
Ουδ&νΐΧ, πλήν τών τακτικών 

ανταποκριτών, στέλλεταί ή «Έφημερίς 
των Παΐέων» &νευ προπληρωμής-

Χυνδρ. έτηβ. έν Έλλάδ. Λρ. 1J διεγογνςιε
» » » Έξω«ρΐχ« » &.\’Er δδά ΧΐαδΙου άριΰ. 39-

Ο ΠΑΠΠΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ.

'Ο Παππαγκύργης εΐχε δύο 
τέκνα, τήν Αικατερίνην και 
τόν Φώτιον, άμφότερα περι
χαρή καί ΰπήκοα. Ό πατήρ 
των φυσικά προσεπάθει νά 
άνατρέφη αύτάχριοτιανικώς 
καίκαθ’έκάστην άνεγίνωσκεν 
είς αυτά μέρος τοϋ Εύαγ- 
γελίου καί τούς έίηγοΰσεν 
αύτό.Ήμέραν τινά άνέγνωσε 
τδ μέρος εκείνο, όπου ό Πέ
τρος κατά προσταγήν τοΰ 
Χριστού κατέβη άπδ τού 
πλοίου είς τήν θάλασσαν, καί 
ήρχισε νά περιπατή έπί των 
κυμάτων ώς έπί τής £ηρΰς, 
άλλ’ αίφνης βλέπων τά κύμα
τα νά ΰφόνωνται, έφοόήθη 
και ήρχισε νά καταπόντιζε- 
ται.Όθενέφώναζενείς τόνΚύριον διά βοήθειαν. 
'Ο Κύριος ήπλωσε τήν χεΐρά του καί τόν 
ελαόεν, εΐπων, «’Ολιγόπιστε, διατί έδίστασας;» 

©έλων δέ νάδωση είς τήν μεγαλειτέραν των 
θυγατέρων του νά έννοήση τί είναι πίστις, ένω 
έπαιζε πρωίαν τινά μέ τά παιγνίδια της, τήν 
ήρώτησεν, «’Αγαπάς πολύ, τά παιγνίδια σου, 
Αικατερίνη;»

— Μάλιστα, πάτερ· πολύ.
— ’Εγώ όμως θέλω νά τάρίψης εΐςτήν φωτιάν 

άμέσως.
— Ή Αικατερίνη έκύτταζε τδν πατέρα της 

καί ήρχισε νά κλαίη.

Πρόβλημα
—Ή προκειμένη ίΐκών πκριστάνίι αγρόν, τόν 

όποιον ΐχληροόότησι πατήρ τις πρός τους τέσσα- 
ρας αύτον υιούς, έπι τω Βρω νά διανεμηβ^ ούτως, 
ώατε έκαστος αύτών νά λά6η ϊσον μερίδιο^ γης 
και Κοον αριθμόν δένδρων. Πΰ; πρέπει νά χωρι- 
σθη ό αγρός οΰτος,ώστε vi πληρωθώ ή τελίνταία 
θέλησις τοΰ πατρό;;

— Άλλά, παρετήρησεν ό 
Πατήρ, σύ γνωρίζεις τέκνον 
μευ, οτι έγώ ποτέδένκάμνω 
τίποτε, το όποιον δέν νομίζω, 
οτι θά ήναι διά τδ καλόν σου.

— Τδ ήέεύρω πάτερ, εΐ- 
πεν ή Αικατερίνη και διά 
μιας έρριψε τά παιγνίδια της 
είςτόπϋρ καΐ έκάησαν. Μετά 
τινας ήμέρας, άφοΰ ή Αικα
τερίνη είχε σχεδόν λησμονή
σει τό πράγμα, ό πατήρ της 
έφερεν εΐς αύτήν έν κουτίον, 
εΐς τδ όποιον έμπεριείχοντο 
διάφορα παιδικά παιγνίδια 
καλλίτερα καί περισσότερα 
άπό έκεΐνα, τά όποια έκάη
σαν. Είς τήν θέαν αύτών ή 
Αικατερίνη ήρχισε νά πηδά 
άπό τήν χαράν της καί τρέ- 
ζασα πρός τόν πατέρα της 
τόνένηγκαλίσθη καί τόν κατ- 

ε φίλη σε λέγουσα, «πόσον καλός παππάκης είσαι 
πατέρα μου! Πόσον ωραία τά παιγνίδια ταϋτα!»

— Τά ευρίσκεις λοιπόν πολύ καλά ; ήρωτη- 
σεν αύτήν ό πατήρ.

— Βέβαια, πολύ καλλίτερα άπδ έκεΐνα, τά 
όποϊα έρριψα εις τήν φωτιάν.

— ’Εννοείς είς τί χρεωστεΐς τά καλλίτερα 
ταΰτα πράγματα ; ήρώτησεν ό πατήρ.

— Είς τδ οτι έπίστευσα είς τούς λόγους σου 
καί έρριψα τά άλλα έκεΐνα είς τό πΰρ, άν καί 
τά ήγάπων πολύ.

—Ωραία ! λοιπόν, άγαπητή μου Αικατερίνη, 
ένθυμοΰ,ένόσω ζής, τί είναι πίστις.Όλα 
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ταϋτα έπραζα διά νά σέ διδάίω τι είναι πιοτί c. 
Έμττιστεύου ομοίως εις τον Θεόν πάντοτε. 
Πίστευε εις ο,τι Αύτός λέγει εΐς τήν 'Αγίαν 
Γραφήν και ύπάκουέ το, είτε τό εννοείς, είτε 
μ ή, καΐ εσο βέβαια, οτι θ’άποβί) διά τό καλόν σου.

ΕΝΤΟΛΗ, ΓΠΟΣΧΕΣΙΓ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ.

’Εντολή.
«Μη είς την τρίβον τών ασδβώ* xcct μή ύπάγης

είς την οδόν τών πονηρών*» (Προοιμ. δΜ4.|
ΎΛόσχδσςς*

**Ο περιπατώ* μετά σοφών ftiXu ειυθϊΐ σαφίκ, ό δε σύν- 
τριφος τών άφ, όνων ΟέΧει άπολβφθΐ·»» (Παροίμ» ιγ' 20) * 

«Έλευίέρωσον τήν ψ^χήν μου άπό τον ασεβούς, δστις 
είνα£ ή ρομφαία σου,ν

I <ι*Α-πδ ανθρώπων, Κυρ<6, τής χε'ράς σου. *Απ0 ανθρώπων 
• τού κόσμου,οΓτινες £χουσι τήν μερίδα αύτών ίν τώκόσμω τούτω » 

(Ψα>μ* ιγ' 13/14).

Η ΧΑΪΔΗ* 
Κατ’ επιτομήν* έχ τοΰ Γερμανικού.

{’Ίϊε προηγουμένου φΰΐλον.)

