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ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

Έν Μ<±> Σταδίου apt#. 39.

Εις ούδίνα, ΐτλήν των τοίχισών ! 

ανταποκριτών, στέΧλ^ται ή «Έφημερίς j 

των Παί&ων» αν ext προπληρωμή.

Η ΛΟΦΛΤΗ ΓΡΕΒΑ
είςτούς πόδας του τόσονά δείίως, ώστε μέ χίλια βάσανα 
κατορθώνει νά κάμη δύο βήματα. Εντός τοϋ ϋδατος 
δμως κινείται μέ πολλήν χάριν καί ταχύτητα. Είναι
" ' ' '' ’ r'~ ’------

τήν έπιφάνειαν τού 
ύδατος, εύκόλως σχε
δόν δσον καί έπάνω. 
Προβάλλει τήν κεφα
λήν της διά μίαν στιγ
μήν διά νά πάρη άνα- 
πνοήν, καί πάλιν γί
νεται άφαντος έντός; 
τοΰ ύοατος. "Οταν δέ 
έέέλθη όλοτελώς, ού
τε μία σταγών ΰδατος 
δέν μένει έπάνω της· 
τό άργυρόχρουν στή- 
θός της είναι στιλ
πνόν καί στεγνόν, ώς ; 
άν ουδέποτε εΐχεν έγ-1 
γίσει τό ύδωρ. j

Δυστυχώς ένεκα τής! 
ωραιότητάς της ήΓρέ- ί 
όα σχεδόν έίηφανί - ί 
σθη έν ’Αγγλία, διότι | 
τά πτερά καί τό στή- 
θός της άποτελοΰν 
περιζήτητου κόσμημα 
διά Τούς πίλους τών; 
κυριών. Καί οϋτω φο
νεύονται κατά νιλιά- 
e- ι * * 1 >οας τά ωραία και α
θώα ταύτα πτηνά, ά- 
πλώς κα! μόνον διά 
νά εύχαριστήσουν τάς 
πολυτελείς άπα ιτή - 
σεις τών φιλαρέοκων ι 
γυναικών. ί

Πτηνόν μέ τραχηλιάν όμοιάζει τόν «λαγόν μέ πε- βου τητής περίφηυος* δύναται νά ζήση υποκάτω άπό 
τραχήλι,ιι καί δμως ‘ -1-· 1—L------
ή προκειμένη είκών 
οάς παριστά πράγ
ματι τοιοΰτον πτη- 
νόν,τό δποΐον εβρίσκε
ται έν Άγγλί? καθ’ 
δλον τδ έτος. Είναι ή 
Λοφωτή Γρέόα. 

ι Έχει, καθώς βλέ
πετε, όχι μόνον τρα
χηλιάν άλλά καί λο- 
φιάν, ήτις διαιρείται 
είς δύο, διά τούτο καί 
λέγεται Λ ο φ ω τ ή 
Γρέόα. Είναι δέ καί 
ωραιότατου πτηνόν, 
διότι έχει στήθος λευ
κόν ή άργυρόχρουν, 
τό δποΐον στιλ δει ώς 
μίταέα κατεργασμέ
νη* τό λοιπόν σώμα 
έχει διαφόρους βα— 
θείας σκιάς έρυθράς.

Ή Γρέβα αγαπά 
’ ‘t 

έλώδη μέρη, δπου ύ- 
πάρχη ποταμός ή θά- 
λαοσα, δηλ. συχνάζει 
καί είς τά γλυκέα καί 
είς τά άλμυρά δοατα. 
Κάμνει τήν φωλεόν 
της είς τήν άκραν τής 
όχθης, συσσωρεύουσα 
έηρά χορτάρια* έκεΐ 
δέ έναποθέτει τέσσα- 
ρα αύγά. Τά νεογνά 
της γεννώνται άνευ 
λοφιάς ή τραχηλιάς/ . .

Τό πτηνόν τούτο δέν είναι περιπατητικόν, στέκει δέ | λείκει ή αμαρτία.

η. 1 ρέοα άγαπα 
τούς βάλτους καί τά

Η Λάφωτη Γρίβα. • Έν τη πολυλογία 
(Παροιμ·. Γ. 19).
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Η ΧΑΙΔΗ.

Κατ’ επιτομήν ίχ τον Τεμμαχικοο.

ϊ ("16ε προηγούμενοι φύλΧον}.

Τήν τετάρτην ήμέραν άπό τής καταβάσεώς 
ίτων εις τό Δόρφλη, ή Χαώδη εϊπεν εΐς τόν πα- 
;ποϋ της οτι έσκόπευε νά έπισκεφθή την κυροΰλα 
' επάνω εις το όρος. Άλλ’ό παποϋς δέν έστερξεν, 
: είπών, « ούτε σήμερον, ούτε αυριον δέν δύνασαι 
: νά ύπάγης έχει, τεκνον μου, διότι ή χιών έπεσε 
πολλή καί άκόμη χιονίζει. Έάν δέ ό εύρρωστος 

’ Πέτρος δέν δύναται νά καταβή πρός ημάς, πώς 
θά δυνηθή νά άναβή, κοράσιον μ.ικρόν καί άδύ-- 
νατον ώς σύ, τεκνον μου: Θά χωθής εως εις τόν 

: λαιμόν είς την χιόνα, πριν κάμης δέκα βήματα 
προς τά άνω καί έκεϊ θά εύρης τόν τάφον σου, 
“Όχι, Χαίδη, πρέπει νά περιμένης έως σύ σκλη- 
ρυνθή ή χιών γ·Χί θ Πέτρος ζ.αταβή καί κατα- 
ταχθή εΐς τό σχολεϊον, καθώς άπεφασίσαμεν, καί 

(τότε άναβαίνεις μαζύ του.»
Πράγματι μετ’ όλίγας ημέρας ό καιρός μετε- 

; βλήθη, ή δέ σκληρυνθεΐσα χιών διευκόλυνε την 
: κατάβασιν τοϋ Πέτρου, οστις έφάνη εΐς την θύραν 
της οικίας εφοδιασμένος μέ όλα τά άναγκαϊα 
διά τό σχολεΐον, καθ' ήν ώραν ό παποϋς καϊ ή 

; Χαίδη είχον καθήσει νά γευματίσωσιν, Άφοΰ δέ 
.τούς καλημέρισε, τούς έπληροφόρησεν, οτι ή χιών 
ί ητο τόσον έσκληρυμένη, ώστε τό έ'λκυθρόν του 
: εγλίστρα επάνω της ώς γυαλί.
ί — Λοιπόν, έξεφώνησεν ή Χαίδη, τώρα ήμπορώ 
ί νά ύπάγω νά ΐδω την κυροΰλα;
ι — Βεβαιότατα, άπεκρίθη θ παποϋς. Τώρα δέ, 
ί Πέτρε, ε"λα νά φάγγις μαζύ μας, καί άφοΰ κα
ταγραφής είε τόν κατάλογον του σχολείου, άνα- 
βαίνεις μέ την Χαΐδην εις τό όρος.

