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Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

ΤΗΪΚΜΠΟΪΝίΙΕ.

κεδωτοΐί τοΐΐ Λϊώε,

Όλοι οί JJIKpof 
μου άναγνώσται ή- 
ςεύρουν τήν ιστο
ρίαν τοΰ Κατακλυ
σμού, πώς δ Θεός 
ένεκα τής κακίας, ή 
όποια! πλεό να σε νε!c 
τήν γήν, άπεψάσισε 
νά καταστρέψη τό 
άνθρώπινον γένος gj 
διά κατακλυσμού καί 
διέταίε τόν Νώε, 
δστις μόνος έΕ ό
λων τών άνθρώπων 
ήτο δίκαιος, νά κα
τασκευάσω κιβωτόν, Ή „sptexepi -ής
τώ εδωκε δέ καί τά
μέτρα τοΰ ύψους, τού πλάτους καί τοϋ μήκους, κατά 
τά όποια έπρεπε νά κάμω “ύτήν, καί τήν χωρίση sic 
δωμάτια. Εύρέθη δέ, δτι δλα τά πλοία, δσα κατε- 
σκευάσθησαν κατά τήν αναλογίαν ταύτην ήσαν ταχύ
τερα καΐ μεγαλειτέρας χωρητικότητας παρά τά άλλα.

Ό Νώε ύπήκουσεν είς τήν διαταγήν τοΰ Θεού καΐ 
άμέσως ήρχισε τήν κατασκευήν τής κιβωτόν, έΕηκο- 
λούθησε δέ τήν έργασίαν ταύτην εμπαιζόμενος καί 
θεωρούμενος μωρός ύπό τών συγχρόνων του έπί 12ο 
δλα έτη. Είς τήν έργασίαν ταύτην βεβαίως θά ένη- 
σχολήθησαν πολλοί έργάται — οί όποιοι καθ' εαυτούς 
θά έγέλων μέ τήν μωρίαν τοΰ Νώε. άλλ’ δταν ήρχι- 
σεν ό κατακλυσμός καί οί άνθρωποι ό ένας κατόπιν 
τοΰ άλλου έπνίγοντο, έβλεπαν δέ τήν κιβωτόν έπι- 
πλέουσαν ώς παπί έπί τών ύδάτων, τότε ένόησαν 
τήν άπάτην των, άλλ’ ήτο πολύ άργά. Ούτω συμβαί
νει μέ τό πλεΐστον μέρος τών άνθρώπων, περιγελούν 
τήν θρησκείαν, καί θεωρούν μωρούς τούς εύσεβεΐς, 
άλλ’ όταν έλθη ό κατακλυσμός τοΰ θανάτου, άνακα- 
λύπτουν τήν ίδικήν τους μωρίαν κα! κλαίουν άλλ'εί
ναι πολύ άργά.

Άψοϋ ό Νώε έ- 
τελείωσε τήν κι
βωτόν καί είσήγα- 
γε κατά διαταγήν 
τοΰ Θεού τά διάφο
ρα ζώα, καί είσήλθε 
καί αύτός μετά τής 
οικογένειας του, έ- 
κλείσθη ή κιβωτός 
καί ήρχισεν ό κα
τακλυσμός, δστις 
έβηκολούθησεν ιι 
περίπου μήνας καί 
κα’ι κατέπνιΕε πάν 
ζώον έπί τοΰ προ
σώπου τής γής.

Κατά τόν ία’1' 
μήνα ό Νώε ήνοι- 
έε μίαν τών θυρί
δων τής κιβωτό Ο

κα! άπέστειλε τόν κόρακα, δστις έπήγαινε καί ήρχετο 
έως ού έζηράνθησαν τά υδατα έπί τής γής. Μετά 
ταΰτα άπέστειλε τήν περιστεράν δίς κα! τήν δευτέ- 
ραν φοράν έπέσ τρεψε ψέρουσα είς τό ράμφος της 
ψύλλον έλαίας, ές ού έσυμπέρανεν ό Νώε δτι έπαυ
σαν τά υδατα.

ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ.

*0 ηλιχτρισμό; μας παρέχει τό λαμπρότατο» φως, τή'1 ΰψί- 
στη» θερμοκρασία», χαι τό τάχιστον μίσον πρός αποστολήν ει
δήσεων, τό όποιον -κατέχομε».

ΕΪναι δέ ίν χρήαιι πρό; θεραπείαν των ασθενών, καί σπίψις 
γίνεται να αντικαταστήση την αγχόνην καΐ την λαιμητόμον.

Διά τον ηλεκτρισμού ή φωνή δύναται να μεταδοθώ <-ζ με
γάλος αποστάσεις, πα'ι μαί πάμν») ικανούς »ά άκούωμεν τόν 
ήχον τοϋ περιπατήματος τών μυιών, νά άναχαλύπτωμεν καί 
τήν ίλαχίστην ποσότητα ξένου μετάλλου άναμεμιγμίνου μί 
αργυρά χαΐ χρυσέ νομίσματα, ϊτι δε τήν ΰπαρξιν σφαίρας 
τυφεκίου είς τό σώμα.

Τόν ηλεκτρισμόν μεταχειριζόμεθα ήβη πρός αποχωρισιν 
τών μορίων μετάλλου τινόί άπο τάς πετρώδεις ουσίας, με τας
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όπυΕας εν ρ( σκέτα ι ήνωμένον, άφοϋ αυτα< λΐίοτρι&ωσι, και κρόΐ 
κίνησιν ατμιοπλοίων καΐ άτμαμαξών.

Προα(6ΐνται νά μιταχειρισθωσιν αυτόν εΐς τό νά φονεύω»' 
τούς διά τό μαχεόότΓον βόσς, ηί όποιοι τώρα σφάζονται, χαϊ 
προς καθαρισμόν των ύ η ανόμων των πόλιων.

Καΐ ίμως εισίτι Siv γνωρίζομςν τίποτε περί της φύοιως 
του. ΟΙ έπιστήμονες 8μως φρονίμως ποιοϋντες δέχονται τήν 
υπηρεσίαν του, καΐ ίπωφςέοννται έζ 8λων ίσα γνωρίζουν περί 
αΰτοϋ, άφίνονττς παν 5,τι δεν εννοούν.

Πόσον φρονίμως θά έπρατταν al άνθρωποι, Sv έφέροντο 
πατά τόν αυτόν τρόπον ώς πρός τάς πνευματικός δυνάμεις 1 
"Οστες άρνείται νά μεταχειρισίη τόν ηλεκτρισμόν, έ'ως οΰ ε
ξηγηθούν τά μυστήριό του ίά ήναι ίπίσης μωρός, ώς ό άρ· 
νοΰμενος νά παραδεχθή τδ Εΰ αγγέλων, διότι δίν εννοεί τά μυ
στήριό του. "Ο,τι θεωρείται βλακώδες έπιστημόνι κώς, πρέπει 
νά ΐεωρηται τδ αύτδ θρησκευτικών.

Η ΧΑΪΔΗ.
Κατ' τπίτοξίην ίκ τον Γερμαηχον.