— Τώρα, νοεί ! έξεγώνησεν ή κυρία Λουκία. 
Αύτό είναι Ονομα* άλλα Χαιδη, που ήκούσθη ποτέ 

ί εν τοιοϋτον ονομα ! "Επειτα προσέθηκε μέ τόνον 
I αυστηρόν, ή ηλικία της δέν μ.οΐ φαίνεται κατάλ
ληλος διά σύντροφον τής κυρίας Κλάρας. Ήμεϊς 
θέλομεν σύντροφον τής αυτής ηλικίας, ένφ ή ανε
ψιά σου φαίνεται πολύ νεωτερα αυτής.

— Όχι και πολύ, μόνον κατά τεσσαρα έτη 
—άπεκριθη ή Δετή — Ή κυρία Κλάρα είναι 12 

j ετών, ένφ ή Χαιδη είναι 8.
— ’Οκτώ ακριβώς—έπανέλαβεν ή μικρά Χαΐ- 

δη— ό πάππος μου προχθές μοΐ είπεν, οτι έκλεισα 
τά οκτώ καΐ ε’μβήκα εΐς τά εννέα,

— Τεσσαρα ετη μικρότερα!, έξεφώνησεν ή 
κυρία Λουκία, είς τί ήμπορεϊ νά χρησιμεύση εις 
την κυρίαν Κλάραν τοιοϋτον παιδάριον ! Άλλ’ 
ας άκούσωμεν τί γνωρίζει. Ποια βιβλία άνέγνωσε ; 
προσέθηκε μετ’ ολίγον.

— Κανέν, είπεν ή κ. Δέτη, ούτε καν γνωρίζει 
νά άναγινώσκη.

— Τί; πώς*, δέν γνωρίζει ν’ άναγινώσκη!, έζε- 
φώνησεν ή κ. Λουκία, ύψώνουσα τάς χεΐράς της. 
Λοιπόν τί γνωρίζεις;

— Τίποτε, άπεκρίθη άφελώς ή Χαιδη.
— Τότε, παρετήρησεν ή κυρία Λουκία, στρα- 

φεϊσα προς την κ. Δετήν, δέν βλέπω πρός τί ε*φε- 
ρες το άζεστόν τούτο κοράσιον εδώ. Ή συμφωνία 
μας ητο πολύ διάφορος.

— Ζητώ συγγνώμην, άπεκρίθη φιλοφρόνως ή 
κ, Δέτη. Τό κοράσιον άνταποκρίνεται καλώς εις 

την συμφωνίαν μας. Ή κυρία, ήτις μοΐ ώμίλησε 
περί τούτου, μοΐ είπεν, οτι ήτο ανάγκη νά εύρεθή | 
έν κοράσιον εντελώς διάφορον τών κορασίων της' 
πόλε ως, και έγώ λοιπόν εξέλεξα τήν Χαιδην. 
Άλλ’ επειδή δέν έχω καιρόν περισσότερον, άφίνω 1 
αυτήν εδώ καΐ θά έπιστρέψω αύρων. Έν τφ με
ταξύ δέ ελπίζω δτι θά εΰρετε αύτήν κατάλληλον 
διά τήν εργασίαν, διά τήν όποίαν τήν θέλετε.: 
Ταΰτα εΐποϋσα άνεχώρησε, φιλήσασα τήν Χάϊδην.

Ή Χαιδη ΐστκτο εΐς τό αύτό μέρος παρά τήν 
Ούραν κυττάζουσα εις τό πρόσωπον τήν όκυρίαν 
Λουκίαν, ένφ ή Κλάρα, ήτις μέ'/ρι τής στιγμής 
ταύτης ε'μενεν άπλοϋς θεατής τών συμβάντων, | 
έρευσε, εΐς τήν Χαιδην νά ΰπάγη εΐς αύτήν,

Ή Χαιδη ύπηκουσεν. !
— «Προτιμάς ονομάζεσαι Χαιδη μάλλον ή : 

Άλδεχάΐδ.» ί
—-Τό ονομά μου είναι Χαιδη·—άπεκρίθη ήσύ- ! 

χως τό κοράσιον. |
— Λοιπόν θά σέ καλώ πάντοτε ούτως, είπεν ή· 

Κλάρα. Τό ονομα μοΐ αρέσει, άν και ποτέ πρότερον 
δενήκουσα αύτό, ούτε ειδον άλλο κοράσιον, καθώς : 
σε. Είχες πάντοτε τόσα κοντά κρίκελά μαλλιά ;ΐ

— Μάλιστα.
— Δέν είσαι εύχαριστημένη, διότι ήλθες εις τήν 

Φρανκφόρτην ;
— Όχι. Άλλά αύριον θά έπιστρέψω εΐς τό 

σπήτι μας πάλιν, θά φέρω δέ εις τόν Παποϋ μου ι 
όλίγας φρατζόλας. (λευκός άρτος εΐς σχήμα 
κυλίνδρου). j

— Είσαι πολύ παράξενου παιδίον ! έξεφώνησεν ί 
ή Κλάρα. Σέ έφέραμεν εδώ εΐς τήν Φρανκφόρτηνί 
διά νά σπουδάζης μαζύ μου καί τώρα βλέπω, οτι ί 
δέν ήμπορεΐς οΰδέ κάν νά άναγινώσκης. Ή έλ~ : 
λειψίς σου όμως αύτη δύναται νά μέ ώφελήση, 
διότι θά εϊπω εΐς τον διδάσκαλόν μου ν’ άρχίση 
άπό αύριον νά σέ διδάσκη νά άναγινώσκης, ένφ 
δ’ αύτός πράττει τοΰτο έγώ θά άκροάζωμαι καΐ 
ούτω θά άνακουφίζωμαι ολίγον άπό τούς κόπους, ι 
διότι άπό τάς 10 τό πρωί, εως εΐς τάς 2 μετά! 
μεσημβρίαν κα θ’ έκάστην ε“χω μάθημα μέ τον δι- ! 
δάσκαλόν μου, ώστε αήδιασα και αύτά καΐ αυτόν!; 
Είναι τόσον ξηρός, ώστε κάμνει τό μάθημα δίπλα-! 
σίως δυσκολώτερον καΐ αηδέστερου 1 Τούτο φαί-; 
νεται αισθάνεται καΐ αύτός δ ίδιος, διότι συχνά7 
νυστάζει καΐ χασμεΐται καΐ δέν βλέπει τήν ώραν! 
πότε νά τελείωση και νά φύγη! Ώστε ή ελευσίς1 
σου θά μεταβάλη ολίγον τήν μονοτονίαν μου. I

’Εννοείται, προσέθηκεν ή Κλάρα, οτι πρέπει νά | 
προσπαθήσης νά μάθγς ν’άναγινώσκης.Όλοι τώρα| 
πρέπει νά γνωρίζουν γράμματα, Ό διδάσκαλός.
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μου είναι καλός, ποτέ δέν θυμόνει καϊ εξηγεί κάθε 
πράγμα. "Οταν δέ δεν τά εννοείς, καλλίτερον είναι 
νά μη λεγης τίποτε, αφού δέ προχω ρήσης ολίγον, 
τότε θά ήμπορης νά τον καταλαμβάνης κάλλιον.

