ. Κατά τήν όμολογίαν αυτού τοΰ Βίσμαρν 
αύτη ήν δι' αυτόν οικιακός του πενάτης καί ο 
φύλαξ του άγγελος. Αύτη μολονότι ήτο σύζυ-
γος τοΰ μεγίστου πολιτικού ανδρός τοΰ ημετέ-
ρου αιώνος, ουδέποτε κατεγίνετο εις τήν πολι-
τικήν, άλλα πρό παντός άλλου ήν άριστη οικο-
δέσποινα, τελειότατος τύπος τής γερμανίδος 
οικουροΰ, ήτις θεωρείται ώς τό πρότυπον πασών 
τών έν Ευρώπη ευγενών καί αριστοκρατικών 
γυναικών. Ευθύς έξ άρχής ό ήγεμών Βίσμαρκ 
τη προέγραψε τήν μέλλουσάν της πορείαν έν 
τώ συζυγικώ βίω ειπών ποτε. «Ουδόλως ευχα-
ριστούμαι έκ τών γυναικών αιτινες άναμιγνύον-
ται εις τάς πολιτικάς ΰποθέσεις. Δεν υπάρχει 
τι χειρότερον δι' ένα πολιτικόν άνδρα άπό τού 
νά έπιρρεάζηται ΰπό τών έκτος τοΰ υπουργείου 
επιρροών, μεταξύ τών όποιων αί φοβερώταται 
είνε αί έπιρροαί τής ίματιοθήκης. Όπως έκτε-
λίση ταύτην του τήν άρχήν, ό ήγεμών Βίσμαρκ 
ουδέποτε έδέχετο έν τή οικία του τάς ούτω 
καλουμένας πολιτικομανείς γυναίκας, τάς όποι-
ας συχνάκις συνεβουλεύοντο οί γάλλοι ή οί ρώσ-
σοι διπλώματα. Ει'ς αυτόν έξήρκει ήσυχος καί 
αθόρυβος οικιακή έστία, άφοσιωμένη σύζυγος, 
ήτις μετά προσοχής ικανοποιεί πάσας του τάς 
άνάγκας. Αύτη έπρεπε νά φροντίζη π. χ. νά δι-
ρθώνη τό λαιμοδέτιόν του, τό όποιον πάντοτε 

έστέκετο στραβον ένεκα τών βίαιων του κινησι 
ων. Κατά τό 1857 ό ήγεμών Βίσμαρκ έν της 
επιστολή του πρός τήν άδελφήν του Μ α λ β 
Άρνίμ, διατρίββυσαν τότε έν αρισίοις, 
ψι μεταξύ άλλων τά ακόλουθα* «έν τώ τρί-
ματι τού υπουργείου έν ώ εργάζομαι ΰπάρχω-
σιν ένδεκα κάτοπτροι, έν τούτοις τό λαιμοδω 
τιόν μου πάντοτε είνε στραβά δεμένον». Ή η 
γεμονίς Γιοχάννα ουδέποτε έπεσκέφθη τό Κοι-
νοβούλιον όποις εΰχαριστηθή έκ τοΰ θριάμβω 
τού συζύγου της. Λύτη άπαξ είπεν είς τινα φι-
λην τής. «Πολύ δυσκολεύομαι διότι βλέπω του, 
σύζυγόν μου νά μαλώνη με εκείνους oιτινες 
πάντοτε τό κακόν του θέλουσιν». Ή ήγεμονίς 
ήρέσκετο άναγινώσκουσα έκλεκτά συγγράμμαται 
έκ τής γαλλικής φιλολογίας, καί αύτη συνΐσταται 
εις τόν σύζυγόν της όποια συγγράμματα γάλ-
λων συγγραφέων νά άναγινώσκη. 

