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ί Λαγών είναι τδ δνομα τού έθνικού θεοΰ τών Φιλί— 
I στα ίων έν 1 άζη καί Άσκάλων. Ώνομάσθη δέ Δαγι 
' διότι έψεΰρε, κατά τδν Φίλωνα Βίόλιον, 
I τδν σίτον καί τδ άροτρον — έΕ οδ καί 
| έκαλεΤτο καί Ζεύς Άρότριος, ήτοι τής 
I γεωργίας—παράγεται δέ ή λέΕισ Λα- 
[γών έκ τίνος Φοινικικής λέΕεως, ήτις 
; σημαίνει ί χ θ ύ ς. Συνίσταται κατά τδ 
κάτω ήμισυ τοΰ σώματος έΕ ίχθύος καί 
κατά τδ άνω έΕ άνδρός, δπως φαίνεται 
καί έν τή προκειμένη είκόνι.

Ή ίχθυολατρεία δέν ελαδε τήν άρ-
/ήν της παρά τοϊς Φιλισταίοις ή τοϊς 

ιΦοίνιΕι, άλλ’ έν Ασσυρία παρά τοϊς

νομα τοΰ Θεού Λαγών, έν σχέσει μέ τδν ναόν, τδν 
όποιον δ Σαμψών άνέτρεψεν έν Γάζη, δπως άναγινώ- 
σκομεν είς τδ Βιβλίον τών Κριτών κεφ. 15’. αι, 31.

Ό Βερδσος Ιστορεί δτι οί Βαβυλώνιοι είχον παρά- 
ών, δοσίντινα, κατά τήν δποίαν είς αύτήν τήν άρχήν τής 

Ιστορίας των θαυμαστόν τι δν, καλού
μενου Ώάννης, έχον δλον τδ σώμα 
ιχθύος, τάς δέ χεΐρας, τούς πόδας καί 
τήν κεφαλήν άνθρώπου, άνέδυσενέκ τής 
’Ερυθρός θαλάσσης, έφάνη είς τήν Βα
βυλωνίαν καί έδίδαΕε τούς αγρίους κατ
οίκους αύτής τήν χρήσιν τών γραμμά
των, τέχνας, θρησκείαν, νόμους, καί γε
ωργίαν. Κατά μακράς δε περιόδους έτών 
άνεφάνησαν κατόπιν άλλα όντα δμοια 
πρδς τδν Ώάννην καί έδίδαΕαν τούς κατ
οίκους τά αύτά, τά δποΐα καί τδ πρώτον 
δν, άλλά μάλλον λεπτομερώς καί έμόρι- 
θώς. Τδ τελευταίον τών δντων τούτων 
Εκαλείτο Ώδάκων, Τδ όνομα τούτο 

φαίνεται δτι έγένετο κατά παραφθοράν έκ τού Δα γών.
Ό ναός τοΰ Δαγών έν Άσχδλ κατεστράφη ύπό 

τού Ίωνάθαν, άδελψοΰ τού ’Ιούδα τοΰ Μακκαβαίου 
ι τδ έτος ιη8 π. X.

Λαγών.Βαόυλωνίοις, sic τά μνημεία τών δποίων 
άπαντώνται παραστάσεις το ιού του θεού 
ΰπδ τδ δνομα Ώδ ά κ ω ν, παίζοντας έν 
τή θαλάσση περί κυκλωμένου ύπδ ιχθύων καί θαλασσίων 
ίώων. Λέγεται δτι άνέδυσενέκ τής θαλάσσης, καΐδτι 
έγένετο εΐς τών μεγάλων εύεργετών της άνθρωπότη-
τος, διότι έδίδαΕεν αύτοθς τήν χρήσιν τών γραμμάτων, περί τδ έτος ι ψ8 π. X.
τάς τέχν«ς, τήν θρησκείαν καί τήν γεωργίαν. Τοιαύτη ή Ιστορία τοΰ Λαγών, έϊ ού παρήχθη πιθα-

Είς τήν ιστορίαν τοΰ Σαμψών άναψέρεται τδ δ- νώς παρά τοϊς “Ελλησιν" ή μυθολογία τών ΓοργόνωνΕίς τήν ιστορίαν τοΰ Σαμψών άναψέρεται τδ 0-

ΠΡΟΣΕΓΧΗ ΑΙΑ. ΒΟΗΘΕΙΑΝ.

ΤΟ ’Ιησού, στους κόλπους σου κάμ.ε με να πετάξω.
Σΰ τήν ψυχήν μου αγαπας, για σε θά τήν φυλάξω. 

Ή τρικυμί’ αν διαρκή καϊ κύματ’ αν όρμώσι, 
Καϊ τότε «ί ελπίδες μου εις σέ θά πτερωθώσι.

Πασάν μου τήν βοήθειαν έκ σοΰ απολαμβάνω, 
θές είς τήν απροστάτευτων τήν κεφαλήν μου άνω 

Τήν σκέπην τών πτερύγων σου· ότι δεν έχω άλλην 
Πλήν σοΰ εδω κεταφυγήν, εις τήν τού κόσμου ζάλην.

Συ εισ’ ή μόνη μου ελπίς, σΰ ή απαλλαγή μου, 
Καϊ άπο σοΰ έξήρτηται Κύριε ή ψυχή μου.

Μή παραύλέψης με θεέ, ώ ί μή με παραβλέψης, 
Άλλά μέ βλέμμα ευμενες σεμέ νά έπι βλέψης,

Χύνων είς τήν καρδίαν μου θείαν παραμυθίαν, 
Μ* άκραν σου συγκατάδασιν καϊ θείαν ευσπλαχνίαν.

Κρύψον με, Σώτερ, κρύψον με έως ού νά παρέλθη 
Τοϋ βίου μου ή θύελλα, μή βλάδη μοι επέλθη"

Όδήγησόν μ’ είς" θεΐψν σου λιμέν’ έν ευφροσύνη, 
Καϊ τέλος σΰ τό πνεϋμά μου παράλαύ’ εν είρηνη.

— Τό μέγιστον συνάλλαγμα, υπέρ ποτέ έξηργυρώθη εΐς 
τόν εμπορικόν κόσμον, παρουσιάσθη εσχάτως έν Νέα 'Τόρκη, 
είς τήν αυτόθι Κεντρικήν Πιστωτικήν Τράπεζαν, διά ποσόν 
3,950,000 ταλλήρων, ήτοι 19,750,000, φράγκων, άτι να 
πρός δρ. 1,20 κάμνουν σχεδόν 25,000,000 δραχμών I
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Η X Α ΙΑ Η.
Κατ' επιτομήν έκ τοΰ Γερμανικόν.

("Ίδε προηγούνταν φύλλον).
Αίφνης δ|Λως η (Λίχ,ρά ίσκυΒρώπασε κ<%1 είπεν 1 

«Έάν δ αγαθός Θεός ήκουε την προσευχήν μου, 
όταν τον παρεκάλεσα πολύ, τότε θά έπέστρεφα 
έδώ μόνον μέ όλίγας φραντζόλας διά τήν κυροϋλα, 
χωρίς νά γνωρίζω νά άναγινώσκω εΐς αύτήν, 
Άλλ’ ό καλός Θεός διευθέτησε τά πράγματα 
πολύ καλλίτερα παρ’ ό,τι έγώ ήμπορουσα νά κάμω, 
Τά πράγματα έβγήκαν όπως ή καλή κυροϋλα 
Σήσμαν προειπεν. Είμαι ευγνώμων οτι ό Θεός δέν 
ήκουσε τήν προσευχήν μου εκείνην, όταν τόν πα- 
ρεκάλουν τόσον θερμώς καί παρεπονούμην, Είς το 
έξης θά προσεύχωμαι δπως ή κ. Σήσμαν μέ είπε. 
Πάντοτε θά τόν ευχαριστώ, άκόμη και όταν δέν 
μέ δίδη ο,τι καί όπως ζητώ, ενθυμούμενη τά 
περιστατικά τής Φραγκφόρτης. Θά προσευχώμεθα 
μαζύ πάσαν ήμέραν, παππού, και τότε ό αγαθός 
Θεός δέν θά μάς λησμονή 1»

— Καί άν τις λησμονή νά προσεύχεται ; ή- 
μουρμοΰρισεν ό γέρων.

