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Δ Ω Ρ Ε Α Π Λ Ο Υ Τ Ο Υ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 1ον) όσα επισκεπτήρια εξοδεύει κατ έτος έκαστος συνδρομητης θα εκ-

τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν (πλην χάρτου). 
2ον). θά λαμβάνη, δωρεάν ήμερολόγιον έκαστου έτους. 

3ον)."Εκαστος συνδρομητης, θά εχη το δικαίωμα να καταχωρίζη δωρεάν μιαν είδο-
πoίησιv έν τω έξωφύλλω, εϊτε πρός συστασιν του καταστήματος του,είτε προς 

σύστασιν του έπαγγέλματός του. 4ον).Είκοσι λαχεία των αρχαιοτήτων θα τίθενται εις την δίαθεσιν των συνδομητων, και ευνοούσης της τύχης το κέρδος θα διανεμηται εξ ίσου είς όλους τουσ συνδρομητάς.Οι αριθμοί δε των αγορασθέντων λαχείων θα σημοσιεύωνται προηγουμένως. 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
Τ Υ Π Ο Ι Σ Α Σ Τ Ρ Α Π Η Σ 

1 8 9 5 



Μ έ γ α έμπορικόν κ α τ ά σ τ η μ α 

ήνοιξαν καθόλα ευρωπαϊκότατον 

οι άξιοι παντός επαίνου 

Ι Ω Σ Η Φ Γ Α Τ Δ. Μ Α Ρ Κ Ο Υ 

3 1 - Ο Δ Ο Σ E P M O Υ - 3 1 

Διά τε τον πλόϋτον καΐ τήν ποικιλίαν τών υφασμά-
των άτινα έπρομηθεύθησαν. Συνιστώμεν θερμώς εις 
τάς αναγνώστριας μας. Οΰδαμοϋ άλλαχεΰ παρατηρεϊ-
ται τοιαύτη μεγαλοπρεπής ποικιλία και πολυτέλεια, 
ο.τι έκλεκτόν παράγει ήτε Άγγλκή και Γαλλική 

βιομηχανία δια τοΰ επί τούτω μεταβάντος έπιτοπίως 
ένός τών συνεταίρων. Ευρίσκεται άπαντα τά ειδη έν 
μεγάλη αύθηνία εις τιμάς λίαν συγκαταβατικάς καί 
ανεπίδεκτους παντός συναγωνισμοϋ. 

Τό σύνθημα τοϋ νέου τούτου καταστήματος 
είνε : έν καταναλώσεε τό κέρδος. 

Τ A Π Ε Τ Σ Α Ρ Ι Α 
I Ω Α N . Ν. Λ Α Β Δ Α 

'Aθηνα ι , οδός Περικλέους 24. 
Κατασκευάζονται καί επισκευάζονται διάφοοα είδη 
επίπλων. Ταπετσαρίας έφάμιλλα κατά τήν στερεότητα 
καί Νεωτερισμόν προς τά Ευρωπαϊκά 'Επίσης παρα-

πετασματα διαφόρων σχεδίων. Κουνουπιέρα!, Σουμιέ 
διά κρεββάτια. Παραβάν καί διάφορα άλλα κομψοτε-
χνήματα. Τιμαί έκτός συναγωνισμου. 

Ό λ ο ν τον πλουτον τών 

Κ Α Τ Ο Π Τ Ρ Ω Ν Κ Ο Ρ Ν Ι Ζ Ω Ν 

θ α τόν ευρετε εις τό έργοστάσιον 
θ. ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ και Κ. ΚΟΤΤΑ 

οδός Α ι ό λ ο υ 1 74 
("Εναντι μεγάλης οικίας Μελά 

Κάτοπτρα παντός είδους, έπιπλα πολυτελή έπίχουβα, 
πλαίσια εικόνων καί παραθύρων, φωτογραφίαι, ελαιο-
τυπίαι καί άκουαρέλλαι παντός είδους χρωματοτυπίαι, 
τά πάντα έχ τών καλλιτέρων εργοστασίων τής Ευρώ-
πης. Κατασκευάζονται περιθώρια, χαρτοφυλάκια, 
πλαίσια έκ πλοΰς. Καλύπτονται κασετίναι καί δένον-
ται άπαντα τά είδη τών γυναικείων εργόχειρων. 

Προσέτι έκτελειται εΰρωπαΐκώτατα πάσα έργασία 
επιχρυσώσεως κατόπτρων καί έπαργύρωσις κρυστάλλων 

Τιμαί ανεπίδεκτοι συναγωνισμοϋ. 

ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΑΝΤ. Β. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 

Έν "Αστρει 

Καπνά έκλεκτά διαφόρων ποιοτήτων 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΛΙΓΟ ΑΠ' ΟΛΑ» 

I ΩAΝ . Κ . Γ Α Α Ι Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 

Έ ν Ά λ ι β ε ρ ε ω 

Μεγάλη συλλογή είδών πολυτελείας, κορδέλαι 
δαντέλλαι, ποικιλία μανδυλίων μεταξωτών καί 
μή, γάντια παντοειδή, Όμβρέλλαι μεταξωταί 
καί μή, υποκάμισσα, φωκόλ. Μανικέτια καί τά 
παρόμοια. Μεγάλη ποικιλία βαπτιστικών, στε-
φάνων γάμων. 'Αρωμάτων έκ τών καλλιτέρων 
ευρωπαϊκών καταστημάτων. Καπέλλα γυναι-
κεία καί άνδρικά 'Αγγλίας καί Γαλλίας ολων 
τών έποχών, κάλτσαι, φανέλλαι κτλ. 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ καί ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ 

Α . M E Λ I Σ Σ I Ν O Υ 
Ά θ η ν α ι οδός Α ιόλου 1 0 3 

Πωλούνται καί επισκευάζονται 

Παντός είδους ώρολόγια 
Μεγάλη συλλογή ωρολογίων τοίχου παντός με-
γέθους. Έπιδιορθοϋνται καί κατασκευάζονται 
δι ειδικού τεχνίτου π ντός είδους κοσμή 
ματα . Τίμαι μετρεώταται. 

Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ε Ι Ο Ι Ο Ν 
ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ 

ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 
ΕΝ Α θ Η Ν I Σ 

όδός Πατησίων άρ. 1 3 
('Εγγύς φαρμακείου Κατακουζηνοϋ) 

Κατασκευάζονται ύποδήματα ανδρών γυναικών καί 
παίδων έκ δερμάτων καί ύλικών έχλεκτών κομψότατα 
χαί εφαρμογής τελείας Συνιστώμεν τά άπειρα πλεν 
νεκτήματα τής καλής ύποδήσεως έν τώ ανωτέρω κα-
ταστήματι. ήτις αποτελεί τόν κυριώτατον χαραχτη-
ρισμόν παντός καλαισθήτου ανθρώπου, καί αποβαίνει 
πολύτιμος παράγων ού μόνον τής υγιεινής τών ποδών, 
αλλά και ολου τοϋ σώματος 

Δέν άρχει νά κατατσκευάζη τις στερεά χαί κομψά 
υποδήματα, άλλα νά γινώσκη καί πώς νά εργάζηται 
αυτά. "Ω τε καί ελαφρά νά εινε καί ή κυκλοφορία τοϋ 
αίματος νά ένεργήται εις τους πόδας έλευθέρως, καί ή 
τρυφερότης τοΰ δέρματος νά μή καταστρέφηταί, καί 
τό βάδισμα νά τελήται έλαφρότατα καί εΰκάμπτως, 
τά δποΐα μόνη ή έπιστημονική ύπόδησις δύναται νά 
εξασφάλιση. 

Οι κ.κ. 'Ανδρέας Θεοδωράκης και Σταΰρος Δασχα-
κάκης κατέχουσι τό μυστικόν τοϋτο τών Γάλλων ύπο-

δηματοποιών, τό όποιον προστιθέμενον εις τήν προτέ-
ραν καλλιτεχνικήν δεξιότητά των, εξασφαλίζει ύπό-
δησιν εντελή ύπό πάοαν εποψιν. 



ΑΣΤΡΑΠΗ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Έτος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 Νεομβρίου 1895. Άριθ. 21. 

Η Θ Η Κ Α Ι Ε Θ Ι Μ Α 

Τ Ω Ν Ε Ι Δ Ω Λ Ο Λ Α Τ Ρ Ω Ν 
Τ Ζ Ο Υ Β Α Χ Ω Ν 

Ή γνώσις τών κοινωνικών καί θρησκευτι-
κών εθίμων τών διαφόρων επί της γης λαών, 
είνε άντικείμενον τερπνής καί σπουδαίας με-
λέτης, άποκταται δέ η διά τών περιηγήσεων, 
η τής αναγνώσεως τών συγγραμμάτων, τά ό-
ποια σοφοί καί φιλαλήθεις περιηγηταί δημο-
σιεύουσι. Τό τελευταϊον δέ τοϋτο μέσον αναμ-
φιβόλως είνε εΰκολώτερον, καλήτερον, καί ά-
κινδυνώτερον, καί οί πολλά καί καλά σήμερον 
άναγινώσκοντες θησαυρίζουσιν έν έαυτοϊς τάς 
πολυειδεΐς έκείνας γνώσεις, δι' ας ό ύπατος 
τών ποιητών έπαινών τόν πολύμητον τής 'Ι-
θάκης περιπλανηθέντα άνακτα ειπε τό 

«"Ος πολλών είδεν άστεα καί νόον εγνω». 
'Επί τής σπουδαίας λοιπόν καί τερπνής 

ταύτης δλης θέλει ή «Αστραπή» δημοσιεύει 
άρθρα, άνθολογούμενα άπό συγγράμματα πε-
ριηγητών διασήμων, καί περιγράφοντα τά ήθη, 
καί έθιμα, καί τών ίματισμόν λαών, εις τους 
οποίους ό Ευρωπαϊκό; πολιτισμός δέν εισεχώ-
ρησε· διό καί σώζουσι περιέργους τινάς παραδό-
σεις τών πατέρων των, αξίας τής προσοχής 
παντός φιλοσοφοϋντος επί τοϋ άπεράντου Ώ-
κεανοϋ τών έπινοήσεων, η παρεκτροπών τοϋ αν-
θρωπίνου πνεύματος. 

"Αν δέ μας φαίνωνται περίεργα τά ήθη καί 
έθιμα λ. χ. τών 'Ινδών, άν καί μειδιώντες, η 
σκυθρωπάζοντες έκπληττώμεθα διά τάς γελοίας 
πολλάκις θρησκευτικάς των τελετάς, η διά τάς 
πυράς τών νεκρών, επί τών οποίων σπαίρουσι 
φανατιώσαι σύζυγοι, τί άρα θέλομεν ειπεί, ό-
ταν ίδώμεν, ό'τι εντός αύτοϋ τοϋ έκτεταμένου 
καί άχανοϋς κράτους τής Χριστιανικωτάτης καί 
όρθοδόξου Ρωσσίας ΰπήρχον λαοί, οιτινες πρό 
ολίγων χρόνων δέν έλάτρευον τόν αληθή Θεόν, 

τελούντες θυσίας, καί άλλας θρησκευτικάς τε-
λετάς μέ τόν πλέον παράδοξον τρόπον. 

Εϊς τούτων τών λαών είνε οι Τ ζ ο υ β ά-
χ ο ι κατοικοϋντες τάς οχθας τών ποταμών 

Βόλγα και λόκας. Ό λαος ούτος, οτε ο επι-
στήμων περιηγητής Παλλάσιος επεσκέφθη τά 
μέρη έκεϊνα, δέν είχεν εντελώς άσπασθή τόν 
χριστιανισμόν, καί πολλά χωρία ευρίσκοντο 
διατηροϋντα τάς παλαιάς αΰτών παραδόσεις. 
Πιθανόν μέχρι σήμερον νά άπέπτυσαν πάντες 
τήν γελοίαν θρησκείαν τών πατέρων των καί 
τάς όποιας ετέλουν θυσίας· διότι πιστεύομεν 
ό'τι ή Χριστιανική Ρωσσία δέν παρημέλησε τήν 
άναμόρφωσιν καί κατήχησιν λαοϋ εΐδωλολάτρου 
εντός τοϋ Κράτους. 'Ιδού δέ τί διηγείται ό πο-
λυμαθής καί λεπτομερής Παλλάσιος περί τοϋ 
ίματισμοϋ καί τών θρησκευτικών τελετών τοϋ 
αγρίου τούτου λαοϋ>>. 

«Ό ιματισμός τών Τζουβάχων γυναικών 
ομοιάζει μεγάλως μέ τόν ίματισμόν τών γυ-
ναικών τής Ταρταρίας. Τά φορέματά των είνε 
κατεσκευασμένα υπό χονδροϋ τίνος υφάσματος 
κεντημένου μέ έριον διαφόρων χρωμάτων, συνή-
θως δέ μέ έριον κυανοϋν κόκκινον καί μαϋρον. 
Φέρουσι δέ αύται επί μεν τοϋ στήθους πόρπας 
καί πλάκας έκ μετάλλου, καί κρεμώσιν εις τά 
πλάγια ταινίας η τεμάχια υφασμάτων περι-
κέντητα, έστολισμένα μέ κρωσσούς, άτινα 
προσαρτώσιν άπό τά άνωθεν μέρος τής ζώνης 
καί άποκαλοϋσι Σ ά ρ. Ό κεφαλόδεσμος τών 
γυναικών τούτων, άνευ τοϋ οποίου οΰτε έν αΰτη 
τη οικία των δέν παρουσιάζονται, ομοιάζει επί-
σης μέ τόν τών Ταρταρίδων καί καλείται 
Χουσχπού καλύπτεται δέ ούτος υπό αρ-
χαίων αργυρών κοπηκίων (μικρόν νόμισμα Ρωσ-
σικόν) υπό μικρών τίνων περιφερών κασιτερί-
νων πλακών, καί ολίγων κόκκων κοραλλίου. 
Τό κάλυμμα τοϋτο προσηλοϋται υπό τόν πώ-
γωνα διά πλατείας λωρίδος, καί φέρει όπισθεν 
μακράν έπέκτασιν έν εΐδει θύρας, πλάτος σπι-
θαμής εχουσαν καί καλουμένην Ά μ ά· στο-
λισμένην δ' επίσης υπό μικρών νομισμάτων 
καί μεταλλίνων πλακών. Τά άκρα αυτής κεν-
τημένα άπό μέταζαν ποικιλόχρουν, τελευτώσιν 
εις μακρούς κρωσσούς, καταβαίνοντα μέχρι τών 
ίγνύων. 'Εκατέρωθεν δέ τής λωρίδος ταύτης 
κρέμανται δύω άλλαι ηττον πλατύτεραι φθά-
νουσαι μέχρι τών νεφρών, αΐτινες πολλάκις συν-
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ενοΰνται μεταξύ των διά στίχων ψευδοκοραλ-
λίου, καί τελευτώσιν εις θύσανον. Ό κεφαλό-
δεσμος ούτος δέν εϊνε άνωθεν τοϋ μετώπου 
έσκαμμένος, ώς ό των Ταρταρίδων, μήτε προς 
τήν κορυφήν κλειστός, του αντίον είνε ανοικτός, 
καί τά δύω συνεννούμενα άκρα μικροΰ τίνος 
πέπλου καλουμένου Σουρμπάν σχήμα τί-
ζουσι κατ' εκείνο τό μέρος είδος λόφου. Πε· 
ριβάλλουσι δέ διά τοϋ πέπλου την σιαγόνα καί 
τήν κεφαλήν. Τινές ομως των γυναικών φέρουσι 
κατ' έξαίρεσιν καλύμματα εντελώς προς τά 
άνω κλειστά. Εις τήν έορτάσιμον στολήν ό 
πέπλος ούτος σύγκειται έξ υφάσματος άραιοΰ 
περικεντήτου διά νημάτων καΐ ποικιλοχρόων 
ΰελίνων χαντρών· κρέμανται δέ είς τά άκρα 
του στίχοι τινές κοραλλίων, τους οποίους όνο-
μάζουσι Σ ο υ ρ π ά ν—Σ ε ν έ. 

