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Εες ούδένα, πλην ίων ταχτίΖων 
ανταποκριτών, στίλβεται ή «Έφημερΐς 
των Παί8ων» δνευ προπληρωμής.

X Ε I Λ ΕΟ ΖΩΓΡΑΦΟΣ·

Μέχρις έσχατων βωβός καί άνευ χειρών ζω
γράφος έθεωρεϊτο άδύνατον. 'Ο αιών μας όμως, 
οοτις ύπήρξε γόνιμος είς πολλά‘παράδοξα και 
μάλιστα άπιστευτα, μάς παρέσχε καί 
δείγματα ζωγράφων 
διά τών ποδών! ’Αλλ’ 
ήπερίοτασις τοϋ’ϊω- 
άννου Καρτέρου άπο 
δεικνύει, ότι ό άν
θρωπος δύναται να 
ήναι ζωγράφος, και ' 
ζωγράφος ευδόκιμος 
καί διά τών χειλέων, ; 
όπως φαίνεται εΐς 
τήν προκειμένην ει
κόνα.

Ό Ιωάννης Κάρ- 
τερ παιδιόθεν έπε
σε ν εις κακάς συνα- 
στροφάς καί έπεδόθη 
είς παντοειδείς ά-

παρα-

ΙίΙΑΝΝΗΣ KA.FTEP.ο
μαρτίας, ιδίως όμως είς τήν μέθην, συ
χνά δ’ έπέστρεφεν είς τδν οίκόν του τά μεσά- 
νυκτα μεθυσμένος πρδς άνηουχίαν καί θλτψιν 
τής συζύγου του, διότι εϊχεν εσχάτως νυμφευθή.

Νύκτα τινά, άφοΰ άπέρασεν άρκετάς ώρας 
εΐς κραοοπωλεΐον μέ άλλους νέους όμοιους του, 
άπεφάσισαν νά ΰπάγωσιν είς ενα κήπον, όπου 
τήν προτεραίαν εϊχον ίδεϊ δύο φωλεάς πτηνών 
έπι τών δένδρων, διά νά πάρουν τά πουλιά των,

Άν καί νύξ, ό νέος Κάρτερ μέ πολλήν δε
ξιότητα άνέόη έπί τοϋ ενός δένδρου καί συνέ-

λαόε τά μικρά πουλάκια, τά όποϊα καίπαρέδω-: 
κεν είς τούς συντρόφους του κάτωθι. !

’Επειδή δέ ή άλλη φωλεά ήτο εΐς ένα κλάδον 
άλλου δένδρου όχι μακράν τοΰ μέρους όπου 
εϊχεν άναόή, αντί νά καταόή άπό τδ δένδρον, 
είς τδ όποϊον ήτο, και ν’ άναόή εις τδ άλλο, 
έζήτηοε νά συλλαβή τόν κλάδον εκείνον δι’ ένδς

πηδήματος, άλλ’ εϊ- 
τε ένεκα τοΰ ακά
τους, εϊτε διότι δέν 
έμέτρησε τήν άπό- 
στασιν, αντί νά αυλ-, 
λάβη τδν κλάδον 
έπεσεν είς τήν γήν 
καί έξήρθρωσε τήν 
σπονδυλικήν τους-ή- 
λην κατά τδν λαι
μόν, τδ δ’ αποτέλε
σμα τής βλάβης 
ταύτης ήτο εντελής 
παράλυσις καΐ αναι
σθησία ολοκλήρου 
τοϋ σώματος πλήν 
τής κεφαλής !

Οι σύντροφοί του τδν έθεσαν εις έν έπανω- 
φόρεμα καί τδν μετέφερον είς τήν οικίαν τον 
άφοΰ δέ έκτύπησαν τήν θύ^αν ίσχυρώς, άνε- 
χώρησαν άφήσαντες αύτδν έξωθεν αυτής.

Ή δυστυχής γυνή άκούσασα τδν κτύπον ένό- 
μισεν οτι ό σύζυγός της εϊχεν έλθει κατά τό 
σύνηθες μεθυσμένος καί έσηκώθη νά τοϋ άνοιξη 
νά έμόη· όποια όμως ύπήρξεν ή φρίκη της εύ- 
ροϋσα αυτόν έντελώς άναίσθητον!

Διά τής βοήθειας τής άνδραδέλφης της καί 
τών γειτόνων μετέφερον αύτόν είς τήν οικίαν 
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και μετ’ολίγον ήλθε και ιατρός νά τόν έπιοκε- 
φθή, όστις μετά μικράν έίέτασιν άπεφάνθη, οτι 
ή πάθησις ητο τοιαύτη, ώστε δέν ηδύνατο νά 
ζήση εΐμή ολίγος ώρας.

Ή πρόγνωσις όμως τοϋ ιατρού και ακόμη 
καί ή πρόρρησις της επιστήμης άπεδείχθησαν 
έσφαλμεναι, διότι ό Κάρτερ έπέζησε της πτώ
σεως- εκείνης ιό περίπου έτη, καί άπέθανεν 
ούχί έκ τής έξσρθρώσεως τής σπονδυλικής ς-ή- 
λης, άλλ’ άπό άλλην αιτίαν.

Έκτος της συζύγου του ή αδελφή τοϋ Κάρ
τερ είργάζετο νυχθημερόν πλέκουσα δαντέλας 
διά νά συντηρήσουν αυτόν, κοιτώ^ενον είς τήν 
τήν κλίνην, οχι μόνον χωρίς νά δύναται νά κί
νηση άλλο μέρος τοϋ σώματος έκτος τής κε
φαλής, άλλα καί χωρίς νά αισθάνεται πόνον, 
όταν τόν έκέντων διά βελόνης.

Είς τήν θέσιν ταύτην ευρισκόμενος μόνην 
διασκέδασιν είχε τήν άνάχνωσιν, τούτοδέ κατωρ- 
θωνεδιάτής βοή
θειας μακράς βε
λόνης,τήν οποίαν 
έκράτει μέ τά 
χείλη του,καίδιά 
τής όποιας έγύ- 
ριζε τά φύλλα 
καί έκράτει αυτά 
εΐςτήν θέσιντων, 
άφοΰ ή αδελφή 
του έστερέωνε τό 
βιβλίου είς κατάλ 
ληλον θέσιν.
'Εκείνο, τό όποι

ον έστρεψε τήν 
προσοχήν του είς Προϊον τέχνης τοϋ Κ-άρτερ.

Η ΧΑΙΔΗ.
Κατ' έπιτομηΓ εκ τοϋ Γερμακικον.