(*Ίδε προηγούμενου ψύλλον).
Συμφώνως μέ τάς οδηγίας ταύτας οΐ δύο 

νέοι έτοποθετήθησαν την έπομένην νύκτα εΐς τό 
ώρισμένον μέρος και ήρχισαν διά μιάς νά τρώ
γουν τά αναψυκτικά, τά όποια ταχέως τούς έ- 
φερον ύπνον, όθεν και οΐ δύο έξηπλώθησαν είς 
τάς πολτρόνας των καΐ μετ' ολίγον έκοιμώντο 
ύπνον βαθύν. *Όταν δέ τό ώρολόγιον τοΰ πα
λαιού πύργου έσήμανε 12, ό Σεβαστιανός εξη- 
γέρθη και εκάλεσε τόν σύντροφόν του, όστις Stv 
έξύπνα ευκόλως, άλλ’ ούτος άντΐ νά εζυπνήση, 
έστρεψε τήν κεφαλήν του εις τό άλλο μέρος τής 
πολτρόνας.

Ό Σεβαστιανός ήκροάζετο προσεκτικότατα, 
διότι εΐχεν εντελώς άφυπνισθή, άλλά τά πάν
τα ήσαν ήσυχα, καΐ ούτε έξω εΐς τόν δρόμον ή- 
κούετό τι, ’Επροσπάθησε δέ νά έξυπνήση τόν 
Ίωάννην, διότι ήρχισε νά άνησυχή, άλλά μα- 
ταίως. Τελευταίον κατά τήν 1 μετά τό μεσονύ
κτιον εκούνησεν αυτόν τόσον ίσχυρώς, ώστε ό 
’Ιωάννης έξύπνησε καΐ εσηκώθη είς τούς πόδας, 
άφοΰ Si έμαθε παρά τοΰ Σεβαστιανού ότι ήτο 
περασμένου τό μεσονύκτιον, «Τώρα, ειπεν, είναι 
καιρός νά ύπάγωμεν νά Ιδωμεν τί γίνεται- άν 
φοβείσαι ε"λα όπισθεν μου.» Ταΰτα εΐπών ό ’Ιω
άννης ηνοιξε τήν θύραν τοΰ δωματίου, τήν όποιαν 
εΐχον ήμικεκλεισμένην επίτηδες διά νά ακούουν, 
καΐ εξήλθον. Μόλις όμως έξήλθε τοΰ δωματίου, 
καΐ ’ισχυρόν f εΰμα άέρος έκ τής ανοικτής αυλόθυ
ρας, έσβυσε τό φώς, τό όποιον έκράτει εις τάς 
χεϊράς του. Τοΰτο τόν εκαμε νά όπισθοδρομή- 
ση, εΐς τήν βίαν του δέ έρριψεν εντός τοΰ δω
ματίου τόν Σεβαστιανόν, οστις ήρχετο δπισθέν 
του, καΐ πριν ούτος συνελθγ άπό τήν έκπληξίν του, 
ε’ισήλθε καΐ αυτός είς τό δωμάτιον, εκλείδωσε 
τήν θύραν δίς, καΐ εξέβαλε τό κυτίον τών πυ
ρείων, διά νά άνάψη τό όποιον εκράτει κηρίου.

Άλλά τί συνέβη λοιπόν ; έφώναξεν ό Σεβα
στιανός σηκωθείς είς τους πόδας του, καΐ ιδών 
τόν Ίωάννην εΐς τό φώς τοΰ λύχνου τόσον χλω
μόν καΐ τρίμοντα. Είπέ μοι, παρακαλώ τί τρέ
χει, καΐ διατί τρέμεις τόσον ;

— Τί νά τρέχη —ίψιθΰρισεν ό Ιωάννης, ή 
θύρα τής αυλής ήτο ανοικτή 1 καΐ είς τήν κλί
μακα κατέβαινε μία μορφή, ή όποία είς τήν 
θέαν τοΰ φωτός άμέσως έχάθη !» Ή αγγελία 
αΰτη έκαμε καΐ τόν Σεβαστιανόν νά τρέμη άπό 
κεφαλής μέχρι ποδών, οΐ δύο δέ νέοι ήσθάν- 
θησαν τήν ανάγκην νά καθίσουν πλησίον ό εΐς 
τοΰ άλλου καί είς τήν θέσιν αυτήν έμειναν χωρίς 
νά κινηθούν μέχρι τής πρωίας, ότε οΐ άνθρωποι 
ήρχισαν νά άκούωνται περιπατοΰντες εξω εΐς τόν 
δρόμον.

Τότε δέ λαβόντες θάρρος εξήλθον και οΐ δύο 
όμοϋ κρατούμενοι άπό τάς χεΐρας, ώς δύο παι- 
δΐα, τά όποια κατείχοντο ΰπο τρομερού φόβου, 
καΐ άφοΰ έκλεισαν τήν αυλόθυραν, ή όποια ητο 
άνοικτή, ε'πήγον εΐς τής κ. Λουκίας καΐ τής ει- 
πον τί συνε'βη είς αυτούς τήν παρελθούσαν νύκτα.

Αφού ήκουσε τήν διήγησιν τοΰ Ιωάννου, έ- 
κάθησε καΐ έγραψε τοιαύτην επιστολήν είς τόν 
κ. Σήσμαν, οποίαν δέν είχε λάβει ποτέ πρότε- 
ρον, παρακαλοϋσα αυτόν νά έλθη ίίμΑτω< εΐς τήν 
οικίαν του, διότι συμβαίνουν εις αυτήν πράγματα 
ανήκουστα. Τω διηγήθη δέ τά συμβαίνοντα, δτι 
ή θύρα τής αυλής εύρίσκετο πάσαν πρωίαν ανοι
κτή, καΐ ότι κανείς είς τήν οικίαν δέν ήσθάνετο 
εαυτόν ασφαλή, καΐ δτι ήτο αδύνατον νά προι- 
δη, τί ήμποροϋσε νά συμβή έ'νεκα τοΰ μυστη
ριώδους τούτου περιστατικού.

Ό κ. Σήσμαν άπεκρίθη ότι τφ ήτο άδύνατον 
νά άφήση δλας τάς υποθέσεις του και νά ΰπάγη 
άμέσως, Τήν ιστορίαν τοΰ φαντάσματος έθεώρει 
γελοίαν και ήλπιζεν, οτι ή ταραχή θά παρήρ- 
χετο ταχέως. Έάν δέ τά πράγματα έξηκολού- 
θουν νά ήναι εΐς τήν αυτήν κατάστασιν, τήν 
παρεκάλει νά τερ γράψη, και τότε θά ήρχετο 
άμέσως. Έπρόσθετε δέ, ότι ήλπιζεν, ότι αυτή, 
ώς διευθύντρια τής οικίας του, θά ε’λάμβανεν όλα 
τά κατάλληλα μέτρα πρός αποτελεσματικήν 
άνακάλυψιν τού παιγνιδιού, τό όποιον έπαίζετο 
εΐς τήν οικίαν του.

Ή κ. Λουκία δέν εΰχαριστήθη έκ τοΰ τρόπου 
τής επιστολής τοΰ κ. Σήσμαν, όθεν άπεφάσισε νά 
γράψη είς τήν μητέρα του, άλλά καΐ παρ’ αυτής 
δέν έλαβε εΰχαριστοτέραν άπάντησιν. «Καθ’ 0- 
λον τόν καιρόν, κατά τόν όποιον έζησα εΐς τήν 
οικίαν ταύτην, ποτέ δέν ειδον φαντάσματα. ’Εάν 
δέ τώρα ήρχισαν νά φαίνωνται τοιαΰτα, πρέπει
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νά ήναι ζώντες άνθρωποι, και ε’πρεπε νά κάμη 
τρόπον νά τούς άνακαλύψη. Προς τούτο δέ επρε- 
πε νά πληρώση ?να φύλακα.

