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Τό παράξενου πτηνόν,τόείς τήν προκειμένην 
εικόνα παριότανόμενον είναι αύτόχθον τής Βο
ρείου Αμερικής, συχνάζει δέ καί 
κατοικεί είς τά μάλλον άπρόόι- 
τα δάΟη τά έκ κυπαρίσσων καί 
έλάτων τά όποϊα φύονται είς τά 
βαλτώδη μέρη της χώρας έκεί- 
νης. Έχει φωνήν όξεϊαν όμοιά- 
ζουάαν τον ήχον σάλπιγγος καί 
τρέφεται άποκλειάτικώς , άπό 
άκώληκας καί έντομα, τά όποια 
εύρίάκονται έν άφθονίμ είς τούς 
κορμούς τών ξηρών καί σηπομέ- 
νων κορμών των παν αρχαίων 
έκείνων δένδρων, έκ τών οποίων 
συνίστανται τά δάση έκεϊνα. Τό 
ράμφος τον είναι τόσον όξύ καί 
τόσον ισχυρόν, ώστε δύναται νά 
διαπεράσμ καί αύτά τά σκληρό
τατα ξύλα· τοιουτοτρόπως κα
τορθώνει νά φθάσμ μέχρι τοϋ μέ
ρους δπου τά έντομα καί οί σκώ- 
ληκες ένδιαιτώνται καί νά τά 
καταοροχθίζμ. Εΐναι δέ πολύ ά- 
δηφάγον καί άδιακόπως περί 
τρέχει τούς κορμούς καί τούς 
κλάδους τών δένδρων κρατού
μενον έπ’ αύτών διά τών Αγκι
στροειδών όνύχων τών ποδών 
του. 'Οχι μόνον ή έξημέρωσις, 
άλλα καί αυτή ή συντήρηόις αύ- 
τοΰ εΐναι δυόκολωτάτη. Διά τού
το δέν εύρίοκεται ζών είς κανέν 
τών μουσείων τής Εύρώπης ή 
’Αμερικής.

ΑΙ ΠΑΤΑΤΑΙ.

Λ ρυοκολάπτης

Αί πατάται εΐναι φυτόν αύτόχθον της Χιλής, 
μετεκομίσθη δέ είς την Εύρώπην, ώς καί ή φραγ- 
κοόνκέα, ύπό τών 'Ισπανών.

Κατά τον 17” αίωνα μ. Χριστόν αί πατάται 
ήόαν πολύ σπάνιαι έν Εύρώπμ. Τό 1662 επιτρο
πή τις της Βασιλικής 'Εταιρίας έν Άγγλίμ προέ- 
τρεφε πάντα τά μέλη αύτής, τά έχοντα γαίας, 
νά φυτεύάωάι πατάτας καί νά παροτρύνωόι τους 
φίλους των νά πράξωδι τό αύτό, διά νά άνακου- 

φίάωσιν οϋτω τούς πάάχοντας 
ύπό τής σιτοδείας.

’Επί πολλά έτη έπεκράτηόε 
πρόληψις ότι αί πατάται Λδαν 
δηλητηριώδεις καί έπομένως έ· 
πικνίδυνοι πρός τροφήν.

Τό 1738 ό πρώτος άγρός, δότις 
έφυτεύθη μέ πατάτας ήτο είς 
τάς χθαμαλός γαίας τής_ Σκω
τίας . Ή καλλιέργεια αύτών είς 
τάς ’Ινδίας, τήν Βεγγάλην, τήν 
Κίναν καί τήν Αύστραλίαν είσή- 
χθη ύπό τών 'Ολλανδών,

Αί πατάται χρησιμεύουν κυ
ρίως πρός τροφήν, έπειτα πρός 
κατασκευήν Αμύλου. Έκ τών 
κλώνων τών φύλλων τοϋ φυτού 
έξάγεται ναρκωτικόν τι.

Αί πατάται προσδάλλοντια ύπό 
άσθενείας τινός προερχομένης έκ 
τής παρουσίας είδους τίνος μύ
κητας δστις αύξάνει τήν ποσό
τητα τού ύδατος καί ελαττώνει 
τήν τοΰ Αμύλου, μεταβάλλει δέ 
καί τήν ποιότητα αύτών, ώστε 
καθίστανται Ακατάλληλοι πρός 
τροφήν·

—Ό διάσημος Καίηγητης τής Α
στρονομίας έν τω Κολεγίω του Πρίνστον 
έρωτηήίς πιρί τοΰ μςγάλου Λυχςίου 
τηλεσκοπίου έν Καλι^ορνία, απίχρίβη 
ότι δι’αΰτοϋ άνίκαλύφθησαν μέχρι τβΰδι 
100 έκατομμύρια αστέρων, ίχ αστός 
των δποίων είναι ήλιος μέ το πλανητι- 

Τό τηλεσχύπιον τούτο κάμνει ορατούςχίν του σύστημα. ,
αστέρας, οί όποιοι δια να χατασταθοΰι Ορατοί ιίς τύν γυ
μνόν οφβαλμΐν ανάγκη να αΰ&ήαονν κατα το μίγεβος 30·,00& 
φοράς [
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ΜΥΡΤΙΣ!·

διήγημα τον πρώτον aiatroc μ. X.
|*Wl προηγούμενοι ψύλλον.}

Οΐ δύο φίλοι, άφοΰ έτακτοποίησαν τά οικι
ακά, καϊ έπεμελήθησαν τάς αιγας, άνεχώρησαν 
καί αυτοί είς την αγοράν. Ειχον δμως άμφό- 
τεροι μεγάλην περιέργειαν νά μάθουν πώς θά 
άποβή ή άνάκρισις. Διά τοΰτο, εναντίον της πα
ραγγελίας τοϋ ζήρυκος, ό Δημήτριος άνεχώρησεν 
άφοΰ έτακτοποιήθησαν τά ΰπωρικά, καί χωθείς 
είς τό πλήθος, τό όποιον έπήγαινε νά άκούση την 
άνάκρισιν, εΐσήλθεν οΰτως είς τό πραιτώριον χωρίς 
νά άναγνωρισθή ύπ’ οΰδενός, ώς λαβών μέρος 
είς τήν συμπλοκήν καί βοηθήσας πολλούς τών 
Ναζωραίων νά διαφΰγουν τούς εχθρούς των.

Είς τήν άνάκρισιν φυσικά υπήρχε μεγάλη σύγ
χυσες εΐς τάς μαρτυρίας περί τής άρχής τής 
συμπλοκής, πάντες δμως ήσαν σύμφωνοι δτι έπρό- 
κέιτο περί θρησκευτικόν ζητήματος, πολλοί δε 
Αθηναίοι κατέθεσαν δτι οι Ναζωραίοι οΰτοι 
ήσαν οπαδοί Παύλου τινός, δστις εϊχεν εισαγά
γει ενα νέον Θεόν εις τάς Αθήνας πρό δέκα πε
ρίπου ετών, άνευ τής άδειας τής Γερουσίας. Οί 
’Ιουδαίοι δμως ήσαν πολύ δριμύτεροι είς τάς 
μαρτυρίας των.σΑΰτοί οΐ άθλιοι καί βλάσφημοι», 
εϊπον, «ησαν οπαδοί αποστάτου τινός, δστις ενε- 
φάνη είς τήν Ίουδαίαν καί άν και άπέθανεν οίκ- 
τρόν θάνατον κακούργου, οί οπαδοί του
ρίζονται δτι άνέστη εκ νεκρών και έγεινε βασι
λεύς του σύμπαντος, άρνούμενοι οΰτως τήν κυ
ριαρχίαν τοϋ Αύτοκράτορος».

