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IJ Κ Λ Ι ϋ Ι Ϊ  TOT ΑΒΡΑΑΜ .

’ Αφού διεσπάρησαν οί άνθρωποι επί της γή ? , ως σάς 
προεΐπον εις τά προηγούμενα φυλλάδια, α! τέχναι τάς 
όποιας έγνώριζον οί πατριάρχαι, προώδευσαν παρά πολύ 
*ϊς τινας τόπους καί άπό άλλους πάλιν ¿χάθησαν. Τά 
απέραντα δάση, άπό τά όποια ήτο γεμάτος 6 κόσμος, 
έξηφανίσθησαν, καί ήρχισαν νά κτίζωσι πόλεις είς τινας 
τόπους, όπου δεν ΰπήοχον εως τότε. Τόν σίδηρον καί 
τά λοιπά μέταλλα, τά όποια περικλείει ή γή , έμεταχει- 
ρίσθησαν οι άνθρωποι περισσότερον τότε· κατεσκεύασαν 
υφάσματα μέ τά μαλλία τώ ν προβάτων, καθώς καί άπό 
τό λινάριον καί καννάβιον, τά όποια συνηγον άπό τούς ά- 
γρούς- καί τά υφάσματα μέν ταΰτα η σαν άναμφιβόλως 
κατά τούς πρώτους χρόνους κακώς κατεσκευασμένα καί 
άτελή , ά λλ ’ ολίγον κατ’ όλίγον τά ¿τελειοποίησαν. Διότι 
όσον έπολυπλασιάζοντο καί συνωκίζοντο είς εν περισσό
τεροι, τόσω κοινοποΰντες μεταξύ των τάς ιδέας των καί 
τάς τέχνας των ¿τελειοποιούν μέ την πρόοδον του χρό
νου καί τά έργα τω ν. Οϋτω δέ πολλαπλασιάζοντες τάς 
πόλεις και τά χωρία των είς μίαν μεγάλην εκτασιν τό
που έσχημάτισαν πολλούς λαούς, οι όποιοι λαλοΰντες 
τήν αυτήν γλώσσαν καί κατοικοΰντες είς αρκετήν εκτα- 
σιν γή ς περιορίζομένης άπό φυσικά όρια, δηλαδή ποταμούς 
μεγάλους καί όρη, έσύσταινον εν ΕΘΑΌΣ.

Ά λ λ ’ ενώ οί άνθρωποι έπενόουν καθ’ εκάστην νέους 
τρόπους διά νά ζώσιν άνετώτερον καί νά προμηθεύωνται 
πράγματα ώφέλιμα πρός συντήρησίν τω ν, ¿λησμόνησαν 
τό άναγκαιότερον παρά τάς στερεάς οικίας ή τά κατάλ
ληλα  ενδύματα, δηλαδή τήν γνώσιν του αληθινοί) θεού, 
ό όποϊος έσωσε τόν Νώε άπό τόν κατακλυσμόν, καί εύηρ-

γέτησε τόσον πολύ τήν οικογένειαν του. Ή  ¿νθύμησίς τών 
συμβάντων, τά όποια οί πρώτοι πατριάρχαι μετεβίβασαν 
είς τά τέκνα τω ν, ¿ξηλείφθησαν άπό τόν νουν τω ν, καί 
κατήντησαν νά λατρεύωσιν ώς θεούς, παν ό,τι έκτύπα είς 
τάς αισθήσεις τω ν, δηλαδή, προσέφερον Ουσίας καί δεή
σεις (αί όποϊαι μόνον πρός τόν θεόν χρεωστοΰνται), είς 
τόν ήλιον, είς τήν σελήνην, καί πολλάκις μάλιστα καί 
είς αύτά τά ζώα.

'Π οικογένεια του Σήμ, δηλαδή οί κάτοικοι μεγάλου 
μέρους τής Ά σ ίας , διετήρησαν περισσότερον καιρόν παρά 
τούς λοιπούς απογόνους τού Νώε τήν ένθύμησιν του Δη
μιουργού καί τήν θρησκείαν του Άδάμ· αλλά  ζώντες μετά 
τών κακών ήρχισαν νά τούς μιμώνται, καί ό θεός μή Οέ- 
λων νά χαθώσιν οι άνθρωποι τής άρετής καί τής άλη- 
βείας, άπεφάσισε νά έκλέξη ένα λαόν, καί τοιουτοτρόπως 
νά διαχωρίση τούς άληθεΐς λατρευτάς του άπό τούς λο ι
πούς, τούς Οποίους έγκατέλιπεν είς τήν κακίαν των, άφοϋ 
δέν ήθέλησαν νά μετανοήσωσιν.

Παρατηρήσατε, ώ φίλτατοι παΐδες, ενταύθα, ποιον λαόν 
έςέλεξεν ό θεός τότε διά νά διατηοήση τήν δόξαν του όνό- 
ματός του,διά νά φυλάττη άπαρεγκλίτως τάς έντολάς του, 
και μάλιστα ¿κείνην, τήν οποίαν έδωκε πρός τόν Άδάμ, 
περί τίνος Σωτήοος του ανθρωπίνου γένους, καθώς καί 
τά ευεργετήματα του, όπως οί πατριάρχαι τά  έδιηγήθη- 
βαν είς τά τέκνα τ ω ν  έκ τούτου Οά έννοήσητε κάλλιον 
αργότερα πώς εΰρέΟησαν έπί τής γή ς το'σα έθνη, εις τά 
&ποια καί αύτό τό όνομα του ύπερτάτου όντος τού Δη
μιουργού του παντός ήτο άγνωστον.