Ή χ. Λουκία όμως δέν ένοοΰσε νά διέλθη ο- 
λην την ζωήν της εΐς τρόμον, καί εγνώριζε τί ί- 
πρεπε νά πράξή εΐς τοιαύτας περιστάσεις. Μέχρι 
τής ήμέρας εκείνης δέν ειχεν δμιλήσει εις τά κο
ράσια περί τοϋ λευκού φαντάσματος, φοβούμενη 
ότι δέν θά εστεργον νά μένουν μόνα ημέραν καΐ 
νύκτα, τούτο δέ θά τής επροξένει πολλήν ένό- 
χλησιν, διότι θά ήτο ήναγκασμένη νά μένη μα- 
ζύ των πάντοτε.

Άλλά τώρα, άφοΰ άπέτυχε νά άκουσθή παρά 
τοΰ πατρός ή τής κυρούλας, έπορεύθη κατ’ ευ
θείαν εΐς τό σπουδαστηρίου, όπου τά δύο κορά
σια έκάθηντο όμοϋ καΐ τοϊς είπε μέ τόνον χαμη
λόν περί τοϋ λευκού φαντάσματος, το όποιον I- 
φάνη είς τον Ίωάννην,

Είς τό άκουσμα τούτο ή κ. Κλάρα ε’κήρυξεν 
ότι δέν θά έμενεν ούδεμίαν στιγμήν μόνη είς τήν 
οικίαν, «Ό πατήρ μου,—·έπρόσθεσεν,— πρέπει νά 
ε’λθη άμέσως καΐ σείς, κ. Λουκία, πρέπει νά κοι- 
μάσθαι είς το δωμάτιον μου. Ούτε ή Χαίδη πρέ
πει νά κοιμάται μόνη, μήπως τό φάντασμα ε’λθη 
καΐ τήν κακοποίηση. "Ολοι πρέπει νά κοιμώνται 
εις έν δωμάτιον, ό λύχνος δε πρέπει νά καίη 3λην 
τήν νύκτα- Ή Τινέττη προσέτι πρέπει νά κοι
μάται πλησίον καΐ αΰτος ό Σεβαστιανός καΐ Ιω
άννης πρέπει νά καταβοϋν κάτω, καΐ νά κοι
μόνται τάς νύκτας είς τό πέρασμα, ϊσως φοβηθή 
τό φάντασμα καΐ δέν τολμήση νά άναβή είς τό 
μέρος όπου θά κοιμόνται τά κοράσια.

Ή κ. Λουκία ύπεσχέθη νά γράψη είς τόν κ. 
Σήσμαν, νά μεταφέρη δέ τήν κλίνην της είς τό 
δωμάτιον τής κ. Κλάρας, καΐ νά μή τήν άφήση 
πλέον μόνην τήν νύκτα. Άπεφάσισαν όμως νά 
μή κοιμόνται ολοι εις τής Κλάρας τό δωμάτιον, 
άλλ’ ή Τινέττη νά κοιμάται είς τής Χαιδης, εάν 
αυτή έφοβεΐτο. Άλλ* ή Χαίδη έφοβεΐτο περισ
σότερον τήν Τινέττην, παρά τά φαντάσματα, 
περί τών όποιων ποτέ δέν ειχεν ακούσει πρότε- 
ρον, καΐ λοιπόν έπροτίμα νά κοιμάται μόνη είς τό 
δωμάτιον της.

. Μετά τήν διευθέτησιν τών τοΰ ΰπνου, ή κ. 
Λουκία μετέβη είς τό δωμάτιον της καΐ έγραψε 
μακράν επιστολήν πρός τόν κ. Σήσμαν, είς τόν 
όποιον τφ διηγείτο τήν έπανάληψιν τών συμβάν
των πάσαν νύκτα, προσθέσασα, οτι τούτο πιθα
νόν νά εχη βλαβεράν επιρροήν εΐς τήν υγείαν τής 
κ. Κλάρας, ήτις ύπέκειτο είς τήν επιληψίαν και 
έπρεπε νά ελθη άμέσως είς τήν οικίαν του.

Ή επιστολή αΰτη έφερε τό ποθούμενον άπο- 

τέλεσμα. Μετά δύο ημέρας ό κ. Σήσμαν ήτο εΐς 
τήν θύραν τής οίκίας του, εσυρε δέ το σύρμα τοΰ 
κώδωνος μέ τόσην βίαν, ώστε οΐ ύπηρεται ΐσταν- 
το κυττάζοντες ό ένας τόν άλλον μέ τρόμον. Τό 
φάντασμα έγεινε τολμηρότερου καί ήρχισε νά κά- 
μνη τά παιγνίδιά του καΐ τήν ημέραν I Άλλ’ ή 
έπανάληψις τοϋ ήχου του κώδωνος εκαμε τόν 
Σεβαστιανόν νά ύπάγη νά άνοιξη τήν θύραν !

(ΆκολονβεΓ) 

ΑΡΧΑΙΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΣΣΥΡΙΑΣ-

Έκ τών εκθέσεων, αί όποΐαι είναι έγγεγλυμμέ- 
ναι διά σφηνοειδών γραμμάτων έπί τών έκ πη
λού πλακών, αί όποΐαι άνεκαλύφθησαν εις τά 
ερείπια τής αρχαίας Βαβυλώνας, καΐ αί όποΐαι 
έχρησίμευον, ώς φαίνεται άντΐ επισήμων αρχείων, 
μανθάνομεν τά έξης: "Οτι οΐ Βαβυλώνιοι εϊχον 
μύνίροκ στρατόν. "Οτι το ιερατικόν ύπούργημα 
έξησκεΐτο ύπό τοϋ βασιλέως, δστις παρίστατο 
προσφέρων θυσίας, έχων παρ’ αΰτφ Γραμματείς 
καΐ Άστρολόγους. Ότι ή δουλεία ύπήρχε. "Οτι αί 
έν πολεμώ συλλαμβανόμενοι αιχμάλωτοι έπω- 
λοϋντο είς τήν άγοράν ώς ανδράποδα. Ότι ή πο
λυγαμία ήτο έν χρήσει, άλλ’ ούχΐ είς άνθηράν 
κατάστασιν, διότι υπέρ τό ήμισο τών κατοίκων εί- 
χον μόνον μίαν γυναίκα. Ότι αΐ γυναίκες κατεϊ- 
χον έντιμον θέσιν εΐς τήν κοινωνίαν. "Οτι ύπήρ- 
χον όχι μόνον ιερείς άλλά καΐ ίέρειαι. Ότι όταν 
ή κυρούλα τοϋ Βελσάζαρ άπε'θανεν, γενικόν πέν
θος διετάχθη καθ’ όλον τό Κράτος, καί ότι μεταξύ 
τών Άσσυριακών θεοτήτων διάφοροι θεαΐ κατεί
χαν έντιμοτάτην θέσιν.

Οΐ πλούσιοι εζων εΐς οίκίας πολυτελείς ομοια- 
ζούσας μέ άνάκτορα —-έκτίζοντο δέ αύται έν εΐ- 
δει τετραγώνου μέ αυλήν ή κήπον είς τό μέσον.

Είσέτι δέν έγνώσθη ποΐαι ήσαν αί διασκεδά
σεις τών Βαβυλωνίων. Ειχον όμως μουσικήν καΐ 
άναφέρονται διάφορα μουσικά όργανα, ώς λ. χ. 
ό αυλός, ή άρπη, τό κύμβαλου, τό ψαλτήριον καί 
λ.π. Δανιήλ Γ'. 15.