Ή ήγεμονίς Γιοχάννα Πουτικάμερ, θυγάτηρ 
πλουσίου τίνος γαιοκτήμονος έν Βρανδερβουργ. 
έγεννήθη τό 1824, ΰπανδρεύβη δε τόν Βίσμκρκ 
άγουσα τό 23ον έτος. Ό γάμος των έτελέσθη 
τη 28 Ιουλίου 1847 έτους, τόν δε μήνα του 
μέλιτος διήλθον έν 'Ιταλία, όπου έν άπασι του 
ρενοδοχείοις έν οίς διέτριβον ήσαν γνωστοί ώς 

Πρώσσοι, διότι κατ' εκείνον τόν χρόνον εν τω 
Ιταλία λίαν έμίσουν τούς Γερμανούς τής Aυ-
στρίας. Ή Γιοχάννα άπέκτησε τρία τέκνα, 
γατέρα, ήτις συνεζεύχθη τόν κόμητα Ράντσενι. 
πρώσσον διπλωμάτην, καί δύο υιούς, τόν κεμη-
τα Έρβέρτον Βίσμαρκ καί τόν κόμητα Γουλι-
έλμον Βίσμαρκ. 

Ό μ έ γ ι σ τ ο ς τ ά π η ς έ ν τ ή γη. 
Ό μέγιστος τάπης "εν τή γή ευρίσκεται έπί τού 
παρόντος έν 'Αγγλία. Ή βασίλισσα τής 'Αγ-
γλίας Βικτωρία είχε παραγγείλει αυτόν έν τη 
'Ινδία καί κατασκευασθέντα έπέστρωσε δι* 
τού τήν αίθουσαν Βατερλό τοΰ άνακτόρον της 
Βίνδζορ. Ό τάπης ούτος έχει μήκος 25 μέτρων 
καί πλάτος 13.25, εξυφάνθη δε καί έποικίλισθη 
ΰπό . 5 τεχνιτών, φυλακισμένων έν τή φυλακη 
"Αγρα. Υποθέτουσιν οτι ή βασίλισσα Βικτω-
ρία ευαρεστηθεϊσα έκ τής θαυμασίας του κατα-
σκευής θά συγχώρηση τους καταδίκους τεχνι-
τας. Ύπολογίζουσιν ότι όπως κατασκευασθη · 
τάπης ούτος οί τεχνϊται 53 εκατομμύρια κεν-
τήματα διά της βελόνης των έποιήσαντο. 

Έν 'Αραβία υπάρχει φυτόν τι, καλούμενον 
φυτόν τοΰ γέλωτος, ού ή λήψις προκαλεί εν 
τακτον ιλαρότητα, τάσιν πρός γέλωτα εμ-
πρός ορχησιν, και έν Σαρδώ έκ πάλαι ΰπερ-

χε πόα τοιαύτη καλούμενη πόα σαρδωνία και 
ο έκ ταύτης γέλως εκαλεϊτο σαρδώνος γέλως 
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1η Νοέμβριου εν. έτους μετα μεγάλης, 

τομπής έπανηγυρίσθη ή εορτή τών γενεθλίων φ 
τής βασιλίσσης τής Μαδαγασκάρη*. Έπί τη ά 

ιύκαιρίφ ταύτη είχον τυπωθή ΰπό τού Άγγλι-
κοΰ βιβλικού Συλλόγου πολλαί χιλιάδες αντι-

τύπων πρώτης έκδόσεως τής 'Αγίας Γραφής έν 
τή έγχωρίω γλώσση καί διενεμήθησαν μεταξύ 
τών ιθαγενών παρ' οίς ή 'Αγία Γραφή συνηντη- Ί 
σε καλήν ΰποδοχήν. τ 

Α ί έ ν τ ώ Ε ί ρ η ν ι κ ώ ώ κ ε -
α ν ώ ν ή σ ο ι . Ένώ βαβμηδόν ανοίγεται 
διά τούς Ευρωπαίους ή νήσος αύτη Γουϊνέα, 
ήτις διατελεί ΰπό τήν προστασίαν τών "Αγ-
γλων καί Γερμανών, ή έν αύτη ιεραποστολή -
καθ' ήμέραν αποκτά μείζονα σπουδαιότητα 
καί καθίσταται πιθανόν, δτι θά άποκτησθή -
καί θά άποφέρη μείζονας καρπούς ή έν ταΐς 
λοιπαϊς νοτίοις νήσοις τοΰ άρχιπελάγους. Οί έν 
Νέα Γουϊνέα ιεραπόστολοι έξέτεινον τάς εργα-
σίας των έν τή παραλία έπί άποστάσεως 11 
600 χιλιομέτρων, ΰπερβαίνουσι δέ τούς 70 έξ 
ών οί πλείστοι είνε εγχώριοι κήρυκες. Ή 'Αγ-
γλική ιεραποστολική εταιρεία πολλήν ένέργειαν 
καταβάλλει πρός έκχριστιάνωσιν τών νήσων τού-
των καί άπέστειλεν έπ' έσχατων πρός' τόν σκο-
πόν τούτον κατασκευασθέν άτμόπλοίον. 