Ό ιματισμός των ανύπανδρων έχει ολιγώ-
τερα κοσμήματα αύται δέν φέρουσι πέπλον ούδέ 
κεφαλόδεσμον μέ ουράν. Τόσον δέ αί γυναίκες, 
οσον καί αί παρθέναι κρύπτουσι την κόμην των, 

τήν όποίαν πλέκουσιν εις δύο πλεξίδας, άμφό-
τεραι δέ φέρουσιν έν καιρώ χειμώνος άνωθεν τών 
φορεμάτων των παλαιά φορέματα άνδρών, έπεν-
δύτας, καϊ γούνας. 

Ό Ιματισμός τών ανδρών, ώς καϊ ό τών πλη-
σιοχώρων φυλών, ομοιάζει μέ τόν ίματισμόν 
τών χωρικών τοϋ εσωτερικού μέρους της 'Ρωσ-
σίας, διαφέρει μέ μόνον άπό τοϋ περίλαιμίου τών 
υποκαμίσων, τό όποιον είναι περικέντητον. 

Τά χαρακτηριστικά τών Τζουβάχων μαρτυ-
ροΰσι τόν μετά τών Ταρτάρων έπιμιξίαν των. 
Τά μαλλία της κεφαλής των δέν είναι ούτε 
κόκκινα, οΰτε καστανόχροα, αλλά χρώματος 
σχεδόν μελανοϋ. Αι γυναίκες των είναι αρκούν-
τως εύειδεΐς καί πολύ καθαρώτεραι άπό τάς 
της γειτνιαζούσης φυλής τών Μορδουάνων. Καί 
αΰτο δέ οί οίκοί των όμοιάζουσι πολύ μέ τούς 
τών Ταρτάρων διότι δέν έχουσι περιπεφραγμέ-
να προαύλια, είναι διεσκορπισμένοι έπί λοφη-
μάτων καϊ ανηφόρων, περικυκλούμενοι υπό μι-
κρών καλυβών, δπου ταμιεύουσι τας ζωοτροφίας 
των· αι θύραι των είναι έστραμμέναι κατ' άρ-
χαίαν τινά συνήθειαν πάντοτε πρός ανατολάς, 
έχουσι δέ έξώστην έστεγασμένον, οπου οί κα-
τοικοΰντες κοιμώνται έν ώρα θέρους· έσωτερι-
κώς δέ έχουσιν έδρανα, ώς καί παρά τοις Tαρ-
τάρδις, άτινα χρησιμεύουσιν ώς κλϊναι· ή εστία 
κείται πάντοτε πρός τά δεξιά της θύρας καϊ έ-
χει καπνοδόχον πρός τήν βάσιν εΰρύν. Οί Τζου-
βάχοι έχουσι συνήθως κατά στρώματα έκ πτε-
ρών. οί δέ πτωχότεροι έξ αυτών κοιμώνται έπί 
ψιάθων, αίτινες χρησιμεουσι καϊ δι' άλλας οί-
κονομικάς άνάγκας. 

Οι μεν χριστιανοί Τζουβάχοι έορτάζουσι τήν 
παρασκευήν, την οποίαν καλοΰσιν Άερνεκού 
ήτοι ήμέραν εβδομάδος. Φαίνεται δέ δτι τό έ-
θιμον τούτο, ώς και η πρός τό χοίρινον κρέας 
άποστροφήτων, μετεδόθη είς αυτούς έκ παραδό-
σεως υπό τών Ταρτάρων, μέ τό θρήσκευμα τών 
οποίων δέν έχουσι άλλο τι κοινόν. Εις τά χωρία 
δπου διατηρούνται ακόμη τά παλαιά έθιμα ό 
Σοτνίκ (1) περιφέρεται τήν πέμπτην τό εσπέ-
ρας διά νά άναγγείλη τήν έορτήν της επαύριον· 
κατά την οποίαν κανείς δέν έργάζεται. Οί 
υπηρέται και αί γυναίκες, αί'τινες είναι άπη-
γορευμένον νά παρευρίσκωνται είς τάς πανδή-
μους θυσίας, προσεύχονται ένώπιον ενός ιερού 
δέματος, τό όποιον καλείται Ί ρ ι χ τό δέ 
λοιπόν τής ήμέρας δαπανώσιν εις άργίαν καϊ 
κραιπάλην. Τό δέμα τούτο σύγκειται άπό 15 
βλαστούς άγρίας ροδής, τέσσαρας περίπου πό-
δας μήκος έχοντας και δεδεμένους ' άπό τοΰ 
μέσου διά σχοινιού κατασκευασμένου έκ φλοιού, 
εις τό όποιον κρεμώσι τεμάχιον κασσιτέρου. 'Ε-
κάστη οικία έχει τό ΐδιόν της Ίρίχ, τό όποιον 
θέτουσιν εις ένα έκ δύω γειτνιαζόντων θαλάμων 
έν πλήρει καθαρότητι επιμελώς διατηρούμενον 
βάλλουσι δέ τό Ί ρ ι χ είς την καταφανε-
στέραν αύτοΰ γωνίαν, και κάνεις δέν τολμά νά 
τό έγγίση μέχρι τοΰ φθινοπώρου, εποχής, 
καθ' φέρουσι νέον,'άφ' ού ολα τά φύλλα τοϋ 
παλαιού καταπέσωσι· τότε μόνον έγγίζουσι τό 
παλαιόν, ρίπτοντες αυτό μετ' εϋλαβείας εντός 
ρύακος. 

Άπασα ή κοινότης προσφέρει κατ' έτος πάν-
δημον θυσίαν εις τόπον έπί τούτου καθιερωμέ-
νον και καλούμενον Κ ε ρ ε μ έ τ. Έκλέ'γουσι 
δέ πρός τούτον τόν σκοπόν μέρος τι άπομε-
μακρυσμένον τοΰ χωρίου, καί οσον τό δυνατόν 
πλησίον πηγής, η ρύακος, καϊ είς γήπεδον εΰα-
ρέστου θέας καί κατάσκιον άπό δένδρα. Τό 
Κ ε ρ ε μ έ τ είνε τετράγωνον, περιπεφραγμέ-
νον πανταχόθεν υπό πασσάλων έχόντων υψος 
5 ποδών· άφίνουσι δέ είς αυτό τρεις εισόδους, η 
θύρας, την μέν έν τώ μέσω πρός άνατολάς, 
την δέ πρός άρκτον και τήν τρίτην πρός δυσμάς. 
Πρέπει δέ ή προς άρκτον θύρα νά ηναι αντι-
κρύ τής πηγής, η τοΰ ρύακος· διότι τό διά 
τήν θυσίαν άναγκαΐον δϊωρ, άφ' ομοίου δήπο-
τε μέρους καί αν μετακομίζηται, δέν δύναται 

(1) Έκατόνταρχος η άρχηγός 100 άνθρώπων εκ-
λεγόμενος ύπό της κοινότητος· τοιούτος δέ εϋρισκε-
ται εις ολα τα χωρία της Ρωσσίας- υπόκειται δε ο 
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να εισέλθηεις τό Κ ε ρ ε μ ε τ ε ίμή δι' αυ-
της. 'Τά θύμαται και αί προσφοραϊ δέν εισέρ-

χονται ειμή διά τής πρός άνατολάς θύρας, ή 
δέ πρός δυσμάς χρησιμεύει ώς θύρα εισόδου 
καί έξόδου είς άπαντας. Πλησίον ταύτης υπάρ-
χει θέσις τις έστεγασμένη δπου ψήνονται τά 
κρέατα τών θυσιασθέντων ζώων. Στήνουσι δέ 

τραπεζαν μεγάλην επί πασσάλων έμπροσθεν τοΰ 
τόπου τούτου, έν η παραθέττουσι τά ιερά 
πέμματα και άλλας προσφοράς. Παρά την πρός 
άρκτον κειμένην θύραν ευρίσκεται άλλη τις με-
γίστη τράπεζα χρησιμεύουσα διά την έκδοράν 
καϊ τόν άγνισμόν τών θυμάτων, πρός δέ τήν 

άρκτοδυτικήν γωνιαν εΰρίσκονται. άκόντια, επί 
τών οποίων κρεμώσι τά δέρματα τών θυ-
σιασθέντων ζώων. Είς δλα τά όπωσοΰν σημαν 
τικά χωρία υπάρχει εν μέγα Κ ε ρ ε μ έ τ διά 
τάς δημοσίους καϊ πολλά άλλα μικρά διά τάς 
μερικάς θυσίας. Οί Τζουβάχοι οί κατοικοΰντες 
την έπαρχίαν τού Άλατίρ κατασκευάζουσι 
ξύλινον οίκίσκον έν μέσω τοϋ Κ ε ρ ε μ έ τ έ-
χοντα θύραν πρός άνατολάς, όρθιοι δέ τρώγουσι 
αρ' αΰτώ τάς θυσίας, αΐτινες παρατίθενται 

έπί τραπεζών καλυπτομένων μέ τραπεζομάν-
δηλα· πηγνύουσι δέ είς τό μέσον τής καλύβης 
ταύτης μικρόν άκόντιον διαπερών την στέγην, 
επί τής κορυφής τοϋ οποίου προσαρμόζουσι πλα-
τύν σιδηρούν δακτύλιον, τοϋ οποίου τά άκρα 
είνε όξύστομα, δέν άποδίδουσι δέ καμμιαν 
ίδιαιτέραν λατρείαν είς τούτο τό σημεΐον μή 
άπαντώμενον είς άλλα δημόσια Κ ε ρ ε μ έ τ . 

Κατά τόν Σεπτέμβιον μήνα ονομαζόμενον 
Τζουγκουήχς, έποχήν τής τών καρπών συγκο-
μιδής και τής σποράς συγχρόνως, τελοΰσιν οί 
Τζουβάχοι πανδήμως την μεγάλην θυσίαν τής 
ευχαριστίας θυσιάζουσι δέ τότε εντός τοΰ με-
γάλου Κ ε ρ ε μ έ τ, ένα 'ίππον, ένα βούν, και 

εν πρόβατον. Είσάγοντες οθεν τά θύματα άπό 
τήν πρός άνατολάς θύραν, τά δένουσιν έπί 
τριών πόλων, μέχρι τοϋ τέλους τής κοινής 
προσευχής, πλησίον τοϋ τόπου δπου ψηνουσι τά 
κρέατα τών ζώων. 

Οί Τζουβάχοι προσευχόμενοι στρέφονται 
πρός άνατολάς, και έπανειλημμένως κλίνουσι 
τήν κεφαλήν, ιδού δέ τί συνήθως λέγουσα. 

((Τόρ σ ι ρ γ α λ ά , Τ ό ρ β ι τ έ ρ , 
Μ π ο ρ η α ν τ σ χ ί ν βούλ». ήτοι «Θεέ έ-
λέησον ήμάς, ώ Θεέ, δός ήμϊν τόν επιούσιον 
καί έπάκουσον ημών»· 'Επικαλούνται συγχρό-

νως πολλάς θεότητας υποδεεστέρας, δι' ιδίων 
δεήσεων. Περί τής μυθολογίας το ιτου τοϋ βλα-
κός λαού, ΰπάρχα ή μεγαλητέρα άγνοια. Ό 
Κ ε ρ ε μ έ τ (έξου καλοϋσι και τούς ιερούς 
των τόπους) είνε ή πρωτη δευτερεύουσα θεότης 

μετά τόν Τόρ, όστις είνε τό υπέρτατον ον,Αι 
λοιπαί θεότητες είνε Άσλίρ, Κονίρ, Πούλχς, 
Σουροδύν, Σίρ, Σιούλ-σουρέν-ίρσενέ, Χιρσλί και 
Κεμπέ.΄λέγουσι δέ οτι έχουσι πολλάς άλλας 
άκόμη, ή περί τών όποιων έρευνα ίσως άποκα-
λύψη περίεργόν τι και διαφέρον. Φρονοϋσιν οτι 
δλαι αί θεότητες των έχουσι γυναίκα και 
τέκνον, διό και τούς έπικαλοϋνται τρις κατ' 
επανάληψιν οΰτως, Τόρ, η Κερεμέτ-Άσχ (Κε-
ρεμέτ ό πατήρ) Κερεμέτ-άμσχέ (Κερεμέτ ή μή-
τηρ και Κερεμέτ-οϋεβλί (Κερεμέτ ό υιός). Τού-
το δέ μοί είπεν Τζουβάχοι κατωτάτης τάξεως, 
μή δυνηθέντες ομως νά μοί δώσωσι περισσοτέ-
ρας περί τούτου διασαφήσεις και πληροφορίας. 

Μετά τάς προσευχάς σφάζουσι τά θύματα. 
Ή πραξις αυτη τελείται άπό τινα τών γερον-
τοτέρων έκλεγόμενον παμψηφεί παρά τής κοι-
νότητος έπί τούτω. 'Απαγγέλλει δέ ούτος πρό 
τής σφαγής εύχήν τινα, τήν όποίαν μετ' αύτοΰ 
έπαναλαμβάνουσιν οί παρόντες. Συλλέγουσι ύέ 
μετά προσοχής τό αίμα τών θυμάτων, και κρε-
μώσι τά δέρματα τών δύο μεγαλητέρων ζώων 
είς δύω άκόντια ιστάμενα πρός τήν άρκτοδυτι-
κήν γωνίαν τοΰ Κερεμέτ. Τό δέ δέρμα τού προ-
βάτου άπλόνουσιν έπί δύω ράβδων κατά γης 
προσηλωμένων, έπί τών όποιων θέτουσι ςαυροει-
δώς τρίτην. Άφίνουσι δέ τά δέρματα ούτως 
άπλωμένα δύω μόνον ήμέρας, μετά ταύτα τά 
άποσύρουσι καί τά πωλοΰσι μεταξύτων. Τά έκ 
τούτου προερχόμενα χρήματα είναι προσδιωρι-
σμένα πρός άγοράν καί διατήρησιν τών άναγ-
καίων διά τις θυσίας έπίπλων καί εργαλείων, 
πρός άγοράν άλεύρου, μέλιτος καί άλλων πραγ-
μάτων χρησίμων κατά τάς έορτάς. Ή φροντίς 
αύτη, καθώς καί ή περί τής καθαριότητος τοΰ 
Κερεμέτ. άνατίθεται είς άνδρα παρά τής κοι-
νότητος έκλεγόμενον, καί θεωρείται ώς υπηρε-
σία έντινοτάτη· διό καί ό έχων αύτήν είναι τοις 
πάσι σεβαστός καί άποκαλεϊται Κερεμάτ Πχαγ-
κάν. Τελοΰσι δέ προσέτι πάνδημους θυσίας κατά 
τόν καιρόν τής βλαστήσεως τών δημητριακών 
καρπών, καί πρό πάντων οταν άπειλώνται υπό 
σιτοδείας. 