Κατά τόν καιρόν ¿κείνον ύπήρχεν άνθρωπός τις έκ τής 
πόλεως Ούρ, τής Xαλοαίας, παρά τήν όποιαν προ τού νά
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διασπαρώσιν οί άπόγονοι τού Νώε, έθεσαν τά θεμέλια τοΰ 
πύργου του Βαβέλ, υπήρχε, λέγω , άνθρωπός τις ενάρε
τος, έκ τής γενεάς του Σήμ καλούμενος Ά  6 ρ α ά μ , ό 
όποιος έφύλαττε τήν γνώσιν καί τήν αγάπην τοΰ άληθινοΰ 
θεοΰ έν τώ  μέσω τοΰ λαοΰ τών Χαλδαίων, ό όποϊος ¿λά
τρευε τόν ήλιον καί τους άστέρας· Οά μάθετε δέ κατο'πιν, 
ότι οί Χαλδαΐοι υπήρξαν ό πρώτος λαός τοΰ κόσμου, οί 
όποιοι έκαμαν παρατηρήσεις είς τόν δρόμον τών αστέ
ρων, καί οί όποιοι σπουδάζοντες τήν πορείαν των, έφευ- 
ρον τήν πολύτιμον ¿κείνην επιστήμην, ή οποία ώνομά- 
σθη αργότερα Α σ τ ρ ο ν ο μ ί α .

Αύτόν λοιπόν τόν Αβραάμ έξέλεξεν ό θεός διά νά 
γίνη πατήρ τοΰ λαοΰ του· όΟεν τόν έπρόσταξε ν’ άφήση 
τόν τόπον, όπου κατώκει* τόν έβεβαίωσεν, ότι οί άπόγο- 
νοί του ήθελαν σχηματίσει έθνος πολυάριθμον, ως τά ά
στρα τοΰ ούρανοΰ, καί τοΰ άνήγγειλεν, ότι ήθελε τοΰ 
δώσει κληρονομιάν τήν γην Χαναάν, κειμένην μεταξύ 
τής Μεσοποταμίας πρός Ά νατολάς καί τής Μεσογείου 
θαλάσσης πρός Δυσμάς· ώνόμαζον δέ αύτήν οΰτω, διότι 
κατωκεΐτο άπό οικογένειας καταγομένας άπό τόν Χα
ναάν, ένα τών υίών τοΰ Χάμ, τόν όποιον ό πατήρ του 
Νώε κατηράσθη. Έ πί τέλους τοΰ ύπεσχέθη, ότι έκ τή ; 
γενεάς του, ήθελε γεννηθή έκεΐνος, όστις ήθελεν έξα).εί- 
ψει όλα τά αμαρτήματα τών ανθρώπων, καθώς τό ύπε- 
σχέθη είς τόν Ά δάμ καί τήν Ιίύαν, ότε κατηράσθη τόν 
όφιν λέγω ν, ότι ή γυνή μίαν ημέραν ήθελε τοΰ συντρί
ψει τήν κεφαλήν.

Ό  ’Αβραάμ ύπακούων ε ί ; τήν φωνήν τοΰ Κυρίου, ήρ· 
χισε τήν οδοιπορίαν μετά τής γυναικός του Χάβρας, μετά 
του άνεψιοΰ του Α ώτ, καί μετά τών υπηρετών καί τών
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ποιμνίων του, τά όποια έσύγκειντο άπό πλήθος προβά
των, α ιγώ ν καί καμηλών. Αύτά ήσαν τά  πλούτη τοΰ 
χαιροΰ εκείνου, παιδία μου, καί όχι, καθώς σήμερον, αί 
ώραϊαι οίκίαι, τά οικόπεδα, τά πολύτιμα έπ ιπλα, καί τό 
χρυσίον καί άργύριον. Ό  ’Αβραάμ ούδεμίαν άνάγκην ε ί
χε τών το ιούτων αύτός κατώκει είς σκηνάς κατεσκευα- 
σμένας άπό δέρματα ζώων, ή άπό χονδρά υφάσματα-Διότι, 
ών ήναγκασμένος νά μεταφέρηται άπό τόπου είς τόπον 
έχοντα βοσκήν διά τά ποίμνιά του, δέν τοΰ έχρησίμευον 
οίκίαι λιθο'κτιστοι καί μόνιμοι.

Δέν πρέπει δέ νά λησμονήσωμεν, ότι ό καιρός, κατά 
τόν όποιον ό Κύριος έκάλεσε τόν Πατριάρχην τοΰτον 
έκ τής γής τών Χαλδαίων, διά νά πορευθή είς τήν γήν 
Χαναάν, ονομάζεται Κ λ ή σ ι ς τ ο ΰ  ’Α β ρ α ά μ ·  διότι θά 
ίδήτε ακολούθως, ότι τό συμβάν τοϋτο εΐναι έποχή λίαν 
αξιοσημείωτος είς τήν ιστορίαν τοΰ λαοΰ τοΰ θεοΰ.

Έ ν τούτοις ό ’Αβραάμ καί ή οίκογένειά του προχωροΰν- 
τες εφθασαν είς τόπον τινά τής γής Χαναάν καλούμενον 
Συχέμ, όστις ήτο ό εύφορώτατος πάντων όσους είδον έως 
τότε καί Ικειτο πλησίον δάσους δρυών άρχαιοτάτων αύ- 
τοΰ άνεπαύθη ό ’Αβραάμ άπό τήν οδοιπορίαν, καί έφάνη 
Κύριος ό θεός είς αυτόν, καί άνενέωσε πάλιν τήν ύπό- 
σχεσίν του είπών, ότι τήν γήν ταύτην θέλει δώσει είς 
τούς απογόνους του.

Ό  ’Αβραάμ άπό βαθεΐαν ευγνωμοσύνην πρός τόν Κύ
ριον κινηθείς, άνήγειρε θυσιαστήριον είς τό μέρος, όπου 
ήκούσθη ή φωνή τοΰ Κυρίου, καί επρόσφερε θυσίαν πρός 
αύτόν.