Θ α υ μ α σ ί α τ α χ ύ τ η ς έ ν τ η αυ-
ξ ή σ ε ι τών τ η λ ε γ ρ ά φ ω ν τής Ά γ-
γ λ ί α ς. Έκ τής Κυανής Βίβλου τοΰ Κοινο-
βουλίου τής 'Αγγλίας άρυόμεθα τάς έπομένας 
στατιστικάς ειδήσεις περί τών τηλεγράφων. Ο-
ταν οί τηλέγραφοι διετέλουν εις τάς χείρας τών 
εταιρειών,τό έξ αυτών προερχόμενον κέρδος, συγ-
κοινόμενον πρός τό σημερινόν ήν άσήμαντόν. 
Μέχρι τού 1870 οί τηλέγραφοι τών εταιρειών 
άπέφερον κέρδος έτησίως περίπου 612,301 λίρ. 
στερλινών. Μετά πέντε έτη τό κέρδος ανήλθε 
μέχρι τών 1,533.982 λιρών; τό 1880 τό κέρ-
δος συνεποσοΰτο εις 1,469,795 λίρας, -τό δε 
1885 άνήρχετο είς 1,820, 734 λίρ. στερλ. μο-
λονότι κατά τό έτος τούτο εισήχθη τό νέον τι-
μολόγιον έκ 50 σεντ. άνά τό τηλεγράφημα 
τό δέ 1890 έφθασε μέχρι τοΰ σημαντικού πο-
σού 2364,098 λιρ. στερλ. 

Τ ό με γ α λ ε ί τ ε ρ ο ν έ ν τ ω κ ό -
· σ μ ω έ μ π ό ρ ι ο ν κ ο κ κ α λ ω ν . Η 

Καλλιφορνία, χώρα τού χρυσού καί τών Άμερι-
κανισθέντων Κινέζων, έχει έν τοις όρίοις της τό 

μεγαλείτερον, άν ουχί καί τό μέγιστον έμπόρι-
ον τών κοκκάλων έν τώ κόσμω. Πανταχόθεν 
άγοράζονται κόκκαλα τών ζώων πρός μεταπώ-
λησιν. 'Αφού δέ καθαρισθώσι, πωλούνται πρός 
8 λίρ. οθωμ. τόν τόνον 927) οκάδ). Μέγα 

ποσόν τών κοκκάλων τών ποδών τών ζώων μετα-
φέρεται εις Εΰρώπην,διά τών όποιων κατασκευ-
άζονται χειρίδες τών μαχαιρών, περουνίων καί 
άλεξιβρόχων, κομβία, κτένε; κτλ. 

Τό έ λ α ι ο ν ής μ υ ρ α ί ν η ς. 
Τό έλαιον τούτο, ώς τό όνομά του δείκνυσι, 
παράγεται έκ τού μέλανος ήπατος τής κοινής 
μυραίνης. Ό τρόπο; καθ' ον παράγεται τό έ-
λαιον είνε διάφορος έν διαφόροις χώραις. Έν 
τή Νιουφαουνδλανδία, ήτις προμηθεύει τήν Λον-
δίνειον άγοράν, διά τούτου τοΰ· έλα ίου υπάρχει 
εις άρχαΐος τρόπος τής παράγωγης τοΰ ελαίου 
τής μυραίνης οστις καί τήν σήμερον εινε έν χρή-
σει, ωσαύτως καί έτεροι δύο νέοι τρόποι. Οί 
τρεις ούτοι τροποι είνε λίαν άπλοΐ. Κατά τόν 
παλαιόν τρόπον τά ήπατα τής μυραίνης εκτί-
θενται έν τώ ήλίω έως ού σηπώσιν, ό'τε τό έ-
λαιον τρέχει έξ άύτών. Κατά δέ τούς νέους 
τρόπους τό έλαιον εξάγεται έκ τών ηπάτων διά 
πιεστήρος, η βραζομένων τών ηπάτων έν υδατι, 
οπερ κατ' ολίγον έξατμίζεται. Τό χρώμα τού 

