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1. Ή αύνθίβτ; τοϋ δ$«τ«ς.
’Ο Σαρδανάπαλος, τόν όποιον παριστάνει ή Τό πάγκοινου τοΰτο ρευστόν συνίσταται έ» 

αφοχ&μέρη είκών, ήτο ό τελευταίος βασιλεύς δύο άνομοίων άερίων, οξυγόνου και ύδργόνου,
μακ^ας σειράς βασιλέων τής αύ- 
τής οικογένειας (30 τόν άριθμόν), 
έβασίλευσε δέ έπί τήν ’Ασσυρίαν 
κατά τά τέλη τοΰ 9™ π. X. αιώ
νας, ήτο δε τόσον θηλυπρεπής 
καί παραδεδομένος είς τάς ήδο- 
νάς, &στε ένδτύμενος γυναικεία 
φορέματα έμενε κατάκλειστος είς 
τόν γυναικωνίτην του, μή δεχό
μενος κανένα έκ των υπηκόων του.

Κατ αύτοϋ έπανεστάτησεν ί> 
Αρβάκης, σατράπης τής Μηδίας 
βοηθούμενος καί υπό τοΰ Βελέ- 
ϋυος, εύγενεστάτου των Χαλ- 
δαίων ιερέων, καί άφοΰ ένί- 
κησαν τόν στρατόν του είς μάχην 
ίκ τοϋ συστάδην, έποειόρκηβαν 
αύτόν είς τήν πρωτευουσών του 
Νινευή, καί μετά διετή πολιορ
κίαν έκυρίευσαν τήν πόλιν. ΠρΙν 
όμως κυριευθή ή πόλις δ -Σαρ
δανάπαλος συλλέξας όλους τούς 
θησαυροούς του καί τάς γυναί
κας του έθεσεν αύτάς έπί μεγά
λης στιβάδας ξυλωΐ', έπειτα ά-

Ό ΣαρίανάπαΧ&ς.

τών οποίων τήν νπαρξιν γνωρί- 
ξομεν διά των αποτελεσμάτων, 
τά όποια παράγουν.

Το ύδωρ άμέσως σβέννει τό 
πΰρ, αλλ’ έκ τών δύο τούτων 
συστατικών του τό μίν ?ν εΐναι 
πολύ εύφλεκτου, τό δε άλλο εΐ
ναι ισχυρότατου συντελεστι- 
κόν πρός κανΟιν. Έάν μέζωμεν 
τά αέρια ταΰτα είς ώριΟμένην 
αναλογίαν, δίν ουμβαίνει τίπο
τε, τά δί άέρια ταΰτα μένουν 
αέρια. Ευθύς δμως αφοΰ έλθΐ} 
τό μίγμα είς έπαφήν μί πϋρ, ή 
θί^μανθήμΐχρις ώριΰμένου βαθ
μού,άμεσως τρομερά ίκρη^ις λαμ
βάνει χώραν, τά άέρια άφανίξον- 
ται καί είς τήν θέσιν τωνεύρίσκο- 
μενϋδωρ^Η νλη ήΖΛβξε μορφήν, 
άλλά πώς και διατί; δίν ή^εύρο- 
μεν. ^έγομεν δτι έγεινε χημική 
ενωβις, (£λλά τί είναι χημική 
ένωαις ούδείς δύναται νά εΐ'πη.

2. Ο ί άνθρακες, δ γραφίτης 
καί δ άδάμας περιέχουν μόνον

νελθών καί αύτός έθεσε πΰρ είς 
τά ξΰλα και έκάη μαζύ μί αύτούς· 
Οντω κατελύθη ή δυναστεία του καί ή αύτοκρα- τούτων διαφορά είς τήν δ'ψιν, τήν σκληρότητα 
τορία τής ’Ασσυρίας,

στοιχείον, & ν θ ρ α κ α, καί δ
μως ή μεταξύ τών σωμάτων

κτλ. είναι έντέλής. Πόθεν καϊ πώς προήλθεν ή
διαφορά αυτή, άδηλον καί άκατανόητον.



1778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, 1889

3. Ή Αμμωνία είναι ήχφόν ίντελ&3 Ufftw, 
ίπίΰης ή διάλνΣιρ τοΰ θειούχου χαλκόν ίχει 
άΣ&ενέΣτατον κυανοΰν χρώμα' ίάν ίνω&ώβιν δ- 
μωρ τά ίΰο άποτελεΐταε κυανοΰν χρώμα λαμ
πρότατου.

ί.· Η Γλυκερίνη είναι ούοία έντελ&δ άβλαβης 
καθ’ ίαυτήν, μίξον δμωί μλ αυτήν όλίγον νιτρο- 
γόνον $ δξνγόνον, άμφύτερα μή Εκρηκτικά, κάϊ 
θ/λεες &χει νιτρογλυκερίνην, ή οποία ίκρήγνν- 
ται Si& τήρ απλής Σχεδόν άφή$ καί τά άποτελέ- 
Σματα τής ίκρήξεως ταντης είναι τρομερά.

5, Τά άβλαβέστατα καί ίντελως Στερούμενα 
ένεργητικότητος Στοιχεία είναι το νιτρογόνον καί 
Α άνθραξ, καθ’ υποβαλλόμενα όμως είς χημικήν 
ενϋϊΰΐν αποτελούν τήν κυανοχίνην, ήτιχ; εί
ναι ίν των ίϋχυρωτάτων δηλητηρίων.

6. Λύο άνομοιότατα Στοιχεία, το νιτρογόνον καί 
& φώΣφορος, χημικως ενούμενα Αποτελούν μίγ
μα, τό όποιον άνάπτει με τήν ίλαχίΣτην τριβήν.

Η ΧΑΙΔΗ.

Aar* επιτομήν ίκ τοϋ Γερμανικόν.

(*I8e προηγουμένων ρύλλον).

Ποιον ύμνον, Χαΐδη; ήρώτησεν ό καλός Ιατρός.
Έγώ γνωρίζω μόνον εκείνον, είς τόν όποιον 

άναφέρεται ό ήλιος και ό ωραίος κήπος, καί τον 
άλλον έκεΐνον τόνμακρόν, τόν όποιον ή κυρούλα 
αγαπά, και μέ λέγει νά τής τόν επαναλαμβάνω 
συχνά.

τττ-Έπανάλαβέ τους και εΐς έμέ, Χαΐδη, διότι 
καί έγώ θέλω νά τούς ακούσω, είπεν ό ’ιατρός.

Ή μικρά έσταύρωσε τάς χεϊράς της, έσκέ- 
φθη ολίγον, έ'πειτα είπε* Νά αρχίσω άπ’ έκεΐ, 
δπου ή κυρούλα λέγει ότι τής διεγείρονται αι
σθήματα τρυφερά καΐ εύγνώμονα εΐς τόν Θεόν;

-■— Άρχισε άφ’ όπου θελης.

Ούτως ή Χαΐδη ήρχισε ν* άναγινώσκη.'

’Ά*μ.νος,

Στοϋ Κυβερνήτου τήν σοφήν πρόνοιαν έμπισεεύου. 
Ν* άκολουθής ώς δοηγδν διόλου μή διστάόι^ς.