— Τότε πολύ κακά πράγματα θά συμβαίνουν ; 
Τότε δ Θεός θά άφήση αύτον νά άκολουθή τόν 
δρόμον του, καί έάν παραπονήται, κανείς δέν θά 
τόν εύσπλαγχνίζεται, άλλ’ όλοι θά λέγουν, καλά 
έ'παθεν* αυτός πρώτος έλησμόνησε τόν θεόν, οθεν 
έλησμόνησεν αύτόν καί ο Θεός, ό όποιος μ,όνος ή- 
δύνατο νά τόν βοηθήση.

— Αυτό είναι αληθές, τέκνον μου, άλλά πώς 
εντυχε νά το άνακαλύψης ;

— Ή κυροϋλα Σήσμαν μέ τό έξήγησεν.
Ουτω συνομιλοΰντες περιεπάτουν. Αίφνης ό 

γέρων διακόψας τήν συνομιλίαν, έφώνησε, «Καί 
όταν μ,ίαν φοράν τοΰτο γείνη, έτελείωσε ! μένει 
πάντοτε ουτω πως I Ότανδ Θεοςλησμονήση τινά, 
τόν λησμονεί διά παντός!»

— Όχι, δχι, παππού ! ε’ξεφώνησεν ή Χαίδη. 
Γνωρίζω τοΰτο άπό τήν κυροϋλα Σήσμαν και άπό 
την ώραίαν ιστορίαν, την δποίαν άνεγνωσα είς το 
Βιβλίον, τό όποιον αύτή μοί εδωκε. Ποτέ δεν 
είδες τοιοϋτον ώραΐον βιβλίον, παππού I Άλλά 
τώρα έφθάσαμεν σχεδόν είς τήν οικίαν καί θά σέ 
το δείξω, θά ίδής δέ μέ τά μάτια σου πόσον ώ- 
ραϊον βιβλίον είναι!

Μόλις έμβήκαν είς τήν καλύβην καί άμέσως ή 
Χαιδη τρέχει καί λαμβάνει τό βιβλίον, Άφοΰδέ 
ό παππούς εξεφορτώθη τό δεμάτιον, τό όποιον 
περιείχε τά ύπολοιπα πράγματα τής Χαίδης, έ- 
κάθησε σκυθρωπός έπί ενός σκαμνιού.

— Τώρα όπου ξεκουράσθης ολίγον, παππού,

θά μέ συγχώρησης νά άναγνώσω μίαν ώραίαν ί« 
στορίαν άπό τό βιβλίον τούτο, "Ηνοιξε δέ είς τό 
μέρος, οπού ήτο ή ιστορία τοΰ ασώτου υιού.

Ούτος ήτο έζωγραφισμένος ώς νέος ωραίος, κα- 
λοενδεδυμένος, καθήμενος αναπαυτικά έπί μιας 
καθέκλας καί παρατηρών τόν δύοντα "Ηλιον.

Εΐς τό άπέναντι μ-έρος έκάθητο άνήρ προβεβη- 
κώς τήν ηλικίαν, σοβαρός καί σεβάσμιος* ήτο 
ό πατήρ τοϋ νέου, έφαινετο δέ δτι εΐχε σπουδαίαν 
συνδιάλεξιν μετά τοϋ υιού του,

Ό υιός του ούτος έζήτει άπ’ αύτόν τό μερίδιον 
του, διότι έσκόπευε νά ξενιτευθη — νά ιδη καΐ 
άλλας χώρας καί νά πλουτίση ίσως !

Ό πατήρ μετά ματαίας συμβουλάς νά τόν ά- 
ποτρέψη, τώ εδωκε τό μερίδιον του καί ό νέος 
άπήλθεν είς χώραν μακρυνην καί εκεί το κατε- 
σπατάλησεν είς άσωτίας.

Μετά τοΰτο τω έδειξε» άλλην εικόνα παριστά- 
νΟυσαν τόν νέον εκείνον καθήμενον ύποκάτω μιας 
ξυλοκερατιάς, μέ μίαν άγελην χοίρων έμπροσθεν 
του, ξεχισμένον καί ακάθαρτον καί κατά τό φαι- 
νόμενον πάσχοντα ύπό τής πείνης. Άνέγνωσε δέ 
εΐς τον παππού της τό μέρος εκείνο τής παρα
βολής, είς τό δποΐον λέγεται ότι ό νέος άφοΰ ή- 
σώτευσε τήν περιουσίαν του, ε'γεινε χοιροβοσκός 
ενός έκ τών ανθρώπων τής χώρας, καί έπεθύμει 
νά χορτάση τήν κοιλίαν του άπό τά ξυλοκέρατα, 
τά όποια ετρωγον οί χοίροι, άλλά δέν ήδύνατο.

Κατόπιν έδειξε» είς τόν παππού της άλλην εί
κόνα, ή όποια παρίστανε τόν νέον τεριπατοϋντα 
μονον, σκυθρωπόν καί καθ’ εαυτόν όμιλούντα. 
Μακρόθεν δέ έφαινετο δ πατήρ του ερχόμενος είς 
άπάντησιν αύτοΰ, καί τφ άνέγνωσε πώς δ νέος 
μετανοήσας άπεφάσισε νά έπιστρέψη εις τήν πα
τρικήν οικίαν καί να προσπεση εΐς τούς πόδας 
τοΰ πατρός του, ζητών συγχώρησιν.

Μετά τοΰτο τφ έδειξε» άλλην είκόνα, είς τήν 
δποίαν παριστάνετο δ πατήρ εχων είς τάς άγκά- 
λας του τον άσωτον υιόν του καί καταφιλούντα 
αυτόν. Τφ άνέγνωσε δε τήν περικοπήν έκείνην 
τής παραβολής, είς τήν δποίαν λέγεται οτι δ υιός 
άμα έπλησίασε πρός τόν πατέρα του, έκραξε, «Πά
τερ, ήμάρτησα είς τόν ουρανόν καί ενώπιον σου καί 
δέν είμαι άξιος νά όνομασθώ υιός σου, κάμεμε 
ώς ενα τών μισθωτών σου». Ό δέ πατήρ ένηγ- 
καλίσθη και κατεφίλησεν αυτόν.

Τέλος τφ έδειξε καί άλλην είκόνα, είς τήν ο
ποίαν ΰ άσωτος υιός έκάθητο μεταξύ φίλων ε*μ- 
προσθεν πλουσιοπάροχου τραπέζης, φέρων στολήν 
νέαν καί δακτυλίδιον είς τήν χεΐρά του, τρώγων 
δε καί πίνων έν άγάλλιάσει* στραφεϊσα δέ πρός 
τον παππού της είπεν—

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 1889
——«Δεν είναι ώραία ή ιστορία αΰτη, παππού ;
Ό γέρων, άντί ν’ άποκριθή είς τήν παρατήρησιν 

ταύτην τής Χαίδης, έμεινε σιωπηλώς πρός στιγ
μήν, έπειτα δέ είπε —

— Μάλιστα, τέκνον μου, είναι ώραία. «Άλλά 
τό πρόσωπόν του κατέστη σκυθρωπό», ώστε ήνάγ- 
κασε τήν Χαιδη» νά τφ εΐπη*» Άλλά παππού, 
δέν βλέπεις πόσον εύτυχής είναι δ νέος καθήμε
νος είς τήν τράπεζαν τού πατρός του μεταξύ τό
σων φίλων του ;»

— «Τό βλέπω, — είπε» δ γέρων, το βλέπω.» 
Μετά τόν δεϊπνον ή μέν Χαιδη έκαλονΰκτισε 

τόν παππού της καί υπήγε νά κοιμηθή, εκείνος 
δέ έκάθησε πλησίον τής εστίας καί έσυλλογίζετο. 
Αίφνης ώς νά τω έπήλθε νέα τις ιδέα, λαβών τόν 
λύχνον είς τάς χεϊράς του, άνέβη είς τό μέρος, 
οπού έκοιμάτο ή μικρά, καί έθεσε τον λύχνον 
τοιουτοτρόπως, ώστε τό φώς νά πίπτη έπι τοϋ 
προσώπου τού κοιμωμένου κορασίου. Ή Χαιδη 
έκιετο ύπτια μέ τάς χεΐρας εσταυρωμένες, όπως 
συνήθως έκαανεν, δ’ταν προσηύχετο. Το πρό
σωπό» της έξέφραζεν ειρήνην καί εμπιστοσύνην, 
τά δποΐα ε’καμον τόν^γέροντα νά θεωρή αύτην 
έπί πολλήν ώραν, με μεγάλον θαυμασμόν.