(*Ι8ε προηγούμενοι ψύλλον.)

— Δέν ήξεύρω, — άπεκρίθη τό παιίίον.
— Ποιον πρέπει νά έ ρωτήσω £ιά νά μέ όόη- 

γήση έκεϊ ;
— Δέν ήξεύρω, —ήτο ή Δευτέρα άπάντησις,
■— Γνωρίζεις καμμίαν εκκλησίαν μέ υψηλόν 

πύργον ;
— Γνωρίζω.
— Λοιπόν, σέ παρακαλώ, έλα καί ^ειξέ μου 

αυτήν.
— Πόσον θά μέ ίωσης ό\’ αυτό ; ήρώτησεν δ 

μικρός μουσικός, έκτείνας ένταντώ την χεϊρά του.
Ή Χαίόη εξέτασε τήν τσέπην της καί εβγα- 

τήν ζωγραφικήν, ήτο μία είδησις, τήν οποίαν 
άνέγνωσε περί μιας γυναικός, ήτις προσεπά- 
θησε νά ζωγραφίζη μέ τό στόμα της, και αμέ
σως άπεφάσισε νά κόμη ό ίδιος τήν δοκιμήν. 
Τώ έπρομήθευσαν λοιπόν μίαν πλάκα καί έν 
κονδύλιον, είς τό άκρον τού οποίου έθεσαν κομ- 
μάτιον κιμωλίας ζτεπεσιριοϋ) καί ούτως ήρχισε 
τά πρωτάτου δοκίμια είς τήν ιχνογραφίαν άψοϋ 
δέ δι’ επιμελούς άσκήσεως κατώρθωσε νά μετα
χειρίζεται καλώς τό κονδύλιον είς τήν πλάκα, 
τότε ήρχισε νά ζωγραφίζη καί εις τόν χάρτην. 
Αί δυσκολίας τάς οποίας είχε νά ΰπερνικήση, 
ήσαν μέγισται, άλλ’ έπί τέλους έθριάμόευσε 
καθ’ όλων και κατέστη εΤς των έπι φανών ζωγρά
φων έν ’Αγγλία. ’Εννοείται, όταν έζωγράψιζε, 
εΐχε χρείαν τής βοήθειας τίνος νά βουτίζη τούς 
χρωστήρας είς τσ χρώμα.

Ή -σωματική πάθη σι ς είχε δύο μεγάλα και 
σωτήρια δι’ αύτόν αποτελέσματα. Πρώτον τόν 

έκαμε νά σκεφθή 
καί νά μετανοήση 
διά τόν παρελθόν
τα άσωτον βίου 
του καί νά όδη- 
γήση άλλους είς 
τήν οδόν τής αρε
τής καί τής εΰσε- 
όείας, καί δεύτε- 
ροννά δύναται διά 
τής εργασίας του 
νά συντηρή εαυ
τόν καί τήν οικο
γένειαν του !

λεν έκεΐθεν μίαν μικράν εικόνα παριστάνουσαν στέ
φανον έκ όόίων, και μέ λύπην τήν προσεφερεν 
είς τό παιόίον, ίιότι είχε τής χαρίσει αυτήν ή 
ζ. Κλάρα καί 5έν ήθελε νά τήν στερηθή. — ’Αλ
λά τό παιίίον έσεισε τήν κεφαλήν του περιφρο
νητικός και έξηκολούθησε πάλιν τόν δρόμον του.

— Άλλα στάσου και ?μή φύγης — έφώναξεν 
ή Χαί^η. Τί λοιπόν θέλεις ίιά νά μέ φέρης εις 
τήν εκκλησίαν μέ τόν υψηλόν πύργον ;

— Χρήματα, — άπεκρίθη τό παιίίον.
— Άλλα χρήματα άέν εχω, ειπεν ή Χαΐάη. 

Ή κυρία Κλάρα όμως έχει, και αυτή θά σέ 0οι- 
ση, αν μέ φέρης όπου σοϋ λέγω. Πόσον ζητείς;

■—- Είκοσι λεπτά, — είπε τό παιίίον.

-—■ Καλά, εμπρός λοιπόν.
Άφοΰ έκλείσθη ή συμφωνία, τό παι^ίον μέ τό 
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οργανον εκκίνησε πρός το [Λερός τοϋ πύργου, η $ε 
Χαίδη τό ήκολούθει κατά πόδας.

Ένω δέ έ πήγαιναν δμοΰ ή Χαίδη τόν ήρώ- 
τησε τί πράγμα ήτο Iκείνο, τό όποιον έφερεν είς 
τήν ^άχιν του. Αυτός δέ μέ εύχαρίστησιν τής 
ειπεν, ότι ήτο μουσικόν οργανον καί όταν έγύρι- 
ζέ τις τήν χεϊρά του έψαλλε πολύ ώραϊα. Μετ’ ο
λίγον δέ έφθασαν εις τό [Λερός οπού ήτο ή εκ
κλησία μέ τόν μεγάλον πύργον.

— ’Ιδού τό μέρος όπου ζητείς, ειπεν δ όρ- 
γανόπαις.

— Καλά, αλλά πώς θά εΐσέλθω; ή θύρα 
είναι κλεισμένη.

— Δεν ήξεύρω, ήτο ή άπάντησις.
— Νομίζεις, ότι ήμπορώ νά σημάνω τόν κώ

δωνα, όπως κάμνουν διά τόν Σεβαστιανόν;
— Δέν γνωρίζω.
Χωρίς νά περιμένη άλλο τι, ή Χαίδη ύ

ψωσε τήν χεϊρά της καί έσυρε πρός τά κάτω τό 
κρεμάμενον κομβίον* άλλ’ ώς φαίνεται ετραβηξε τό 
σύρμα πολύ δυνατά, διότι ό κώδων ήρχισε νά κω- 
δωνίζη πολύ, 6 δε θυρωρός έφάνη άμέσως εΐς 
τήν θύραν πολύ ώργισμένος, καί καθώς ήνοιξε 
καί είδε τά δύο παιδία νά στέκωνται έξωθεν, 
έστράφη πρός τόν όργανόπαιδα καί μέ οργήν 
τφ εϊπε:

— Τί θέλεις καί μέ κατέβασες τόσον ταχέως 
με τό κωδώνισμά σου; Δέν δύνασαι νά ανάγνω
σης τί είναι γραμμένον ε’δώ ; «Διά τούς έπιθυ- 
μοϋντας νά άναβώσιν εις τόν πύργον.»

