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λαχ όμως είναι πολύ μτκραί. "Ενεκα τον ηφαιστει
ώδους χαρακτίίρος των νήόων τούτων, ύπάρχουν 
έκεϊ πολλοί βηΰαυροί μεταλλείων καί μεταλλικών 
καΐ χημικών πηγών, Τοιαντην τχνα πηγήν παρι- 
Οτμ καΐ ή προκειμένη είκών. Τό έδαφος έχει έκ-Αίνήόοι αύται, 154 τόν<άρΐθμΰν, Αποτελούν άρ-

θΜοΰχος "ηγή έν φςτζί.

χιπέλαγος έν τφ Είρηνικφ Ώκεανφ, άπέχον δχε- 
οόν 1600 μιλιά προς άνατολάς της Αυστραλίας. 
Έκ τών νήδων τούτων, δύο είναι μεγάλαί, αί άλ~ 

τακτον καρποφορίαν, τό κλίμα είναι ύγχεινότατον.
Αί νηδοι αύται άλλοτε ηδαν ύπό τό ΰκηπτρον 

ιθαγενούς βαδιλέως κατοικοΰντος έν τμ μεγάλη-
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τέρα νήόω Άμποΰ. Πρό ττνων δμως έτών οΐ Άγ
γλοι έπεξέτειναν την κυριαρχίαν των έπ’ αυτών 
δκτοτε δέ ίπαυΰεν ίι ώνθρωποφαγία έκεϊ.

ΜΤΡΤΙΖ.

Λίτιγηρα τον πρώτον alaroe μ. X.

(Συνέχεια)

Ό Κλεομένης, άκούσας δτι τόσον δύσκολου 
ήτο τό μέχρις ’Ελλάδος ταξείδιον, ήσθάνθη μίαν 
βαρεϊαν απελπισίαν εις τήν καρδίαν του. Δεν 
θά έξανάβλεπε λοιπόν την Μύρτιν ποτέ; Δεν θά 
είχε την ευκαιρίαν νά τις εΐπη τί κακός θάνα
τος την έπερίμενεν, άν δυσηρέστει την κυρίαν 
της; «Ίώ ’Αθήνα I τόσον πλέον οργίζεσαι καθ’ 
ημών ;» άνεφώνησεν επί τέλους.

Ό γέρων δούλος έσεισε λυπηρώς την κεφαλήν 
του, λέγων «Έγώ προσευχηθην έπιμελώς είς τόν 
Δία καί είς Ηλους τούς θεούς κατά σειράν, όπως 
με βοηθήσουν είς την αθλιότητά μου, άλλ’ εις 
μάτην. Αυτοί είναι ευτυχείς καί δέν σκοτίζονται 
μέ τά ίδικά μας δάκρυα!»

— Τότε θά φροντίσω νά εδρω θεόν δ όποιος 
νά άκούη τούς στεναγμούς παντός ανθρώπου 1 
εϊπεν ό, Κλεομένης πλήρης πικρίας καί άγανα- 
κτήσεως. Καί ταϋτα είπών άπεχαιρέτησεν άπο- 
τόμως τον γέροντα, καί ήρχισε νά βαδίζγι ταχέως, 
χωρίς νά έξεύρη πού έπήγαινεν, διά νά έλαφρωθή 
ςί δυνατόν ή άναστατωμενη του καρδία. Μετ’ 
ολίγον εΰρέθη παρά τον Τίβεριν ποταμόν, και 
παρετήρησε μερικά πλοία άραγμένα εκεί. Ή ιδέα 
αμέσως τοΰ έρχεται εις τόν νοϋν — διατί νά μή 
κυττάξη νά έπιβιβασθή είς έν άπό αυτά καί νά 
ύπηρετήσιρ ώς ναύτης, διά νά κερδίση τουλάχι
στον τόν ναύλον του μέχρι τής ’Ελλάδος; Πλη
σιάζει λοιπόν εις έν πλοίον, τό όποιον εξεφόρτω
νε, καί προσφέρεται νά βοηθήσω εις την έκφόρ- 
τωσιν. Ένώ δέ είργάζετο έκεϊ, ήκουσεν άπό τούς 
άλλους δτι τό πλοίον αυτό μόλις ιίχεν έλθει άπό 
τόν Πειραιά, ’καί δτι θά ΐπιστρεψιρ μετ’ όλίγας 
ημέρας. Ή καρδία τοΰ Κλεομένους ήρχισε νά 
πάλλη με συγκίνησιν καί έλπίδα, ήτες ηύξήθη 
Ηταν ήκουσεν δτι εις άπό τούς ναύτας είχεν άπο- 
συρθή άπό τό πλοϊον. 'Εδώ λοιπόν ήνοίγετο μία 
μοναδική ευκαιρία δι’ αυτόν, άν μόνον ήδύνατο 
νά λάβη τήν θέσιν τοΰ ναύτου εκείνου!

Καθ’ δλην λοιπόν τήν ημέραν ο Κλεομένης 
είργώσθη τόσον λαμπρά, ώστε τό εσπέρας δ πλοί
αρχος τοΰ είπε νά έπανέλθη καί τήν έπομένην 
διά νά έργασθή. ’Εννοείται δτι ό παις ήλθε πρώ

τος το πρωί! Τήν μεσημβρίαν λοιπόν, ενώ οί 
άλλοι άνεπαύοντο, κατόρθωσε νά όμιλήσ$ Ιδιαι
τέρως μέ τόν πλοίαρχον καί τόν παρεκάλεσε νά 
τόν παραλάβγι ώς ναύτην. Ό δέ πλοίαρχος, άν 
καί έδίστασε κατ’ άρχάς ένεκα τής νεότητας τοΰ 
παιδος, συλλογισθεις δμως πόσον πιστώς εΐργάζε- 
το, εσυμφώνησε νά τόν πάρν).