Ό διοικητής ήπόρησε τί ειχον νά κάμουν 
δλα αύτά μέ τόν Αύτοκράτορα, έπί τέλους δέ 
είπε' «Μοΐ φαίνεται, ω ’Αθηναίοι καί Ιουδαίοι, 
οτι δέν εννοείτε τούς νόμους τής 'Ρώμης, ΰφ’ οΰς 
κυβερνάται ή επαρχία αΰτη. Έκαστον έθνος ε’χει 
τούς θεούς του, ολοι έχουν τό δικαίωμα νά προσκυ
νούν εκείνους τους όποιους θέλουν. Σείς οί ’Ιου
δαίοι έχετε τόν Θεόν σας, τόν Ίεχοβά, καί τον 
προσκυνεϊτε άκωλύτως- άρα καί οί Ναζωραίοι 
οΰτοι έχουν τό δικαίωμα νά προσκυνούν τόν Ίη- 
σοϋν των, άρκεϊ νά αναγνωρίζουν τόν Αύτοκρά
τορα ώς κεφαλήν τοϋ Κράτους.»

—Άλλά δενάρκοϋνται εΐς τοΰτο, άλλ’ ύβρί- 
ζουν τούς άλλους θεούς, άποκαλοϋντες αύτούς 
δαίμονας καί είδωλα, καί άξιοϋντες νά επιβάλ
λουν τόν ιδικόν των Θεόν είς δλα τά έθνη »

—Όχι δά, δέν πιστεύω νά ήναι τόσον αλα
ζόνες», εϊπεν ό διοικητής μειδιών, βαρυνθείς τήν 
συζήτησιν καϊ θέλων νά συμβιβάση τήν ΰπόθε-

δύ'σχυ-

I σιν. Τινές δμως τών Χριστιανών, καί μάλιστα 0 
κήρυξ, άνέπτυξαν τότε τήν υπεροχήν τοϋ Θεοϋ. 
των ύπέρ πάντας τούς θεούς τής γής, καί οί ’Ι
ουδαίοι ήρχισαν πάλιν νά θορυβούν. Τότε ό δι
οικητής διεταξεν δλους νά σιωπήσουν, καί άφοΰ 
τούς έπέπληζεν δλους αΰστηρώς, τούς άπέλυσε 
μέ τήν διαβεβαίωση» δτι άν διαταράξουν πάλιν 
τήν δημοσίαν τάξιν, θά τούς τιμωρήση δλους 
βαρύτατα. Ουτω διελύθη τό πλήθος, τών μέν 
Χριστιανών έπαινούντων τήν άνεήιθρησκεΐαν, τοΰ 
διοικητοΰ, τών δέ ’Ιουδαίων γογγυζόντων εναν
τίον του, διότι ε’διδεν ενθάρρυνση» εΐς τήν νεαν 
ταύτην αΐρεσιν.

ΚΕΦ. ΪΖ'.

Ή Ξανθίππη έπανήλθεν έκ Κορίνθου άπρα
κτος καί κουρασμένη* τής έφαίνετο, εϊπεν, ώσάν 
οί θεοί πάντες ήσαν ενάντιοι είς τό πράγμα 
τούτο, Ό Κλεομένης μόνος ητο έν'τή οικία δταν 
αΰτη έπέστρεψε καί τήν έβοήθησε νά καταβι- 
βάση τά ολίγα πράγματα, άτινα έφερε μαζύ της 
έκ Κορίνθου, έκείνη δέ είσήλθεν εις τήν οικίαν 
άμέσως. Άλλ* αίφνης έρρηξε κραυγήν φρίκης, 
δταν είδε τά άγάλματα τών θεών έστραμμένα 
πρό τόν τοίχον. Ό Κλεομένης, δστις έζεφόρτωνε 
τήν ήμίονον, έδραμε νά ϊδη τί τρέχει.

— Ποιος, ποιος έτόλμησε νά καμη τούτο; 
έτραύλισεν ή Ξανθίππη, βραχνή εκ τοΰ φόβου 
καϊ τής συγκινήσεως.

Ό Κλεομένης έδίστασε, διότι δίν ήξευρεν άν 
ό Δημήτριος θά ήθελε νά φανερώση είς αύτήν 
άμέσως τήν αλλαγήν τών φρονημάτων του· τέ
λος δέ είπε' «Ξανθίππη μου, ή μήτηρ μου, δέν 
έ πίστευεν αύτούς τούς θεούς !»

—Ή μήτηρ σου I καϊ ποιος σοί τό εϊπεν αύ
τό ; ήρώτησεν έκείνη άποτόμως. « Μήπως μέ 
ήκολούθησες κρυφίως είς τήν Κόρινθον,- και έκεϊ 
έσταμάτησε, διότι δέν τοϋ εϊχεν εϊπεϊ δτι δέν 
ΰπήγεν εΐς Κόρινθον χάριν τής Μύρτιδος μόνον.

—Όχι, άλλ’ έμαθα νά άναγινώσκω καί τό 
χειρόγραφον εκείνο ήτο διδαχή περί τοΰ θεού 
τών χριστιανών, εϊπεν ό Κλεομένης.

—Και οΐ θεοί ώργίσθησαν καί διά τούτο 
έστρεψαν τό πρόσωπον των άπό ένα δ όποιος 
έτόλμησε νά άναγνώση τοιαύτας βλασφημίας !», 
είπεν ή Ξανθίππη.

Ό Κλεομένης δέν ήδύνατο νά γελάση. — «Όχι 
δά, καλή μου Ξανθίππη, έγώ τούς έγύρισα έτσι, 
διά νά ϊδω άν ήμπόρουν πάλιν νά γυρίσουν μό
νοι των !»

Ή Ξανθίππη άπό τήν ταραχήν της δέν ή- 
ζευρε πώς νά άπαντήση, καί άπεσύρθη εΐς τόν
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κοιτώνα της. Όταν δέ έπέστρεψεν δ Δημήτριος 
τόν έπέπληξεν αύστηρώς, διότι δέν είχε πρόσεξε* 
τόν Κλεομένην, ώστε νά μή κώμη τοιαϋτα βλά
σφημα πράγματα κατά τών θεών.

— ’Απεναντίας μάλιστα, έγώ τούς έγύρισα, 
άπεκρίθη δ Δημήτριος, μέ θάρρος.

—Σύ ! -ή Ξανθίππη ήδη ήρχισε νά κλαίη καϊ 
νά οδύρεται, και συγχρόνως νά έλέγχη δριμύ- 
τατα την ασέβειαν τοϋ συζύγου της. Ό δυστυ
χής Δημήτριος, οστις ήγάπα πολύ τήν σύζυγόν 
του, δυσκόλως συνεκράτησε τόν εαυτόν του άπό 
τοϋ νά τρεζη άμέσως νά θυμιάση εΐς τούς θεούς, 
διά νά τήν ευχαρίστηση. Ή σταθερά του όμως 
πεποίθησις εΐς τον νέον του θεόν τόν ένίσχυσεν, 
ώστε νά μή κάμη τοιαύτην όπισθοδρομίαν.