Αί έντός τών οικογενειών μερικαί Ουσίαι τε 
λοϋνται είς πολλάς περιστάσεις, ήτοι οταν τις 
άσθενήση βαρέως, η ΰποκείψη είς οίκιακόν τι 
δυστύχημα, η δταν λ. χ. γενηθη τέκνον, η 
μέλλη νά τελεσθη μνημόσυνων τών άποθανόντων 
καί τά παρόμοια. Ό πατήρ, η ό γεροντότερος 
τής οικογενείας τότε έπαγγέλλει τάς εύχάς, 
καί σφάζει τά θύματα, τά όποια συνήθως έκλέ-
γοντοι μεταξύ τών μικρών ζώων· ώς έπί τό πλεϊ 
στον δέ τότε θύουσιν πρόβατον. Είς ολας δέ 
τάς θυσίας έν γένει, πρίν σφάξωσι τό θύμα, 
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χυνουσι έπ αυτου αγγείον πλήρες ψυχρού ΰδα-
τός καί έάν μεν τό ζώον ταραχθη τό θυσιάζου-
σιν άμέσως, άλλως, έπαναλαμβάνουσι τό αυτό 
δευτέραν καί τρίτην φοράν. "Αν δέ τό ζώον 
έξακολουθη νά μένη άτάραχον, ή τελετή ανα-
βάλλεται. 

Οί παρευρισκόμενοι είς τήν θυσίαν άφ' ού 
φάγωσιν ό'λοι τάς προσφοράς, καίουσιν επιμελώς 
τά οστά καί θάπτουσι τά λείκανα, διά νά μή 
βεβηλωθη υπό τών ζώων ό',τι έθεωρήθη ώς ιερόν. 

Οί Τζουβάχοι θέτουσι τους νεκρούς των είς 
πενιχρά φέρετρα καλώς ένδεδυμένους, καί στρέ-
φουσι τήν κεφαλήν των πρός δυσμάς, λέγου-
σιν ότι σώζεται είσέτι παρ* αΰτοΐς τό έθιμον, 
ό'ταν ό άποθανών ηναι άνήρ, νά συνθάπτωσι 
διάφορα έργαλεια καί πράγματα, ήτοι έν ζεύ-
γος σανδαλιών πλεγμένων άπό φλοιόν δένδρου, 
τά όποια καλούσι λαπτί, ενα όβελόν, μίαν μά-
χαιραν, φλοιόν δένδρου καί πυρεκβόλα (τζακ-
μάκια). Τά κοινόν νεκροταφεΐον καλείται Μασ-
σάρ. Πρός τούτο δέ έκλέγουσι μετ' έπιμελείας 
τόπον μακράν τού χωρίου, τού Κερεμέτ, καί 
πάσης όδοϋ. Τρις επισκέπτονται τόν τάφον τοϋ 
αποθανόντος πάντες οί συγγενείς. Καθιερώθη-
σαν δέ παρ' αϋτοις διά τόν σκοπόν τοΰτον αί 
ακόλουθοι ήμέραι, ή τετάρτη τής μεγάλης έ-
βδομάδος, ή πέμπτη πρό τής Πεντηκοστής 
(καθ' ην καί οί 'Ρώσσοι τελοΰσιν άναλογόν τι) 
καλουμένη παρ' αύτοίς Σεμίκ· καί ή ογδόη 
τού Νοεμβρίου καλουμένη Ίουβουΐχ. Κατά τήν 
τελευταίαν ημέραν θύουσι πλησίον τοΰ τάφου, 
καί θέτουσι στήλην ξύλινον έπί τής κεφαλής 
τοΰ νεκρού. Ποιοΰσι δέ πρός τοΰτο οπήν εις 
τήν γήν, καί πριν τήν στήλην θέσωσιν, έ-
καστος τών παρόντων ρίπτει έν τη όπη κρέας 
καί ποτόν έκ τών διά τό γεΰμα προετοιμασθέν-
των· τρώγουσι δέ άκολούθως, καί πίνουσι, καί 
ποικιλοτρόπως διασκεδάζουσιν. 

Ή προίξ τών υπανδρευομένων παρθένων κα-
λούμενη Καλούν άναβαίνει εις πεντήκοντα, 
ογδοήκοντα, καί εκατόν ρούβλια. Κατά δέ τήν 
ήμέραν τοΰ γάμου δέν συγχωρείται εις την 
νεόνυμφον νά βαδίζη όθεν τήν φέρουσιν έφ' αμά-
ξης, η έπί ψιάθων. Έν περιπτώσει διαζυγίου, 
ό σύζυγος, άποπέμπων τήν γυναικά του, σχί-
ζει τόν πέπλον της (σουρμπάν) είς δύο, καί 
τό μέν ήμισυ κρατεί, τό δ' έτερον ή'μισυ τής 
δίδει. 

Οί Τζουβάχοι καταγίνονται πολύ είς τήν 
μελισσοτροφίαν· οθεν κατά τάς έορτάς των πί-

νουσι μεγάλην ποσότητα ύδρομέλιτος καί ζύθου, 
τόν όποιον καλοΰσι μπράγκα. ποτέ δέν μετα-
χειρίζονται τό ξυνόγαλα, ποτόν εις μεγίστην 
παρά τοις Ταρτάροις χρήσιν. Οί χοροί των ό-

μοιάζουσι πολύ μέ τούς τών Ταρτάρων, συνί-
στανται δέ ούτοι είς διαφόρους κινήσεις τών 
χειρών καί τοΰ σώματος συνοδευμένας μέ βή-
ματα βραχύτατα καί μικρά, κρατοΰσι τούς πό-
δας πλησίον άλλήλων, καί περιγράφουσιν έν 
ρυθμώ κύκλον μικρότατον. Τα οργανά των 
είναι ή κοινή άσκαύλη, είδός τι μικρας τριχόρ-
δου λύρας, κάλους ένη Κομπές, καί εv είδος 
άρπης όριζοντείως κρουομένης καλούμενον Γου-
σλί. Τό τελευταϊον τοΰτο ό'ργανον έχει 16 
18 χορδάς καί σχήμα ήμικυκλίου. 

Ό τρόπος, καθ' ον οί Τζουβάχοι ορκίζονται 
είναι άξιος μνείας. Ό μέλλων νά όρκισθη απά-
γεται είς τά Κερεμέτ, έκει δέ υποχρεούται νά 
φάγη τριβλίον πλήρες σφαιρίων κατασκευασμέ-
νον άπό άλευρον καί βούτυρον. Τό φαγητόν δέ 
τοΰτο καλείται Σαλμά καί είναι άγαπητόν καί 
παρά τοις Ταρτάροις. Έν ώ δέ ούτος τρώγει, 
οι παρευρισκόμενοι έκφέρουσι πολυειδεΐς καί πο-
λυάριθμους κατάρας. Προσέτι διά νά φανη έάν 
κατηγορία τις ηναι αληθής, η ψευδής, διδου-
σιν είς τόν κατηγορούμενον νά πίη ποσότητά 
τινα άλατούχου ύδατος, καί έάν μέν βήξη πί-
νων κρίνεται ένοχος ειδεμή, θεωρείται άθώος 
καί άπολύεται. 

Οί Τζουβάχοι οί κατοικοΰντες τάς χέρσους 
γαίας τής άριστεράς οχθης τοΰ Βόλγα καλούν-
ται Χιρδιγάλ. Οί δέ είς τά ορεινά χωρία κα-
τοικοΰντες Βερεγιάλ. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΞΑΣΚΟΥΣΑΙ 
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΥΡΟΛΟΓΕΙΝ 

ΕΝ AMEPIKH 
'Εν Άμερικη είνε δυνατόν νά εδρη τις γυ-

ναίκας,αΐτινες έπ' άμοιβη λίαν έπιτηδείως μυ-
ρολογούσι κατά τάς κηδείας. Τό άσύνηθες τοΰ-
το φαινόμενον είνε ή τελευταία λέξις τοΰ άμε-
ρικανικοΰ πολιτισμού. Τό άκόλουθον έρανιζόμε-
θα έκ τής έφημ. New York Herald, τής όποίας 
είς συντάκτης έσχε συνδιάλεξιν μετά γυναικός 
μετερχομένης τό μυρολογειν έν τώ'Αγίω Φραγ-
γίσκω. «"Οτε έκτύπησα τόν κώδονα τής οικί-
ας, διηγείται δ συντάκτης τής ρηθείσης έφημε-
ρίδος, τήν θύραν ήνοιξεν υψηλή τις αξιότιμος 
κυρία καί μετά σοβαρού μειδιάματος προσεκά-
λεσέ με νά εισέλθω. Πρό παντός έτέρου έξέπλη-
ξέ με τό καλώς ηύτρεπισμένον δωμάτιόν της· 
εγώ άνέμενον νά ίδω σοβαράν καί πένθιμον έ-
πίπλωσιν τής οικίας Είς τήν παράκλησίν μου 
περί τής παροχής πληροφοριών έκ τοΰ έπαγ-
γέλματός της, αύτη μετά τοϋ αυτού σοβαρού 
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τοτε προξενεί ευχαριστησιν. Εκτος τουτου εγω 
πάντοτε ευρίσκομαι έν τη καλλίστη κοινωνία. 

— 'Γπάρχουσι πολλαί γυναίκες αΐτινες αντί 
άμοιβής θρηνούσι ξένους νεκρούς ·, 

— Ναι, πολλαί> καί δ άριθμάς αυτών διαρ-
κώς αυξάνει. 'Ακριβώς άπέναντι τής οικίας 
μου κατοικεί τοιαύτη γυνή, άλλ' αύτη δέν 
γνωρίζει έπιτηδείος νά χεη, συγκινητικά δά-
κρυα. Τοιαύτας γυναίκας σπανίως προσκαλοΰσιν. 

—· 'Αναμφιβόλως ΰπάρχουσι καί άνδρες με-
τερχόμενοι τό αυτό έπάγγελμα. 

— Ναι, πολλοί ΰπάρχουσιν, άλλ' ουτοι δι' 
ολίγον κόπον άπαιτοΰσι πολλά χρήματα. Δέν 
φρονώ οτι ούτοι θά δυνηθώσιν έπί πολύν χρονον 
νά συναγωνισθώσι πρός ήμας. Οί άνδρες δέν 
δύνανται νά υποκρίνωνται τόν τεθλιμμένον. Τά 
δάκρυα των δέν ΰπακούοσιν είς αυτούς ώς είς 
ημάς. 'Ιδού τό έπισκεπτήριόν μου, έλπίζω δτι 
θά μέ έπισκεφθήτε οταν έπιστη άνάγκη. 

ΠΕΡΙ ΦΑΛΑΙΝΗΣ 
Ή φάλαινα είνε τό μαγαλείτερον ζώον τοΰ 

κόσμου. "Εχει μηκος 20 έως 30 μέτρων καί 
βάρος ισοδυναμούν πρός τό βάρος 30 έλεφάντων 
καί έκατόν πενήντα βοών. Τό στόμα της είνε 
τόσον πελώριον ώστε είς άνθρωπος δύναται νά 
περιφέρεται άνέτως έντός αΰτοϋ. Ή γλωσσά της 
έχει δύο μέτρα πλάτος καί τέσσαρα μήκος. 
Οί Οφθαλμοί της τουναντίον είνε δυσαναλόγως 
μικροί, σχεδόν ίσοι πρός τούς οφθαλμούς βοός, 
καϊ τά ώτά της είνε μικρά καί μόλις διακρί-
νονται· τοΰτο δέ αποδεικνύει οτι αί δύο αύ-
ται αισθήσεις δέν έχουσι μεγαλην σπουδαίο 
τητα διά τήν φάλαιναν. Πολύ εΰαίσθητον ομως 
είνε τά δέρμα αυτής. 

Τά σώμ,ά της είνε κατάλληλον διά τόν έντός 
τής θαλάσσης βίον, πρό πάντων διότι δύναται 
νά διασχίζη τόν Ώκεανόν. 

Ή κεφαλή συνδεεταΐ άμέσως μέ τό σώμα, τά 
όποιον μέχρι τέλους σχεδον έχει τό ίδιον πά-
χος, είς τούς ρώθωνας εχει οπάς, δι' ών έκπεμ-
πει υδωρ σχηματίζον στήλην ύψηλήν έως επτά 
μέτρα. Ό έκ τούτου προξενούμενος θόρυβος α-
κούεται είς απόστασιν μιάς ώρας καί πλέον. 