At όλίγαι ήμέραι, αϊτινες έπέρασαν, έωσοΰ 
ετοιμασθή) τό πλοϊον διά τό ταξείδιον, ίφάνησαν 
είς τόν άνυπόμονον Κλεομένην ώς τόσοι μήνες 1 
Έπί τέλους όμως, τά πάντα ήσαν έτοιμα καί 
άραντες ήρχισαν νά καταπλέουν τά κίτρινα καί 
πηλώδη δδατα τοΰ ποταμού, προς τήν κυανήν 
θάλασσαν. Ή καρδία τοΰ ’Ελληνόπαιδος'1 έπαλλε 
μέ χαράν και έλπίδα· τό μέλλον τοΰ εφαίνετο 
τώρα ^οδινώτερον παρά πριν, θά εΰρισκε τήν 
Μύρτιν θά είργάζετο ολίγα έτη διά νά εξαγο
ράσει τήν άπελευθέρωσίν της, καί τότε πλέον θά 
έζων ελεύθεροι καί ευτυχείς εις τάς άγαπητάς 
των ’Αθήνας 1

— Γενοΰ μοι βοηθός, ώ ’Αφροδίτη I άνεφώνη
σεν ιστάμενος παρά τήν πρώραν, έάν ή Παλλάς 
ήναι ώργισμένη, σύ τουλάχιστον εσο ευμενής!

•—-Ποιον επικαλείσαι.αύτοϋ, παιδί; τόν ήρώ- 
, τησεν άποτόμως είς άπό τούς ναύτας. Οί Διό
σκουροι*  πρέπει τώρα νά ηναι οί προστάται σου, 
άφοΰ έγεινες ναυτικός,

* Σημ. Kacrtwp καί ΠολυΒίΰχης, ήμίίεοι, άφ’ ών ΰνομά- 
σβησαν καί ®ύο ΐίϊνμοι άστίρες.

— Ένόμιζα οτι ή ’Αφροδίτη ήτο ή θεά των 
ναυτών, ειπεν δ Κλεομένης, κάπως έντροπαλώς.

— Μπά! ή ’Αφροδίτη είναι διά τήν ξηράν, 
ήμεΐς ίδώ είς τήν θάλασσαν εχομεν τούς Διο- 
σκούρους!

Την αυτήν έσπέραν, άφοΰ έτελείωσεν ολη ή 
εργασία τοΰ πλοίου, καί οί ναΰται έκάθησαν μαζύ 
είς τό κατάστρωμα, εις εξ αυτών ειπεν

— «~Α, νά σάς είπώ, έπρεπε νά ήσθε μαζύ 
μου τό τελευταίου ταξείδι τό όποιον έκαμα άπό 
τήν Σιδώνα. Τίτο τό χειρότερον ταξείδι δπου 
έκαμα ποτέ μου. Είχαμεν μέσα απόσπασμα στρα
τιωτών, οΐ όποιοι συνόδευαν μερικούς δέσμιους· 
καί δλοι μας, καί στρατιώται καί ναΰται, έφοβή- 
θημεν τήν τρικυμίαν. Ήτο δμως έ'νας μόνον, 
δ όποιος δεν έδειχνε φόβον, καί αυτός ήτο φυ
λακισμένος. Αυτός έφαίνετο ατάραχος καί άν- 
δρεϊος, μάς έλεγε νά τρώγωμεν διά νά μή άδυ- 
νατήσωμεν, παρεκάλεσε τούς στρατίώτας νά μή 
θανατώσουν τούς δέσμιους, και μάς έβεβαίωσεν 
δτι άν κάμη έκαστος τό καθήκον του καί έχ^ 
πίστιν ε’ις τόν Θεόν, θά σωθώμεν άπό τήν κα
ταστροφήν.»
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— θεόν; θέλεις νά ειπης τούς Διοσκούρους! 
ειπεν άλλος ναύτης.

—"Οχι, εννοώ τόν θεόν, οστις έκαμε τά άστρα, 
καί αυτούς τους Διόσκουρους, και εδωκεν είς τούς 
ανθρώπους σοφίαν, ώστε νά διευθύνουν τά πλοϊά 
των συμφώνως μέ τά άστρα !

"Ολοι οΐ ναΰται (σήκωσαν τάς κεφαλάς των 
καί ίκύτταξα τόν όμιλοΰντα.

— Τότε λοιπόν εγκαταλείπεις τους πατρώους 
θεούς; άνεφώνησεν εις.

— Αδελφέ, δέν είναι νέος θεός αυτός προσσέτι 
δέ είναι παντοδύναμος και δύναται διά μιας νά 
ήσυχάση τήν θάλασσαν.

— Αλήθεια ;
— Ναι, και είς τέτοιαν τρικυμίαν όπου εΐμεθα 

τότε, διεφύγαμεν βέβαιον θάνατον καί έφθάσα- 
μεν όλοι άσφαλώς είς τήν ξηρών, καθώς καί μάς 
προεϊπεν ΐι Παύλος.

Καί έπειτα διά μακρών εζήγησεν είς αυτούς 
ό ναύτης ούτος, πώς διέσώθησαν τόσον θαυμα- 
σίως, καί πώς είχε πεισθή ότι ό θεός τού Παύ
λου (κείνου ήτο ό μόνος αληθής θεός, καί οτι όλοι: 
οί άλλοι θεοί ήσαν μόνον είδωλα άψυχα.