Τέλος ένώσας καί αΰτός τάς χεΐρας μέ χαμη
λήν φωνήν καί εσκυμμένην κεφαλήν έψυθύρισε ! 
«Πάτερ, ήμάρτησα είς τόν Ούρανόν καί ενώπιον 
σου καί δέν είμαι άξιος νά όνομασθώ υιός σου,» 
δύοδέ μεγάλα δάκρυα έρρευσαν άπό τούς οφθαλ
μούς του, οΐ όποιοι έπί πολλά έτη δέν έγνώριζον 
τι ήτο δάκρυον.

Περί τά χαράγματα δ γέρων ΐστατο εΐς την 
θύραν τής καλύβης του καί περιειργάζετο τήν 
πέριξ φΰσιν. Τά ορη, οί λόφοι, τά δένδρα, τό λυκ
αυγές—όλα τφ έφαίνοντο νέα! Ποτέ του προτε- 
ρον δέν είχε διακρίνει τόσην ωραιότητα είς την 
φύσιν ! — «Είχε δίκαιον ή μικρά, είπε καθ’ εαυ
τόν, τά πέριξ είναι πολύ ώραία ! Έγώ δέ ήμην 
τυφλός εις δ’λην ταύτην τήν καλλονήν τού Θεού !»

Μετ’ ολίγον έφώναξε τήν Χαίδην νά σηκωθή, 
διότι δ ήλιος ήρχιζε νά άνατέλλη. «Σηκώθητι 
και ένδυσου τά κυριακάτικα σου φορέματα, διότι 
θά ύπάγωμεν σήμερονμαζύ εΐς τήν εκκλησίαν.»

Ή Χαίδη δέν είχε χρείαν νά τήν φωνάξη καί 
δευτέραν φοράν, όπως πολλά παιδιά κάμνουν, 
διότι εύθύς έσηκώθη άπο τήν κλίνην της, ένεδΰθη 
τά καλά της φορέματα, καί κατέβη νά προγευ- 
ματίση μέ τόν παππού της. Πόσον δέ έξεπλάγη, 
όταν είδεν αύτόν φορούν τα τήν βελάδα του μέ τά 
μετάλλινα κομβία της! καί άπό τήν χαράν της 
έξεφώνησεν, «Ώ παππού, παππού, πόσον ώραϊος 
είσαι μέ τά Κυριακάτικά σου φορέματα!»

1739

Ό γέρων έφάνη κολακευθείς άπο τήν εκφρασιν 
τής Χαίδης, λαβών δέ αυτήν άπό τάς χεΐρας, 
είπεν «Καί σύ, τέκνον, φαίνεσαι πολύ ώραία μέ 
τά νέα σου φορέματα !» Τέλος εξεκίνησαν διά τό 
Δόρφλη, ένφ δέ κατέβαινον άπό τά όρη, οΐ κώ- 
δονες τών εκκλησιών ήρχισαν νά σημαίνωσιν 
δμοϋ, άποτελοϋντες αρμονικήν συναυλίαν !

— Ακούεις, παππού; είπεν ή Χαίδη, «πρέπει 
νά ήναι μεγάλη εορτή σήμερον !»

Ή κατάβασις τού γέροντος άπο τά όρη, οπού 
έπί πολλά έτη εζη ζωήν μονήρη, μή θέλων, οΰτε 
νά συναστραφή, ούτε κάν νά δμιληση με κανένα, 
επροξένησε μεγάλην εκπληξιν. Ιδίως όταν ειδον 
αύτόν νά ε’ισέλθη είς τήν εκκλησίαν καί νά κα- 
θήση είς έν τών οπισθίων καθισμάτων! Δέν 
ήξευοαν τί συνέβη, καΐ πώς έπήλθεν αύτη ή 
μεταβολή είς τόν μισάνθρωπον γέροντα,

Άλλ’δ γέρων έφαινετο ότι δέν έταράττετο άπό 
τά περίεργα βλέμματα καί τάς ε’τι περιεργοτέρας 
παρατηρήσεις τών άνδρών καί γυναικών, οΰτε άπό 
τήν πέριξ συρροήν τών παιδιών, άφοΰ έξήλθεν άπο 
τήν εκκλησίαν, άλλά λαβών τήν Χαίδην άπό 
τήν χεϊρα διευθύνθη κατ’ εύθεϊαν είς τοϋ ιερέως 
τήν οικίαν, καί έκτύπησε τήν θύραν τοΰ σπουδα
στηρίου του.

Ό αγαθός ΐεροκήρυξ ήνοιξε την θύραν καί 
ύπεδέχθη τόν γέροντα χωρίς νά δείξη τήν παρα- 
μικράν εκπληξιν. Άφοΰ δέ τόν έδεξιώθη, τόν πα- 
ρεκάλεσε νά καθήση. (’Ακολουθεί)

—Έκ τών 62 έκατομμυρ. κατοίκων τών Η
νωμένων λΓολιτδϊών,τής Αμερικής, τά 43,894,381 
είναι Αιαμαρτυρόμενοι, οί λοιποί Καθολικοί, 
Μορμόνοι, καί Εβραίοι.

— Μεταξύ τών Λιαμαρτυρομένων είς τας Η
νωμένας Πολιτείας της ’Αμερικής Αναλογεί μία 
εκκλησία είς 473 ψυχας.

— Είς τά ταχυδρομεία της Νέας' Τόρκης πω- 
λοϋνται καθ' ημέραν 500,000 γραμματόσημα τών 
10 λεπτών, δι;λ. τοϋ απλού έσωτερικοΰ τέλους τών 
έπιΟτολ&ν.

Ή Ο&ρμ,ότης πής ’Αναντίρρητος ά- 
πόόειξις αύξήσεως της θερμοκρασίας της γης, 
καθ' όσον προβαίνει τις πρός τό κέντρον, είναι τό 
έν ΠέΟτί) της Ουγγαρίας άρτησιανόν φρέαρ, 
δπερ είναι τό βαθύτατου τοϋ είδους του καί έκ 
τοϋ όποιου Απολαμβάνονται έκ βάθους 8ΐ40ποδών 
156,000 γαλλόνια ΰόατος καθ' έκάΰτην είς θερ
μοκρασίαν 158 βαθμών Φαρενχάί'τ. Προετοιμα
σία δή γίνεται, δπως τό φρέαρ προβη έτι βαθύτε
ρου, πρός Απολαβήν μεγαλειτέρας ποσότητος υ- 
δατος, είς θερμοκρασίαν 176 βαθμών Φαρε.νχάϊτ. \
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Ο φΐΛΑΞ KYQN.