Τήν στιγμήν ταύτην εΐσήλθεν έκ νέου ή κυρία 
Λουκία είς τό σπουδαστήριον. Εΐχε τρέξει νά 
προφθάση^τήν Δέτην καί νά τής εϊπη νά πάρη 
όπίσω τήν Χαιδην, διότι άφ’ ο,τι ειδεν εσχημά- 
τισε τήν ιδέαν, ότι ή Χαιδη δέν ήτο κατάλληλος 
διά τήν όποίαν θέσιν τήν προσεκάλεσε, άλλά 
δυστυχώς ή Δετή εϊχεν αναχωρήσει. Όθεν ή 
κυρία Λουκία προσεκάλεσε τήν Τινέτην νά ετοι- 
μάση εν δωμάτιον διά τό παιδίον διά τήν νύκτα.

— Είναι έτοιμον, άπεκρίθη ή Τινέτη.
Ό Σεβαστιανός μετά ταΰτα ήνοιξε τήν δίφυλ- 

λον θΰραν τήν χωρίζουσαν τήν τραπεζαρίαν άπό 
του σπουδαστηρίου καί ήλθε πρός τήν Κλάραν 
διά νά σύρη τήν πολθρόναν της πλησίον τής τρα- 
πέζης, έπί τής όποιας είχε παραθέσει τόν δεΐπνον. 
Ένω δέ ό Βαστιανός έπραττε ταΰτα ή Χαιδη 
είχε προσηλωμένους τούς οφθαλμούς της εΐς αυτόν. 
Τούτο παρατηρήσας εκείνος, έπειράχθη, καί μέ τρό
πον οργίλον είπεν εΐς τό κοράσιον: «Τί παράξενον 
πράγμα βλέπεις εΐς εμέ και μέ κυττάζεις μέ τοι- 
οΰτον τρόπον;» «'Ομοιάζεις πολύ μέ τόν Γιδόπε- 
τρον,» είπεν άφελώς ή Χαιδη.

— Τό κοράσιον τοΰτο, έξεφώνησεν ή κ. Λουκία, 
ύψώσασα τάς χεΐράς της, είναι εντελώς άγροϊκον! 
Ήρχισε τήν χωριατοσύνην του με τούς ΰπηρέτας, 
και ποιος ήξεύρει πόσα άλλα εχομεν ν* άκούσωμεν 
άπ’ αύτην μετ’ ολίγον 1

ί Είς τήν τράπεζαν έκάθησαν αί τρεις, ή Κλάρα, 
■ εΐς τά δεξιά αυτής ή κ. Λουκία, καΐ είς τό απέναντι 
μέρος ή Χαΐδη, πλησίον εΐς το πιάτον τής όποίας 

, ό Σεβαστιανός εθεσε μιαν φρατζόλαν. Άφοΰ δέ 
ίπροσέφερεν εΐς τάς κυρίας ψητόν ψάρι ήλθε και είς 
' τήν Χαιδην. Άλλ* αυτή αντί νά πάρη κομμάτι 
ψάρι, έδειξε τήν φρατζόλαν είς τον Σεβαστιανόν 

ί καί είπε, «Ήμπορώ νά ε’χω αΰτο τό ψωμί;»
(ακολουθεί·.)

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΓ ΕΡΡΙΚΟΥ* ΣΤΑΝΛΕΫ.

! Έξ όλων τών άνακαλυπτών, οΰδ’ αυτού τοΰ 
Κολόμβου έζαιρουμένου, ό 'Ερρίκος Στάνλεϋ θεω- 

1 ρεΐται ΰπό φιλάνθρωπον έποψιν ό μέγιστος.
I ’Εκτός τών άλλων ανακαλύψεων αΰτοΰ εν τή 
Ι κεντρώα ’Αφρική εκείνη, διά τής όποιας κατέστησε 
: γνωστόν εΐς τόν κόσμον, οτι δ μέγας ποταμός τής 
ί Άφρικανικής’Ηπείρου Κόγγο ήτο πλευστόςέπίΐ 400 
περίπου μιλιά, ητο ή σημαντικωτάτη, διότ ι ήνοιξεν 
εΐς το έμπόριον τον πολιτισμόν καί τον χριστια-
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νισμον εκατομμύρια ανθρώπων κατοικούντων εΐς 
άμφοτέρας τάς οχθας αύτοϋ καί ε’κτεθειμένων 
εΐς τάς έπιδρομάς τών ’Αράβων, οϊτινες ένη- 
σχολοΰντο εις τήνσωματεμπορίαν καϊ έπρομήθευον 
τάς αγοράς τών τριών ’Ηπείρων μέ ανδράποδα.

Ό Στάνλεϋ κατώρθωσεν ε'τι περισσότερον της 
άνακαλύψεως ταύτης, επέτυχε νά ένώση τάς διαφό
ρους φυλάς τάς κατοικούσα ς παρά τόνποταμόν τούτον 
εΐς ΧμμποΛτείαΓ, θέσας αύτην ύπό τήν προστα
σίαν του Διεθνούς Συνδέσμου, ό'στις άνεγνωρίσθη 
ύφ’ όλων τών Ευρωπαϊκών καϊ Αμερικανικών 
Κρατών, ώς Κράτος ανεξάρτητον τοΰ Κόγκου.

Πρός προαγωγήν δέ τής ασφαλείας και τοΰ 
πολιτισμού τών βαρβάρων εκείνων λαών εσύ στη σε 
40 περίπου σταθμούς κατά ξηράν καί έχει ύπό τήν 
υπηρεσίαν τής Συμπολιτείας ταύτης διάφορα πο
λεμικά άτμόπλοια πρός ύπεράσπισιν τών κατοίκων 
κατά τών κατά ξηράν εχθρικών επιδρομών καί τών 
κατά θάλασσαν πειρατών.

Άπό τού 1878-1884, δτε δ Στάνλεϋ έτελείωσε 
τό εργον του, κατώρθωσε νά ένωση ύπό την Συμ
πολιτείαν τοΰ Κόγκου πλέον τών 400 ανεξαρτή
των αρχηγών, ώστε ήδη τό ανεξάρτητον τούτο 
Κράτος έχει έκτα σ ιν 1,100,000 τετραγωνικών 
μιλίων καί κατοικεΐται ύπό 30,000,000 ψυχών!!

Εΐς τό ανεξάρτητον τοΰτο Κράτος ύπό τήν φρό
νιμον διεύθυνσιν αύτοϋ ίδρύθησαν διάφορα ε'κπαιδευ- 
τικά καΐ φιλάνθρωπα καταστήματα, εΐσήχθησαν 
καλοί καΐ φιλελεύθεροι νόμοι, ίδρύθη θρησκευτική, 
πολιτική καί εμπορική ελευθερία καί οι κάτοικοι 
αύτοϋ, οΐτινεί πρό ολίγων ετών έζων εΐς βαθμόν 
βαρβαρότητος, αίφνης διά τών ειρηνικών προσ
παθειών ένός μόνου ανθρώπου, ήδη ζώσιν ύπό τήν 
αιγίδα ΐσοπολιτείας, ελευθερίας καΐ χριστιανικού 
πολιτισμού.

