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'Er όόώ ΣταόΙον

ΟλίβένΛ^ τών τακτικών
ανταποχρύτών, ιττίλλ<τας η 
τω^ ΠαΙοων ι άνιν προΈλτιρωμης.

Έλα νά πιής, αγάπη μου, τό νόστιμο τό γάλα 
Ποϋ σου έτοίμασα έγώ·

Σοΰθαλα μέσα βούτυρό καί ζάχαρι καί άλλα 
3οΰ6αλ’ ακόμα καί αυγό.

Είνε καιρός νά κοιμηθής, 
μικρή μου Σερπετοΰλα, |

Κ’ έγώ 3έν βάλω να πείνας,
Νά μιαουλίζης καί να κλα~ς, 

ώραία μου γατούλα,
Στό κρεββατάχι σου σαν πας.

"Ελα λοιπόν καί μην άργης, ί 
ω,έλα νά όειπιήσης, 

Αγαπημένο μου γατί· 
©ί νά πλαγιάσεις ενωρίς 

καί πάλι θά ξυπνήσεις, 
Γατούλα μου, πρωί πολύ.

Μά μή βουτήσης τ’ άσπρα 
σον στο γάλα ποδαρακια! 

"Λ, πρόσεξε μή λερωθής. 
Γιατί για τιμωρία σου 

χωρίς πολλά λογάκια 
θέ νά σί βάλω νά πλύσής.

Κι’ άφοΰ δειπνήσης, μάτια 
μου,κι’ άφοΰ καλα χόρτασης, 
Μέσ’ στή; Ντουντοϋς τήν άγ- 

[χαλιώ,
Μ* ενα σου πήΕημ* αλαφρό 

αμέσως νά πετάξης, j
Γιά νά τής πάρης τά φιλιά.

,Κρ. Χρτςοβεργη, „η φΛνή Mixi ή γατο$χα τϊΚ

— Εΐς τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής ύπάρ- πτωνται τά φυτά καί τό. δένδςα. 
χουσιν έν ενεργείς 1700 σιδηροδρομικά! έται^ίαι καί _
156,400 μιλιών σιδηροδρομικά! γραμμαί, είς τας όποιας^ ” ’ 'c~*·

ένασχολουνται 700,000 άνθρωποι. Έκ τών Εταιριών! 
τούτων 400 δέν επιτρέπουν εις τους ύπαλληλους καί 
έργάτας των τήνχρήσιν πνευματωδών ποτών. 12 έχουν 
συστήσει ’Εταιρίας πρός βοήθειαν τών εργατών, οΐτι- 
νες ενεχα ασθενεί ας η γήρατος ή άλλης τίνος φυσικής 
αιτίας δέν δύνανται νά συντηρώσιν εαυτούς καί τάς οι
κογένειας των.

— Εΐς τό Λονδίνου έζ 10.0 ανθρώπων οί 34 μόνον 
δύνανται να εΰρωσι τόπον 
είς έκάστην τών ύπαρχου- 
σών εκκλησιών !

— ’Αστρονόμος τις ύπε- 
λόγισεν, ότι κατ’ έτος πί
πτουν έπί τής γής μα.ς περί 
τα 146,000,000,000 Βςςς,τ- 
τόντων αστέρων I !

— Κατά τούς τελευταί
ους υπολογισμούς τοΰ εντοι- 
μολόγου Οΰάλς έκ τής Πο-1 
λιτείας Ίλλονύε τών Ήν. j 
Πυλ. τής ’Αμερικής, ή έκ j 
τών εντόμων ζημία άνεργε- 
ται εΐς 1,000,000,000 φρ. | 
Όταν δέ λέγωμεν έντομα 
έν σχέσει πρός τήν φόβε- ■ 
ραν ταύτην ζημίαν εννοοϋ- ; 
μεν τα μη χρησιμεύοντα 
είς τον άνθρωπον ποσώς, 1 
Βιότι υπάρχουν καί ϊντομα,! 
τα όποια είναι πολύ χοή- ί 
σιμά εις τήν γεωργίαν.Ηρός 
καταστροφήν τών βλαπτι- : 
κών τούτων εντόμων ή Κυ- 
δέρνησις τών Ηνωμένων 
Ιίολιτειών ώρισε βραβεϊον 
50,000 φράγκων εις έκεϊ-j 
νονοστις ήθελεν ανακαλύ
ψει μέσον, ΐιά του όποιου ' 
να καταστρέφωνται τα έν- ! 
τομα ταΰτα, χωρίς νά βλά- ί
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MYPTIS-

Λιήγημ,α τοΰ πρώτον αϊώτος μ, Λ.

|*18» ·κροηγθύμ«νον ψύλλον.) ,
ΚΕΦ. ΤΗ'.

Ή Μύρτις ΐστατο μίαν ήμέραν εΐς τι μικρόν 
δωμάτιον τής οικίας, οπού προητοίμαζε τάς ά- 
λοιφάς, τά άρώματα και τά κοσμητικά τής κυ
ρίας της, καί ετριβεν επί μαρμάρινης πλαχός μίγ
μα άπό χονδρόν άλευρον, μέλι και γάλα, πρός 
κατασκευή είδους τινός σάπωνος. "Αλλο τγ ό
μως έσκεπτετο άπό έκεΐνο τό όποιον αί χεϊρες της 
ε’καμνον, διότι έφαίνετο μελαγχολική καί άπό 
καιρού εΐς καιρόν άνεστέναζεν ελαφρώς.