Ούτως ό ΙΙέτρος έκάθησε παρά τήν τράπεζαν 
καί έφαγε μέ πολλήν ορεξιν, διότι τό ταξειδάκι 

!.του επί τής γιόνος τοϋ είχε δώσει αρκετήν ορεξιν.
Ή ημέρα εκείνη ήτο χαρμόσηνος διά τόν Πέ

τρον. Έχαιρε δέ άναλογιζόμενος, οτι θά έμάν- 
θανε γράμματα καί ίσως καμμίαν φοράν θά έγί- 
νετο καί αυτός μεγάλος άνθρωπος, ώς εκείνους, 

: περί τών όποιων εϊχεν ακούσει την κυροΰλα καϊ 
,τήν μητέρα του νά λέγουν.

Τέλος 6 παποϋς ειπεν είς αυτούς οτι ητο καιρός 
.νά αναχωρήσουν, άφοΰ δε ή Χαίδη έστολίσθη 
ί καλώς μέ το χειμερινόν σάλι, το όποιον ή κυ- 
!ρία Κλάρα τής είχε στείλει, άπεχαιρετησαν τόν 
.παποϋ καί ήρχισαν νά άναβαίνουν εΐς τό όρος. 
Άλλ’ ή άνάβασις δέν ήτο τόσον εύκολος, οσονΙ 

έφαντάζετο ή Χαίδη. "Οθεν μέ πολύν κόπον 
έφθασαν είς τήν καλύβην τής κυρούλας.

Αί δύο γυναίκες έχάρησαν πολύ νά ΐδουν πά
λιν τήν Χαίδην, ιδίως ή κυροΰλα, ή όποια ητο; 
κλινήρης ένεκα τοϋ ψύχους. |

— Καί διατί είσαι εΐς τό κρεββάτι, κυροΰλα; 
έξεφώνησεν ή Χαΐδη, έναγκαλισθεϊσα τήν τυφλήν 
γραίαν.

—- Διότι δέν είμαι τόσον καλώ, αγάπη μου, 
το δέ ψΰχος είναι τόσον βαρύ, ώστε κατ’ άλλον 
τρόπον δέν δύναμαι νά .ζεσταθώ, ελπίζω όμως 
νά σηκωθώ μετ’ ολίγον. Χαίρω δέ πολύ, διότι 
ήλθες νά μέ ϊδγς καί ελπίζω οτι θά μέ άναγνώ- 
σης πάλιν άπό έκεϊνο τό βιβλίον.

—■ Βεβαιότατα, κυροΰλα μου, άπεκρίθη ή 
Χαΐδη, καί αμέσως έτρεξεν είς τό μικρόν άρμα- 
ράκι καί έπήρε τό βιβλίον, καί ήρχισε νά έκ- 
λέγή καί νά άναγινώσκη τούς ύμνους, τούς όποι
ους έγνώριζεν οτι ήρεσκον είς τήν γραίαν, ένω 
αυτή ήκροάζετο με έσταυρωμένας χεΐρας καί μέ 
πρόσωπον ιλαρόν.

Αίφνης ή Χαίδη έσταμάτησε καί ή ρώτησε 
τήν γραίαν «Δέν αισθάνεσαι τώρα καλλίτερα, 
κυοοΰλα ;» j

— ΙΊραγματικώς είμαι καλλίτερα,— ειπεν ηι 
κυροΰλα, ή παρουσία και οΐ λόγοι σου έχουν θαυ-Ι 
μαστόν αποτέλεσμα είς έμέ. Εξακολούθησε την; 
άνώγνωσιν τοΰ ύμνου, παρακαλώ. ;

Ούτως ή Χαίδη άνέγνωσε τον ύμνον έως ότου! 
έ'φθασεν είς την τελευταίαν στροφήν. ,

I
’Ω μακαρία Χαναάν,

Δυνάμεβα στάς ΰχόας σου,
Νά ίδωμεν γην ίλαραν, 

Ναόν καΐ πόλιν τοΰ Θεού.
Άγρύπνως καΐ μέ προσοχήν 

Διαπερνώμεν τήν ίώόν
Ό3όν τραχεϊαν καί στενήν ι

Πλήν φερουσαν προς τον Θεόν. |

Πόσον εύχάριστος ή στροφή αύτη ! έξεφώνη
σεν ή τυφλή γραία, έπαναλαβοΰσα αύτήν, ένφ 
το πρόσωπον της έ'λαμπςν εκ χαράς.

(Ακολουθεί.)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΓΦΛΩΝ.

Κύριός τις περιγράφει ώς έξής μίαν εκδρομήν 
έπί ποδηλάτων (βελοσιπέδ), τήν οποίαν έκαμαν 
μερικοί τών μαθητών τής Σχολής τών Τυφλών 
έν Νορουούδ, εις τά περίχωρα τοϋ Λονδίνου .

«Τήν έ'κτην π. μ. της 9 ’Οκτωβρίου 1888 με
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^ξύπνησαν <χΐ φωναί τών μαθητών, οΐ όποιοι έκ
τυπου ν τά; θύρας άλλήλων φωνάζοντες, «Σηκω— 
θήτε, είναι ωραίος καιρός.» Ένεθυμήθην ότι έπρό- 
κειτο νά κάμωμεν έκΧρομήν μέχρι τής Δάρβεϋ έπι 
ποδηλάτων, καί έσπευσα νά κατέλθω εκ τοΰ Χω
ριατιού είς το έστιατόριον. Έκεϊ εύρον τόν Διευ
θυντήν κ, Κάμπε λλ. καΐ τούς μαθητάς Χραστη- 
ρίως καταβροχθίζοντας τό προγευμάτων. Οί μα- 
θηταϊ ήσαν εν χαρα καί αγαλλιάσει Χιά τήν έπι- 
κειμένην ΧιασκέΧασιν, καί Χιαρκώς μάς ήρώτων 
άν πράγριατι ή ήμερα ήναι καλή. «ΤΑ! τί πε
ρίφημα ! Τι ΧιασκέΧασι πού θά κάμ.ωμεν «ήμε
ρον ! »

Μετ’ολίγον άνεχωρήσαμεν πεζή μέχρι τοϋ κα
ταστήματος τής 'Εταιρίας Ρούτζ, ήτις κατασκευ
άζει ποΧήλατα, και γενναιοΧώρως είχε Χωρήσει 
πολλάς τοιαύτας μηχανάς είς τήν Σχολήν. Έκεϊ 
ίπρόκειτο νά άναβώμεν εΐς τά ποΧήλατα μας και 
άφοΰ μάς φωτογράφησή φίλος τις, νά έκκινήσω- 
μεν Χιά τήν Δάρβεϋ, 

