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ΣΑΜΟΑΙ ΙΧΓΈΪΕΟΙ.

Αΐ νήσοι αύται οκτώ τόν Αριθμόν κεΐν- ται εΐς τόν Ειρηνικόν Ωκεανόν, έχουν δέ έκτασιν 200 περίπου τετραγωνικών μι-, λίων. Οί κάτοικοί των έδιδάχθησαν καϊ παρεδέχθησαν τόν χριστιανισμόν ύπό ιεραποστόλων σταλέντων έξ ’Αγγλίας καϊ Σκωτίας [πρό τινων έτών . (Μέχρι πρό μικρού Απετέλουν κρατί- διον ■Ανεξάρτητον. ’Εσχάτως δμωςπε- ριήλθον ύπό τήν προστασίαν τής Γερμανίας, διά τής καθαιρέσεως τού βασιλέως αύτών .Μαλιετόα καϊ τής [ένθρονίσεως τού (Αντιπάλου του Τα- ,μασήση.I "Εν Από τά φυλετικά των ένστικτα χαρακτηριστικά των εΐνε ιήόκνηρία.'Όθεν έχουν καθ’έκάστην χρείαν ^ιεγέρσεως. Οί Σαμοανοϊ δέν φαίνονται δη |κέκτηνται φιλοδοξίαν, ούδέ κεϊν έπιθυμίαν προόδου. 'Όθεν Αποστρέφονται τήν έργα- σιαν. Τί έση πλούτος μεταξύ αύτών εΐνε

:Χαμ.οανή γυνή.

άγνωστον, έάν δέ τις Από τούς πολλούς κατορθώση διά πολλών κόπων ν’άποκτήσμ μικρόν τινα περιουσίαν, άμέσως οί φίλοι του έρχονται καϊ μένουσι μετ’ αύτού εως ού τήν έξαντλήσωσι!Φυσικόν Αποτέλεσμα τού κοινωνικού τούτου εθίμου εΐνε δη τό νά ήναι τις καθαρός εΐς τούς διαλογισμούς του, εΐς τούς λόγους του , καΐ εΐς την ζωήν του ούδέ νά είναι τις Αξιόπιστος εΐς τόν χαρακτήρά του δέν εϊναι πολύ εΰκολον μεταξύ τών Σαμο- ανών. Ό χριστιανισμός έκαμε πολλά πρός Ανύφωσιν τού χαρακτήρας των , άλλ’ Απαιτείται εΐ- σέτι πολύ διά νά μεταπλασθώσιν εΐς νέους Ανθρώπους. Δυστυχώς όμως οί νέοι των προστά- ται, οί Γερμανοί, προωρισμένοι νά ηθικήν καϊ πνευ-δέν φαίνονται δτι εΐνε βελτιώσωσι πολύ τήν ματικήν τών Ανθρώπων έκείνων κατάστα- σιν , όθεν τό πιθανώτερον εΐνε ότι καϊ αύτοί , ώς καϊ αλλαι βάρβαροι φυλαί τής Πολυνησίας, μετ’ όλίγους αιώνας θά
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είς τήν στοών, οπού είχεν αφήσει τά πανέρια καί 
τόν όνον, είδεν ότι κάποιος είχε -κλέψει τό ζωον,. 
άλλ' ούχί τά πανέρια. Έθεσε λοιπόν ταϋτα εΐς 
τό δωμάτιον τών άγορανόμων έκεϊ πλησίον, όπου 
είχεν ί, Δημήτριος φίλον τινά, και άνεχώρησεν 
έσπευσμένως οικαδε. Καθ’ δδήν έσυλλογίζετο ότι 
όλη αυτή ή συμφορά και ή κλοπή τοϋ όνου, τούς 
είχεν έπέλθει. ένεκα τής πρός τούς θεούς ΰβρεώς 

των καί ήρχισε νά τρέμγ) μή
πως τόν εκδικηθούν οί θεοί, 
έπιφίροντες κακόν καί εις τήν 
Μύρτιν. Άπεφάσισβ λοιπόν, 
άμα φθάση εΐς τήν οικίαν, νά 
εξιλεώσω τούς θεούς διά παν
τός δυνατού μέσου.

Άλλαι όμως άσχολίαι τον 
άνέμενον έκεϊ. Ιίλησιάσας εΐς 
τήν οικίαν, είδε τόν όνον βά
σκο ντα ήσύχως παρά τήν όδ όν, 
ώστε ε’νόησεν οτι ό Δημή- 
τριος θά τό είχε φέρει μαζύ 
του’ έσπευσε λοιπόν νά εϊσέλ- 
θη νά μάθη τά καθέκαστα. 
Άλλά μέ έκπληξίν του αντί 
τοΰ Δημητριου, εύρε τόν γέ
ροντα Ναζωραίον κήρυκα , 
καθήμενον εΐς τό μαγειρεϊον. 
Ουτος ητο ωχρός, και τό αί
μα ε’ρρεεν ^άπό τραύμά τι εΐς 
τον δεξιόν του ώμον δστις 
ητο γυμνός, διότι τά ενδύ
ματα του ήσαν κατεσχισμέ- 
να. Έμειδιασεν όμως τόσον 
φιλοφρόνως προς τόν παϊδα, 
ώστε ουτος έλαβε θάρρος και 
άνακούφισιν. Ταυτοχρόνως ει- ’ 
σήλθε καί ό Δημήτριος άπό 
τον κήπον μέ ύφος άνήσυχον, 

«Δέν ειξεύρω τί νά τόν κά
μω, Κλεομένη μου,» ειπεν*

«είναι βαρεως πληγωμένος καί όμως επιμένει νά 
έπιστρέψ^ απόψε είς τήν πόλιν.»

— Ο θεός μου θά μέ προφύλαξη»· ειπεν ό γέ
ρων ήρέμα.

—Ναί, άλλά εκείνοι είναι θηρία αγριαζκαί 
χρειάζονται ξυλοκόπημα δυνατόν, είπεν δ Δη- 
μήτριοςμέ θυμόν,

—ΤΑ, φίλε μου, ό Κύριος Ιησούς, τοϋ όποιου 
είμαι οπαδός, μάς εδωκεν εντολήν, άν μάς ρα- 
πίση τις έπι τήν μίαν σιαγόνα, νά στρέψωμεν 
εΐς αυτόν καί τήν άλλην.