Τό παιδίον έδειξε μέ τόν δάκτυλον τήν Χαί- 
δην καί δέν άπεκρίθη λέξιν. Άλλ’ ή Χαίδη ά
πεκρίθη διά μιας. — «"Ισα, ίσα τούτο καί εγώ 
επιθυμώ νά κάμω.»

— Και τί θέλεις έκεϊ επάνω σύ ; ειπεν ό θυ
ρωρός. Σέ έστειλε κανείς;

— “Οχι, άλλ’έγώ θέλω ν’άναβώ διά νά δυ- 
νηθώ νά ϊδω άπ’ έκεϊ τήν χώραν,

— Κάμε με τήν χάριν νά έπιστρέψης εις τήν 
οΐκίανσου, κορίτσι μου, καί σέ συμβουλεύω νά 
μή παίξης άλλην φοράντό παιγνίδι τούτο, διότι 
δένθάήναι διά τό καλόν σου.

Ταϋτα εΐπών έστράφη πρός τά έσω θέλων νά 
κλείση τήν θύραν, άλλ’ ή Χαίδη τόν έκράτησεν 
άπό τό φόρεμα και τόν παρεκάλει, μόνον μίαν 
φοράν νά τήν άφήση νά άναβή είς τόν πόρνον.

Ό ικετευτικός τρόπος καί τό στάσιμον της 
Χαίδης έκαμψαν τήν καρδίαν του θυρωρού και 
άπεφάσισε νά τήν εΰχαριστήση.

— Αφού φαίνεσαι πώς έχεις τόσην επιθυμίαν 
ν’άναβής εΐς τόν πύργον, έλα μαζύ μου!

Ή Χαίδη έδωκε τήν χεϊρά της εΐς τόν θυρω

ρόν και ήρχισε νά άναβαίνη μέ αύτον τήν κλί
μακα, ήτις έφερε πρός τήν κορυφήν, ένφ δ όρ- 
γανόπαις έκάθησεν έξωθεν τής θύρας άναμένφν.

Αφού εφθασαν ε’ις τήν κορυφήν, δ θυρωρός έ
λαβε τήν Χαίδην εΐς τάς άγκάλαςτου καί τής 
είπε «Τώρα κύτταξε τριγύρω, τί βλέπεις;»

— Ουφ! άπεκρίθη ή Χαίδη, σκέπας των οι
κιών καί δρόμους! τίποτε άλλο δσον βλέπει τό 
’μάτι!

— Έ! βλέπεις τώρα πόσον άσχημα έκαμες 
νά με ταράξης. "Επρεπε πρώτον νά ερώτησης 
κανένα, όστις έγνώριζε, διά νά σέ πληροφόρηση 
τί φαίνεται εκ τοϋ πύργου τούτου, καί ούτω θά 
έγλύτωνες τά βήματά σου καί δέν θά έτάρατ- 
τες καί εμέ.

Εις τό κατέβασμα ό θυρωρός τήν ώδήγησε 
διά μιας μικράς θύρας εΐς τό δωμάτιόν του, όπου 
ήτο μέγα πανέριον, εντός τού δποίου έκοιμώντο 
ήσύχως 5 γάτάκια, ένω ή μήτηρ των έφρούρει 
άγρύπνως αυτά κοιμωμένη εΐς τά πλάγια του. 
πανεριού.

Ή Χαίδη, ήτις δέν είχε ποτέ ΐδεϊ τόσον με- 
γάλην γάταν, έτρεξε προς τό πανέριον καί ήθέ- 
λησε νά χαϊδεύση τά μικρά, άλλ’ ή μήτηρ των 
έγρύλισε τόσον όξέως, ώστε έτρόμαξε τήν Χαϊ- 
δην καί τήν έκαμε ν’ άποσύρη τάς χεΐράς της άπ’ 
αυτά. (ΆχΛουΟεΓ).

ΟΙ Λ.ΪΟΟΪ BIT ΚΑΡΚΑΚ

Ή πρώτη έμφάνισις τοϋ ανθρώπου είς τήν Ευ
ρώπην είναι ζήτημα αρχαιολογικόν, τό όποιον δέν 
έλύθη ακόμη. Άλλ’ άπό τά λείψανα, τά όποια 
άνεκαλύφθησαν, καί τά όποια άναφέρονται εις 
τόν άνθρωπον, δυνάμεθα νά όρίσωμεν τήν γεω
λογικήν εποχήν, κατά τήν όποιαν έζων άνθρω
ποι έν Ευρώπη,

Τά λείψανα ταυτα συνίστανται κυρίως έκ κα
τοικιών διά τούς ζώντας, τάφων διά τούς νεκρούς, 
ναών διά λατρείαν, εργαλείων πολεμικών, σκευών 
οικιακών, στολιδίων κτλ,

Οί αρχαιολόγοι, διαιρούσι τους προϊστορικούς 
χρόνους είς τέσσαρας μεγάλας έποχάς. 1) Τήν 
εποχήν τής Μεταναοτεύσεύχ;, χα& ήν ό άνθρω
πος συνέζη έν Ευρώπη μέ τά γιγαντιαια τετρά
ποδα, τόν Μάμμουθ, τήν Άρκτον τών σπηλαίων, 
τον μαλλιαρόν 'Ρινόκερων καί άλλα μη υπάρχον
τα πλέον ζώα. Ή εποχή αύτη ονομάζεται Πα- 
.έαιοΛΛαη.

2) Ή έποχή των ηχονκτ[ΐΐνωτ Μ,6ων, ήτις 
χαρακτηρίζεται ύπό ωραίων όπλων καί άλλων 
εργαλείων κατασκευασμένων άπό χάλιπα (άτσα-
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λόπετραν) κατ’ αύτήν δέ δέν απαντάται κανέν 
ίχνος γνώσεως η χρήσεως άλλου μετάλλου έκτος 
τοϊΐ χρυσού, τόν όποιον ενίοτε μετεχειρίζοντο 
πρός στολισμόν' αϋτη καλείται Neohfitxii /πορ?.

3) Ό Λ'α./xovc αίών, καθ’ δν οί άνθρωποι, 
μετεχειρίζοντο τόν χαλκόν πρός κατασκευήν ο
πλών καί κοπτικών εργαλείων.