Τά ίχνη του ρλέπε καλώς καί είσ αύτά πορεύου, 
Στύν νοΰνΤουκαΙ στήν θέλησιν ποτέ σου μή εΐσέλθεμ.

Άργοπορεϊ ένίοτε καί φαίνετ’ ώς μή βλέπων,
Τάς συμφοράς, τούς πειρασμούς, τούς πόνους, τούς 

[κινδύνους, 
Ώς μή άκούων στεναγμούς καί δρεΕιν μ ή ένων

Να περιδένη συμπαθώς πληγάς πολυοδύνους 
Πλήν άν <3οι ήτο δυνατόν τ’ άόρατα νά βλέπης,

Θεοΰ πατρδς φιλόστοργον πρόνοιαν θά έΕύμνειε,

>I Όστις έκλέγει τόν καιρόν άπαλλαγής καί σκέπης 
J Μετά σοφίας θαυμαστής καί πατρικής μερίμνης.

*Εσρ λοιπόν καρτερικός καί σταθερός τό πνεύμα
Kai θά !δής τήν θλΤψιν σου καί τό βαρύ φορτίον 

Αστραπηδόν έκλείποντα είς έν Του μόνον νεύμα
Κ’ ίμπηλσον τήν καρδίαν σου ευλογιών παντοίων.

Αίφνης ή Χαΐδη έσταμώτησε, διότι ό ’ιατρός! 
ίφαίνενο ώς νά μή ήκροάζετο. Είχε καλύψει τό 
πρόσωπόν μέ τάς χεϊρας και έκάθητο ακίνητος, 
ώστε ή Χαΐδη έ νόμισε ν οτι άπεκοιμήθη. "Έμεινε! 
δέ εΐς τήν θέσιν ταύτην έπί τινας στιγμώς, άλλά 
δέν εκοιμάτο. Ό ύμνος έπανήγαγεν αύτόν είς τό 
παρελθόν, δτε ήτο παιδίον είς τάς άγκάλας της 
μητρός του, επαναλαμβανοΰσης αύτόν τούτον τόν 
ϋμνον, τόν όποιον ή Χαΐδη έλεγε, καΐ τον όποιον 
ό Ιατρός δέν είχεν ακούσει έκτοτε. Τω έφαίνετο' 
ώς νά ήκουε τήν φωνήν τής μητρός του νά ήχή' 
είς τά ώτά του, καί ώς νά έβλεπε τούς γλυκείς 
οφθαλμούς της ατενίζοντας φιλοστόργως είς τό 
πρόσωπρν του, καΐ έπί τινας στιγμάς ητο εις 
πραγματικήν εκστασιν.

'Αφοϋ δέ έπανήλθεν εΐς εαυτόν είδε τούς ο
φθαλμούς τής Χαιδης προσηλωμένους εις αύτόν' 
καΐ λαβών τήν χεΐρά της, είπε μέ γλυκύτητα,' 
« Χαΐδη, ό ύμνος σου είναι τώ όντι ωραίος ! 
Θά έπανέλθωμεν έδώ πάλιν καΐ θά σέ παρακα-' 
λέσω νά τόν έπαναλάβης έκ νέου.»

Έν τούτοις ό μικρός Πέτρος μόλις ήδύνατο νά 
κράτηση τήν υπομονήν του. Είχε καΐ αύτος τάς 
ενθυμήσεις του. Άνεπόλει εις τήν μνήμην του' 
τάς ήμέρας και ώρας, κατά τάς όποιας έκάθητο' 
έκεΐ είς τό ίδιον μέρος πλησίον τής Χαΐδης ψάλ-( 
λων και συνομιλών περί διαφόρων πραγμάτων, 
καΐ έπεθύμει νά άπολαύση την αύτήν ευχάριστη-1 
σιν καί τώρα. Άλλ’ ή Χαΐδη έ φαί νέτο ολη προσ
ηλωμένη εις τόν γέροντα ιατρόν, καΐ εις αύτόν 
δέν έπρόσεχε ποσώς 1 ’Αλλά καί τί νά κάμγ ; 
Όθεν έκάθησεν εΐς παράμερόν τι μέρος, και ήρ- 
χισε νά παρατηρή προσεκτικής τήν σκιάν, ήτις 
έχρησίμευυεν ώς ώρολόγιον,οταν δέ εΐδεν οτι έφθα- 
σεν εΐς τό σημεΐον τοϋ μεσημεριού, έφώναξε μέ 
όλην του τήν δύναμιν, «Καιρός τοϋ γεύματος!»

Είς τήν φωνήν ταύτην ή Χαΐδη ήγίρθη άμέ
σως καί ε'φερε τό πανέριον, οπού είχον τήν λι
τήν τροφήν των καί έθεσεν αύτό έμπροσθεν τοΰ 
ιατρού, είπουσα, «Έδώ, ιατρέ, θά ίχγ,ς εν χω
ριάτικου γεϋμα—ώς εκείνο, το όποιον συνειθίζουν 
οΐ ποιμένες τών αιγών νά τρώγουν έδώ έπάνω 
εΐς τά. όρη !» Άλλά πριν έκβάλη τά πράγματα 
άπό τό πανέριον, έφώναξε τον Πέτρον νά τρέξη νά 
άμέλξη τήν αγαπητήν της αιγα, καΐ νά φερη το 
γάλα είς αύτήν διά νά φίλε όση μέ αύτό τόν Ιατρόν.
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— Κάΐ τά φαγητά εΐς το πανίφιον ποιος θά 
τά φάγη ; ήρώτησεν δ Πέτρος.

— Ήμεϊς—b ιατρός, σύ και έγώ, άπεκρίθη ή 
Χαιδη. Άλλά τρέξε τώρα διά τό γάλα.

: *0 Πέτρος δέν είχε χρείαν άλλης παραγγελίας 
—εις μίαν δέ στιγμήν επανήλθε κρατών το καρ
δάρι του γεμάτον γάλα γλυκύ και άφρίζον.

Ή Χαιδη έστρωσε τό τραπεζομάναύλον έμ
προσθεν τοϋ ιατρού, καΐ εθεσεν έπάνω του τόν 
άρτον καΐ τά άλλα φαγητά, τά δποϊα δ καλός 
παποΰς είχε βάλει είς το πανέριον, άφοϋ δέ έζή- 
τησεν δ ιατρός τήν θείαν ευλογίαν, ήρχισαν όλοι 
νά τρώγουν μέ πολλήν όρεξιν. ’Ιδίως δ Πέτρος 
άπό τά λουκάνικα.

Μετά τό γεϋμα ή Χαιδη καΐ δ ιατρός περιήλ- 
θον τά χλοερά μέρη τού ορούς, όπου αί αίγες έ- 
βοσκον και εύχαριστήθησαν πολύ άπό τήν ώραίαν 
θεσιν καΐ τήν γλνκεΐαν οσμήν τών άνθέων, τών 
δποίων τά πολυποίκιλα χρώματα ετερπον τήν 
όρασιν, ενώ τό άρωμά των έπλήρου τήν ατ
μόσφαιραν καΐ έλαμνεν αύτήν πολύ ευάρε
στου.