-—Τότε θά σοϋ ραπίσουν καί τάς δύο καί τί

έκλείψωσιν έκ τοΰ προσώπου της γης.Έκτων τριών, εικόνων, αί όποιοι συν- οδεΰουσι τό περί Σαμοανών άρθρον τοΰτο, λ εΐς τήν πρώτην σελίδα παριστάνει γυναίκα Σαμοανήν, ψέρουσαν κεφαλόδεσμον έκ μαργαριτών, και περιδέραιον έξ όστέων ιχθύος καί κοραλλίων, ft δεύτερα Σαμο- ανΐιν κόρην ένδεδνμένην κατά τόν Ευρωπαϊκόν τρόπον, άλλ’ άνυπόδητον! Ή τρΐτη(σελ.
7) αρχηγόν,δστις ήσπάσθη τόν χριστιανισμόν διά της διδασκαλίας χριστιανών νέων σταλέντων έκεϊ έκ ΧαίτηςΉ ιστορία τοΰ έκχρι- στιανισμοΰ τών νήσων τούτων είναι πολΰ ένδια- ψέρονσα. Οΐ πρώτοι ιεραπόστολοι, οΐτινες άπεδι- δάσθησαν εΐς τάς νήσους έκείνας κατά τό 1830, έ' ψονεύθησαν ΰπό τών άγριων. Τοΰτο όμως δέν έμπόδισεν άλλους νά ΰπά- γωσιν έκεϊ. Οήτοι ελαβον καλλιτέραν τών πρώτων υποδοχήν καί κατά μικρόν, τη όοηθεία τοΰ Ύψίστου, κατώρθωσαν νά ψέρωσιν εΐς τόν Χριστόν τοΰς άγριους καί άνθρωποφά- γους έκείνουςάνθρώπους.

—Άντακοκριτής τις μας γράφιι, 
6n δίάζκ τρώγει κρϊμμνα καταλαμ
βάνεται ΰπδ σφοδροί ίλιγγος (λέξιγ- 
γος) και μα< παρακαλεΓνά τΰ είπω- 
(ΐεν κάνΐν ιατρικόν t Τό κάλλιβτον 
ιατρικόν 8ιά τόν φίλον μας τούτον είνε 
«rrtirapaij τριίχωτ !»

MYPTIS.

Λ'ιήγημα τοΰ πρώτον αίώνος p. X.

(Ίδε προηγούμενον ψύλλον.)

Έπΐ τέλους απόσπασμα 'Ρωμαίων στρατιω
τών κατέφθασε καί περιεκύκλωσε τούς μαχομέ- 
νους, προτείνοντες δέ τάς λόγχας των τούς 
προσεκάλεσαν νά διαλυθούν. Οί πλεΐστοι έπαυσαν, 
ολίγοι δέ, οΐτινες έπέμειναν μαχόμενοι, αμέσως 
συνελήφθησαν καί άπήχθησαν εις την φυλακήν, 

Ό Κλεομένης καθ’ όλην αύτήν την ώραν εΐς 
μάτην έζήτει τον κύριόν του’ οτε δε επέστρεψεν

κόρη.
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κραξεν ό Κλεομένης* καί διά τοΰτο έξωρίσθη 
άπό τήν οικογένειαν της καί άπό τάς ’Αθήνας I 
Ώ μήτέρ μου, μήτέρ μου! ποΰ είσαι, νά σοί εϊπω 
καί εγώ, οτι ό Θεός σου θά ηναι είς τό έξης και 
θεός έμοΰ ! Σύ δέ », έπρόσθεσεν Αποτεινόμενος 
πρός τόν κήρυκα, «δέν θά μέ διδάξης νά γνω
ρίσω καί νά λατρεύσω Αυτόν ;»

Οί δύο ηλικιωμένοι είχον ϊδει μέ θαυμασμόν 
τήν ίξαψιν τοϋ Κλεομένους, ήδη όμως ό γέρων 
κηρυξ έγερθείς έθεσε τάς ^εΐράς του έπί τής κε
φαλής τοϋ παιδός καϊ είπε μέ συγκίνησιν «Ή 
ευλογία τοϋ θεοϋ τής μητρός σου άς ήναι μετά 
σου! Αυτός νά σοί δόση πλουσίως τήν χάριν 
Του ! Αυτός νά σέ όδηγή εΐς πάν βήμα τής ζωής 
σου καί νάσέ φέρη τέλος όμοΰ μέ αύτήν, είς τήν 
ζωήν εκείνην όπου δέν υπάρχει δάκρυ ούδέ 
χορισμός !»

Ό Κλεομένης τότε άναβλέψας ήρώτησεν. «Έ- 
γνώριζες λοιπόν τήν μητέρα μου ;»

Ό γέρων άνένευσε· «θά ήτο βεβαίως μία τών 
έν κρυπτφ πιστών τοΰ Κυρίου έν Άθήναις,» είπεν

—-Ούτε λοιπόν ποϋ είναι τώρα δύνασαι νά 
μοί εΐπης ; έξηκολούθησεν ό παΐς βαρύθυμων.

■—Όχι, τέκνον μου, άλλ’ δπου και άν ήναι, 
ό Κύριος βεβαίως είναι μαζύ της.

—Πρέπει νά τήν εΰρω, άπεκρίθη 0 Κλεομέ
νης. « Άλλά δίδαξέ με πρώτον περί τής νέας 
αυτής πίστεως.»

Σχεδόν δι’ όλης τής νυκτός εκείνης, ό γέρων 
κήρυς τούς εξηγεί τό Εΰαγγέλιον—τήν καλήν 
εκείνην αγγελίαν.—του Ίησοΰ Χρίστου,τήν δποίαν 
είχε κηρύξει πρώτος 6 Παύλος έν Άθήναις· οί δέ 
λόγοι του ευρισκον ήχώ είς τάς καρδίας τών προ
θύμων τούτων άκροατών, πρινδέ κοιμηθούν άμφό- 
τεροι έκαμαν τήν άπόφασιν νά ενωθούν μέ τούς 
περιφρονημένους καί διωκομένους Ναζωραίους.