Άπεφάσισε δέ νά προσμείνη μέ υπομονήν τό άποτέ- 
λεσμα τών υποσχέσεών του, διότι ήξευρε καλώ ς, ότι ό



θεός φυλάττει πάντοτε τόν λόγον του καί δέν εγκατα
λείπει ποτέ εκείνον, όστις έχε: πίστην εις αυτόν, όθεν εις 
τό μέρος τοϋτο έτησε τάς σκηνάς του, κατά πρώτην φοράν 
άφ’ ότου άνεχώρησεν άπό τήν Χαλδαίαν. (ακολουθεί).

ΔΙΛΨΟΡΛ ΕΙΛΙΙ ΓΙΙΣ.

'ίσ ω ς  μερικοί άπό σας μικροί μου άναγνώσται έχουσιν 
άγρούς, άλλοι κήπους, καί άλλοι μικράς περιοχάς εις τάς 
οικίας σας, όπου ούνασθε νά φυτεύητε ¿λ ίγ α  άνθη, δέν
δρα, καί άλλα φυτά. ’Αλλά οιά νά κάμητε τοϋτο δέν άρκεΐ 
νά σκάψητβ τήν γήν καί νά φυτεύσητε ό,τι θέλετε· πρέπει 
νά γνωρίζετε όποιου είδους είναι ή γή  αΰτη καί τοιουτο
τρόπως νά προβήτε εις τήν εργασίαν σας.

Εις πολλούς, παιδία μου, φαίνεται ότι παντού ή γή 
είναι ή  ιδία, ά λλ ’ όσον μικράν προσοχήν καί άν καταβά- 
λη τ ις , θέλει παρατηρήσει, ότι υπάρχει μεγίστη διαφορά 
τή ς γή ς , ούχί μόνον εις τούς διαφόρους τόπους, άλλά 
καί εις εν καί τό αυτό ύποστατικόν καί εις ένα καί τόν 
αύτόν άγρόν ακόμη.

Τά κυριώτερα συστατικά τής γή ς είναι ή άμμος, ή 
άργιλλος (κιμηλιά) καί ή τίτανος (άσβεστος). "Οπου λοι
πόν είναι περισσότερον ή όλιγώτερον μέρος άπό αύτά 
τάείδη, ή γή  άπό αύιά  λαμβάνει καί τήν ονομασίαν της* 
δηλ. άν περιέχη περισσότερα·; άμμον, λέγετα ι αμμώδης· 
άν περιέχη περισσότερα·; άργιλλον,άργιλλώδης, άν πεοισ- 
σοτέραν τίτανον τιτανώοης.Αί δέ καλλίτεραι γαΐαι θεωρούν
ται εκεί/αι, αί όποιαι έχουσι·; έξ ίσου άμμον καί άργιλ- 
λον καί τίτανον· αύτό οέ τό είδος τής γής ονομάζεται γή 
άμικτος ή άδολος, καί είναι κατάλληλος εις πάσαν έργα- 
οίαν γή ς , χαί δέν φέρει δυσκολίαν εις τήν καλλιέργειαν.
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’Εκ τούτου καταλαμβάνομεν πόσον συμφέρει νά γνω - 
ρίζωμεν, τουλάχιστον ώ ς έγγιστα , κατά πόσον βαθμόν 
εύρίσκονται ηνωμένα αύτά τά διάφορα συστατικά, τά όποια 
άποτελούσι τήν καλλιεργήσιμον γήν.

Θέλεις λοιπόν νά διακρίνης όποιον είδος γής περιέχει 
τό κηπάριόν σου, ή τό φυτώριό·; σου ή τέλος πάντων καί 
ή γλάστρα σου, όπου έχεις φυτευμένην τήν τριανταφυλ
λιάν σου ;  είναι εύκολο·; πράγμα νά τό κατορΟώσης. Λά
βε ολίγον χώμα έξ αύτών, καί ξήοανέ το, καί έπειτα ζύ- 
γισέ το· ύπόθες, ότι εύρες δράμια 200· χύσον κατόπιν 
έπ’ αύτού £·/ υγρό·;, τό όποιον εύρίσκεται εις τά φαρμα
κεία καί ονομάζεται νιτρικόν όξύ, καί αν βλέπης ότι κο
χλάζει, καθώς τό βραστόν νερόν, τότε κατα/λαμβάνεις 
ότι περιέχει πολλή·; άσβεστο·; ή τίτανον τό χώ μα , καί 
όνομάζεται τιτανώδες, ώς προείπομεν ανωτέρω· καί όσον 
περισσότερον ή όλιγώτερον αναβράζει, τόσον περισσό
τερα·; ή ¿λιγωτέραν τίτανον έχει τό δείγμά σου. ’ Εάν δέ 
Οέλης, νά ήξευρης καί πόσην τίτανον είχε, άφοΰ παύση 
ή βράσις, πλϋνον τό χώμα μέ ύδωρ, θέρμανέ το τόσον, 
ώστε νά κοκκινίση, καί ζύγισε το πάλιν, καί άν εύρης 
ότι άπό τά διακόσια δράμια έλειψαν τά εκατόν, τότε εί
σαι βέβαιος, ότι τό δείγμα σου είχέν εκατόν δράμια 
τίτανον.

