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0 ρ ο ς  τ Α ν  Ε λ α ίω ν .
Τοΰτο 70 όρος συχνάκις ήξειώδη τής παρουσίας τοΰ Σωτή- 

ρος μας, καί οτε έπισκεπτετο «την Ιερουσαλήμ, κατά το 
φαινόμενον δεν έσυνήθειζε νά μέν η εκεί, άλλ’ άπερνοΰσεν εις το 
σιμωτινόν χωρίον τής Βηθ ανίας , άπέχον σχεδόν δύο μίλια, 
καί μετ’ έπειτα επάνω εις τοΰτο το όρος, όπου έφιλοξενεΐτο 
άπο μίαν ευσεβή καί πλούσιον οικογένειαν, τήν όποιαν έσέβετο 
ύκεέρολικά. Υψώνει τήν άμμώδητου καί ξηράν κορυφήν 
πςός Ανατολάς τοΰ χειμάρρου τών Κέδρων κατ’ εΰθεΐαν , 
καί άπ’ αντίκρυ τής πόλεως δεξιοθεν έιναι κρημνώδες , καί 
υψηλότεροι άπο κάθε άλλο μέρος, εις τρόπον ώστε άπό τήν 
κορίβην του έμπορεΐ τις νά έπισκεφθή τό θέατρον τών κτηρί
ων καί δρόμων τής Ιερουσαλήμ , καθαρώτατα. Επάνω εις 
τόν ίδιον λόφον , καί πλησίον δρόμου όσης οδηγεί άπό 
τήν ΐείουσαλήμ είς τήν Ιεριχώ ήτον τό χωρίον Βηθφαγή 
σιμά ti'i τήν Εηθανίαν. Εκεΐ οί Μαβηταί έστάλθησαν δια ιό 
«νβρι&ν εϊς τήν αείμνηστον περίστασιν ό'τε ό Κύριός μας έπι- 
οκέφΐη τήν υστέραν φοράν τήν άνομον μητρόπολιν της Ιου
λ ία ς .— όταν τοΰ έφέρθη έκάβησεν επάνω του , καί έκίνησε 
Όρ'.α'Λ ε̂υων πρός τήν πόλιν. Καθώς εσίμωσε ή μεγαλ.οπρ,έπεια 
και επαρσίς τις έδείχθη, άλλ’ είς τόν Σωτήρα μόνο; έφανη 
ώς μία μελαγχολ.ική σκηνη'. Τήν είδε μολυσμένην άπό.φρικτά 
εγκλήματα, καί τό τρομερόν καί εκδικητικόν Ουράνιον νέφος 
κρεμάμενον επάνω άπό τήν λαμπρότητά της, έτοιμον νά τήν 
συντρίψη καί νά τήν γεμίση άπό φρικτήν έρημίαν, ένταυτώ 
ένθυμήθη τήν δόξαν τήν οποίαν είχεν άπό πολλάς γενεάς, τά 
Ίεράτης προνόμια, τό άγιόν της όνομα καί εκλαυσε διά αυτήν. 
(  Αουκ: ιθ. 4 1· )

Καί ώς ήγγεισεν, ΐδών τήν πόλιν, έκλαυσεν επ’ αύτη.
42 . Λίγων. Οτι εί εγνως καί σΰ, καίγε έντη ήμερα σου ταύ- 

-τη, τά πρός εΐρήνηνσου" νΰν δέ ε'κρύβη άπ’ όφθαλμώνσου.
43. ό τ ι ήξουσιν ήμέραιεπίσέ καί περιβαλοΰσιν οί εχθροί- 

σου χάρακάσοι, καί περικυκλώσουσίσε καί συνέξουσίσε πάν- 
το&εν.

44· Καίέδαφιούαισε, καί τά  τέκνα σου έν σοί" κάι οϋκ άφή- 
σουσιν έν σοί λίθον έπί λίθω. ΑνΟ’ ών οϋκ βγνως τόν καιρόν τη; 
έπ-.σκοπής σου.—·

Πλησίον της κορυφής τοΰ ίδιου λόφου, άνέβη μέ μεγαλή- 
τερον θρίαμβον συντροφευμένος άπό Αγγέλους οίτινες ήγάλ- 
λοντο, κάι έκάθησεν έκ δεξειών τό θρόνου τοΰ Τψίστου. 
Επάνω άπό τό Βοριώτερον μέρος τής Αμωρίας άκριβώς μετα- 
ζύ τοΰ Κέδρου κάι τους πρόποδας τοΰ όρους τών Ε/.αιών, δεί
χνεται είς τόν ταξειδιώτην ένα μικρόν μέρος γης, i y o  τί~ 
τραγονικών ποδών περίπου στενοφυτευμένον μέ ελαίας. 
Προσέτι λέγουν ό'τι εϊς αυτό έιναι τό περιβόλι όπου έίύχνα