Έπϊ τέλους έσυμβιβάσθη κάπως ή ύπόθεσις, 
Ό Δημήτριος συγκατένευσε νά μένουν τά αγάλ
ματα εΐς τήν συνήθη θέσιν των, άλλ' ώφειλεν 
άφ' ετέρου ή Ξανθίππη νά μή τά προσκυνή έπι 
παρουσίφ του, νά άφήση δέ καϊ αύτόν έλεύθε— 
θέρον νά υπηρέτηση τόν ίδικόν του Θεόν. Άλλ’ 
ήτο φανερόν ότι μέ τοιαύτην κατάστασιν δέν θά 
υπήρχε πλέον ειρήνη και εΰχαρίστησις εΐς τήν μι- 
κράν ταύτην οικογένειαν. Ή Ξανθίππη έξηκο- 
λούθει νά κάμνη τάς συνήθεις της καθηαερινάς 
έργασίας, άλλ’ ούχϊ μέ τήν προτέραν της ευθυ
μίαν. Έφαίνετο διαρκώς λυπημένη και σιωπηλή, 
ώσεϊ έπερίμενε κατά πάσαν στιγμήν νά έπέλθη 
καμμία μεγάλη συμφορά εϊς αυτούς, έ'νεκα τής 
άσεβείας τοϋ συζύγου της. Ό Δημήτριος άφ’ ε
τέρου ήδη έζήτει είπερ ποτέ νά εΰχαριστήση 
τήν σύζυγόν του- τής έφερε καθ’ έκάστην κάτι 
τι άπό τήν αγοράν, και αύτή τό έδεχετο πάν
τοτε εΰμενώς· άλλ’ ευκόλως έβλεπε τις Οτι μία 
σπονδή έκ μέρους τοϋ Δημητρίου πρός τό άγαλμα 
τής Δήμητρος ή τοϋ Πανός, θά τήν ευχαριστεί 
ύπέρ παν άλλο.

Καϊ οΰτως αΐ ήμέραι καϊ αί εβδομάδες πα- 
ρήρχοντο, & Κλεομένης συνώδευε καθ’ έκάστην 
τόν Δημήτριον εΐς τήν αγοράν, καΐ άμφότεροι 
ήκροάζοντο έπί όλίγην ώραν περί τήν μεσημ
βρίαν τό κήρυγμα παρά τήν Πύλην τής άγοράς.

Οί ’Ιουδαίοι δέν ειχον φανή πολύ, άπό τής 
ήμίρας τής συμπλοκής, έως ότου μίαν πρωίαν, 
προσήλθον άρκετοι έξ αύτών είς τήν αγοράν καί 
έτοποθετήθησαν οΰτω πως, ώστε δ Δημήτριος 
ένόησεν Οτι έπρόκειτο πάλιν νά κάμουν ταραχήν.

Ακολουθεί.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩ.Ν ΤΖΑΡΠΝ

—Ό αχρείο; δνβρωπος, ή καχότροπος άνθρωπος περίπα
τε ί-μέ στόμα διεστραμμένον. (Παροιμιών r'. 12.)

Οί Τσάροι, ήτοι αύτοκράτορτι; τής· 'Ρωσσίας’, 
στέφονται είς τόν Λ-ίητροπολιτικόν ναόν τής 
*δναλήψεως έν Μόοχα, άλλά βαπτίζονται καϊ 
νυμφεύονται sig άλλον ναόν, τον τον Εύαγγελι- 
ομοϋ.'Ο ναός ούτο§ είναι κτίριον μικρόν, άλλ’έχει 
εννέα χρνόοϋς κουμπέδερ, Ή πρώτη r Ρωοβική 
έκκληΰία είχε μόνον ενα κουμπέν, άλλά μέ τόν 
καιρόν ό κονμπές έλαβε δογματικήν σημασίαν. 
ζ/ύο κονμπέδες νπετίδετο οτι παρίστανον τήν 
&είαν καί τήν ά ν & ρώ π ι ν ο ν φύσιντοϋ 
Χρίστου—τρεις τήν Τριάδα—πέντε τόν 
Σω τ ήρα καϊ τέσσαρες τονς τέσσαρα? £ύ- 
α γ γελιστά ς—επτά τά μνστήρ ι α—έννέα 
τάς ουρανίους τάζεις, δεκατρείς τόν Χρίστον καΐ 
τονς 13 αποστόλου.? του ! Τινές τών εκκλησιών 
είχον έως 30 κουμπέδε?·—άπαντες δέ έκέκτηντο 
δογματικήν σημασίαν.

"Οταν τό Πατριαρχεΐον ίδρυση έν Μόσχα τό \ 
1589 δ άρι&μός τ&ν κουμπέδων ώρίσθν/ διά νό- | 
μου είς π έ ν τε, ώς δ όρίΐόδοξο? άρι&μός. Έν- j 
νοείται δτι είς τονς ήδη ύπάρχοντα? επετράπη 
νά μένωσιν όπως είχον.

Ή είσοδος είς τήν έκκλησίαν γίνεται διά κλί
μακας σκεπαστήν, άμουση? είς τδν κύριον πύρ
γον, έπι τοΰ όποιον ϋπάρχονσι δυο εικόνες— 
μία ή τοΰ δντρωτον καί ή άλλη ή τον διαβό
λου. 'Η πάροδος ή φέρονσα πρός τήν Μητρό- 
πολιν φέρει έσωθεν τοιχογραφίας διάσημων' 
έδνικών συγγραφέων, ώς λ. χ. τον 'Ομήρου/ 
τοΰ Θονκνδίδον, τον Πλάτωνος καί τοΰΠν&α-' 
μόρου. Τό έδαφο? είναι έξ αχάτου καϊ ίάσπιδος,1 
κρέμανται δέ άπό τής οροφής διά χρυσών «λύ
σεων πολλαΐ λυχνίαι φέρονσαι μαργαρίτας.

Έκτος τούτων είναι έκτε&ειμέναι δύο περί
φημοι εικόνες—μία τον Σωτήρος, ή δ’ άλλη 
«τής Παρδένον τον δόνν, ήτις έφέρετο ώ? ση·1 
μαία ύπδ τοΰ δημητρίου κατά τήν περίφημου” 
μάχην τον Καλικάβο τό 1380, όταν οί'Ρ&σσοι 
άπέρριήιαν τόν ζνγόν τών Μογγόλων. και έστά- . 
δησαν έκ νέου νικηταϊ τό 1591, όταν δ Βόρις 
Γκοδοννόφ, έπολέμησε κατά τοΰ Χάνου τής 
Κριμαίας ύπδ τά τείχη τής Μόσχας.

Οί Γάλλοι έζέλαβον τήν εικόνα ταύτην ώ? 
κεχρνσωμένον χαλκόν καϊ διά τοΰτο δεν τήν 
έπήραν' ήνοιζαν μόνον τδ χρυσοΰν πλαίσιον 
(κορνίζαν), άλλ'ή Παρθένος λέγεται ότι έκτυπη - 
σεν αύτούς μέ τύφλωσιν καϊ διά τοΰτο ήπατή- 
^ησαν Τό συντετριμένον πλαίσιον δείκνυται 
σήμερον πρός άπόδειζιν τοϋ θαύματος, όπερ {
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δ'ιεφΰλαξευ επίσης καί του χροσοϋν σταυρόν, τοΰ 
μεσαίου κουμπί! Ακολουθεί.