"Ησυχα κοιματ’ 6 Νίκος· τό ξανθό του κεφαλάκι 
Και τό τρυφερό κορμί του έλαφρά, ελαφρά στηρίζει 

Σ’ τα κατάλευκα σενόόνχα στ’ απαλό προσκεφαλάκι 
Καί ό άγγελός του μόνος σιγανέ τόν νανουρίζει·

’Λέτε πω; ή άθωότης 'στο καθάριο μέτωπό του 
Ζωγραφίζεται καΐ'χάρι γύρω, γύρω του σκορπάει,

Κι’ άβολη χαρα πώς· λάμπει *στό"8ροσάτο πρόσωπόν του· 
’Όνειρο γλυκό 6ά βλέπη κ’ ελαφρέ χαμογελάει.

»Τ( είναι ;» άνταπήντησεν ή φωνή.
Τδ παιδίον νόμισαν δτι τόν περιπαίζει tic, « Σέ 

μισώ!,» ΙφώναΕε μέ δργήν. «Σέ μισώ!, άπεκρίθηΑψωνή.
«Θά σέ κτυπήσω!,» έπρόσθεσε τδ παιδίον. «Θά σέ 

κτυπήσω ί,ο άπεκρίθη ή φωνή.
Τδ παιδίον μή βλέπον κανένα, έΕωργίσθη έτι περισ

σότερον καί άφήκε τά κάστανα καί έτρείε πρδς τήν 
μητέρα του, λόγον, «Μαμά, κάποιος είς τδ δάσος μοί 
εϊπεν δτι μέ μισεί καί δτι θά μέ κτυπήση» κλ.

« Τδ πταίσμα είναι (δικόν σου, τέκνον μου εϊπεν, ή 
μήτηρ. Πήγαινε όπίσω είς τδ δάσος καί φώναΕε, «Σέ

Ό φύλαεξ χύων·
’Ολομόναχο τδ βρέφος μεσ* ’στην κούνια του πλαγιάζει, 

Τδ γλυκό τον χαμογέλιο όμως βλέπει μάτι ένα 
Σύντροφος πιστός κα'ι φίλος μέ αγάπη τρ κυττάζει

’Σαν να λέγη «Σύ κοιμήσου, αγρυπνώ εγώ γιά σένα.»

: Μ’ άφοσίωσι μεγάλη, μέ προσεκτικό τδ μάτι
I Ό μεγάλος ουτος σκύλος ξαπλωμένος κάτω μένει 
Τον μικρόν του τδν αφέντην εΐς τδν ύπνον του φυλάττει 

Κ’ εκ του έργου της νά έλΟγι ή κυρά του περιμένει,
ΚΡΪΣΤΑΛΛΙΑ ΧΡΪΙΟΒΕΡΓΗ.

Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ MAS.

HatSiov τι μετέδη μίαν πρωίαν είς δν δάσος διά νά 
συνάίη κάστανα ένώ δέέσύναΕεν, τώέφάνη δτι ήκουσε 

_φωνήν. « Τ( είναι;» έφώναόεν είς άπάντησιν. 

αγαπώ!» καί θά Ιδης ποίαν άπάντησιν θά λάέης. Ή 
φωνή, τήν δποίαν ήκουσας δέν είναι φωνή άλλου τινός, 
αλλά ή άπήχησις τής ίδιας σου φωνής. "Ας σέ διδά- 
Εη έν ώραΐον καί ώφέλιμον μάθημα, δτι δηλ. κατά 
τδν τρόπον, μέ τδν δποϊον δμιλεϊς καί φέρεσαι είς 
τδν κόσμον, θά δμιλοΰν καί θά φέρωνται καί οί άλλοι 
πρδς έσέ, Φάρου λοιπδν πάντοτε μέ άγάπην καί θέ
λεις άπολαμδάνει άγάπην παρά πάντων.

—Αγγλικόν τι ατμόπλοιου, ένασχολοΰμτνον είς ύϊρογραφι-, 
κάς εργασίας, εκαμεν εσχάτως 8ύο πολύ βα θείας καταμετρήσεις 
εΐς τόν Νότιον Ειρηνικόν Ωκεανόν. Τήν μίαν έκ 25,770 αγ
γλικών ποόών (=9306 μέτρα γαλλικά), τήν άλλην έκ 26580 
ποίών (=9598,33 μέτρα). Άλλά τό μέγιστον θαλάσσιον βά
θος, τό μέχρι τοϋδε ίύρεθέν, έμετρήθη ύπό Αμερικάνικου πο
λεμικού πλοίου, παρά τήν ΒΑ παραλίαν της ’Ιαπωνίας, ητο 5Ϊ 
10,086 μίτρα !
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ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΓΕΟΕΤΟΜΟΕ,

Ό.’Ιωάννης, δ έπονομασθεΐς Χρυσόστομος έ'νεκα 
τής μεγάλης ευγλωττίας καΐ τής γλυκύτητος τών 
λόνων του, είναι εΐς τών έπιφανών Πατέρων της 
’Εκκλησίας.'Ε- 
γεννήθητό347 
έτος μ. X. έν 
’Αντιόχεια, ύ
πό πατρός εΐ δω- 
λολάτρου καΐ 
μητρος χρίστε- 
ανής. Μόλις έ- 
γεννήθη, καί δ 
πατήρ του 2ε- 
κοϋνδος, άνήρ 
υψηλής τάξε- 
ως, άπέθανεν, 
ώστε ή ανατρο
φή του εμεινεν ' 
εΐς τάς χεΐρας » 
τής ευσεβούς 
μητρόςτου Άν- 
θούσης. Πώς δε 
τόν άνέθρεψεν 
αΰτη, φαίνεται · 
έκ τής εύστα- 
θείας τής ευσε
βούς καΐ άγιας 
ζωής τοϋ υίοϋ 
της

' Η μήτηρ 
τοϋ Χρυσοστό
μου ήτο όχι 
μόνον εύσεβής 
γονή, άλλά καΐ 
εραστής τής 
κοσμικής παι
δείας καΐ έπόθει 

’Ιωάννης ο Χ.ρυβόβτομ.ος.

νά ϊδν) τόν μονογενή υιόν της 
άνδρα πεπαιίευμένον, δυνάμενον καΐ διά τής παι
δείας του νά ΰπερασπισθή καί κηρύξη τό Ευαγ
γελίαν τοϋ Κυρίου της Ίησοϋ. Επειδή δέ ούτε 
σχολεία ούτε διδάσκαλοι μεγάλοι μεταξύ τών 
χριστιανών είχον εΐσέτι άναφανή, ήναγκάσθη νά 
θέση αυτόν ύπό τήν διδασκαλίαν ’Εθνικού φι

λοσόφου.
Υπήρχε δέ τότε διάσημος άνήρ καλούμενος 

Λιβάνιος, δεινός περί τήν κοσμικήν σοφίαν, άλλά 
και μέγας συνήγορος τής ειδωλολατρίας. Εΐς τού
τον άπεφάσισεν ή Ανθούσα νά στείλγι τόν Ίω- 
άννην έχουσα άκράδαντον πίστιν εΐς τήν βοή

θείαν τοϋ Θεού, καί εις τάς άρχάς, τάς δποίας 
αυτή ένεφύτευσεν εις τήν καρδίαν τοϋ υιού της, 
ότι δέν θά έκλονεϊτο ή πίστις του. Καί πράγματι, 
δέν έψεύσθησαν αΐ ελπίδες της, διότι δ ’Ιωάννης; 
διήκουσε τών μαθημάτων τοϋ Διβανίου χω
ρίς νά επιρρεασθή ποσώς ύπο επιχειρημάτων του 

κατά τοϋ Χρι
στιανισμού.