Τροφή τοϋ πελωρίου τουτου κήτους είνε 
καρκίνοι καί άστακοί καί σηπίαι καί όκταπό-
δια, άρπάζει δέ αυτά διά τοΰ κάτω χείλος. 
Μεγάλα ζώα δέν δύναται νά φάγη ή φάλαινα, 
διότι ο φαρυξ της εχει πλάτος όχι περισσότε-
ρον ένάς γρόνθου. Ούτε νά δαγκάση δύναται· 
διότι δεν έχει οδόντας, άντί αυτών έχει υπέρ 
τριακόσια κεράτινα έλάσματα, τά όποια έχουσι 
μέγεθος συνήθους σανίδος. Κρέμανται άπό τήν 

μειδιάματος άπήντησε: Τό έπάγγελμα ; "Ω τ 
είνε λίαν απλούν. Είμαι εν τών οργάνων τοΰ 
ευρείας διαστάσεις λαμβάνοντος παρ' ήμϊν πο-
λιτισμού. Γνωρίζετε όπόσον είνε δύσκολον είς 
τον άνθρωπον νά έκφράση ώς πρέπει τήν θλί-
ψιν τιυ· τούτο είνε δύσκολον ακόμη είς τούς 
ηθοποιούς καί τάς ηθοποιούς τού θεάτρου. Πό-
σον δέ δυσκολώτερον είνε είς τόν άνθρωπον νά 
έκφράσνι τήν θλίψιν του έν συμπαθητική καί 
καλλιτεχνκη μορφή κατά τήν κηδείαν ! Τά με-
λαγχολικά πρόσωπα τών νεκροθαπτών καί τών 
βοηθών των δέν έμποιοϋσιν έκτακτον έντύπω-
σιν, διότι πάντες γινώσκουσιν οτι ή έκφρασις 
αυτη τής θλίψεως είνε υποκριτική. Χάρις είς 
τάς γυναικας, αΐτινες φυσικώς γνωρίζουσι νά 
κλαίωσιν, εν πολλαίς κηδείαις άπεσοβήθησαν 
λυπηρά σκάνδαλα. Συμφέρει είς τούς συγγενείς 
τοϋ αποθανόντος δ νεκρός επαξίως νά μυρολο-
γήται καί κλαίηται. Έν τούτοις ημείς δέν 
πηγαίνομεν έκεϊ δπου οί συγγενείς πραγματι-
κώς θλίβονται καί κλαίουσιν έπί τή στερήσει 
προσφιλούς υπάρξεως. Χθες λόγου χάριν έγώ 
διεδραμάτισα τά κύριον πρόσωπον κατά τήν 
κηδείαν κυρίου τινός, ο θάνατος τοϋ οποίου έ-
πρεπε νά μυρολογηθη σπουδαιότερον καί μεγα-
λοφωνέστερον. Ούτος έγκατέλειπε μεγάλην πε-
ριουσίαν, άλλ' ολίγον ήγαπάτο παρά τών συγ-
γενών του. Έν τούτοις κατά τήν κηδείαν του 
οί παρεστώτες ένόμισαν οτι ή μνήμη αΰτοϋ ά-
ληστος θά διαμένη είς αιώνας. 

— 'Αλλά δέν προσεκλήθητε είς κηδείαν τι-
νά τώρα ογλίγωρα ; 

— Ναί, δι' αύριον προσεκλήθην. Αί προσ-
κλήσεις συνήθως άποστέλλο/ται ούκ έγκαίρως. 
Αύριον θά παραστήσω τήν άπαρηγόρητον άδελ-
φήν άνδρός τίνος τόν όποιον ουδέποτε είδον. 

Πόσον δέ σας πληρώνουν διά τά μυριο-
λόγι σας ; 

— Ή άνταμοιβή έξαρτάται έκ τής έτιτη-
δειότητος τοϋ θρηνεΐν καί μυρολογεϊν κατά τάς 
κηδείας τήν όποίαν έπιδεικνύομεν εκάστοτε. 
Δι' ένα άπλοϋν θρήνον λαμβάνω δέκα δολάρια, 
δταν ΰποκρίνωμαι τήν άδελφήν τού θανόντος 
καί κόπτομαι είς όδυρμούς λαμβάνω 15 δολ-
λάρια' δταν δέ έπιδεικνύω άπασαν τήν ίκανό-
τητά μου καί τέχνην περί τό θρηνεΐν καί μυρο-
λογεϊν καί λιποθυμείν έκ τής θλίψεως καί ο-
δύνης πρό τοϋ κεχηνότος τάφου, λαμβάνω 20 
δολλάρια. 

— Έν πάσει περιπτώσει τά έπάγγελμά σας 
έπιβάλλει νά διέρχησθε ουχί εύθυμον βίον ; 

— "Οχι, τό εναντίον συμβαίνει. Τό επαγ-
γελμά μου σχεδόν μετά τρέπεται είς πραγματι-
κόν πάθος, ή δέ ίκανοποίησις τού πάθους πάν-
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άνω σιαγόνα εις δύο σειρας- πράς τά κάτω είνε 
έσχισμένα εί; πολύ λεπτάς ίνας. "Εντός τού 
των συλλαμβάνονται τά μαλάκια, τά όποϊα 
εισέρχονται εις τό ςόμα της, και καταπίνει αυτά 
όλίγον κατ' ολίγον έξ ών τρέφεται. 

Ή φάλαινα ζή εις τάς θαλάσσας της κατε-
ψυγμένης ζώνης. "Εκαστον δέ ετος πλέουσι πολ-
λά πλοία έκεϊ πρός άλιείαν αυτης. Ή α-
λιεία αύτη διενεργείται κυρίως υπό τών Νορ-
βηγών καί άλλων τών διαφόρων μερών. Ή φά-
λαινα υπό τά δέρμα της εχει παχύτητον στρώ-
μα λίπους, τό όποιον βράζεται καί έξ αυτού 
κατασκευάζεται ιχθυέλαιον. Η δυσωδία, ή ό· 
ποία εκπέμπεται ει'ς τά εργοστάσια εκείνα, είνε 
ανυπόφορος. 'Εκ των ελασμάτων τίς φαλαίνης 
κατασκευάζονται παντός ' είδους πράγματα, 
ράβδοι, λαβαί άλεξιβροχίων, κτλ. 

Aι φάλαιναι γίνονται όλονέν σπανιώτεραι, 
ένεκα της ακαταπαύστου αλιείας, τήν οποίαν 
ένεργοϋσιν οί φαλαινιθηραι, παρακινούμενοι έκ 
τοϋ σημαντικού κέρδους, διότι' ή αξία μιας 
φαλαίνης δύναται ν' άνέλθη εις 30—40 χιλιά-
δας δραχμών καί πλέον. 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Μ ό λ υ ν σ ι ς έκ τών γ ρ α μ μ α τ ο σ ή μ ω ν. 
—Είναι γνωστόν τά δυνχτον της διαδόσεως τών 
μολυσματικών ασθενειών διά τών βιβλίων τών 
πολύ συχναζομένων βιβλιοθηκών αλλά καί τά 
γραμματόσημαδύνανται νάμεταδίδωσι μολυσμα 
τικά σπέρματα κατά τόν ίδιον τρόπον.Αί σιαλώ-
δεις μεμβράνα ι τοϋ φάρυγγος,ώς είνεγνωςόν είνε 
τελείως κατάλληλον μέσον πρός διάδοσιν παντο-
ειδών, άβλαβων τε καί παθογενών μικροοργα-
νισμών. Οι αυτοί μικροοργανισμοί ευρίσκονται 
καί έν τώ σιάλω (έν τω όποίω καθυγραίνουσι τά 
γραμματόσημα όπως κολλήσωσιν έπί τών γραμ-
μάτων) καί κατ' αύτόν τόν τρόπον ευκόλως 
δύνανται νά μεταδοθώσιν αί μεταδοτικαί άσθέ-
νειαι. Λαμβάνοντα υπ' οψιν τούτο, τά έπιστη-
μονικά συγγράμμα συμβουλεύουσι τούς άνθρώ-
πους νά προφυλλάτωνται έκ τών έπί τών έπι-
στολών γραμματοσήμμων καί νά μή καθυγοαί-
νωσιν αυτά διά της γλώσσης των θέλοντες νά 
άποκολλήσωσι αυτά έκ τών φακέλων. 

Ναπολέων όπρώτος κα ί ή δ η μ ο-
κ ρ α τ ί α. —'Ακριβώς πρό εκατόν έτών ό 

Ομπρή, διευθυντής της στρατιωτικής επιτρο-
πείας, αφήρεσε παρά τοΰ Ναπολέοντος τήν διοί-
κησιν τοΰ πυροβολικού. Ό φιλόδοξος νέος Κορ-

σηκανός περιήλθε ένεκα τούτου εις άξιοδάκρυ-

τον οικονομικήν κατάστασιν. Κατά τόν χρόνον 
τούτον ό Ναπολέων έγραψεν εις τόν ήθοποιόν 
Τάλμα έπιστολήν περιεχομένου λίαν περίεργον 
ιδία δι' εκείνους οϊτινες άπέδιδον εις τόν με-
γαλοφυή άντοκράτορα δημοκρατικάς συμπα-
θείας. ((έγώ γράφω ό Ναπολέων ώς λέων έμα-

χομην υπερ δημοκρατίας, καί διά τούτο 
αύτη έφερέ με εις θέσιν νά πεινώ. Ό δυστυχής 
'Ομπρή, όστις ήδύνατο νά μέ χρησιμοποιήσει 
έγκαταλείπειμε έν τή όδω. Αισθάνομαι έμαυ-
τόν ίσον πρός τούς στρατηγούς Σαντέρ καί Ρο-
σηνϊόλ· εντούτοις δέν θέλουσι νά εδρωσι γωνίαν 
τινα έν Βανδέα οπου ήδυνάμην νά έργάζωμαι. 
'Υμεϊς είσθε ευδαίμων- τέσσαρας ώρας διαμέ-
νετε έπί τής σκηνής πρό τών θεατών οίτινες δο-
ξάζουσιν υμάς. Ήμεΐς, οι στρατιώται, πρέπει 
νά αποκτήσωμεν ταύτην τήν δόξαν αντί πολύ 
μεγίστης τιμής καί έπί ευρυτέρας σκηνής έν 
τή όποία ουχί πάντοτε δυνάμεθα νά περιπέσω-
μεν ! Μή λυπεΐσθε διά τήν κατάστασίν σας. 
μένει ε έπί τής σκηνής σας ! Τις οίδε πότε θά 
δυνηθώ νά έπανακτνίσω τήν σκηνήν μου έδαπά-
νησα καί τά τελευταΐον σολδίονδέν έχετε φράγ-
κα τινα δι' έμές Ευχαρίστως δανείζομαι αύτά 
καί μετά τήν κατάκτησιν τοΰ πρώτου βασι-
λείου θά αποτίσω τά χρέος μου. φίλε μου, 
ό πόσον είναι ευτυχείς οί ήρωες τοΰ Άριόστου ! 

Υμεις δέν εύρίσκεσθε έν έξαρτήσει παρ' οΰδενάς 
υπουργού των οικονομικών. Ό υμέτερος Ναπο-
λέων. Τά αΰτόγραφον ταύτης τής επιστολής ή-
γοράσθη αντί πολλής τιμής έν τή κατά τά 
1861 εν Παρισίοις γενομένη δημοπρασία καί 
μόνον έπ' εσχάτων έδημοσιεύθη. 

Ι κ α ν ό τ η ς τών γερόντων πρός 
τήν δ ι α ν ο η τ ι κ ή ν έ ρ γ α σ ί α ν.' — 
Παρά τήν γενικώς παραδεδειγμένην γνώμην περί 
τής παρακμής τών διανοητικών δυνάμεων 
κατά τό γήρας, ή έφημερίς τής Βεστμίστερ 
εδημοσίευσε κατάλογον τών μεγάλων γερόντων 
μεταξύ τών οποίων, κατά τήν γνώμην αύτοΰ, 
τήν πρώτην θέσιν κατέχει ο Γλάδστων μετ' αυ-
τόν έρχονται : έν τη Γαλλία —ο Κρεμπηλιόν 
—πατήρ, οστις συνέγραψε πήν τελευταίαν του 
τραγωδίαν 84 ετών ων, ο Βίκτωρ Ουγγώ οστις 
εξηκολούθει συγγράφων κατά τήν αυτήν ήλι-
κίαν έν 'Ιταλία— ο Μιχαήλ "Αγγελος καί δ 
Τιτσιανάς οιτΐες ένεννηκοντοΰτης ειργάζοντο, 

ό Δόγας Δάνδολος μέχρι τής 83ετοΰς ήλικίας 
του· έν 'Αμερική— Ό Φραγκλίνος οστις κατα 

82ετή ήλικίαν του έγένετο πρόεδρος· έν 'Αγ-
γλία—ο Νεύτων οστις μέχρι τής' 83ετοΰς του 
ηλικίας δέν διέκοψε τάς έπιστημονικος του έ-
ρευνας, δ Βόρδσβορτ, ο Τέννησεν, ο Μπρούγεν 
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ρύχια πλοία πρέπει νά πλέωσι κατά διάφορα 
άθη τής θαλάσσης ταχύτερον ή _ τά συνήθη 
:λοΐα, τά πλέοντα έπί τής έπιφανείαςτοΰ ύδα-
ος. Τά καταβυθιζόμενα εις τό ύδωρ πτηνά 
τρόπον τινά έπιβεβαιοΰσι ταύτην τήν γνώμην, 
διότι ταύτα υπό τό ύδωρ κινούνται μετ' εκ-

πληκτικής ταχύτητος. υπάρχει άλλο τι βρα-
δυκίνητον, ομορφον καί άνεπιδεξιώτερον τοΰ 
θαλασσίου πτηνού π τ ε ν ο δ ύ τ η ς (Pingwin). 
Επί τής γης τοϋτο βαδίζει σκιρτηδόν αδιαλεί-
πτως ιστάμενον, έν ώ μετά μεγάλης ταχύτητος 
βυθίζεται καί κολυμβα έν τω υδατι οπως κα-
ταβροχθίζω τά άπαντώντα ίχθύδια. Ό άπτε-
νοδύτης δέν κολυμβα, άλλά κατά γράμμα πί-
πτει ώς βέλος εις τό βάθος τής θαλάσσης μετά 
ταχύτητος, μεγαλειτέρας τής ταχύτητος τών 
ίεράκων. Ό άπτενοδύτης πλήττει διά τών 
πτερύγων του τό ύδωρ έκ τών δποίων έξέρ-
χωνται μυριάδες έκ άργυρωδών πομφολύγων πα-
ραγομένων τού έξερχομένου έκ τοΰ σώματος 
τοϋ αέρος καί καταδιώκων τούς ιχθύς στρέφε-
ται πρός ταύτην η έκείνην τήν διεύθυνσιν έπι-
ταχύνων τήν κίνησιν ταύτης η έκείνης τής πτέ-
ρυγας. Ουδείς ιχθύς δύναται νά έκφύγητούτου 
τοΰ πτηνού, διερχομένου άπεράντους διαστάσεις 
καί καταβροχθίζοντος τούς ιχθύς έν τώ δρόμω 
του. Ο οφθαλμός δέν δύναται νά παρακολουθώ 
τάς κινήσεις τούτου τού πτηνού. 'Εν τώ έν Λον-
δίνω ζωολογικώ κήπω ο άπτενοδύτης κατά 
τήν έμφάνισιν τού φύλακος, φέροντος ίχθύ-
δια διαπλέει έν μια στιγμή τό ίχθυοτροφεϊον, 
εχοντος διάμετρον πολλών μέτρων. 

Περ ί β ελόνης . Ή βελόνη δέν είνί 
εφεύρημα τών μεταγενεστέρων χρόνων, γνωρί-
ζομεν έκ της ιστορίας καθώς καί έξ ανασκα-
φών εις τό Ήράκλειον τής 'Ιταλίας, είς σπή-
λαια τής Γαλλίας καί άλλαχοϋ, οπου ευρέθη-
σαν έργαλεϊα δμοια μέ τάς βελό ας μας, αλ-
λαι μ'έν έξ οστού καί άλλαι έξ ορειχάλκου. Αί 
πρώται βελόναι τάς όποίς αναφέρει ή ιστορία 
τών μεταγενεστέρων χρόνων, κατεσκευάσθησαν 
εις τήν Νουρεμβέργην " τής Γερμανίας κατά τό 
έτος 1370. Είς δέ τήν Άγγλίαν κατεσκευάσθη-
σκν τό πρώτον υπό τίνος Ίνδοϋ, οστις ομως 
άπέθανεν χωρίς νά φανερώστι είς κανέλα τό μυ-
στήριον τής τέχνης του. Άνενεώθη δμως ή βε-
λονοποιία έπί τής βασιλείας τής 'Ελισάβετ καί 
εξακολουθεί άκόμη βελτιουμένη όλονέν. Τήν 
σήμερον, αί κάλλισται βελόναι τοΰ κόσμου κα-

, τασκευάζονται είς τά έργοστάσια τής Σχέφιλδ. 