Δικαίως λοιπόν δ ήρως ούτος τών νεωτέρων 
χρόνων έλαβε τάς συγχαρητηρίους εκφράσεις τοΰ 
πεπολιτισμένου κόσμου καί άνεδείχθη επίτιμος πο
λίτης τών κυριωτέρων μεγαλοπόλεων τοΰ κόσμου, 
Λονδίνου, Παρισίων, Βερολίνου, Βιέννης, Νέας 
Ύόρκης κτλ.

Οι ηγεμόνες τής Ευρώπης μάχονται τίς νά 
υπερίσχυση κατά τοΰ άλλου καί έτοιμάζουσι στρα
τούς καί στόλους όπως σφάξωσιν άλλήλους καί 
πληρώσωσι τά Κράτη των μέ θρήνους, κλαυθμούς 
και δυστυχίαν. |

Ό Στάνλεϋ απεναντίας διά μέσων ειρηνικών! 
κατώρθωσε νά έξαγάγη έκ τής βαρβαρότητος, τής ! 
άλληλοσφαγίας καϊ τής αθλιότητας 30 καϊ έπέ-! 
κείνα έκατομμύρια ψυχών, καί νά τούς συστήσηΙ 
είς Κράτος, τοΰ δποίου ή επιρροή θά ήναι ανυπο
λόγιστος.
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’Ιδού αληθώς μέγας ήρως ! Ιδού άληθώ: με

γάλη δόξα ! Μυριάδες ψνχόίν ΘΑ. εύλογώσι τόν 
Στάνλεύ οΰ μόνον εν τω κόσμω τοίτω, άλλά καί 
καθ’ ίλην τήν αιωνιότητα.

Έκαστος τών μικρών συνδρομητών της ‘Εφτψ,, 
των Παίδων δύναται νά γείνη ήρως ώςόκ. Στάν- 
λεϋ, είς τόν μικρόν αύτοΰ κύκλον, προσπαθών νά 
γίνεται χρήσιμος εις τόν πλησίον αύτοΰ, είς όποιαν- 

δήποτε θί'σιν ή θεία Πρόνοια ήθελε θέσει αυτόν. 
Ή ευγνωμοσύνη μιάς οικογένειας, μιάς ψυχής, 
λυτρωθείσης άπό τής δουλείας τής αμαρτίας, αξί
ζει περισσότερον του θαυμασμού καί τών επαίνων, 
τών αποδιδόμενων εις τούς δορυκτήτορας τοΰ κό
σμου, θά διαρκή δέ αιωνίως, ένφ ταυτα μετ’ οΰ 
πολύ θά παρέλθουν καί λησμονηθούν.

Έλεημ.οσύναο ζιδόμχναο «ατά τήν τελετήν τών γάμ,ων.
ΓΑΜΗΛΙΟΙ ΕΛΕΗΜΟΣΤΝΛΙ.

Εις τά παράλια τής Γαλλίας, τά κατοικούμενα 
συνήθωςύπο άλιεων επικρατεί ή εξής ωραία συνήθεια.

Εις τήν δεξιάν χεϊρα τής νύμφης δταν εισέρχε

ται εις τήν εκκλησίαν, είς την όποιαν θά τελεσθή 
ό γάμος, τίθεται πινάκιον άργυροϋν, εις τό όποιον 
πάντες οί παρευρισκόμενοι όφείλουσι νά βάλωσιν 
ο,τι έκαστος προαιρείται. Ταΰτα είναι τά νυμφικά 
δώρα, τά όποια δμως αντί νά δοθώσιν εις τήν1 
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νύμφην, διανέμονται μεταξύ τών πτωχών τοΰ μέ
ρους, εις το δποΐον κατοικεί αΰτη.

'Η προκειμένη είκών παριστάνει την νύμφην 
κρατούσαν τδ έν λόγω πινάκιον, εντός τοΰ οποίου 
φαίνονται διάφορα δώρα, κυρίως νομίσματα,

Τδ έθος τούτο είναι άξιόλογον, διότι ανακουφί
ζει πολλάκις τάς οικογένειας πολλών πτωχών 

ψαράδων, οΐτινες εΰρίσκονται καθ’ ολην την Μεσό
γειον και Ώκεάνειον παραλίαν της Γαλλίας, ευ
φραίνει δέ καί τούς νεόνυμφους,διότι συλλογίζονται, 
δτι πολλαί δεήσεις άναπεμπονται ύπέρ αύτών εΐ; 
τον "Υψιστον,

'Ο Λ,ύτοκράτωρ Αλέξανδρος καί ή κυρία δέ Κρούδενερ.

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕ ΚΡΟΥΔΕΝΕΡ

ΚΑΙ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ A', THE ΡίΙΕ Σ I Α Σ.

Κατά τήν νύκτα της 4ίϊ ’Ιουνίου 1815, οι 
σύμμαχοι αΰτοκράτορες έπί κεφαλής τών ηνωμένων 
στρατών αΰτών ήσαν παρατεταγμένοι έν τγ πε- 
διάδι τοΰ Βατερλώ, άναμένοντες μετά δέους τδ 

φως της επομένης ήμέρας διά νά άρχίσωσι τήν 
κατά του Μεγάλου Ναπολέοντος μάχην.

Εις μικρόν τι δωμάτιον έκάθητο έμπροσθεν 
άμυδροϋ λύχνου άνήρ τις, δστις έφαίνετο ένησχολη- 
μένος εις άνάγνωσιν, Μαΰρον νέφος έπεκάθητο έπί 
τοΰ μετώπου του, άπό καιρού δε εις καιρόν τω 
έξέφευγε βαθύς στεναγμός, Ό άνηρ έκεΐνος ήτο δ 
μεγαλείτερος τών συμμάχων ηγεμόνων τών έναν- 
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τίον τοΰ Ναπολέοντος, Αλέξανδρος δ Αΰτοκράτωρ 
της 'Ρωσσίας,

Ένεκα, της επικείμενης μάχης ίσως ήδύνατό τις 
καί δικαίως να ύποθέση, οτι ή κρίσιρ.ος εκείνη 
περίστασις άπησχόλει εντελώς τόν νουν του καί 
τόν καθίστα ώσεί άφηρημένον. Άλλά τον Αΰτο- 
κράτορα Αλέξανδρον δέν άπησχόλουν τά στρα
τιωτικά.—τά σχέδια τήςμάχης ή τό άποβησόμενον 
αυτής, άλλ’άλλο τι εντελώς διάφορον—ή ενώπιον 
αΰτοϋ συλλογή χωρίων της Γραφής καί προσευχών,

Ένφ §’ αύτός κάθηται σύννους μέ οφθαλμούς 
προσηλωμένους εις τό βιβλιάριον έκεΐνο ζητών 
ν’ άρυσθή έξ αΰτοϋ άνακούφισιν διά το βεβαρημέ
νου του πνεύμα, θέλω εκθέσει έν όλμοις την βιο
γραφίαν τοΰ αγαθού και ευσεβούς εκείνου Μονάρχου.