Ο ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΠΠΕΓΣ TOP.

ί Μιά φορά και ένα καιρό μιά μαϊμού έσνμφώ- 
ίνηόε μέ ένα Αγριόχοιρον ύπό τούς έξής ορούς : 
Ή μαϊμού νά άναδαίνμ είς μίαν μηλιάν καΐ νά 
όίπτη κάτω είς τόν χοίρον 10 μήλα κάθε φοράν, 
ό δέ χοίρος νά άφίνμ τήν μαϊμού νά τόν καοδα- 
λικεήμ καί νά τόν περιφέρμ έπΐ μίαν ώραν εΐς Βν 
άνοικτόν μέρος.

ΙΟΎΛΙΟΣ, 1891 
γεμάτη μέ χονδρά σκάγια, καΐ άλοΐμονον άν μέ 
εύρμ έπάνω ότή μηλιά τον νά σον ρίπτω μήλα, 
θά μ’ άφήσιι ατό τόπο ! Προχθές τό βράδυ, τόν 
ήκουάα νά φοδερίζμ τά παιοια τού σχολείου καί 
νά τούς δείχνμ τήν καραμπίνα καΐ νά τούς λέγμ 
πώς θά γεμίόμ τήν ράχη τον μέ σκάγια καΐ η 
καρδιά μου έχτύπα οαν τον λαγόν ! "Ολα αυτά 
δέν τά βάζεις είς λογαριασμόν παρά μόνον φωνά
ζεις γιά τά αυτιά σου"καΐ τήν πλευρά άου !

—’Σ αύτό έχεις δίκαιον—εϊπεν ό χοίρος—άλλά 
μήπως έγώ δεν τρέχω τόν ίδιον κίνδυνον καΐ με- 
γαλείτερον, διότι το 'δικό σον τό πετσί δέν Αξίζει 
τίποτε, άλλ’ οί άνθρωποι νοστιμεύονται τό κρέας 
μου καί μέ κυνηγούν άκόμη καΐ μέ λαγωνικά. Λοι
πόν καλή μον φίλη μον, άρκετά έπαίξαμεν αυτό 
τό παιγνίδι μέ τού γέρου Γεώργη τά μήλα, καΐ

Ό αγριόχοιρος καΛ ό ξ,ππεΰς του.

Καί τήν πρώτην, ήμέραν τό παιγνίδι έπήγε 
πολύ καλά, οσον όμως άπερνοϋσαν αί ήμέραι, 
τόσον ό χοίρος δυσηρεότεϊτο μέ τήν συμφωνίαν, 
διότι ή μαϊμού τού τραβούσε τ’ αύτιά του πολύ 
δυνατά, καΐ καθώς είξεύρουν τά μικρά παιδιά, 
τό τράβηγμα τών αύτιών δέν είναι εύχάριάτον I

Τέλος πάντων μίαν ήμέραν ό χοίρος, άφού έφαγε 
τά μήλά του, λέγει είς τήν μαϊμού, 'ξεύρεις δτι 
σήμερον δέν θά σ’ άφήόω νά μέ καδδαλικεύάμς ; 
διότι κοντεύεις νά μού ξεριζώάμς καΐ τά δύο μον 
αύτιά I Άναδαίνεις στή (5άχη μον καί άντΐ νά 
κάθεδαι άάν άνθρωπος, χοροπηδάς καΐ νομίζεις 
ότι ό άλλος δέν εχει ψυχή! "Επειτα ’μπήγεις τά 
'νύχια άου στό κρέας μου καΐ μέ θανατώνεις άπό 
τόν πόνο!

—Άπό τέτοιαις κουβέντες είμαι χορτάτη, άπε
κρίθη γελώσα ή μαϊμού. Όμιλεις γιά τ’ αυτιά σου 
καί τήν πλευρά δον καί τούς πόνους σου," άλλά 
λησμονείς τά γλυκά μήλα πού τρώγεις καΐ πό
σον έγώ κινδυνεύω νά χάσω τήν ζωή μου. Έάν 
ποτέ ό γέρω Γιώργης μας καταλάόρ , ’ξέρεις τί 
τρομερός άνθωπος είναι; Έχει μιά καραμπίνα

δς διαλύάωμεν τήν συμφωνίαν. Έγώ τουλάχιστον 
προτιμώ νά τρώγω ρίζας καΐ νά ήμαι ήσυχος, 
παρά μήλα καΐ νά έχω ένα διάδολο επάνω στή 
ράχη μου νά χοροπηδμ καΐ νά μού τραόρ τ’ αύ
τιά, καΐ άλλον μέ τήν καραμπίνα νά παραφυλάγιι 
ναμέ σκοτώόμ, καλή μου μαϊμού.Τέτοιο φαγητον 
άςλείψμί Έχε ύγείαν! (Όλυμπέ).

ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΓ χριστιανισμοί· μεταξγ 
ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ.

—Είς τάς ’Ινδίας εργάζονται ήδη διά τ&ν*Ιε
ραποστόλων των 26 κλάδοι τής Λιαμαρτυρομενης 
εκκλησίας, ΰπάρχουσι δ’ έν ενεργείς ΰπίρ τάς 
14 Φεολογικάς σχολάς, είς ίίς φοιτ&σι περί τούς 
300 φοιτηταί, προορισμένοι δι ιεροκήρυκας.
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Τό δέ οημαντιχώτατον πάντων είναι ότι οί Ιε
ρείς τον Βούδα άπό 244,000 χατήλ&ον είς 50,000! 1 

—Έν rfj ’Αφρική εργάζονται ήδη ΐζ’Λγγλιχαί, 
10 1 ΛμερικανικαΙ χαΐ 13 α'ΖΛαι ΕύρωπαΐκαΙ ίε- 
ραποΟτολα! διά 700 χειροτονημένων ιεροκηρύκων 
άλλοδαπών και 7,000 ί&αγενών. ' Τπολογίζεται 

Οχληρότητας, καί άχόμη κατά τό 1857, δύο χι
λιάδες εντόπιοι χριστιανοί έ&ανατώ&ηΟαν χάριν 
τής πίοτεως αύτών/Ήδη μόνον η Αγγλική ’Εκ
κλησία άρι&μεΐ περί τούς 270,000 πρόσωπα με
ταξύ τών όπαδών αυτής.

Πρό 65 ετών ονδε εις έξ όλων τών κατοίκων

Φρούριον ζχί ΤζαμΛ τίίς 2βμΛρ«μΛδος.

δε ότι δ άριθμ·ό§ τών άδαασθϊντων τδν χριοτι- 
ανίβμόν ανέρχεται ήδη είς 800,000 περίπου.

—Ή νήβος Μαγαδάβκαρ είς τάς άρχάς τοΰ 
παρόντος alibvog έκατοικείτο άποκλειβτικώς (isro 
οχληρούς είδωλ.ολάτρας. Οί πρώτοι προοήλυτοι 
είς τόν χριβτιανιΟμόν νπέοτηοαν φοβερωτάτας

της νήοον ήδύνατο ν^ άναγινώοκη παί νά γρά~ 
φη, ήδη υπέρ vag 300,000 δύνανται νά πρ&Ζ~ 
τωΰιν άμφότερν^ νέοι έχειροτονή&ηβαν
Ιεροκήρυκες
αΕί* ^ςΦίλικάς νήοους πρό οοετία^ ούδ'ε εϊς 

Τ&\ πατρικών ήτο ^εδτιανό^^^^
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τά 30,000, μέλη κοιτωνά, συνεισφέροντα πρός 
θρησκευτικούς σκοπούς.