έλάίου τής μυραίνης είνε διάφορον άναλόγως 
τής ποιότητος τοΰ ιχθύος καί τοΰ τρόπου τής 
κατασκευής του. Έκτος τών συνήθων συστατι-
κών μερών τοΰ έλάίου, τό έλαιον τής μυραίνης 
περιέχει ολίγον βρώμιον, καί ίόδιον. 'Υποθέ-
τουσιν ότι τήν ϊαματικήν του δύναμιν οφείλει 
τούτο εις τάς ρηθείσας ουσίας. Έν τή Νιου-
φαουνδλανδία ή μυραίνη άλιεύεται άπό τόν Ί-
ούνιον μέχρι τοΰ 'Οκτωβρίου. Τό έκ τής θα-
λασσίας φώνης έξαγόμενον έλαιον έν τισι χώ-
ραις τής Αυστραλίας είνε εν χρήσει άντί τού 
τής μυραίνης έλαίου. 

Ό κεραυνός κ α ί τ ά δ έ ν δ ρ α. Οί 
έν ταΐς όρεσι ζώντες έπί πολύν χρόνον δέν ή-
δύναντο νά έξηγήιωσι τό πώς έν καιρώ τής 
Θυέλλης αί δρϋς νά μένωσιν άβλαβεΐς έν ώ τά 
περιστοιχοΰντα αϋτοις λοιπά δένδρα νά κεραυ-
νοβολώντας Εις Γερμανός φυσικός άνεκάλυψε 
τήν αίτίαν τούτου. Ούτος έκ πολλών παρατη-
ρήσεων εξάγει, ότι τά δένδρα τών όποιων |οί 
κορμοί είνε κεκαλυμμένοι διά λειχήνων, ώς έπί 
τό πλείστον κεραυνοβολώνται ή αί δρεϊς, αίτι-' 
νες σχεδόν πάντοτε στερούνται έν τώ κορμώ 
των τών παρόντων τούτων φυτών. Αί λειχήνες 
φαίνεται ότι έλκύουσιν άκριβώς τόν άτμοσφαι-
ρικόν ήλεκτρισμόν. 

Τά έν Γαλλία φρενοκομεία δέν χωρούσι 
πλέον τρελλούς Τόσω ΰπερπλεόνασαν ούτοι. 
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Εν τ ρ ι σ ι χ ώ ρ α ι ς τής Ν ο τ ί ο ι 
Α φ ρ ι κ ή ς εΐνε αυστηρώς απαγορευμένη ή πώ 

λησις τών οινοπνευματωδών ποτών, τά δέ άπο 
τελέσματα τής απαγορεύσεως εΐνε λίαν ευχάρι-
στα. Τό ελεύθερον κράτος τής Όράντζας, η 
Μπασιουτολανδία καί ή βόρειος Μπεκιοναλαν-
δία, έν αίς απαγορεύονται τά οινοπνευματώδη 
ποτά διατελοΰσιν έν άρίστη καταστάσε·, και 
ευημερούσιν οί κάτοικοι' των. Περί τού άρχηγου 
τής βορείου Μπεκιουναλανδίας καλουμένου Κά-
να, ίδού τί γράφει ό αρχηγός τής ιεραποστολής 
"Αγγλος Ροβέρτος Πάλμερ»· τόν Κάνα θεωρώ 
ευτύχημαότι έγνώρισκαί καυχώμαι καλών αυ-
τόν φίλον μου. Ούτος εΐνε ο άριστος τύπος ιθα-
γενούς ήγεμόνος έξ όσων μέχρι τούδε έγνώρισα, 
μάλιστα δύναμαι νά προσθέσω οτι ούτος εΐνε 
είς τών άριστων προτύπων τής άνθρωπότητος 
έξ όσων εγώ μέχρι τούδε έγνώρισα.Ούτος απέ-
κλεισε τής ηγεμονίας τήν είσαγωγήν οινοπνευ-
ματικών ποτών κατά τροπον σχεδόν άπίθανον. 
Έν τή πόλει Σοούγγ, άριθμούση 17,500 κα-
τοίκους, πάς τις δύναται νά έξέρχηται τής 
οικίας του νυκτός τε καί ήμέρας χωρίς νά φο-
βήται νά πειραχθή υπό τίνος Αύτη ή κατάστα-
σις τών πραγμάτων ολοσχερώς οφείλεται εις 
τόν τρόπον καθ* ον τά πνευματώδη ποτά έξο-
ρίσθησαν ταύτης τής χώρας». 