4) Ό σιό-ηροϋς αιών, καθ’ δν ό σίδηρος άντι -
κατέστησε τον χαλκόν εΐς την κατασκευήν οπλών j 
ή χρήσις όμως τοϋ χαλκού δέν επανσεν. j

Οί πραϊαταρςκοό λόΟοε
Αί περίοδοι αύται δέν πρέπει νά θεωρηθούν ί 

ώς διαδεχόμεναι ή μία τήν άλλην, διότι εις 
τινας χώρας συνυπήρχον, υπάρχουν δέ και σή
μερον μέρη τής γης, οπού οί άνθρωποι μεταχει- 

ι ρίζονται έτι λίθινα εργαλεία.
Τά λείψανα ταΰτα εύρίσκονται απανταχού 

I έν μεγάλη άφθονίρε, Δείγματα δέ αυτών εύρί
σκονται εΐς τά μουσεία όλων τών εθνών.

: Ή προκειμένη είκών παριστα μνημείου τής 
| παλαιολιθικής εκείνης εποχής, δπερ άνεκαλύφθη έν

Καρνάκ της Γαλλικής Βρετάνης, καί μολονότι 
μέγα μέρος τών λίθων άφηρέθησαν καΐ έγένετο 
χρήσις αΰτών πρός άλλους σκοπούς, έμειναν όμως 
ικανοί, διά νά δείξουν πόσον εκτεταμένου πρέπει 
νά ήτο τό μνημείου τούτο,

Ώς φαίνεται οι λίθοι ούτοι άπετέλουν μέρος 
ναού τίνος αφιερωμένου εις τήν λατρείαν τών 
θεών. Διατηρείται δέ άκόμη μεταξύ τών κατοί- 

ί κων δεεσιδαψ.ων τις δοξασία, οτι δ τόπος οΰτος 
j είναι ιερός, καΐ πολλοί μεταβαίνουν έκεΐ κρυφίως

έν Κ,αρνάκ (Γαλλέοε).
τήν νύκτα φέροντες εΐς τινα λίθον ή πηγήν 
έκεΐ τά ασθενή τέκνα των ή τά κτήνη των διά 
νά ίατρευθούν άπό τάς άσθενείας των, εΐς το 
πείσμα τών άφορισμών και άναθεμάτων, τά ό
ποια ή ’Εκκλησία ρίπτει κατά τής κεφαλής τών 
τοιούτων.

Οί λίθοι ούτοι έν Καρνάκ ήσαν γνωστοί πολύ 
προ τής εποχής τοΰ Χριστού.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΡΑΐΛΕΣ

Τό κήρυγμα τοΰ Ευαγγελίου έφερε δύο μεγά- 
λας και ^,ιζικάς μεταβολάς εΐς τήν κοινωνίαν — 
είσήγαγε καθαρότερου και υψηλότερου κανόνα

*Η Βλαδόνα.
ζωής δι’ όλους, καί ήλευθέρωσε τήν γυναίκα άπό 
τών δεσμών τής ταπεινώσεως, εις τήν οποίαν 
εύρίσκετο έξ άμνημονεύτων χρόνων.

Ό χριστιανισμός ήκύρωσεν όχι μόνον δλας τάς 
διακρίσεις τάς προερχομένας έκ τοΰ γένους καΐ 
τής τάξεως έν τή κοινωνία, άνακηρύξας πάν- 
τας ίσους και αδελφούς, άλλά καΐ ολας τάς δια

κρίσεις τάς προερχομένας έκ τοϋ φύλου, « Έν 
Χριστώ ’Ιησού, εγραφεν ό ΙΙαύλος, δέν ύπάρχει 
’Ιουδαίος, ή Έλλην, δούλος ή ελεύθερος, άνήρ 
ή γυνή.»

Ή αλήθεια έγένετο καταφανής εΐς τά παθή
ματα τών μαρτύρων, οί όποιοι έμαρτύρησαν διά 

τό Εύαγγέλιον. ΙΙρό τής έλεύσεως του Χριστού 
εΐς τόν κόσμον, ό εύγενης στρατός τών μαρτύρων 
δέν έδέχετο είμή άνδρας εΐς τάς τάξεις του. — 
Άλλά μετά τήν Άνάληψιν τοϋ Χριστού και 
αΰταΐ αί γυναίκες συμμετέσχον τής τιμ.ής τοΰ 
μαρτυρίου, ώς συμμετέσχον καί τής χάριτος του 
Ευαγγελίου.
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Μία εκ τών επιφανών ήρωΐδων τοϋ χριστια

νισμού ητο καΐ ή μάρτυς Βλαδίνα. Δύτη κατή- 
γετο έκ τίνος Γαλλικής πόλεως καλούμενης Βιέν
νης, έζη δέ έπί τής βασιλείας τοΰ Μάρκου Αΰ- 
ρηλίου.

ι Κατηγορηθεΐσα οτι ένείχετο εΐς οργιά αισχρά, 
κατεδικάσθη είς θάνατον μετά δύο άλλων χρι
στιανών, μεταξύ τών δποίων ήτο και ή δέσποινά 
της. Ή Βλαδίνα έδέθη ΰπισθάγκωνα επΐ ξύλι
νου στύλου, εις τήν σκηνήν δέ ταύτην έξετέθη 
είς τήν λύσσαν τών θηρίων, τά όποια εΐσήχθη- 
σαν είς την σκηνήν. Άλλά τά θηοία άντΐ νά τήν 
καταξεσχίσωσιν, έξηπλώθησαν ώς γατάκια παρά 
τούς πόδας αυτής.

Τοΰτο άντι νά κινήση εΐς θαυμασμόν καϊ συμ- 
| πάθειαν τούς διώκτας της, τους παρώργισεν ετι 
I μάλλον καϊ άφοΰ έδάρη άνιλεώς, έψήθη κκθη- 
ίμένη έπί καθέδρας, καί πριν ή ή ψυχή άπελθη 
| άπό το σώμα έτιλύχθη εις δύκτιον και έρρίφθη 
ί ενώπιον φοβερού ταύρου, δστις τήν άπετελείωσε 
j μέ τά κέρατα καΐ τούς πόδας του!

ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Δρόσου σταγόνες έδώ τό κστάλενκον κρίνον έκύρτουν’ 
Καί έπί χλόης φαιδράςώςπολύτιμοι /[στραπτον λίθοι' 

Σμήνη ίντόμων χρυσών παρεκεϊ έκινούντο βομβοϋντα’ 
Κι’ είς ροϊοδάψνας Ανθούσαΰ πλησίον ρυάκων πη- 

[δώντων,

Ηδυπαθές άηδόνων εύθυμων ήκούετο μέλος. .
Εϊν’ εορτή τοϋ παντός αί ήμέραι τοΰ ίαρος! είναι 

Τής θεϊκής καλλονής τδ Απαύγασμα ! πάσα καρδία,
Πάσα ίωή κατ' αύτάς έΕυπνεΤ καί όργώσ’ Ανακράζει: 

«θέλω κάγώ τών καλών νά μετάοχω τοϋ Πλάστου 
[μου δώρων ί »

Πλήν ή κακούργος ψυχή βυθισμένη είς σκέψεις ή 
[λύπην,

Είς τοΰ παντός τήν χαράν αύτή μόνη λογίζεται ίένη, 
Μόνη αύτή μελετά στεναγμούς, Ονειρεύεται γόους, 

"Οταν καί γή κι’ ούρανός ώς θερμοί έρασταί μειδιώσιν-

Β. Εμμ. Πολυκράτης.