ζεν ο Ιησοΰς με τους άποστόλους του, κάι όπου έμβήκε τήν 
νύκτα προ τοΰ θανάτουτου, κάι άγωνιζόμενος, προηύζατο κάι 
εδεήθη κλαίων καί όδυρόμενος, ετι κάι ό κήτος ό γεθσημανή, 
ό'που μιαρός ’Ιούδας τόν έπαράδωσεείς τό σκότος τής νυκτός. 
Καθώς άπό τήν κορυφήν τοΰ όρους τών Ελαίων Οεωροΰντες 
πρός δυσμάς βλέπομεν τήν ’Ιερουσαλήμ, οΰτω στρέφοντες 
άπό τό άλλο μέρος έξανοίγομεν τ;ερισσότερον. Πρός Ανατο- 
λάς φαίνεται ή έρημος τής Ιεριχώ, κάι κάτω πρός Νότον ε
κείνη της Ίουδαίας. Ακόμη περαιτέρω ολίγον δεξιοί)εν φαί
νονται τά άκίνητα ΰδατα τής Νέκρας Θαλάσσης τά όποια 
σκεπάζουν τά έρύπεια τών Σοδόμιβν κάι Γομορρών, κάι πέ
ραν τοΰ Ίορδάνου , άντίπεραν τής ’Ιεριχώ, τά όρη «κ τών ό
ποιων ό Μωΰσής ίξάνοιξε τήν γήν της ίνπϊγγελίβς.

ΑΔΑΜΑΣ.

Α ι ά λ ο γ ο ς  μ ε τ α ξ ύ  π α τ ρ ό ς  κ α ί  υ ι ο ί .

Υ; Ιϊάτερ, ποΰ εΰρίσκ^νται οΐάδάμαντες ;
Π: Οί περισσότεροι φέρονται άπό τάς Ανατολι/.άς Ινδίας, 

καί αϊτό τό Βρεσίλιυν της Μεσημβρινής Αμερικής.
Υ: Τους ,εύγάζουν άπό Υπονόμους;
Π Μάλιστα ώς έπί τό πλεΐστον και είς μίαν μόνην ύπό- 

νορ.ο% τών Ανατολικών Ινδιών, λέγουσιν ό'τι έδούλευαν μίαν 
φοράνβο χιλιάδες άνθρωποι.

Υ: Καί πώς τους ευρίσκουν ;
Π: Ιρέπει νά έξεύρης ότι δέν τους σκάπτουν άπό κάθε βαθεΐ- 

αν ΰτόνομον, καθώς τά άλας κάι τόν κασσίτερον. Πρώτον 
έξετά'ΰυν την γήν, κάι όταν πληροφορηθοΰν ή κρίνουν πιθανόν 
ότι ότάΛος έμπορεΐ νά περιεχη άδάιχαντας άρχινοΰν νά κτί
ζουν ιέ πηλόν έ'να είδος δεξαμενής είς ενα σιμωτεινόν τόπον, 
μέσα εϊς τήν οποίαν αί γυναίκες κάι τά πεδία μεταφέρουν τό 
χώμοτό όποιον οί διορισθέντες άνθρωποι έσκαψαν.

Ττεμέτόνερόν άναλύούν τό χώμα’ συντρίβοντες τους 
βώλος, κάι άφίνοντες νά τρέξη ό έλαφρότερος κονιορτός.

Τάάπομείναντα μικρά λιθάρια, κοσκινίζονται με προσοχήν, 
κάι έειτα έξετάζονται είς το φώς τοΰ Μεσημεριού, έκεΐνοι 
οΐτινί είναι συνηθεισμένοι είς τά τοιαΰτα γνωρίζουν τους ά- 
δάματας άπό τήν άφήν των.

ΥΛοιπόν οί άδάμαντες εϋρίσκονται πάντοτε σκάπτον τες;
ΠΟχι ιδου σέ λέγω κάτι τ ί περί τοΰ τρόπου τόν όποιον 

μεταμρίζονται είς το Βρασίλιον.
Εί τον Γιτονχο'νχα ποταμόν, εϋρίσκονται τά πλειστα. 

Οί έρϋται τών υπονόμων, έμποδίζουν κατά πρώτον τό τρέξτ 
μον ποταμού μέ ένα τείχος συνθεμίνον άπό πλήδος σακκια
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άμμου. Στενοχωρούμενον λοιπόν το ύδωρ ξεχειλίζει, ή λάσπη 
τοΰ πρ ίμ ο υ  ξεπλύνετε, καί ή γη άπο τήν όποιαν περιδένουν 
νά εύ’ρουν άδάμχντα; σκάπτεται, και μετακομιζεται όια να 
πλυθη καί να ,έξετασθη. Τοΰτο κάμνουν μέ μεγάλην προ
σοχήν.—