Έ ν τ ώ << Χ ρ ό ν ω>> Λ ο ν δ ί ν ο υ ά ν έ -
γ ν ω μ ε ν περιγραφήν τινα τοΰ υποβρυχίου κα-
ταλύματος τού βασιλέως τού Σιάμ, καταχωρι-
σθεΐσαν υπό τού "Αγγλου περιηγητού Ράσελ. 
Ιδού έν ουντομία αύτη. Τά άνάκτορα τού βα-
πλέως ευρίσκονται έν τή πόλει Μαγκόκ έν ένί 
τμήματι τής πόλεως άποκλειστικώς προορι-
σμένω διά τήν κατοικίαν αϋτοΰ. Τό τμήμα 
τούτο περικεκλεισμένον ΰφ' υψηλών άσβεστομέ-
νων τειχών έχει περιφέρειαν ενός καί ήμισυ 
χιλιομέτρου. Έν ταΰτώ κείνται οί ναοί, τά 
διάφορα δημόσια καθιδρύματα, οί σταύλοι τού 
ιερού ελέφαντος, οί στρατώνες τών σωματοφυ-
λάκων, τού ιππικού, τού πυροβολικού, οί σταύ-
λοι τών είς πόλεμον ήσκημένων έλεφάντων καί 
τό θέατρον. Τά άνάκτορα τού βασιλέως εΐνε κε-
κοσμημένα δι' άληθούς άνατολικής μεγαλοπρε-
πείας. Παντού όπου καί άν στρέψη τις τό 
βλέμμα συναντα χρυσοϋφαντα παραπετάσματα 
καί άργυροποικίλτους ψιάθους. Ό νϋν κυριαρ-
χών τού Σιάμ, διακρινόμενος έπί μαλθακότητι 
καί ήδυπαθεία, πρό δύο έτών κατεσκεύασεν εν 
δερινόν περίπτερον, όπερ δέν έχει παρόμοιόν του 
έν τώ κόσμω. Κατά τό θέρος τό καύμα έν 
Μαγκόκ εΐνε άνυπόφορον χαί πασα τεχνική έ-
φεύρεσις πρός άναψυχήν καί δροσισμόν μεγάλως 
εκτιμάται ΰπό πάντων. Ό Κινέζος άρχιτέκτων 
Ρου-τσι-κίν ένέβαλεν είς τόν βασιλέα τήν ίδέαν 