Είς μίαν τών πλακών τούτων εύρίσκεται τό 
έγγραφον τοϋ συνεταιρισμού δύο ανθρώπων. Ό 
όρκος έδίδετο εΐς τόν ναόν, συνεφώνησαν δέ νά 
συνεργασθοϋν εν καλή τη πίστει.

Άλλη πλάξ, τού 6ου π. X. αΐώνος, παριστά
νει μίαν σκηνήν έν τφ δικαστηρίφ. Άντι τοΰ ο
νόματος τών διαδίκων και μαρτύρων, ελεγον ό ■ 
υιός τοϋ τάδε τού υΐοϋ τοϋ τάδε. Γυνή χήρα 
ενάγει τόν άνδράδελφόν της, οστις θέλει νά λάβη 
τήν περιουσίαν τοΰ συζύγου της. Όταν δέν ύπήρ- 
χεν υιός, άν μή ύπήρχε γραπτή ή θέλησις τού
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άνδρός υπέρ τοΰ εναντίου, -ή περιουσία μετέβαι- 
νεν είς τούς συγγενείς τοΰ άνδρός.

«*Η χήρα λέγει — ήμεϊς ήγοράσαμεν τον τό
πον και τήν γην μέ χρήματα, τά όποια εϊχομεν, 
έδανείσθημεν μάλιστα καΐ τόσα παρά τοΰ υΐοϋ 
τοΰ τάδε, τοΰ υίοΰ τοΰ τάδε, του υίοΰ τοΰ τάδε. 
Υίοθετήσαμεν υιόν καί ένεγράψαμεν τον τίτλον 
τής υιοθεσίας, δ δέ σύζυγός μου έδώρησε τον τό
πον είς εμε καί τόν υίοθετηθέντα υιόν μας, κατά 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΡΙΓΗ.

τόν θάνατον τοΰ άνδρός μου ΐ> άνδράδελφός μου 
ήγειρεν άξίωσιν έπΐ τής οικίας μου.

«Ό δικαστής Απορρίπτει τήν άξίωσιν τοΰ άν- 
δραδελφου, τόν επιπλήττει, τόν καταδικάζει εΐς 
τά έξοδα τής δίκης καί ίπικυροϊ τήν διαθήκην 
τοΰ άνδρός τής χήρας.»

Τό έθος τοΰ γάμου ήτο τό εξής: Καθ’ ήν ήμέραν 
ό σύζυγος παρήτει την σύζυγόν του, έπρεπε νά τής 
δώση άργύριον ικανόν πρός αγοράν οικίας καί δού
λων, καί αυτή άπήρχετο έλευθέρα,ό δε άνήρ τότε 
ήδύνατο νάνυμφευθή άλλην.Άλλά τήνήμέρανκαθ’ 
ήν γυνή τις άφινε τόν σύζυγόν της έθανατώνετο I

«Οί Βαβυλώνιοι ήσαν σύμβολον ^φθομίας καΐ 
άσελγείας, άλλ’ έκ τών πλακών τούτων ή ιδέα 
αΰτη άποδεικνύεται Ανυπόστατος. Αί πλάκες 
αύται, μέγας αριθμός τών οποίων εΰρίσκεται εις 
τό Βρεττανικόν μουσεΐον, όταν δλαι άναγνωσθοΰν, 
θά φέρουν εις φως πολλά πράγματα, τά όποια 
όχι μόνον θά διαφωτίσουν άλλά και θά επικυ
ρώσουν τά τής Γραφής.

Τό 'Ριγή είναι όρος τής ’Ελβετίας μεμονωμέ
νου καί σχεδόν εντελώς περικυκλωμένον ύπό λι
μνών. Τούτου ένεκα παρέχει θέαν μαγευτικωτά- 
την εΐς τούς περιηγητάς, οίτινες επισκέπτονται 
αυτό κατ’ έτος κατά χιλιάδας.

Έχει δέ τεσσαρας κορυφάς, έκ τών δποίων ή 
καλουμένη Ριγή — Κούλα εχει ΰψος 1800 μέ
τρων, άναβαίνουν δέ εΐς αυτήν διά σιδηροδρόμου 
δστις είναι πολύ ανωφερής καΐ πολλαχοΰ διέρχεται 
διά φαράγγων, τάς δποίας συνδέουν διά σιδηρών 
γεφυρών, ώς φαίνεται έκ τής προκειμένης ε’ικόνος. 
Έπί τής κορυφής υπάρχει ξενοδοχείου, όπου οί 
περιηγηταΐ εΰρίσκουσι πάσαν άνάπαυσιν.

Τοΰτ’ αυτό έλπίζομεν 8τι θά γείνη έπί τής δη- 
μαρχίας τοΰ δημάρχου Τ. Φιλήμονος, καί θά 
πρόσθεση είς μέν τάς ’Αθήνας νεον γόητρον καί 
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πλουσίαν ανταμοιβήν, εΐς δΐ τον κ. Φιλήματα εύ
κλειαν ίιαμίνουσαν.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ.

Ή προκειμένη εΐκών παριστάνει τον ό'ιάίοχον 
τοΰ αντοκρατορικου θρόνου τής ΊΡωσσιας Νικό

λαον. Ουτος έγεννήθη τήν 6 Μαΐου Ί868—εΐναι 
5ε ανεψιός πρώτος τοϋ Βασιλεως έκ τής μητρός 
του, άίελφής οΰσης αΰτοΰ, καΐ άνεψιός δεύτερος 
τής βασιλΐσσης έκ τοΰ πατρός αΰτοΰ, όντος πρώ
του έξαδέλφου αυτής. Είναι δέ όμήλιζ περίπου 
μέ τόν διάδοχον τοΰ Ελληνικού θρόνου Κωνσταν
τίνον.

Ό δεάδοχος τοΰ θρόνον τής 'Ρωσσεοις.
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΤΟΥ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΓΟΥΛΙΕΔΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΡΟΥΠ.

Ό αΰτοκράτωρ Γουλιέλμος έπεσκέφθη ποτέ τά πε
ρίφημα έργοστάσια τοΰ κ. Κρούπ έν Έσσεν, μεταΕύ 
δέ τών άλλων θαυμασίων μηχανισμών δ κ. Κρούπ έ- 
δειΕεν είς τόν αύτοκράτορα καί τήν έόαισίαν σαύραν, 
ήτις δι’ άτμομηχανής κινουμένη σφυρηλατεί τόν σίδη
ρον, πάρε τήρησε δέ είς τήν Α. Μεγαλειότητα δτι ό 
έργάτης, οστις διηύθυνε τήν κίνησιν αύτής, ήδύνατο 
νά σταματήση αύτήν έν ριπή οφθαλμού άκόμη καί εΐς 
άπόστασιν ήμίσεως δακτύλου πρίν φθάση είς τόν άκ- 
μωνα.