και. έπί τέλους ό Πάλμερστον, οστις έξηγεί τήν 
μακρόχρονιόν του ικανότητα πρός διανοητικήν 
έργασίαν έκ τοϋ, οτι οΰ μόνον ούδέποτε ειργα-
ζετο έν ώρα νυκτός αλλ' άκόμη άπέβαλλε αφ 
εαυτού ομού μετά τοϋ έπανωφορίου του πάσαν 
φροντίδα περί τών ήμερινών του ένασχολήσεων. 

Ε ύ κ ο λ ο κ ι ν η τ ό ς άμαξα . — Ό 

'Ρώσσος έπιστήμον I. Λέϊφνερ έφεΰρε νέον ειδος 
εύκινήτου αμάξης. Αύτη η άμαξα, καίτοι έχει 
βάρος 560 οκάδων, δύναται νά κινηθή λίαν ευ-
κόλως διά απλής ώθήσεως τής χειρός. Ώς βε-
βαιοΰσι αί 'Ρωσσικαί έφημερίδες ή πρότινος 
χρόνου έφευρεθεϊσα άμαξα ήτις ευκόλως έγείρει 
200—300 όκάδας βάρος κινείται έφ' ένάς αν-
θρώπου ακαταπαύστως έν διαστήματι 7—8 ώ-
ρών ώθοϋντος άνευ πολλού κόπουμοχλόν [τινα. 
Ό έφευρέτης δι' αναφοράς του έζήτησεν οπως 
λάβη προνόμιον παρά τών αρχών ενώπιον τών 
οποίων 'κατέδειξε τά πλεονεκτήματα τής έφευ-

ρέσεώς του. 

' Ι σ τ ο ρ ι κ ά δ ι δ ό μ ε ν α π ε ρ ι τοϋ 
ζύθου. Ή έφημερίς Hamburger Nachrichtne 
έσχάτως έδημοσίβυσεν ίστορικάς ειδήσεις περί 
τού ζύθου συλλεγείσας υπό τοϋ διδάκτορας 
Μπουσάου. «Ό ζύθος ήν γνωστός είς τούς αρ-
ναίους Αιγυπτίους. Διόδωρος ό Σικελιώτης εξε-
θείαζε τό ύπό τών Αιγυπτίων παρασκευαζόμενον 
έκ κριθής ποτόν όπερ ώμοίαζε κατά τήν δύναμιν 
καί τό άρωμά του πράς τόν οίνον. Τό ποτόν τού-
το σημαντικήν κατανάλωσιν εδρισκεν εν Aι-
γύπτω. Ό ζύθος έφορολογεϊτο, έκ δέ τών εισ-
πραττομένων χρημάτων μεγάλως άνεκουφίζετο 
τό δημόσιον ταμεϊον τής χώρας. Εν Ευρωπη 
κατά' τούς αρχαίους χρόνους ίδία εν Ισπανία 
ύπερηγάπων τόν ζύθον. Ό ζύθος εν Ισπανία 
έλογίζετο ώς έθνικόν ποτόν καί έπίνετο ακορέ-
στω' ΰπό τών στρατιωτών πρό τής ένάρξεως 
τής 'μάχης. Έκ τών 'Αρίων λαών ώς άρχαιότε-
ροι καταναλωταί τού ζύθου δυνατόν νά θεωρη-
θώσιν οί Φρύγες καί οί Θράκες, οΐτινες κατε-
σκεύαζον ζύθον έκ τής κριθής ή τής κέχρου. Οι 
άρχαϊοι Έλληνες εγίνωσκον τήν κατασκευήν 
τοΰ ζύθου, άλλ' έπινον αύτόν κατ' άσήμαντον 
ποσόν. Ό 'Αριστοτέλης μνημονεύει τής ενερ-
γείας τοϋ ζύθου καί άναφέρει τό γεγονός, οτι 
δ μεθύσας έκ τοΰ ζύθου πίπτει ΰπτίως, ο δε 
έκ τοϋ οίνου κατά διαφόρους διευθύνσεις. 

Ή τ α χ ύ της τών υποβρυχίων 
κινήσεων τ δ ν πτηνών ν ηκ τ ω v.— 

Ώς ισχυρίζονται οί μηχανικοί, τά υπο-
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'Υπό τοΰ διασήμου Ρώσσου συγγραφέως 
ΚΟΜΗΤΟΣ ΛΕΟΝ. ΤΟΛΣΤΟΗ 

(Μετάφρασις έκ τοΰ Ρωσσικοΰ) 
(Συνέχεια ιδε άριθ. 20.) 

Τήν στιγμήν έκείνην ο Β. Άνδρέεβιτς ένόμισεν 
οτι ακούει μακρόθεν τήν φωνήν τοΰ αλέκτορος. 
Ούτος εχάρη, έξήγαγε τα ώτά του έκ τίς μυ-
λωτης και συνεκέντρωσε τήν ακοήν του οπως 
αντιληφθή, αλλ' οσον και άν ένέτεινε τάς δυ-
νάμεις του δεν άκουσε την φωνήν τοΰ άλέκτο-
ρος,μόνον άπαισίως ησθάνετο τήν σφοδράν πνοήν 
του προσβάλλοντος αέρος τό έλκυθρον και 
την πτώσιν της χιόνος. Ό Νικήτας ώς κατε-
κλίθη, τό εσπέρας, ουτως έκάθητο καθ' ό'λον τό 
διαστημα της νυκτός χωρίς νά κινηθή και νά 

απάντηση εις τήν φωνήν .τοΰ Β. Άνίρέεβιτς, 
όστις όίς εφώνησεν αυτόν. 

<<Ούτος ολίγον σκέπτεται, θά κοιμάται» 
μετά πικρίας έλεγεν ο Β. Άνδρέεβιτς έγερ-
θείς και άτενίσας πρός τό μερος ένθα ο Νική-
τας έκειτο ολως περικαλυφθείς υπό της χιόνος. 
Κατ αυτόν τόν τρόπον ο Β. Άνδρέεβιτς άνί-
στατο και κατεκλίνετο πολλάκις. Ούτος ένό-
μιζεν οτι δέν θά λήξη παρούσα νύξ. «Τώρα 
πλέον πρέπει νά προσεγγίζη ή αυγή,» είπεν ού-
τος εγερθείς καΐ παρατηρών τά πέριξ. «"Ας ί-
δω τό ώρολόγιόν μου, νά μή κρυώσω ομως έως 

ου τόν εδρω 'Αλλ' έάν ιδω ότι πλησιάζει η, 
αυγή θά καθησυχάσω, θά ζεύξω τήν άραξαν.» 
Ο Β.'Ανδρέεβιτς έν τω βάθει τής ψυχης του 

εγνωριζεν ότι δέν είνε δυνατόν νά πλησιάζη 
ή αυγή, άλλ' ήρξατο έπΐ μάλλον και μάλλον 
να δειλια και έζήτει ταυτοχρόνως νά βεβαιώ-

θη και να άπατηση έαυτόν.Ούτος προφυλακτι-
κως έξεκούμβωσε τήν μηλωτήν τοΰ καΐ θέ-

σας τήν χεϊρά του εις τόν κόλπον του έπΐ πο-
λύν χρόνον έζητεί τό ώρολόγιόν του. Διά τής 
βίας έσυρε τό άργυροΰν και κεκοσμημένον διά 
μίλτου ώρολόγιόν του καΐ παρετηρει'. "Ανευ φω-
τός ουδέν έφαίνετο. Ούτος πάλιν κατεκλίθη 
επί της κοιλίας του, έλαβε πυρεΐα καΐ ήναψε. 
Τώρα ούτος μετά μεγαλειτέρας προσοχής ήνα-
ψε τό πυρεΐον ό'περ άναλάμψαν έδειξεν άμέσως 
τήν ώραν. 'Αλλά φεϋ ! ούτος είδε και δέν έ-

πίστευσεν εις τούς Οφθαλμούς του. 'Ακόμη εϊνε 
ί μ ί α με τα τό μεσονύκτιον. Ακόμη καθ' ό'λην 

νύκτα επρεπε νά άνησυχή περί της τύχης του. 
"Ωχ, μακραν νυξ ! ειπεν ο Β. 'Ανδρέεβιτς αί-

σθανομενος τό ψύχος διερχομενον τόν νουν του 
και συνεστάλη είς τήν γωνίαν τοΰ έλκύθρου. 
Εξαίφνης ούτος έκ τοΰ μονοτόνου ήχου τοΰ α-

νέμου διέκρινεν εϋκρινώς τόν ώρυγμόν θηρίου. 
Ο ηχος ίσο ετρίως έπετείνετο και φθάσας εις 

την τελείαν εύκρίνειαν ηρξατο πάλιν ϊσομέτρως 
να εξασθενη. Ούδεμίαν άμφιβολίαν έπεδένετο 
η υπόθεσις δτι ο ήχος ούτος ην φωνή λύκου. Ό 
λύκος εφώναζεν οδτω πλησίον, ώστε ένεκα τοΰ 
ανέμου ήκούετο πώς ούτος στρέφων τάς σιαγό-

νας του μετεβαλλε τους τόνους της φωνής του. 

Ο Β. Ανδρεεβιτς κατεβίβασε τό περιλαίμιόν 
του καΐ προσεκτικώς ήκουεν. Ό ίππος επίσης 
ηκουε σείων τά ώτά του, καΐ οτε ο λύκος έ-
παυσεν ώρυόμενος και έλαβε τήν πρός τά κάτω 
διευθυνσιν, έχρεμέτισεν άγγέλων τόν έπικείμε-

νον κίνόυνον. Μετά τούτο πλέον ο Β. Άνδρέε-
βιτς οΰ μόνον δέν ηδύνατο νά κοιμηθή άλλ' ου-
δέ νά καθησυχάσω. "Οσον και άν έπροσπάθει νά 

σκέπτηται περί των ληψοδοσιών, έργασιών, δό-
ξης, αξίας καΐ πλούτου του, ο φόβος έπΐ μάλ-
λον κατελάμβανεν αύτοΰ, καΐ έπεκράτει πασών 

των σκέψεών του. Έν άπάσαις ταΐς σκέψεις 
του ανεμιγνύετο ή ι'δέα περί τοΰ διατί δέν διε-
νυκτέρευσεν εις τό Γρίσκινο. 

«Εις τόν κόρακα νά υπάγη τό ίάσος και χω-
ρίς αυτό, δόξα τω Θεώ, έχω πολλά άλλα κτή-
ματα. "Ωχ, έπρεπε νά διανυκτερεύσω έκεϊ, έ-
λεγεν ούτος καθ' έαυτόν. ((Λέγουσιν ό'τι έκ της 
βότκας παγώνει τις,» έσκέφθη ούτος, «και έγώ 

επια >>.Ούτος ησθάνθη οτι ηρχιζε νά τρέμη χω-
ρίς νά γνωρ ιζη τήν αιτίαν έκ τοϋ ψύχους προ-
έρχεται τό ρίγος τούτο η έκ τοΰ φόβου. Έπει-
ράθη νά καλυφθη, και νά κατακλιθη ώς πρότε-
ρον άλλά δεν ήδύνατο ήδη νά πράξη τοΰτο.Δέν 
ήδύνατο νά μένη έν η, τόπω έκειτο πρότερον ή-
θελε νά έγερθη, νά πράξη τι οπως καταπνίξη 
τον εντός αυτού έγειρόμενον φόβον κατά τοΰ ο-
ποιου ησθάνετο έαυτόν αδύνατον. 'Ανε-
ζήτησε τά σιγάρα και τά πυρεΐα, άλλά τώ ά-
πέμειναν μόνον τρία πυρεϊα και ταΰτα μετ' ο-
λίγου φωσφόρου. Τά πυρεΐα δέν ήναψαν τριβό-
μενα επί της σιγαροθήκης. 

Ο διαβολος νά σέ πάρη, επάρατε, νά χαθής! 
υβριζεν ούτος χωρίς νά ειξεύρη ποίον, και έρ-

ψε τό σιγάρον. "Ηθελε νά ρίψη και τήν σιγα-
ροθήκην άλλ' έκράτησε τήν χεΐρά του και έθεσε 
τήν σιγαροθήκην εις τό θυλάκιόν του. Ούτος 
κατελειφθη υπό τοσαύτης ανησυχίας ώστε δεν 
ήδύνατο νά μένη έν τοπω του έντός του 
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να έργάζηται. Εκτός τούτου ο έτερος πους 
αύτοϋ έπάγωσεν ένεκα τοΰ έσχισμένου υποδη· 
ματός του. Και καθ' ολον του τό σωρα 
ησθάνετο επί μάλλον καί μαλον διεισδυον τό 
ψϋχος. Ή ίδέα περί τοΰ οτι πρόκειται νά α-
ποθάνη κατά τήν παρούσαν νύν,τα τω εφανη 
οΰτε ολως δυσάρεστος ου τε πάλιν τρομερά. 'Η 
δέα αυτη ούδόλως δυσάρεστος τω έφάνη διότι 

ο βίος δέν ήν διαρκής έορτή, άπεναντίας όεν 
ην αδιάκοπος δουλεία, έκ τής οποίας ήρξατο 

νά άποκάμνη. Ουδόλως δέ τρομερά ην η περί 
νοϋ εγγίζοντας θανάτου ιδεα διότι ούτος 
ήσθάνετο έαυτόν έξαρτώμενον έκ τοΰ κυρίου πάν-
των τών άνθρώπων, έξ έκείνου οστις άπέστειλεν 
αύτόν εις ταύτην τήν ζωήν καί έγνώριζεν ότι 
καί άποθνήσκων θά διατελή υπό τήν εξουσίαν 
τούτου τοΰ κυρίου, δστις οΰδένα αδικεί. ^ 

«Λυποϋμαι νά άφήσω τήν ζωήν μου, τας έ-
ξεις μου, άλλα τί νά κάμω, πρέπει νά συνει-
θίσω καί είς τόν νέον βίον. Άλλ' αί άμαρτίαι 
μου, τω επήλθε κατά νοϋν καί ούτος ενεθυμήθη 
τήν μέθην του, τά χρήματα τά οποϊα εδαπα-
νησε πρός κόρεσιν τούτου τοΰ πάθους, τα κακα 

ατινα ' έπέφερεν ει'ς τήν σύζυγόν του, τας 
βλασφημίας τάς δποίας συχνάκις έπανελαμβα-
νε, τήν άποστροφήν του από τής φοιτήσεως είς 
τήν Έκκλησίαν, τήν παράβασιν τών περί νη-
στειών νόμων καί ολας του τάς άμαρτίας από 
τών οποίων ο πνευματικός του πατήρ τόν απε-
τοεπε καθ' εν χρόνον έξωμολόγει. 
' «Ναι, άμαρτίαι είναι αί παραλείψεις αύται. 