AHUAEIAl ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.

Ή μεγίστη δυστυχία ή επελθοΰσα είς τά βι
βλία κατά τήν αρχαιότητα συνέβη διά τής κατα
στροφής τής βιβλιοθήκης τής Αλεξάνδρειάς.

Ή βιβλιοθήκη αΰτη έφυλάττετο εΐς δύο κτί 
ρια, το έν τών οποίων λέγεται, δτι περιείχε 
400,000, τό δέ άλλο 300,000 τόμων. Το πρώ
τον ,κατεστράφη τυχαίως ύπο στρατιωτών. Το 
άλλο ηΰξήνθη κατόπιν καΐ μάλιστα ϋπερέβη τό 
καταστραφέν μέρος, άλλ’έπί τέλους κατεστράφη 
ύπο τοΰ Καλίφου Όμάρ, οστις λέγεται, δτι ει- 
πεν, «έάν -ιά βιβλία ταΰτα ήσαν σύμφωνα πρδς 
τό Κοράνιον, είσαν άχρηστα. Έάν δέ άσύμφωνα, 
βλαπτικά και επομένως καταστρεπτέα.» Κατά 
συνέπειαν διενεμήθησαν εΐς τάς 4,000 λουτρών ■ 
τής πόλεοις, καΐ έχρησίμευσαν προς θέρμανσιν τοΰ 
ΰδατΌς αυτών έπ'ι έζ μήνας !

Έκτος τής μεγάλης ταύτης καταστροφής τών 
αρχαίων συγγραμ.μάτων πολλά άλλα κατεστρά- 
φησαν διά βασιλικών διαταγμάτων, άλλα δι’α
ποφάσεων Συνόδων καΐ άλλα ΰπέπεσαν ειςτά ανα
θέματα τών Παπών. Οϋτω λ. χ. ο Πάπας Αλέ
ξανδρος ό Τ' διέταξε νά καώσι πάντα τά συγγράμ- ΐ 
ματα, οσα δέν ήσαν ευνοϊκά εΐς τήν εκκλησίαν, j 

. , 'Οδέ Πάπας Γρηγόριος όΗ', διέταξε νά κατακαή
' 27 ή τ”λθυ·σ^ -KC!l 6?λλο™α ‘ύ ί ή έν Παλαιστίνη βιβλιοθήκη, ήτις είχε πλουτισθή
ι ). ην άνθοστόλιστον εϊχεν απλώσει αυτής άλουργίδα. I , > , ‘ ή . , Λ >
Άύρσι ί εφόρου λεπταΙ, διαχέουσσι δρόσον καί μύρα, I, διάφορων αυτοκρατορων! Απο, της εποχής 
ί Έπαιζον πρός τούς ίανθούο καλλικόμων παρθέ- 
i [νων βοστρύχους.

δέ ταύτης ήρχισεν ή διάκρισις μεταξύ ιλράή καΐ 
θύραθεν, ήτοι κοσμικής φιλολογίας, πάντα δέ 
τα συγγράμματα, οσα δέν ήσαν επικυρωμένα, ή 
επιδοκιμασμένα ύπό της εκκλησίας έθεωροΰντο 
κοσμικά 1 Οί δέ Ίησουΐται έκήρυξαν ώς τοιαΰτην 
πάσαν την φιλολογίαν τών Βόεμών και έπι τέλους 
κατέστρεψαν άποτελεσματικώς καί τήν ανεξαρ
τησίαν αύτών, διά της προγραφής τών τοιούτων 
συγγραμμάτων.

Μεγίστην καταστροφήν είς τά κοσμικά λεγά
μενα συγγράμματα έπέφερον οι λεγόμενοι 
οϊτινςς ήσαν κατάλογοι βιβλίων, άτινα δέν έπε- 
τρέπετο εΐς οΰδένα νά άναγινώσκγ;. Τοιοϋτός τις 
κατάλογος, ήτο δ καλούμενος Καθαρτήριον, διά 
τοΰ δποίου έσημειοΰντο τά βιβλία, δσα εΐχον επι
θεωρητή και διωρθωθή ύπό τής Εκκλησίας καΐ 
ουτω κατασταθή κατάλληλα πρός άνάγνωσιν I

Άλλ’οι Παπικοί δεν ήσαν οΐ μόνοι διώκται 
καΐ καταστροφεΐς τής κοσμικής φιλολογίας. Οί 
άναμορφωταΐ συνέτεινον τό καθ’εαυτούς εις το 
εργον τοΰτο τής καταστροφής, ιδίως οί καλού
μενοι Πουρυτάνοι ή Καθαρισταί, οϊτινες κατά 
προτιμησιν συνέλεγον τά κεχρωματισμένα καΐ ά- 
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γιογραφίας περιέχοντα βιβλία τών Παπικών καί 
έκαιον αύτά.

Οί ’Ιουδαίοι εκαιον τά συγγράμματα τών ’Ε
θνικών καί οΐ Ρωμαίοι τά τών ’Ιουδαίων. Διά 
τοΰ έργου τούτου τής καταστροφής έξηφανίσθη- 
σαν πλήθος περιττών συγγραμμάτων, άλλά μετ’ 
αύτών κατεστράφησαν καί πολλά πολύτιμα' ή 
μεγίστη δέ καταστροφή τούτων οφείλεται εΐς τόν 
ύπέρμετρον ζήλον και τον θρησκευτικόν φανατι
σμόν τών χριστιανών.