— "Ας δοκιμάσωμεν, εΐπεν δ αΰτοκράτωρ, άλλ’ όχι 
μέ τήν χεΐρα, καί έκδαλών πολύτιμόν τι ώρολόγιον έκ 
τοΰ θυλακίου του, τό έθεσεν έπί του άκμωνος. Ό κ. 
Κρούπ έδωκε τό σύνθημα καί ή πελώριος σψύραήρ- 
χισε νά κατέρχεται κατά τοΰ ώρολογίου, πρίν φθάση 
δμως |ΐέχρις αύτοϋ, ό "Ακκερμαν έσταμάτησεν αΐΛ 
τήν. Ό Αύτοκράτωρ έμέτρησε τότε τήν άπόστασιν 
τής σφύρας άπό τοΰ ώρολογίου καί εΰρέθη ότι ήτο έν 
εκτον του δακτύλου ! Ό "Ακκερμαν έλαδε τότε τό 
ώρολόγιον καί ένεγείρισεν αύτό είς τόν αύτοκράτο
ρα, ούτος δμως άντί νά τό δεχθή άπεκρίθη φιλοφρό- 
νως,κ Όχι "Ακκερμαν, κράτησε τό ώρολόγιον είς έν- 
θύμησιν μιας εύχαρίστου στιγμής.»
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Ό εργάτης τταραζαλισθείς έκ τών λόγων τού αύ- 
τοκράτοροο έμεινεν «κινητοί μέ τήν χεΐρά έζηπλω- 
μένην πρό<ζ τόν αύτοκράτορα, μή γνωρΚων τ( νά εΐπη 
ή τί νά κάμη.

Τότε ό κ. Κρούπ παρεμόάο, έλαβε τό ώρολόγιον 
άπό τήν χεΐρά τού έργάτου, καί είπεν, «Έγώ θά τό 
κρατήσω διά σ£, έάν Φοβήσαι νά τό λά&ηΰ άπό τήν 
Α. Μεγαλειότητα.» Μετ’ ολίγα δέ λεπτά όταν ό αύ- 
τοκράτωρ καί ό κ. Κρούπ διήλθον άπό τό μέρος όπου 
ΐστατο ό κ. "Ακκερμαν, δ κ. Κρούπ ένεχείρισεν είς 
αύτόν φάκελλον, είπών, «'Ιδού τό ώρολόγιον τού αύ- 
τοκράτορος, λάέε το άπό τάς ίδικάς μου χεϊραο ! » 
Ότε ό φάκελλοο ήνοίχθη εύρέθη ότι έκτός τοϋ ώρο- 
λογίου περιείχε καί έν χαρτονόμισμα τών ιοοο μαρ
κών (ιόοο περίπου φράγ.) έκ μέρους τοΰ κ. Κρούπ!

ΑΙ ΗΜΕΡΑ1 ΤΗΣ EBiOMAΛΟΣ.

Ή διαίρεσις της έβδομάδας εις επτά ήμέρας 
είναι παναρχαία. Οΐ Εβραίοι παρέλαβον αυτήν 
έκ τής Παλαιάς Διαθήκης κατά μίμησιν τοϋ 
Πλάστου, όστις έδημιούργησε τό σόμπαν εΐς έζ 
ημέρας, τήν δέ έβδόμην κατέπαυσε.

Τά ονόματα τών ημερών τής έβδομάδος, τά 
όποια μεταχειριζόμεθα ήμεΐς σήμερον, είναι ευε
ξήγητα.

Κυριακήν ονομάζομε ν τήν πρώτην εΐς άνά- 
μνησιν τής Άναστάσεως τοϋ Χριστού, ήτις έλαβε 
χώραν κατ’ αυτήν. Παρασκευήν δέ καί Σάββα
το» τήν εκτην καί έβδόμην, άπό τοΰ ’Ιουδαϊκού 
Σαββάτου και τής προηγούμενης ημέρας, ήτις 
ητο ήμερα προετοιμασίας.

Οί Λατινικοί λαοί τής Ευρώπης ήκολούθησαν 
ώς επί τό πλεΐστον τάς παρά τοΐς Χαλδαίοις έν 
χρήσει ονομασίας τών πλανητών. Αΐ δέ Γερμα- 
νικαι φυλαΐ παρέλαβον αΰτάς άπό τών Σκανδι- 
ναυι'κών θεοτήτων τά ονόματα.

Ή πρώτη ημέρα τής έβδομάδος ήτο αφιερω
μένη είς τόν "Ηλιον ■— όθεν καλείται ημέρα τοΰ 
ήλιου.

Οΐ Γάλλοι καί οΐ ’Ιταλοί ήκολούθησαν τό 
χριστιανικόν έθος όνομάσαντες αυτήν ημέράν 
τοϋ Κυρίου.

Ή Λιυτέρα ήτο αφιερωμένη εΐς τήν Σελήνην, 
! 89εν οΐ Γερμανοί καΐ Άγγλοι καλούν αυτήν ημέ
ραν της Σελήνης. ’Επίσης οΐ Ιταλοί καί Γάλλοι.

Ή Τρίτη ήτο αφιερωμένη είς τόν Άρην. "Οθεν 
ώνομάζετο παρά τών Άγγλων, Γερμανών, Γάλ
λων καί ’Ιταλών ημέρα τοΰ Άρεως.

Ή Τετράς η Τετάρτη της έάάοράόος ήτο α
φιερωμένη εΐς τόν Έρμήν, όθεν ώνομάσθη ημέρα 
τοϋ Έρμου.

Ή Περιττή ήτο άφιερωμένη εΐς τόν Δία, όθεν 
ώνομάσθη ήμέρα τοΰ Διός,

Ή Παράξενη ήτο άφιερωμένη εΐς την ’Αφρο
δίτη», όθεν ώνομάσθη ήμέρα τής Αφροδίτης.

Τό Σάβόατον ήτο άφιερωμενον εΐς τον Κρό
νον, δθεν ώνομάσθη ήμέρα’ τοΰ Κρόνου.

Πρός συνοπτικήν τών ημερών τής έβδομάδος 
ε'κφρασιν οί αστρονόμοι έφευρον σημεία συμβολι
κά έκάστης τών εν λόγφ θεοτήτων. Ούτως ή μέν 
Δευτέρα ήμερα παριστάνετο διά τοΰ σημείου 
δπερ καλείται μήνη, 89εν ή σελήνη κατά τό πρώ
τον αυτής τέταρτον ώνομάζετο μηνοειδής.

Ή Τρίτη διά τοϋ £> άσπιλος καϊ λόγχης, εμ
βλημάτων τοΰ Άρεως.

Ή Τετάρτη διά τοΰ £ κηρυκείου, τό όποιον 
ήτο τό ε'μβλημα τοΰ Έρμου.

Ή Πέμπτη διά τοΰ τοΰ άρχικοΰ ψηφίου 
τοΰ ονόματος του Διός.

Ή Παρασκευή διά τοΰ ψ κατόπτρου μετά 
λαβίδος, τό όποιον ήτο εβλημα τής ’Αφροδίτης.

Τό Σάββατον διά τοϋ τοϋ δρεπάνου τοΰ 
Κρόνου.

Ή Κυριακή διά τοϋ © τοΰ εμβλήματος τοΰ 
Ήλιου. Τό σημεϊον τούτο ήτο εν χρήσει καΐ παρά 
τοΐς Αίγυπτίοις.

Οΐ άρχαΐοι εΐχον προσέτι άφιερωμένην καΐ έ- 
κάστην ώραν τοΰ ημερονυκτίου εΐς μίαν θεότητα. 
Οΰτω λ. χ. ή πρώτη ώρα του Σαββάτου ητο 
καθιερωμένη εΐς τόν Κρόνον, ή Δευτέρα εΐς τόν 
Δια, ή τρίτη εΐς τόν 'Αρην, ή τέταρτη εΐς τόν 
Ήλιον, ή πέμπτη εις τήν Άφροδίτην, ή έ'κτη είς 
τόν Έρμήν, ή εβδόμη εΐς τήν Σελήνην, ή όγδοη, 
δεκάτη πέμπτη καί εικοστή δεύτερα εΐς τον Κρό
νον, ή έννάτη, δεκάτη έ'κτη καΐ εικοστή τρίτη 
εις τον Δία, ή δεκάτη, δεκάτη έβδομη καΐ ει
κοστή τετώρτη εΐς τόν Άρην, ή ένδεκάτη, δε
κάτη όγδοη καΐ εικοστή πέμπτη, δηλ. ή πρώτη 
τής Κυριακής εΐς τόν Ήλιον και οΰτω καθ’ εξής, 
τής πρώτης ώρας έκάστης ήμέρας άνηκούσης εΐς 
τήν προστάτιδα τής ήμέρας θεότητα, δηλ. τής 
Δευτέρας εις τήν Σελήνην, τής Τρίτης εΐς τόν 
Άρην κλπ.