Τά χαράγματα ό κηρυξ ώνεχώρησε, διά νά 
παρουσιασθή εγκαίρως εΐς την άνάκρισιν τοΰ δι- 
οικητοΰ, καί νά συνηγορήσω υπέρ εκείνων τών 
έν Χριστφ αδελφών του, οϊτινες ειχον συλληφθή 
ή κληθή προς άνάκρισιν. Ήρνήθη δέ νά άφήση 
τον Δημήτριον ή τόν Κλεομένην νά τόν συνο
δεύσουν. «Ίσως δέν σάς παρετήρησαν είς τήν συμ
πλοκήν, ώστε θά ήτο ανοησία νά έκτεθήτε τό
σον φανερά μαζύ μου.»

’Ακολουθεί ■

ΐκέρδισες ! άπεκρίθη & Δημήτριος, καί ήρχισε νά 
πλύνη την πληγήν, μεθ’ ό την έδεσε εγχύσας 
ολίγον εκλεκτόν έλαιον, τό όποιον ητο προω- 
ρισμένον διά την λατρείαν τών εφεστίων θεών.

Ό γέρων έμειδίασε παρατηρήσας την χρήσιν 
ταύτην τοϋ ίεροϋ ελαίου, ΐδών δέ συγχρόνως καί 
τά αγάλματα τών θεών έστραμμένα πρός τόν 
τοίχον, είπεν- «’Αδελφέ ριου, βλέπω ότι ήρχισες 
νά άποβάλληςτήν εΐδωλολατρείαν, άλλά ζητείς 
συγχρόνως και τόν μόνον αγαθόν Θεόν ; »

—Ά, πάτερ μου, ζητώ πράγματι τόν άγνω
στον τοϋτον θεόν, καί νομίζω ότι τόν εύρον §ιά 
τών κηρυγμάτων σου, άπεκρίθη ό Δημήτριος 
σοβαρώς.

Ό γέρων τοϋ έθλιψε την χεϊρα λέγων· «Εύ- 
λογημένον τό όνομα τοϋ Κυρίου I τί είναι πληγαί 
και ραβδισμοί έν συγκρίσει πρός τοιαύτην χαράν!»

—-Δεν μένεις μαζύ μας νά μάς διδάξης κάτι 
περισσότερον περί τής νέας ταύτης πίστεως ; Έγώ 
ολίγα μόνον περί αυτής γνωρίζω· μόνον άπεφά- 
σισα νά μη λατρεύσω πλέον τά είδωλα, άλλά 
νά γείνω πιστός οπαίος τοΰ μεγάλου καί άγιου 
τούτου Θεοϋ.

Ό Κλεομένης έξεπλάγη άκούων τούς λόγους 
τούτους τοΰ Δημητρίου, άλλά καί αυτός παρε
κάλεσε τόν γέροντα Χριστιανόν νά μείνη λέγων 
οτι έχει χειρόγραφόν τι, τό όποιον θέλει νά τφ 
δείξη.

Ό παϊς είχεν ήδη μάθει όλίγην άνάγνωσιν, 
ώστε εΐχεν άμυδράν τινα Ιδέαν περί τών περιε
χομένων τοϋ χειρογράφου τούτου· ήθελεν όμως 
νά πληροφορηθϊ) έν λεπτομερείς, διά νά ιννοήση 
τί έγκλημα είχε διαπράξει ή μήτηρ του.

Εΐς τάς ηνωμένας ικεσίας αυτών, ό γέρων 
κηρυξ ένέδωκε, συγκατανεύσας νά μείνη μαζύ 
των την νύκτα εκείνην επρεπεν όμως την έπο- 
μένην πρωίαν νά έπιστρέψη εις τάς ’Αθήνας διά 
νά παρουσιασθή ενώπιον τοΰ 'Ρωμαίου διοικητοϋ, 
διά νά άνακριθή περί τής συμπλοκής. Μετά το 
δεϊπνον, ό Κλεομένης τή) έφερε τό πολύτιμόν του 
χειρόγραφον διά νά λάβη τήν έξήγησιν τών έν 
αύτφ γραφόμενων.

Ό γέρων εκτυλίξας τήν μεμβράνην έκύτταξε 
τήν αρχήν, και τό πρόσωπόν του άνέλαμψεν έκ 
χαράς, καί ήρχισε νά άναγινώσκη μεγαλοφώνως 
τάς καλλιγεγραμμένας γραμμάς* «.. . · . Θέλω 
είσθαι εΐς εσάς Πατήρ καί σείς θέλετε εισθαι εις 
έμέ υιοί καί θυγατέρες, λέγει ό Κύριος τών δυ
νάμεων.............Συμφιλιώθητε μετά τοΰ Θεοϋ...
Έλθετε πρός Με, πάντες οί κοπιώντες καί πε- 
φορτισμένοι καί έγώ θέλω σάς δώσει άνάπαυσιν.»

—Λοιπόν ή μήτηρ μου ήτο Χριστιανή !, άνέ-

— *Ο ΧρεστεανεσμΒς είναι πνεύμα, οΰχΐ φάντασμα. 
“Εχει σώμα, συνάμα Be ααί ψυχήν, 5 στις Βέ παραμελεί" τό 
σώμα, ταχέως μανθάνει Βτι σώμα ίξησβενημΐνον Siv δύναται 
νά ύποβαστάσρ ισχυρόν ψυχήν, ίνφ άπ’ εναντίας οί άμε- 
λοΰντε; την ψυχήν ευρίσκουν 5τι τΒ σώμα Βέν είναι παρά 
πτ&μα !
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Ώμορφη μικρή παιδούλα 
Mt κατάάπρη φορεφά

Έσηκώβη μιάν αύγοΰλα 
Μέ τοΰ Μάϊ τη δροδιά,

υ*Μ J-ι >ν.--Λμ

Τά χεράκια της γεμίζει 
^;>Μόλις, μόλις τά κρατεί,

Άχ κι’ αύτή μοόχομυρίζει 
Σάν λουλούδι ζηλευτή.

Μέ τά/ρόδα, μέ τά κρίνα 
Τρέχει, παίζει τά φαιδρά 

Κι’ εΐν’ άθώα άάν κ* έκεΐνα, 
§άν κ’ έΐίεΐνα δροσερά.

I

Ή. αΟίήότης £ΐς τούς οφθαλμούς.

Είς τόν κήπον μέ τραγούδια 
Καταδαίνει ζωηρά 

Καί όλΰδροάα λουλούδια 
Κόπτει μέ πολλή χαρά. 