περί της κατασκευής ενος υιλίνου περίπτερου 
έντός τής παμμεγέθους δεξαμενής τών άνακτό-
ρων του. Ό Κινέζος παρέστησεν εις τόν βασι-
λέα τό σχέδιον του περιπτέρου, όστις ίδών 
αυτό, διέταξε, μή αποβλέπων είς τήν δαπάνην, 
νά έκτελεσθή. Τό θερινόν τούτο ενδιαίτημα τού 
βασιλεως κατεσκευάσθη έκ παχειών ΰελίνων 
πλακών, ένωθεισών πρός άλλήλας διά τίνος ύ-
λης άνακαλυφθείσης ΰπό τού Κινέζου. Αί ΰέλι-
νοι πλάκες ποικιλόχρυσοι καί διαφόρου μεγέ-
θους καί παχύτητος ουσαι, κατεσκευάσθησαν έν 
τή Γαλλία μετακομισθεΐσαι εις Σιάμ δι' ιδιαι-
τέρου άτμοπλοίου. Ένωθεϊσαι τεχνιέντως αί 
πλάκες πρός άλλήλας άπετέλεσαν οΐκοδου.ήν 
λεπτοτάτην καί θαυμασίαν όσον δύναται τις 
νά φαντασθή. Ό Κινέζος αρχιτέκτων πολυμή-
χανος καί έμπειρότατος ων έδωκεν εις ταύτην 
τήν οικοδομήν παραδοξοτάτην μορφήν τών αιω-
ρουμένων κεφαλών μετά λαμπρών πύργων. Δι' 
ένός μηχανισμού έπινοηθέντος ΰπό τού Κινέζου 
ό οικίσκος όταν εΐνε κενός άνέρχεται εις τήν 
έπιφάνειαν τού ύδατος. Ούτος άπό μακράν θεω-
ρούμενος ομοιάζει μέ λαμπρόν τινα πύργον τού 
αστεροσκοπείου. Μετά μικρόν έάν διέλθητε τήν 
λίμνην θά άπορίσητε πού ούτος έκρύβη. Είς 
τών σωματοφυλάκων λύει τήν άπορίαν ΰμών, 
λέγων ότι ή Αΰτού Μεγαλειότης ό Βασιλεύς 
άπεσύρθη είς τό βάθος τής λίμνης όπως άνα-
παυθή καί δεικνύων πρός ΰποστήριξιν τών λόγων 
του τούς πλέοντας έν τή έπιφανεία τού ύδατος 
εκ καουτσούκ κατεσκευασμένους σωλήνας, χρη-
σιμεύοντας διά τόν άερισμόν τού υποβρυχίου 
τούτου οικίσκου. Μόνον διά μιας θύρας γίνεται 
ή είσοδος ήτις αΰθωρεί κλείεται έρμητικώς. 
'Αφού εισέλθη ό βασιλεύς μετά τής συνοδείας 
του ό οικίσκος αυτομάτως καταβυθίζεται, αί 
οπαί τών άεριστήρων του μένουσιν έν τή έπι-
φανεία τής λίμ,νης καί άφ' εαυτών ανοίγονται, 
καί μετά τινα λεπτά φθάνει εις τόν πυθμένα 
τής λίμνης. Έκεϊ έν δροσερώ καί ξηρω οίκημα τι 
φωτιζομένου διά τού ηλεκτρισμού, ό βασιλεύς 
διέρχεται τάς πνιγηράς ώρα: τού ημερονυκτίου 
άόων, καπνίζων, τρώγων καί πίνων μετά τών 
γυναικών του καί τών επιστήθιων φίλων του. 

' Υ π ο υ ρ γ ό ς — φ ο ι τ η τ ή ς . Έν τή 
Ούραγβόνη υπουργός τής παιδείας διωρίσθη 
έπ' έσχάτων ό Κάστρο νεανίας φοιτητής τής. 
μηχανικής, όστις πρό τού νά διορισθή ΰπουργό 
δέν έπετυχεν έν τή έξετάσει. 'Αλλ' ούτος εΐχε 
σκοπόν έκ νέου νά ΰποστή έξέτασιν καί βεβαίως 
θά λάβη τάν έπίζηλον βαθμόν άριστα, διότι οΰ-
όείς τών καθηγητών τής πολυτεχνικής σχολής, 
έν ή πρότερον έφοίτα, θά τολμήση νά άποτείνη 
εις τόν ΰπουργόν του δύσλυτα προβλήματα. 

Α Σ Τ Ρ Α Π Η 15 

ΜΗΜΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

I A N O Υ A P I O Υ 
Καιά 'όν μήνα τοΰτον αι έργασίαι εΐνε πολλά 

ολίγαι είνεκα καιροϋ και τής ατμοσφαίρας ήτις 
δύναται νά μεταληθή άπο ήμέραν εις ήμέραν "Οθεν 
άν καμωμεν κλαδεύματα, υπάρχει φόβς μήπως ε-
τελθη κακοκαιρία και τά βλάψη. "Ενεκα δέ τής βρο-

χής τά οργώματα διά τής ανοίξεως τήν σποράν καθι-
στανται δύσκολα. 'Η έξακολούθησις των ζευγαριών 

εινε βραχεία. Αί βιολέται, μενεξέδες εξακολουθοΰσι 
νά άθιζωσι. 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
Έπασχολησις τοΰ γεωργού τής ε-

π α ύ λ ε ω ς. Οί γεωργοί ή έπιστάται όφείλουσι να 
εργασθώσι τάς νύχτας ίνα ταχτοποιήσωσι τήν γε-
ευργιχήν λογιστικήν των έργασίαν χαί εΰρωσι τό απο-
τέλεσμα τών κερδών καί ζημιών. Όφείλουσι λοιπον 
νά έξετάσωσιν, έαν πρέπει νά μεταβάλωσιν ή ου το 
άμειψιιπορικόν σύστημα, ή να επ. νοήσωσι νέαν επι-
κέρδοσκοπικην μέθοδον. Άσχολοϋνται είς τήν έξακο-