ί ΈΧώ πρέπει νά σάς εξηγήσω ότι Χέν έπρόκει- 
το νά ταξειΧεύσωμεν έ’καστος επάνω εΐς χωριστόν 
ποΧήλατον, Χιότι βεβαίως πρέπει νά εχη ό άνθρω
πος τούς οφθαλμούς του, Χιά νά Χυνηθή νά όΧη- 
γήσή ποΧήλατον. Οί κ. Ρούτζ λοιπόν μάς εκαμεν 
μίακ σειρά»' άπό 8 ποΧήλατα, ηνωμένα μέ μο
χλούς καΐ κλειΧούσεις, και άλλην άπό 4 ποΧήλα- 
τα. Οΰτω Χε έκάθητο εΐς δΧηγος υγιής τήν ορα- 
σιν έπί κεφαλής έκάστης σειράς και ώΧήγει, οι 
Χέ τυφλοί έκάθηντο κατά σειράν όπισθεν αύτοΰ 
καί μέ τούς πόάας των ήλαυνον τάς μηχανάς πρός 
τά εμπρός. Οΰτω καί οί τυφλοί ήΧύναντο νά α
πολαύσουν τήν εύχαρίστησιν τοϋ ποΧηλάτου 
χωρίς κίνΧυνον.

Άφοΰ εφωτογραφήθημεν, έγώ ώς δΧηγός τοϋ ο
κταπλού συρμού, εΧωκα το σύνθημα τής άναχω- 
ρήσεως καί έξεκινήσαμεν, πρόπεμφθέντες μέ ζητω- 
κραυγάς καΐ χειροκροτήματα ύπο τών πάριστα- 
μένων. Διήλθομεν ασφαλώς ολας τάς δΧούς τής 
πόλεως έ’ως ότου τέλος εξήλθομεν είς τήν μεγά- 
κην αμαξιτήν όΧό/, ήτις ελαύνει πρός τήν Βάρ- 
νετ και Δάρβεϋ, Έκεΐ εΰρομεν άνήφορον Χιάστη- 
μα 11 μ.ιλίο>ν, καΐ είναι πάντοτε κοπιαστικός ό 
ανήφορος εις τό ποΧήλατον. Άλλ’ οί τυφλοί ή- 

|σαν εν μέθη ΧιασκεΧάσεω', μέ τήν ασυνήθη αύ
τήν προέλασιν καί ό κόπος Χέν τούς εκαμνε καμ
μίαν έντύπωσιν.

«Οΰρρά! έφθάσαμεν είς Βάρνετ ! Τί ζέστη! 
Άλλά καί τί λαμπρά ΧιασκέΧασις αύτά τά πο
Χήλατα !» Με αυτούς τούς λόγους έκ μέρους τών 

(μαθητών εΐσήλθομεν, εις Βάρνετ καί έσταματήσα- 
1 μεν είς τό ξενοΧοχεϊον Σώλσβουρυ Άρμ.ς,οπου λαμ

πρόν άριστον μάς έπερίμενε ! Έκεϊ έκαθήσαμεν μέ 
μεγάλην ορεξιν καϊ τά φαγητά ήρχισαν νά έξα- 
φανίζωνται άστραπηΧόν, Έγελάσαμεν Χέ αρκετά, 
όταν άνεκαλύφθη οτι ακριβώς οΐ ήμίσεις έξ ήμών 
είχον φάγει χοιρινόν, οΐ Χέ άλλοι ήμίσεις βοΧινόν. 
"Οταν πάλιν άνέβημεν τάς μηχανάς μας, οΐ «βο- 
Χινοί» Χιισχυρίσθησαν ότι οί «χοιρινοί» Χεν έΧού- 
λευον πλέον όπως έπρεπεν, οί Χέ «χοιρινοί» πάλιν 
άπεκρίνοντο ότι οΐ «βοΧινοί» ειχον φάγει τόσον 
ύπερβολικώς, ώστε όχι μόνον νά Χουλεύσουν πλέον 
Χέν ήσαν ικανοί, άλλά καί βάρος πολύ είχον προσ
θέσει !

Έν τούτοις, μέ τάς αστειότητας αυτώς, τόσον 
ταχέως έπροχωρήσαμεν, ώστε τήν 6 μ. μ. έστα- 
ματήσαμεν εΐς Δώνσταμπλ, Χιανύσαντες άπό πρω
ίας Χιάστημα 453]4 μιλιών!

Τήν επομένην πρωίαν περί ώραν π. μ. πά
λιν έξεκινήσαμεν· ήμεθα και ολίγον κουρασμένοι] 
εκ τών κόπων τής προηγούμενης ημέρας, αλλά 
τόσον ζωογόνος ε’λαμπεν ό ήλιος, ώστε μετ’ ολί- 
γην ώραν παρήλθεν ή κούρασις.

Ή ήμερα έκείνη ήτο σπανία τώ όντι Χιά τό | 
κλίμα τής ’Αγγλίας! Αί πεΧιάΧες, οί λόφοι, αί ( 
κοιλάΧες, τά Χάση, ολα ήσαν ώραΐα καί χαροποιά, 
Ή ζωογόνος αύρα τοϋ ’Οκτωβρίου, τά κελαΧήματα 
τών πτηνών, αί άστειότητες, τά Χιηγήματα καί 
οι γέλωτες τών μαθητών εκαμον τήν πρωίαν νά 
περάσή τόσον ευχαρίστως, άστε έξεπλάγημεν ό
ταν έφθάσαμεν εΐς Νορθάμπτον, περί ώραν 124/3 
Χιανύσαντες Χιάστημα 32 μιλιών. Έκεϊ έπροσμέ- 
νομεν νά φάγωμεν, άλλά φαντασθήτε τήν φρίκην 
μας, όταν έμάθομεν ότι ό τηλεγραφητής, όστις έ
στειλε το τηλεγράφημά μας, είχε παραγγείλη νά 
ήναι τό γεύμα έτοιμον είς τάς 2. 45 μ. μ. άντι 
εΐς τάς 12. 45 ! Τί νά κάμωμεν; ό ξενοΧόχος ου- 
τε είχε καν
Χέ Χέν ήΧυνάμεθα νά περιμείνωμεν έως τήν 3 μ. 
μ. ύστερον άπό Χρόμον 32 μιλιών! Ευτυχώς κύ
ριοί τινες έμποροι, οΐτινες ήτοιμάζοντο νά φάγουν 
εΐς άλλο Χωμάτιον, άκούσαντες περί τοϋ λάθους, 
μάς προσεκάλεσαν νά συμφάγωμεν μετ’ αύτών, 
τό όποιον καί εΧέχθημενμέ μεγάλην ευγνωμοσύ
νην ! Έκεϊ μέ εύχάριστον συνομιλίαν παρήλθεν αρ
κετή ώρα, και όταν τούς άπεχαιρετήσαμεν, ήμεθα 
ώσάν παλαιοί φίλοι.