Είς τής πλάταις της ριγμένα 
Τά όλόχρνάα μαλλιά 

Παίζουν, παίζουνε λυμένα 
Μέ τής αύρας τά φιλιά.
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Μοιάζει ρόδου μπουμπουκάκι, 

Λουλουδάκι θελκτικό
Τό γλυκό της Στοματάκι 

Τό μικρό, τό παιδικό.

Τό χαμόγελο ποΰ χύνει
Εΐν’ άχτίδα τ’ ούρανοϋ

Καΐ στό πρόσωπό της δείχνει 
Τήν Αγνότητα τού νοΰ.

Καΐ στ’ αθώο μέτωπό της
Στη γλυκειά της τή ματιά 

Φαίνεται ή άθωότης
Ή καθάρια της καρδιά, 

,ΚΡΥΣΤΑΛΛΓΑ ^ζΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

τεμάχια λίθβν πελωρίων διαστάσεων, ώστε α
πορεί rig πώς ήδυνή&ησαν νά μεταφέρουν και 
τοποθετήσουν τοιαντα βάρη είς εποχήν, καθ’ ήν 
έστηρίζοντο εντελώς είς ανθρωπίνους χείρας.-

Καϊ ταΰτα μέν κεΐνται έπϊ της επιφάνειας. I 
Αί άνασκαφαϊ δέ άπεκάλυψαν πολλά καΐ σπου- : 
δαΐα εύρήματα, Άνεκαλύφ&ησαν θάλαμοι κεκα- 
λνμμένοι έσωθεν με έπιγραφάς, έξιστορούσας 
τήν ξωι)ν και τάς πράξεις τών Βασιλέων της 
πόλεως.

Μεταξύ τών έπϊ rijg επιφάνειας ίρειπίων ύ- ί 
πάρχονν δύο πελώριοι μορφαϊ ανθρώπινοι κα- ί 
θ^μεναι αΐτινες εκαλούντο, « ό 'Έν α ρ θ ρ ο g

Ερείπια τών έν Α,ίγύπτω Οηβών.

ΕΡΕΙΠΙΑ ΤίϊΝ ΕΝ ΑΙΓΓΠΤΩι ΘΗΒΩΝ.

Τά ερείπια, άτινα παρίστανται είς τήν προ- 
κειμένην είκόνα, άνεκαλνφδηΰαν παρά τας οχ- 
θας τοϋ ποταμού Νείλον, είς τδ μέρος, τδ 
δποΐον ήδη καλείται Έλ Καριάκ, καϊ τά 
όποια κατέχουσι μεγάλην 'έκτασιν είς άμφο- 
τέρας τάς βχθας, είνε δέ τά έρείπια τής αρχαίας 
μεγαλοπόλεως ®ηβών. Μεταξύ τών ερειπίων 
τούτων τά κνριώτερα εΐνε μία μεγάλη αίθουσα, 
είς ήν άγονοι πνλαι μεγάλαι κεκαλνμμέναι μέ 
έπιγραφάς. Ή αίθουσα αυτή καλείται αίθου
σα τών Β ασ ιλ έ ω ν, καϊ έξ αύτών ό περιη
γητής διά διπλοΰ διαδρόμου έκ πελωρίων στύ
λων ποδών τδ ύψος μεταβαίνει είς ενα ναόν. 
Είς τδ Sv άκρον του ϊσταται οβελίσκος 108 πο
δών τδ ύφος, ένω άλλοι κεΐνται κατά γης. Έκ
τος τών οβελίσκων ύπάρχονν χωΡμένοι είς τήν 
λάσπην τοΰ ποταμού διάφοροι στύλοι, και άλλα

Λί έ μ νω ν, » διότι κατά τούς άρχαίους ιστορι
κούς, όταν δ i^Ztog άνέτελλεν, αί δέ πρώταί 
του άκτΐνες προσέβαλλαν τδ μεγαλείτερον τών 
μνημείων τούτων, τούτο έξέφερεν ήχόν τινα μου
σικόν. Τήν άλή&ειαν τοΰ μνθου τούτου ήΰέ- 
λησα νά δοκιμάσω αυτοπροσώπως, γράφει &γ- 
/Zog rig περιηγητής, 3θεν ^μερθεΐδ ένωρϊς διηυ- 
θΰνθ»)ν πρός τό μέρος, ένΰα ΐσταται δ κολοσ
σός, και έκά&ησα άναμένων τήν άνατολήν τον 
Έλίον. Μόλις δ’ έφάνησαν αί πρώται ακτίνες 
τον, καϊ άμεσως πρδς εκπληξίν μου, ήκούσάη 
βαρύς τις μουσικός ήχος, δστις έφαίνετο έπικν- 
ρών τήν άρχαίαν περί τούτου διήγησιν. Μετ 
ολίγα λεπτά opwg άνεκάλυψα τήν άπάτην, παρα- 
τηρήσας όπισθεν τής κεφαλής τοϋ άγάλματος ”Α- 
ραβά τινα κεκρνμμένον καϊ διά τίνος λίθου κτν- 
πώυτα αύτήν κατά τδ μέρος τόν ώτδς,έξ οτ> δ ήχοςϊ»

'ίϊς φαίνεται δ "Αραψ έκεΐνος έμιμή&η τούς 
άρχαίους ίερείς τοϋ Μέμνωνος, ',οΐτινες κρυπτό
μενοι όπισθεν τοϋ άγάλματος ήπάτων τούς εύπί-
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στους ευλαβείς διά τοΰ τρόπου τούτου. ‘Ακρι
βώς δπως έπρατταν οί ιερείς τοΰ Ποσειδώνος εν 
τή ‘ Ακροπόλει, έν τώ ’ Ερεχΰείω, όπου διϊσχυ- 
ρίζοντο οτι δ Ποσειδων έκτύπησε τόν βράχον διά 
τής Τριαίνης του καϊ έί,ήλΰεν αύτοΰ -ύαλάοιου 
ί’ό'ωρ — έπανελαμβάνετο δε το ίίαϋμα τούτο 
κατ’ έτος ύπό τών ιερέων, οΐτιυες έχοντες Οτίλα- 
μον ’όπισ&εν τοΰ τοίχου, έχεον ΰδωρ όϊά κρύφιας 
τινός οπής είς το μέρος οπού, άς έλεγον, ήσαν 
τά σημεία τής τριαίνης καί επληροϋντο τά κοιλώ 

·μ«τ«, προς θαυμασμόν τ&ν προσκυνητών! Παν- 
I τοΰ και πάντοτε ό άνθρωπος εΐνε ό αυτός—έτοι- 
ίμο§ νά άπατήση άλλους καϊ άκόμη έαυτόν, ίδίως 
είς τά τής θρησκείας'. καί διά τοϋτο βλέπομεν 
είς όλα τά θρησκεύματα τοΰ κόσμου ψευδή θαύ - 
ματα πρός άργυρολογίαν.