ΙΙεριπλέον κτίζουν μίαν σκηνήν σκεπασμενην απο καλαμια, 
καί τήν διαιρούν μόνον εις τόπου; οπού στέκονται και owTps- 
βουν οί Μαΰροι όταν έργάζωνται. Υποκάτω άπο τούτην, απο 
τό εν άκοον έως το άλλο, κάμνουν ώστε να τρενη ένας χε;- 
ρεΐθρον. Εις κάθεπλάγι έχουν ξύλινα αγγεία τό καδέν μίας 
πήχεος πλάτους. Εις κάδε εν εύρίσκεταί ένας ’Μαύρος δοΰ- 
λος , μέ ένα ξύστρον γινόμενόν επίτηδες. Τό χωμκ το όποιον 
έχουν vs εξετάσουν , ανακατώνεται εις το ξΰλινον άγγείόν άπο 
τό ήμισυ ένός κοίλου /.άϋε φοράν , και τό ΰόοιρ χύνεται εις 
καθένα τούτων ήσύχως. Ενταυτώ κάθε μαύρος ·χέ τό ςύστρον 
του απλώνει τό χώμα μέσα εις τό νερόν, έ'ως όποΰ νά πλυ- 
θη καλώς, τό όποιον καταλαμβάνουν όταν τό νερόν εύγάίνει 
καθαρόν. 'Γο'τε ό ,"  απομένει είναι άμμος άνακατομένη μέ 
μικρά χαλίκια. Αί μεγάλαι πετραι μέ τό να μην αξίζουν τί
ποτε ρίπτονται έξω, καί μόνον μεταξύ τών μικρών ελπίζουν 
νά εύοουν άδάααντας.

όταν ένας μαΰρος εύρη κανε'να, παρευθΰς κτυπα τάς χεί
ρας του, διάνα ειδοποίηση τούς επιστάτας’ αύτός τότε [ϊα
στών τας τον μέ τόν άντίχειρα καί δάκτυλόν του, τόν δείχνει είς 
αυτούς καί εκείνοι τόν ρίπτουν είς μίαν λεκάνην ΰδατος. Ολα 
λοιπόν όσα εύρίσκονται κάθ ημέραν φέρονται είς τόν μέγιστον 
έπίτροπον ό'στις τά ζυγειάζει, καί καταγράφει είς έν βιβλίον, 
τό βάρος καί τήν ποσότητα.

Καμμίαν φοράν τυχαίνει ώστε ένας μαύρος νά cfc; έναν 
άδάμαντα μεγάλητερον άπό τούς συνήθεις, καί έάν ούτος 
ήναι ι -  f 24 της ούγγίας, αυτήν τήν ημέραν είναι ό πλέον 
ευτυχής. Τον στεφανώνουν μέάνδη, και τόν συντροφεύουν εις 
τόν έςουσιαστήν το;ν ό'στις παρευθύς τόν πληρώνει όσον αξίζει 
ή έλευθερίατου και τόν ελευθερώνει. Εάν οί μικρότεροι ά&ίααν- 
τες υπερβαίνουν προςδι&οισμένα τινά μεγέθη ακόμη κά τότε 
δίδωνται βραβεία.

Α ν α π λ η  ρ ω τ ι κ α ί ε ι δ ή σ ε ι ς  π ε ρ ί  τ ο ΰ Λ δ άμ α' τ ο ς.

Οί άδάμαντες ήμποροΰν νά κοπούν κάι νά λειανθοΰνμόνον 
τρίβοιντέ; τους τον ενα μέ τόν άλλον, ή καλλιότερα μέ ήν βο
ήθειαν τής κονεώς των. Ενίοτε κόπτωνται μέ έναλεπον ση- 
δηροΰν πριόνι, τροχισμένον άπό τήν κόνιν τοΰ άδάμντος. 
Αυτή ή τέχνη αγνοεί ίο έ'ως είς τά i4 y^ , κάι άκολούθ ως ά πα
λαιοί όέν έόύναντο νά γνωρίζουν τήν μεγάληνίλάμψιν το, κάι 
τοΰτο κρέμαται ακόμη είς τήν τέχνην τοΰ δεσίματος.

Η χρήσις τοΰ άδάμαντος ώς’πολυτιμος λίθος, είναι άκετά 
γνωστή. ΓΙεριπλέον τόν μεταχειρίζονται διά νά κόπτου τούς 
ύαλους, δια άξονα τών τροχών εις τά ωρολόγια, καί ιά νά 
καθαρίζουν μέ τήν σκόνην του άλλους.

Τό ζύγι τοΰ άδάμαντος παρασταίνετε εις 24 της οϋγία;, 
καί κάθε έν 1 4 τον. διαιρείται είς 4, κόκκνους σιταριού, [.ατά 
τόν Ιακόβσιον ή άνήκουσα τιμή ένός άξέστου αδάμαντο^στις 
ήμ-ορει νά μεταχειρισθτ; ώς πολύτιμος λίθος είναι 2,ΐίτρ: 
τσερλ: διά τόν πρώτον κόκκον σιταριού και ,ή ■ τιμη'σ< αύ-
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ξάνει άναλόγως ώσάν κάι τό ζύγιτου. Ού'τωή άξία ένος) 
ξοΰ άδάμαντος, ένός κόκκου σιταριού έιναι λιτρ, 8— J 
κόκκων, λ: 3 ϊ —  δέκα, Αίτρ: 8οο. είκοσι, Αίτρ: 3, 2οο- 
καί πενήντα κόκκων Αιτρ: ao,ooo.