Έπι τής Γαλλικής ε’πανα στάσεως ή έβδομάς 
άντικατεστάθη ΰπό τής δεκάδος, έκαστη ήμέρα 
της όποιας έφερε καΐ τό όνομα ενός φυτού, τό ό
ποιον έβλάστανεν ή ήνθιζε κατά τήν εποχήν ε
κείνην, ή τελευταία δέ, ήτοι ή δεκάτη έφερε τό 
Ονομα ενός εργαλείου. Έκτός τούτου έκάστη ή- 
με'ρα τής δεκάδος έφερε γενικήν τινα ονομασίαν, 
ή όποια έφανέρωνε τήν θέσιν τήν όποιαν κατεί
χε» εΐς τήν δεκάδα.

Οί Κινέζοι έχουν εβδομάδα έξ εξήκοντα ήμε
ρων, ή όποια διευκολύνει τόν υπολογισμόν με μα
κρύ σμένων ήμερομηνιών.
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Οί Έδραΐοι, όί αρχαίοι Αθηναίοι, οί Κινέζοι 

καί οΐ Ιταλοί ΰπελόγιζον τήν ήμέραν άπό τή; 
Ρύσεως του Ήλιου, ήίη £έ μόνον οί 'Οθωμανοί, 
οΐ 0έ λοιποί άπό τοΰ μεσονυκτίου.

Οΐ Βαβυλώνιοι, οί Σύριοι, οΐ Πέρσαι καΐ οΐ 
Έλληνες ύπελόγιζον τήν ημέραν άπό τής ανα
τολής τοΰ Ήλιου.

Οί Αιγύπτιοι, και μετ’ αυτών ό μέγα; και πο
λύς Ίππαρχος, οΐ 'Ρωμαίοι, οΐ Γάλλοι, οί “Αγ
γλοι, οι 'Ισπανοί ώρισαν ώς αρχήν τής πολιτι
κής ήμέρας τό μεσονύκτιον, Οί “Αραβες, οί Πτο- 
λεμαΐοι καί πάντες οί αστρονόμοι λαμβάνουν ώς 
αρχήν τής ήμέρας τήν μεσημβρίαν.

Οί ’Ιουδαίοι αριθμούν τήν χρονολογίαν των άπό 
κτίσεως κόσμου —ήτοι προ 5645-— οί Χριστια
νοί άπό τής γεννήσεως τοΰ Χριστού—1888, οΐ 
Μωαμεθανοί άπό τής ’Εγίρας, ίηλ. άπό τής ε
πιστροφής του Μωάμεθ έκ τής Μέλινης εΐς τήν 
Μέκκαν 622 μ. Χρ.

ΤΟ ΘΑΥΜΑ-

Μίαν ήμέραν ό μικρός Σολομών έκάθητο είς τόν 
κήπον τοΰ πατρός του καί ίσκέπτετο.

Ό διδάσκαλός του Νάθαν ό προφήτης συνέβη νά 
τόν ΐδηκαί τόν ήρώτησε, «Περί τίνος σκέπτεσαι;»

— Έπεθύμουν νά ωω έν θαύμα, άπεκρίθη ό Σο
λομών- ό προφήτης έμειδίασε καί είπεν, «αύτήν τήν 
έπιθυμίαν είχαν καί έγώ δταν ήμην παιδίον.»

— Καί έπληρώθη ή έπιθυμία σου ; ήρώτησεν ό μι
κρός Σολομών μέ ζέσιν.

-— «"Ανθρωπος τοϋ Θεού,—είπεν ό Νάθαν,—ή λ- 
θεν είς έμέ κρατών ένα σπόρον ροδχοΰ εΐς τήν χεΐρά 
του. Κύτταίε μέ λέγει, τί θά έβγη άπό τόν σπόρον 
τούτον. Ταύτα είπών, έκαμε μίαν τρύπαν είς τήν 
γήν μέ τόν δάκτυλόν του, έθεσε τόν σπόρον είς αύ
τήν καί τόν έσκέπασεν. Αλλά μόλις έσήκωσε τήν 
χεΐρά του καί ή γή ήνοιίε, καί ιδού δύο μικρά φύλλα 
έφάνησαν. Μόλις τά είδον καί ιδού έκλεισαν καί έγει- 
ναν κορμός στρογγυλός μέ φλοιόν, ηϋϊανε δέ ό κορ
μός κατά τό ύψος καί τό πάχος.

Είπε δέ δ άνθρωπος τού Θεού πρός έμέ, Πρόσε- 
ίον. Ένώ δέ έβλεπον, έπτά κλάδοι έΐήλθον άπό τόν 
κορμόν, καθώς οί επτά κλάδοι τής λυχνίας έπι τοΰ 
θυσιαστηρίου. Έθαύμασα, άλλ’ δ άνθρωπος τού Θεού 
μέ ένευσε νά προσέέω. Ίδέ, είπε, ταχέως θά ΐδης νέα 
δημιουργία νά άρχίση. Τότε έλαβεν όλίγον δδωρ είς 
τήν παλάμην τής χειρός του, άπό τό ποτάμιον, τό ό
ποιον έρρεεν έκεΐ πλησίον καί έρράντισε μέ αυτό τούς 
κλάδους τρις, αίφνης δέ άνεφάνησαν φύλλα, τά όποια 
μάς έκάλυψαν μέ δροσεράν καί εύώδη σκιάν. «Πόθεν 
ήλθεν ή εύωδία αύτη τής δροσεράς σκιάς;» έκραί,α.

— Δέν βλέπεις, —είπεν ό άνθρωπος τού Θεού τά 
πορφυρά άνθη τά όποια κρέμανται ώς τσαμπία στα- 
φυλών;

Ήμην έτοιμος νά άπαντήσω, άλλά έλαφρός άνε
μος έπνευσε μεταίύ τών φύλλων καί έρριψεν δλα τά 
άνθη κατά γής, καΐ τά έσώρευσε τριγύρω μας, όπως 
ή χιών πίπτει καί συσσωρεύεται έπί τοΰ έδάφους.

Μόλις όμως είχον πέσει τά άνθη καί έφάνησαν 
κρεμάμενα άπό τών κλάδων ρόδια έρυθρά καί ώράϊα. 
Ό άνθρωπος τού Θεού τότε μέ άφήκε θαυμάζοντα.

Ενταύθα ό Νάθαν έσταμάτησεν. Ό δέ Σολομών 
ήρώτησε, «Καί πού είναι ό άνθρωπος τού Θεοϋ ; Πώς 
δε όνομάέεται ; Ζη άκόμη ;»

— Υιέ τού Δαβίδ, έφώνησεν ό Νάθαν. “Ο,τι σοι 
είπον ήτο άλληγορία.»