Πόσον διάφορον τό Εΰαγγέλιον τοΰ Κ. 1. 
Χρίστον, τό όποιον διδάσκει τήν αλήθειαν και 
παραινεί τους άνθράπους νά άποφεύγωσι τό 
ψευδός καί τήν απάτην καί τήν ύποκρισίαν καί 
τόν δόλον καί τόν φθόνον καί τήν έκδίκηϋιν 
καί νά εύεργετώσι και αυτούς τούς έχθρούς των! 
Τό Εΰαγγέλιον λοιπόν, μικροί μου φίλοι, νά ά- 
ναγινώσκετε καθ’ ίκύστην καί αντό νά έχετε 
άς μέτρον τής πίστεως και τής ζωής σας, έάν 
θέλετε αληθή ευτυχίαν καί έδώ καΐ είς τήν 
αιωνιότητα

Π OS ON ESΤΟΙΧΙΣΕ ΤΟ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ.

Τό 1852 έστάλησαν εξ ’Αγγλίας ιεραπόστο
λοι εΐς την νήσον Άνεΐτην. Οί κάτοικοι ησαν 
άγριοι άνθρωποφάγοι, άλλ' όμως τούς έδέχθησαν 
φιλοφρονώ;. Μετ’ ολίγον έμαθον τήν γλώσσαν 
τών εντοπίων καί ήρχισαν νά τους κηρύττωσι 
τό Εΰαγγέλιον. Ή ιστορία τής αγάπης τοϋ Χρί
στου έμαλάκωσε τάς πεπωρωμένας καρδίας των 
καί ήρχισαν νά μετανοούν και πιστεύουν εΐς τόν 
Χριστόν, τον φίλον τών αμαρτωλών.

Ή πρώτη των δέ παράκλησις πρός τούς ιερα
ποστόλους ήτο νά τυπώσουν τήν Γραφήν εΐς 
τήν γλώσσαν των. Άλλά πώς νά γείνη τοϋτο 
άνευ χρημάτων, ένφ οί άνθρωποι έκεΐνοι δέν ειχον 
λεπτόν, άπεζων δε μόνον έκ τών φυσικών καρ
πών τής νήσου; Ή νήσος των παρήγεν είδος τι 
βολβών, έκ τών όποιων κατασκευάζεται τό α
ραρούτι—άπεφάσισαν λοιπόν νά καλλιεργήσουν 
το προϊόν τοϋτο, νά το πωλ ήσουν εΐς τούς έμπο
ρους, και διά των χρημάτων τούτων νά πλη
ρώσουν διά τήν έκτύπωσιν τής Γραφής εΐς τήν 
γλώσσάν των, I

ΙΟΥΝΙΟΣ 1891

Το πράγμα όμως δέν ήτο τόσον εΰκολον, διότι 
■άπητοϋντο 30,000 δραχ. διά τήν έκτύπωσιν, 
το δέ κατ' ίτος συναγόμενον προϊόν ήτο ολίγον. 
Τοϋτο όμως δέν τους άπήλπισεν, άλλά μετ' εύ- 
σταθείας αληθώς ηρωικής έξηκολοΰθησαν τό έρ- 
γον των, μετά 15 δέ ετών κοπιώδη εργασίαν 
κατόρθωσαν τέλος νά συνάξουν τό άπαιτούμενον 
ποσόν. Ή Βίβλος έξετυπόθη καΐ έστάλη εΐς τήν 
νήσον εκείνην έκ Σκωτίας. Ή άφιξις τοϋ πλοίου 
ήτο συμβάν χαροποιόν δι’ ΐίλην τήν νήσον άρ
χοντες καί λαός—όλοι συνήχθησαν εις τήν παρα
λίαν άναμένοντες τήν άποβίβασιν τών κιβωτίων· 
άτινα περιεϊχον τον θησαυρόν τής καρδίας των. 
Εΐς τήν θέαν τοϋ πρώτου αντιτύπου, τοϋ έξαχ- 
θεντος ίκ τών κιβωτίων, Ολόκληρος δ λαός έξερ- 
ράγη ε’ις δοξολογίαν εΐς τόν θεόν. Πόσον εκστα
τικοί ίκ τής χαρας έγένοντο όσοι έγνώριζον νά 
άναγινώσκουν, όταν ΐγειναν κάτοχοι ενός αντι
τύπου ! Τό έσφιγνον εΐς τούς κόλπους των, τοεφί- 
λουν καί ηύλόγουν τόν Κύριον διά τήν πρός αύ- 
τούς άγάπην του ! Πτωχοί άνθρωποφάγοι ! σεις, 
καί πολλοί άλλοι όμοιοι μέ σάς, θά έγερθήτε εΐς 
τήν ήμέραν τής κρίσεως καί θά κατακρίνετε τούς 
γεννηθέντας καί άνατραφέντας εΐς χριστιανικά; 
χώρας καΐ όνομαζομένους χριστιανούς οτι σείς 
μόλις εϊδετε το φώς τοϋ Ευαγγελίου επισπεύσατε 
εΐς αυτό καί τό ήγαπήσατε, ένφ εκείνοι, τό tl- 
χον καΐ όμως τό περιεφρόνησαν 1

η πιςτις πηγη ειρήνες.

Πόσον άτάραχα είναι τά παιδία μιάς οικογέ
νειας, όταν ήναι πεπεισμένα, δτι έχουν πατέρα 
φιλόστοργον, ίκανόν καί έχοντα ολα τά μέσα 
πρός ΰπεράσπισιν, πρός συντήρησιν καί· πρός 
ευζωίαν των! ’Ο,τι καϊ άν συμβή αποβλέπουν 
πρός αύτόν με έμπιστοσύνην καί αποβάλλουν 
τόν φόβον.