Αί υπόνομοι τοΰ Βρασιλίου κατά τό παρόν προμηθεύουν π 
Ευρώπην άπο άδάμαντας περισσοτέρους τών Ινδιών καί τ<
Βορνέου.

Μεγάλοι άδάμαντες έιναι διόλου σπάνιοι. Εϊς τό Βόρνε- 
έχει εναν ό Ραγιάς Μάτταν, οστις ζυγιάζει κόκκους, όΚι 
βερνήτης τής Ραταβίας τοΰ επρόσφερεν ιϋο,Ο οΟ  ίντηΛ 
καί δύο μεγάλα πολεμικά πλοία, άλλ’ αύτός τάάπέρρειψρ 
0  Αδάμα; τον οποίον ό Βασιλεύς τής Ρωσσίας έχει είς * 
σκήπτρον του είναι ώσάν ενα αύ’γόν περιστερά; ζυγιάζει ij 
κόκκου;, ;·-κί προτήτερά ήτιόν ένα άπ·'. τά ό’μματα, Βραχρ 
χοΰ. τίνος ειδώλου. Η Αυτοκρατόρισσα Α Κατερίνη έπλήοκ 
διά τοΰτο 4 i 6 j«QO ούστη?«.α καί μίαν έrrv:ciocv ητληρομήν ιδ 
οοο περίπου δυστήλων. 0  κάλλιστος άδάμα,ς ϊ 3  ̂ j 2 4 »  
άξίζειΑ : 1 3 ο,οοο καί τώρα στολίζει τόν μάνικα τής σπΑι 
τοΰ Βασιλέος της Γαλλίας.

Επαινείται κατά πολλά άπο τόν Χάουί μέ τήν συνήθητ» 
ευγλωττίαν, λέγων ότι ό Αδάμα; μ’ όλον όποΰ ώς έχί τό.πλε:· 
στον είναι άφ’ έαυτοΰτου χλωμό;, αύνχται όμως νά θά'χβώο·!) 
τούς οφθαλμούς, μέ τά λαμπη.ρά καί άστεία του χρώματα 
τά οποία δέν είναι σταθερά άλλά κρύπτονται κα*. ταχέως πρι 
βαίνουν.

ΖΗΛΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΓΡΑΦΩΝ. !

Χωρικός της άπό τήν κώμνην Κόρκ, ίμαθιν ότι έύγέν’ · 
τις είχε μίαν τών ίερών Γραφών είς τήν ίέρνιδα γλώσσ» 
καί τόν έπαρακάλεσε νά τήν είδη. Τον ήρώτησε λοιπόν rtiif 
ήμποροΰσε νά δανεισθη τήν Νέαν διαθήκην τής Γλώσσης τα: 
Ο αρχών τοΰ άπεκρίθη ότι δέν έδύνατο νά εΐρή ά'λλην αί* 
δια λόγου του, ου τε τόν έμπιστευέτο νά-τοΰ τήν δώση δι̂ > 
αντιγράφη. Ποΰ θένά εύρη; τό χαοτίον; τον ήρώτησεν ό *  
χ.ων, « Εγώ »ί\ω  τόάγοράσει. » Καί τά κονδύλια καί τήν *  
λάνην..« Καί εκείνα" άπεκρίθη. Καί εϊς τ ί τόπον στο·/άζεσι 
νά τό άντιγράψης; Εϊς ένα άπό τούς κορώνα; σόυ, ϊδν ή ί  
μιοτησα; μέ συγχοιρήσνϊ θέλωέ'ρχεσθαιάφοΰ τελειώσω'το εργοι 
μου και να αντιγράφω μέρος τήν νύκτα. Ο άρχων τόσον έξεπλί 
γει άπο τον ζήλον του, ώστ* τοΰ εδωσε καί τόν τόπον καί ιί 
Οιο; διανά άν τιγράφη.0  άνθρωπος ούτος εύρέθη πολλά ισχύ:!- 
γνωμών ετελειωσε τόέργοντου καί έκαμε ένα άντίγραφον 
ΛέαςΔιαθήκης ιδιόχειρός του. Παρευθύς εις άνταμοιβην p  
τυπομένη τοΰ έδόθη , καί ή χειρογραφθείσα έστάλθη εις 
εξοχον Πρόεδρον τής έν Βρετανία καί παρ άλλογενέσιν έταιρ«ί!> 
τής Ιεράς Βίβλου, ώ ; υπόμνημα τοΰ πόθου τών ίβΐίνίων a! 
τήν γνώσιν τών Γραφών.

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΑΝΗΡ.