λουθησιν τών εργασιών έπί του τοκετοϋ τών προβάτων, 
άγελάδων χαί τήν κατασχευήν τυρού, άγοράζουσιν 
ισχνά ζώα χαί πωλοΰσι τά παχυθέντα καί έπιτηροΰσι 
τα έν ταίς άποθήχαις προϊόντα. Παρίστανται είς τήν 
μετάγγισιν τών οίνων καί τήν εξαχολούθησιν τής κα-
τασχευής τοΰ ελαιου. Έξετάζουσι τάς ακαλλιέργητους 
γαίας, τάς οποίας δύνανται ν' άποξηράνωσι δι' ύπο· 
γείων σωλήνων, νά έκχερσώσωσι χαί να τας φυτεύ-

σωσι δένδρα ή φυτά. Όροθετοΰσι τά περιοφραγματα 
τών αγρών, αμπέλων χλ. Έπιτηροϋσι τά παχεύματα 
τών βοών άτινα γίνονται είς τους σταύλους η είς τά 
λειβάδια. 

Έ ρ γ α σ ί α ι τών ζευγηλατών. Μεταφε-
ρουσι κοπρον εΐς τούς αγρούς. Φέρουσι γήν καϊ φύλλα 
δενδρων προς κατασκευήν παχευμάτων. Έξακολου-
θοϋσι τήν όργωσιν τών αγρών, εύς θα σπείρωσι τήν α-
νοιξιν, καί καλύπτουσι τήν κόπρον, ήν επ' αυτών ει-

χον ρίψι καί ίδίως τούς σπαρησομένους βάμβακα, 
καπνόν καί μποστάνι. Έξακολουθοϋσι τήν εχχέρσωσιν 
τών μή προσοδοφόρων λειμώνων. 

Σπορά. "Εχουσιν αποπερατώσει τήν σποράν τοΰ 
σίτου χαί άρχίζουσι τόν ϋψιμον οίτον (διμηνιόν κλ.) 
νά σπειρωσι. 

Συκχομιδή. Συλλέγουσι τούς βολβούς τών κο-
λοκασίων. Κορυφολογοΰσι τά λαχανικά καί δίδουσιν είς 
τάς αγελάδας ή έκριζόνουσι καί έκβάλλουσι ταϋτα ώς 
άχρηστα πλέον. Άποπερατοϋσι τήν συλλογήν τών 
έλαιών χαί τήν κατασκευήν τοΰ ελαίου 

Λειμώνες φυσ ικο ί καί δ ι ο χ ί τε υ -
σις υδάτων. Παύουσι πλέον τοΰ νά ποτίζωσι τους 
λειμώνας καί έξακολουθοΰσι τάς εργασίας τής αποξη-

ράνσεως, καί τοΰ καθαρισμού άπό άκάνδας, βούρλα 
χαί βάτους. Έπιρρίπτουσιν είς τους λειμώνας, μετά 
τήν στέγνην τήν κατασχευασθείσαν έχ διαφόρων ύλών 
κοπρου. Γέμουσι τά κενά μέρη τών οδών χαί λειμώ-

νων με χώμα χαί λίθους. Έπιδιορθώνουσι τά διά φυ-
τόν περιφράγματα τών λειμώνων καί έξακολουθοΰσι 
τήν εχχέρσωσιν τών μή προσοδοφόρων. 

Ό χ ή μ α τα Φερουσι κόπρυν καί παχεύματα είς 
τάς άμπελος καί μυτηρίζουν τάς πασσάλους, ας θά 
έμπήξωσιν είς τάς σταφίδας ή αμπέλους όπου εΐνε 
συνήθεια. 