Μετά την 
άποπερώτωσιν 

τών φιλοσοφι
κών καΐ ρητο
ρικών σπουδών 
του, άντϊ νά 
έπιδοθή είς αΰ- 
τάς, I προτίμη
σε το τοϋ ’Ιε
ροκήρυκας έ'ρ- 
γον. "Οθεν βα- 
πτισθεΐς ύπο 
τοϋ ’Επίσκο
πος Άντιοχεί- 
αςΜελετίου τώ 
369 προεχει- 
ρίσθη πρώτον 
μέν Αναγνώ
στης. Τό έργον 
τοϋτο έξηκο- 
λούθησεν επί 
τινα ετη, όταν 
δέ δ Μελέτιος 
άπέθανε καΐ ή 
έν ’Αντιόχεια 
Εκκλησία έ- 
ζήτησε νά θέ
ση αυτόν εΐς 
τό επισκοπικόν 
αξίωμα, ούτος 
ήρνήθη καΐ

άπεσύρθη είς μίαν μονήν, ένθα έμεινε σπουδάζων 
τάς Γραφάς ε'πτά έτη—μέχρι τών ημερών τοϋ νέου 
’Επισκόπου Φλαβιανοϋ, οστις βλέπων τήν ευσέ
βειαν καί ικανότητα τοϋ Ίωάννου προεχείρη- 
σεν αυτόν Ιεροκήρυκα Αντιόχειας, καΐ ένταϋ- 
θα ή ευγλωττία καί οί διδακτικοί του λόγοι 
προσεκτήσαντο εΐς αυτόν τήν έπωνυμίαν Δγψσδ- 
στομος.

Τόσον μεγάλη καΐ παγκόσμια έγένετο ή φύ- 
μη τοϋ άγιου τούτου άνδρός, ώς ευσεβούς καί εύ
γλωττου Ιεροκήρυκας, ώστε κενωθείσης τής θέσεως 
τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως δ αΰτο- 
τοκράτωρ, καθ’ ύπαγόρευσιν τοϋ πρωθυπουργού
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του Εΰτροπίου άνέδειξεν αύτόν Πατριάρχην Κων
σταντινουπόλεως, όπου μεταβάς κατέστη μετ’ 
ολίγον δ αγαπητός καΐ λατρευτός καΐ τοΰ λαού 
καί τών ευσεβών κληρικών.

Άνήρ όμως εύσεβής καΐ διδακτικός, στηλιτεύω? 
την κακίαν όπουδήποτε την εβλεπε καί προ
τρέπω? πάντας εις μετάνοιαν και πίστιν, δέν ή
δύνατο νά μη φθονηθή καΐ διωχθή ύπό τών πο
νηρών ανθρώπων, ιδίως ύπό τών κληρικών, οΐτινες 
έπεδίωκων κοσμικάς απολαύσεις και συμφέροντα, 
καί τούς όποιους έπετίμα καΐ έστιγμάτιζε μετά 
παρρησίας και θάρρους'όντως χριστιανικού.

«Βλέπω,—είπε ποτέ,—την 'Εκκλησίαν κειμέ- 
νην ώς νεκρόν σώμα, εΐς τό όποιον βλέπομεν μόνον 
τό σχήμα τοΰ ανθρώπου, ούχί δε καΐ αυτόν τόν 
άνθρωπον. Οΰτω καί τά μέλη της ’Εκκλησίας ΐ- 
χουσι τό πρόσχημα της πίστεως, άλλ’ ή ζωή 
ελλείπει !»

Τελευταίο? οί εχθροί του προσεταιρίσαντες είς 
εαυτούς και την αΰτοκράτειραν Εύδοξίαν, τής ό
ποιας την κακήν ζωήν έστηλίτευεν επ’ εμβωνος, 
κατόρθωσαν νά εξορίσουν αύτόν εΐς την πόλιν 
Πίτυον, κειμενην εΐς τόπον παράλιον τοϋ Πόντου 
παρά τους πρόποδας τοΰ Καυκάσου. Τόσονζδέ 
κατεσπευσμένη ητο ή πορεία του, ώστε μή δυνη- 
θεις νά άνθέξη άπέθανε καθ’ οδόν τό έτος 407 
μ. X, έν ήλικίγ 60 ετών.

Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΤΟΚΙΟ.

Το Τόκιο συγκαταλέγεται μεταξύ τών μεγα- 
λοπόλεων τοΰ κόσμου, διότι περιέχει 1,250,000 
ψυχάς, Ή περιοχή της πόλε ως είναι σχεδόν κυ
κλική, ήδέ διάμετρος αυτής περίτά 10 μιλιά.— 
Αΐ οδοί της είναι βραχεϊαι καΐ συχνά άτακτοι. 
Είναι προσέτι στεναί, καΐ έξαιρουμένης μιας, δέν 
εχουσι πεζοδρόμια, τά δέ οχήματα καΐ οΐ πεζοί 
δδεύουσιν άναμίξ. Μόνον δύο ή τρεις όδοΐ είναι 
λιθόστρωτοι, αί δέ οΐκίαι ώς έπι τό πλεϊστον 
συνιστανται εξ ενός ή τό πολύ δύο πατωμάτων, 
βλέπουσι δέ· πρός τήν όδόν.

Άντι θυρών καΐ παραθύρων μεταχειρίζονται 
γύρω κινητά χωρίσματα, τά όποια τήν ήμέραν 
βάλλονται κατά μέρος, ώστε Ολόκληρον τό εσωτε
ρικόν τής οικίας φαίνεται εκ τών εξωθεν.

Είς τά εμπορικά ύπάρχει στενόν τι μέρος, τό 
όποιον χρησιμεύει διά τούς άγοραστάς νά πατώ- 
σιν έπ’ αύτοΰ μέ τά ύποδήματα εις τους πόδας 
των, ένώ κάμνουσι τάς αγοράς των. Πρός τά έσω 
δέ τοΰ μέρους τούτου, ύπέρ τόν έ'να πόδα ύψωμέ- 
νον είναι τό πάτωμα, τό όποιον εκτείνεται καθ’ 
όλον τό εμβαδόν τοϋ καταστήματος και είναι κε- 

καλυμμένον μέ ψάθας. Εΐς το μέρος τοϋτο δέν ε
πιτρέπεται νά πατήση τις, άν μή πρώτον έκβάλη 
τά ύποδήματά του, και φορέση τά συρτά, τά ό
ποια ό έμπορος ε*χει πρόχειρα διά τούς πελάτας 
του. Εις τό μέρος τοϋτο οί άγορασταΐ κάθηνται 
έμπροσθεν του εμπόρου καΐ εξετάζουν καί εκλέγουν 
τάς όποιας θέλουν νά αγοράσουν πραγματείας.

Αΐ οΐκίαι και αυτών τών μέτριας καταστάσεως 
πολιτών εχουσι μικρόν τινα κήπον, εΐς τον όποιον 
καλλιεργούνται τά εγχώρια άνθη μέ πολλήν φι
λοκαλίαν.

Τά δημόσια κτίρια έκτίζοντο μέχρι τοΰδε εκ 
ξύλου, ήδη όμως αντικαθίστανται ,διά πέτρινων 
καΐ μαρμάρινων.

Τό παλάτιον τοϋ αύτοκράτορος κεϊται έν τώ 
μέσφ τής πόλεως, είναι δέ περικυκλωμένον ύπό 
παχεος και ύψηλοϋ τείχους, περιβαλλόμενου ύπό 
βαθείας αύλακος, 100 ποδ. τό πλάτος. Τό τείχος 
είναι κατεσκευασμένον έκ λίθων πελεκητών, τε
θειμένων έπ’ άλλήλων άνευ πηλοΰ—ή άσβεστου 
— είναι είδος ξηρολιθίου. — Άπέφυγον δέ τήν 
χρήσιν τοΰ πηλοΰ επίτηδες όπως διαφυλάξωσι τό 
τείχος άπό τών σεισμών, οί όποιοι είναι συχνοί. Ή 
αλήθεια τούτου άπεδείχθη έν ετει 1842 καΐ εν 
Μάνη, οτε συνέβη σεισμός τρομερός καΐ κατεδά
φισε? ή διέρρηξε πάσας τάς άσβεστοκτίστους οι
κίας, δέν έ'βλαψε δέ τάς ξηρολιθίνους,

Ό χώρος ό κατεχόμενος ύπό τών άνακτόρων, 
τών κήπων των καΐ τοΰ τείχους τούτου είναι πε
ρίπου 30 μιλίων. Τό ύψος τοΰ τείχους τούτου 
είναι άπό 20— 30 ποδ. καΐ στηρίζεται έσω
θεν ύπό προχωμάτων, άνερχομένων πολλάκις ύπε- 
ράνω καΐ αύτοΰ τοΰ τείχους καΐ σχηματιζόντων 
δος ηλιακού (ταράτσας). Εντός τοΰ περιβόλου 
τούτου εις ούδένα άλλον επιτρέπεται νά κατοική 
εΐμή εΐς τόν αΰτοκράτορα καΐ τήν αύλήν αύτοΰ.