Είς τά; Mag Γ Εβρίδας (νήσου?) προ πεντη
κονταετίας δεν ύπήρχεν εις χριστιανός. ήδη δεν 
ύπάρχει ουδέ είς ειδωλολάτρης 1

Είς τάς Φιγίας νήσου? προ 50 ετών δέν ύ- 
πήρχεν ιεραπόστολος, οί δέ κάτοικοι ήσαν σκλη
ροί άνθρωποφάγοι. Τό 1870 έκ τών 120,000 
κατοίκων της αί 102,000 ήσαυ τακτικοί προσκυ- 
vijtai χριστιανικών εκκλησιών.

—Αί Σαδουικαϊ νήσοι τό 1820 έκατοικοΰντο 
am γυμνούς,άπεκτηνωμένους, βαρβάρους, κατοι- 
πούντας είς τρώγλας καϊ τρώγοντας ώμον κρέας 
καί κάμνοντας άνθρωποθυσίαί, τό 1870 όλόκλη - 
ρος ό πληθυσμό? των είχεν έιχριστιανιαθή, καί 
τώρα είναι έθνος συνταγματ^όν μέ στρατόν καί 
ναυτικόν, μέ σύστημα έκπιΐδεντικδν ίζαίρετον 
καί με έκκλησίας, είς τάςόποια? τακτικώς κη
ρύττεται τό Εύαγγέλιον ! Γό εύχαριστότατον δέ 
πάντων, εΐναι ότι άποότιλλιυν κατ’έτος ιεραπο· 
στόλους είς «λλα? νήσου? !°ΰ Ειρηνικού Ώκε- 
ανοϋ νά κηρύξωσι τό Ενα’γέλιον είς τούς μη 
γνωρίζοντας αύτό.

—Ή Μικροννησία ιϊδε όν πρώτον Ιεραπόστο
λον προ 25 ετών, ήδη ύτώχουν εκεί 47 αύτοσυν 
τήρητοι έκκλησίαι, καί 'ερτάς 5000 κοινωνά μέλη.

— Ή βασίλισσα μις τών νήσων τής Νοτίου 
θαλάσσης Πομάρη ά/θανεν εβδομηκοντούτης. 
Κατά τήν γέννησίν ης άπεβιβάσθησαν είς τήν 
νήσόν της οί πρώτ· ιεραπόστολοι· Κατά τόν 
θάνατόν της 300,000» τών κατοίκων της εΐχον 
έναγκαλισθή τόν χβτιανισμόν.

Μόλις προ 70 &ν είσήχθη δ χριστιανισμός 
είς τήν Πολυννησν. Ηδη υπάρχουν ύπέρ τάς 
750,000 χριστιανών

ΕΙΔΗΔΟΛ/ΓΙΚΑ θρησκεύματα

Ταϋτα είναι» ε'.ής ■
1) Ό Bpaja>'lla0ct ήτοι ή θρησκεία τών 

Βραχμάνων, θΛ τών όποιων είναι ή Βράμας, τά 
δέ ειδικά αύάς χαρΧτηριστικά αί xoiriorixal 
τάζεις, ή βμοοπτότία ο γάγιος τών παιδιών, 
και ή συζυ'όΐυσία.

Ό Βραχε»?*'^1· ^‘^κει 3τι ό Βράμας έδη- 
μιοΰργησε 'Ύ'Γ,'Κρ“ΐ ανθρώπων 1) τούς 
^ΡαΧ*Λτ ’ 2) ,Τ<Γτ Καπατρογιάς, ή
_ ^CdTCCiJ 3) TQUC BoCKJVOtC 71 ' * /J\ ε ηνΛωργους Kat 4) Ζυς Σουδρας η τεχνιτας καί ύπημ^ Είς τού' 

ανήκοντας εις μιαν τών τάξεων τούτω, ^π,_ 
τρέπεται νά τρώγωσιν η νά πίνωσιν η νά ^υιν- 

ται εις επιγαμία ι μέ άλλους άνήκοντας είς κα
τώτερα ν τάξιν, οί δέ τής κάτω τέρας δεν δύ- 
νανται ποτέ νά άνέλθουν εις άνωτέραν! ώστε 
ή κοινωνία εις τάς ’Ινδίας είναι εντελώς χωρι
σμένη εις τάς τέσσαρας ταύτας τάζεις. Οί σιδη
ρόδρομοι όμως καί τά ατμόπλοια συνήργησαν 
πολύ εΐς τήν κατάργησιν τών τάξεων τούτων.

Προσέτι ό Βραχμανισμός διδάσκει οτι αί γυ
ναίκες δεν έχουν ελπίδα νά ύπάγουν ποτέ είς τόν 
ουρανόν. Έάν όμως ήναι καλαί εις τούς συζύγους 
των, δύνανται νά γεννηθούν έκ νέου ώς άνδρες. 
Όθεν αΐ θυγατέρες, 3ταν γεννώνται, θεωρούνται 
ώς δυστύχημα εις τήν οικογένειαν καί συχνάκις 
στραγκαλίζονται ή άλλως πως φονεύονται ευθύς 
άφοϋ γεννηθώσι. Τήν συνήθειαν ταύτην όμως οί 
Άγγλοι εμπόδισαν διά νόμου.

Έτι ΰ Βραχμανισμός διδάσκει, οτι τά μικρά 
κοράσια πρέπει νά έρχωνται εις γάμον, άπό τοϋ 
πέμπτου μέχρι τοϋ δέκατου έτους τής ηλικίας 
των ! Ευθύς δ’ άφοϋ τελεσθή & γάμος, τό κορά- 
σιον μεταβαίνει και ζή είς τήν οικογένειαν τοϋ 
άνδρός της και τήν μεταχειρίζονται ώς δούλην. 
Έάν δε ό σύζυγός της άποθάνη, αυτή πρεπει νά 
μένη χήρα ολην τήν ζωήν της! Είς τήν συνή
θειαν ταύτην οφείλεται ό μέγας αριθμός τών 20 
έκατομ. τοιούτων χηρών, αϊτινες ΰπάρχουσιν | 
ήδη καθ’ ολην τήν χώραν, εκ τούτων δε αί 77 
χιλιάδες είναι κπτώτεραι τών 10 ετών ί

Ό Βραχμανισμός διδάσκει προσέτι, τήν συζυ- 
γοδνσΐαν, τήν θυσίαν δηλονότι τής συζύγου ή τών 
συζύγων τοϋ άνδρός κατά τον θάνατον αΰτοϋ, 
Ή θυσία αΰτη ήτο εκούσια’ αυτή δηλ. ή χήρα 
τοϋ. άποθανόντος έκουσίως άπήρχετο είς τήν 
πυράν καί συνεκαίετο μέ τό σώμα τοϋ συζύγου 
της, διότι είς τάς ’Ινδίας οί νεκροί άντί νά τα- 
φώσι καιονται. Καί ή συνήθεια αϋτη κατεστάλη 
ΰπό τών Άγγλων,

Ό Βραχμανισμός αριθμεί περί τά 175 έκατ. 
ψυχών, κατοικούν δέ κυρίως εις τάς Ινδίας. Το 
θρήσκευμα τούτο έχει τάς ίεράς Βίβλους του, 
τάς καλουμένας Βίδας, τέσσαρας τόν αριθμόν· 
1) τήν Βίγ Βέδα, ήτοι Υμνολογίου 2) τήν Σαμά 
Βέδαν, ήγουν Βίβλον τών τροπαρίων 3) τήν Για- 
γούρ Βέδαν, ή Ιεροτελεστίαν καί 4) τήν Άθου- 
άσκαν Βέδαν ήτοι Μαγικήν.