Την παιδικήν καί νεανικήν ηλικίαν του ό αΰ- 
τοκράτωρ Αλέξανδρος είχε διέλθει έν μιά τών 
λαμπρότατων, άμα δέ καϊ λίαν ασώτων Αυλών.

Οί διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί αΰτοϋ ήσαν 
πάντες σχεδόν άπιστοι. Ναί μέν έδίδασκον αΰτόν 
νά ήνε φιλόφρων καί δίκαιος εΐς τούς όμοιους του, 

r άλλ’ άν ύπήρχε Θεός, ό ’Αλέξανδρος δέν ήσθάνετο 
πρός αυτόν οΰδεμίαν ύποχρέωσιν.

"Οταν ή δολοφονία τοϋ πατρός αΰτοϋ έκάλεσεν 
αυτόν είς τόν θρόνον πασών τών ’Ρωσσιών, έν 

:ήλικίγ μόλις 23 έτών, ητο δίκαιος καί φιλάνθρωπος, 
άλλ’ ορθολογιστής ή κάλλιον εΐπεΐν άπιστος.

ί Έκουσίως ουδέποτε ε’βλαψε τινά, εΐλικρινώς δέ 
’ καί εύσυν-ιδήτως προσεπάθει νά έκπληροϊ τά υψηλά 
■ αύτοΰ καθήκοντα καί νά προάγη τήν ευδαιμονίαν 
'απάντων τών υπηκόων αΰτοϋ. Άλλ’ όμως, ώς δ 
; ίδιος μετέπειτα έξεφράσθη, ε’ζη ώς άνθρωπος άνευ 
; έλπίδος καί άνευ Θεοϋ έν τφ κοσμώ.
( Έπιθυμών νά κάμ.η ένα τών νεανικών συν- 
ι τροφών του Υπουργόν τών Εκκλησιαστικών, 
j άνέθισε το Υπουργείου τοΰτο εις τόν Πρίγκηπα 
j Γαλιτζίνην. «Άλλα δέν δύναμαι νά δεχθώ τό 
. υπούργημα τούτο,» είπεν είς αυτόν ό Γαλιτζίνης, 
ί, «διότι δέν γνωρίζω τίποτε περί θρησκείας 1» «Τόσφ 
ίτό καλλίτερον, άπεκρίθη ό Αΰτοκράτωρ, διότι 
■οΰτω θέλεις είσθαι εντελώς αμερόληπτος!» Ούτως 
ό φίλος του Γαλιτζίνης έδέχθη τήν θέσιν.

Δέν παρήλθεν δμως πολύς χρόνος καί μεταβολή 
ριζική έπήλθεν εις τάς θρησκευτικός δοξασ'ας τοϋ 
Υπουργού τής Έκπαιδιύσεως, καί άπό άπιστου 
καί μ.αταίου, έξοδεύοντος τον καιρόν του είς δια- 

! σκεδάσεις καί άμαρτίας, παραιτήσας τούς διεφθαρ · 
I μένους συντρόφους του καί τάς άσωτίας του έγέ- 

>ετο σώφρων καί πιστός ύπηρέτης τοϋ Κυρίου.
I Ό δυστυχής Τζάρος έζήλευι τόν φίλον του καί 
εύρεθείς μίαν ημέραν μόνος μετ’αΰτοϋ έξέφρασεν 

'εΐς- αύτον τήν ανησυχίαν του καί έζήτησε παρ’ 

αΰτοϋ νά μάθγ τό μυστικόν τής μεταβολής και 
της χαράς του. Ό Γαλιτζίν τφ ίδειξεν έν αν
τίτυπο ν τοϋΕυαγγελίου, τό δποΐον έφερε μεθ’εαυτού 
καί είπεν εΐς αυτόν, οτι είς αυτό εΰρε την ειρήνην 
καί τήν χαράν, τά δποΐα άπελάμβανεν. Τφ διη- 
γήθη δέ, ότι όταν διωρίσθη ύπουργος τών ’Εκκλη
σιαστικών μ,ετέβη εΐς τόν αρχιεπίσκοπον τήςΜόσχας 
καί τόν παρεκάλεσε νά τφ συστήση κανέν βιβλίον, 
τό δποΐον θά τφ έδιδε γτωσιν ΐης ΰρησχίΐας. 
«Άνάγνωσον τήν Γραφήν», ήτο ή άπόκρισις τοΰ 
σεβασμίου Πλάτωνος. Ματαίως δ Γαλιτζίν παρε- 
κάλεσεν αΰτόν νά τφ υπόδειξη άλλο βιβλίον, δ 
γέρων αρχιεπίσκοπος έπέμενε, λέγων, «Άναγίνω- 
σκε τήν Γραφήν.»

Ό Γαλιτζίν έπί τέλους ύπήκουσε, τό δέ Άγιον 
Πνεύμα ήνοιξε τούς οφθαλμούς τής ψυχής αΰτοϋ 
καί έδειξεν εΐς αΰτον τον Χριστόν, όπως άποκαλύ- 
πτεται έν τή Αγία Γραφή·—- τόν φίλον τών άμ.αρ- 
τωλών,—«καί ή πρός αΰτόν πίστις μου, προσέθη- 
κεν δ Γαλιτζίν, έφερε τήν μεταβολήν, τήν δποίαν 
βλέπεις εΐς έμέ. Έάν δέ καί ή Μεγαλειότης σας 
ποθητέ ειρήνην καί χαράν, άναγνώσατε καϊ υπακού
σατε είς τό Εΰαγγέλ’.ον.»

*0 Αΰτοκράτωρ αμέσως εδανείσθη μ.ίαν ’Αγίαν 
Γραφήν άπό τήν σύζυγόν του καί ήρχισε νά άνα- 
γινώσκη. Καί κατ’ άρχάς μέν έβασανίζετο ύπο 
άπιστων συλλογισμών, άλλά διά τής επιμονής οί 
δισταγμοί καΐ αί άμφιβολίαι ήφανίσθησαν, καί 
ή Ψυχή <*·ΰτού έπληρώθη ειρήνης καΐ χαράς. Έκ 
τής εποχής δέ ταΰτης μέχρι τοϋ θανάτου του δέν 
έπαυσεν άπό τό νά άναγινώσκη καθ’ έκάστην τρία 
τουλάχιστον κεφάλαια τής Γραφής μετά προσοχής 
καί προσευχής.

Ή μεταβολή αΰτη συνέβη καθ’ ΐίν χρόεον δ 
Ναπολέων είσέβαλεν εις τήν ’Ρωσσίαν.