’Αφού έξεκινήσαμεν άπό το Νορθάμπτον ευρο- 
μεν τόσον ανωφερή μέρη καθ’ όΧόν άρκετάς φοράς 
ώστε ήναγκάσθημεν νά καταβώμεν άπό τάς μη
χανάς καί νά άνέλθωμεν πεζή, σύροντες τάςμηχα
νάς μας. Κατελύσαμεν τήν εσπέραν έκείνην εΐς 
Χάρβρο, και τό πρωί έξεκινήσαμεν εις τάς 6*/a 
Χιότι φίλοι τινες μάς έπρόσμενον είς άπόστασιν 15

αρχίσει τας προετοιμασίας του, ημείς
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μιλίων τήν 8 π. μ. Ή πρωία ήτο ομιχλώδης και 
σκοτεινή, εν τούτοις δέν ήργήσαμεν. Εΰρόντες 
τούς φίλους μας εφοδιασμένους καί αυτούς μέ 
ποδήλατα, έξηκολουθήσαμεν τήν πορείαν μας 
τόσον ταχέως, ώστε εσταματήσαμεν έπι μίαν 
ώραν διά νά μή φθάσωμεν εΐς Δάρβεϋ πρό τής 
διωρισμένης ώρας.

Τρία μιλιά 
έ”ζω τής Δάρ
βεϋ μάς συνήν- 
τησεν δ άρχη- 
γόςτοϋ ένΔάρ- 
βεΰ Ποδηλατι
κού Συλλόγου 
και μάς εΐπεν 
οτι δ Σύλλογος 
μάς προετοι - 
μάζει υποδο
χήν καΐ έπίση- 

I μον συνοδείαν, 
ί Τήν 1 ρ. μ. έ- 
! φθάσαμεν εΐς 
= τήν σιδηροδρο
μικήν γέφυραν 
τής Δάρβεϋ,καί 

; έκεΐ μάς έπε ρι
γμένου τά μέλη 
τοϋ Συλλόγου, 
μέ τά ποδήλα
τά των. ’Αμέ
σως παρετά - 
χθησανκαι μάς 

: έσυνώδευσαν 
: διά τών δδών 
τής πόλεως μέ
χρι τοϋ κατα
λύματος μας έν 
πομπή και πα
ρατάξει , ενώ 
είς ΐίλας τάς 

■ δδούς πλήθη 
κόσμου έζητω- 

! κραύγαζαν ύπέρ 
τινες ειχον κάμει ασφαλώς καί ταχέως τάξει- 
διον 138 μιλίων ί Ούτως έληξε μία άπό τάς 
μάλλον εύχαρίστους εκδρομής, εις τάς όποιας 
ποτέ ε”λαβον μέρος.»

Οί τυφλοί ούτοι νέοι μέ τά ποδήλατά των 
πρόκειται νά έπιοκεφθοϋν τήν ε'κθεσιν τών Πα- 

; ριβίων, οπού θά ιδη καί δ κόσμος πόσον ηύρύνθη 
!δ άλλοτε στενός κύκλος τοΰ βίου τών τυφλών.

Λύγοτοστΐνοφ.

τών τυφλών ποδηλατιστών, οϊ-

Ό μέγας ούτος πατήρ τής εκκλησίας ένεν- 
νήθη έν Ταγάστη της Βορείου ’Αφρικής τό 354
μ. X. Ό πατήρ του ήτο ειδωλολάτρης, άλλ* ή; 
μήτηρ του ευσεβής Χριστιανή, καΐ είς αυτήν έχρε-' 

ώστειδΑΰγου- 
στινος τήν α
νατροφήν του, 
ήτις εΐς ολας! 
τάςύς-^ρον πε- · 
ριπετείας του 
δέν έπαυσε νά 
έξασκή μεγά- 
λην επιρροήν; 
επ’ αύτοΰ, |

Εΐς τό σχο- , 
λεϊον δ νεαρός: 
Αυγουστίνος j 
ήγάπα μόνον1 
τά εύκολώτε- 
ρα καΐ τερ
πνότερα— είς 
τάς εμβριθείς ’ 

■ καΐ στριφνάς; 
σπουδάςούδό-Ι 
λως έπεδίδε-' 

ί- το. Ουδέποτε 
δέ έξέμαθε κα
λώς τήν Ελ
ληνικήν,μολο-, 
νότι είχε καΐ 
μνημονικόν ά- 
ριστον καί πο-: 
λύ φιλόδοξος ί 
ήτο. Είς ήλι-Ι 
κίαν 16 έτών 
έπέστρεψεν είς; 
τήν πατρικήν 
στέγην έκ τοΰ 
σχολείου τής 

Μαδαύρας καί ήναγκάσθη νά μένη άεργος έπιέν: 
έτος, ένεκεν έλλείψεως μέσων όπως σπουδάση εΐς 
τήν Καρχηδόνα. Τό έτος αυτό είχε κακίστην| 
επιρροήν εΐς αυτόν. Εύρε κακούς συντρόφους και. 
πολλάκις έκαυχάτο άκόμη διά αμαρτίας, τάς' 
δποίας δέν είχε διαπράξει.

Κατ’ εκείνην τήν εποχήν δ πατήρ του άπέ
θανε καί μόνον διά τής γενναιοδωρίας ένός συμ
πολίτου ήδυνήθη δ Αυγουστίνος νά μεταβή εΐς 
Καρχηδόνα διά τάς σπουδής του. Έκεΐ δυστυ-
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·*ί! γέφυρα τών οτεναγμ.ών.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1889ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ1798

χώς πολλάκις παρεξετράπη τής όδοΰ τής άρετής, 
διδόμενος εΐς ήδονάς καΐ συχνάζων άδιακόπως 
εΐς τά θέατρα.

Έπιστρέψας μετά τό πέρας τών σπουδών του 
εΐς τήν Ταγάστην, έγκατεστάθη εκεί ώ; διδά
σκαλος τής ρητορικής, έπί εννέα έτη. Μετά 
ταΰτα μετφκησεν είς Καρχηδόνα, άλλ1 έκεΐ εύρεν 
οτι τά ήθη τών σπουδαστών εΐχον χειροτερεύσει, 
καί ότι ήτο χειρότερον νά ήναι τις διδάσκαλος 
παρά μαθητής. Έμεινεν όμως εκεί, έως 5του ήτο 
29 έτών, οτε μετέβη εΐς τήν 'Ρώμην, καί έκεϊ- 
θεν εΐς Μιλάνον, οπού διωρίσθη καθηγητής τής 
ρητορικής.