2) Ό Βουδισμός, ή ή θρησκεία τοϋ Βούδα ή 
Γουατάμα. Ό Βούδας ήτο υιός βασιλέως τίνος 
’Ινδού, όστις εζησε κατά τούς χρόνους τοϋ προφή
του Δανιήλ, ήτοι περί τό 500 π. χ. Οϋτος άη- 
διάσας τάς ήδονάς τού κόσμου, έγένετο ασκη
τής επί 6 έτη, ζών είς σπήλαια καί τρύπας 
τής γης. Κατόπιν επί 40 έτη έδίδαξε τήν θρη-
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σκείαν την οποίαν Είχε σχηματίσει κατά τά 6 
έτη της ασκητικής ζωής του.

Ό Βουδισμός διδάσκει οτι 67 α τά πράγματα 
ηλθον εις ΰπαρζεν άνευ δημιουργού. "Οτι πάσα 
ζωη είναι ιερά, ο&εν δέν πρέπει τις νά φονεύη 
ζώον οΐονδήποτε ή νά τρώγη την σάρπα του. Το 
θρήσκευμα τούτο σκοπεί τρία τινά· τήν 
τόν ασχιιτta^ior καί τήν Νιρβάναν, ήτοι τον αΐώ- 
rtor ΰπτοτ, διδάσκει δέ ότι πάν πράγμα, έτι και 
έντομον, δύναται νά γείνη Βούδας ! οτι ή ψυχή 
τού κακού ανθρώπου γεννίται έκ νέου ύπο μορ
φήν ζώου τινός, ή δέ τοϋ αγαθού, εισέρχεται 
είς τον ουρανόν καί βυθίζεται εις αιώνιον ύπνον I 
Είς αΐωνίαν απώλειαν αυτογνωσίας I

Το θρήσκευμα τούτο περιέχει 400,000,000 
περίπου οπαδών ! είναι δέ έζηπλωμένονεις τάς Ιν
δίας, τήν Σιάμην, τήν Κίναν καί τήν ’Ιαπωνίαν.

Ή 'Ιερά Βίβλος τοϋ Βουδισμού καλείται Τρι- 
πιτάπα, ήτοι Τρία κοφίνια. Τό πρώτον είναι ή 
Βινάϋα ή ήδιπδτης, τό δεύτερον ή Σάτιρα ή ή 
βίβλος τώ>* Λόγων, καί ή τρίτη ή Άβδιχάρμα 
ή Φιλοσοφία.

3) Ό Κονφονκισρ,ός, δστις διδάσκει οτι επειδή 
δεν έννοούμεν τούς Θεούς, τό κάλλιστον δι’ ημάς 
πράγμα εΐναι νά μή έχωρ.εν νά κάμωμ.εν τίποτε 
μέ αυτούς, νά προσπαθώμεν δέ νά έπωφελώμεθα 
όσον οίόν τε πλειότερον έκ τοΰ παρόντος κόσμου, 
διότι ούδέν έκτος τούτου γνωρίζομεν καί δτι αί 
γυναίκες δέν έχουν ψυχήν. Αί διδασκαλίαι τού 
θρησκεύματος τούτου άφορώσι κυρίως είς τά πράγ
ματα τής παρούσης ζωής. Ό χρυσούς κανών αύ- 
τής είναι, «Ό,τι δέν επιθυμείς νά σου κάμ.ωσιν 
άλλοι, μή τό κάμης καί σύ είς αυτούς.» ’Ιδίως 
δέ καταβάλλει πολλήν φροντίδα πρός έκπαίδευ- 
σιν τών νέων, τόν σεβασμόν είς τούς γονείς καί 
τόν υποταγήν εις τούς νόμους,

Οί οπαδοί τού θρησκεύματος τούτου κατοι
κούν κυρίως είς τήν Κίναν. Τά τεσσαρα Βιβλία, 
τά όποια έγραψεν ύ θεμελιωτής τοϋ θρησκεύμα
τος τούτου Κονφούκιος, καί οί πέντε Κλασικοί, 
εΐναι τά μόνα βιβλία διδασκόμενα βιβλία είς 5λα 
τά σχολεία τοϋ Κράτους,

’Ακολουθεί.

2£αχάρα.Ή μέχρι τοϋδε επικρατούσα ιδέα 
οτι ή Σαχάρα ήτο εκτασις μεγάλη κατώτερα 
τής επιφάνειας τής θαλάσσης κεκαλυμμένη 
άπό άμμον καί εντελώς έρημος βλαστήσεως 

( άποδεικνύεται έκ τών νεωτέρων περιηγήσεων 
ανυπόστατος. Ή αλήθεια είναι ότι ολίγα μόνον 
μέρη αυτής εΤναι κατώτερα τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης, ό μέσος δέ όρος τοΰ ύψους της είναι 

ιόοο ποδών ύπεράνω τής επιφάνειας τής θα
λάσσης. Επομένως ή ιδέα τοϋ νά άνοίξωσι 
διώρυγα άπό τής Μεσογείου θαλάσσης είς αυ
τήν καί ούτω νά μεταβάλωσιν αυτήν είς λί
μνην καθίσταται ακατόρθωτος.

— θι^λόα έν Γερμανία,. Κατά τάς τε
λευταίας στατιστικός άποδεικνύεται ότι ή Γερ
μανία εΤναι ή μεγίστη παραγωγός βιβλίων 
χωρά έν τώ κόσμω. Κατ’ αύτάς to i8go έξε- 
τυπωθ^σαν καθ’ όλην τήν Γερμανίαν 18,878 
συγγράμματα διαφόρου είδους καί μεγέθους, 
συμπεριλαμβανομένων εννοείται φυλλαδίων καί 
διατριβών.

Ό αριθμός οΰτος υπερέχει τών δημοσιευ- 
θέντων έν ’Αγγλία, Γαλλία καί ’Αμερική όμοϋ, 
διότι κατά τό αυτό έτος έν μέν τή ’Αμερική 
έδημοσιεύθησαν φ,όόο , έν δέ τή ’Αγγλία 
4,414, έν Γαλλία η,οοο.

Ή Γερμανία υπερέχει προσέτι τών άλλων 
χωρών τοϋ κόσμου καί ώς πρός τήν ποιότητα 
τών δημοσιευόμενων βιβλίων, τά κυριώτερα τών 
οποίων δέν είναι μυθιστορήματα, αλλά παιδα
γωγικά, κατόπιν έρχονται τά θεολογικά, τά νομι
κά, τά ιατρικά,τά περί πολιτείας καί επιστημών.

—Κατά τό παρελθόν έτος ή ’Αγγλία προ- 
σήρτησεν είς τάς Ίνδικάς κτήσεις της νέας 
χώρας ισας κατά τό μέγεθος μέ ολην τήν Γερμα
νίαν, μέ πληθυσμόν περί τά 7,000,000 ψυχών.