Τό υπόλοιπον περιέχει άργιλον καί άμμον έάν οέ 
πριν θερμανθή καί δευτέραν φοράν, τό υπόλοιπον τούτο 
ή'/αι πολύ σκληρόν εις τήν άφήν, έάν ευκόλως τρίβεται, 
έάν ήναι πολύ πορώδες, σημεϊον, ότι περιέχει πεοισαο- 
τέραν άμμον* έάν δέ ήναι μαλακόν καί γλίσχρον, όταν 
τόέγγίζωμεν, έάν κολλά εις τήν γλώσσαν, έάν ένούμενον 
μέ τό ύδωρ σχηματίζη ζύμην ευκόλως μεταχειριζομένην,



τότε Οά είπή, ότι ή άργιλος είναι πολύ περισσότερα.
Είναι ακόμη καί τέταρτον συστατικόν γή ς  πολλά 

σπουδαίου, τό όποιον ονομάζεται φυτική γή , καί σχήμα- 
τίζεται άπό τά τεμάχια τών φυτών, άπό τά φύλλα των, 
άπό τούς καυλούς καί άπό τάς ρίζας αύτών, έτι δέ καί 
άπό τήν κόπρον τών ζώων παντός είδους, τά όποϊα διά 
τής έπιόόοής του άέοος καί του ϋδατος σχηματίζουσίν |ν 
μέγα συστατικόν τή ς γής ευκόλως διαλυόμενου. Καί 
τοιουτοτρόπως αύτή ή φυτική γή χρησιμεύει είς τά φυ
τά καί τά δένδρα ώς άοιστη τροφή όμού μέ τό ύδωρ.

"Οσον καλή καί άν ήναι έκ φύσεως ή γή , χωρίς τήν 
φυτικήν, είναι άγονος· είναι ανάγκη λοιπόν νά γνωρι- 
ζωμεν πότην φυτικήν ουσίαν πρέπει νά έχη διά νά ήναι 
εύφορος ή γή . ’Ιδού κατά ποιον τροπον δοκιμάζουσι τού
το- λαμβάνουσιν ολίγον χώμα, τό όποιον ξηραίνουσιν 
είς τόν κλίβανον (φούρνον), έπειτα τό ζυγίζουτΓ κατό
πιν τό Οέτουσιν έντός αγγείου πηλίνου καί τό φρυγανι- 
ζουσιν, ώ ςτόνκαφέν, εις τό ύπαιθρον, άνακατεύοντες αύ- 
τό, έως ου δέν φαίνονται διόλου μαύρα μο'ρια, καί τούτο 
φανερώνει ότι όλη ή φυτική ουσία έκάη· κατόπιν τό ζυ- 
γίζουσιν έκ νέου καί παρατηρούσι πόσον έλλ.ειψεν εκ τού 
όλνου βάρους· έάν είς εκατόν δράμια γής ύπάρχωσιν όκτώ 
δράμια φυτικής, ή γή αύτη είναι άξιολ.ογωτάτη. 

>««öi,sea>w·

ΤΟ ΧΟΙΡΙΛΙΟΝ T i l i  ΓΟΤΪΓΪΕΑΙ.

Τό μικρόν τούτο ζώον, διαφόρως όνομαζόμενον, είναι έκ 
τού γένους, είς τό όποιον άνήχουσιν οί λ.αγωοί, οί ποντι
κοί καί άλ,λα ζώα, τά όποια χριτσανίζουσι τήν τροφήν τ ω ν  
διά τούτο όνομάζουσιν όλα τά είδη αύτών μέ γενικόν όνομα
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τοώκ.τας. Είναι δέ ζώον τών θερμών κλιμάτων, καί είς 
την Ευρώπην, μάλιστα δέ είς τήν Γαλλίαν, τρέφουσιν αύ- 
τό ώς τά λοιπά κατοικίδια ζώα. Είναι δειλ.ότατον, άλλ’  ευ
κόλως δύναται να έξημερωθή. Τρέφεται άπό άρτον, σπό
ρους, όπωρικά, ή χόρτα καί ύπεραγαπα τόν μαίδανόν. Εί
ναι πολ.ύ καθαρόν καί εύφυίς ζώον, καί πολλάκις ύαλίζει 
καί περιποιείται τάς τρίχας τού δέρματός του απαράλ
λακτα καθώς ό γάτος. Είναι επίσης πολύ ευαίσθητου, καί 
εύκόλ.ως προσβάλλεται άπό τό ψύχος· διά τούτο φροντί- 
ζουσι νά τού προμηθεύωσι θερμήν καί αναπαυτικήν κα

τοικίαν.

Τό θήλυ γέννα εν ή δύο νεογνά τήν φοράν, τά  όποΐα 
μόλις δεκαπέντε ημέρας γαλ,ακτοτροφεΐ, καί έπειτα αδια
φορεί πλέον περί αύτών, καί οσάκις πλησιάσωσι τήν μη
τέρα τω ν , αύτη τά άποδιώκει καί πολλ^άκις τά κακοποιεί. 
Καί ενώ ή φύσις εις όλα σχεδόν τά ζώα ένέπνευσε τήν 
μητρικήν στοργήν, ώστε ενόσω τά  νεογνά τω ν είναι άδύ- 
νατα νά ύπεοασπίζωνται άπό πάντα κίνδυνον, τούτο τό 
είδος τού ζώου φαίνεται παντάπασιν αναίσθητου είς τά 
αίσθημα τής φιλοστοργίας. Αύτά τά χοιρίδια, ούχί μόνον



δέν υπερασπίζονται τά τέκνα τω ν άπό τούς κινδύνους, άλλά 
κα ίτά  φονεύουσιν, έάν μετά τ ά ; 15 ή{*έρας έπιμένωβι νά 
πλησιάζωσιν εις αυτού; καί νά τού ; παρενοχλώσι.

Γ . Δ. Σ.

ΠΙΣΤΙΣ ΜΑΤΡΟΤ.