’Ακολουθεί1

ΣίλΤΗΡΙΟΝ ΣΚΑΦΟΣ.

Εΐς τά παράλια τής ’Αγγλίας, Σκωτίας καί 
’Ιρλανδίας, κατ’ έτος συμβαίνουν πολλά ναυάγια, 
καΐ πολλοί τών ναυαγών χάνονται ενώπιον τών 
οφθαλμών τών κατοίκων τών μερών εκείνων άνευ 
ίλπιδος βοήθειας. Εσχάτως έπεννοήθη τό εξής 
μέσον, δι’ ού δύνανται νά σωθώσιν οί έπί τοΰ ναυα
γίου ευρισκόμενοι.

Έναυπηγήθη λέμβος ΐδίου σχήματος, (ιού 
έπομένην σελίδα), τής οποίας τά δύο τρίτα πε
ρίπου είναι έσκεπασμένα μέ άδιάβροχον ύφα
σμα, πρός προφυλακήν τών έν αυτή άπό τών 
κυμάτων άνωθεν τοΰ σκεπάσματος τούτου ύπάρ- 
χουσι δύο κρίκοι, προσηρμοσμένοι έκαστος εΐς σιδη- 
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ροϋν τόζοΊ, τοΰ οποίου τά άκρα. etOoct άσφχλώς 
καρφωμένα είς τά πλάγια, της λίμ.βου. Διά τών 
κρίκων τούτων διέρχεται τχοινιον δυνατόν, διπλών, 
το όποιον δι’ ετέρου λεπτού σχοινιού πέμπεται έκ 

ΐτης ζηρας διά τίνος όοκέτας εις το ναυαγησαν
■ πλοϊον, καΐ προσαρμόζεται εις κατάλληλον έν αύτώ
■ μέρος. Τούτου γενομένου οΐ έπί τούτφ ώρισμένοι 
ναΰται εισέρχονται εΐς τήν λέμβον και διά τού 
ενός σχοινιού σύρουσιν αυτήν προς το ναυαγησαν 
πλοίου, άνευ κωπηλασίας, διότι ή λέμβος προβαί
νει όλισδαινουσα έπι τού εκ τών κρίκων ε’ζαρτωμένου 
σχοινιού. Φθάσαντες εΐς τό πλοιον οί ατρόμητοι 
ναύται ανέρχονται εΐς αΰτό καί μεταφέρωσι τούς 

'ναυαγούς εις τό σωτήριον αυτών σκάφος, και διά 

τού αύτοΰ τρόπου, δι’ αύ μετέβησαν εις το πλοΐον 
επανέρχονται εις τήν ξηράν καί άποβιβάζουσι τό 
πολύτιμον αυτών φορτίου Οΰχΐ σπαυίως είναι-ήναγ- 
κασμένοι νά κάμουν το ταξί ίδιον τούτο πολλάκις 
διά νά μεταφέρουν πάντας τούς ναυαγούς, διότι ή 
σωτήριος λέμβος δέν δύναται νά χωρέση πολλούς.

Διά τοΰ τρόπου τούτου έσώθησαν ήδη πολλοί, ’ 
οΐτινες άλλως άφεύκτως ύά κατεποντίζοντο,’Ορθώς 
επομένως ώνομάσθη ή λέμβος αΰτη σωτήριο?" σκάρος 
καΐ μεγάλως οφείλεται έπαινος είς τούς γενναίους 
εκείνους ναύτας, οΐτινες μέ κίνδυνον τή; ίδιας 
εαυτών ζωής, διότι πολλάκις άναρπάζονται τινές 
έξ αυτών ύπο τών κυμάτων, κατορθώνουν νχ σώ
ζουν κατ’ έτος τόσας πολυτίμους ζωάς.

^δωτήροον σκάφος.

ΤΙΣ Ο ΕΥΤΥΧΕΣΤΑΤΟΣ-
Τις είν* δ ευτυχέστατος έξ υλών των ανθρώπων ;

Δέν ttv’ βεβαίως ό ζητών δι* έργων η και κόπων 
Τήν βασιλείαν τοΰ Θεού, τόν τόπον τών άγίων, 

Άλλ* ό κατά τδ σχέδιον της σωτηρίας θειον» 
’’Οκερ αποκαλύπτεται εις τοΰ Θεού τδν ‘λόγον.

Ουτος είναι ευτυχέστατος έκ τών ανθρώπων όλων.
* Λ

Τις έκ πασών τών ήμερων ειν* ή εύτυχεστάτη ;
Δέν ει.ν’ εις ήν στεφόμύθα έν δδξη τή υπάτη j 

Άλλα εις ην αφεωνται ημών αί άμαρτιαι»
Εις ήν μάς εξαλείφονται ολαι αί άνομίαι, 

Και ή καρδία μας ναός τοΰ πνεύματος κατέστη.
Αυτή <ΐν* έκ τών ημερών πασών ευτυχέστατη.

Τις έκ πασών τής γης χωρών scv* ή ευτυχέστατη;
Έκείν* είς ήν ή του λααΰ πληθύς ευσεβέστατη’ 

Είς ήν αυτή χαι μόν’ αυτή διέπει τα τής χώρας
Και πολιτεύεται πιστώς καθ’ βλας της τάς ώρας· 

Και έκαστος τδ αγαθόν είς τδν πλησίον πράττει 
Αυτή ή χώρα έκ πασών siv* ή ευτυχέστατη.

♦ <

Τις άπδ δλας τάς ψυχας είν’ ή ευτυχέστατη ;
Έκείνη, ήτις ώς χιών εγεινε λευκότατη, 

ΛουσθεΓσα εις τδ έχχυθέν έπί σταυρού ποτ* αιμα, 
"Οιτερ ψυχάς αμαρτωλά; λευκαίνει εν τώ άμα,. 

Άν άποβλέψη εις αυτό κ* εν ώρα τή ύστατη.
Αυτή άπ* ολας τά; ψυχάς ε*ν’ ή ευτυχέστατη.

Τις άπδ όλας τάς οδούς ειν’ ή ευτυχέστατη ;
Έκείνη ήτις βέβαια ft/ ή ασφαλέστατη* 

rtHv δ Χριστός έβάδίσζ-ν και εδειξεν εις βλους
'Ώς άγουσαν είς ουρανόν μικρούς τε και μεγάλους, 

Πλήν είναι και πολύ στενή, στενή» ναί» στενότατη*
Άλλά κ* ή μόνη ασφαλής ή μόν’ ευτυχέστατη.

Τις άπδ ολας τάς μονάς eV ή ευτυχέστατη ;
Έκείνη ή αιώνιος» έκειν’ ή λαμπρότατη, 

'Ήν δ θεός ήτοίμασεν έν ουρανώ να ζωσι ?
Τά τέκνα του μέ τδν Χριστόν κάί αιωνίως ωσι 

Ελεύθερα άπδ κακού κ’ εύδαίμονα εν ταυτη,
Αυτή άφ’ όλας τάς μονάς ει*7 η ευτυχέστατη,

4 *

Τις νύξ έξ όλων τών νυκτών glv* ή ευτυχέστατη ;
Έκείνη ήν ή τοΰ Χρίστου αίγλη φαεινότατη 

Φωτίσασα πνευματίΥ.ώς» μετέβαλε σ’ ήμέραν*
Σ’ ημέραν όντως διαρκή, πρωίχωρίς έσπεραν. 