Άλλ’ έπι τέλους δ ιατρός εϊδεν οτι ήτο καιρός 
νά έπι στρέψη, είπε δέ εΐς τήν Χαιδην νά μείνη, 
έάν ήθελε μέχρι τής εσπέρας, άπολαμβάνουσα 
τήν εύχαρίστησιν, τήν δποίαν ή θέσις εκείνη πα- 
ρεϊχεν, άλλ’ ή Χαιδη δέν εστερξεν εΐς τοϋτο προ- 
τιμήσασα νά συνοδέύση αύτόν. ’Εκτός τούτου 
είχε πολλά πράγματα νά τφ ειπη, καΐ νά τφ 
δείξη άλλα μέρη, όπου μυριάδες άλλων άνθέων 
άνθοΰν καθ’ ίίλον τό θέρος. Άλλ’ δ καλός Ιατρός 
τήν συνεβούλευσε νά μείνη, ύποσχεθεΐς νά τήν έ- 
πανίδη τήν έπομένην ήμέραν, καΐ άποχαιρετή- 
σας αύτήν καΐ τόν Πέτρον άνεχώρησεν. ’Η Χαΐδη 
όμως άνέβη εις μίαν πέτραν και έκεΐ έμεινε σει
ούσα τό μανδύλιόν της, έ'ως οΰ δ ιατρός έκρύ- 
φθη κάτω εΐς τους βράχους άπο τήν οψιν της.

— Πόσον ή μικρά αυτή κόρη μοΐ ενθυμίζει τό 
κοράσιόν μου!, ειπεν δ ιατρός στενάξας. Καί αυτή 
έτσι έκαμνεν οτάν άνεχώρουν — έζήρχετο εΐς τό 
παράθυρον ή τήν θύραν καΐ έκίνει τό μανδυλάκι 
της έως ού έχανόμην άπό τούς οφθαλμούς της.

Μετά τήν άναχώρησιν τού ιατρού, ή Χαίδη 
και δ Πέτρος έτραγούδησαν διάφορα τραγούδια, 
τά δποϊα συνήθιζαν νά τραγουδούν, όταν εβοσκον 
τάς αίγας δμοϋ, πριν ή Χαιδη αναχώρηση είς τό 
Φράγκφορτ, ό δέ Πέτρος της διηγήθη πόσον ή
σθάνετο τήν μοναξιάν του εΐς τήν απουσίαν της 
καΐ πόσον έχαιρε βλέπων πάλιν αύτην εΐς τά όρη 
τής πατρΐδος των !

Ό καιρός καθ’ ολον τόν μήνα ήτο ευήλιος, κα
θαρός και δροσερός. Καθ’ έκάστην δέ πρωίαν δ 

ιατρός άνεβαινεν είς το μέρος, όπου ήτο ή οικία 
τοϋ παππού τής Χαιδης καΐ περιήρχετο μέ αΰ- 
Wjk εΐς διάφορα ύψη τών ορέων, όπου τά άρπα- 
κτ«ά δρνεα είχον τάς φωλεάς των, και τά δποϊα 
όταν έβλεπον αυτούς πλησιάζοντας εφευγον κρώ- 
ζοντα ΰπεράνω της κεφαλής των. Εις τήν συντρο
φιάν τοϋ παππού δ ιατρός εϋρισκε μεγάλην εύ- 
χαρίστησιν, καί έπί μάλλον και μάλλον έθαΰμαζε 
μέ την bvo'Mv είχε γνώσιν τών ορεινών φυτών, 
τής ιαματικής των δυνάμεως καΐ ποϋ έφύοντο. 
Προσέτι ε'δειξεν εΐς αύτόν διάφορα εϊδη λειχήνων, 
φυόμενων επί τών κορμών τών προκατακλυσμι
αίων δένδρων, καΐ πολλά εϊδη άνθίων αγνώστων 
εΐς τον Ιατρόν.Ό ιατρός εύρεν άκόμη ότι δ άξεστος 
ΐκεινος γέρων είχε πολλάς γνώσεις περί τών ζώων 
καΐ τών πτηνών, τά δποϊα έζων εις τά όρη εκείνα, 
και περί τής ζωής καΐ τών έξεων αΰτών, ώστε εΐς 
τήν ε’κτίμησίν του άνυψώθη· πολύ καΐ ε'κτοτε ήρ- 
χισε νά τόν θεωρή ούχΐ ώς άγροϊκον ορεινόν, άλλ’ 
ώς καλόν επιστήμονα.

(Ακολουθεί).

ΠΠΪ ΜΕΤΕΦΕΡΟΪΝ ΤΑ ΝΕΟΓΝΑ ΤΟΝ ΖΩΑ ΤΙΝΑ.

'77 έίαγααμον (ΐδέ φύλλ. Μαρτίου 1888) κατ’ 
άρχάς ένώ εΐσέτι είναι άδύνατα τά φέρη εντός 
σάκκου, δ δποϊος περικαλύπτει ολήν τήν κοιλίαν, 
άφοϋ δέ μεγαλώσουν έπί τής (ιάχεώς της, κρα
τούνται δέ έκεΐ άπό τού νά πέσουν διά τών ούρων 
των, τάς δποίας περιτυλίσσουν εΐς την ούράντής 
μητρός των, τήν δποίαν αυτή ρίπτει εΐς τήν 
ράχιν της.

Σχεδόν όλοι οί πίθηκες μεταφέρουν τά νεο
γνά των εΐς τάς άγκάλας των, ή εΐς τήν ρά- 
χιν των ώς αί χωρικαΐ γυναίκες. Αΐ Ένυδρϊδες 
μεταφέρουν τά νεογνά των με πολλήν προσοχήν 
πολυτρόπως. Ενίοτε τά μεταφέρουν έίς μέρη άβά
θη, όπου φύονται θαλάσσια φυτά μεγάλα κα:ΐ 
έκεΐ φαίνονται παίζουσαι μέ αύτά, ένίδτέ δέ και 
τά ρίπτουν εΐς τόν αέρα, όπως αί ανθρώπινοι jiv)- 
τέρες κάμνουν προς διασκέδασιν τών τέκνων των,

Ειδός τι Φαλαίνης έχούσης σχεδόν ανθρώπι
νον πρόσωπόν μεταφέρει τά νεογνά της έπάνω εΐς 
τά πτερύγιά της. Τούτο βλέποντες οΐ ναυτικοί 
έξέλαβον τά ζώα ταϋτα ώς θάλασσίας νΰμφας ί

Αί γρ£.αϊ, οΐ κΰνες καΐ αί γουροϋναι μετα
φέρουν τά νεογνά των διά τοϋ στόμάτός των.
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ΙΛΑΝΝΗ2 ZTOES.

Ό Ιωάννης Νόξ, δ άρχη^δ? τοΰ άναμορωτι- 
κοΰ κινήματος έν Σκωτία, ήτο Σκ&τος γεννηθείς 
το 1505 και άποθανων τήν 24. Νοεμβρ. 1572.