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ 
Κ ή π οι. Σκάπτουσι καί κοπρίζουσι τά τετρά-

γωνα τών κήπων καί τά κατωφερή αυτών μέρη. αιτινα 

εν εινε κεκαλυμμένά άπό φυτά, καί έκτελοΰσι βα-
θείαν καλλιέργειαν ώστε τό κάτω χώμα νά ελθη άνω 
καί τανάπαλιν. Κατασκευάζουσι τετράγωνα (τσάχια 

η βραγιές) καί σπείρουσι ντομάτα, καπνον διά φη-
τώριον, κολοκύνθια κλπ. Προπαρασκευάζουσι καλύμ-
ματα δια τά φυτώρια ταύτα, μήπως προσβληβώσιν 
υπό τού παγετού. Σπείρουσι σκοροδα, κρεμμυα, μα-
νόλια, λαχανιχά, σπανάκια, δαυχιά, κοκκινογούλια 

και λοιπά φυτά τής εποχής ταύτης. 
Εργασία καρποφόρωνκήπων Καί 

θαριζουσι τους φλοιούς τών ψωραλέων δένδρων κα-
τους πλύνουσι μέ άσβεστόνερον διά νά κατασιρέψωσι 
τους κυμβας και άλλα θλαυειά ζωϋφια ή έντομα 
Κλαδεύουσι τάς κερασέας, ροδακινέας, δαμασκινέας, 
εάν ό καιρίς κλίνη πρός τήν ξηρασίαν Έξακολου-
θοΰσι νά κλαδεύωσι τά δένδρα, άχλαδέας, μηλέας. 

Προ ϊόντα καταναλώσεως. 1 Λα-
χαν ι κά . Ex τών αγρών και χήπων παράγονται 
πράσα, κουνουπίδια, μαρούλια, αγγινάρας, μακεδο. 
νίσι, "Εξακολουθοΰσι σχόλιμον, τούς πογχους, κοχχι-
νογούλια, δαυκιά, γεώμηλα, κολοκύνθια, άγγινάρας-

Ό π ώ ρ α ι· Δύναντα. νά καταναλισωνται ά-
χλάδια τοΰ χειμώνος, στοφυλαί, πορτοκάλια κλπ. 

Π Ρ Α Κ Τ.Ι Κ A I Γ Ν Ω Σ Ε I Σ 

Έ κ τώ ν δ ιαφόρων τ ρ ό π ω ν π ρ ό ς 
δ ι α τ ή ρ η σ ι ν τοΰ βουτύρου ό ά κ ό-
λ ο υ. θ ο ς 'ά π ε δ ε ί χ θ η ά π ο τ ε λ ε σ μ α-
τ ι κ ώ τ ε ρ ο ς . 'Αφού πλύνομεν καλώς καί 
έπιμελώς στραγγίσωμεν τό βούτυρον, θέτομεν 
αΰτό έντός πηλίνων άγγείων προσέχοντες όπως 
έν αΰτοΐς μή μένη, κενόν μέρος. Τά αγγεία θέ-
τομεν έντός καζανιού πλήρους κατά τό ήμισυ 
ύδατος όπερ θερμαίνομεν έως ού κοχλάση. Τό 
ούτω παρασκευασθέν βούτυρον δύναται έπί εξ 
μήνας νά διατηρήται νωπόν ώς νά ήτο πρό ο-
λίγου κατεσκευασμένον. Τό βούτυρον διατηρήται 
νωπόν διότι άναλυθέν έντός τών πηλίνων άγ-
γείων τοΰ ζέοντος ύδατος άποβάλλει τήν οΰσίαν 
ούτω καλουμένην καζεΐνην, καί καθίσταται 
λίαν καθαρόν καί κατάλληλον πρός χρήσιν. Ή 
γεΰσις του εΐνε καλλιτέρα τής τού νέου βου-· 
τύοου. ι 

ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ 

Φλύαρος τις, έκ τών γνωστών μας, καί 
πνεύματος έστερημένος, άφ' ού διά τών άνοη-
σιών του κατεζάλισεν έπ' όλόκληρον ώραν τήν 
συναναστροφήν έν μέσω τής όποιας εΰρίσκετο, 
άποταθείς έπί τέλους πρός κυρίαν τινα, είπε. 

— Κυρία μου, δέν εΐνε άληθές ότι ομιλώ ώς 
βιβλίον ; 

—"Ω ! Μάλιστα, κύριε, ώς βιβλίον άπό τό 
όποιον δέν λείπει άλλο ειμή τό δέσιμον. 
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Αφιχθη απασα ή χειμερινή προμήθεια 
ΠΙΛΟΙ 

Α Γ Γ Ι Κ Ο Ι ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙ 

εκτάκτως ωραίοι 

"Οτι νέον, Ο,τι έκλεκτόν. 

CHAPEAUX ELEGANT 
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Διά παιδάκια καί κοριτσάκια 
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