Τό αύτό συμβαίνει καϊ μέ τόν εύσεβή χρι
στιανόν, όστις θεωρεί δλα τά μυστήρια τής 
θείας Προνοίας καϊ δλας τάς άτομικάς θλίψεις 
μέ πλήρη έμπιστοσύνην, ότι ό άπονέμων αύτά 
πράττει όρθ-ώί. "Οταν δύναται νά έπιρρίψη πά
σαν μέριμναν είς τόν Κύριον, τότε είναι ευ
τυχής. Τοϋτο δέ εϊναι Π ίο τις.

"Οταν πτωχός τις αμαρτωλός, έν πλήρει ο- 
ψει τών τρόμων και τής αύστηρότητος τοΰ 
θε/ου νόμου—εν πλήρει δψει τής Ιδίας αύτοΰ 
άμαρτίας καϊ άναξιότητος — έν πλήρει 5ψει τής 
άπέλπιδος καταστάσεώς του, δύναται νά έμπι- 
στεύηται είς τάς ύποσχέσεις τοΰ ®εοΰ διά τοϋ 
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Κυρίου ’ Ιησού Χριότον.—"Οταν δύναται νά Ουν- 
αιοϋάνηται ότι έν τώ αΐματι (τώ δανάτφ) τοϋ 
άρνίου υπάρχει ϋνΟία περϊ αμαρτίας,—όταν δύ
ναται· οντ«) πας vet άφεθή ήδύχιος είς τάς χεί- 
ρας τοϋ Θεοΰ καϊ νά άναμένη και νά προσμενη 
σωτηρίαν, βεβαίως τοϋτο είναι ευτυχία.—Ναί, 
τοϋτο είναι Πΐοτ ις.

"Οταν άν&ρωπός τις έν θλίψει βεβαρημέ
νος με κοπιώδη έργα, τά δποΐα δεν τώ παρέ- 
χονΰιν άνάπαυδιν, δύναται νά προσέλ&η προς 
εκείνον, δστις έπι- 
τρε'πει ταϋτα νά /- 
πέλθουν έπ' αύτδν 
χαί νά φιλήόη τήν 
ράβδον,ήτις τόν τύ
πτει,— όταν δ τοι- 
οΰτορ δύναται νά 
λέγη, ώς δ ψαλμιρ- 
δύς, HΚαι άν με φο- 
νεύης, πάλιν άύλω 
έμπιβτεύεσ&αι είς 
Σε» — ”Οταν δΰ- 
ναται νά έπιβκέπτη- 
ται τδ ταμεΐύν τον 
καί έπι τών γόνα
τών του νά έκχέη 
τήν καρδίαν τον έν 
προσευχή, αριδμών 
τάς θλίψεις τον καί 
ζητών Ουμπά&ειαν 
—όταν δύναται νά 
προΰέρχηται είς τδν 
θρόνον τής χάριτος 
διά παρηγοριάν, άν 
καϊ αί ταραχαί του 
εϊναι ώς χείμαρροι, 
τδ δε ποτήριον τής 
άτνχίας του ώς σκώ-
Αηξ κατατρώγων—"Οταν δύναται τις νά^πράττι; 
ταϋτα, εχει τήν πηγήν τής ευτυχίας τον έν τη 
καρδια του—τήνίκατιν 1 (ΐζίξει πολύ, λοιπού, 
παιδιά μον, νά καλλιεργήτε παιδιό&εν τήν είς 
Θεόν ακλόνητου πίοτιν διά τοΰ Κυρίου ’Ιησού 
Χριστού.

Χαμ.οανώς αρχηγός ίκχριστεανοσΟείφ.

φέρονται περί διαφόρων προσώπων ίν τη ίστορίγ. 
Πάντα ταϋτα όμως υπερβαίνει τό άναφερόμενον 
ύπό αγγλικής εφημερίδας περί σοφού Βραχμάνος 
ζώντος έν Βομβάη φέροντος τό ονομα Ναρά- 
ζεν Μάρταν Σουκχατμέ, Ό άνθρωπος ούτος- εκ
πλήττει τούς περί αΰτον διά τής τεράστιας δια
νοητικής του δυνάμεως, εκτελών ταύτοχρόνως 
τάς έξής εργασίας. Μεθ’ ένας συντρόφου παίζει 
σκάκι (εΐς τα όποιον σχεδόν πάντοτε κερδίζει), 
ταύτοχρόνως δέ χαρτοπαιχτεί μετά δευτέρου, 

ερμηνεύει εΐς τρίτον 
δυσκόλους Σανσκρι
τικούς χρησμούς, α
ριθμεί τούς κόκκους 
σίτου, τούς όποιους 
ρίπτει πρό αύτού 
τέταρτος, καί ταύ
τοχρόνως άκόμη 

εκτελεϊ κατά νουν 
μίαν αριθμητικήν 
πράξιν, οίον υψωσιν 
διψήφιου αριθμού 
εΐς τήν τετάρτην 
δύναμιν, ή ε’ξαγω- 
γήν τής κυβικής 
ρίζης τετραψηφίου 
αριθμού , πολλα
πλασιασμόν δύο 

δωδεκαψηφίων ά- 
ριθμών, ή λύσιν 
πρωτοβαθμίου έξι- 
σώσεως! Ό θαυμά
σιος ούτος άνθρωπος 
ύπολογίζει πυλ υ- 
πλόκους άλγεβρι- 
κάς παραστάσεις, 
άπαιτούσας διά 

τούς συνήθεις μα
θηματικούς εργασίαν πεντάωρον, εντός πέντε λε
πτών, σπανεώτατχ δέ κάμνει λάθος τι μ.ικρόν. 
Ό Σουκχατμέ σκέπτεται κατά παρακίνησιν τοϋ 
διοικητοϋ Βομβάης νά ταξειδεύση εΐς Ευρώπην 
πρός επίδειξιν τής διανοητικής του δυνάμεως. 
Ταϋτα κατά γερμανικήν εφημερίδα.