Γ ά λλο ; τις κατοίκων πρό ετών εις τ ά ; αποικία; τ ή ;  
’ Αφρικής έμελλε νά έπανέλθη ε ί ; τήν Γαλλίαν διά νά 
εκπαίδευση τόν υιόν του Έδουάρδον, γενόμενον ήδη δω
δεκαετή. Ό  Έδουάρδος δέν ειχεν είδε? ποτέ τήν Γαλ
λ ίαν, καί άνεχώρει πολλά λυπημένο; άπό τόν τόπον τής 
γβννήσεώς του καί άπό τού ; φ ίλου ; του, πρό πάντων δέ 
άπό τόν μικρόν μαΰρον Ταπούλκαν, δστις έοαίνετο πολ
λ ά  άφωσιωμένος πρό; αυτόν. Ό  Ταπούλκα; έλεγε συ- 
χνάχις. « Έάν τύχη νά μέ άφήση ό κύριος μου, θ’ άπο- 
βάνω. η Καί εν τούτο ι;, ότε ό Έδουάρδος του άνήγ- 
γε ιλε  τήν άναχώρησίν του, τόν είδε μέν κατ’ άρχά; άπελ- 
πιζόμενον, άλλά μετά ταϋτα ήσυχον καί σχεδόν ¿διά
φορον. Κατά τήν στιγμήν μάλιστα τής άναχωρήσεώς 
του, ότε έδιδεν ό Έδουάρδος τόν τελευταίου άποχαιρετι- 
σμόν, ό μικρό; μαύρο; δέν έπαρουάσθη διόλου· όθεν καί ό 
καϊίμένος ό Έδουάρδο; έξέλαβεν, ότι δέν ήγαπάτο άπό 
τόν Ταπούλκαν.

Τό πλοΐον έντούτοι; σηκώνει τήν άγκυραν, τά πανία 
ανοίγονται, καί απομακρύνεται άπό τόν λιμένα, όπου 
όλων οί οφθαλμοί είναι προσηλωμένοι. Έ νω  δέ έμελλον 
νά χάσωσιν άπό τήν θέαν τω ν τό παράλιον, ναύτη ; τ ις  
βλέπει μακράν εν μαΰρον ποαγμα προχωοοΟν πρός τό 
πλο ιον ολίγον κατ’ ολίγον τό πράγμα τοϋτο μεγαλώνει 
καί ό ναύτη ; φωνάζει. Άναβαίνουσιν όλοι εις τό κατά-

στρώμα διά νά μάθωσι τί τρέχει. Ό Έδουάρδος νομίζει, ότι 
διακρίνει τόν Ταπούλκαν, όστι; όμως έξηοΟενημένος άπό 
τούς κόπους τοΰ κολυμβήματος, καί μόλις κρατούμενος 
επάνω ε ί ;  τά Οδατα, πλησιάζει νά καταποντισΟή εις τήν 
άβυσσον. Τωόντι ήτο ό πιστός μαύρος, πρός βοήθειαν 
τού όποιου τρέχουσι καί τόν φέοουσι σχεδόν νεκρόν εις 
τάς άγκάλας τού Έόουάρδου, ό όποιος θρηνεί μάλλον, 
διότι έδίστασεν εις τήν πίστιν τού φίλου του. Ό  Τα
πούλκα; ανέλαβε μετ’ ολίγον διά των γλυκέων λόγων 
καί περιποιήσεων τού κυρίου του, καί έκτοτε πλέον δέν 
άπεμακρύνθη άπ’ αυτόν.

«*M8Ksea*»<

ΠΕΡΙ Ζ Α Κ Χ Α ΡΕ Ω Ι.

Τήν ζάχχαριν χατεσχεύαζον άλλοτε μόνον άπό είδος τ ι  καλά
μου των ’Ινδιών, τό όποιον διά τοϋτο ώνομάσθη ζακχαροκάλαμον. 
Τό φυτόν τοϋτο μετά καιρόν μετεφυτεύθη κ α ί εις τήν 'Αμερικήν, 

’ ΐδού δέ πώς έκθλίβαυσι τήν ζάκχαριν.
’ Αφοϋ συναχθή τά ζακχαροκάλαμον, τό θέτουσιν εντός ένος μό 

λου, ό όποιος είναι επίτηδες κατεσκευασμένος άπό κυλίνδρους, όμοι
ους σχεδόν κατά τό σχήμα μέ τά  στρογγυλόμακρα έκεΐνα ξύλα, 
τά  όποια μεταχειρίζονται εις τούς φούρνους διά νά άνοίγωσι τήν 
ζύμην. Ό  μύλος ουτος στρεφόμενος θλίβει τά  καλάμια κα ί έκβαΐ- 
νει ό γλυκύς χυλός, τόν όποιον βάλλουσιν εις εν κακκάβιον διά νά 
τόν βράσωσιν. 'Αφοϋ δέ τό ύγρόν βράση κα ί πήξη άρκετά, τό περ- 
νώσιν άπό ύφασμα μάλλινον, μετά ταϋτα τό βοάζουσι πάλιν καί 
τό Οέτουσιν εις άγγεϊα, όπου μένον παγώνει, εκτός τοϋ καταπα- 
τίου, τά όποιον στάζει κάτωθεν άπό τρύπας, τάς όποιας εχουσιν 
άνοιγμένας εις τόν πυθμένα μέ επιτήδειον τρόπον. 'II δέ έκ ταύτης 
τής εργασίας εξαγόμενη ζάκχαρις είνα ι μαυροκιτρίνη.