—Είς μέρος τι καλούμενου Βάκο πλησίον 
τής Πετρουπόλεως άνεκαλύφθησαν πηγαί νά- 
φθας ή πετρελαίου, αϊτινες άναβρύουσι So 
έκατομ. τόνων έλαίου κατά παν δεκαπενθήμε
ρον I Ή καταπληκτική αύτη ποσότης εχει σχη
ματίσει ποταμόν.

—Ή νήσοςτοϋ Ίωάννου Περαντέζ,ήτιςέκα- 
τοικήθη ύπό τοΰ διασήμου Ποβινσώνος Κρονσώ, 
ήδη εύρίσκεται εις τήν κατοχήν ένός αυστρια
κού άξιωματικοΰ, τοΰ Βαρωνου Δόν Δόδθ, 
όστις έπληγώθη βαρέως είς τήν μάχην τής 
Σαδόβας, καί έπί πολύν καιρόν ΰπέφερεν έκ 
τών αποτελεσμάτων τών πληγών του. Άναρ- 
ρώσας άπεφάσισε νά έγκαταλείψή διά παντός 
τόν πολιτισμένου κόσμον καί να ύπάγη νά 
διέλθη τάς υπολοίπους ημέρας του μεταξύ τών 
άγριων. Πρός τοΰτο δέ έξέλεξε τήν νήσον τοϋ 
Κρουσώ, καί έκεΐ έγκατεστάθη εχων περί αυτόν 
τους άγριους κατοίκους τής νήσου, καί τινας 
ναύτας δραπέτας πολεμικών πλοίων, ρή εχων 
συγκοινωνίαν μέ τόν έξω κόσμον, εΐμή απαξτοΰ 
έτους, ότε στέλλει τήν θαλαμηγόν του είς τό 
Βαλπαρέζο τής Βραζιλίας πρός προμήθειαν τών, 
αναγκαίων διά τό έπόμενον έτος 1 |
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ΠΟΙΚΙΛΑ Γάμος γίγαντος μεπδι νάνου.

— Καϊ αί άράχναι μουσικοί. Οί μικροί μου άναγνώ
σται θά έξιππασθοΰν βεβαίως μέ τόν τίτλον τοϋ παρόντος 
ανεκδότου, καί όμως δσον παράξενον καί Sv φαίνεται εΐναι 
δμως αληθές. Αί άράχναι αγαποϋν πολύ τήν μουσικήν.

Ή μικρά Μαρία έπαιζε μίαν ήμέραν εις τα πιάνο της 
Ενα άπό εκείνους τούς σκοπούς (ήχους), τούς όποιους οί 
μαύροι τής Αμερικής ύπεραγαποϋν. Αίφνης βλέπει μίαν 
αράχνην καταβαίνουσαν από τό νταβάνι άνωθεν τής κεφαλής 
της καί κρεμαμένην άπό τό νήμά της.

Ή Μαρία ητο φυσικά βειλη, κατ’ ϊξοχήν όμως έφοβιϊτο 
τάς άράχνας. Όθεν, όταν τήν είδεν έτρύμαξε και εφυγε μα
κράν άπό τό πιάνο.

Άλλά καΐ ή αράχνη, άμα ή Μαρία ϊπαυσε νά παίζη ήρ- 
χισε νά άναβαΐνη πάλιν διά τοϋ νήματος πρός τά άνω, μέ 
τόσην ταχύτητα^ ώστε ή θεία της δέν επρόφθασε να τήν θα
νάτωση, όπως ειχεν αποφασίσει.

—Μή τήν φονεύσης θεΐτσά μου I εΐπεν ή Μαρία, διότι 
θέλω νά πληροφορηθώ άν τω οντι, άρέσκεται εΐς τήν μουσι
κήν, άν καΐ φοβούμαι πολύ τας άραχνας. θά δοκιμάσω πά
λιν τό πιάνο μετ’ ολίγον, διότι τώρα θα είναι τρομασμένη.

Μετά τινας ώρας έκάθισε πάλιν παρα τό πιάνο καϊ ήρχισε 
νά παίζη ένα άπό τούς γλυκεΓς ήχους της, εις δέ τό άκουσμα 
τής μουσικής ή άράχνη ήρχισε νά γίνεται ζωηρά και νά 
περιτρέχη έδώ καί έκεΓ μέ καταφανή ευχαρίστησιν. Τοΰτο 
βέ συνέβαινεν έπί πολλάς ήμερας, οσάκις ήκουε τόν εΐχον 
τοϋ πιάνου. Έκ τούτον δέ έσυμπέραναν, δτι πράγματι αί 
άράχναι ϊχουν αΐσθησιν τής μουσικής I

— Παρευρεθείς ποτέ 0 βιάσημος φιλόσοφος άγγλος Καρ- 
λάϋλ είς Βυνέδριόν τι επιστημόνων καΐ έρωτηθεϊς τί έφρό
νε ι περί τής Δαρουϊνείου θεωρίας τής έξελίξεως, άναλαβων 
ΰφος σοβαρόν, άπεκρίθη ·. ΣεΓς κύριοι, κάμνετε τόν άνθρω
πον ολίγον τι ύψηλότερον τοϋ βατράχου, εγω όμως συμφωνώ 
μετά του Προφητάνακτος Δαβϊβ είπόντοςς «Κατέστησας αύ
τον ύλίγον τι κατώτερον τών αγγέλων ! ■ Ή απροσδόκητος 
αΰπη όμολογία της πίστεως του κ. Καρλάύλ εις τήν Γραφήν 
δδωκε πέρας εΐς τήν συζήτησιν έκείνην I

— ’Ολιγοφαγία. Υπάρχουν άνθρωποι, οίτινες τρώγουν 
ύπέρ τό δέον, άλλ’ ύπάρχουν καΐ άλλοι, οΐ όποιοι τρώ
γουν όλιγώτερον τοϋ πρέποντος· τά δέ αποτελέσματα τής 
ολιγοφαγίας εΐνε δυσάρεστα καϊ ουχϊ σπανίως θανατηφόρα εις 
τούς υποπίπτοντας εις τό σφάλμα τοΰτο. Εΐς τούς πολυφά
γους καϊ τούς μή τρώγοντας βσον πρέπει έξίσου λέγομεν, 
τρώγετε τόσον βσον πρέπει καί είναι ικανόν νά θρέψη τό 
σώμα σας, διότι τό περισσότερον ή όλιγώτερον τούτου φέρει 
ασθένειαν. 'Ολίγη προσοχή, ολίγη έξέτασις περί τήν ποσό
τητα τής τροφής δύναται νά καταστήση τινά ικανόν έντός ολί
γου νά εύρη τό αρκετόν ποσόν δι' έαυτόν.