ΤΗτο τφ οντι ευτύχημα διά τόν Αυγουστίνον 
οτι ή Θεία Πρόνοια τόν έφερε ν εΐς Μιλάνον, διότι 
εκεί ηλθεν ύπο την επιρροήν του επισκόπου Αμ
βροσίου, καΐ έπείσθη κατ’ άρχάς μέν νά παραί
τηση πολλάς στρεβλάς δοξασίας, τάς οποίας είχεν 
ώς λ. χ. τον Μανιχαιισμόν, ε’πειτα δέ καϊ νά 
άλλάξη τόν βίον του, μεταννοήσας καΐ πιστεΰ- 
σας πρός σωτηρίαν εις Χριστόν. Τό τελευταϊον 
τούτο ητο το άποτέλεσμα τών λόγων καί συνο
μιλιών δύο ευσεβών φίλων του.

Τό 387 κ. X. ό Αύγουστϊνος έβαπτίσθη εΐς ί 
τον Χριστιανισμόν ύπό τοΰ ’Αμβροσίου καί αμέ
σως έπέστρεψεν εΐς τήν ’Αφρικήν, άφοΰ πρώτον 
έθαψε μετά δακρύων τήν γηραιάν μ,ητέρα του, 
Έδαπάνησε τρία έτη ώς μοναχός, εως δτου διά 
τής δμοφώνου επιθυμίας τών κατοίκων τής Ίπ
πους, έχειροτονήθη έκεΐ ίερεύς. "Ηρχισε νά κη- 
ρύττη, καί τόσον εϋγλώττως, ώστε πολλοί μετε- 
νόησαν καί έπίστευσαν εΐς τόν Χριστόν, κινη- 
Οέντες ύπό τών λόγων του. Μετ’ ολίγον έγένετο 
βοηθάς τοΰ επισκόπου τής Ίππους (τής σημερινής 
Βόνας), όταν δέ άπέθανεν ούτος, αύτός έλαβε 
την θέσιν του και τήν έκράτησε μέχρις ότου ά- 
πέθανεν — διάστημα 35 έτών. Ώς Επίσκοπος, 
όχι μόνον δεν έγεινεν αδρανέστερος, ώς κάμνουν 
οί επίσκοποι την σήμερον, άλλ’ απεναντίας δρα
στηριότερος.

Εκήρυττε καθ’ ε’κάστην καί ενίοτε δίς τής 
ί ημέρας· κατεπολέμει θαρραλέως παν είδος κα
κίας καί αδικίας- έπεσκέπτετο καί παρηγόρει 
τους άσθενεΐς καί τεθλιμμένους· ήτο άσπονδος 

ί εχθρός τής έπιδείξεως εις τε τήν ενδυμασίαν 
και τήν εύσέβειαν. Έδαπάνα πολλάς νυκτερινάς 
ώρας εΐς αελέτην καί συγγραφήν. Είχεν αλλη
λογραφίαν μέ αΰτοκράτορας καί εύπατρίδας, μέ 
νομικούς ιεραποστόλους, καί μέ έπισκοπους είς 
8λα τά μέρη τής οικουμένης.

"Οταν ό Γενσέριχος καί οί Βανδάλοι έφάνησαν 
εις τά παράλια τής βορείου ’Αφρικής, ο Αυγου

στίνος ήρωϊκώς έμεινεν εΐς τήν θέσιν του, άν και 
0λθι οΐ περί αυτόν κληρικοί ήθελον νά φύγωσι. 
Κατά τήν πολιορκίαν τής Ίππους, αύτός ητο το 
μέγα ηθικόν στήριγμα τών κατοίκων. ’Αλλά δέν 
ε”ζησε νά ΐδη τό τέλος· άπέθανε τήν 28 Αΰγού- 
στου 430 μ. X. ήλικίας 76 έτών. Τά λείψανά 
του μετεφέρθησαν ύστερον εΐς 'Ιταλίαν καΐ εΰρί- 
σκονται νΰν εΐς τήν μητρόπολιν τής Παβίας.

Τά διασημότερα τών έργων του είναι «Ή πό
λις τοΰ Θεοΰ», αί «’Εξομολογήσεις» καί οΐ «Λό
γοι.» Συνέγραψεν όμως μέγαν άριθμόν μικρότερων 
συγγραμμάτων, καί ητο δεινός πολεμιστής τών 
διαφόρων αιρέσεων.

Η ΓΕΦΓΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ.

Ή Βενετία, καθώς γνωρίζετε, είναι εκτ.ισμέν)/ !· 
επάνω είς 72 μικρά ν>)βίδια εντός τής &αλάσσης, ί 
είς άπόστασιν 3 — 4 μελιών άπο τήν παραλίάν, 
ζ/ιά τοΰτο οί οδοί της πόλεως δέ ν εΐναι ΐγηρά ’ 
άλλά θάλασσα, καΐ οί άνθρωποι περιφέρονται μέ j 
λέμβους κα! οχι μέ αμάδας ή πεζή. Αί δέ λέμ-' 
βοι των λέγονται γ ό ν δ ο λ σι, κα! είναι ιδιαί
τερου σχήματος, καθώς βλέπετε καΐ εΐς τήν δ- ί 
πισθεν εικόνα.

Ή είκών αύτη παριστάνει μιαν άπό τάς μι- , 
κροτ/ρας δδους, ή όποια όμως είναι πολύ σημαν
τική- ζ/εξιόθεν μέν εΐναι αί μεγάλαι φυλακαΐ 
τής πόλεως, αριστερόθεν δέ τό παλάτιον τών 
Αογών (όντως εκαλούντο άλλοτε οί άρχοντες τής 
Βενετίας), ένοΰνται δέ τά δύο ταΰτα κτίρια διά 
μιας γέφυρας, τήν όποίαν βλέπετε έκεΐ ύψηλά.

fH γέφυρα αντη καλείται ή Γέφυρα τών Στε
ναγμών, διότι δί αύτής έπέρνων οί ατυχείς 
έκεΐνοι, οί όποιοι κατεδικάζοντο ύπό τοΰ άνωτά- 
του δικαστηρίου εντός τοΰ παλατιού, καί μετέ- 
βαινον είς τάς άπέναντι φυλακάς, οπού έγνώρι- 
ξον οί δυστυχείς έκ τών προτ/ρων, οτι πιθανόν 
θά έκρατοϋντο διά βίου. Τω όντι πόσους στε
ναγμούς δέν θά ήκουσεν αύτή ή γέφυρα':

Ή Γέφυρα τών Στεναγμών έκτίσ&η ύπό τοΰ 
’ Αντωνίου Αα Πόντε κατά τό 1589, όταν οδτος 
έκτισε και τάς φυλακάς, αί όποΐαι δύνανται νά 
χωρίσουν 500 καταδίκους. Εννοείται οτι είς τήν 
προκειμένην εικόνα φαίνονται μόνον αί όπί- 
σθιοι πλευρά! και τοΰ παλατιού καΐ τών φυ
λακών. Ή κυρία πρόοοψις άμφοτέρων τών 
κτιρίων, ιδίως όμως τον παλατιού, είναι πολύ 
μεγαλοπρεπέστερα.
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μύρτις.
διήγημα τοϋ πρώτον altoroq ρ. X

ΚΕΦ. Α'.
i __
ί Ό πρωινός ήλιος μόλις έχρύσιζε τήν κορυφήν 
τοϋ Καπιτωλίου καί τό ιερόν τοϋ 'Τψιβρεμέτου 

' Διός, προστάτου θεοΰ τής κοσμοκράτορας 'Ρώ- 
υ.ης, ένω ή πόλις αυτή, μέ τά παλάτια και τά 

: πολυτελή δημόσια κτίριά της, εκειτο ακόμη είς 
τήν σκιάν.