’ Λφοϋ έτελείωσε τά? σπουδής τον είς τδ Σχο
λαρχείου, είσήλθεν είς τδ Πανεπιστήμιου τής

Γλασκόβης τδ 1521, καί· έκεΐ έσπούδασε τήν φι
λοσοφίαν καί θεολογίαν, διακριθείς δέ ώ? δι
δάσκαλο? τή? διαλεκτικής διωρίσθη διδάσκαλος 
τής φιλοσοφίας εις τδ Πανεπιστήμιου τοΰ Άγιον 
’ Ανδρέου.

Ή σπουδή τ&ν Πατέρων τής Εκκλησίας και 
Ιδίως τού' Ιερωνύμου καί Αυγουστίνου έσάλευσε 
τάς θρησκευτικός τον ίδέας, τδ δέ 1542 έκηρύχθη 
φανερά υπέρ τ&ν άρχ&ν τήςΆναμοβωΟεως.

Κατά τήν έποχήν ταύτην πολλοί τ&ν φίλων 
τον, άνήκοντες είς τήν τάξιν τών εύγεν&ν καΐ 
τ&ν γεωκτημόνων εΐχον είτε κρυφίως είτε φα- 

νερ&ς έναγ^λισθή τάς νέας θρησκευτικάς ίδέας, 
καί τοΰτο έβοήθησεν αύτδν μεγάλως είς τοΰ? με- 
τέπειτα άγωνάζ τον ΰπδρ τών Ευαγγελικών 
άρχ&ν.

'Ο Νδξ ήτο άνήρ νουνεχή? καί ειρηνικών δια
θέσεων, άλλ’ ή σφοδρά καταφορά αύτοΰ κατά 
τ&ν παρεκτροπών τή? ’Εκκλησίας έπίσνρε κατ 
αύτοΰ τήν δρ^ήν τών Παπικών καί τδν ήνάγ- 

κασέ νά άποσυρθή άπδ τοΰ Πανεπιστημίου τοϋ 
' Αγ. ’Ανδρέου καί νά υπάγη είς τδ νότιον μέρος 
τής Σκωτίας, όπου έκηρύχθη ώς αιρετικός, κα- 
θηρέθη τοΰ αξιώματος του, καί ήπειλεΐτο νά 
δολοφονηθή. Ή μεγάλη ευγλωττία του όμως 
καί & άτρόμητος και γαληνιαίος χαρακτήρ τον 
άτινα τδν έσωσαν πολλάκις άπδ έπικειμένωυ 
κινδύνων, τδν έσωσαν καί τότε άπδ τδν θάνατον.

Ενεκα τ&ν τολμηρών κηρυγμάτων του ένή- 
χθη πολλάκις ένώπιον τ&ν δικαστηρίων, άλλ' 
ήθωώθη έξ όλων τ&ν κατ αύτοΰ κατηγοριών. 
"Οταν δέ τώ προσεφέρθη επισκοπή τις άπίρ-

ΙΟΥΛΙΟΣ, 1889

ριψε τήν πρότασιν, προτιμήσας νά ήναι απλούς 
κήρυξ τοϋ Ευαγγελίου,

Κατά τήν άνάβασιντής Μαρίας είς τδν θρόνον 
έφυγεν έκ τής Σκωτίας καί μετέβη είς τήν Γε
νεύην, δποα ίλαβεν ένεργδν μέρος είς τάς τα- 
ραχά? τής Φραγκφόρτης, κατόπιν δέ έγένετο 
ποιμήν (ίερεύς) μικράς τίνος Αγγλικής Εκκλη
σίας. Κατά τήν α
πουσίαν του είς 
τήν Γενεύην ένή- 
χθη ένώπιον δι
καστηρίου συνι- 
σταμένου έκ κλη
ρικών καί κατεδι- 
κάσθη είς τδν διά 
πυρδς θάνατον ώς 
αιρετικός, ή δέ ά- 
πόφασιζ αύτη έξε- 
τελέσθη έπί τοϋ 
Ομοιώματος αύ - 
τού,έπί τούτω κα- 
ταΟκευασθέντος ! 
Κατά τή? άποφά- 
σεωςταύτηςέγρα
φε τήν περίφημου 
απολογίαν του.

Μετά ταϋτα 
προσκληθείς ύπδ 
τ&ν Σκώτων Αια- 
μαρτυρομένων νά 
έπιστρέψη καί νά 
έργασθή ώς κήρυξ 
εί? τήν πατρίδα 
του , έπανήλθεν 
είς τήν Σκωτίας 
καί ήρχισε νά κη- 
ρύττη είς τήν πό- 
λιν Αήθ, μετά μι
κρού δέ μετφκη- 
σεν είς Εδιμβούρ
γου καί έκεΐ έκή- 
ρνττε τδν λόγον 
τοϋ ®εοΰ.

Κατά τδ διάστημα τής βασιλείας Μαρίας τής 
βασιλίσσης τ&ν Σκώτων δ Νδξ διεδραμάτισε 
σπουδαιότατου πρόσωπον έξασκήσας μεγάλην 
έπιρροήν είς τήν τύχην τής πατρίδας του, κα
τηγορήσεις δέ άπαξ διά προδοσίαν ήθωώθη κατά 
πλειοψηφίαν πρδς μεγίστην λύπην τής βασιλίσ
σης, ή δποΐα έπεθύμει τδν θάνατον αύτοΰ, άφοΰ 
διά παντοίων μέσων δέν ήδυνήθη νά προσελ- 
κύση αύτδν είς τδ μέρος της καί είς τά σχέδιά 
της.

Ή φιλόστοργος κόρη.

1781

Ό Νδ'ξ διεκρίνετο μάλλον διά τήν εύγλωτ- 
τίαν καί τδ θάρρος του παρά διά τήν κρίσιν 
τον, έτίμων δέ καί έσέβοντο αύτδν ού μόνον 
οί συμπολΐται του, άλλά καί οί είς τήν 'Ηπει
ρωτικήν Εύρώπην Λιαμαρτυρόμενοι, καί τώρα 
δέ μετά παρέλευσιν τοσούτων αιώνων ή μνήμη 
τού Λδξ ειναιΟε βαστή καθ’ δλην τήν Σκωτίαν.

Ό Νδξ απίθα
νε περικυκλωμέ
νος ύπδ τής οικο
γένειας καί τών 
φίλων του, πλή
ρης πίστεως καί 
έλπίδος είς τδν 
άγαπητδν αύτοΰ 
Κύριον καί Σωτή- 
ρα, χαίρων δτι έ
μελλε νά ίδη αύ- 
τδν πρόσωπον πρδς 
πρόσωπον.

— Τεσσαράκον
τα άνθρωποι είναι 
ένησχολούμενοι είς 
τήν διατήρησιν τής 
σκέπης τοΰ ναού 
τοΰ Αγίου Πέτρου 
έν 'Ρώμη. Οί άν
θρωποι ούτοι κα
τοικούν πάντοτε έ
κεΐ έπάνω καί πολ
λοί άπ αύτούς έ- 
γεννήθησαν έκεΐ! 
Καλούνται "Αγιοι 
Πετ ρινοίΐ

—"Οπου είσέλ- 
θη ύπερηφάνεια , 
εισέρχεται και κα - 
ταισχύνη. Ή δέ σο
φία είναι μετά των 
ταπεινών (Παροιμ. 
ιά. 2.)