ΝΟΓΣ ΔΑΙΜΟΝΙΟΣ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΓ ΕΝ ΚΟΝ]ΠΟΑΕ1 ΤΥΠΟΥ,

ΙΙερί τοϋ Καίσαρος άναφίρεται, οτι ύπηγόρευε 
πέντε έπιστολάς συγχρόνως, επίσης δε εκπλη
κτικά παραδείγματα καταμερισμού τής διανοη
τικής εργασίας είς πλείστα συγχρόνως έργα άνα-

Έν Κωνσταντινουπόλει εκδίδονται σήμερον 
50έφημερίδες και περιοδικά, έξ ών 19 καθ’ έκά- 
στην, 3 τρις τής έβδομάδος, 2 δίς τής εβδομά-
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5ος, 17 κα (Η βδομάδα, 3 κατά δεκαονθη[Μρίαν 
καί 6 κατά μήνα.

Έκ τών φύλλων τούτων τά 30, εν οι; αί πλεϊ- 
αται τών καθημερινών εφημερίδων, είναι αολιτι- 
χώ, άν S τίτλος ούτος άρμόζγι είς τάς εφημερίδας 
τής Τουρκίας, 3 ασχολούνται αποκλειστικής εις 
τήν βιομηχανίαν, τό έμπόριον καί τάς τέχνας, 
είναι δέ όργανα τών εμπορικών επιμελητηρίων, 9 
είναι θρησκευτικά και έπιστημονικά.,6 ειδικά διά 
στρατιωτικούς, ιατρούς, νομικούς κλπ. καί 2 δή
θεν σατυρικά. Έκδιδονται δέ 15 εΐς γλώσσαν 
τουρκικήν, 8 είς τήν έλληνικήν, 7 εΐς τήν αρμο
νικήν, 6 είς τήν γαλλικής 4 είς τήν τουρκικήν 
μέ αρμένικούς χαρακτήρας, 1 εις τήν τουρκικήν 
μέ ελληνικούς χαρακτήρας, 2 είς τήν εβραϊκήν, 
1 εΐς τήν άραβικήν, 1 είς τήν Περσικήν, 1 εΐς 
τήν ιταλικήν, 2 εΐς γαλλικήν καί αγγλικήν κατά 
τό ήμισυ καί 2 είς τήν βουλγαρικήν μέ χαρα
κτήρας ρωσσικούς. Άπό τής 20 Σεπτεμβρίου μέ
χρι τοϋ τέλους Νοεμβρίου 1890 έξεδίδετο και 
γερμανική ε’φημερίς μέ λατινικούς χαρακτήρας, 
δ ΤαγΌδρομο? τοϋ καθηγητοϋ 'Ρό-
ζενφελδ, ήτις όμως παρά το πλήθος τών έν Κων- 
σταντινουπόλει Γερμανών καί τήν έξωθεν ϋπο- 
στήριξιν έναυάγησεν ένεκα τοϋ άναλάτου ύφους 
της καί τών άπειρων τυπογραφικών της λαθών.

: ΓΊΟΤΚΙΙ^Υ^-

J
| *Η τών άατέριαν*

ί Όπως όλα τά πράγματα, οΰτω καί οί αστέρες δέν είναι 
| αμετάβλητοι καί αιώνιοι, αλλ’ ΰπόκεινται εις μεταβολάς καί 
I χρόνον. Έχουσιν αρχήν, περίοδον ένεργεία;, ακμήν, παρακ- 
' μην, καί τέλος. Ή αστρονομία διά τών έν χρήσει μέσων δύ- 
ί ναται νά γνωρίση τι περί τής πραγματικής καταστάσεω; καί 
ι τής σχετικής ήλικίας τινών έκ τών αστέρων,
1 Ή ήλικία τών αστέρων κατά τούς αστρονόμους έξαρταται 
έκ της θερμοκρασίας των, ή δέ θερμοκρασία των είναι ύψη- 

i λοτέρα άναλόγως τής υπεροχής των ΐοειδών ακτίνων είς τό 
1 φάσμα.
ί Οί περισσότεροι τών δρατών είς τον γυμνόν οφθαλμόν α« 
' στέρων είναι λευκοί ή γλαυκοειοεϊς, έπομένως εις υψηλήν 
θερμοκρασίαν. Πολλοί όμως μεταξύ τών οποίων καί δ ήαέ- 
τερος ήλιοςεΐσι κίτρινοι ή πορτοκαλλοειίεΐς,οπερ σημαίνει]ότι 
διήλθον ήδη τήν νεανικήν των ήλικίαν. Ένφ άλλοι δεικνύουν 

, διά τοϋ βαθέος πορτοκαλλοειδοΰς ή βαθέος ερυθρού χρώμα, 
τός των ότι ή ήλικία των έχει προχωρήσει ϊτι περαιτέρω.

—Βάναυσος ’Αμερικανίδάς, Πρό έκατόν ετών α,ΐ με
γάλοι πεδιάδες των Ήν. Πολιτειών τής ’Αμερικής έπλημ- 
μύρουν αγρίων Βάναυσων ^Βουβάλων) .’’Ηδη υπολογίζεται ότι 

ι βέν υπάρχουν πλείονες των 2000 ί Τά κυνήγιον χάριν τοϋ 
j δέρματος αυτών πλησιάζει νά έξαλείψν; τό λαμπρόν τούτο ζωον 
|sx του προσώπου τής γής.
1 —Ή Βόλων ία, ή Φλωρεντία καί τά Παρίσια έχουν ήδη 
]τάς μεγίστας συλλογάς άπεξηραμένων φυτών.
j —Πράττε δσεεν όΰνασαι κάλλεσπα. Κατά τινα πα- 
| λαιόν μύθον ολα τά δένδρα τα όποια ησαν εΐς τόν κήπον ένός

βασιλέως ήρχισαννά παραπονοϋνται,Ή δρυς 8τι δέν ϊκαμνεν 
άνθη, ή τριανταφυλλιά ότι δέν ϊκαμνε καρπούς, ή άμπελος 
ότι δέν ήβύνατο νά ισταται όρθια ως τά λοιπά δένδρα, άλλ’ 
ητο ήναγκασμίνη νά ζητή στηρίγματα εις τοίχους ή αλλα 
δένδρα. «Τί ανάγκη νά ΰπάρχωμεν εις τόν κόσμον, ϊλεγον, 
αφοϋ δίν αξίζομεν τίποτε I»