Ό μικρός όμως θόρυβος, δστις ήκούετο φερό- 
μένος ΰπό τής πρωινής αύρας, δέν προήρχετο 
ούτε άπό παλάτια οϋτε άπό ναούς, άλλά μα- 

,κράν τούτων—άπό την άγοράν, οπού εΐσήρχετο 
'συνοδεία άνδρών, γυναικών καί παιδιών διαφό
ρων εθνικοτήτων — Ελλήνων, Βρεττανών, Α’ι-

■ γυπτίων, Μαύρων κτλ.
ΤΗτο συνοδεία ανδραπόδων, μεταβαίνουσα εΐς 

τήν άγοράν. Έπρόκειτο νά γείνη μεγάλη πώλη- 
σις εκείνην τήν ήμέραν, καί πριν δύση ο ήλιος 
πολλοί αδελφοί καί γονείς καί σύζυγοι θά εχω- 
ρίζοντο διά βίου. Έκ τής συνοδείας ήκούοντο 

' άφ’ ενός αί βλασφημίαι τών ανδραπόδων εΐς τάς 
διαφόρους των γλώσσας, άφ’ ετέρου ό κρότος τών 
μαστίγων τών 'Ρωμαίων επιστατών, οϊτινες έκτυ
πων συχνά τούς βραδείς καί τούς δυστροπούντας. 

ί Εΐς τό μέσον τής συνοδείας έβάδιζε παΐς καί 
κοράσιον, κρατούντες άλλήλους άπό τής χειρός, 
ένφ άπό καιροΰ εΐς καιρόν τά δάκρυα επιπτον άπο 
τών οφθαλμών των, και έτρεμον άκούοντες τάς 
βλασφημίας τάς οποίας εννοούν, άν καί αί περισ- 

'σότε-αι ήσαν άκατάληπτοι εΐς αυτούς. Τους εΐχον
■ τοποθετήσει οί κύριοί των εις τό μέσον τής συνο
δείας, διά νά μή τούς έγγίζη ή μάστιξ τοϋ έπι- 

[στάτου καί έλαττωθή ή άξια των- διότι δέν 
ίήσαν κοινά ανδράποδα. Τό κοράσιον έφαίνετο 
| μέν άσθενοϋς κράσεως, άλλά συνάμα εΐχε σημεία 
■εκτάκτου ώραιότητος, δ δέ παΐς, μέ τό λιγυρόν 
ικαί σύμμετρόν του ανάστημα, έδείκνυε σπάνιάν
εύγένειαν ύφους.

Άμφότερς-ι ήσαν ένδεδυμενοι μακρον λινόν χι
τώνα, οστις εδεικνυεν οτι ήσαν 'Ελληνικής κα
ταγωγής· άλλως τε καί αυτό τό ε"ξοχον παρά
στημα τοϋπαιδός εμαρτύρει τήν εθνικότητά του.

Καί έκείνην τήν στιγμήν έκυπτε καί έψυθίριζε 
λόγους παρηγόρους εΐς τό ώτίον τής άδελφής του,

— «θάρρει, Μύρτι μου,» έ'λεγεν, «είμαι σχε
δόν άνήρ καί θά δουλεύσω όπως κερδίσω τήν 
ελευθερίαν μας, πρώτον τήν ΐδικήν σου.και έπειτα 
τήν ΐδικήν μου.»

Άλλ’ ή ιδέα δτι έπρόκειτο πιθανότατα νά j 
χωρισθη μετ’ ολίγον άπό τόν αδελφόν της, έκα- 
μνε την Μύρτιν νά ήναι άπαρηγόρητος.

■— «Τουλάχιστον νά υάς έπώλουν εΐς την ά
γοράν τών ’Αθηνών, Κλεομένη μου, ήμποροΰσε 
κάποιος φίλος νά μάς άγοράση,» έλεγε κλαίουσα.

— «“Ισως καί έδώ εΐς τήν "Ρώμην εύρεθή κά
ποιος νά μάς άγοράση,» άπεκρίθη δ Κλεομένης* 
αλλ’ εύκόλως ε’βλεπέ τις δτι ή λέξις «άχο^άο-η» 
τον έπνιγε όταν τήν έπρόφερε, και οι οφθαλμοί 
του ήστραπτον, δταν έσυλλογίζετο ότι ήτο δού
λος Ή Μύρτις δμως, κατά τήν στιγμήν έκείνην, 
μ.όνον τον μετ’ ολίγον χωρισμόν ήδύνατο νά συλ- 
λογισθή. Ό Κλεομένης ήτο πλέον δ μόνος της 
φίλος καί συγγενής είς τόν κόσμον.

Έπί τέλους εΐσήλθεν ή συνοδεία είς τήν άγο
ράν καί οί δυστυχείς παρετάχθησαν κατά δμά- 
δας άναλόγως τής αξίας των, και έκάθησαν εις 
τάς στοάς έτοιμοι διά τήν έξέτασιν τών άγορα- 
στών. Τά δύο όμως Έλληνόπαιδα έτέθησαν μαζύ 
χωριστά άπό τών άλλων, καί δ επιστάτης άπο- 
τόμως διέταζε τήν μέν Μύρτιν νά τακτοποίηση 
τήν κόμην της, τόν δέ Κλεομένην νά μή έχη 
τόσον άγριον ύφος.

—«Αισθάνομαι όμως άγριος,» άπεκρίθη ό παΐς, | 
«οί νόμοι * ου είναι άδικοι, νά άφήσουν τόν 'Ρω- j 
μαΐον δανειστήν του πατρός μου νά πωλήση ήμας 
διά τό χρέος.»

— «Θά κάμης καλά, παιδί,» εϊπ>ν ό επιστά
της άποτόμως, «νά μή έζετάζης τούς νόμους μας, 
παρά νά ήσαι δσον το δυνατόν ευχαριστη
μένος.»