0  έλλιοτ, άποστολο; τών ΐνδών τής Αρκτικής ΑμερίΜί· 
ών ογδοη κοντού της καί εις τήν ϊδί«ν ημέραν τοΰ θανάτουτο'-ΐ 
τόν ε id αν μερικοί όποΰ έδίδασκεν τό άλφάβητον ένός ΐν<)0." 
νήπιου απο τό πλαγί τής κλίνης του! « Διατί δέν απέχεις Tiaf*



πλέον άπό τυιούτους κόπους; ■' τόν ειπεν ένας φίλος. » Διότι, » 
άπεκοίθη ό σεβάσμιος γέρον, * έπαρακάλεσα τον Θεόν να μέ 
κάαη ώοέλιμον είς τόν κόσμον, και αύτός είσήκουσε τήν προ- 
σευχήν μου. επειδή, τώρα όπου δέν έμπορώνα διδάδκω, μέ δί
δει άρκειην δύναμιν δια να όίχνω τό άλφάβητον τοΰ πτωχοΰ 
τούτου παιδίου.

ή χοΡΔή.
Δυστυχές τι χωλόν παιδίον έζητζισε ενός άρχοντος φίλουτου 

έ ν α  κομμάτι χόρδαν, λέγων,'« Ας είναι ολίγον μακρά ώ Αύθέν- 
τν ι,» 0  δέ αρχών τό ήρώτησε διατί τήν ήθελε, και εκείνο δέν 
ευχαριστείτο να τοϋ έίπ/ι είς τό τέλος όμως του όμολογησε ότι 
είχε να κάμη μίαν παγίδα διά τα πουλιά, τήν όπίαν ήμποροΰσε 
να πώληση ΰια ένα γρόσσιΟν, και οτι έπιθυμοΰσε να τό στείλη 
ώς βοήθειαν έκεϊ όπου τυπόνωνται αί ίεραί Γραφαί διά τους 
δυστυχείς είδωλολάτρας: ■< καί αύτο Κύριε » έπρόσΟεσεν ό νέος 
• ίσως φθάση να πληρώση διά μίαν σελίδα. Ο αρχών λοιπόν τώ 
εδοσε ενα μακρύ κομμάτι, και τώ είπε να φέρη τήν παγίί α άφοΰ 
τήν τελειώση. Το παιδίον τήν έφερε, και ό εϋγενής τό επαίνεσε 
λέγων, « είσαι άξιέπαινον τέκνον » λάβε τα χρήματα όποΰ ήμ- 
ποροΰσες να πάρης αν τό επωλοΰσε: καί δόσετα είς τόν τύπον 
τών Γραφών, καί λάβε άλλα τά?» διάλόγουσου » »Οχι Κύρ» 
έφώναξεν ό νέος, σε ευχαριστώ, κάλλιον έιναι να τα οτείλω όλά 
επειδή ίσως φθάσουν διά να τυπωθούν δύω σελίδαι.

Τ ό Ν ί  θ ο ν κ α ί X φ α ί ν ο ν Πλ ά σ μ α...
Είς τόπον τινα όχι τόσον μακρυνόν,έ'τυχεν* ά«&ντ·<:«6> έν i  

πό τα περιεργότερα πλάσματα όποΰ ύπήΐ.ξαν ποτέ. ΐοΰτο ΐ.χεν 
όκτώ όμματα, και οκτώ πόδας, και ένασχολβΐτο^ίς το να κάμη 
μίαν περίεργον παγίδα ή μηχανήν, μέ τήν οποίαν £μπερί':υεΐ 
τα ζωΰφια^άπό τα οποία τρέφεται Τό ζώον τοΰτο κ^μην τό έρ- 
γον του μέ τόν επιδεξειώτερον τρόπον όποΰ ήμπορεΤτε να σνο- 
χααθήται διότι καθώς ήξςύρομεν οτι ή δυνατωτέρα χορδή γίνε
ται άπό μίαν μόνην κλωστήν ή όποια όμως Ιιναι πλεγμένη άπό 
πολλάς μικροτέρας ούτω το ζώον τοΰτο κάμνει τας κλωστάς του 
διάνα σχηματίση τήν παγίδα άπό πέντε νήματα τα όποια έ
νωνε·., και τοιουτοτρόπως τα κάμνει τόσον δυνατά ώστε το 
βαστοΰν επάνω χωρίς να κοποΰν. Τά νήματα ταΰτα κατά πρώ
τον βάζει πλαγίως το έν άπό το άλλο, και τόσον όρθάώστε πα
ρομοιάζουν τάς κνήμας ενός τροχού της άμαξας’ τότε άρχινά 
από το κέντρον και περιτριγυρίζει άλλ* νήματα, Επαρατήρη- 
σα ό'τι ενώ έκολλοΰσε κάθε νέαν, έφύλαττε τήν ιδίαν άπόστασιν 
πρός τούτοις εφρόντιζε να δυναμώνη κάθε νήμα το όποιον έκολ- 
λοΰσε εϊς τάς κνήμας, τόσον ώστε, άφοΰ έτελείωσενή μηχανη' 
του, έπαρομοιάζε τα σύρματένια κόσκινα τα όποια κάποτε βλέ- 
πομεν, έξω μόνον όποΰ ήτον γινόμενα πυκνοτέρα και επ ιδεξι
ότερα,