Ό βοτανικός κήπος τοϋ Τοκΐου είναι εις τών 
ώραιοτάτων κήπων τόΰ κόσμου ώς πρός τήν το
ποθεσίαν, τήν ποικιλίαν τών δένδρων, φυτών 
καί άνθέων καί τήν επιστημονικήν καΐ μετά φι
λοκαλίας διάταξιν αΰτοϋ.

Οΐ ναοί τών ειδώλων, οΐτινες ήσάν ποτέ μεγα
λοπρεπείς, μετά την εισαγωγήντοΰ χριστιανισμού 
ήρχισαν νά καταρρέωσι, καΐ εντός ολίγου θά 
έκλείψουν εντελώς.

Ή εκπαίδευσες εν τή πρωτευούση ώς και ταΐς 
επαρχίαις βαίνει θαυμασίως. Νέοι σπουδάσαντες 
έν Ευρώπη καΐ ’Αμερική διευθύνουν αυτήν μέ πολ
λήν έπιδεξιότητα καΐ εΐς ολίγα ετη ή Ιαπωνία 
θά συγκαταριθμήται μεταξύ τών πεφωτισμένων 
χωρών τής γης.
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Τό φυτόν άπό τό όποιον λαμβάνεται τό τσάί'ον 
είναι φυτόν αυτοφυές τής Κίνας, ο πρώτος δέ, 
ϊστις' κατεσκεύασεν αφέψημα άπό τά φύλλα 
του, κατά τινα παράδοσιν, ητο ό Τσίν—Χούγγ, 
προ 5000 ετών. Άλλά κατ’άλλην τινά παρώδο- 
σιν μόνον προ 1600 ετών ήρχισε ν ή χρυσές τοΰ 
τσαιου εις τήν Κίναν, ώς εξής—

«Έπι τής βασιλείας τοΰ Γιουέν—Τσάϋ τής 
Δυναστείας τοΰΤσίκ, μία γραία συνείθιζε νά πη- 
γαινν] πάσαν πρωίαν κατά τά έξημερώματα εις 
τήν αγοράν, φερουσα εΐς τάς χεΐρά ς της μικρόν 
άγγεΐον πλήρες τσαιου. "Ολοι ήγόραζον προθύ- 
μως άπό πρωίας μέχρις εσπέρας καί ό'μως τό άγ- 
γεϊαν δέν ε’κενοΰτο, Τά χρήματα, τά όποια ή 
γραία έλάρ.βανε, τά έμοίραζεν εΐς ορφανά καΐ ζη
τιάνους. Άλλ’ δ λαός τήν συνέλαβε καΐ τήν έρριψεν 
εΐς τήν φυλακήν. Τήν νύκτα όμως αυτή επέταξε 
διά τών παραθύρων φέρουσα και το άγγεΐόν της, 
ε’πί 300 δέ περίπου έτη δέν ήκούσθη τίποτε περί 
τσαΐου εΐς τήν Κίναν,

Τελευταίου καλόγηρός τις Κινέζος καλούμενος 
Φο—Χί συνεβούλευσε πήν χρήσιν τοΰ τσαιου ώς 
ιατρικού. Κατά τόν 6ον αιώνα μ. Χρ. γέρων τις 
επαίτης έξ ’Ιαπωνίας μετεκόμισε σπόρον καί φυτά 
εΐς τήν πατρίδα του έκ τής Κίνας, καΐ ούτω το 
φυτον καί ή χφήσις τοΰ τσαιου εΐσήχθη εΐς την 
’Ιαπωνίαν, οί δέ Ίαπωνοΐ έκτισαν ναόν εΐς τιμήν 
εκείνων, οί όποιοι εΐσήγαγον αύτό εις την χώραν 
των, ό δέ ναός ούτος μένει μέχρι σήμερον.

Έκ τής Κίνας ή χρήσις τοϋ τσαιου εΐσήχθη 
κατά μικρόν εις τήν Ταρταρίαν καί Περσίαν· εις 
τήν τελευταίαν ταύτην οί άνθρωποι μεταχειρί
ζονται αύτό ολας τάς ώρας τής ήμέρας.

Ή τιμή τής εισαγωγής τοΰ τσαΐου εΐς τήν 
Ευρώπην χρεωστεϊται εΐς τούς ’Ολλανδούς καί 
Πορτογάλλους· έγένετο δέ κατά τάς άρχάς τοΰ 
17ου αιώνας μ. Χρ. δι’ ανταλλαγής μέ είδος τι 
εΰχύμου Ευρωπαϊκού φυτού, τής φασκομηλιάς.

ΔΕΝ ZQ ΜΟΝΟΝ ΔΙ' ΕΜΑΥΤΟΝ.

— «Δέν ζώ μόνον δι’ έμαυτόν, ειπεν ώραϊον τι 
άνθος μίαν ώραίαν πρωίαν, ένφ ύψωνε τήν έκ τής 
δρόσου έστεμμένην κεφαλήν του. Ναί, δέν ζώ 
μόνον καΐ δι’ έμαυτό. Οΐ θνητοί έρχονται καί 
με κυττάζονν καί αναπνέουν τό άρωμά μου, καί 
αναχωρούν καλλίτεροι παρ’ ο,τι ήλθον, διότι τούς 
βοηθώ νά εννοήσουν τό ώραϊον. Χορηγώ πλοουσίως 
είς τάς μέλισσας το μέλι των, καί είς τά έντομα

τήν τροφήν των, καί βοηθώ εΐς τό νά ένδυθή ή 
γή μέ ωραιότητα.»

—■ «Δέν ζώ μόνον και δι’έμαυτό,» είπε πολύ
φυλλον καΐ βαθΰσκιον δένδρον. «Διότι παρέχω κα-. 
τοικίαν εΐς πολλάς ύπάρξεις — υποστηρίζω τούς 
αδυνάτους κισσούς καί τά κλίματα, απορροφώ τό 
βλαπτικόν άζωτον άπό τόν αέρα καί αποπνέω 
τό· ζωογόνον όξυγόνον, καί προσφέρω άνάπαυσιν 
και αναψυχήν εις οδοιπόρους και ζώα διάτής σκιάς 
μου. Ναι, και έγώ βοηθώ εΐς τό νά κάμω την 
γην ώραίαν!»

—-«Δέν ζώ μόνον καί δι’έμαυτό,» είπε γελών 
αύγάζον τι ρυάκιον. «Γνωρίζω ότι συνεισφέρω ολί
γον εΐς τόν Ωκεανόν, άλλ’ όμως συνεισφέρω καί 
έγώ το μέρος μου, καί προσπαθώ νά κάμω ο,τι 
καλόν ήμπορώ. Τά δένδρα καί τά άνθη άγαποΰν 
τάς όχθας μου, διότι τούς δίδω τροφήν καί ζωήν 
καί αύτη δε ή χλόη, ή όποια ε’χει τόσον ώραίαν 
πρασίνην χροιάν, ε’πιρρεάζεται άπό έμε. Οί άν
θρωποι καί τά ζώα ζητούν τά ΰδατά μου διά νά 
καταπαύσουν τήν δίψαν των καΐ νά άπολαύσουν 
τόν ίσκιον τών δένδρων, τά δπαΐα έγώ τρέφω.»