Τότε ό βασιλεύς εϊβεν ένα μικρόν κρίνον άνοίγοντα τά πέ
ταλα του εις τάς ακτίνας τοϋ ήλίου καί τό πρόσωπον αυτοί 
λάμπαν μέ χαράν, και τόν ήρώτησε* «Τί σέ κάμνει, κρίνε 
τόσον χαρουμενον ; σ’Ενόμιζον, άπεκρίθη ό κρίνος, οτι ή με- 
γαλιιότης σου διέταξες νά μέ φυτεύσουν έβώ, ώστε όταν 
έπι σκέπτεσαι τό μέρος τοϋτο νά βλέπν[ς τήνβψιν μου καί να 
οσφραίνεσαι έκτης ευωδίας μου καί νά άγαλλεται^ βασιλική 
σου καρβία. Όθεν πασαν ή^ιέραν προσπαθώ νά ημαι όσον 
δύναμαι ωραιότερος καί νά ευωδιάζω όσον ήμπορώ περισσό
τερον, διά νά έκπληρώ τοιουτοτρόπως τόν σκοπόν σου. ο 
« Εύγε, τέκνον μου, άπεκρίθη ό βασιλεύς, κάμνεις κάλλιστα, 
διότι διά τούτου καί συ είσαι ευτυχή; καί εμέ κάμνει; ευτυ
χή, ένω οί σύντροφοί σου ουτοι είναι μελαγχολία οί καί κατη- 
φεΐς καί μεταδίδουν τήν κατήφειάν των καί εΐς εμέ όσακις 
τούς πλησιάζω.»

—Διά νά ϊδουν οί μικροί καί οί μεγάλοι άναγνώσταί μας 
πόσον μεγάλη ποσότης έπιστολών καί εφημερίδων στίλλεται 
έξ Αμερικής είς Ευρώπην μέ έκαστον ταχυδρομείου, ταυτα 5έ 
είναι δίς καί τρις τής έβδομάδος, άναφέρομεν ίν μόνον παρά
δειγμα. Πρό 4 εβδομάδων έν άπό τά μεγάλα ταχυδρομικά 
ατμοκίνητα, τά έκτελοΰντα τούς μεταξύ τής Νέας 'Υόρκης 
καί ’Αγγλίας πλόας, έφερεν 860 βάκκους ταχυδρομικούς, ζυ
γίζοντας 35 χάννους, ήτοι 340,000 περίπου οκάβας 1 άιά νά 
κερβησουν βέ 20 ώρών χρόνον, αντί νά τούς φέρουν εΐς Λι- 
βερπονλην δια τοϋ αυτόν άτμοπλοίου τούς αποβιβάζουν βες 
τό Κουινστάουν καί έκείθεν στέλλονται είς Λονδίνον διά τοΰ 
σιδηροδρόμου, καί οΰτω ή αλληλογραφία διανέμεται ταχύ- 
τερον. Αυτό θα ειπη οραστηρώτης καί οικονομία χρόνου!

—Εκτίμησες Ταλλευράνδου περί τοϋ Μεγάλου Ναπο- 
λέοντος. «*Ο Ναπολέων, λέγει ό σοφός Γάλλος Τ., ήτο άν
θρωπος προικισμένος μέ ισχυρόν διανοητικήν βύναμιν, αλλά 
δέν ηννόει την αληθή δόξαν. Ή ηθική του ισχύς ητο ιτη.ίύ 
μιχρά, ή κάλλιον εΐπεΐν ριηό/ν. ΤΗτο ανίκανος νά άπολαμ- 
βάν^ ευτυχίαν μέ μετριότητα καί νά φέρη τήν δυστυχίαν 
μέ αξιοπρέπειαν, επειδή βέ έστερεΐτο ηθικής βυνάμεως, έγέ- 
νετο πρόξενος τής καταστροφής τής Ευρώπης καί έαυτοΰΙ»

— ΟΕ μέγιστοι νέες τής ανθρωπότητες μαρτυρούν 8τι ή 
σκέψις, τα αισθήματα καί αί πράξιις έκαστον ανθρώπου βρί
ζονται καί κυβερνώ νται υπό του 5,τι είναι ό άνθρωπος. Ό 
ψεύστης βέν δύναταινά εχη πραγματικήν ιδέαν τής αλήθειας. Ο 
ποταπός βέν δΰναται νά ίχη πείραν τής αρετής.Ό κακός δέν 
βύναται νά πράττη όρθώς. Άλλ’ ένω πράττουσιν 3,τι είναι, 
οΰχ ηττον είναι αληθές οτι τείνουσιν εΐς τό νά γείνωσιν ο,τι 
πράττουσιν. Ύπάρχουσι δε πολλοί, οί όποιο: βέβαιουν ότι ή 
σκέψις έπηρεάζεται ύπό τής· ζωής περισσότερον παρ’ οτι επη
ρεάζεται ή ζωή ύπό τής σκέψεως. ’Ημείς όμως νομίζομεν 
ότι ή σκέψις καί ή ζωή επηρεάζονται άμοιβαίως.

—ΤΑ βαθΰτατον ανθρακωρυχείων εν τω κόσμιρ είναι τό 
τοϋ 'Αγίου Άνδρέου τοϋ Πουσεριέρ έν Γαλλία,τα όποιον δί
δει κατ’ έτος 300,000 τόνους γαιάνθρακας. Τό ανθρακωρυ
χείου τοϋτο εκμεταλλεύεται δια δύο πήγα6ίων τοϋ ένός 2532 
του β’ έτέρου 3082 ποδών τό βάθος· τό δεύτερον τοϋτο πη- 
γάδιον βαθυνεται ήβη, ώστε θα φθάση μέχρι 4000 ποδών τό 
βάθος

—-ΟΙ μικροί συ.δρομμηταί μας δύναντα: νά παραγάγουν 
ςρυσσαλίδας δυο ποδών την διάμετρον έξόχου λαμπρότητας, 
εάν μίξωσιν ολίγην σόδαν μετά γλυκερίνης. Αΐ φυσσαλίδες 
αύται υποκάτω ύαλίνου κώδωνος τιθέμενα: δύνανται νά δια
τηρηθούν 48 ώρας!

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ EPUTHSE1S.

t. Πότε οί Ίσραηλΐται διηρίθησαν εΐς δύω βασίλεια ;
2. 'Τπό τίνος ήχμαλωτίσθησαν οί τοϋ βασιλείου τοΰ Ισραήλ;
3. "Υπο τίνος δέ οί άποτελοΰντες τό βασίλειον τοΰ ’Ιούδα;
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