Η ΦΙΛΟΕΤΟΡΓΟΕ ΚΟΡΗ.

Ε<( τϊν Ιμ(ΐορφά της κήπο ή μ,ιχρονλα Άριστέα 
Έκατίβηχε ’pipa μέ τραγούδια μέ χαρα 

Πεταχτή l<riv το πονλάκι, ‘<ταν τόν άγγελο ώραία 
’Σαν λουλοϋόι μυρωδάτη, ’αάν λουλούδι δροσερά,

’Έτρτχε σαν πεταλούδα ’σ τ* ανβος τοΰτο κ’ εις εκείνο 
Καί έμοίραζεν εις 8λα Χ^λια χάδια καΐ φιλία.

’Έκοπτ’ άπ’ ίδω τό f6So απ’ εκεί τόν άσπρο κρίνο, 
Καΐ ’σταμάτησε τό ?ήμα *α ανθισμένη πασχαλιά
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"Εκοψε μεγάλο ζλωιιο χ* ελαφρά χαμογελάει
Γιατ'ι ίίλη άηΐ> άνθη έσχεπάσθη ή τρελλή.

Τί τά βέλει τόσα, ποΰ σ’ τά χέρια της αρατάει ;
Κάποιο σχέΒιο βά κρύπτη ’σ τή μικρή της κεφαλή.

Έπιιόη γνωρίζει, οτ’ εισίε άλα φρόνιμα παιδάκια 
Θά σας πω τής Άριστέας τό μεγάλο μυστικό*

Θά σας μάθω τά άθωα καΐ γλυκά της παιγνιδάκ^α, 
Κα'ι 6ά ’δήτε πόσο εΐνε κοριτσάκι γνωστικό.

Αύριο . .. χαρά μεγάλη ... ή μαμα της Εορτάζει
Ή μαμά ποΰ τήν λατρεύει, ή μαμά της ή καλή*

Δι’ αυτήν ή Άριστέα τ* άνθη ταΰτα Ετοιμάζει
Θέλει, θέλει νά της δείζη πώς τήν άγαπα πολύ.

Λείπει τάρα ή μαμά της πλην τό σπίτι ’στολισμένο 
’Στήν επιστροφή της βά ’βρ*(ι από άνθη δροσερά,

Κα'ι τό χέρι 6ά γνωρίση, τό χρυσό, τ’ αγαπημένο
Ποΰ έφρόντισε δι’ ολα μέ στοργή καΐ μέ χαρά.

’Στην εικόνα της τό βλέμμα πλήν άν τύχη και γυρίση 
Κα'ι τήν ’δή στεφανωμένη μέ ωραία πασχαλιά,

-Στήν καρδιά τή μητρική της ή χαρά Οοε πλημμυρήση 
Καί τήν κύρη της θά σφίξη *σ τή θερμή της αγκαλιά.

Άάήκαι it 'fovrtov 1889.

Κρϊςτλλλιλ Χρυιοβεργη.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ.

ΧΕ ΛίλΝΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ.

Είς τήν πολιτείαν τής Κονεκτικούτής πλησίον 
τοΰ δυτικού ποταμού εΰρέθη χελοινη δικέφαλος. 
Ή χελώνη αίίτη έχει εν μόνον σώμα, τεσσαρας 
πόδας καί (λίαν ουράν, άλλά δύο λαιμούς καί 
δύο κεφαλάς.

Τό περίεργςν μέ τό ζώον τοΰτο είναι οτι 
έκάστη κεφαλή φαίνεται οτι ενεργεί άνεξαρτή- 
τως τής άλλης, ένιότε δέ και κατά τής άλλης, 
διότι όσάκις τής ρίπτεται τεμάχιον κρέατος ή άλ
λης τίνος τροφής είς μικράν ποσότητα, έκάστη 
τών κεφαλών προσπαθεί νά πάρη όλόκληρον τό 
τεμάχιον, καί τότε συγκροτείται άληθης πάλη, 
εως ού ή μία τατορθώσφνά τό πάρη ολόκληρον, ή 
τουλάχιστον νά τό ξεσχίση είς δύο και έκάστη 
νά λάβγι τό τέμάχιόν της !

Ενίοτε ή [/.ία κεφαλή προσβάλει τήν άλλην 
ΰποθέτουσα ότι είναι ξένη, καί τότε ή προσβαλο- 
μενη άποσύρεται εντός τοΰ κελίφους.

Ή άσύμφωνος ενέργεια τών κεφαλών παρα
τηρείται εις τάς κινήσεις τών ποδών. Κοινώς αί 
χελώναι έκτείνουσι πρώτον τον ένα έκ τών εμ
πρόσθιων ποδών, καί έπειτα τόν έ’να έκ τών 
οπισθίων, τον είς τήν αντίθετον πλευράν τοΰ σώ
ματος. Ή δικέφαλος ό'μως αυτή χελώνη κινεί καί 
τούς δύο εμπρόσθιους πόδας διά μ'ιάς, και τότε

αναγκάζεται νά σύρΤ) τό ^ώμα πρός τά έμπρο
σθεν, ε'πειτα κινεί τους δύο οπισθίους πόδας όμοϋ 
καί ώθεΐ έκ νέου τό σώμα προς τά έμπρός, δί- 
δουσα τοιουτοτρόπως είς τάς κινήσεις της άδέ- 
ξιον καί άσχημο ν βάδισμα.

Τήν δυσκολίαν ταύτην αισθάνεται, ώς φαίνε
ται καί αυτή, καί προσπαθεί διά τής άσκήσεως νά 
τήν διορθώσγΐ- 'Π πείρα προσέτι εδίδαξε τό ζώον 
τοΰτο ότι όταν ή μία κεφαλή κοιμάται, ή δέν 
ε'χη διάθεσιν νά περιπατήση ή άλλη ν’ άναμενη 
εως οΰ ή σύντροφός της έξυπνήση καί τής έλθη 
ή ορεξις νά κινηθή—διότι, έδοκίμασε πολλάκις 
νά κινηθή χωρίς τής βοήθειας τής άλλης, καί 
εΰρε τοΰτο πολύ δύσκολον, διντι δέν έχει τήν 
δύναμιν νά κίνηση παρά μόνον τους πόδας, οί 
όποιοι είναι είς τό πλάγι της, καί τής είναι 
δύσκολον νά σύρή ολόκληρον τό σώμα μέ μόνον 
ενα έμπρόσθιον καί ένα οπίσθιον πόδα.

Είναι περίεργον άμα δε καί θαυμαστόν νά 
βλέπγι τις δυο κεφαλάς κειμένας τόσον πλησίον 
άλλήλας καί όμως έχούσας διαφορετικάς διαθέ
σεις. 'Η άριστερά κεφαλή συνήθως δεικνύεται 
ψοφοδεής καί ε ύρεέθιστος, έξιππαζομένη άπό τήν 
πλησίασιν καΐ αύτής τής μυίγας, ή άριστερά α
πεναντίας είναι τολμηρά, καί ευεργετική.