Ε ϊςδέ τήν Ευρώπην μ-ταφερομένη τοιαύτη καθαρίζεται κατά τόν
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ακόλουθον τρόπον, θέτουσι την ζάκχαριν εις τό ύδωρ κα ί τήν άνα- 
λύουσι, ρίπτοντες κα ί όλίγην άσβεςον, κα ί μετά ταΟτα ολίγον α ίμα  
βωδινόν, τά όποια έχουσι τήν ιδιότητα νά καθαρίζωσι τήν ζάκχαριν, 
κα ί ό σχηματιζόμενος άφρός άφαιρεϊτα ι.'Αλλοι πάλ ιν  καθαρίζουσι τήν 
ζάκχαριν ρίπτοντες εις αύτήν σκόνιν λεπτήν άπό κάρβουνα κοκκάλων 
διαφόρων ζώων, έπειτα πάλιν ρίπτουσιν άλλην σκόνιν, όχ ι τόσον λε
πτήν άπό συνήθη κάρβουνα, κα ί τήν περνώσιν άπό ύφασμα μάλ 
λινο·;' πήζουσι δέ τό σεράπιον τούτο διά τής βράσεως, κα ί μετά 
τήν βράσιν το Οε'τουσιν εις κώνους πήλινους, τών όποιων ή μυτη- 
ρά άκρα στρεφόμενη πρός τά κάτω, ανοίγεται άπό τούς εργάτας 
κ α ί τρέχει τό καταπάτιον, ή  τό μ ή  πεπηγμένον σεράπιον. Τοιου
τοτρόπως σχηματίζονται α ί λεγόμεναι κεφαλαί τής ζακχάρεως, 
τάς οποίας βλε'πετε καθ’ έκάστην εις τά παντοπωλεία.

Κ α ί άπό τά  κοκκινογούλια κατασκευάζουσι ζάκχαριν, όμοια·; μέ 
τήν τού ζακχαροκαλάμου, όταν καθαοισθή εντελώς. ’ Οθεν διά νά 
έκθλίψωμεν τήν ζάκχαριν, πρέπει πρώτον νά ξεφλουδίσωμεν τά 
κοκκινογούλια, μέ μ ίαν ξύστραν, νά έκθλίψωμεν τόν χυλόν, νά τόν 
βράσωμεν μέ άσβεστόνερον, νά τόν περάσωμεν άπό ύφασμα μάλ- 
λινον, νά τόν πήξωμεν, νά τόν καθαρίσωμεν διά τής κόνεως άπό 
κάρβουνα όστέων, νά τόν περάσωμεν πάλιν άπό τό ύφασμα κα ί 
μετά ταΟτα νά τόν κρυσταλλώσωμεν. Τοιουτοτρόπως άπό είκοσιν 
όκάδας κοκκινογουλιών έχομε·; μ ίαν όκάν ζακχάρεως.

Πρό τινων ετών ¿δοκίμασαν κα ί εδώ εις τήν 'Ελλάδα νά κατα- 
σκευάσωσι ζάκχαρ ιν  κα ί ήθελον μέν επιτύχει, διότι ό τόπος ήμών 
παράγει κοκκινογούλια γλυκύτερα κα ί μεγαλείτερα άπό τά  τής Γαλ
λίας μέχρ ι δώδεκα έως δεκαπέντε ¿κάδων τό έ ν  άλλ’ ή έλλειψις 
τιμιότητας έκ μέρους τών έπιχειρησάντων άφ’ ενός, κα ί ή αντενέρ
γε ια  τών Ευρωπαίων άφ’ ετέρου, έματαίωσαν τήν έπιχείρησιν.

Έάν θέλωσι νά κατασκευάσωσι τό λεγόμενον κάκ ιϊίοκ , τούτέ- 
στι κρυσταλλωμένων ζάκχαριν, καθώς τήν βλέπετε εις τούς ζαχα- 
ροπλάστα; κα ί εις τά  φαρμακεία, διαλύουσιν εις νερόν ζάκχαριν κα- 
θαρωτάτην κα ί βράζουσιν αύτό κα ί άνακατώνουτι, διότι ούτω 8ια-
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λεκάνην, είς τήν όποιαν τεντώνουσι κλωστάς, περί τάς οποίας κρυ
σταλλώνεται ή ζάκχαρις. όταν αύτό τό νερόν άφίνεται νά κρυώση 
εντελώς ακίνητον. Τό κάνδιον λοιπόν δέν είναι άλλο τ ι, εΐμή κρυ
σταλλωμένη ζάκχαρις.

Ο ΤΕΤΡΛΠΟΤΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ.

’Λφού οί ’ Αγγλο ι κατά τό 17 0  ί  ¿κυρίευσαν τό φρούριον τοΟ 
Γιβραλτάρ, κείμενον είς τήν ’Ισπανίαν έπ ί τού ομωνύμου πορθμού, 
όστις ενώνει τήν Μεσόγειον θάλασσαν μέ τόν 'Ατλαντικόν 'Ωκεα
νόν, οί Ισπανοί ήγωνίζοντο νά άναλάβωσιν αύτό τό σημαντικόν 
φρούριον είς τήν έξουσίαν τω ν  επίσης κα ί οί ’ Αγγλοι, φοβούμενοι 
καμμ ϊαν αϊφνηδίαν προσβολήν, ¿φύλαττον μετά πολλής προσοχής. 
Σκοποί είχον τοποθε-ηθή παντού, ΐ  ΐς  σκοπός, όστις έφύλαττε μα
κράν τών τειχών, έφερε μεΟ’ εαυτού τό δεϊπνόν του, συνιστάμενον 
άπό όσπρια μαγειρευμένα, κα ί περιεχόμενα είς εν μακρόν πήλινον 
αγγείο·;. Ε ίχ ε  δέ κρύψει αύτό μεταξύ τινων θάμνων, φοβούμενος 
επίσης καμμϊαν αϊφνηδίαν προσβολήν δ ιά  τό δεϊπνόν του, ώ; κα ί 