— Μετεωρόλιθοι. ’Εσχάτως ϊπεσεν έν 'Ρωσσία μέγας 
μετεωρόλιθος, δστις κατά τήν πτώσίν του αναφλεχθείς αφινεν 
οπισθίν του ουράν φωτεινήν υπέρλαμπρων. Πρΐν φθάση εΐς τήν 
έπιφάνειαν τής γης διερράγη μετά μεγάλου κρότου είς διά
φορα τεμάχια, τά όποια διεσκορπίσθησαν εις διαφόρους τό
πους αρκετά απέχοντας άπ’ άλλήλων. "Εν τών τεμαχίων 
τούτων εχώθη εις τήν γην μέχρι δύο ποδών. "Οταν εΰρέθη ητο 
ει’σέτι θερμόν καΐ εΐχε μέγεθος κεφαλής παιδιού, ζυγίζον περί 
τήν μίαν οκαν. "Ετερον ϊπεσεν εΐς μέρος οπού γεωργοί τινες 
έκαλλιέργουν τούς αγρούς των. Τόσην 6έ ταραχήν επροξέ- 
νησεν εΐς τόν αέρα, ώστε καϊ αυτοί καϊ οί ΐπποι μέ τούς ό
ποιους ήροτρΐαζον, άνεποβογυρίσθησαν. Τό τεμάχιον τούτο 
έζύγιζεν ύπέρ τάς 30Q όκάβας I καϊ είχε χωθή εΐς τήν γην 
εΐς βάθος 20 περίπου ποδών!

Οί αστρονόμοι δέν ήδυνήθησαν εΐσέτι νά άνεύρωσι τήν 
πηγήν τών αερολίθων. Υποτίθεται όμως οτι εινε σώματα ά- 
ποκοπέντα άρχικώς άπό τίνος πλανήτου ή ήλιου καί διατρέ- 
χουσι τό αχανές έως οΰ έλκυσθέντα ύπό τίνος ουρανίας σφαί
ρας πέσουν έπϊ τής έπιφανείας της. Ή τριβή ένεκα της ταχύ
τητας εΐνε τόσον μεγάλη, ώστε φλέγοται καϊ παριστώσιν είς 
ήμας τήννύκτα τό φαινύμενον τών διαττόντων αστέρων.

Εΐς τών περιεργοτάτων γάμων έτελέσΐη πρό ίβδομάδος 
πανηγυρικότατα έν Αγγλία. Ό γαμβρός είχεν ανάστημα 6 
σοδών αγγλικών ήτοι 1 μέτρου καί 83 έκατοστων, ή δέ νύμφη 
32 δακτύλων ήτοι 81 ίχατοστών. Μάρτυρες τής νύμφης ήσαν 
ή Άμερικανϊς αοιβάς Νίννα, ής τό ανάστημα δεν υπερβαί
νει τά 84 έχατοστά καΐ ή δεσποινίς Βετονέλλα, ή έπιλεγο- 
μένη βααίΛισσα πνρός βάρος Γχουσα 5χι μεγάλείτερον 
τών 10 λίτρων I Τοϋ δε γαμβρού μάρτυρες παρίσταντο 0 
στρατηγάς άίιευ^ηγας μή δυνάμενος νά βιέλθη αλύγιστος 
διά θύρας ΰψος έχούσης μικρότερον τών 8 ποδών, ήτοι 2 μέ
τρων καί 44 έκατοστών καί ό στρατηγός ΔάΛΛαΐ αναστή
ματος οχι πολύ μικροτέρου. Τήν νύμφην έκράτει είς άνάλο- 
γον πρός τό ανάστημα τοϋ γαμβρού ΰψος άλλος μάρτυς, ό 
άνευ δακτύλων ravapgei; Χουμπερτ, οστις ύπέγραψεν 
επίσης τό πρακτικόν του γάμον κρατών τήν γραφίδα είς τό 
στόμα του ί Πάντα ταΰτα τά πρόσωπα ανήκαν εΐς περιο- 
βεύοντα θίασον γιγάντων καί νάννων.

Διανοητική κίνησες ίν *P<oooicf.

Κατα την τελευτά!αν έπίσημον στατιστικήν τό 1888 εδη- 
μοσιφύθησαν καθ’ ολην την 'Ρωσσίαν ίχνος τήί Φινλανδίας 
7427 εφημερίδες, περιοδικά καί συγγράμματα εΐς 71,395,050 
αντίτυπα, εκ τούτων αί 5,318 βιβλίων ήσαν εν τη 'Ρωσ- 
σιχη καϊ 2109 είς άλλας γλώσσας. , Έχ των τελευταίων 
τούτων 1,888,631, αντίτυπα ησαν εις τήν Πολωνικήν γλώσ
σαν, 1004,692 είΐ την Εβραϊκήν, 514,144 εις τήν Γερμα
νικήν 707,050 εΐς τήν Φινιχήν καί 794850 εΐς τήν Λο- 
βουανικήν,

Έχ των βημασιευθέντων είς τήν βωσσικήν γλώσσαν 720 
ησαν Οεολογιχά καί θρησκευτικά, 150 διά νέους, 60 εκπαι
δευτικά, καϊ 46 φιλοσοφικά.

Πόσοι ιϊν&ι καί τί κοστίζουν οΕ καρδινάλιοι.

Μετά τήν προαγωγήν τών τέως νουντσίων τοΰ Πάπα Ρο- 
τέλλη καί Γροΰζεν είς καρδιναλίους, τό σώμα τών άνωτάτων 
τούτων κληρικών αποτελεΐται εξ 64 καρδιναλίων, ων 34 είναι 
’Ιταλοί, 8 Γάλλοι, 6 Αυστριακοί, 4 'Ισπανοί, 2 "Αγγλοι, 
2 Πορτογάλλοι, 1 Πολωνός, 1 Βέλγος, 1 Ελβετός, Αμε
ρικανός 1 ίκ Καναδα καί 1 έξ Αυστραλίας. Κατά τά νόμι
μα 5 αριθμός τών καρδιναλίων πρέπει να είνε πάντοτε 80. 
Άλλ’ ίνεχα διαφόρων λόγων άπό πολλών έτών, καϊ έπί Πίρυ 
τοϋ & μάλιστα, ουδέποτε ό αριθμός ούτος εΰρέθη συμπλη
ρωμένος.

Οί 34 ’Ιταλοί καρδινάλιοι κοστίζουν είς τό Βατικανόν 
600,000 φράγκα κατ’ έτος. Οί έντός τής Ρώμης μένοντες 
23 λαμβάνουσιν 25,000 έκαστος, πλήν τοΰ καρδιναλίου Ρί- 
στη δστις δέν λαμβάνει τίποτε έκ του Βατικανού, διότι έ
χει εισόδημα 30,000 φράγκων ώς αρχηγός τοΰ τάγματος τής 
Μελί της. Οί άλλοι Ίταλλοϊ καρδινάλιοι λαμβάνουσιν έκ τον 
Βατικανού μόνον 10,000 φράγκων διότι άλλας 15,000 ίχουν 
εισόδημα ώς επίσκοποι.

"Υστερον από τοιοΰτον έμπαιγμόν τής χριστιανικής θρη
σκείας πώς δύνανται οί ’Ιταλοί νά ϊχωσι σέβας εΐς τό ίέρα- 
τεϊον των ή τήν χριστιανικήν θρησκείαν; Υπολογίζεται 8τι 
έκ τών 30,000,000, 'Ιταλών τα 20,000 δέν έχουν καμμίαν 
θρησκείαν.
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ΙΕΡΡΓΡΑΦ1ΚΛΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.

Τίνος χεϊρ έξηράνθη, δταν ήθέλησε νά καχοποιήση 
προφήτην τινά ;

Ποιος ϊκαυσε τά είδωλα τών Φιλισταίων ;
Ποια έκλεψε τούς θεούς τοΰ πατρός της;
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