Βλέπων το έργον τούτου τοΰ θαυμασίου πλάσματος δέν έ- 
δυνη'θην να κάμω αλλέως παρά να σκεφθώ * Ποιος ήτον εκείνος 
όστις εδίδαξε το ζώον τοΰτο να εργάζεται τόσον καλώς και 
ε’πισταμένως; Είδα τους άλιεΐς πλέκοντας τα δίκτυα, καί τάς 
γυναίκας αΐτινες πλέκουν τα πουγγία, άλλά δέν Ιιδα ποτέ ίργον 
α'ιον να συγκριί)·?, μέ τοΰτο. Τότε πάλιν ένθυμήδην τάς ερωτή
σεις ταυ 0 ίοΰ πρός τόν ίώβ. « ϊσωςό ιέραξ άπετά έκτης σοφί
ας σου; ή ό αετός δια.προσταγής σου, » ώς επόμενον ήμποροΰσε 
ν* προστεθή καί ιοΰτα. * Ισωςτο ύφαίναν καί νέθον πλάσμα 

εργάζεται διά προβταγήςτοΰ ανθρώπου; « Οχι βέβαια, έιναι ό

Σοφος τις λέγει ότι« ή αράχνη πιάνεται άφ’ «αν* τούτης, καί 
εύρίσκεται είς τα βασιλικά παλάτια. ”

Ελπ ίζω λοιπόν ότι δέν θέλετε είπη άφοΰ άναγνώσετϊ το'υτο.
* Επειτα άπο τόσα όπου έδιαβάσαμεν, περί ’ ίνος όμιλεΐ, περί 
μιας ού»ιδανής αράχνης. » Κάλλιον είναι νά συνηθίζεται είς τό 
να μήνκαταφρονεϊται το ούδέν, διά τό εξωτερικόν τού φαινόμε- 
νον,καινα στοχάζεσδαι κάδε τί το όποιον ό Θεός ένόμισε να 
πλάση μέ τήν άπειρον σοφίαν του. Ναι πρέπει ναλέγωμεν όλοι 
καθώς ό ιο 4 ψαλμός.

Πόσον, μεγάλα είναι τά έργασου Κύριε, όλα μέ σοφίαν το 
έκαμες ή γη είναι πλήρης άπο τα άγαθάσου.

Μ1ΚΡΏ2ΚΟΠΙΚΛ ί ΠΕΡΙΆΓΕΙ ΑΙ.

Τήν σήμερον ούδείς άγνοεΐ ότι ή έξέτασις τών ανθεων καί 
^υτών κάθε είδους μέ τό μικροσκόπιον, ανοίγει έμπροσθεν 
τοΰ έρευνοΰντος Φυσιολόγου νέα και περίεργα σταόια 0i'j - 
μάτων. 0Κυρ.  I Χίλλ, έκαμε τήν άκόλου4ον διήγηαιν είς ότι 
^παρατήρησήν έξετάζων ενα γαρουφϊλον.

Τό ώραιότερονλούλου.ΐον είς ένα δέμα ητον αύτό. Η εΰωδία 
~ού μέ ίχχμενά υπάγω σιμάτου και νά εϋφρανθώ. Εις ταύτην 
•y»v jp c i v r e su J  δέν έπροξε ν̂ουσε μόνον νζισθησιν τής μυρόοίας, 