Οί άλλοι ναΰται τόν ήκροάσθησαν, μέ εκπλη- 
ξιν καί μέ ικανήν άγανώκτησιν, καταπολεμούντο; 
οΰτω τούς άγαπητούς των θεούς* άλλ’ αΰτος ήτον 
ό δεξιώτερος ναύτης καί δ δραστηριότερος με
ταξύ των, ώστε ειχον καί κάποιον σεβασμόν προς 
αυτόν. Τότε αίφνης ό πλοίαρχος τούς έκάλεσε 
διά μίαν υπηρεσίαν, καί ή δμιλία διεκόπη. Ό 
Κλεομένης όμως (θησαύρισε τούς λόγους αυτούς 
εις τήν καρδίαν του* τοΰ εφαίνετο, ότι αυτόν 
τον Παύλον τον εΰρισκε παντού, οπού καί άν 
(πήγαινε.

ΚΕΦ. Η'.

*

Ή Βαλερία έκώθητο εις τόν θάλαμόν της, 
περικυκλωμένη άπό δούλας, αϊτινες 3λαι ήσαν 
ένησχολημέναι εις τόν καλλωπισμόν της νεαράς 
των κυρίας* αΰτη όμως δέν εφαίνετο ευχαριστη
μένη με τάς υπηρεσίας των.

—Πόσον δυσάρεστα είναι αυτά τά Αθηναϊκά 
δωμάτια! άνεφώνησε μέ δυσθυμίαν εχει τόσον 
φως εδώ, ώστε^ τυφλώνεται κανείς. Καταβίβασε 
αΰτό τό παραπέτασμα, ΐπρόσθεσεν εις μίαν των 
δουλών.

—Καί δέν ευχαρίστησην διόλου άπό τό λου- 
τρόνμου, έξηκολούθησε* άφοΰ ή κυρά Μύρτις δεν 
έπέστρεψεν ακόμη μέ τά μΰρα 1

— Ή Μόρτες τό παίρνει πολύ επάνω της, 
καλή μου κυρία, ειπεν ή θαλαμηπόλος, ήτις τήν
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,(κτένιζε, και ή δποία είχε λόγους νά εχθρεύεται 
τήν άποΰσαν Έλληνόπαιδα.

— Νομίζεις, Φουλβία ; Είναι βέβαιον ότι τήν 
(συμπάθησα αυτήν τήν κόρην κατ’ άρχάς, καί 
ίσως το (νόησε.

—Μάλιστα, και καυχάται διά τούτο καί λέ
γει ότι ή κυρία της τήν έχει εις μεγάλην ανάγ
κην καί ίτι τό ίδικόν της γοϋσΐο ακολουθείτε 
είς τήν ενδυμασίαν καί τον καλλωπισμόν σας, 
κυρία μου, ειπεν ή Φουλβία μοχθηρώς.

Ή Βαλερία ερυθρίασε μέ οργήν. «*Α, ε’τσι ; 
καυχάται λοιπόν διά τήν ’Ελληνικήν της κα
λαισθησίαν, ε’Ι» Και ήρπασεν άνθοδέσμην τήν 
οποίαν τής είχε προετοιμάσει ή Μύρτις τήν 
πρωίαν καί τήν κατεπάτησε χαμαί, διότι άν ή 
Μύρτις έκαυχάτο διά τήν καλαισθησίαν της, βε
βαίως θά (κατηγορεί τήν καλαισθησίαν τής κυ
ρίας της.

Ή Μύρτις, πριν έξέλθη εις τήν αγοράν, οπού 
τήν εϊδομεν είς προηγούμενον κεφώλαιον, εΐχεν 
ετοιμάσει τήν Ελληνικήν ενδυμασίαν, τήν δποίαν 
επρόκειτο νά φορέση ή Βαλερία, ήτοι ένδυμα 
κροκοβαφές, ζώνην πεποικιλμένην μέ μαργαρίτας 
καί πέδιλα δμοίως (στολισμένα. Ή Βαλερία λοι
πόν τώρα ΐδούσα τό ένδυμα είπε με οργήν,

—Πώρε το άπ’ έδώ! Δέν θά το φορέσω σή
μερον. Έ, μά πώς μέ βασανίζεις μέ τό κτένισμά 
σου, Φουλβία I

—Λυπούμαι πολύ, κυρία μου, λέγει ή Φουλ
βία δολίως* άλλα βλέπετε, ή Μύρτις παρημέλησε 
τά μαλλιά σας, καί είναι ολίγον μπερδεμένα.»

—Έχεις λάθος! ειπεν ή Βαλερία άποτόμως, 
διότι (νοησεν ολίγον τήν πονηρίαν τής Φουλβίας.

—Εννοώ βεβαίως, χρυσή μου κυρία, όχι ότι 
δέν σάς (κτένιζε κάθε ήμέρ.αν, άλλ’ οτι σάς 
(στόλιζε τά μαλλιά κατά τόν Ελληνικόν συρμόν, 
διότι είναι ευκολότερος άπό τόν 'Ρωμαϊκόν.

— Δέν θέλω τόν 'Ελληνικόν σήμερον δ 'Ρω
μαϊκός τρόπος είναι επίσης καλός, ειπεν ή Βα
λερία.