Πολύτιμον χειρόγραφον τής Γενέσεως άνήκον 
εΐς τήν Κοττάνειον βιβλιοθήκην κατεστράφη έν 
μέρει ύπο τοΰ πυρός τό 1731. Το χειρόγραφον 
τοΰτο περιείχε 250 εικόνας κεχρωματισμένας, έξ 
ών μόνον 25 έσώθησαν. Έκ τών 140 βιβλίων τοΰ 
Αιβίου μόνον 35 διεσώθησαν, Έκ τοΰ Τακίτου 
μόνον τεμάχια διεσώθησαν. 700 δε έκ τών βι
βλίων τοΰ Βάρρεως άπωλέσθησαν. At άπώλειαι 
τών έλληνικών αρχαίων συγγραμάτων είναι έτι 
μείζονες καί σπουδαιότερα!, πολλάκις δέ δ ερα
στής τών γραμμάτων αναγκάζεται νά στενάζη 
διά τήν απώλειαν αύτών. Πολλά τούτων θά έ
σωζαν ημάς άπο πολλών κόπων καί έρίδων καί 
θά συνέτεινον εΐς ταχύτεραν πρόοδον τών τεχνών 
και έπιστημών.

’Άς ήμεθα δέ εύγνώμονες εΐς τον θεόν διά τά 
! έναπολειφθέντα καί ιδίως διά τήν έφεύρεσιν τής 
τυπογραφίας, δι’ ής τοσοΰτον εύκόλως πολλαπλα- 
σιάζονται πάντα τά συγγράμματα άμα τη έμ- 

I φάνίσει των, έτι δέ είς τήν διάδοσιν καϊ έδραίω- 
I σιν τών τε πολιτικών καί θρησκευτικών ελευθε
ριών, δι’ών παρόμοιαι καταστροφαϊ αδύνατον νά 
συμβώσιν έν τώ κόσμ.φ.

6AYMASTH ΠΡΟΝΟΙΑ.
(*Ι8ε προηγούμενοι φύλλον.)

Μεταξύ τών θαυμάσιων προμηθειών τής θείας 
Προνοίας πρός συντήρησιν ζώων τινών, έκ τής 
πείνης καϊ δίψης, έχομεν έκτος τοϋ παραδείγ
ματος τής Καμηλού καί το τοΰ Πελεκάνος. Τούς 
πελεκάνας όλοι σχεδόν γνωρίζομ.εν. Είναι πτηνά 
πολύ ενδιαφέροντα, οί πόδες των είναι ηνωμένοι 
προς άλλήλους διά μεμβράνης ώς οι τών χηνών 
καίτών νησσών, έχουσι δέ βραχείας κνήμας, μεγα 
σώμα, μεγάλα πτερά και πολύ μεγάλην κεφαλήν.

Ή κεφαλή άποτελείται τό πλεΐστον άπο ενα 
σάκκον. Ό σάκκος οΰτος δύναται νά έκταθή τό
σον ώστε νά χωρή άπίστευτον ποσότητα ιχθύων, 
ή όστρέων, διότι εις τον <--------- ---------
κάν βάλλει δ,τι ήθελε συλλάβει.

! Άφοΰ δέ δ σάκκος γέμιση, τότε το πτηνον 

Ι/ΤΟν 76 VU w 6 J/TOt t/UUOJV, γι· ? Δ < , * ι
• ~ · γτ ι S· σ ενθυμίζω άνθρωπε εγω η αίωνιότης,σακκον τούτον ο 1 ε ε-. Νά σχ£πτεσπι πολύ συχνά περί έμοΰ σπουδαίως, 

ι Πόση ή θλΐψις τών κακών καί πόσ’ ή άθλιότης
, -  ...... , f-r--___  - ....,'θνΐ Τών ο άγαπώντων τδν ©εδν πόση ή μακαριότης
'σηκώνεται εΐς το πτερον και έρχεται εΐς τήν ξη-^ Α. Λ. Ω, ένθυμοΰ τήν αιωνιότητα.

ράν, καί έκεϊ έν αναπαύσει ευωχείται έπί τής 
λείας του. Άφοΰ έξεμέση τό φορτίου του, αρχίζει νά 
τρώγη τά όψάρια άνά εν ρίπτων αυτά είς τον 
αέρα καί συλλαμβάνων αύτά άπο την κεφαλήν.

Μετά τον Πελεκάνα έρχονται τινές τών Αμε
ρικανών πιθήκων. Ούτοι έχουν μικρόν τινα περί
εργον σάκκον ένδοθι έκάστης παρειάς, εΐς τον 
όποιον έναποθέτουσι παν ίί,τι δέν θέλουν νά φά- 
γουν και τό φυλάττουν έκει δι’ ώραν χρείας.

"Ολα τά μ.ηρυκαστικά λεγάμενα ζώα, εκείνα 
δηλ. τά όποια άναμασσοΰν τήν τροφήν των, 
τοιαΰτα δέ είναι τό πρόβατον, ή αΐξ, δ βοΰς, ή 
έλαφος, δ βούβαλος κλπ. έχουν ιδιαίτερον στό
μαχον, είς τον δποΐον έναποθέτουσι τά χάρτα 
καΐ οΐάνδήποτε άλλην τροφήν τρώγουν, χωρίς 
νά τήν μασσήσουν, άφοΰ δέ γεμίσουν τόν στόμα- 
χον τούτον καλώς, τότε πλαγιάζουν καί άρχί- 
ζουν νά φέρουν έκ νέου είς τό στόμα τήν τροφήν 
ταύτην καί τήν μασσοΰν άφοΰ δέ τήν μασ
σήσουν τήν καταπίνουν καί τότε πίπτει εΐς τον 
καθαυτό στόμαχον καϊ χωνεύεται.

Αίωνιότης ! Αίωνιότης [ 
fioaoy μαχρα, είσαι Αίωνιότης !

ι. Εμπρός σου φεύγει έν σπουδή καί χάνεται δχρό- 
[νοο, 

Ώο ταχυδρόμος πνευστιών νά γδάση στδν σταθ- 
[μόν του.

'Ως Ίππος τρέχων στήν φωνήν πολεμικού παιάνας 
Ώς πλοΐον ταχυκίνητον εύρδν τδν άνεμόν του 

Ώ, ένθυμοΰ τήν αιωνιότητα 1

2. Αίωνιότης! άπειρος κύκλος σέ περιβάλλει· 
’Αμέτρητου τδ δριον τοΰ έέωτερικοΰ σου·

Τδ κέντρου σου ένα« Παρόν,» οΰδέν τδ μεταβάλλει. 
Τέλος δέν έλαβες ποτέ παρά του ποιητοΰ σου.

Ώ, ένθυμοΰ τήν αιωνιότητα !

j. Αίωνιότης I τρομερά είς στεναγμούς καί πόνους 
t Άλλά άμέτρητος χαρά, είς δόέαε κι’ άπολαύσεις- 
Έδώ τού Πλάστου ή εύχή στήνει άγιων θρόνους, 

Έκει ή θεία δίκη του άνοίγει τάς κολάσεις.
"Ω, ένθυμοΰ τήν αιωνιότητα !