Άλλά τί νά κάμω, μήπως μόνος μου επέσυρα 
αύτάς. Τοιούτο, ώς φαίνεται, ο Θεός μέ έκαμε. 
Έρρέτωσαν αί άμαρτίαι. Πώς δέ νά έκφύγω 
αύτάς ; 

Τοιουτοτρόπως έσκέπτετο φρονων οτι είναι 
δυνατόν νά έπιστή κατά ταύτην τήν νύκτα ή 
τελευτή του καί παρεδόθη εις τάς σκέψεις καί 
αναμνήσεις αϊτινες άφ' εαυτών τώ έπήρχοντο 
έν τή κεφαλή του. Άνεπόλει τήν αφιξιν της 
Μάρθας, τήν μέθην τών ύπηρετών καί τήν ένορ-
κον υπόσχεσιν περί τής άπαχης άπό τών μεθυ-
στικών ποτών, τό σημερινόν ταξείδιον, τόν οί-
κον τοΰ Ταρασίου, τόν διάλογον περί της δι-
αιρέσεως τής οικογενείας, τόν ΐππον τόν οποίον 
προϋτίθετο νά άγοράση, τόν ΐππον τού ελκυθρου 
του οστις τώρα διατελεί θερμός καλυπτόμενος 
διά τού τάπητος καί τόν κύριόν του οστις κινει 
τό έλκυθρον περιστρεφόμενος έν αΰτώ. 

i «Καί ούτος δέν καθησύχασε κατά ταυτην 
. τήν νύκτα» έσκέπτετο «διότι δέν θέλει ν απο-
. θάνη άφίνων τάς άπολαύσεις τάς οποιας έχει, 

οχι' δέ ώς οί άδελφοί μου οΐτινες αδιαφόρως 
άτενίζουσι πρός τόν θάνατον.» 

έλκύθρου. Έξήλθεν έξ αυτού καί στρέψας τα ι 
νώτα πρός τόν ανεμον ήρχισε νά περισφίγγη τήν 
όσφύν του. 

— Διατί νά κεΐμαι άναμένων τόν θανατον ; 
άς έπιβώ τού ίππου μου καί άς κινήσω, εξαί-
φνης τώ έπήλθεν αύτή ή σκέψις. Είς έκεϊνον 
άδιάφορος εΐνε ο θάνατος. Όποία εινε ή ζωή 
του- έκεϊνος δέν λυπεΐται διά τήν άπώλειαν 
αυτής ένώ έγώ, δόξα τώ Θεώ, έχω διατί νά 
λυπούμαι, είπεν ούτος συγκρίνων έαυτόν προς 
τόν Νικήταν. , _ 

Ούτος λύσας τόν Ϊππον έθεσεν επ αυτου ένα 
σάκκον 'καί προσεπάθει νά άναβή άλλ' έπεσε. 
Τότε άνέβη είς τό έλκυθρον καί ήθέλησεν εξ αυ-
τού νά πηδήση έπί τού ίππου. Άλλά τό έλκυ-
θρον υπό τό βάρος τού Β. Άνδρέεβιτς εκλονι-
σθη οστις πάλιν ώλίσθησεν έκ τού ίππου, Επί 
τέλους ούτος τρίτην ήδη φοράν έφερε τόν ΐππον 
πλησίον του έλκύθρου καί μετά προσοχής ανα-
βάς είς τό άκρον αυτού κατώρθωσε νά άναρριχη-
θή έπί τών' νώτων τού ίππου. Ή κίνησις τού 
έλκύθρου έξύπνησε τόν Νικήταν, οστις άμέσως 
ήγέρθη. t , , 

Νά ακούσω υμάς τούς ανοητους. Τι ; να α-
πολεσθώ έπί ματαίω άνευ τινός αίτία ; εφώ-
νησεν ο Β. Άνδρέεβιτς καί θέτων υπό τα γο-
νατά του τά ύπό τού άνέμου άνοιγόμενα κρα-
σπεδα τής μηλωτης του έστρεψε τον ΐππον καί 
ήλαυνεν αύτόν -κατ'έκείνην τήν διεύθυνσιν εν τη 
δποία υπέθετεν δτι θά εδρη τό δάσος και την 
καλύβην τού δασοφύλακος. 

Ό Νικήτας άφότου έκάθησεν δπισθεν του 
έλκύθρου καί περιεκαλύφθη διά σάκκων διέμει-
νεν ακίνητος. Ούτος, ώς πάντες οί άνθρωποι οι 
ζώντες μετά τής φύσεως καί γινώσκοντες τήν 
ανάγκην, η ΰπομονητικός καί ήδύνατο ησυχως 
νά έγκαρτερή έπί ώρας, άκόμη δέ καί επί ημέ-
ρας νωρίς νά αίσθάνηται άνησυχίαν η οργήν. 
Ούτος ήκουε τόν κύριόν του καλούντα αυτόν, 
άλλά δέν άπήντα διότι δέν ήθελε νά κινηθη. 
Ή ιδέα περί τού δτι είνε δυνατόν, ακόμη δε 
κατά πασαν πιθανότητα καί πρέπον νά άποθά-
νη κατά τήν παρούσαν νύκτα έπήλθεν αυτω οτε 
έκάθητο έν τώ έλκύθρω. Καίτοι ήσθάνετο εν τω 
σώματι του έλίγην θερμότητα ένεκα τού τείου, 
τό δποϊον επιεν έν τώ χωρίω καί τής πολλής 
κινήσεως ότε έξήλθε τού κρημνού καί επλανατο 
δπως ευρη τόν δρόμον, ούτος έγνώριζεν οτι 
θερμότης αυτη δέν θά διαρκέση επί πολυ και 
δτι δέν έχει δύναμιν έκ νέου να διαθερμανθη 
διά νέας κινήσεως διότι ήσθάνετο έαυτόν τε 
λείως άπηυδηκότα, έλογίζετο έν τοιαύτη κατα 
στάσει έν οία εδρίσκεται ο ίππος οταν σταματα 
διότι έχει ανάγκην τροφής οπως δυνηθή έκ νέου 
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Απασαι αυται αι άναμνησείς καi αι ιδεα 
ηρξαντο νά περιπλέκωνται, νά συγχέωται έν 

τη κεφαλή του καϊ τω έπήλθεν ο ύπνος. *Οτε 
δέ δ Β. Άνδρέεβιτς επιβαίνων τοΰ ίππου έσει-
σε τό ελκυθρον, ούτος έξύπνησε και εκών άκων 
ήναγκάσθη νά μεταβάλη τήν θέσιν του. Οδίος 
μετά κόπου ήγειρε τους πόδας του και άποτι-
νάσσων άπ' αυτών τήν χιόνα, ήγέρθη αλλά πα-
ρευθύς ησθάνθη εΐσδΰσαν ΰπερβολικόν ψύχος εις 
ολον του τό σώμα. Έννοήσας πόθεν τούτο προ-

έρχεται, έπεθύμησεν όπως δ Β. Άνδρέεβιτς τώ 
εγκατέλειπε τό μή άναγκαιοϋν ήδη αύτώ κά-
λυμμα τοΰ 'ίππου προς ΰπεράσπισιν από τοϋ 
ψύχους και έφώναξεν. 

'Αλλ' ο Β. Άνδρέεβιτς δέν έσταμάτησε και 
εκρυδη εν τώ σκότει. Ό Νικήτας έγκαταλει-
φθεις τοιουτοτρόπως έσκέφθη έπί στιγμήν τί νά 
πραξη. νά ΰπάγη νά ζητήση καταφύγιόν τι ή-
σθανετο έαυτόν άνίσχυρον, νά' καθίση εις τόν πα-
λαιόν τόπον ήδη δέν γόνατο διότι ούτος είνε 
καλυφθη υπό της χιόνος. Έν δέ τώ έλκύθρω ή-
σθανετο ότι δέν θά δυνηθή νά θερμανθή διότι 
δέν είχε διά τίνος νά καλυφθη, τό δέ έπανωφό-
ρίον και ή μηλωτή του κατεσχισμέν όντα ου-
δολως έθέρμαινον αύτόν. Ήσθάνετο τόσον πολύ 

ψύχος ώστε ένόμιζεν οτι φέρει μόνον έν υποκά-
μισον. Ούτος έστη έπΐ στιγμήν, έσκέφθη είτα 
ανεστεναξε και μή έγείρων έκ της κεφαλή του 
τόν σακκον κατεκλίθη έν τω έλκύθοω άντί του 
κυρίου του. Συνεστάλη έν τινι γωνία τοϋ έλκύ-
θρου αλλά δήν έθερμάνθη. Οΰτως έκειτο έπΐ 
πέντε λεπτά,τρέμων καθ δλον του τό σώμα-εΐτα 
τό ρίγος παρήλθε καΐ κατά μικρόν έχανε τήν 
αίσθησιν. Άπέθνησκεν η έκοιμάτο, ούτος δέν έ-
γίνωσκεν, άλλ' ήσθάνετο έαυτόν έξ ίσου ετοι-
μον πρός αμφότερα. Έκ τοϋ θελήματος τοϋ 

θεου έξαρτάται νά έγερθη ζών έν τούτω τώ 
κόσμω και ώς πρότερον νά έξακολουθη δουλεύ-
ων, έπιβλέπων τούς ξένους ίππους, φέρων ξέ-
νον σΐτον εις τόν μΰλον, μεθύων και υποσχόμε-
νος αποχήν άπό τών ποτών, δίδων τόν μίσθόν 
του είς την γυναικά του συζώσαν παρανόμως 
μετά τοϋ βαρελοποιοΰ και έξαρκούμενος εις 
ολίγα. Έκ τοϋ θελήματος πάλιν τοϋ Θεοϋ 

εξηρτάτο νά έγερθη έν τώ έτέρω κόσμω, ένθα 
απαν έσεται νέον καΐ χαρμόσυνον, ώς ήσαν νέαι 
καΐ χαροποιαί ένταϋθα κατά τήν παιδικήν του 
ηλικίαν αί θωπείαι τής μητρός του, τά παί-
γνια μετά τών συνομηλίκων του, οί λειμόνες, 
τα δάση, οί περίπατοι έπί τοϋ παγετού κατά 
τόν χειμώνα, και νά άρχίση νέαν άπαράβλητον 
και ανόμοιον α'λλην ζωήν. Ό Νικήτας τελείως 
απώλεσε τάς αισθήσεις του. 

VIII 
Έν τώ μεταξύ ο Β. Άνδρέεβιτς και διά 

των ποδων και διά τών ήνίων ήλαυνε τόν ίπ-
πον κατευθύνων αυτόν έκεϊ ένθα ύπέθετεν οτι 
ευρίσκεται τό δάσος και ή καλύβη τοϋ δασο-
φυλακος. Ή χιών έκλειε τούς όφθαλμούς του, 
ο δε άνεμος, ώς έφαίεετο, έζήτει νά άναναι-
τιση, αυτόν άλλ' ούτος νεύων είς τά εμπρός 
και αδιακόπως στρέφων τήν μηλωτήν του καΐ 
θέτων τά ά'κρα αυτής υπό τό ψυχρόν κάλυμμα 
τοϋ ίππου ήλαυνεν αύτόν. Ό ίππος μετά κόπου 
αλλ ευπειθώς έβάδίζεν έκεϊ οπου κατευθύνετο 
υπο τοΰ κυρίου του. 

Ό Β. Άνίρέεβιτς έπί πέντε λεπτά έπορεύε-
το φυλάττων τήν ευθείαν δίεύθυνσιν χωρίς νά 
βλέπη τι εκτός τής κεφαλής τοϋ ίππου και τής 
λευκής έρήμου, καΐ χωρίς νά άκούη άλλο τι 
εκτός τοϋ συρίττοντος ανέμου. 

Αίξέφνης ένώπιόν του έφάννη μέλαν άντικεί-
μενον. Ή καρδία του ισχυρώς έπαλλε και ουτος 
διηυθύνθη πρός τό μέλαν τοϋτο άντικείμενον 

ήδη φανταζόμενος οτι βλέπει τοίχους τών κα-
λυβών τοϋ χωρίου. Άλλά τά μέλαν τοϋτο δέν 
ητο ακίνητον άλλά διαρκώς έκινεϊτο και κατε-
δείχθη οτι ήτο οχι χωρίον άλλά δενδροστοι-

χία υπό τοΰ άνέμου προσβαλλομένη. Ό Β.Ά/-
δρέεβιτς ιδών τά δένδρα ταϋτα βασανισμένα 
υπo τοΰ άνελεήμονος άνέμου ήρξατο ακουσίως 

να τρέμη και μετά πολλής σπουδής νά διώκη 
τον ίππον χωρίς νά παρατηρήση οτι πλησιάζων 
εις τα δενδρα είχε μεταβάλει τήν προτέραν του 
διευθυνσιν και οτι τώρα ήλαυνε τόν ίππον κατ' 

άλλοίαν ολως διεύθυνσιν νομίζων οτι πορεύεται 
εις εκείνο τό μέρος ένθα θά εδρισκε τήν κα-
λυβην τοϋ δασοφύλακος. Άλλ' ο ίππος άνθί-
στατο και έζήτει νά στραφη πρός τά δεξιά, δι* 
τοϋτο δ Β. Άνδρέεβιτς έ'στρεφεν αίτόν πρός τά 
αριστερά. Πάλιν ένώπιόν του παρέστη 'μέλαν 
τι άντικείμενον. Ούτος ΰπερεχάρη πεποιθώς 
ότι τό μέλαν τοϋτο άναμφιβόλως είνε χωρίον 
τι. Άλλά τοϋτο πάλιν ήτο δενδροστοιχία". Πά-
λιν ταϋτα τά δένδρα προσβαλλόμενα "υπό τοΰ 
ανέμου έμβάλλοντα τρόμον εις ιόν Άνδρέεβιτς 
Άφοϋ έπί τινας φοράς ο Β. Άνδρέεβις έξε-
λάμβανε διά χωρία τά δένδρα είπε καθ' έαυ-
τόν «άραγε θά απολεσθώ τοιουτοτρόπως ;» ο. 
πως δέ μή υποχωρήση εις τόν φόβον' ήρξατο έτι 
ίσχυρότερον νά διώκη τόν ίππον έταστικώς πα-
ρατηρών τήν λευκή ν έκ χιόνος όμίχλην διά τής 
οποίας ουδέν έφαίνετο. Άπαξ ούτος ένόμισεν 
οτι άκούει υλακήν τών κυνών η ώρυγμόν τών 

λύκων, άλλ' ο ήχος ήν τόσον άσθενής και άό-
ριστος ώστε ο Β. Άνδρίεβιτς δέν ήδύνατο νά 

<<Βασίλισσα τών ουρανών. Νικολαε θαυμα-
τουργέ, έγκρατείας διδάσκαλε» ένεθυμήθη ού-
τος τήν χθεσινήν λιτανείαν. τήν παράκλησιν, 
την εικόνα τοϋ Αγίου έντός χρυσής πυξίδος, 

τα 'κυρία τά οποΐα έπώλει εις τούς έκκλησια-
ζομένους οίτινες ήναπτον αυτά ενώπιον ταύτης 

εικόνος, και τά οποΐα άμέσως συνέλεγεv 
ευθύς ώς έφώτιζον ολίγον και τά έκρυπτεν εις 
ό έρμάριον. Ούτος ήρξατο νά παρακαλη τόν 
Αγιον Νικόλαον τόν θαυματουργόν νά τω υπό-
νεται παράκλησιν και κηρία. Άλλ' άμέσως έ-
όησεν ευκρινώς και άναμφιβόλως οτι ή είκών 
τοϋ Αγίου, ή χρυσή πυξίς τά κηλία, οί ιερείς, 

αι παρακλήσεις,άπαντα ταϋτα ησαν σπουδαία 
καΐ χρήσιμα έκεϊ έν τη 'Εκκλησία άλλ' οτι 
ούδόλως ταϋτα ήδύναντο νά τόν βοηθήσωσιν, 
οτι μεταξύ τών κηρίων, παρακλήσεων και τής 

τωρινής του επικινδύνου θέσεως δέν υφίσταται 
και δέν δύναται νά ΰπάρχη συνάφειά τις. 