Ή Φουλβία λοιπόν εφερε μικρών δέσμην τε
χνητών πλοκάμων (κατσαρωτ), καί αΰτάς τάς 
έπλεξε μέσα εις τάς τρίχας τής Βαλερίας τόσον 
(πιτηδείως, ώστε δέν διεκρίνοντο άπό τάς φυσι- 
κάς. Οΰτω δέ κατεσκεύασεν είς τήν κεφαλήν τής 
Βαλερίας xvpyor δλόκληρον ούτως είπεΐν άπό 
πλοκάμους, καρφίδας καί σειρήτια !

’Εκείνην τήν στιγμήν ή Μύρτις είσήλθεν, (δρώ
μενη καί κουρασμένη διότι είχε τρέξει άπό τήν 
άγορών. ηί ,

1 Γ (Ακολουθεί.)
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Μ AOFKAa.
προόπτσυ στενοχωρημένων. Άλλά και τούτο 
είναι πολύ δύσκολον πρώτον jisv διότι ή δορ
κάς έ^ει όζυτάτην όρασιν και οσφρησιν, δεύτε
ρον δε, διότι αί δορκάδες σχεδόν πάντοτε ζοϋν 
εΐς κοπάδια, καί όταν βόσκουν ή αναπαύονται, 
τοποθετούν πάντοτε φρουρούς, οϊτινες τούς εί-

Τό ύραϊον τούτο ζωον εΰρίσκεται κυρίως έν 
τζ Βορείω Αφρική. Είναι δειλόν καί ήσυχον,

Ή Αορχάς.

καί πάντοτε τρέπεται εις φυγήν, όταν προσόλη- 
θη υπο άλλου έωου. Είναι δε/οσον ταχυπους κα| πολλάκις βλέπει ό έπισκεπτόμενος τά μέρει
Α ΔοΛίτάί'. ΜατΛ nfitiivsr Απίπω όΐα τΑ αλί/» Ζωη· ......-λ-ή Δορκάς, ώστε άφίνει όπίσω όλα τά άλλα ζώα· 
καΐ 6 λέων και ή τίγρις δέν δύνανται νά τήν 
άρπάσουν, έάν δέν τήν επιτύχουν κάπου έί ά-

δοποιοϋν άν έ- 
πέλθη κανείς εχ
θρός· καΐ αμέσως 

ολόκληρον τό κοπάδι τρέ- 
^'πεται είς φυγήν, Έάν δέ άλλο μικρό

τερου καΐ άσδενέστερόν τι ζώον τάς 
έπιτεθή, αμέσως σχηματίζουν κύκλον, 
αί θήλεις και τά μικρά κατέχουν τό 
μέσον, γύρω δέ αύτων τάσσονται τά 
άρμενα,άτινα αποκρούουν τόν έχθρόν

μέ τά κέρατα των.
/Αλλο είδος δορκάδων εΰρίσκεται έν Συρία 

και ’Λραόία- έκεϊ τάς έχουν ως οικιακά ίωα,
, ; ι 

εκείνα τάς μικράς δορκάδας νά τρέχουν μέσα 
είς τούς δρόμους καί τάς αύλάς άφόοως.
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' ‘Ο σκύλος καί ή γάτα έκάθηντο μαζύ έμ- 
ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΑΛΛΕΩΣ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ. πρδς εΐς τήν φωτιάν είς τήν σάλα. Είχαν με- __  γαλώσει μαζύ, ώστε ήσαν πρώτοι σύντροφοί I Ήκουσαν λοιπόν τί εϊπεν ή κυρία καί τό— Τρίξε ίξω νά ίδήςάν έρχεται ό παπάκης, παιδάκι.

Είναι σκεπτική!

εϊπεν ή κυρία Αντωνίου είς τόν μικρόν της υιόν. Τό παιδίον έ.τρεξεν έξω καί μετ’ δ λίγο ν έπανήλθε λέγον* «"Ερχεται! έρχεται! 0ά τρίξω νά τόν απαντήσω !