— Διατί λοιπόν νά μέ άπατήσης ; είπεν ό Σο
λομών ;

— Δέν σέ ήπάτησα, τέκνον μου, άπεκρίθη ό προ
φήτης. Ήμπορεΐς δέ νά ϊδης τοϋτο καί σύ αύτός είς τόν 
κήπον τούτον τοϋ πατρός σου γενόμενον καθ’ έκάτην,

— Αληθώς, είπεν ό Σολομών, άλλά τούτο γίνε
ται άοράτως.

— Και μήπως τάχα τούτο είναι όλιγώτερον θειον 
έργον, διότι γίνεται ήσύχως καί άπαρατηρήτως ; άπ’ 
εναντίας μοί φαίνεται ότι είναι περισσότερον θειον. 
Λοιπόν πρώτον σπούδασαν καί γνώρισαν τήν φύσιν 
καί τά έργα αύτής, καί τότε θά πιστεύσης ευκόλως 
είς μεγαλείτερα καί δέν θά ποθής νά ϊοης θαύματα 
γενόμενα διά χειρός άνθρώπων. 

ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ-

Τό Εΰαγγίλιον μάς διδάσκει, οτι ή μεγαλη- 
τέρα αγάπη τήν όποιαν είναι δυνατόν νά εχη ό 
άνθρωπο; προ; τόν πλησίον αΰτοΰ είναι νά θυ- 
σιάση τήν ζωήν του ϊιώ νά σώση τήν ζωήν τοΰ 
φίλου του.

Εΐς μίαν βιβλιοθήκην τή; Όζφόρίη; (Bod
leian Library) υπάρχει εν χειρόγραφον τό ό
ποιον αναφέρει τόν ηρωισμόν καί τήν αύτοθυσίαν 
ένό; παιδιού, καθώς καΐ τον τρόπον και τά αι
σθήματα μέ τά όποια τόν συνώίευσε, τά όποια 
είναι πολύ συγκινητικά.

Ή θύρα τοΰ προαυλίου τοΰ πύργου ή κωδωνο
στασίου τή; ’Εκκλησία; τοΰ 'Αγίου Λεονάρίου έν 
Αγγλία είχε μείνει ήμέραν τινά ανοικτή, ένη> 
άκόμη αΐ έργασίαι ό'έν είχον εντελώς άποπερα- 
τωθή,, καΐ ίιά τοϋτο αί ^οκοΐ με τά; όποια; 
είχον κάμει τήν σκαλωσιάν εΰρίσκοντο άκόμη εΐ; 
τήν θέσιν των. Δύο παιίία εισέρχονται εΐς τό 
προαύλιου, ένφ ίέ περιειργάζοντο τόν πύργον ήλ- 
θον εΐ; τόν πειρασμόν νά άναβοΰν ίιά τών ίοκών 
καΐ νά φθάσουν εΐς τήν κορυφήν τοΰ πύργου- χω
ρίς ίέ νά υπολογίσουν κανε'να κίνδυνον (καθώ; 
ίυστυχώ; κάμνουν πολλά παιίία) ήρχισαν νά 
άναβαίνουν, άλλοτε άναρριχώμενα και άλλοτε 
πηίώντα άπό μίαν ίοκόν εΐ; άλλην- ένω <ϊέ εϊ- 
χον προχωρήσει αρκετά, μία 5οκό;, επι τή; ό
ποια; συνέπεσε νά πατοΰν καί τά ό'ύο παιόία, 
έζεκαρφιόθη, και μετά μίαν στιγμήν κατέπεσεν 
ύπό τού; πό?α; των. Τό μεγαλείτερον έκ τών 
ίύο έκ τοΰ ενστίκτου τή; αύτοσυντηοήσεω; όόη 
γηθέν, έπρόφθασε νά ίράξη μέ τά; χεΐρά; του τήν
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ύπεράνω τής κεφαλής του όοκόν καΐ νά κρερ,α- 
σθή, ενφ το μικρότερου αυτοστιγμεί περιεσφιγξε 
μέ τάς χεΐράς του τούς πόϊας τοϋ πρώτου καΐ 
εκρεμάσθη καί τοΰτο έζ αΰτοΰ.

Εΐς ταύτην τήν απελπιστικήν κατάστασιν εό- 
ρεθέντα τά ίυστυχή παιδία κρεμάμενα, ήρχυταν 
νέε φωνάζουν οσον ήίύναντο, ζητοϋντα βοήθειαν, 
άλλά ματαίως, ίιότι ουρείς ήτο εκεί πλησίον νά 
τά άκοΰση. Έπί τέλους τό μεγαλήτερον πάιίίον, 
τό όποιον έκρέματο άπό τήν δοκόν άπέκαμε, καΐ 
δέν ήδύνατο περισσότερον νά κρατήται βαστάζον 
τό διπλοϋν βάρος, 0θεν είπεν εις τά άπό τούς πό
δας του κρατούμενον παιδίον, ότι καΐ οΐ δύο ή
σαν χαμένοι. Τό μικρότερον παιδίον τότε τόν ή- 
ρώτησεν, «Ήμπορεΐς νά σώσης τόν εαυτόν σου, 
άν εγώ σέ άφήσω ελεύθερον; » Νομίζω οτι ήμ- 
πορω, άπεκρίθη εκείνος. Λοιπόν έχε υγείαν καί ό 
θεός νά σέ εύλογήση, έφώναξε τό μικρότερου, καΐ 
άμέσως ε'λυσε τάς χεΐράς του.

Μετά μίαν στιγμήν τό δυστυχές παιδίον κατε- 
κερματίσθη πεσόν έπι τοϋ πετρώδους εδάφους άπό 
ικανόν ύψος· ό δέ σύντροφός του ήδυνήθη νά άνα- 

επί τής δοκοϋ τήν όποίαν έκράτει, καϊ έπειτα 
νά πηδήση εις άλλην καΐ επί τέλους νά διασωθγ.

Προσέχετε, μικροί μου φίλοι, άπό παρόμοιας 
ανοησίας καΐ ελαφρότητας, αΐ όποϊαι φέρουν εΐς 
καταστροφήν, άλλά προσέτι φροντίζετε όπως καΐ 
εΐς τάς δυσκολωτερας περιστάσεις τής ζωής σας 
πραγματοποιήτε τήν χριστιανικήν αρετήν τής 
άγάπης δι’ αΰταπαρνήσεως καΐ αυτοθυσίας.

— Υπολογίζεται δτι ί αριθμός τών καθ’ 6λον τόν κό
σμον παιδιών των φοιτώντων είς τά διάφορα Κυριακά σχο
λεία ανέρχεται εις 17 περίπου έκατομ μύρια. Είς τήν Ελλά
δα εκτός των Ελλήνων Ευαγγελικών δέν υπάρχει ουΐέ Εν 
άλλο Κυριάκόν Χχολεΐόν, τά δέ παιδία βεβηλοϋν τήν Κυρια
κήν διαφαροτρόπως εΐς τας όδούς καί εις άλλα κακά μέρη.

— 'Υπολογίζεται ότι ή αξία τών δώρων, τά όποια 0 
ΙΙάπας δλαβεν έξ όλων τών μερών τής Γής άναβαίνει εΐς 100, 
000,000 φράγκων! !

— ’Η βαρυτάτη ατμάμαξα είς τόν κόσμον είναι μία, ή 
όποια είναι εν χρήσει είς τόν Ειρηνικόν σιδηρόδρομον έν τώ 
ΚαναΒα ζυγίζουσα 160,000 λίτρας, 60,000 περίπου όκάδαςί

·— Τυφλός τις ιατρός έν Πενσακόλα τής Φλωρίδος έχει 
μεγάλην πελατείαν, επισκέπτεται δέ τούς άσΟενεΓς του πεζός 
άνευ δβηγοΰ I

— Πεντακόσιαι χιλιάδες πορτοκαλιών εφυτεύθησαν πί- 
ρυσιν εις τήν Καλιφορνίαν, ή δέ καλλιέργεια τών έσπεροει- 
ίών προβαίνει αυξάνουσα κατ’ έτος.