Δέν πρέπει νά άπελπίζωμαι. Πρέπει νά 
πορευθώ παρατηρών τά ίχνη τοϋ ίππου» τώ ε-
πήλθε κατά νοϋν, καΐ ούτος έδραμε εις τά εμ-
πρός. Άλλά μεθ' δλην του τήν πρόθεσιν νά βα-
δίζη ήσύχως, έτρεχεν, άδιακόπως έπιπτεν, η-
γείρετο και πάλιν έπιπτε. Τά ίχνη τοϋ ίππου 
ήδη μόλις διεκρίνοντο έκεϊ οπου ή χιών ην α-
βαθής , , 

<<'Απωλέσθην,» έσκέφθη ο Β. Άνδρεεβιτς θα 
χάσω και ταϋτα τά ίχνη.» Άλλά κατά την 

στιγμήν ταύτην άποβλέψας εις τά έμπρός ειδε 
μέλαν τι άντικείμενον. Έπλησίασε και εύρε τόν 
ίππον μετά τοϋ έλκύθρου. Ό ίππος παρά τό 
ελκυθρον έσειε τήν κεφαλήν καΐ τό σώμά του 
άποτινάσσων τήν χιόνα. Έκ τών Αστέρων εγε-
νετο γνωστόν οτι ο" Β. Άνδρέεβιτς κατεκρημνί-
σθη έν ώ τόπω καΐ ο Νικήτας μετά τοϋ ίππου, 

ο τι ο ίππος έφερεν αυτόν εις τό έλκυθρον καΐ 
οτι ο Βασίλειος έπήδησεν έκ τοϋ ίππου πεντή-

κοντα περίπου βήματα μακράν τοϋ τόπου εν 
τώ οποίω εΰρίσκετο τό ελκυθρον. 

IX 
Ό Β. Άνδρέεβιτς πλησιάσας τό ελκυθρον έ-

κράτει αύτό καΐ έπί πολύν χρόνον ίσχατο άκι-
νητος θέλων νά συνέλθη έκ τοϋ φόβου του και 
νά άναπαυθή. Ό Νικήτας εκεινο έν τω ελκυ-
θρω κεκαλυμμένος υπό πολής χιόνος. Ο φοβος 
τοΰ Β. Άνδρέεβιτς ήδη παντάπασιν εξέλιπεν, 

έάν δέ έφοβεϊτο τι τοϋτο ητο μόνον τό τρομε-
ρόν αίσθημα τοϋ τρόμου τό δποΐον ούτος εόο-
κίμασεν έπιβαίνων τοϋ ίππου και ιδία απομει-
νας κατά μόνας έν τή τάφρω. Έπρεπε παντοι-

. οτρόπωςί νά διασκεδάση τοΰτον τόν φόβον, ο-

. πως δέ μή καταληφθή πάλιν υπ' αυτοϋ έπρεπε 
μή σκέπτηται περί έαυτοϋ,επρεπε νά σκέπτη-

είπη: άκούει τι άπλώς φαντάζεται ότι ακούει. 
Εξαίφνης τρομερός τις ηχος άντήχησεν εις τά το 
ώτα τοϋ Β. Άνδρέεβιτς τοϋ οποίου ολον το το 
σώμα ήρχισε τρέμη και νά φρικιά. Ούτος 
οπως μή πέσή άναίσθητος έκ τοΰ ίππου έκρα-
τησε τήν καίτην αύτοϋ. Έπί τινα δευτερόλε-
πτα ο Β. "Άνδρέεβιτς έγένετο εκτός έαυτού μή 
έννοήσας τί συνέβη. Συνέβη δέ τοϋτο μόνον· 

ο ίππος είτε ένθαρρύνων έαυτόν είτε καλών εις 
βοηθειαν έχρεμέτισε γοερώς. 

Άφοϋ, επάρατε,πόσον μέ έφόβισας, είπε καθ' 
έαυτόν δ Β· Άνδρέεβιτς. Ούτος άν καί έννόησε 
τήν πραγματικήν αϊτίαν τοϋ φόβου του, δέν · 
ήδύνατο πλέον ν' άποδιώξη αυτόν. 

—Πρέπει νά περισυλλέξω τάς δυνάμεις μου, 
νά σκεφθώ τί νά πράξω, έλεγε καθ' έαυτόν, έν 
τούτοις δέν ήδύνατο νά κρατηθή και ήλαυνε 
τόν ίππον πρός τήν διεύθυνσιν τοΰ άνέμου. 

Τό σώμα του έρρίγει και έτρεμεν. Ούτος ήδη 
έλησμόνησε νά άναζητήση τήν καλύβην τοϋ δα- , 
σοφύλακος καί η μόνον έσκέπτετο, πώς νά , 
έπανεύρη τό ελκυθρον καΐ μή άπολεσθή κατά 
μόνος. 

Εξαίφνης ο ίππος κατεβιθίσθη έν τη χιόνι, 
προσεπάθει νά έξέλθη και έπανέπιπτεν. Ό Β. 
Άνδρέεβιτς έπήδησεν άπό τοϋ ίππου, οστις ως 
ήσθάνθη έαυτόν έλεύθερον εξήλθε μετά κόπου 
έκ τής χιόνος, έκίνησεν ει'ς τά έμπρός, έσκιρ-
τησε δις' τοις και άπωλέσθη έκ τής όψεως έγ-
καταλείψας τόν Β. Άνδρέεβιτς έντός τής χιό-
νος. Ούτος έτρεξε κατόπιν, άλλ' ή χιών ην το-
cov βαθεία και αί μηλωταί του τόσον βαρεϊαι 
ώστε ούτος καθ'έκαστον βημα εισερχόμενος μέ-
χρι τής όσφύος έντός τής χιόνος βραδέως άνέ-
πνεε καΐ μετά τινα βήματα έστη. 

Τό δάσος, τά ενοίκια, τά εργαστήρια, τά 
οϊνοπωλεΐά μου, έλεγε καθ' έαυτόν ποΰ θά 
μείνωσι ; Τί είνε τοϋτο ; Δέν εΐνε δυνατόν να 
άπολεσθώ, έπήλθεν αΰτώ κατά νοϋν. Τότε ένε-
θυμήθη τό παγωμένον υποκάμισον τό οποίον 
είδε κρεμάμενον έν τή αυλή τοϋ χωρίου και τό 
δποΐον προσεβάλλετο ύπό τοϋ άνέμου και επι 
τοσούτον έφοικίασεν ώστε δέν έπίστευεν εις τήν 
πραγματικότητα τών συμβάντων αύτώ. Ούτος 
έσκέπτετος αρά γε ολον τοϋτο δέν βλέπω καθ 
υπνον ; και ήθελε νά έξυπνήση, άλλά δέν εύ-

ρισκε καιρόν νά συνέλθη ει'ς έαυτόν. Ή χιών 
ήτις έπληττε τό πρόσωπόν του και άπεκοίμι-
ζεν αυτόν ην πραγματική, και ή έρημία εν τη 
οποία κατά μόνας τώρα ϊστατο, ώς τό παγω-
μένον έκεΐνο ύποκάμισον, άναμένον τήν αναπό-
ευκτον τύχην και μοιραΐον θάνατο, ήν πραγ-
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ται περι αλλου, επρεπε νά επιχείρηση τι. Ένε-
κα τούτου, τό πρώτον όπερ έποίησεν το νά ά-
νοιξη τήν μηλωτήν του στρέφων τά νώτα προ; 
τόν άνεμον. Άφοϋ δέ ολίγον άνέλαβεν έκ τοϋ 
πολλοΰ καμάτου άπετείναξε τήν χιόνα έκ τών 
υποδημάτων καΐ χειροκτίων του, "είτα έκ νέου 
έζωσε τήν μηλωτήν του διά τοϋ σαλίου, ώς ε-
πραττεν οτε έξήρχετο έκ τοΰ εργαστηρίου του, 
διά νά άγοράση τόν υπό τών γεωργών έν τή α-
γορά έκτιθέμενον σίτον και παρεσκευάζετο' εις 
τό εργον του. Τό πρώτον όπερ έπήλθεν αύτώ 
κατά νοϋν ην νά έλευθερώση άπό τοϋ σχοινίου 
τόν πόδα τοΰ 'ίππου και νά δέση αυτόν έν τώ 
προτέρω τόπω. Κατά τόν αυτόν χρόνον ουτος 
παρετήρησεν δτι έν τώ έλκύθρω έκϊνεΐτο τι, έκ 
δέ τής χιόνος ήτις είχε καλύψει τό ελκυθρον 
ήγέρθη η κεφαλή τοΰ Νικήτα. Ώς έφαίνετο, 
μετά πολλής έντάσεως τών δυνάμεών του ο 
Νικήτας ήγέρθη καΐ έκάθησε παραδόξως πως 
κινών τήν χείρα πρό τής ρινός του, ώς νά άπε-
δίωκε τάς μυίας καΐ προφέρων τι. 

(Έπεται τό τέλος) ΓΕΩΡΓΙΚΑ 

Περί της Γ η ς . 
Ή έπιφάνεια της Γής αποτελείται έκ γης 

και έκ πετρών. Ή Γεωργία αποβλέπει τήν γήν, 
διότι έπ' αυτής φύονται τά φυτά καΐ τρέφονται 
τά κτήνη. Ανάγκη λοιπόν ο γαιοπόνος νά έχη 
ευκρινείς γνώσεις περί τοϋ είδους και τής ποιό-
τητος τών διαφόρων γαιών. 

'Όλα, αί γαϊαι δέν είσΐν επίσης εύφοροι, ούτε 
έξ ϊσου κατάλληλοι πρός τήν καλλιέργειαν εκά-
στου είδους φυτοϋ. Δεχεται όμως πάσα γή διά 
τής τέχνης νά καλλιεργηθη και νά βελτιωθή, 
ώς διδάσκει ή Γεωργία. 

Ή γή διακρίνεται γεωργικώς είς 4 είδη· 
ά.) γη φυτική, β'.) άργυλλώδης, γ'.) άμμώ-
δης καί δ'.) άσβεστώδη;· έκαστη τούτων έχει 
ίδίαν ιδιότητα πρός φυτά. 

Φ υ τ ι κ ή γη. 
Ή γή αυτη είνε μαύρη καΐ λιπώδης έν τή 

άφη· προέρχεται έκ τής σήψεις φυτικών και 
ζωικών υλών αναμεμιγμένων μετά γης. Ή γο-
νιμότης τής γής ταύτης έξαντλεΐται καΐ απαι-
τεί λίπασμα. Υγιεινως είνε ακατάλληλος πρός 
διαμονήν και κατοικίαν 

Ά ρ γ ι λ ώ δ η ς γη. 
'Ως επί τό πλείστον έχει χρώμα μέλαν, κίτρι-

νον η έρυθρόν. Ή διαφορά τοϋ χρώματος προέρ-
χεται διότι συνήθως έμπεριέχει καΐ μόρια οξει-

δίου σιδήρου και άλλων τινών ορυκτών υλών 
Ενίοτε εμπεριέχει και μόρια αρσενικού κλπ. Εί-
νε πεπυκνωμένη και προσκολλάται είς τούς πό-
δας, εις τάς χείρας, εις τά γεωργικά εργαλεία 
ως ή άλευρώδης ζύμη· τήν μάζαν αυτής δέν 
διαπερα τό υδωρ, όπερ μένει έπί τής έπιφανείας 

αυτϋς μή άπορροφούμενον και έξατμίζεται διά 
τής θερμότητος τοϋ 'Ηλίου η τοΰ ρεύματος ανέ-
μου· στερουμένη ή έπιφάνεια ταύτης ύδατος 
εκ τής ηλιακής θερμότητος διαρρηγνύεται (σκά-
ζει) και αποτελεί μάζας. 

Διά τής γής ταύτης κατασκευάζουσι διαφό-
ρους κεράμους, τούβουλα (διπύρους κεράμους), 
πήλινα αγγεία, επιστρώνουν δώματα και άλ-
λας έπιφανείας, διά ταύτης έπαλείφουσι τάς 
έπιφανείας τάς ύποκειμένας εις τήν έπιρροήν τής 
θερμότητας· διότι δέν άφίνει ή γή αυτη νά 
εισέλθη ή θερμότης βαθέως υπό τήν έπιφάνειαν 
αυτής. Τό έρυθρόν χρώμα τών κεράμων καΐ αγ-
γείων προέρχεται έκ τοΰ ποσοΰ τών τοΰ σιδή-
ρου μορίων. 

Α μ μ ώ δ η ς γη. 
^ Αυτη είνε αντίθετος είς τήν άργιλώδη, διότι 

εινε πορώδης τό δί υδωρ δέν μένει έπί τής έπι-
φανείας, ήτις ευκόλως αποξηραίνεται· τά δέ 
φυτά δέν εΰδοκιμοϋσι, διότι τό υδωρ ταχέως α-
πορροφάται και δέν φθάσι εις τάς ρίζας τοϋ φυ-
τοϋ ίνα ποτισθώσι προσηκόντως. 

Άσβστώδης γη. 
Είνε λευκή, ο δέ "Ηλιος θερμαίνει πολύ τήν 

έπιφάνειαν και τά φυτά βλάπτονται· είνε αναρ-
μόδια είς τήν βλάστησιν και καρποφορίαν τών 
φυτών. 