Kt* ό άνθρωπος πνευματικώς δέν είναι εν απαττ).
Αυτή έξ όλων τών νυκτών είν* ή ευτυχέστατη*

• *
r

Τίς είν’ ό ευτυχέστατος έξ όλων τών θανάτων;
Ό θάνατος τών ευσεβών» ναί» τών ευσεβέστατων» 

Όν αί ψυχαι άπέπτησαν είς τδν Θεόν τών όλων, 
Κ’ έν ουρανοί ήνώΟησαν μεθ’ όλων τών αγγέλων, 

Κ’ έκεΓ Θά ζώσι μετ* αυτών και τών καλών πνευμάτων» 
Ούτος ό ευτυχέστατος έξ όλων τών θανάτων*

A. Α.
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ΠΟΙΚΙΛΑ

Τά ΝαυπηγβΤϊχ ’Αγγλίας* Κ«τά το 1886 έν Άγ-
γϊ,ΐα εύρίσκοντο έν ivapyeiot 140 ναυπηγία, έν ok η^χαλοΰντο 
ΪΟΟ,ΟΟό εργατών* ΈναυπηγηΐΙησαν S1 έν £λω 403 σκάφη 
χωρητικοτητος έν ολω 480,796 τδννων.

Τούτων 319 ησαν άτμόπ).οΰ.α και 84 ίστ»οφόρα>
otvoc παραγόμΛν&ί κατά μέσον δρον ίν διαφόροις 

χώραις της Ευρώπης* έκατομ.
*Η Γαλλία παρά^ι 699 περίπου γαλόνια

η *Ρωσσία j* 79 Β »
* ’Ιταλία * 565 « »
μ Ευρωπαϊκή Τουρκία * 59 * »
ι Τσπανία * 195 » *
* Ελλάς * 29 5 »
η Αυστρία καΐ Ουγγαρία » 225 » η
» Ελβετία * 29 * «
« ΙΙορτογαλία » 90 w κ
» 'Ρουμανία » 15 » *
* Γερμανία « 83 * »
» Σερβία * 12 * n

3,001,000,000
ύπολογιζομένου τοϋ ανθρωπίνου γένους ΰς 1,200,000,000 άνα. 
λογίζεται κατά μέσον δρον είς έζαστον άνθρωπον, των νηπίων 
συμπεριλαμβανομένων, J a/i γαλόνια καθαρού οίνου,

Είς ταΰτα έαν προσθέσωμεν το ποσδν των οινοπνευματωδών 
ποτών, κανιά*, τά διάφορα είδη της βακης καΐ του βουμίου, 
της μπύρας Χτλ. εύρίσκομεν, ότι δ άνθρωπος πίνει κατ’ έτος 
μυθώδη ποσότητα μεθυστικών ποτών προς καταστροφήν τοϋ τε 
σώματος κ>.1 τής ψυχής μυριάδων ανθρώπων.

— Τό καύσιμον τών άδα.μάντων. Οί άρχαΐδι έφρόνουν 
κα! εβεδαίωνον, δτι δ άδάμας ούτε νά χαή ήδύνατο, ούτε νά 
θραυσθή. Το 1609 όμως 6 κ. Δέ Βούτ ύπωπτευσε τήν έπι- 
δεκτικότητα τοΰ άδάμαντος εις καϋσιν, τδ^δέ 1673 πράγματι 
έκάη.

Τδ 1691 ά Άδερανης καΐ Ταργιόνη; κατά διαταγήν του 
μεγάλου Δουνδς τής Φλωρεντίας Κόσμου τοϋ Γ’, έκαυσαν 
άδάμαντας διά τής συγκεντρώσεως των ήλιακών ακτινών διά 
τίνος ύελίνου φακοϋ. Προ τής αναφλέξεως αυτών, έρράγισαν, 
καΐ τελευταίου έξηφανίσθησαν.

Πολλά πειράματα έγένοντο πρδς ανακάλυψιν τών συστατι
κών τοΰ αδάμαντος στοιχείων, άλλ’ άπασαι αί δοκιμαΐ άπέ- 
6ησαν έπί ματαίω. Ό άδάμας ανεφλέγετο καΐ ίκαιεν ώς ήλιος 
και ήφανίζετο, άλλ’ ουοέν ΐχνο; τών συστατικών αύτοϋ 
όίφινεν όπίσω του μαρτυρούν έκ τίνος ίλης ή υλών συνί- 
στατ αι.

Πρώτος ό διάσημος αστρονόμος Νεύτων ύπωπτεΰθη την 
φυσικήν συστασιν τοϋ αδάμαντος, αλλ* απίθανε χωρίς να 
δυνηθή ν’ απόδειξή όρθάς τάς ύπονοίας τον. Τεσσαράκοντα 
δμως ετη μετά τον θάνατον αύτοϋ, μεγαλοπρεπής άδάμας 
έκάη τήν 21 Ιουλίου 1771 εν τφ χημικφ έργαστηρίφ τοϋ 
κ. Μαρκουέ, έπί παρουσία δέ πολλών έβεβαιώθη, δτι δ άβα- 
μας δύναται να κατακαή καΐ εξαφανισθή.

Μεταγενέστερα πειράματα απέδειξαν, ΰτι δ άδάμας είναι 
άνθραξ καθαρός έν κρυσταλλική καταστάσει. Εσχάτως μά
λιστα διεδόθη, ότι χημικός τις κατόρθωσε Ξια τεχνητού πυρδς 
ύψίστου βαθμού νά μεταποίηση άνθρακα είς άδάμαντα ! 1 
Άλλ* ώς φαίνεται είτε ή φήμη αΰτη ήτο ψευδής, ή ή εργασία 
της μεταποιήσεως τοΰ άνθρακος είς άδάμαντα εΐναι πολύ πολυε- 
ξοδωτέρα της τιμής τών δι’ αυτής κατασκευαζομένων άδα- 
μανςων, αφού δέν ήκούσθη τι πλέον περΐ τούτου 1

— 'II πρός τΰν βεΰν άγάπν; κάμνει τδν κάτοχον αυτής
προσεκτικόν. «Δεν δύναμαι νά εννοήσω, ότι ό χριστια
νός είναι ε.ίού.·, άφοϋ έχει νά διεξαγάγη πολλάς μάχας, 
απέναντι τών όποιων ή μάχη τής Ούατερλω εΐναι άσήμαντος, 
ίλεγέ ποτέ ευσεβής τις "Αγγλος ίεροκήρυξ. Ό Ιριστοί άνέ- 
λα®ε τήν ανθρώπινον φύσιν καΐ έγεινεν αντικαταστάτης ημών 
δια νά βικαιωθώμεν ήμεΐς. Εισέρχεται καΐ γίνεται κάτοχος

.τών καρδιών τών πιστευόντων είς αυτόν, διά νά άγιάση αΰ 
τούς. 'Ικετεύει υπέρ αυτών παρά τφ Πατρί του, διά νά πα- 
ρηγορή αυτους, κάθητνι δέ βασιλεύς επί τοΰ θρόνου αύτοϋ 
διά νά κυβέρνα τδν κόσμον καΐ μέλλει μίαν ήμέραν νά ϊλίη 
βιά νά κρίνη ζώντας καΐ νίκρούς.