Εΐς τήν πόλιν τοΰ Κικάγο, όπου οί Λακεδαιμόνιοι με* 
ταναστεύουσιν, έρχεται και αναχωρεί εΐς σιδηροδρομικός συρ
μός κατά παν πρώτον λεπτόν τής ώρας I Καΐ όμως οΐ Λακε
δαιμόνιοι εκείνοι δυστυχοΰσι!

— Κατ’ αΰτάς έγένετο ή έζέλεγξις ίνός τών ΰποταμείων 
τοΰ Κράτους, τό ϊχον τήν Εδραν του έν Νέα Ύόρκη, δ δέ 
ταμίας παρέδωκεν είς τόν διάδοχον ακριβή λογαριασμόν έξ 
750,000,000 φρ. είς χρυσόν καΐ άργυρον (τάλληρα, ήμίσεα καΐ 

άλλα μικρότερα νομίσματα, ίιι δέ χαρτονομίσματα και χρεω* 
γραφα). Ό ταμίας ουτος παρητήόη ίνεκα γήρατος καί α
σθένειας εύρέθησαν δέ τά πάντα εν τάξει καΐ άνελιπή.

— Μία λεμονέα είς τήν Καλλιφορνίαν παρήγαγε τό 
παρελθόν Ετος μόνον 6 λεμόνια, ζυγίζονια έκαστον μίαν ΰκαν 
και ήμίσειαν 1

— "Οχι μόνον νεκροί ίχθϋς, άλλά κα'ι ζώντες μετά φέ
ρονται ήδη άπό τοϋ ένός ημισφαιρίου είς τό άλλο. ’Εσχάτως 
έστάλησαν έκ Παρισίων εις τό Χιλή τής Νοτίου ’Αμερικής 
διάφορα είδη ιχθύων, τά όποια δέν εΰρίσκονται είς τάς θα- 
λάσσας έκείνας. Τόταξείδιον διήρκεσεν ενα μήνα, διετηρήθη- 
σαν δε οΐ ιχθύς ζώντες χωρίς νά άλλαχθή τό ΰΐωρ των διό τέ)ς 
ενεργεί ας πάγου και ελεύθεροι κυκλοφορίας αέρος. ’Εννοείται 
βτι άπέθανον τινές, άλλά τό πείραμα επέτυχε κα'ι τώρα ζώντες 
ι’χθϋς δύνανται νά μεταφερθοΰν είς όλα τά μέρη τοΰ κόσμου 
ανευ δυσκολίας!

— Χρώματα καί Αντίθετα αυτών. Κατά τό σύστημα 
τοϋ διάσημου Γάλλου χημικοΰ Χεβρέ περί χρωμάτων καί των 
αντιθέτων αυτών, έν τη φύσει υπάρχουν μόνον τρία κύρια 
χρώματα, είς τά όποια όλα τά άλλα δύνανται νά ΰπαχθώσιν, 
τό fpvfffifr, τό xvarOur καί τό κίτριχοχ. Έάν τά τρία 
ταΰτα ήβύναντο νά άποκτηθώσιν απολύτως καθαρά, καΐ εάν είς 
τήν κατάστασιν ταύτην ήθελον μιχθη κατ’ ακριβεστάτην δύ- 
ναμιν καί ποσότητα, θά εξουδετέρωναν τό ίν τό άλλο, και τό 
αποτέλεσμα θά ήτο καθαρόν λευκόν χρώμα.

Ή άνακάλυψις αυτή έξηγεΓ Sv φαινόμενον σχετιζόμενον 
πρός τήν καλαισθησίαν, ή ακριβής γνώτις αΰτοΰ είναι αναγ
καία είς ζωγράφους, είς χρωματιστός καΐ εΐς μοδίστρας — 
διότι βοηθεί" αυτούς νά αρμόζουν τά διάφορα χρώματα οΰτως 
ώστε νά ευχαριστούν τόν οφθαλμόν. Οΰτος είναι ό λόγος, διά 
τόν όποιον καΐ μόνον οικία χρωματιζομένη έρυθρώς χρειάζε
ται πράσινα παραθυρόφυλλα. Κυανή ταινία Αρμόζει καλλί
τερα εΐς πράσινα μαλλιά, καΐ πορφυροί κροσσοΐ Αρμόζουν 
κάλλιαν είς κιτρίνην ενδυμασίαν. Τό μυστικόν της έπιτυχίας 
τοΰ Οίόρβ, τοΰ μεγάλου ένδυμα το πο ιού τών Παρισίων έγ
κειται είς τήν γνώσίν καΐ εφαρμογήν τοΰ νόμου τούτου τών 
χρωμάτων καί τών Αντιθέτων αυτών, Βστις εφαρμόζεται επί
σης είς την κατασκευήν καΐ τόν στολισμόν τοϋ ταπεινότατου 
φορέματος καΐ σκεύους, ώς και είς τά μέγιστα προϊόντα τής 
καλλιτεχνίας.

— Ωφέλιμοι ύδηγίαε. Διά νά αφαιρέσ^ς στίγματα 
μελάνης, ή σκωρίας σιδήρου, βρέξε τό φόρεμα μέ γάλα καΐ 
σκέπασέ το μέ άλας.

— "Όρνις καλώς τρεφομένη καΐ περί ποιου μένη, δίδει εΐς 
δύο μήνας τόσα αυγά, όσα ζυγιζόμενα αποτελούν τό βάρος

τοϋ σώματός τηςί
— Ώμά κρομμύδια ψιλοκομμένα καί ανακατωμένα μΐ 

τροφήν είναι τόκάλλιστον ιατρικόν διά τάς άσθενείας τών ορ
νίθων.

— Έάν . . . χάρτης καη δπου ΰπάρχουσι μΰρμηκες, τούς 
άποίιώκτ, αμέσως. ’Επίσης καί τους ποντικούς.

— Ποτέ μή βρέζγις τά μαλλιά σου, έάν Είχης τάσιν είς κω· 
φωσιν, ούτε νά βουτάς τήν κεφαλήν εις τό ΰδωρ, όταν κο
λυμπάς.

— Διά νά αύξησης τόν αριθμόν τών αυγών καΰσον αρα
βόσιτον έως οΰ μεταόληθή είς άνθρακα, ανάμιξον βέ ποσότη
τά τινα αΰτοΰ μέ τροφήν κα! δίδε εις τάς όρνιθας 2—3 φοράς 
τήν έβδομάδα.

— Έάν θέλης νά αφαιρέσης από φόρεμα πίσσαν, τρίψε 
τό μέρος μέ πάχος χοίρειον καΐ έπειτα πλύνε το μέ σαπούνι. 
Τ0 αύτό κάμε καΐ όταν θέλκς νά καίαρίσης τάς χεΓράς σου 
άπό πίσσαν.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ!.

1. Ποιος άναφέρεται έν τή Γραφή ότι πραίτοη ίκαμε κα
κήν ανταλλαγήν;

2. Ποιος άεΰεεροη;
3. Ποιος άπό όλους κάμνει τήν κακίαν διά τόν έαυτόι 

του;

Έν Άθήναις, έκ τον Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANEITH ΚΩΝΕΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1888. — 1346.