Κατά πόσον τά όργανα τής πέψεως, τής ανα
πνοής, τής κυκλοφορίας τοΰ σώματος καί τό νευ
ρικόν σύστημα ειναι^ήνωμένα δέν γνωρίζομεν, ώς 
φαίνευαι ή χελώνη αυτή έχει ένα μόνον στόμαχον, 
μέ αυτόν δέ έννοΰνται οΐ δύο οισοφάγοι της. Τά 
άναπνεύστικά όργανα φαίνεται προσέτι ότι είναι 
κοινά άλλά που αί δύο τραχεΐαι άρτηρίαι, αί 6- 
ποϊαι κατέρχονται άπό τούς δύο λαιμούς^ ένόνον- 
ται εΐς ενα δέν έξηκριβώθη είσετι καί πιθανόν δέν 
θά έξακριβωθή έως ού ή άποθάνη τό ζώον, ή 
σφαγή και άναταμή. Ώς προς το νευρικόν σύ
στημα έκ τών’κινήσεων τών δύο κεφαλών γίνεται 
καταφανές, οτι πρέπει νά ήναι δύο κέντρα νευ
ρικού συστήματος, δύο εγκέφαλοι ένεργαυντες ανε
ξαρτήτως άλλήλων, διά τοΰτο καί ελλείπει παν
τελώς ή συνεργασία.

Έκ τής γενομένης έξετάσεως εύρέθη οτι έκα
στος λαιμός ε’χει δλόκληρον τόν άριθμόν τών 
σπονδύλων, οΐτινες υπάρχουν εις τόν λαιμόν τών 
χελωνών έν γένει. Καί εΐς τό κέλιφος δεν παρα- 
τηρεϊται ούσιώδης διαφορά. Ή χελώνη αυτή όχι 
μόνον ζή, άλλά καί αυξάνει, και ίσως οΐ φυσιο
λόγοι και άνατόμοι θά περιμείνωσιν ακόμη πολύ 
εως ού διά τοΰ θανάτου δοθή είς αυτούς ή ευ
καιρία νά άνατάμουν τό ζώον «αί άνεύρουν τάς 
παρά φύσιν μεταβολάς είς τό σώμα αύτής. Έν 
τώ μεταξύ άνάγκη υπομονής,
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ΑΜΟΙΒΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΐ

« Ιδού έρχομαι ταχέως και ό μισθός μου εΐναι μετ’ έμο€, διά νά άποδώόω είς έκαστον ώς θέλει εΐσθαι τό έργον αύτοϋ. »
«Ό νικών &έλει κληρονομήσει τάπάντα, καϊ 

θέλω εϊσ&αι είς αύτόν (Mg, καϊ αύτός θέλει 
εΐόθαι είς έμέ υιός.»

«"Όσης νίκα, θέλω όώσει εΐς αύτόν νά κα- 
ύίβη μετ έμοΰ έπί τώ ϋρόνφ μου, καθώς καϊ 
ίγώ ένίκηδα, καϊ έκά^ισα μετά τοϋ Πατρός μου 
ίν τώ θρόνω αύτοϋ.»

«Μακάριοι όί πτωχοί τω πνεύματί' διότι αύ
τών εΐναι ή βασιλεία τών ουρανών.» Λίατθ. ε' 5.

«Μακάριοι οί καθαροί τήν καρδίαν' διότι 
«ύτοί θέλουόιν ίδεΐ τόν ®εόν.»

« Μακάριοι οί δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύ
νης" διότι αύτών είναι ή βασιλεία τών ούρανών.»

« Μακάριοι οί πράττοντες τάς έντολάς αύτον, 
διά νά έχωβιν έξουσίαν έπί τό δένδρον τής 
^ωής, και νά είσέλθωσι διά τών πυλώνων είς 
τήν πόλιν,»

« Τότε ό βασιλεύς θέλει είπεΐ·..... έλθετε οί 
ευλογημένοι τοϋ Πατρός μου, κληρονομήσατε 
τήν ήτοιμασμένην είς έσ&ς βασιλείαν άπδ κατα
βολής κόσμον διότι ίπείνασα, καϊ μοϊ έδώσατε 
νά φάγαν έδίψησα καϊ με έποτίσατε" ξένος ήμην 
κόϊ μ'έ έφιλοξενήσατε' γυμνός και με ένεδύσατε" 
ήΰ&ίυητα καϊ μδ έπεσκέφϋητε' εν φυλακή ήμην 
κοϊ ήλθετ« πρδς έμέ.»

« Οί δέ δειλοί και άπιστοι καϊ βδελυκτοϊ και ί 
qpovitg καΐ πόρνοι καϊ μάγοι καϊ είδαιλολάτραι 
καϊ πάντες Οί ψεϋσται &έλουσιν έχει τήν μερίδα 
αύτών έν τή λίμνη τή καιομένη μϊ πϋρ καϊ 
θειον* κτλ.» !

« Καϊ δστις δεν εύρέ&η γεγραμμένος ίν τώ 
βιβλίφ τής ζωής, ίρρίφ&η είς τήν λίμνην τοϋ 
πυρός.»

« Καϊ δ διάβολος δ πλανών αύτούς έρρίψ&η 
είς τήν λίμνην τοΰ πυρδς καϊ τοϋ &είου, δπου 
εΐναι τό θηρίο ν καΐ δ ψευδοπροφήτης" καϊ θέλουσι 
βασανίζεσ&αι ήμέραν καϊ νύκτα, είς τούς αιώ
νας τών αιώνων.»

« 01 άδικοι δεν θέλουσι κληνομήσει τήν βα
σιλείαν τοϋ ®εοϋ.... ούτε πόρνοι, ούτε είδωλο- 
λάτραι, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, κ.τ.λ. κ.τ.λ. 
δεν θέλόυόι κληρονομήσει τήν βασιλείαν τοϋ 
®εού.»

«“Εξω δΐ εΐναι οί κύνες καϊ οί μάγοι καϊ οί 
πόρνοι καϊ οί φονεΐς καϊ οί είδωλολάτραι καϊ 
πας δ άγαπών καϊ πράττων τδ ψεύδος. »

« Τότε (δ βασιλεύς) θέλει είπεΐ..........υπάγετε
άπ έμοϋ, οί κατηραμένοι, είς τδ πϋρ τδ αιώνιον, 
τδ ήτοιμασμένον διά τδν διάβολον και τούς άγ- 
γέλους αύτοϋ. Λιότι έπείνασα, καϊ δίν μοϊ έδώ- 
κατε νά φάγω, κ.τ.λ.»

ΠΟΛΥ ΕΝ ΟΛΙΓΩι.