— Πώς τούς λυποΟμαι αύτούς τούς Ανθρώπους ! εϊπεν ό σκύλος χασμώμενος.— Ποιους; εϊπεν ή γάτα, ή όποία -γλυφέ τδ πόδι της καί έπειτα έτριβε τδ πρόσωπόν της.
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— Να, τους ανθρώπους,— Γιατί; εϊπεν πάλιν ή γάτα.— Νά, γ^ατί. Για φαντάσου νά έχουν μόνον τά ’μμάτια τους διά νά καταλάβουν τίποτε. Σχεδόν δύο λεπτά τής ώρας πριν ’μι- λήστ) ή κυρά μας γ|ά τδν αφέντη, έγώ τδν έμυρίσθηκα πώς έρχεται, χωρίς νά τόν ίδώ καθόλου. Ένφ αύτοί πρέπει νά τόν ίδοΟν διά νά τόν καταλάβουν ί Ώς φαίνεται δέν αισθάνονται καθόλου μυρωδιά ί— Καί δμως έχουν τόσον μεγάλαις μύταις, εϊπεν ή γάτα.— Έπειτα καί όταν έχω συνάγχη, ώστε δέν δσφραίνομαι, πάλιν ά«ούω τόν αφέντη πολύ πρίν^τδν^άκούση ή κυρία. Έτσι, προχθές τήν νύκτα θά μάς έκλεπταν δλο τό σπίτι, έάν έγώ εΐχα άπ^ρώπου αύτιά, καί δέν εΐχα σκυλιού I— Πώς συνέβη αυτό; ήρώτησεν ή γάτα.— Δέν ήσουν έσύ έκεϊ;— .Όχι, είχα βγή κομμάτι έξω διά νά ανταμώσω μιά παρέα, εϊπεν ήγάτα.— Νά, έπεριμεναμεν, άν ένθυμήσαι, τόν άφέντη νά έλθη τά μεσάνυχτα, Έγώ έκοιμώ- μουν έπάνω, όταν ήκουσα μικρόν κρότον κάτω. Έγαύγισα. «Ησυχία I» έφώναξεν ή κυρία μέ θυμόν «εϊναι δ άφέντης σου!» Άλλ’ έγώ πάλιν έγαύγισα και έτρεξα κάτω, διότι ήξευρα καλά οτι δέν ήτον δ αφέντης· καί ή μύτη μου καί τά αυτιά μου μοΰ έλεγαν πώς εϊναι ξένος είς τό σπίτι. Καί πράγματι, καθώς έκα- τέβηκα, εϊδα έναν άνθρωπον δπου έφευγε άπό τήν έξω θύραν, τήν όποίαν εϊχε ανοίξει κάπως μέ ψεύτικο κλειδί, Ά, οί άνθρωποι εϊναι πολύ πίσω άπό έμάς τά σκυλιά !Έκείνην τήν έσπέραν, ήλθαν φίλοι τοΰ άφέντη νά τον έπισκεφθοΰν, καί ένφ έκάθηντο δλοι είς τήν σάλαν, δπου ήτο καί δ σκύλος καί ή γάτα, ένας εϊπεν «Τί νοητικό ποΰ φαίνεται αύτό τό σκυλί!»— Ναί, εϊπεν δ κ. ’Αντωνίου* καμμία φορά φαίνεται σχεδόν σάν τόν άνθρωπον νοητικό. Τί κρίμα δτι τά ζώα δέν έμποροΰν νά δμΐ- λοΰν σάν κ’ ήμάς. Πολλάκις τά λυπούμαι!— Οΰφ ! εϊπεν δ σκύλος πειραχθείς, είς τήν γάτα· τί όϊησι ποΰ έχουν αύτοί οί άνθρωποι! «Σχεδόν ’σαν άνθρωπος!» Αλήθεια; καί πο^ός τοΰ έζήτησε νά μέ λυπηθή ;

— Έ ! βλέπεις, έτσι τά βλέπουν αυτοί τά πράγματα. Εϊναι κατά τό πώς βλέπει κανείς τά πράγματα ! Ένας σκύλος προχθές μοΰ είπε, τί κρίμα δπου μέ έκαμεν δ θεός γάτα καί όχι σκύλον. Φαντάσου !

ΑΙ ΣΤΑΦΙΔΈΧ THE ΑΜΕΡΙΚΗΕ.

Τώρα δπου γίνεται λόγος περί της ίδικής μας 
σταφίδος εΐς τάς Ήνωμ. Πολιτείας, και υπάρχει 
ελπίς νά καταργηθή δ δασμός έπί της ’Ελληνι
κής σταφίδος, ίσως είναι ενδιαφέρον νά μάθητε 
τί παράγουν αΰταί αΐ Ήνωμ. Πολιτεΐαι άπό το 
είδος τοΰτο.

Τό κυριώτερον μέρος τών Ήνωμ. Πολιτειών 
ίπου καλλιεργούνται αΐ σταφίδες, είναι ή Καλι- 
φορνία. Καΐ η παραγωγή αύτών αυξάνει κατα- 
πληκτικώς. Προ τριών έτών ή ετήσια παραγωγή 
άνήλθεν εΐς τό ποσόν τών 500,000 λίτρων 1

Άλλά ή σταφις αΰτη δέν είναι ή Κορινθιακή. 
Τό κυριώτερον είδος αυτής είναι τό MovaxareJ 
(μοσχάτο), καί είναι πολύ μεγαλείτερον άπό τήν 
Ελληνικήν σταφίδα. Κατά μέσον 5ρον έκαστον 
έκτά-pior άμπέλων παράγει 71/ί τόννους σταφίδος. 
Ή σταφίς θέλει 10 ήμερας διά νά ξηρανθή. Έ
πειτα τήν μαζεύουν καί τήν βάλλουν εις δωμά
τια, διά νά «ΐδρώση,» καθώς λέγουν έκεϊ. Έ
πειτα έχουν πολλά κοράσια, τά όποια διαλέγουν 
τάς σταφίδας* αί μεγάλαι βότρυς (τσαμπία) δια
λέγονται χωριστά καί αποτελούν τήν 
ποιότητα, πωλοΰνται δέ προς φρ. χρυσά 9,50 τό 
κυτίον (20 λίτρ.). Τό υπόλοιπον της σταφίδος τό 
περνούν άπό μεγάλην μηχανήν, πολύ όμοίαν μέ 
άλωνιστικήν, καΐ έκεϊ άποχωρίζονται αΐ σταφί
δες άπό τρυς μίσχους, περνώνται επάνω εΐς με
γάλα κόσκινα, καί χωρίζονται είς δύο ποιότητας, 
εις μικράς καί μεγάλας. Πωλοΰνται δέ πρός φρ.
7—-8.75 τό κυτίον (20 λίτρων) κατά τήν ποιό
τητα. Ό γεωργός λαμβάνει άπό 30 —■ 35 λε
πτά τήν λίτραν διά τήν ξηράν άλλ’ άκαθά- 
ριστον σταφίδα, διά νά γίνη δέ μία λίτρα 
σταφίδος χρειάζονται δ1/^ λίτραι χλωρών στα- 
φυλών.Έπί τοΰ παρόντος ί> κτηματίας έκει λαμ
βάνει κατά μέσον ορον 2187 φρ. χρυσά το εκτά
ριου κατ’ έτος καθαρόν κέρδος. Άλλά μέ τοιαϋτα 
κέρδη, εννοείται ότι πολλοί ήρχισαν νά καταγί- 
νωνται εΐς τόν κλάδον τούτον τοΰτο δέ επεφερε

2ημ, Τί έκτάριον εϊναι ίσον μί ί0,0*0 «τράγωνικα μίτρα 
γαΧΙικά. 