διά τό φρούριον.
Έν τώ διαστήματι τούτιρ είς πίθηκος, όστις κα ί αύτός ¿πίσης 

παρεφύλαττε ζητών τ ι διά νά φάγη, επειδή ήτο νήστις δύο ήμε- 
ρας, αισθάνεται πάραυτα τήν οσμήν τού φαγητού. Σταματά, οσφραί
νεται τόν άέρα, απολαμβάνει μίαν στιγμήν τήν γλυκείαν αύτήν 
άναθυμιασιν, καί έπειτα οδηγούμενο; ύπό τής όσφρήσεώς του διευθύ
νεται ήσύχω; πρός τού; θάμνους, όπου ανακαλύπτει τό μακάριον 
αύτό αγγείο·;. Παρευθύς χώνει έ/.εϊ τήν μύτην του, άλλα το στο- 
μιον τού αγγείου ήτο ολίγον στενόν, κα ί μόλις τό ρύγχος του έχώ- 
ρει. 'Αναγκαζόμενος ύπό τής πείνης προσπαθεί, ώθεί τόσον δυνατά, 
ώστε αίφνης εισέρχεται ολόκληρος ή κεφαλή του, άν καί ολίγον 
πληγωθεϊσα- μετά όέ τούτο ήρχισε νά καταβροχθίζω τό φαγητόν, 
κα ί εις μ ίαν στιγμήν ¿πάστρεψε·; ό,τι εΰρίσκετο εντός τού αγγείου. 
Αφ-.Ο δέ τό έγλυψε καί τό έξανάγλυψεν, ήθέλησ: νά. άποτύρη έκεί-
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6εν τήν κεφαλήν του. Ά λ λ ’ εδώ εύρήκε νεαν δυσκολίαν μεγαλει- 
τέραν της πρώτης, δ ιότι ήδυνήθη μέν νά χώση τήν κεφαλήν του 
μέ ολίγην δυσκολίαν, άλλά διά νά τήν έκβάλη ήτο αδύνατον. 
Μετά τινας άνωφελείς δοκιμας άπεφάσισεν έπ ί τέλους ό ήρως μας 
νά ύποφέρη μεθ’ υπομονής τήν νέαν τύχην του, κα ι ώς παλληκάοι 
άνωρθώθη διά νά άναχωρήση. Τδού λοιπόν αύτός σκουφωμένος μέ 
μ ιαν σκούφιαν όχι τόσον ευχάριστου, έχων τούς οφθαλμούς σκεπα
σμένους, βαδίζων έπ'ι τών δυο οπισθίων ποδών κα ί όπισθοβατών, 
επροχώρει προσκρούων εις τούς βράχους μέ τό άγγείον.

Καθ’ όλο·/ τοΟτον τόν καιρόν ό στρατιώτη; ίξηκολούθη νά φυ- 
λαττη. Εμέτρα τά  τέταρτα τής ώρας κα ί ελογάρίαζεν, ότι μετ’ 
ολίγον θέλει άντικατασταθή παρ’ άλλου σκοπού, κα ί αύτός θά ήναι 
ελεύθερος νά καταβρόχθισα] τό δείπνο’ν του. 'Εως έκεΐ τά  πάντα 
ύπήγαιναν καλά, διότι τίποτε δεν ε ίχε  ταράξει τήν ησυχίαν τής 
νυκτος. Α λ λ ’ αίφνης τότε ένόμισεν, ότι ήκουσε κρότον τινά πλη
σίον αύτοΟ. Εταματά, τείνει τό ους κα ί άκούει θροΟν θάμνων συν- 
θλιβομενων. κα ί κρότον πετρών προξενούμενον έκ τού άτάκτου Βα
δίσματος φεύγοντός τίνος διά μέσου τών βράχων. Εκπεπληγμένο; 
προσέχει νά διακρίν·/) είς τό σκότος τό άντικείμενον ή τό πρόσω- 
πον, τό όποιον πρ-ξενεί τόν κρότον. Αίφνης βλέπει κάτ ι τ ι κινού
μενου, έπειτα δέ διακρίνει άμυδρώς έν τ ι, τό όποιον περιπατεϊ ψη
λαφητά φέρον έπί κεφαλής μακράν πίλον.

Τ ις  ε ί ; φωνάζει δυνατά.

Αλλά  τό φάντασμα, άντί νά άποκριθή, φεύγει κα ί χάνεται.
Ούδεμία αμφιβολία τότε μένει είς τόν σκοπόν, ότι είνα ι τ ις  έκ 

τών πολεμίων, οίτινες πηγαίνουσιν αίφνηδ.ως νά κυριεύσωσι τό 
φρούριον. Παρευθύς άφήνει τήν κραυγήν τήν σημαίνουσαν τόν κίν
δυνον, κα ι σημαδεύων πρός τό μέρος, όπου ένόησε γινόμενον τον 
θόρυβον, έκενωσε τό όπλον του.

Ε ίς αύτο το σημεϊον ολοι οί έν τώ φρουρίω ήγέρθησαν’ οί σκο
ποί έπαναλαμβάνουσι τήν κραυγήν, οί ’ Αγγλο ι στρατιώται τρέχου- 
σιν είς τά  οπλα, κα ί είς μ ίαν στιγμήν όλη ή φρουρά είνα ι είς κ ί-
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νησιν. Διευθύνονται ποός τό μέρος όθεν έξήλθεν ή πρώτη κραυγή, 
καί έ σκοπός δακτυλοδεικτεϊ τόν τόπον, όπου ένόησε τόν υποτιθέ
μενον πρόσκοπον τών εχθρών. Ουτος είναι, λέγει ό σκοπός, είς τών 
έπιλε'κτων στρατιωτών, τον έγνώρισα άπό τήν περικεφαλαίαν του. 
Ζητοΰσι λοιπόν τόν είρημένον έπίλεκτον, περιτρεχουσι τούς βρά
χους, άλλά δέν φαίνεται τίποτε. Αίφνης εις τ^ν στρατιωκών κε- 
νώνων τό οπλον του φωνάζει. Τδού, έδώ είναι ! Κ α ί τώ όντι βλέπου- 
σι τόν φεύγοντα, όστις έτρεχε μεταξύ τών βράχων πήδων κα ί άνα- 
σκιρτών, όπως ποτέ στρατιώτης δέν ήδύνατο νά πράξη.