— Όστις παραδίθετας είς τδν θυμόν φιλοξενεί τδν Σα- 
ταναν εις τήν καρδίαν του. Άλλ’ ό παραδιδόμενος καΐ καλ
λιεργώ* μίσος, κλείει τήν θύραν αυτής αφοΰ δ Σατανάς είσέλθιρ 
καί οΰτω τδν κάμνει συγκάεοικον αύτοϋ! Είς τήν πρώτην 
περίστασιν ό Διάβολος ευρίσκει πρόσκαιρου κατοικίαν, έν τή 
δευτέρα διαρκή.

— 'Ο πληθυσμός της Σμύρνης υπολογίζεται είς επέκεινα 
τών 186,510 ψυχών. ’Εκ τούτων 147,200 εΐναι υπήκοοι 
’Οθωμανοί, 25,000 "Ελληνες καΐ 6,000 ’Ιταλοί.

Θρησκευτικός θεωρούμενοι οΐ κάτοικοι της Σμύρνης απο
τελούνται έξ 89,000 Μουσουλμάνων, 40,200 Χριστιανών ορ
θοδόξων, 17,000 ’Ιουδαίων καΐ 4,000 ’Αρμενίων.

— Τδ μεγίστου εϊδωλον έν τω κύσμιρ εΰρίσκέται
έπί τών όρέων τοϋ Μεξικοΰ έν Αμερική. Συνίσταται δέ εξ 
ύπερμεγέθους τεμαχίου γρανίτου 36 ποβ. τδ μήκος καί 18 
τδ πλάτος κατά τους ωμούς. Υπολογίζεται δέ τδ βάρος του 
είς 100 τόνους, ηγουν είς 80,000 οκάδας. Έπί τής κεφαλής 
του εΰρίσκέται μεγάλη λεκάνη, ήτις δύναται νά χωρέσ$ πολλά 
βαρέλια, ενώ ή κοιλιά εχει ί'ξ οπάς πρδς τά κάτω καΐ έξ 
πρδς τα ανω, είς τάς άπας δύνανται να είσαχθοΰν οί δυο βρα
χίονες μέχρι των αγκώνων. Οί πόδες είναι έξ τετραγωνικών 
ποδων Οί ιθαγενείς έπροσκύνουν αυτό ώς τόν μέγαν θεόν τής ! 
βροχής. j

"Οταν οί 'Ισπανοί έκυρίευσαν τήν χώραν εκείνην, ίξηνδρα* ■ 
πόδισαν τούς κατοίκους αυτής καΐ κατεσύντριψαν καΐ τδν 1 
θεόν τους τούτον,

— Ό υπουργός τών Στρατιωτικών τής Γαλλίας έξέδωκεν 
εγκύκλιον δι’ οί επιτρέπεται εΐς τούς στρατιωτικούς νά 
άφίνοχσι τά γένεια, ενώ πρότερον ήσαν υποχρεωμένοι νά ξυρί- 
ζωνταιI

— Κατα τας γενομένας παρατηρήσεις ήδη υπάρχουν πέντε 
είδη μανίας, άτι να προέρχονται ΐκ τής χ^ήτεως τών μεθυ
στικών ποτών.

— Εΐς τήν Κίναν αί φωλεαι πτηνών τι νων θεωρούνται ώ; 
μία τών νομιμοτάτων τροφών τούτου ένεκα πωλοΰνται εις με
γάλος τιΉάς- Αί φωλεαΐ αυναι κατασκευάζονται απδ θαλάσ
σιό τινα φυτά, αφοΰ δέ πλυθούν καΐ μαγειρευτούν γίνονται 
ευχυμωτατοι καΐ νοστιμωτατοι ·

— Μεταξύ τών άλλων χρήσεων, είς τάς όποιας μετεχειρί- 
σθησαν μέχρι τουδε τδν χάρτην, εσχάτως κατεσκευάσθη εξ 
αύτοϋ έν Βρεσλάου τής Γερμανίας καπνοδόχος 50 ποδών τδ 
ύψος, ήτις δέν κατακαίεται ύπδ τοϋ πυρός ΐ

— '0 νέος αΰτοκράτωρ τής Κίνας άγει ήδη τδ ΐ 5ον έτος 
τής ήλικίας του, θά ά -αλάβ^ δέ τά καθήκοντα της αυτοκρα
τορίας τδν τρέχοντα μήνα διά τής παραιτήσεως τής άντιβασι- 
λίσσης μητρός του

Ό θρόνος του έν τή πόλει τής Σαγκάη; έπικάθηται επί 
στυλοβάτου κατεσκευασμένου έκ τούβλων έκ καθαρού χρυσίου, 
ό δέ νομάρχης τοϋ Σου·τσού ^πεμψεν εις Πεκϋνον 3 000 
τούβλων ουνήθους μεγέθους πρδς τδν σκοπόν τούτον 1

— Ειδήσεις έκ Σιβηρίας άγγέλλουσι τήν αυτόματον απο- 
ξήρανσιν διαφόρων λιμνών, ιδίως εις τάς επαρχίας τής Τοβό- 
σκη; καΐ Τόμβσκης.

— Έν Αυστραλία άνεκαλνφθησαν έσχάτως νέα μεταλλεία 
χρυσού, μυριάδες δέ χρυαοθηρων ά.διακόπως μεταβαίνουσιν! 
έκεΓ πρδς απέκτησιν αυτού.

— Εις τήν τελευταίαν γενικήν συνέλευσιν τών Παλαιό*
καθολικών έν Βιέννγι, ό καθηγητής κ. Λόγερ επρότεινε νά 
είσαχθή, ή Γραφή εις τις οικογένειας, ίξέφρασε δέ τήν ελπίδα, 
δτι ή Βρεττανική Βιβλική Εταιρία ήθελε συνδράμει αυτούς 
πρδς επίτευξιν τοϋ σκοπού τούτου. Όραία απόφασις, ευχής 
δ’ έργον άν ή 'Ιερά Σύνοδος τής 'Ελλάδος έπραττε τδ ■ 
αυτό. j

Έν ex του Τυπογραφείου ιών καταστημάτων ΑΝΕΣΤΙΙ ΚώΝ2ΤΛΝΤ1ΝΕΛί>Υ 1887 72f.