Μετά το τέλος τοΰ Επταετούς πολέμου, δ 
όποιος ελαβε χώραν μεταξύ τής Πρωοσίας, τής 
Αυστρίας, ’Ρωσσίας και Γαλλίας κατά τά μίσα 
τοΰ 18ου αιώνας, Φρειδερίκος δ Μέγας, δ νικηφό
ρος βασιλεύς τήςΠρωσσίας, εΰρέθη πολύ άπησχο- 
λημένος εΐς τάς υποθέσεις τοϋ βασιλείου του, 
τάς οποίας εΐχε παραμελήσει κατά τόν πόλεμον. 
Έτο δέ τόσον ένησχολημένος, ώστε καί τόν αγα
πητόν του πλαγίαυλον δέν είχε καιρόν νά παίξη.

Μεταξύ τών αξιωματικών του, οϊτινες εΐχον 
δείξει ηρωισμόν κατά τόν πόλεμον, ήτο και λο
χαγός τις τών γρεναδιέρων, ονομαζόμενος Έιττερ, 

I ίστις εΐχε χάσει τόν έ'να βραχίονα εΐς τινα μά

χην. “Επειτα ήσθένησεν εΐς τό νοσοκομείου τόσον 
βαρέως, ώστε όταν έτελείωσεν δ πόλεμος καί εγέ- 
νέτο στατιστική τοϋ στρατού, αύτός έσημειώθη 
ώς άποθανών* δέν άπέθανεν όμως, άλλά μετά 
τινα καινόν άναρρώσας ύπήγεν εΐς τό Βερολίνου 
νά ΐδη τον βασιλέα. Ό βασιλεύς δμως ητο, ώς 
ειπομεν, τόσον ένησχολημένος, ώστε δέν τόν έδε- 
χθη εΐς άκρόασιν. Ό 'Ρίττερ έπανειλημμένως 
ήλθε και έζήτησε νά τφ δοθή συνέντευξις, άλλ’ 
δ βασιλεύς δέν τώ έδιδε συνέντευξήν, διότι δέν ή- 
θελεν ούτε νά τόν ενοχλούν μέ παρακλήσεις αδιά
κοπους ούτε νά πλήρωσή πολλάς συντάξεις.

Μίαν ήμέραν δ αυλάρχης προσήλθεν εΐς τόν 
βασιλέα καί τώ άνήγγειλεν δτι δ λοχαγός ’Ρίττερ 
πάλιν έζήτει συνέντευξιν.
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« Πέ τον νά τνάνι στηίουλίίά τουΙ » έχραύ-

γκσίν & βασιλεύς [χέ οργήν.
« Έτσι του είπα χαί έγώ, Μεγάλειότατε, » 

άπεκρίθη ύ αύλαύρχης, «άλλ’ αυτός ρ.οϋ λέγει ότι 
7) δουλειά του είναι νά σάς ίίή. Έάν αγαπάτε, 
Μεγαλειότατε, ϊίετέ τον [Λίαν στιγμήν. Ό καϋ- 
ριένος έχασε το χέρι του καΐ ΰπέφερε πολλά 1»

«Ούψ! » άπεκρίθη ΐ> ήρεθισμ,ίνος μονάρχης, 
« θά τοϋ όώσω συνέντευξιν. Άς έμβή άλλ’ ύπό 
τόν όρον νά εϊπη ακριβώς όνο λέξεις! Έάν προ
φέρω περισσοτέρας, θά τον εξορίσω άπό την
Πρωσσίαν ί»

Μετ’ ολίγον εισέρχεται ό ριονόχειρ λοχαγός, 
τόν όποιον ό αυλάρχης είχε πληροφορήσει περΐ 
της διαταγής τοϋ βασιλέως. Έπροχώρησε πρός 
τόν βασιλέα, κρατών είς τήν χεϊρώ του αναφοράν 
γραπτήν, δι' ής έζήτει σύνταξιν, και γονατίσας 
τήν έξέτεινε πρός τόν Φρειδερίκον.

«Έ! τί Θέλεις»; ήρώτησεν ούτος άποτόριως.
« ΜεγαΜιόζατε, ύχογράφατε ! » άπεκρίθη ύ 

λοχαγός, καΐ κύψας τήν κεφαλήν έσιώπησεν.
Ό βασιλεύς είδε τό ευφυές άρια δέ και άστειον 

τής πρώξεως ταύτης καΐ γελάσας εΰθΰρεως, έ
λαβε τό έγγραφον καΐ τό ύπέγραψεν,—ό δέ λο
χαγός έξήλθε περιχαρής I

noiKX2kjjw
— 'Οταν ft ηλεκτρικές τηλέγραφος έβλήθη κατ’ άρχάς εις 

ένέργειαν, μόνον τέσσαρες λέξεις ήδΰναντο νά τηλεγραφηβώσιν 
είς έκαστον λεπτόν τής ώρας.Τό 1840 ft μέγιστος αριθμός τών 
άποστελλομένων είς έκαστον λεπτόν λέξεων ήτο 17 λέξεις. 
"Ηβη ft αριθμός οΰτος ηύξήθη είς 4621 Ό,τι ίθεωρεΐτο ώ; 
θαύμα πρό έξήκοντα ετών, εΐς διάστημα ολίγον πλέον τοϋ 
ήμίσεως αΐώνος έκατονταπλασίάσθη!

— Ή ’Ιαπωνία τόν παρελθόντα Φεβρουάριον είσήχθη εις 
την χωρείαν των συνταγματικών έθνών, ψηφίσασα διά των 
αντιπροσώπων τοΰ λαοϋ το πρώτον της σύνταγμα, το όποιον 
εΐναι κατά τόν τύπον τον Γερμανικού, μέ δύο Βουλάς, τήν 
τών Λόρίων καΐ τήν των Κοινοτήτων.

—■ Αεακόσεα κοράσια σπουδάζουσιν ήδη τήν ιατρικήν είς 
τάς Ίνδΐας. Ή κατάστασις της κοινωνίας είναι τοιαύτη, 
ώστε τό μέτρον τοϋτο τής Αγγλικής Κυνερνησεως είναι πολύ 
φιλάνθρωπον.

— Εΐς τό Λαβραίόρ υπάρχει ft μέγιστος καταρράκτης έν 
τφ κόσμφ, 2,0000 περίπου ποδών τό ύψος, ό δέ Μέγας πο
ταμός είς τό μέρος, όπου σχηματίζεται ό καταρράκτης, έχει 
πλάτος 1,508 ποδών!

—Τό ϊν τρίτον τής Γερμανίας εΐναι Παπικοί, τά δέ άλλα 
δύο τρίτα Διαμαρτυρόμενοι.

— Εΐς «δίσεεν Παπικήν ’Εκκλησίαν καθ’ όλον τόν κόσμον 
υπάρχει κιβώτιον, τό όποιον φέρει επιγραφήν δηνάριον εοΐί 
Πέτρον. Πέρισυ ή συνεισφορά των πιστών είς τά κιβώτια 
ταΰτα άνεβη εΐς 65,000 φρ.

— Ή Γερμανία έχει 21 ΙΙανεπιστήμια, 14 δέ τούτων, 
τά κάλλιστα, ανήκουν είς τούς Διαμαρτυρομένους.

— Ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος εμπόδισε τήν ιπποδρομίαν 
κατά Κυριακήν ήμέραν.