Πάραυτα εκατόν όπλα έκενώθησαν κατ ’ αύτοΰ. Μετά τούτο δεν 
ακούεται τίποτε. Μόλα ταΰτα προχωροΰσι μετά προφυλάξεως πρός 
τό μέρος εκείνο, όπου ό μυστηριώδης εχθρός έχάθη.

Προσέχετε, λέγουσιν οί μέν, εις τά πέριξ είμπορεί νά ένεδρεύ·  ̂
κάνεν απόσπασμα. Οί δέ γενναιότεροι ο εμπρός» φωνάζουσι. Κα ί οί 
στρατιώται βαδίζουσι συμπεπυκνωμένοι προβάλλοντες τό όπλον, άβ ί- 
βαιοι κα ί άνήσυχοι.

Ποροσοχή ! φωνάζει είς τών στρατιωτών έκ τού πρώτου στίχου, 
όστις είδε τ ι είς τό σκότος κινούμενου.

'Ο λο ι σημαδεύουσι πρός έκείνο τό μέρος, άλλά δέν βλέπουσι νά 
φαίνεται ούδείς Ισπανός, ούδείς εχθρός.

Προσοχή ! φωνάζει ό αξιωματικός.
Προχωροΰσι πάντοτε, πλησιάζουσι, φθάνουσιν είς τό μέρος οπου 

πάντοτε έκινεΐτο τ ι κα ί εύρίσκουσι τέλος . . . .  τόν καλόν μας π ί
θηκον, όστις έχων τόν ένα πόδα συντριμμένον παρεδέρνετο ό κα- 
κόμοιρος διά νά έλευθερωθή άπό τό άλλόκοτον εκείνο κάλυμμα 
τής κεφαλής του, τό όποιον αύτό μόνον κατετάραξεν ολον τόν Α γ 
γλικόν στρατόν. Α . I. Κ.

ΦΡΟΧΗΕΪΕ ΧΟ Ρ ΙΚΟ Ι.
'Ενα χωρικόν παρεκάλουν οί υιοί του νά τούς δώση όλην τήν πε

ριουσίαν του, υποσχόμενοι νά τόν δικθρέψωσι κα ί νά τον περιποιών- 
τα ι εις τά  γηρατειά του μέχρι τέλους τής ζωής του- άλλ’ ό άνθρω
πος ουτος, άν καί χωρικός, έδειξε σπανίαν αγχίνοιαν.
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Δεν δύναμαι επί τοΟ παρόντος νά σάς άττοκριθώ, ε’ πεν ό πατήρ 
*ίς τά τέκνα του, άλλά μετά δύο μήνας άπό τήν σήμερον, μέ τήν 
συμφωνίαν όμως νά προσέχητε καλώς εις ο.τι κάμνω. Λοιπόν έλα
βε μ ίαν φωλεάν άχανθυλλίδων (καρδερίνων^. κα ί τά μ ίν  μικρά που
λάκ ια  Ικλεισεν εις κλωβίον, το όποιον έκρέμασεν έξωθεν τοϋ παρα
θύρου του' βίς δέ τούς υιούς του είπε να παρατηρώσι τήν μητέρα 
καί τόν πατέρα τών πουλιών, εις τά  όποια έφερον συχνά τροφήν 
κα ί διά μέσου τών συρμάτων το5 κλωβίου έθετον αυτήν εις το στό
μα  των, έπαγρυπνοΟντες άκατάπ»υστα ύπέρ αύτώ·. 'ΑφοΟ ή μικρά 
οικογένεια ¿μεγάλωσε καί ητο εις χατάστασιν νά τραφή μόνη της, 
ό χωρικός μας συνέλαβε τό- πατέρα κα ί τήν μητέρα, τούς εβαλεν 
εις τό κλωσίον άντί τών πουλιών, κα ί άφήκεν αυτά ελεύθερα. Τά 
καρδερίνια τόσον πολύ ¿φρόντισαν διά τούς φυλακισμένους γονείς 
των. ώστε τούς άφήκαν ν’ άποθάνωσι τής πεινης. ϊ ό τ ε  ό χωρικός 
προσκαλέσας τούς υιούς του, είπε. « Παιδία μου, βλέπετε καλώς, 
ότι δέν δύναταί τις νά έμπιστεύηται πάντοτε εις τήν στοργήν εκεί
νων, τούς όποιους ¿γέννησε. Περί τούτου τά πουλάκια μάς Ιδωκαν 
ικανόν παράδειγμα. ’ Εχετε εις τόν νουν σας, ότι πολλάκις κα ί ήμεϊς 
οί άνθρωποι όλιγώτεοον φροντίζομεν άπό τά ζώα' κα ί επομένως 
ούδ' εγώ δύναμαι νά Χ 'μω  ο,τι μου λέγετε.

Πόσοι δυστυχείς γονείς, έμπιστευΟέντες εις τοιούτους λογους ά 
στοργων τέκνων, κατάντησαν εις τά γηρατειά των έπαιται’ διότι 
άφοΟ παοε’δωκαν εις αυτούς όλην αυτών τήν περιουσίαν. π~ριεφρονή- 
θησαν έπειτα κα ί έδιώχθησαν άσπλάγχνως άπό τήν οικίαν των.

Πιστεύω ότι κάνεις από τούς μικρούς μου άναγνώστας δέν θέλει 
καταδεχθή ούδέ κάν νά φαντασθή τοιοϋτόν τ ι διότι θά γνωρίζη 
καλώς τό χρέος τό όποιον Ιχουσιν οί υιοί τού νά περιποιώνται φι- 
λοστόργως καί νά τρέφωσι τούς αδυνάτους γέροντας γονείς των.

Α ί συνδρομαί πέμπσνται 8ια Ταμιακού Γραμματίου εις τόν 
εκδότην Μ . Δ Σσ.κκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τοΟ ίδιου έκδοτου.
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