δοκ.μάζοντες τήν μεγάλην τουγλυκήτηταή άκοή παρευ- 
’ΐάς.έπληττετο άπό Eve πι-λλακδ'ύνβιον, ελ/.s νόοτίρΐν ψιθυ- 
.ισ .ι'ν·.. Εό'/.ίλ.ΐς ήαποοοΰσε τις »ά ύποΟίβη ότι ή μούσι** 
(ΐύτη.ποοήρχε ro sir.'i *άνενα ζφΰα’ΐον μεεα κλεισμενον, και ότι 
•ή'ΐναΐσ&ττος ί/χείόν ταρκχη |·:γ:··;: νά γεννάτ^ι άπό ενα α
δύνατον ζώον άξιον διά τοΰτο. ΓΙαρευνυς λοι.τον απλωσα 
τό· κάτω μέρο-ς τοΰ άνθους, και,βανοντας το εις τό φώς, ε&ε- 
ώρησα πλήθει ζωυφίων τά ,όποια έπηδούσαν με άγριον φ·ρ- 
σιμον χαράς, άνάμεσα εις τά στενά κλοναρια οποΰ εβαστοΰ- 
σαν τά φύλλα του, κάι εις τάς μικράς κλωστα; τας περι:χο- 
μένας είς το κέντρον του. Πόσον εύωδιαίενο Κοσμός εις τον 
όποιον έκατοικοΰσαν. Οποίαν εντελή ασφ^λιιαν έχαι οντο 
άπό κάθε βλάβην ή ένόχλησίν, μέσα εις το σκ-*ταό"ερον ενόυ- 
μα το όποιον έπερικύκλωνε τήν ίόιαν σκηνην. Λαμί-νοντας 
ένα μικροσκόπιον διάνα εξετάσω εις τον ϊόιον καιρόν ό/.ά; τάς 
βάσεις τοΰ άνθους έλαβα ευκαιρίαν να θεωρήσω εις τι ινασχο- 
λοδντο, κάι τοΰτο έκαμνα διά πολλας ήρ.ερας χωρίς να τά ε- 
νωχλησω είς τό παραμικρόν. Ουτω ήμπορεσα να καταλάβο) 
τήν οικονομίαν των, τάπάθη και ευφροσυνην την όποιαν αττϊ- 
λάμβανον. Τό μικροσκόπιον φαίνεται είς ταύτην τήν περίστα- 
σιν , ότι δίδει εκείνο τό όποιον μάς αρνηθη ηφυσις ως προς 
τήν θεωρίαν τών άωρατων αντικείμενου. Η ριζα του άνθους 
έκτάνθη ώσάν μία εύρυτάτη πεοι^ς. Οί λεπτοί κλόνοι όποΰ 
έβαστοΰσαν τά φύλλα, έγειναν κορμοί τοσοιν υψηλών κε·;ρων 
τά κλ(όσματα της μέσης έοαινοντο τόσαι ογκώδεις στηλαι 
φέρουσαι είς τήν κορυφήν τους διάφορους στολισμούς των. 
καί τά στενά διαστήματα έμεγαλύνθησαν εις περιπάτους, πε
ριβόλια κάι πλατείας. Είς τά εύτρεπισμένα άκρα τούτων, λευ
κότερα τοΰ Παρειού μαρμάρου, έπεριπατοΰσαν οι πτερωτοί 
έγκάτοικοι άπό δύο ή καί μεγάλη τέρας συντροφιάς, ουτο; άπο 
σκοτεινοί ψύλλοι, τους οποίους τόσον μόνον ό οφθαλμός μας 
ήμποροΰσε νά παραστήση, ϊμεγάλωσαν τόσον ώστε εφα>,νοντο
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λβμπηρά ζώα βαμένα >:~ό ζωηρόν πορφυροΰν χρώμα, καί κεν- 
ατιμένα άπό καθαρόν χρυσάφι το όποιον συγκριθεν με καθε εί
δος τεχνιτών.ίστουργημάτων ήθελε φανη άνότερον. έδυνηθην 
εΰκαίρως, να πχρχτηρήσω όταν επεριπατοΰσαν μαζυ. Τα ε
λεύθερα t&.r, των, τους ώμους των καί τα μεταςοτα "τε
ράτων. Τους νότους των ποικιλομενους με το ουράνιον χρώμα 
καί τους οφθαλμού; των, καθείς σχηματισμένος άπό χιλίους 
άλλους, άκτινοβδλοϋντάς καί πολλά δάυμάσιους. Επαρατη- 
ροΰσα όταν άποκοιμοΰσαν τά άγαπητάτων Θηλαία νήπια, υ- 
πηοετώντες αυτά μέ τήν μουσικήν καί ψιθυρισμόν των πτε
ρών των, μ ί μικρά άσματα τά όποΐα εκαμναν δια λογουτων , 
όδηγοΰντες αύτά άπο βήμα είς βήμα , άνάμεσαεις τας ευώδεις 
σκιάς , καί εγγίζοντες είς το στομάτων σταλαγματιάς ΰγροΰ- 
τινος νέκταρος το όποιον έτρεχε άπο μίαν φλέβαν τοΰ ζωντα
νού κορμοΰ.