— Τ6 έκ τής ίργασίας εισόδημα τών κρατουμένων εις 
τάς φύλακας τής Νέας Ύόρκης εΐναι όλιγώτερον τοϋ εισο

δήματος τών αυτών συντεχνιών τών εκτός τών φυλακισμένων 
κατά άτομον μόνον κατά εν έπΐ τοΓς έκατόν 1 Τοιουτοτρόπως 
καΐ ή Πολιτεία ανακουφίζεται καΐ οί κατάϊικοι ωφελώνται 1

—Εΐ; τΰ Πανεπιστήμιου τής Καλιφορνίας κανείς δέν 
γίνεται δεκτός ώς φοιτητής, δστις εΐναι δεδομένος είς τό 
καπνίζειν. Εΐς το Πανεπιστήμιόν μας δυστυχώς καπνίζουν οί 
φοιτηταΐ καΐ έντός των αιθουσών τών παραδόσεων!

— Πρά πεντήκοντα έτ&ν έπτά υποδηματοποιοί, εργα
ζόμενοι είς ϊν έργαστήριον είς τήν πόλιν Χάμβουργ, άπε- 
φάσισαν νά διαδώσουν τό Ευαγγέλιον είς τούς μή έχοντας 
αυτό καθ’ δέον τόν κόσμον. Είς 25 δέ ϊιη ίδρυσαν 50 αυ
τοσυντήρητους ’Εκκλησίας, έκαμον 10,000 έταίρους καΐ 
διένειμαν 50,000,000 αντίτυπα τοΰ Ευαγγελίου εΐς διαφό
ρους γλώσσας. Έάν ευρίσκοντο μόνον 150 τοιοϋτοι ζηλωταΐ 
μεταξύ των χριστιανών, ούτοι θά ήσαν ίκανοΐ νά προμηθεύ
σω σιν ολον τό ανθρώπινον γένος μέ Ευαγγέλια εντός 50 έτη 1

—*Εδ6θη εσχάτως έν ’Αμερική τό προνόμιον είς εφευ
ρέτην προσωπίδας, δια τής οποίας προφυλάττεται το πρόσω- 
πον τών πυροσβεστών από τοΰ πυρός.

-—’Εσχάτως Εδρύθη εΐς τόν "Αγιον Φραγκίσκον τής Κα- 
λιφορνίας εκκλησία Ευαγγελική έκ Κινέζων άποίκων συ γκέι - 
μένη έξ 76 εργατικών μελών, ταΰτα δέ τά μέλη συνεισέφερον 
βιά τόν ιεροκήρυκα των καΐ τά άλλα ίξοδα τής εκκλησίας 
5000 φράγκα, έστειλαν δέ καΐ βοήθειαν είς άλλην πτωχήν 
Ευαγγελικήν ’Εκκλησίαν εΐς τήν Κίναν 300 φρ. Αυτό θά είπη 
αληθής χριστιανισμός I

—*H Πολιτεία τής Καλιφορνίας παρήγαγε οΐνον αξίας 
13,900,000 φρ., σίτον 156,500,000 φρ. αξίας, κριθήν αξίας 
60,000,000 φρ. καΐ χρυσόν καΐ άργυρον, χωρΐς νά λογαρι- 
ασθή ή αξία τοΰ μαλλί ου καΐ τής ξυλείας 500,000,000 περί
που ταλλήρων, αξίας δηλ. περίπου ήμισυ δΐς έκατομ. φράγ
κων 1 Ή Καλλιφορνία λοιπόν δέν εΐνε χώρα οίνοφόρος μόνον.

— Εΐς τήν δημοσίαν φυλακήν τής πόλεως Τζάκσων τής 
Πολιτείας Μίχιγαν υπάρχουν όκτώ σχολεΓα διά τούς κατα
δίκους διευθυνόμενα ύπό τών επιστατών τής φυλακής, οί 
όποιοι βοηθούνται είς τήν διδασκαλίαν ύπό ύποΒιδασκάλων 
έξ αυτών τών καταδίκων. "Οσοι άπο τούς φυλακισμένους, 
λάβουν είς τας εξετάσεις των ώρισμένον βαθμόν, άντΐ νά φο
ρούν ένδύματα τών καταδίκων,φορούν άλλο ϊνΒυμα, τό όποιον 
δεικνύει τήν πρόοδον αυτών!

— ΘΙέρσς τή; ’Αμερικανικής ΈκΒέσεως είς τήν Παγ
κόσμιον "Εκθεσιν τών Παρισίων κατέχεται ύπό κομψοΰ οι
κοδομήματος έντός τοΰ όποιου παρασκευάζονται διάφορα εΐβη 
φαγητού από μόνον αραβόσιτον.

— Ειδήσεις άπό τό Μόντε Κάρλο, τήν περΐφημον εβραν 
τοΰ χαρτοπαιγνίου, άγγέλλουσι 15 μονομαχίας καΐ 16 αυ
τοκτονίας μεταξύ τών παικτών ! Αυτά ϊχει τό χαρτοπαίγνιου !

— *Η υλική ποσό της τοϋ έξοΒευομένου κατ’ ϊτος κα
πνού εν Ευρώπη ανέρχεται είς δύο καΐ τέταρτον λίτρας δι’ 
έκαστον κάτοικον. Είς τάς δέ 'Ηνωμένας Πολιτείας 4 καί τέ
ταρτον λίτρας. Μας περνούν λοιπόν οί ’Αμερικανοί καΐ κατα 
τούτο ΐ

— ·ίς τά δυτικά παράλια της ’Αφρικής, υπάρχουν ηβη 
200 έκκλησίαι, 35,000 προσήλυτοι εις τον χριστιανισμόν, 
ίθ0,000 κατηχούμενοι, 275 σχολεΓα, καί 30,000 μαθηταί· ή 
Γραφή καΐ πολλά διδακτικά βιβλία μετεφράσθησαν καΐ έτυ- 
πώθησαν είς τάς διαφόρους γλώσσας τών ίντοπίων, καί τούτο 
έντός μιας είκοσιπενταετείας1

-—*Ο διάσημος βήτωρ καΐ (εροκήρυξ Πάτερ Καβάτσης 
είς διάστημα τριών ετών, άπό τοϋ 1841 — 1844 συχνά έκή- 
ρυττεν είς τήν Πάρμαν δεκάκις τής ήμίρας, έντός δέ 15 ετών 
έγραψε καΐ έκήρυξε 4,000 λόγους καταλλήλους 6Γ άνθρώπους 
πόσης τάξεως καΐ καταστάσεως ! Τοιούτους ΰπηρέτας θέλει 
ό Χριστός καΐ ϊχει χρείαν i κόσμος βιά νά ευαγγελιστή I

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙκΑΙ ΕΡίΓΓΗΣΕΙΕ.
t. Ποιοι εΐναι οί τρεΓς διάσημοι δίκαιοι άνθρωποι οί άνα- 

φερόμενοι ΐν τή Γραφή ;
2, Ποϊαι αί τέσσαρες δει ναι κρίσεις τοΰ Θεοϋ αί άναφερό- 

μεναι έν τη Γραφή ;
3. ΠοΓα τά έπτα μισητά εις τόν Θεόν πράγματα ;
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