ΜΑΙΟΣ, 1890 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1803
-την ϋψώσιν τίς αγοράς τών κτημάτων, ούτως 
ώστε τώρα έν έκτάριον γής κοστίζει άνω τών 
1250 φρ. χρυσών, ένφ προ τριών ετών ήδύνατό 
τις νά άγοράση οπού ήθελε άντι μόνον 125 φρ.

Έχουν όμως καϊ καλά μέσα προς άρδευσιν 
τών αμπέλων, διότι υπάρχουν πολλαι διώρυγες, 
αΐτινες φέρουν όσον ύδωρ θέλεις τις άντι δαπάνης, 
ήτις άναλογεϊ διά κάβε κτηματίαν περίπου 125 
φρ. τό έκτάριον κατ’ έτος.

ΠΏΣ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΝΙΚΗ» ΤΟΝ ΝΥΣΤΑΓΜΟΝ ΤΟΥ.

, δπερ είχε

Πρό τινων ετών έζη καλόγηρος Αμβρόσιος τό 
όνομα, δστις ητο πολύ νυσταλέος. Επειδή δέ δ 
κανονισμός τοΰ μοναστηριού του τόν ήνάγκαζε νά 
έξυπνα πάσαν νύκτα ε’ις τάς ενδεκα διά νά πα- 
ρευρίσκεται εΐς τό έωθινόν, εΰρισκε μεγίστας δυ
σκολίας μέ τόν ΰπνον του, καϊ ποτέ δέν ήδύνατο 
νά ίξυπνήση εγκαίρως.

Ό Πάτερ ’Αμβρόσιος ητο δμως άνθρωπος τοϋ 
καθήκοντος καϊ συγχρόνως άνθρωπος νοημων καϊ 
εφευρετικός. Κατεσκεύασε λοιπόν εΐς τό δωμά- 
τιόν του τέλειον σχεδόν ώρολόγιον 
και μέγα έ ξυπνητήρι ον, καϊ τοιουτοτρόπως έπί 
τινα καιρόν ήδυνήθη νά έξυπνη ακριβώς εις τάς 
ένδεκα. Έπειτα όταν ήρχισε πάλιν νά βαρύκ
αούν) επρόσθεσε καϊ δεύτερον ξυπνητήριον εις 
τό ώρολόγιον του. Άλλά καϊ τοΰτο βαθμηδόν 
κατήντησεν άνεπαρκές διά νά τον έξυπνη. Τότε 
λοιπόν ίπρόσθεσεν έπάνω εις τό ώρολόγιον ενα 
ψευδοκόρακα, ενα ψευδοπετεινόν καΐ ίν τύμπα- 
νον, όταν δε έκτυπα τό ώρολόγιον εν δέκα, τά 
δύο έξηπνητήρια έσήμαινον, δ κόραξ καϊ δ πε
τεινός εφώναζον και τό τύμπανον εκ αμνέ φοβέ
ραν αντάραν! Μέ αύτό τό επινόημα τά πράγ
ματα ΐπήγαν καλά επί τινας εβδομάδας καϊ δ 
Πάτερ ’Αμβρόσιος έξύπνα τακτικώς. Άλλά μετ’ 
ολίγον ήρχισε νά εξακολουθώ κοιμώμενος μέσα 
εΐς αυτόν τόν θόρυβον τοΰ ωρολογίου ί Πας άλλος 
άνθρωπος βεβαίως τότε θά άπηλπίζετο. Οΰχι 
όμως και δ Πάτερ Αμβρόσιος, 0θεν προέβη αμέ
σως καί είς άλλο επινόημα.

Κατεσκεύασεν όφιν, οστις εϊχεν εντός του μη
χάνημα διά τοΰ δποίου είς τάς ίνάεχα ακριβώς, 
ώρθοΰτο καϊ έσύριζεν εις τό αυτί τοΰ καλογήρου* 
α Χσσσσήκω 1 »

Μέ τόν όφιν λοιπόν αυτόν έπερασε καλά δ Αμ
βρόσιος άρκετόν καιρόν, καϊ ήρχισε νά κολακεύη 
τόν εαυτόν του δτι έπϊ τέλους είχε κατανικησει 
τόν νυσταγμόν του. Μίαν ήμέραν δμως άνεκάλυ-

ψεν οτι εΐχε καΐ άλλο σφάλμα—την τ«μπε^νά ! 
Έξυπνα μέν, άλλ1 επειδή δέν έσηκώνετο αμέσως, 
πάλιν τον επερνεν ί» ύπνος, Άπεφάσισεν άμέσως 
νά διόρθωση τό πράγμα.