4· Αίωνιότης! ό σοφάς έσέ σκέπτεται πάντα 
Καί διά σέ περιψρονεΐ τοΰ κόσμου τάς κακίας.

’Αναπολεί μετανοών πολλά κακά συμβάντα, 
Καί φεύγει μετ’ αποστροφής ποικίλας αμαρτίας.

Ώ , ένθυμοΰ τήν αϊωνιότητα J

Νά σκέπτεσαι πολύ συχνά περί έμοΰ σπουδαίων,
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ΧΙΟΓΚΙ.Δ.-Α.·

ΠΒΡΙ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.

Τδ Λονδίνον είναι πόλις διάσημος ύπδ πολλάς επόψεις' 
ουτω π* χ. είς αυτήν υπάρχουν περισσότεροί' παπ<κοι κάτοι
κοι παρ* οσο: είς αυτήν την πρωτεύουσαν την παπισμού, τήν 
Ρώμην. Περισσότεροι ’Ιρλανδοί παρ’ όσοι εις τδ Δουβλίνον 
την πρωτεύουσαν τής 'Ιρλανδίας, και δέκα φοράς περισσότε
ρος ’Ιουδαίοι παρ' βσοι είναι είς δλην τήν Ίουδαίαν !

Άνά τέσσαρα λεπτά τής ώρας γενναται, και ανά τέταρτον 
της ώρας αποθνήσκει εΐς.

At οδοί αυτόν, εάν τεθούν εις ευθείαν γραμμήν θά έχουν 
μήκος 7,000 μιλιών, διάστημα διπλάσιαν εκείνου, τδ δποϊον 
εΖναι μεταξύ Λονδίνου και Νέας Ύόρκης. Έάν θελήση τις νά 
περιπατήση δλας αυτές τάς δδούς, περίπατων 20 μίλια τήν 
ήμέραν, θά χρείασθη 10 ημέρας.

Έκ τών 7,000 τούτων μιλίων 25 κατέχονται ύπδ πνευ* 
ματοπωλείων και παντοίων &λλων ειδών καταστημάτων, δπου 
πωλούνται μεθυστικά ποτά.

Πρδς συντήρησιν τών 4,500,000 περίπου κατοίκων του, 
χρειάζονται καθ’ έκάστην 500,000 βόες, ϊ,000,000 πρόβα
τα, — 200,000 μοσχάρια, — 300,000 χοίροι, — 8t000,000 
πτηνά, — 500,000 λιτρ. ιχθύων, —■ 500,000,000 στρίδια 
και 200,000 αστακοί 1

Έκτος τούτων έξοδεύονται 50,000,000 κοίλων σίτου — και 
όπωρικά, λάχανα καΐ πατάται άνευ μέτρου.

Οί δυστυχείς ουτοι κάτοικοι τού Λονδίνου έξοδεύουν καθ’ 
έκάστην πρδς πόσιν, κατάβρεγμα τών όδών κτλ. 150,000,000 
γαλόνια ύδατος. Πίνουν δέ περί τάς 120,000,000 όκάδαςμπύ- 
£ώ;, — 6,000,000 ρουμιού, — 30,000,000 κρασιού. — Τδ 
αποτέλεσμα τής μεγίστης ταύτης καταναλωσεως τών μεθυ
στικών ποτών είναι οτι εΐς τους δρόμους τού Λονδίνου βλέπει 
τις καθ’ έκάστην περισσοτέρους μ-θυσμένους, παρ’ είς ολην 
τήν 'Ηπειρωτικήν Ευρώπην, εις £ν £τος ! ί

Εις τήν άπέρανταν ταύτην Μητρόπολιν τας Κυριαχάς, διά 
νόμου, ολα τά καταστήματα, καφφενεΓα, κρασοπωλεία είναι 
κλειστά, αί σέ όδοΐ φαίνονται έρημοι. — Οί ευσεβείς δέ κά
τοικοι αυτής βάλλουν εις ενέργειαν άπειρα μέσα ηθικά κα'ι 
θρησκευτικά, ιδίως κηρύγματα καί διδασκαλίας τού Ευαγ
γελίου, διά των οποίων αναμορφώνονται καί σώζονται άπο 
προσκαίρου και αιώνιας καταστροφής πολλάι χιλιάδες αθλίων 
ψυχών, ακτίνες ζοΰν εις ακολασίαν κα'ι αμαρτίαν.

—ΚειμήλεΛ Κομψονκίου. Πυρκαΐά συνέβη εσχάτως είς 
άπομεμακρυσμένην τινα πολίχνην τής Κίνας, ή οποία άπε- 
τέφρωσε μίαν τών άξιοπεριεργοτάτων συλλογών εις τδν κόσμον.

Οί απόγονοι τοΰ Κομφουκίου είναι οί μόνοι πολιται τής 
Κίνας εκτός τής αύτοκρατορικης· οικογένειας, τών οποίων οί 
τίτλοι μεταβαίνουν άπδ πατρός είς υίόν αναλλοίωτοι.

‘ Είς πάσας τάς άλλας περιστάσεις ό τίτλος τοΰ υίού είνε 
κατα ένα βαθμόν κατώτερος τού τίτλου τού πατρός, ώστε πασα 
αριστοκρατική οικογένεια μετ’ ολίγα Ιτη επανέρχεται είς τήν 
ταξιν τοΰ κοινού λαού.

Οί αρρενες απόγονοι τού Κομφουκίου είναι Δούκες κα'ι 
έπΐ 2500 έτη κατοικοΰσιν είς τάς πατρικας εστίας είς τήν 
Επαρχίαν Σάντ*ούνγ-όν. Αί κατοικίαι των αυται κατεστράφη
σαν εσχάτως δα πυρδς όλα μέ τα ιστορικά αντικείμενα, άτινα 
εΐχον δωρηθη εις την οικογένειαν διαδοχικώς ύπδ πολλών 
αυτοχρατόρων και θαυμαστών τοΰ μεγάλου φιλοσόφου, καθ* 
όλου; τούτους τούς αιώνας.

Έπειδή δέ ό επιζών Δούξ είναι ό κατ’ ευθείαν απόγονος 
τού Κομφουκιου, ουοεμία αμφιβολία ώς πρδς τήν αυθεντικότη
τα τή; συλλογής, ήτις ουδέποτε πλέον δύναται να άναπληρωθή,

■ Μία των τελευταίων προσθηκών ήτο ωραιότατου χρυσοΰν 
κύπελον'—(φλειτζ^άνι) τδ όποΓον είχε κατασκευασθη έν Λον* 
δίλω και δωρηθη είς τήν οικογένειαν ύπδ τού Σ'ιρ Χένινσον 
Κυβερνήτου τότε τού Χδνγ-Κόνγ.