Ή άργιλώδης, ή αμμώδης και η τιτανώδης 
γη ινα χρησιμεύσωσιν είς τήν γεωργίαν είνε ά-
νάγκη νά βελτιωθώσι διά τής μεταποιήσεως 
και τοϋ λιπασμοΰ. 

Βελτιοϋνται διά τοϋ σκαψίματος και διαί-
ρεσιν τοϋ χώματος ίνα τό βροχερόν υδωρ και δ 
άήρ διέρχωνται έλευθέρως εις τάς ρίζας τοϋ φυ-
τοΰ και διευκολύνεται ή ενέργεια τοϋ φωτός και 
τής θερμότητος τοϋ 'Ηλίου. 

Βελτιοϋται προσέτι ή τοιαύτη γή καΐ διά 
τοΰ λιπασμοΰ, δστις αποτελείται· 

ά.) Έκ τής κόπρου τών κτηνών και τών αν-

β'.) Έκ τών σεσηπυιών ζωικών υλών, οίον 
δερμάτων, τριχών, κοκκάλων, κεράτων κλπ. τά 
οποΐα είς τρίμματα γινόμενα άναμιγνύονται 

μετά της γής. 
γ'.) Έκ τών φυτικών υλών γίνεται τέφρα 

'στάκτη) τών φυκών τής θαλάσσης, τών φύλλων 
τών δένδρων, τών στεμφυλών (τσιπούρων) τών 

λημένον σταθερώς, αί ριζαι αυτου εξαπλουνται. 
εις' όλα τά μέρη και σχηματίζουσι τοσαυτας 
άρπαγας είς τάς οποίας έρχονται και έμπερ-
δεύονταΐ αί έπίπλέουσαι νήσοι- πολλαί τοιαϋται 
νήσοι σταματώσιν ένταϋθα, ακολούθως γονιμο-
ποιούνται' έπιτυχώς ένταϋθα, ο δέ χρόνος επισω-
ρεύει τήν ρίαν έπί τής άλλης, τάς έπισωρευει 
κατά μήκος έπί τής όχθης, και νέαι νήσοι, νέα 
ακρωτήρια αναφύονται, είτε έν τώ μέσω του πο-
ταμοϋ, είτε εις τούς λιμένας, ώστε ένίοτε άναγ-
χάζουσι τόν ποταμόν νά άνοιξη διάφορος δρομον 
άπό έκείνον τόν οποΐον ήκολούθει έπί αιώνας. 

Αί Μαλδ ίβα ι , 
Όνομάζουσιν ούτω τάς νήσους τάς κει-

μένας δυτικώς τοϋ Ίνδικοϋ Ώκεανοΰ· αύται εί-
ναι πολυάριθμοι, άλλά τοσαύτη είναι ή μικρά-
τα αυτών ώστε δέν δύνανται νά κατοικηθώ-
σι. Πολλαί τούτων απαρτίζονται έξ άμμου, και 
καθ' έκαστην καλύπτονται υπό τής παλίρροιας. 
Τινές όμως τούτων έχουσι καΐ δενδρίλια καΐ 
χλόην. Ή κυριωτέρα ονομάζεται Μαλέ. "Ολον 
τοϋτο τό άρχιπέλαγος διηρέθη έκ φύσεως είς 
δεκατρία συμπλέγματα τά δποΐα όνομάζουσιν 
Άτόλπους, κεχωσμένα διά τοσούτων στενών 
όχετών καΐ τόσον έπικινδύνων, ώστε οί Ικανό-
τεροι πρωρείς δέν τολμώσι νά διακινδυνεύσει. 

Ί α ' Ι μαλά ια . 

Πρός βορράν τών 'Ινδιών υψοΰται τό υψη-
λότερον τών γνωστών όρέων. Ή αιώνιος χιών 
ήτις καλύπτει τάς κορυφάς αΰτοϋ ώνομάσθη 
ποεπόντω; 'Ιμαλάια, διότι 'Ιμαλάια θά είπη 
χιών. Εικοσιπέντε τών κορυφών τούτου υπερβαί-
νουσι τό ορος Κιμβόοασοντής Άμερικής.'Η υψη-
λοτέρα ολων κορυφή έχει υψος 4,128 μέτρων. 

Παρακαλούνται οί κ. κ. συνδρομηταί 
οί μεταβάλλοντες κατοικίαν νό ειδοποιώ-
σιν έγκαίρως τήν διεύθυνσιν, οπως έγκαι· 

ρως άποστέλλωνται τά φυλλάδια εις 
τάς νέας αύτών κατοικίας και μη έπερ 
χηται σύγχυσις εις τήν διανμήν. 

σταφυλών, τών φλοιών των καρπών των σεση-
πυιών όπωρών, τών σεσηπότων διαφόρων λαχα-
νικών και χόρτων, τών κήπων και τών λειμώ· 
Νων (λιβαδιών), τών ριζών, τών καλαμιών τοΰ 

σίτου, τής κριθής, τοΰ αραβοσίτου κλπ. 
Πάντα ταΰτα διηρημένα είς μικρά τεμάχια 

αναμιγνύονται μετά τής γής Άλλως και αί ο-
ρυκταί ύλαι, οίον ή άσβεστος εις μικρόν ποσόν, 
ή γύψος, αί διάφοροι άκαθαρσίαι, αί σαπωνά· 
δεςτών οίκων, τών μαγειρείων, τών οδών κλπ. 
πάντα ταϋτα οί καλοί γεωργοί συλλέγουσιν ώς 
πολύτιμα. Έν Κίνα ίνα λάβωσι ταϋτα εκ τών 
οικιών κατά πάσαν ήμέραν οί κηπουροί άνταλ-
λάσσουσι διά λαχανικών βρωσίμων. Προτιμώσι 
νά καλλιεργώσιν εν στρέμμα γής καλώς λελι-
πασμένης παρά δέκα άνευ λιπασμών διότι τό 
εισόδημα ένός τοιούτου στρέμματος είνε με-
γαλείτερον τοϋ είσοδήματος τών δέκα στρεμ-
μάτων. 

Τά φυτά τρέφονται ού μόνον εκ τής λιπαρας 
γής, άλλά καΐ έκ τοϋ οξυγόνου τοϋ άέρος και 
έκ 'τής προσβολής τής ηλιακής θερμότητας και 
τοϋ φωτός. 

Διά ταϋτα ίνα τρέφωνται και βλαστάνωσι κα-
λώ; τά φυτά πρέπει ή γ ΐ νά σκάπτηται καΐ 
άνατρέπηται ίνα έρχωνται τά κάτω στρώμματα 
ταύτης εις τήν έπιφάνειαν τής γής καΐ άπορρο-
φώσι καθαρόν άέρα· τό χώμα πρέπει νά διαι-
ρήται καλώς ίνα ολα τά μέρη αύτοϋ προσβάλων-
ται έκ τοϋ 'Ηλίου, νά σκάπτηται βαθέως ίνα 
αί ρίζαι αύτών ποτίζωνται έκ τοϋ βροχεροΰ 
ϋδατος πολύ ζωογονεί τά φυτά οταν εισέρχη-
ται εΐς ταύτας και ο άηρ. 

Σχεδίαι φυσικαί επιπλέουσαι 
και παρεκτροπή αυτόματος του 

ποταμου Μισισιπή. 
Τά δένδρα τά οποΐα έκ τοϋ γήρατος πίπτου-

σιν η έκριζοΰνται έκ τών καταιγίδων τής 'Αμε-
ρικής ένοϋνται έξ δλων τών μερών εις τά ύδα-
τα τοΰ Μισισιπή η τοϋ Μισουρή. Ένούμενα διά 
δεσμών κατά μήκος τών ευκάμπτων στελεχών, 
καΐ συγκολλώμενα διά τής ιλύος τά λείψανα 
ταϋτα τών δασών, καθίστανται νήσοι έπιπλέου-
σαι. Νέα φυτά ένταϋθα ριζοϋνταΐ, άνθη, τριαν 
τάφυλλα, βιολέται και κρόκοι ταλαντεύοντα 
έν τω μέσω τής πρασιάς, πτηνά και έντομα 
έπέρχονται, ίνα τσιμπώσι, κροκόδειλοι οφει 
έπέρχονται ίνα παίζωσιν έπί τής χλόης. Αί νη-
σοι αδται διολισθαίνουσιν είς τήν θάλασσαν και 
ένταϋθα καταπίνονται. 'Αλλ' ένίοτε δενδρον τι 
χονδρότερον τών άλλων συμπλέκεται είς στρω-
μα τι αμμώδες καΐ ένταϋθα μένει προσκεκολ-
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Έ ν Σ κ ύ ρ ω — Κ Α Φ Κ Ι Ο Ν και Ζ Α Χ Α Ρ Ο Π Α Α Σ Τ Ε Ι Ο Ν — Έ ν Σκύρω 
E M M A Ν O Υ H Λ Δ. Α Ν Τ Ω Ν Α Κ Η 

Καφές καθαρός. Λουχούμΐα Σύρου. Τουμπεκή Περσικόν. Γλυκύσματα εκλεκτά. Περιποίησιν απαράμιλλος. "Oσoι 
μεταβαίνετε εΐς Σκΰρον να έπυσκεφθητε το άνω καφειον ειδή μη, θα το μετανοήσητε. 

Οι επί πολλά ετη ώε υππάλληλοι εργασθέντες παρά τω έν Χαυτίοις Οίνοπολεϊον τοΰ κ. Σ. 
Δεναζα δραστήριοι καί περιποιητικώτατοι νέοι γνωρίζουσι τοις φίλοις αυτών δτι ήνέωξαν ίδιον 
έν οδω Πατησίων καί απέναντι τοΰ Καφενείου το «Βυζάντιον>> οίνοπωλεϊον. Παρακαλοΰσι δέ 
πάντας τους φίλους των νά προσέρχωνται εις τό Οΐνοπολεϊόν των, καί άς είναι βέβαιοι οτι θά 
μείνωσι κατά πάντα ευχαριστημένοι. 

E Υ P Ω Π A I K O . I . Κ Ο Ν Β Α Φ Ε Ι Ο Ν 
Γ . Μπουρνάκη και Ν. Π α -

παχρήστου. 
φέρομεν εις γνώσιν τοΰ Σεβ. κοινοΰ Αθηνών 

Kαι Πειραώς και τών έπαργιών οτι έπΐ τήςδια-
σταυρώσεως τών οδών Καρα'ίσκου καΐ Σωτείρας, 

και ακριβώς απέναντι τής οικίας τοΰ κ. Ζήζηλα 
άριθ. 35 άνεκαινίσθη παρά τών ακαμάτων καΐ 
φιλοκάλων κ. κ. δι ολως νέων καΐ έξαιρέτων 
έξ Ευρώπης κομισθέντων εσχάτως μηχανών και 
χρωμάτων μέγα καΐ καθ' όλα τέλειον ολως 
προτότυπον δι* τόν Πειραια τό οποίον βάφει 
στερεώτατα καΐ λαμπρώς γυναικεία τε καΐ αν-

δρικά παντός είδους φορέματα, οίτινα καΐ ποιεί 
αΰτα ολως καινουργεϊ. Πωλούνται δέ και βάφον-

Ται νήματα παντός χρώματος χονδρικώς καί 
λιανικώς. Κατασκευάζει και πωλεί έπίσης καί 
κατά τε τήν στερεότητα τέχνην ως καί έ-
πισκευάζει παλαιας. 

T l M A I E Υ Θ Υ Ν A I . 

ΚΟΥΡΕΙΟΝ Ο ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ. 

Έ ν Χάμω ( Α . Βαθέος) 

Τό έν πλατεία Πυθαγόρου κείμενον τοΰτο 
κουρεϊον τών 'Αδελφών Χατζή Γεωργίου είναι 

τό αρχαιότατον πάντων τών έν τη πόλει ταύτη 
ευρισκομένων. Φημιζόμενον δέ τόσον διά τήν 

καθαριότητα καί περιποίησιν, οσον καί διά 
τήν πρόίυμον υπηρεσίαν, πάντες οι έν αυτω 
προερχόμενοι πολυάριθμοι πελάται ευρίσκουσι, 
δέχεται και συνδρομητάς έπΐ μετριωτάταις τι-
μαίς. Γνωστοποιείται δέ δτι ανά πάσαν δευτέ-
ραν παρέχεται δωρεάν η υπηρεσία τοΐς μαθη-
ταϊς τής ένταΰθα δημοτικής Σχολής. 

ΒαΦΕΙΟΝ ΔΙ' ΑΤΜΟΥ 
I. Α. ΜΕΤΑΞΑ. 

Αθήναις όδ. Κ α λ α μ ι ώ τ ο υ 25 
Βαφεΐον καί Καθαριστήριον διαφόρων 

Ηγεια ! Εύθηνια ! καθαρίότης 

Σιγαρέτα άνευ κόλλας (γαζωτά). 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ Ι Ο Ο , Ο Ο Ο 
μετά η άνευ έπιστομίου. Σιγαρόχαρτον έκ κα-
θαρας όρΰζης διαφόρων χρωμάτων. Σφραγίς 
χρυσή η καί χρωματιστή. Μήκος σιγαρέτων από 
5 1)2 πόντους κατά βούλησιν τοΰ παραγγέ-
λοντος διά τής τελειοτέρας μηχανές 
του κόσμου μοναδικής έν 'Ανατολή 
Καπνά άριστα ! εκτέλεσις παραγ-

γελιών ταχύτατη 
Μόνον εις το μέγα μηχανικόν 

Καπνεργοστάσιον 

Π- Ι · Λ Ι Β Α Ν Ο Υ 
-Διασταύρωσις όδών 

•Ερμού καί Αιόλου άριθ. 58. 
Π. Γ. Κ Α Λ Λ Α Ρ Κ Ο Σ 

Προμηθευτής τής Αύλης 
της Α. Μ. τοϋ Βασιλέως 

EΝ Α ΘΝΑΙΣ 
Όδός Αιόλου 157 

Διεθνής εισαγωγή εδωδίμων τής πολυτελείας 
Διατετηρημένων έδεσμάτων έν δοχείοις, Άλ-
λάντων Βολωνίας καί Ουγγαρίας, Φυραμάτων 
Νεαπόλεως. Διπύρων αγγλικών. Προϊόντων τών 
άποικιών, Σακχαρόπηκτων καί Οπόρων έν δι-
αλύσει Σακχάρεως. 

Κααπανήτου ολων τώνν κυριοτέρων έργοστα-
σίων της Γαλλίας, 'Εκλεκτών οίνων, Ζύθων έν 
φιάλαις, Πνευματωδών ποτών καί Συκέρων φε-
ρόντων σήματα έγγυημένης προελεύσεως έξ ει-
δικών έργοστασίων. 

είδών υφασμάτων. Βαφεϊον μεταξωτών 
τελελταίου συστήματος καταπετασμά-
των. Φορέματα ξυλωμένα καί μη. Είδη 
κότης καί καθάρισμα στεγνό. 
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