Έκρέμασε λοιπον απάνω της κλίνης του σα- 
νίδιον οΰτω πως, ώστε δευτερόλεπτα μετά τινα τόν 
θόρυβον τοΰ ωρολογίου, τοΰ κόρακος, τοϋ πετει
νού και τοΰ όφεως, αύτό τό σανίδιον επιπτεν έ
πάνω εΐς τά πόδια του, διά νά τόν έξυπνήση 
καλώς. Καΐ δ καΰμένος δ καλόγηρος έσηκώνετο 
καΐ κατέβαινεν είς τό έωθινόν, χωλαίνων και μέ 
τά πόδια του μαυρισμενα άπό τά κτυπήματα 
τοΰ σανιδιού I

Άλλά πάλιν ή φύσις τόν έγέλασε! Κατήν
τησε νά συμμαζεύή τά πόδια του εΐς τόν ύπνον 
του άκόμη, διά νά μή κτυπηθή άπό τό σανίδιον! 
Και εννοείται δτι ύπ’ αυτούς τους ορούς δέν ΐξυ- 
πνοΰσε πλέον!

Ά, τότε ή άγαθή ψυχή τοΰ Πάτερ Αμβρο
σίου έθλίβη βαθέως και άπεφάσισε νά μετέλθη 
ετι αυστηρότερα μέτρα κατά τής άνυποτάκτου 
φύσεώς του ;

Έλαβε λοιπόν σχοινί ον καΐ τό έδεσε εΐς μη
χάνημά τι, Τήν άλλην άκραν τοΰ σχοινιού έδενε 
κάθε εσπέρας εΐς τήν χεΐρά του· δταν δέ έσή- 
μαινε τό ώρολόγιον ενδεκα, δ κόραξ καϊ δ πετει
νός εφώναζον, τό τύμπανον έκρότει, δ όφις έσύ- 
ριζε, τό σανίδων επιπτεν έπάνω εΐς τά πόδια 
τοτ, καϊ τό σχοινίον έιχαζεύετο άπό τό μηχάνημα 
καϊ έσυρε τόν Αμβρόσιον άπό τήν κλίνην του f 
Έδώ άς τον άφήσωμεν τόν καϋμένον, διότι έάν 
μέ τόσους περισπασμούς δέν κατώρθωσε πάλιν νά 
έξυπνη διά τό εωθινόν, έμπορουμεν μετά βεβαιό- 
τητος νά εΐπωμεν ότι ή έπιχείρησις πρέπει νά ήτο 
φυσικώς αδύνατος 11

ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΣΠΗΛΑΙΟΝ.

Εΐς τό Άοελσβεργ της Επαρχίας Καρνι- όλας, έν Αυστρία, ύπάρχει περίεργόν τι σπήλαιον, τό όποιον όλοι Επισκέπτονται όσοι ταξειδεύονν άπό Τεργέστης είς Λάΰ- βαχ. Εντός τον σπηλαίου τούτου εύρέθη 0 Πρωτειίς, παράδοξόν τι ζώον, κατά τό ίίμισυ ιχθύς καί κατά τό ίιμισυ έρπετόν, δπερ πολλών αΐσθησιν παρηγαγε μεταξύ τών φυσιολόγων. Τό ζώον τοΰτο έχει χρώμα σχεδόν τοΰ άνθρωπίνον σώματος* είς τό μέρος δπου έχει ό ιχθύς τά βράγχη του, τούτο έχει ώσεϊ μικρούς κλάδους, τοΰ χρώ
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ματος καϊ τής συστάσεως τοΰ κοραλλιού. Δύναται νά άναπνέη έπίσης καλά. καϊ έντός τον ϋδατος και έκτός αΰτοΰ* εύρί- σκονται δέ τά ζώα ταΰτα πολυπληθή εΐς τό βάθος σκοτεινών υπογείων πηγών.Εΐς τό σπήλαιον εισέρχεται τις διά τίνος μικρός όπής εΐς τινα κρημνόν. "Αμα εΐσ- έλθη τις, εϋμίσκεται εΐς διάδρομον μακράν και στενόν, καΐ μέ μεγάλην δυσκολίαν προχωρεί κρατών την χεϊρα του οδηγού. Τέλος ό δρόμος γίνεται πλατύτερος, καϊ κάμπτων γωνίαν τινα εύρίσκεται άπρο- σδοκήτως ένώπιον μεγαλοπρεπούς θεάματος. Φαντασθήτε μίαν αίθουσαν έχου- σαν μήκος 91 μέτρων καϊ ύφος 30, καϊ μέ βόλον άπαστράπτοντα μέ ώραιοτάτονς σταλακτίτας. Νομίζετε οτι βλέπετε έδώ τούς κίονας περικαλλούς κτιρίου, έκεΐ τούς μακρούς καϊ άρμονικούς κλάδους με- γαλοποεποΰς δένδρου. Τά φώτα τά όποια ο οδηγός άνάπτεει εΐς διάφορα σημεία τού σπηλαίου παράγουν μυρίας άντανακλά- σεις έπί τών σταλακτιτών, εΐς τρόπον ώστε νομίζει τις δτι ό θόλος είναι πεποικιλμέ- νος μέ άδάμαντας.Ή μεγάλη αύτη αίθουσα ένομίζετο άλλοτε δτι άπετέλει τό σύνολον τού σπηλαίου, άλλά κατά τύχην πρό τινων έτών εΰρέθη άνοιγμά τι εΐς ένα τών τοίχων θύτης, καϊ άνεκαλύφθη μακρά σειρά άλλων δωματίων έντός τού βράχου, έκτεινο- νομένων έπϊ διάστημα άνω τών 3 χιλιομέτρων.Εισερχόμενος ό περιηγητές εΐς τό άνοιγμα τούτο άρχίζει νά καταδαίνη κλίμακα τεχνητώς λαξευθεϊσαν εΐς τόν βράχον. Μετ’ ολίγον καταφθάνει εΐς ποταμόν, ζέοντα ήσύχως εΐς τόσον βάθος ύπό τήν έξωτερικην έπιφάνειαν της γης. Ή σειρά των νέων δωματίων παρουσιάζει όλονέν νέας καϊ ποικίλας έκπλήξεις. Νομίζει τις δτι όνειρεύεται τό σπήλαιον τού Άλαδδϊν εΐς τάς «Χιλίας καϊ Μίαν Νύκτας.» Εΐς έν σημεΐον της πορείας, ό περιηγητές νομίζει δτι βλέπει έκτεινόμενον έμπρο - σθεν του καϊ άνακόπτον άποτόμως τόν δρόμον τον, λεπτότατον παραπέτασμα έκ λευκοτάτης δαντέλλας. Πλησιάζων τό έγγίζει, καϊ εύρίσκει δτι. ήτο όπτικη άπά- τη, προξενηθεϊσα ύπό της πανταχόθεν άντανακλάσεως τού φωτός τών λαμπάδων της συνοδείας.- Περαιτέρω ύπάρχει θρό