— «Ευχαριστημένος ! » έπανέλαβεν ό Κλεο
μένης, «έμπορεΐ ό ό'οΰ.Ιος νά ήναι ποτέ ευχαρι
στημένος ;» και στραφείς άπεσφόγγισε τά δάκρυα 
τά όποια άκουσίως τοΰ ήρχοντο είς τούς ο
φθαλμούς,

— «“Εννοια σου, Κλεομένη,» είπεν ή Μύρτις, 
τώρα προσπαθούσα αυτή νά παρηγόρηση τόν 
αδελφόν της, «ή θεά μας Παλλάς Άθηνα δέν 
θά μάς λησμονήση, καΐ πιθανόν νά εύδοκήση 
ώστε νά μή χωρισθώμεν.»

Άλλ’ ό Κλεομένης έσεισε τήν κεφαλήν του 
λυπηρώς. «Ή θεά είναι ώργισμένη εναντίον μας, 
Μύρτι, καί τώρα μάς τιμωρεϊ διά πράγματα, τά 
ύποΐα συνέβησαν πρό πολλών έτών, όταν ήσουν 
νήπιον.»

— «Ποια πράγματα;» ήρώτησεν ή Μύρτις, 
«μήπως ό πατήρ μας δεν ήτο μεταξύ τών εύγε- 
νεστέρων Επικούρειων είς τάς ’Αθήνας;»

— «Έλογίζετο μάλισια καΐ μεταξύτών πλου- 
σιωτέρων.»
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— «Λοιπόν, πρίπίΐ νά είχε και την εύνοιαν 
τών θεών,» είπεν ή Μύοτις.

— «Τότε λοιπόν, ίεν βλέπει;, άίελφοϋλά jxou,» 
είπεν ο Κλεομένης, «ότι άφοΰ ιιόνον οΐ πλούσιοι 
έχουν την εύνοιαν τών θεών χαίρουν» ήφιεϊ; ίέν 
ύυνάριεθα νά την έχοψ.εν, επειδή εψ,εθα πτωχοί;»

— «Ναι— άλλά είπες ότι ^ιά κάτι τί έξωρ- 
(ίσθη η Άθηνα εναντίον ;j.a; ; Είπε [ν.οι, τί είναι 
τοΰτο ;»

—«Έγώ όΐίιος ίέν ήζεύρω άζριβώς τί είναι,» 
άπηντησεν ό Κλεομένης, « άλλ* ή τροφός ριας 
ριοϋ είπε, πρίν φύγωμεν άπό τάς ’Αθήνας, οτι ή 
ριήτηρ ριας <ϊέν ητο άποθαριίνη ζαθώς πάντοτε 
ένθ[*.ίζα^εν, άλλά είχε δυσαρεστήσει την ριεγώ- 
λην μ.ας Άθηνάν.»

«Ή ριήτηρ ριας 1» άνέκραξεν ή Μύρτις, « ώ 
Κλεομένη, ποΰ είναι ή [εήτηρ ριας; ίιότι βεβαίως 
ίέν θά ρέας έπώλονν ώς άνίράποία ίιά τά χρέη 
τοΰ πατρός ρέας, έάν ητο αΰτη πλησίον μας.»

(’ Ακολουθεί)

ΠΟΙΚΙΛΑ

— Τ6 1880 μερικαΐ δεσποινίδες έν Βεροϊίνω ίδρυσαν 
σύλλογον, του όποιου τά μέλη συνεφωνησαν νά μή ύπανδρευ- 
θουν, έάν δέ δέν έφύλαττον τήν συμφωνίαν ταύτην, νά πλη- 
ρωνη έκαστη είς το ταμείων του συλλόγου ποσόν 1250 φράγ I 
Κατ’ αρχάς ό σύλλογος ήτο είς ανθηρών κατάστασιν, καΐ ό 
αριθμός τών μελών ηύξησε μέχρι 31. Αίφνης αϊ δεσποινίδες 
αυτ#( κατελήφθησαν ύπό της μανίας τοΰ νά ύπαν&ρευθοΰ^, 

I και ή μία μετά την άλλην αποχώρησαν, πληρώσασα το πρόσ- 
: τιμόν των. Εφέτος έπΐ τέλους κατά τήν γενικήν συνέλευσήν 
I του συλλόγου, άπέμεινεν 3τ καΐ μόνον μέλος, και αυτή εύρε 
: τάν (δικόν της κύριον διά τοΰ ποσού τών 35,000 φρ., οπερ 
συνηχθη από τά πληρωθέντα πρόστιμα 1 Άπο τό ποσόν τούτο 
η δεσποινίς απεφάσισε νά κράτηση τό ήμισυ, καί νά άπο* 
στείλη τό άλλο ήμισυ εις τά νοσοκομεία του Βερολίνου !

—Πμάκενταν μετ' ολίγον κινητόν θέατρον νά διαπλεύση 
I τον ποταμόν Βόλγαν της 'Ρωσσίας, θά συνίσταται άπό μέγα 
| άτμοπλοιον τ^ΰ Αμερικανικού συστήματος, όπως το περιε- 
γραψαμεν είς τό φύλλον τοΰ Αυγούστου, μέ δωμάτια διά τούς 
υποκριτας, σκηνήν, θέατρον κτλ. θά επισκεφθή δε τάς πό
λεις και τα χωρία οπού δέν υπάρχει διαρκές θέατρον.

*— Ο ίδιοκττή^της τού μεγάλου ξενοδοχείου τήε Ουασιγ- 
κτώνο; έχει μεγάλην ομοιότητα προσώπου πρός ένα διάση
μου Γερουσιαστήν, τών * Ηνωμένων Πολιτειών, τόν στρατη- 

| γον Κας. Κύριός τις εξ άλλης πόλεως φίλος τού ξενοδόχου,
• μιαν έσπέραν φθάσας εις τό ξενοδοχείων και μή ευχαριστηθείς 
ί από τό δωμάτιόν, το όποιον τού Ε&ωκαν, κατήλθεν είς τήν 
. αίθουσαν και ίδών τόν κ. Κάς, τόν έξέλαΰεν ώς τόν ξενοδό- 
| χον, «Βρέ αδελφέ,· τού λέγει, «πρέπει νά μοΰ δώσης δωμά- 
ί τιον εις τό δεύτερον πάτωμα, άλλως θά μαλώσωμεν.» αΚύριε,
• τω λέγει δ Κάς αυστηρώς, «κάμνετε λάθος έγώ είμαι ό 
ί στρατηγό; Κάς» από τό Μίχιγαν!*— /Ο στρατηγός Κάς!*
έψέλλισεν ό άλλος, «συγγνώμην, συγγνώμην, κύριε Στρατηγέ, 

I σας «ξέλαδον διά τόν φίλον μου τόν φίλον μου τόν ξενοδόχου.* 
j *0 στρατηγός έξήλθε του ξενοδοχείου καΐ δ κύριος έστράφη 
I αλλού. Μετ’ δλίγας στιγμάς δ στρατηγός έπανήλθεν, ίτυχε 8« 
πάλιν να τόν ϊδη έκ των όπισθεν δ κύριος εκείνος καΐ έπειδή 
είχε τήν ιδέαν δτι δ στρατηγός εΐχεν έξέλθει, τόν πλησιάζει 
τόν χτυπά φιλοφρόνως είς τόν ωμόν καΐ τού λέγει* «Βρε 