— *0 διάδοχος τού θρόνου τή; Βαυαρίας κατά αρχαίον 

τι εθιμον εισήλθεν ώς εργάτης είς Sv κατάστημα, δπου θά έκ- 
μάθη τήν τέχνην τού λαξευτού.

— Ή πόλις Κικάγο τής Αμερικής, δπου οί Λακεδαιμό
νιοι αποδημούν, τδ 1839 είχε μόνον 4,000 κατοίκων, ήδη 
ό αριθμός ηυξησεν εις 700,000 1

— Κατά διαταγήν τού Αγγλικού Ναυαρχείου πρδ πασης 
εργασίας προηγείται καθ’ έκάστην προσευχή, εις τήν οποίαν 
πάντες οί άποτελοΰντες το πλήρωμα απαιτείται να ηναι 
παρόντες.

—Εις τήν 'Αλγερίαν υπάρχει ποταμός έκ μελάνης. 'Ο 
ποταμός ούτος σχηματίζεται από δύο ποτάμια, τα νερά του 
ενός περιέχουν μεγάλην ποσότητα σιδήρου, τα δέ του άλλου 
μεγάλην ποσότητα Γαλικικοΰ όξέως, Ή μίξις τών δύο τούτων 
αποτελεί' ώραίαν μελανήν^μελάνηυ.

— Εντός τών τελευταίων 4 έτών έκτίσ&ησαν εις Παρι- 
σίους 4,500 σχολεία πρδς έκπαίδευσιν τού λαού ’■

— Κατά τδ 1886 έπέρασαν άπό τήν γέφυραν, ή οποία 
ένώνει τδ Βρούκλυν μέ τήν Νέαν Ύόρκην 28 περίπου έκα- 
τομμύρια άνθρωπων, τα δέ διόδια ένέβησαν εις 4 περίπου 
έκατομμύρια φραγκ. 1

— Γυνή τις άπέθανεν έν Αμερική, 140 περίπου ετών την 
ήλικίαν, μιά δέ τών έπιζουσών θυγατέρων της είναι 90 ετών 
κα'ι πολλά τών έγγόνων της 70 ϊ

— Καθ’ ολον τον κόσμον ύπάρχουν 50 πόλεις περιέχου- 
σαι 200,000 ψυχών έκάστη. Τούτων 9 εύρίσκονται είς τήν 
Μεγάλην Βρετανίαν, 3 εις τήν Γαλλίαν, 4 είς τήν ’Ιταλίαν, 
6 είς τήν Γερμανίαν, 9 εις τήν Κίναν, 8 ή 9 είς τάς ’Ινδίας, 
9 ή 10 είς τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας τής 'Αμερικής. 150 πό
λεις εχουσαι πληθυσμόν 100,000 έκάστη.

— *Η Άγγλχχή γλώσσα, έν ’Ιαπωνία. Τδ ήμισυ τών 
βιβλίων ατινα πωλώνται εις τά 25 βιβλιοπωλεία τής Ιαπω
νίας είναι εις τήν ’Αγγλικήν, ή δέ Κυβέρνησις κατέστησε την 
σπουδήν τής ’Αγγλικής υποχρεωτικήν είς ολα τα σχολεία του 
Κράτους.

— Είς τά; οχθας τού· Βελούη, ποταμού τής Σιβηρίας ανε- 
καλύφθη εσχάτως ρινόκερως προκατακλεισμίαίος είς εντελή 
κατάστασίν τεθαμμένος εντός τών προαιώνιων πάγων. Δυστυ
χώς βταν ή άνακάλυψίς έγενετό τά όρνεα κα'ι οί κυνες είχαν 
καταφάγει τήν σάρκα κα'ι ακόμη τδ δέρμα και μόνον τα με* 
γάλα όστά κα'ι ή κεφαλή οιετηρήθησαν.

—‘Κατά τινα στατιστικήν τής Καθεστώσης Εκκλησίας τής 
Πρωσσίας κατα τό παρελθόν ετο% προσετέθησαν μεν εις αυτήν 
Παπικοί 2588 και ’Ιουδαίοι 163,—έχωρίσθησαν δ’ απ’αυτήν 
και ήνώθησαν μέ τήν Παπικήν Εκκλησίαν 1157, μέ την 
Ίσραηλίτικήν δέ κοινότητα 3.

— Τδ αμερικανικόν Κολλέγιον έν Βηρυττώ περιέχει 165 
μαθητάς. Τούτων 87 είναι Διαμαρτυρόμενοι, 57 ’Ορθόδοξοι 
Ανατολικοί, 7 Ιίαθολικοί, 7 Μαρωνίται, 5 Δρούζοι και 2 
Μουσουλμάνοι. Έξ όλων 29 σπουδάζουσι τήν ιατρικήν.

— Τδ Πανεπίστήμιον τής Κανταβριγίας έν ’Αμερική εχει 
άποθεματικδν κεφάλαιον 25,000,000 φρ.— περί τάς 240,000 
τόμους βιβλίων κα'ι 233,000 φυλλαδίων. Αί ολικαΐ δαπάναι 
τού ’Ανώτατου τούτου εκπαιδευτηρίου ανέρχονται εις 
3,000,000 φρ. τό ετοςΐ

—* Είς τήν πόλιν τοΰ Λονδίνου Sv τεμάχίον γης έπωλήθη 
αντί 50,000,000 φρ. τό εκτάριου I !

— Τδ έμπόοιον είς τήν διάδοσιν τού Χριστιανισμού εις μέν 
τήν ’Ιαπωνίαν είναι τδ λίαν ερευνητικόν κα'ι σκεπτικόν 
πνεύμα τών κατοίκων, είς δέ τήν Κίναν ή εντελής αδιαφορία 
καΐ ή συναίσθησις οτι οί Κινέζοι κέκτηνται και γνωρίζουν 
ο,τι εΐναι άξιον κτήσεως κα'ι γνώσεως !

ΙΒΡΟΓΡΑΦΙΚΑί ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) II οσάκις έπεπλήχθη ό Πέτρος ύπδ τού * Χριστού και 
οιατί ;

2) Διατ'ι έπεπλήχθη ό αύτδς ύπδ τού Παύλου ;
3) Διατ'ι επεπλήχθη ό ’Ιωάννης ύπδ τού αγγέλου ;

Έν Άθήναις, «κ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTH KHNSTANTINIAOY 1887— 886.