νος θαυμασίως κατειργασμένος, άχημα- τισθεϊς άπλώςύπό τών σταλακτιτών* ου- τος, καλείται όΝυμφικός Θρόνος."Απαξ τού έτους δίδεται έσπερϊς εΐς τό θαυμάσιον τούτο σπήλαιον, καϊ δυνασθε νά φαντασθήτε δτι καϊ εΐς τά πλουσιω- τατα παλάτια ούδέποτε εΰρέθη τόσον λαμπρά καϊ μεγαλοπρεπής αίθουσα δι* έσπε- ρίδα, δσον τό άπλούν καϊ γνήσιον τούτο έργον τής Φύσεως.Περί τού ύπογείου έκείνου ποταμού πρέπει νά προσθέσωμεν δτι περίεργα πειράματα εγειναν έπ’ αύτού. Έρρίφθησαν λ. χ. έντός αύτού σανίδια καϊ άλλα ξύλα σημειωμένα, καϊ ύστερον άνεφάνησαν έπϊ τοϋ ποταμού Οϋντς. παρά τήν Πλατίναν, εΐς σημεϊόν τι δπου ό ποτημός ούτος έκ- ρέει άπό τινας βράχους. Άγνωστον είναι άκόμη, άν 0 ύπόγειος ποταμός ήναι ό αύτός μέ τόν Οϋντς, ή έάν οί δύο οϋτοι ποταμοί έχουν βραχίονά τινα κοινόν.
ΠΟΙΚΙΛΑ-

— Μεταξύ τ&ν σιδηροδρομικών υπαλλήλων έν Αγγλία 
ααΐ Σκωτία υπάρχουν 11,230 οίτινες απέχουν εντελώς από 
μεθυστικά ποτά.

—"Ενεκα τής μεγάλης δυστυχίας κα'ι των στρατιωτικών 
βαρών έν ’Ιταλία, αποδήμησαν πέρυσιν ίξ αυτής σχεδόν 
300,000 άνθρωποι.

—’Εν ’Ιαπωνία τό 1714ύπήρχ*ν 394,77 είδωλολατρικοϊ 
ναοί. Πρό δύο Si έτών γενομένης άπογραφής εύρίθησαν μόνον 
57,842 ! Τόσον ταχέως καταρρέει ή είδωλολατρεία I ,

—Αμερικανός νομισματολόγος^σχε τήν ευτυχίαν νά ανά- 
καλΰψή Εν σπανιωτατον νόμισμα. Κατά τό έτος 1804 έκοψαν 
αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής 4 μόνον αργυρά τάλληρα 
Τούτων τά τρία περί ήλθαν άπό πολλών έτών εις χείρας, αφ’ 
ων δέν ήτο δυνατόν νά φύγουν πλέον τό Βέ τέταρτον ενομί- 
ζετο άπολεσθέν, Άλλ’ εσχάτως άνεκάλυψεν αυτό ό βοκτωρ 
ΈΒουάρδος Βάλτερ έν Άγίιρ Παΰλω εΐς χεΓρας Νορβηγού 
τίνος αγρότου, οστις τό έφύλαττεν εΐς μίαν κάλτσαν κα'ι τό 
ίπώλησεν είς αυτόν άντι 150 ταλλήρων. Ή σημερινή 6μως 
άξια αύτοϋ διά νομισματολόγον Αμερικανόν ανέρχεται είς 
800 τάλληρα !

ΙΕΡΟΓΡΛΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΪΪ

1. Διατί πρέπει νά χαίρη 0 χριστιανός κατ’ εξοχήν ;
2. Πως συνέβη ώστε i Χριστός νά ταφή είς μνήμα, εις τό

όποΓον κανείς άλλος δέν εΐχε ταφή;
3. Ποΐαι φυλαΐ τοΰ ’Ισραήλ ΙΒωκαν βασιλείς εΐς τόν ’Ισραήλ

καϊ τόν 'Ιούδαν ;

—■ Ata τής νέα$ τών οι
κιών έπί τ^ς όδαΰ Σταδίου, τόγραφεϊόν 
μ.ας έχββ τώρα τον αριθμόν «5SO 
'Οδός Σταδίου. »

« Παώεκ&χ> Λιηγημάτων^» 8 κατ' ίτος, ίν Ελλάδι 4ο λεπτ. iv rff ’.Εξωτδριχΰ 60 λεπτ.
- ; Έν Άόήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου των καταστημάτων jyiESTH ΚΑΝΧΤΛΝΤΙΝΙΔΟΤ 1890.-2102.