—«Δένζώ μόνον καί δι’έμαυτό,» είπε χαρού
μενου τι πουλάκι, ένώ ε’πέτα άπό κλαδίον είς 
κλαδίον καί εΰψαλλε τούς πρωινούς του αίνους εΐς 

Ιτον Πλάστην του. «Ή μελωδία μου ευφραίνει 
τούς άνθρώπους. Πολλάκις είδον ανθρώπους κο
πιασμένους καΐ τεθλιμ.μένους καί κατά τό φαινό
μενου δυστυχείς, καί ε'ψαλα εΐς αυτούς έν άπο τά 
γλυκά μου άσματα. Τούς είπα νά θεωρήσουν ήμάς 
τά πετεινά, τά όποϊα'δέν σπείρομεν, ουδέ θερίζομεν 
ούδέ συνάγομεν εΐς άποθήκας, καί όμως ό Πατήρ 
μας δ ουράνιος μάς τρέφει, καί τά πρόσωπα αυτών 
έφαιδρύνθησαν καί ή καρδ'ια των έπληρώθη μέ 
ε’λπίδα.»

— «Δέν ζώ ουδέ πρέπει νά ζώ καί έγώ μόνος 
καί δι’ έμαυτόν,» πρέπει νά λέγη πας λογικός 
καί φρόνιμος άνθρωπος. Οί λόγοι ούτοι είναι λό
γοι τοΰ καθήκοντος, δδηγοΰντες τόν άνθρωπον εΐς 
τήν μόνην δδόν τής ευτυχίας έπι τής γης, καί 
προετοιμάζοντες τήν ψυχήν διά τήν αίωνίαν μα
καριότητα έν τφ άλλφ κόσμω.

—-Έξ δλων των Κρατών του κδαμου ή Γαλλία £χε* τομέ- 
7&<ϊτου χρέος άναβαΐνον είς 30,000,000,(300 φρ» 
Kax&rctv ή Ψωσσία εχουσα 15,000,000,000 * χρέος
Μ&τ* αυτήν ή Αγγλία 14,000,000,000 » »

ή ’Ιταλία 15,000,000,000 » »
» ή Αυστρία 0,000,000,000 * «
» ή ‘Ισπανία 6,000,000,000 λ »
w ή Πρωσσία 5,000,000,000 » »
* ή Ουγγαρία 6,000,000,000 » &

Ή Ελλάς ίχει 500,000,000 » *
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ηοχιεί-Δ.^-
Τέσσαρες καλαΐ ίξεις. Έγγκαιράτης, 'Ακρίβεια, 

Ευσΐαϋιια, καί Γοργόίης. Χωρίς της πρώτης ί> χρόνος 
σπαταλάται. “Άνευ τής Δευτέρας δύνανται νά διαπρα- 
χθώσι λάθη επιβλαβέστατα εΐς τήν ύπόληψιν καΐ τά συμφέ
ροντα αυτού τού ανθρώπου καί τών άλλων. *Ανευ τής τρί
της τίποτε καλόν δεν δύναται νά γείνη, καΐ άνευ τής τεταρ* 
της, ή ευκαιρία καί τά πλεονεκτήματα χάνονται, άεεπα- 
νορ&οτως,

— Άστεΐον στοίχημ.α. Γέρων τις 82 έτών τήν ηλικίαν, 
σφοδρά αντίθετος τής έκλογής τού στρατηγού Χάρισσων ώς 
Προέδρου των ’Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, εστοι- 
χημάτισεν εσχάτως μέ κυρίαν τινά 76 έτών τήν ήλικίαν, ή ό
ποια εβεβαίου έκ τών προτέρων τήν επιτυχίαν του, να τήν 
νυμφευθη, αν πράγματι ό Στρατηγός Χάρισσων έξελέγετο 
Πρόεδρος I Ή κυρία έόέχθη τήν πρότασιν καΐ ευθύς αφού ή 
διαλογή τών ψήφων άνέδειξετον Χάριοσων πρόεδρον, ό καλός 
εκείνος κύριος, ώς τίμιος δημοκράτης έξεπληρωσε την ύπό- 
σχεσίν του, νυμφευθεΐς τήν κυρίαν εκείνην I Ώς φαίνεται και 
οί δυο 6α έπόθουν τόν γάμον, διότι δλην των την ζωήν ειχον 

| διέλθει άγαμοι!
— *Η ’Αγγλία είχε τό 1882 εις τά διάφορα Πανεπιστή

μιά της 5,500 φοιτητάς, εν πληθυσμώ 26,000,000 ψυχών.
— Ή Γερμανίας μέ πληθυσμόν 45,250,000 είχε 24 χιλ, 

φοιτ.
— Αί Ηνωμένας Πολιτείας μέ πληθυσμόν 62,000,000 

ειχον 86,437 φοιτ. είς τα διάφορα Κολλέγιά της, 4,921 φοι- 
τητάς είς τάς θεολογικας Σχολάς της, 3,079 εις τήν Νομικήν 
και 15,151 εις τήν’Ιατρικήν, τό ολον 89,388 φοιτητάς!

•—Ό στρατηγός ϋώτλερ άνεκάλυψεν εις τό κτήμα του, 
τό όποιον έχει είς τήν Πολιτείαν τής Γεωργίας εν Αμερική 
αρκετα εκτεταμένων στρώμα καθαρού ύέλου εις βάθος 317 
ποδών. Ή ΰελος αΰτη είναι τό προϊόν ισχυρας υπογείου θερ
μότητας έπ'ι τής άμμου, ή όποια αποτελεί" τό στρώμα εκείνα, 
είς παναρχαίαν τι να εποχήν,

— Περΐ τας 30,000 μεταπρατών καΐ έμπορων περιέρ
χονται κατ’ έτος τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής. 
Τινές πεζοί, άλλοι μέ ζώα, άλλοι μέ άμαξας, άλλοι διά τών 
σιδηροδρόμων καΐ άλλοι διά ατμόπλοιων, κερδίζοντες αρκετά, 
διότι επισκέπτονται μέρη, εις τα οποία δέν υπάρχουν ποσώς 
εμπορικά ή άλλα καταστήματα.

— Μ ίσες τό κακόν. ’Ο μέγας φίλος τών παιδιών δόκτωρ 
"Άρνολδ συνείθιζε να λέγτγ <0 Διάβολος είναι ό μέγιστος 
εχθρός τών παιδιών. Παραφυλάττει πολύ τά παιδία καΐ 
μετέρχεται6λας τάς πονηρίας διά νά τά ξεγελάση, όταν δε τά 
περικλεή είς καμμίαν ταραχήν, αφανίζεται καΐ τα αφίνει εις 
τήν τύχην των. Κρυφίως δέ, χωρίς να φαίνηται, ψιθυρίζει : 
Διατί τό έκαμες; Ήδύνασο νά γνωρίζης καλλίτερον! Λοιπόν 
τό παιδίον, τό όποιον έχει δοκιμάσει ποιος καΐ τί είναι ό 
Διάβολος, πρέπει νά τόν μίση—Είναι τό χρέος του. Δΰναται 
5έ νά τόν μισή έξ όλης ψυχής και καρδίας. Τα παιδία πρέ
πει νά μισούν τόν Διάβολον κα'ι νά τόν μάχωνται, αλλα πρέ
πει νά μεταχειρίζονται πρός τούτο τά όπλα τού Κυρίου,

— θυμοσοφία μυρμήκων. Μεταξύ τών νεων~ ανακα
λύψεων, τάς όποιας έφερεν είς φως ή έξερεύνησις τού εσωτε
ρικού τής Αφρικανής ’Ηπείρου είναι και ή άνακάληψις εί
δους μυρμύκων, Βιακρινομένων διά τήν αγριότητα καΐ την 
θυμοσοφίαν των.