Αίίτη ή εικών τής μεγαλοπρέπειας καί ευτυχίας τής τών 
ζωυφίων ΰπάρξεοις, έμπορεΐ νά φανή είς τινα: σών ακροατών, 
οτι μετέχει άπο υπερβολήν. Εκείνοι ογως οί όποιοι συνηθει- 
ζουσι νά έξετάζωσι τάς ωραιότητας τών εμψύχων καί βλαστη
μάτων τοΰ Κόσμου , με τήν βοήθειαν τοΰ μικροσκοπίου ή α
πορούν ευκόλως νά καταλάβουν όλας τάς θεωρίας ήδη έπερι- 
γράψαμεν. Εκλεξα τοΰτο τό παράδειγμα μέ σκοπόν τοΰ νά· 
εξηγήσω τήν άπερίγραπτον αγαθότητα τοΰ Πλάστου, είς τήν 
άπειρον διανομήν τών ηδονών τά όποιας έχάρισεν άκόμη έως 
τάς παραμικράς τάξεις τής ΰπάρξεως, καί ένταυτώ ώς άπό- 
δειξιν είς εκείνους τους άορά τους κόσμους οίτινες εύρίσκονται 
κρυμμένοι άπο τήν φυσικήν όπτασίανμας. Διότι φαίνεται ότι 
υπάρχει τάζις κόσμων, τόσον επάνω, ώσάν καί κάτω. Μ’ 
ό'λον όποΰ ή σφαίρα μας ήμπορεϊ να φαην μικρά συγκρινόμενη 
μέ τόν ήλιον , καί μέ τό άπειρον τών πλανητικών συστημά
των τα όποΐα εύρίσκονται έσπαρμένα είς τό απεριόριστον δι
άστημα. είναι κόσμοι γεμάτοι άπό μυριάδας ζωντανών οΥ- 
των , οί όποιοι ό'μως ώς πρός τήν εκτασίν Γτων , εχουσι τοι- 
αύτην άναλογίαν μέ τήν γήν, όσην ή γη μέ τήν άριθμητον ενω- 
σιν τών Ουρανίων σωμάτιον. ένα  άνθος, ενα φύλλον, ή μίπ 
σταγών ύδατος ήμπορεϊ νά φανη τόσον μεγάλη καί τόσον ποι
κίλη εις τά όντα τά όποΐα τήν κατοικούν καθώς όλη. ήγή φαί
νεται είς τόν άνθρωπον, καί χιλιάδες μεγαλοπρεπές σκηναί 
ήμποροΰν νά παραστηθοΰν εμπροσθέντων, τών όποιων μήτε 
έμπορεΐ να φαντασθή ό ανθρώπινος νοΰς. Αί μυριάδας τών δι
αφανών σφαιρών, άπό τας οποίας τα ό'μματάτων συνθέττον- 
ται, εμποροΰν να μεγαλώνουν καί να πολλαπλασιάζουν τα 
αντικείμενα τριγύρωτων άπεριορίστως, τόσον ώστε ενα τί 
άώρατον εις τόν άνθρωπον, δύναται να φανή είς αύτά ώς εν»ί 
ττβλλά ίκτεταμέν&ς Κόσριος.

Τ ό  ΠΕΡΑΣΤ0Ν ΠΟϊΛίΟΝ.

Atoi ό χειμώνας φθάση 
Γαράξας τόν αίβέρα,

Καί άφοΰ βρονταΐς γέμισή 
Κοινώς όλην τήν σφαίρα, 

Τόπεραστόν πουλίον. 
Απλώνει- τά πτερά.

Ν’ άναπαυθή ζητών τας,
Τόπ’ ά'λλον εξω εύγαίνει,

Τήν πρώτην φωλεάντου,
Αφίνον χαλασμένη,

Εις λόφους καί πεδίας.
’Ψηλά, ’ψηλα ’πετά.

Κί αύταί ματαίως πασχίζουν,
Ολίγον νά καθήση,

Πτερόν τό κουρασμενον 
Είς δένδρον ν ’ άκουμβήση,

Ν’ άναπαυθή δέν πρέπει, 
διότι είν’ πολλά μακρά. 

ί ί  γή ποΰ αυτό ζητά.
Καί δέν πετά μονάχον,

Ο Θεός είναι μαζύτου,
Τήν μακρινήν τήν Σφαίραν,

Ζητά άπό προσταγήν τόυ.
Ποΰ τήν περιστροφή' της,

Μ’ εύμένεια κυβερνά 
Κί άπ τήν ιδίαν τουχεΐραν,

Ιδού οδηγούμενη,
Η γη τσ ’ έπαγγελιας 

Απ’ όλα στολισμένη,
Αυτή είναι τέλος πάντων,

Δεν μένει άμφιβολιά,
Κεΐ οί καθαροί αιθέρες,

Χωράφια καρποφόρα,
Ανθη τ ’ ίϋωδιασμένα,

Έ ίν τοΰ Οΰρανοΰ τά δώ^α.
Κεΐ τό παν άναγαλλιάζει,

Από χαρά. γλυκεία, 
ί ίς  περ αστόν πουλίον

’μπορώ νά είδώ έγώ τώρα,
Τήν ίδιαν τήν ψυχη'ν μου, 

όποΰ ζήτα κάδε ώρα,
Στερέωμα εκείνο 

Ί α  πλέον καθαρόν.
ί ί  πότε άπό τήν πλάνη 

Μέλλει κι’ αύτή να παύση 
Ω. πότε καί αυτή θέλει,

Σ’ τήν ευτυχία φθάση,
Να εύρη τήν κατοικίαν της,

Έίς τόπον χλοερόν.

Η παροΰσα έκδίδεται κάθε Σάββατον , ή τιμτ 
τά τριαη^ίαν είναι εν τάλλ^ηρον δίστηλον.

Εϊς τό Τυπογραφείου τής Ευαγγελικής Σχολής.