Γϊάννη, £χω ενα άστεγον νά σου *πώ. Ηυρα αυτόν τόν βλακα1 2 3 
τον στρατηγόν Κας, τώρα δά, καΐ ένόμισα πως ήσουν «συ 
καΐ τόν έκατσάδιασα διά τό δωμάτιόν μου !·

ΙΕΡ0ΓΡΛΦΙΚΛ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1» Ποσάκις έκήρυξεν ό Χρίστος εις τήν πατρίδα του ;
2. Πόσοι εκ τών Αποστόλων ’είναι νυμφευμένοι j
3, Πόσον πρεσβυτέρας ήτο ό ’Ιωάννης ό Βαπτιστής του

Χριστού ;

«Κύριε,» αποκρίνεται δ στρατηγός, πλέον αυστηρώς παρα 
πρίν, «πρέπει νά σοΰ *πώ ίίτε και πά^ιν αντάμωσες αυτόν 
τόν βλάκα τόν Κάς I !*

—*Η αύλη τοΰ Πάπα λέγεται δτι περιλαμβάνει?! 160 ά* 
τομα. "Έχει μεταξύ άλλων 20 προσωπικούς ύπηρέτας, 120 
έκκλησιαστικού; τοΰ οΓκου του, 170 ιδιαιτέρους τελετάρχαί, 
6 τελετάρχας, 206 εκτάκτους τελετάρχες, 30 αξιωματικούς 
καΐ §0 φρουρούς τής τιμητικής φρουράς, 14 αξιωματικούς τής 
’ λδετικής φρουρά;, 7 επιτίμου; ιερουργούς, 7 αλλοδαπούς 
επιτίμους ιερουργούς, 20 ιδιαιτέρους γραμματείς, 10 φροντι
στές καΐ 60 θυρωρού^

—*<> μέγας ποιητής τής Αγγλίας Τέννυσον απολαμβάνει 
άπό τά £ργα του εισόδημα περίπου 150,000 φρ* κατ* έτος

—Ό σφνγμΛ^ Είς τό νεογέννητου βρέφος ό
σφυγμός εχει 150 σφύξει; είς τό λεπτόν* εις ηλικίαν ένοί 
έτους 110 εις ήλικίαν δύο έτών, 95* άπό 7 — 14 έτών, 85' 
είς τδν ανεπτυγμένων άνδρα 72* είς τήν γυναΓκα 80. Ό 
σφυγμός αυξάνει όταν πινωμεν θερμά ποτά, και ελαττουταί 
μέ κρύα ποτά/Η διανοητική εργασία ελαττώνει τον σφυγμόν.

— Άνθρωπόφ τι$ έν ’Ιαπωνία έχει συσκευήν, ή οποία, 
ώς ισχυρίζεται αυτός, προειδοποιεί τούς ανθρώπους, όταν 
πρόκειται νά γείνη σεισμός I

—ΤΙ1 Αγγλική Βουλή εσχάτως έψήφισε πράιασιν, κατα- 
κρίνουσαν τήν ΚυΟέρνησιν διότι ενθαρρύνει τήν μέθην εν 
’Ινδία.

-—Κατά- τΑ 1888, έμβολιάσθησαν 583 άτομα κατα το 
σύστημα του Παστέρ, καΐ έξ αυτών άπέθανον μόνον 4. Άπδ 
105 δέ ά<ομαΤ τά δποΐα ier εμδολιάσθησαν άπέθανον 14,

Έν Ιταλία υπάρχουν 12,943 άτομα, άτινα ^χουν γραπτήν 
άδειαν τής Κυβερνήσεως, νά έξασκοΰν τδ επάγγελμα του 
£π·α/?θΐ?ΐ Φυσικά έγένετα εσχάτως πρότασίς είς τήν Ιτα
λικήν Βουλήν, νά καταργηθοΰν αυταΐ αί «δειαι καΐ να συ- 
στηθούν πτωχοκομείον εΐς κάθε δρόμον.

— Εσχάτως άπίθανεν εί; τάς Σανδουϊκάς νήσους ό Πά
τερ Δαμιανός, ό έπικληθεΐς ·>άποστο.1ος τούς 
προύς.Λ Έπειδή εκεί υπάρχουν χιλιάδες λεπρών, τούς είχον 
περιορίσει αί &ρχ#ΐ ει\ μίαν μικράν και απόκεντραν νήσον 
όπου κανείς υγιής άνθρωπος δέν υπάρχει- Άλλ  δ ευσεβής 
ούτος ίερεύς, ευσπλαγχνισθεΐς τήν άθλίαν κατάστασίν τών λε
πρών, άπεφάσισε νά θυσιάση τά κοσμικά του συμφέροντα καΐ 
νά ύπάγη έκεί μεταξύ τών λεπρών, διά νά κηρύττη είς αυ
τούς τδ Ευαγγέλιον τοΰ Χριστού, τοΰτο έσήμαινε έντελή και 
άμετά κλητόν έγκατάλειψιν τοΰ κόσμου. ΈκεΓ έπΐ δεκάδας 
όλας έτών, δ Πάτερ Δαμιανός είργάσθη υπέρ τών ψυχών τών 
ατυχών λεπρών έως όσου εσχάτως δ Κύριος τδν μετεκαλεσεν 
είς τούς ουρανούς, διά νά λάβη τήν ανταμοιβήν τοιαύτης 
αυταπαρνήσεων.

1

τήν τελευταίων του διαθήκην 0 περίφημος ποιη
τής Σαιξπήρος είλιχρινώς καΐ πληρέστατα αποκαλύπτει τας 
θρησκευτιτάς δοξασίας του διά τών έξης εκφραστικών καΐ 
σαφών λέξεων-—«Συνιστώ τήν μέν ψυχήν μου εΐς τας χεΓρας 
τοΰ θί.οΰ, του Πλάστου μου, έλπίζων καΐ αδιστάκτως πι
στεύω*, δια μόνης τής αξιομισθίας τοΰ *1ησοΰ Χρίστου τοΰ 
Κυρίου μου, νά γείνω συμμέτοχος τής αιωνίου ζωής, τό δέ 
σώμα μου είς τήν γή^ έξ ής έπλάσΟη.» Καΐ δμως εύρίσκον- 
ταί τινες μεταξύ μας, οί όποιοι παριστάνουν τόν μέγαν ποιη* 
τήν, ώι; ί,ίζστ ήτ I

—Ε1$ τ4ν δέν θέλει εΐσθας καλόν, καΐ δέν θέλουν
μακρυνθή αί ήμέραι αύτού, αϊτινες παρέρχονται ώς σκιά, 
διότι δέν φο^εΓται από προσώπου του Θεού (Έκκλησ. η 13«)
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