Ο! μύρμυκες ουτοι έπιπίπτουσιν αθρόοι κατα σαυρών, 8- 
φεων, ποντικών, καΐ ακόμη ορνίθων καΐ έν βιπή οφθαλμού 
τας καταβάλουν.

Διάνα προφυλαχθουν από τής υπερβολικής θερμότητος τών 
τροπικών εκείνων κλιμάτων, κατασκευάζουν άψίόας (καμάρας) 
ύπό τάς οποίας αναρίθμητα πλήθη διάγουσι τήν ήμέραν μέ 
ασφάλειαν καΐ ανάπαυσιν. Ενίοτε κατασκευάζουν άψΓδας με 
χόρτα, τά όποια συγκολλούν μέ είδός τι κόλλας, ή όποια εκ- 
κρίνεται άπό τό σώμα των, άλλοτε δέ αυτοί οί ίδιοι συγκρα
τούμενοι μεταξύ των, σχηματίζουν τήν άψΓδα, η γέφυραν

άνωθι τής όποιας διέρχονται οί άλλοι εΐς τήν αντίπεραν όχθη 
ποταμού ή χάσματος.

. Τό είδος τών μυρμήκων τούτων έχει ιούς δούλους του 
τούς όποιους μεταχειρίζονται ώς αχθοφόρους, ενώ αυτοί ενα 
σχολοϋνται μόνον είς τά τοϋ πολέμου καΐ εΐς άλλος ύψηλοτέ· 
ρας εργασίας.

Επειδή δέ συνήθως κτίζουν τάς φωλεάς των παρά τάς ο- 
χθας τών ποταμών, συμβαίνει ένεκα πλημμύρας, τά ρεύματα 
να παρασυρωσιν ολόκληρον τήν φωλεάν. Είς τον αυτήν περί- 
στασιν έξ ενστίκτου καταφεύγουν εις τό έξής τένχασμα, 
άντΐ νά ζητήση έκαστος νά σωθή όπως ήμπορεΓ, αγωνίζονται 
νά συνέλθωσιν 5)οι δμού, καΐ άφοΰ κατορθώσουν τούτο, τότε 
συλλαμβάνει έκαστος τόν άλλον καΐ οΰτω σχηματίζουν σφαί
ραν, ήτις συρομένη ύπό του ρεύματος φέρεται είτε πρός την 
όχθην ή πρός τι Βένδρον ή ξνλον, εΐς το όποιον αποβιβάζονται 
έν ασφαλεία καΐ οΰτω σώζονται άπό του καταποντισμού.

Καΐ 3μως υπάρχουν οντα λογικά, άνθρωποι μέ νοϋν και 
λόγον, οί όποιοι ισχυρίζονται ότι δέν ύπάρχει θεός, καΐ οτι 
όλα τά θαυμαστά ταϋτα πράγματα γίνονται κατά τύχην, ανεν 
της χειρός πανσόφου Δημιουργού !

— Αιδακτςκώτατον ανέκδοτον. Ό διάσημος Γερμανός 
αστρονόμος Κρίχερ' είχε φίλον, δστις’ Βιισχυρίζετο ότι δέν υ
πήρχε θεός, Δημιουργός τοϋ Συμπαντος.

Ό φίλος ούτος έπεσκέφθη ποτέ τόν κ. Κρίχερ, επειδή δε 
ούτος ήτο ένησχολημένος είς σπουδαίαν εργασίαν, ό ύπηρέτης 
παρεκώλυσε τόν φίλον νά περιμένη είς τήν αίθουσαν ολίγα 
λεπτά. Έχω δέ εύρίσκέτο εκεί", οί οφθαλμοί του προσειλκυσθη- 
σαν ύπό σφαίρας ώραίας, παριστανούσης τόν ουράνιον βόλον 
μετά τοϋ Γαλαξία καΐ τών λοιπών αστέρων.

Ένω ένησχολεΐτο περί τήν έξέτασιν αυτής είσήλθεν ό κ. 
Κρίχερ καΐ εδεξιώθη αυτόν φιλικώς.

— Πού εύρες τήν ώραίαν ταύτην σφαίραν, καΐ ποιος κα· 
τεσκεύασεν αυτήν ; ηρώτησεν ό φίλος τοϋ κ. Κρίχερ.

— Ποΰ τήν εΰρον! Ποιος κατεσκεύασεν αυτήν! έξεφόνησεν 
ύψών τούς ώμους του ό κ. Κρίχερ. Πουθενά ! Ουδείς 1

— Άστειεύσαι, φαίνεται, είπεν ό φίλος μειδιών—διότι δεν 
πιστεύω ότι θά μέ έξέλαβες τόσον βλάκα, ώστε να πιστευσω 
8τι αΰτη εύρέθη ενταύθα και κατεσκευάσθη μόνη της ί

— Βεβαιότατα σΐ θεωρώ ώς τοιοϋτον, φίλε μου, διότι άν
θρωπος, οστις αναγνωρίζει μεν ότι μία μικρά σφαίρα ώς αυ
τή, ούτε κατά τύχην δύναται νά ύπάρξη, ούτε μόνη της να 
δημιουργηθή, καΐ όμως πιστεύει ότι αυτός ουράνιος ό βόλος, τον 
όποιον παριστα αΰτη, μέ όλα τά εκατομμύρια τών κόσμων, 
οιτινες λάμπουν πάσαν νύκτα, έγένετο αφ’ έαυτου—κατα τύ
χην,—άνευ Δημιουργού—πρέπει νά ηναι χειρότερος παρα βλαξ 
-—* εξω φρενών !

— Ή πόλις τής Νέας Τόρκης έξοδεύει διά τά σχολεία της 
25,000,090 φρ. τό έτος. Ή Βοστώνη 10 έκατ. Ή Φιλαδέλ
φεια 10 έκατομ. κα'ι ή Βαλτιμόρη 5 έκατ.

— ’Εσχάτως κατεσκευάσθη έργαλεΐον, όιά του όποιου και 
0 ελάχιστος ήχος καθίσταται ακουστός. Οΰτω λ. χ. τό συρ- 
σιμόν μιας τριχός έπί τού έδάφους άποτελεϊ ήχον ομοιον μΐ 
πρίονος πριονίζοντος ξύλον ! Διά τού έργαλείου τουτου και 
αυτό τό περιπάτημα τής μυίγας ακούεται Βιακεκριμένως I

— Υπάρχει τμήμα σιδηροδρόμου εΐς τήν Δημοκρατίαν της 
Βουένος ’Άϋρες, το όποιον καθ’ ολον τό μήκός του, 211 μι
λιών άποτελεΐται, έξ ευθείας γραμμής και ούτε ΰψος ούτε κα
τωφέρεια υπάρχει μεγαλειτέρα του ενός μέρου I

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΔΤΗΣΕΙΧ.
1. Διατί ό ’Ιούδας άπηγχονίσθη, ό 8έ Πέτρος έκλαυσεν ;
2. Ποιος βασιλεύς τού ’Ιούδα άνέβη τόν θρόνον νεότατος ;
3. Διατί έπετίμησεν ό Παύλος τόν Πέτρον ;

Σημ. Τάς ίερογραφικάς ερωτήσεις τοΰ παρελθόντος 
έτους έλυσεν έπιτυχώς ό έξ Άόριανουπόλεως επιμελής καΐ 
χρηστός νεανίσκος Βασίλειος Ίσηδώρου, είς Sv δοθήσεται τό 
προκηρυχθέν γέρας τής Γραφής μέ τήν ευχήν τού Συντάκτου 
υπέρ της μείζονος αυτού χρησιμότητας.

’Εν Άθήναις, έκ του Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕϊΤΠ Κ&Ν£ΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΓ 1889.—1602.