Αίφνης τό παραπέτασμα της θύρας έσύρθη 
κατά μέρος και εΐσήλθεν ή Δρουσίλλη, ή τυφλή 
Εβραία κόρη, ψηλαφούσα πρό χύτης.

— ’Εδώ είσαι, Μύρτι ; ήρώτησε μέ χαμηλήν 
φωνήν· «Είσαι μόνη σου;» προσέθηκε.

— Ναί, ή Φουλβία έπήγε σήμερον εις την α
γοράν, άπεκρίθη ή Μύρτις άναστενάζουσα.

Είχον παρέλθει εβδομάδες τινές άπό την ημέ
ραν εκείνην, καθ’ ήν είχεν ·δεΐ τόν Κλεομένην εΐς 
την άγοράν καί δέν τής είχεν επιτρέψει ή κυρία 
της έν τώ μεταξύ νά έξέλθη, άλλ’ έστελλε πάν - 
τότε την Φουλβίαν ούτως ώστε ή Μύρτις ούτε 
τόν Κλεομένην είχεν έπανίδει, ούτε τόν γέροντα 
Ναζωραίον. Είχεν δμως στείλει διά μέσου της 
Δρουσίλλης αιτησιν εΐς τόν Διονύσιον τόν ποιμένα 
της εκκλησίας, παρακαλοΰσα νά γείνη δεκτή ώς 
οπαδός τής πίστεως του Χριστού, διότι χάρις είς 
τάς συχνάς συνομιλίας της με τήν κυρίαν ’Ιου
λίαν καθώς καί με την Δρουσίλλην, είχε κάμει 
πλέον τήν άπόφασιν νά εγκατάλειψη τήν ειδω- 
λολατρείαν.

Ή άφιξις τής εύγενοΰς κυρίας ’Ιουλίας είχε με- 
γάλως ένισχύσει τήν πιστιν τής μικράς εκκλη
σίας, διότι αΰτη τούς είχε φέρει ειδήσεις κατ’ 
εύθεϊαν άπό τόν δέσμιον Παύλον καί είχεν ένωθή 
εντελώς μετ’ αύτών. Πολλάκις δέ είχεν αναφέρει 
τήν Μύρτιν εΐς τήν εκκλησίαν, διηγουμένη μέ 
πόσην υπομονήν καί καρτερίαν αΰτη ΰπέμενε τόν 
αυστηρόν περιορισμόν της και πόσον πιστώς καί 
ανελλιπώς έξεπλήρου τά καθήκοντα της, ώστε ή 
κυρία της Ουδέν άλλο παράπονον είχεν εναντίον 
της εΐμη δτι ηρνεΐτο άκόμη έπιμόνως νά προ
σκύνησή τούς θεούς τών ’Ρωμαίων. Οΰτω δέ τά 
μέλη τής εκκλησίας ήσθάνθησαν ζωηρόν ενδια
φέρον διά τήν μικράν ταύτην κόρην, ήτις έφαί- 
νέτο ζητούσα τήν εν Χριστώ αλήθειαν, καί πολ- 
λαί άνεπέμποντο ύπέρ αύτής δεήσεις, αν και 
εκείνη τό ήγνόει παντελώς.

Ή ’Ιουλία έφοβεΐτο, δπως καί ή Μύρτις αΰτη, 
οτι πράγματι ή Βαλερία έσκόιτευε νά έπιβάλη 
καμμίαν βαρεΐαν τιμωρίαν εΐς τήν μικράν Έλλη- 
νόπαιδα, διά τήν θρησκευτικήν αποστασίαν της. 
Διά τοΰτο ή ’Ιουλία παρέτεινε τήν έν Άθήναις 
διαμονήν της, ΐνα μή έγκαταλίπη τήν Μύρτιν 
μόνην, έλπίζουσα δτι μέ τόν καιρόν θά κατε- . 
πραυνετο ή δυσαρέσκεια τής Βαλερίας,

Ή Κλαυδία, ή αδελφή τής Βαλερίας, είχεν ε
πανελθεί εΐς τήν ’Ρώμην καί είχεν επαναλάβει’ 
τά καθήκοντά της ώς Έστιάς παρθένος· ή ’Ιου
λία δέ έμεινε περίλυπος οτι ή φίλη της δέν είχεν. 
£λθει είς πλειοτέραν έπίγνωσιν τής αλήθειας, ούδέ 
είχε τολμήσει, νά έγκαταλίπη τήν εΐδωλολα- 
τρείαν. Ή Κλαυδία τήν είχε παρακαλέσει νά 
τής πωλήσγι τήν Δρουσίλλην, διά νά ε’χη πι
στήν θεραπαινίδα εΐς τό πλευρόν της, άν τυχόν 
τής έπανήρχετο ή νόσος' τοΰτο όμως ήρνήθη νά 
πράξη ή Ιουλία, διότι ή τυφλή 'Εβραία κόρη 
δέν ήτο μόνον πιστή ύπηρέτρια άλλά καί αδελφή 
έν Χριστφ, οπαδός τής αύτής πίστεως, καϊ δέν 
ήθελε νά άποξενωθή άπ’ αύτής έκθέτουσα ού
τως αυτήν εις παντοίους πειρασμούς καί αυτήν 
τήν πίστιν της νά χάση έντώ μέσω τών Έστιά- 
δων. Εκτός τούτου εβλεπεν οτι ή Δρουσίλλη 
ώδήγει τήν Μύρτιν βαθμηδόν εΐς τήν άλήθειαν, 
διά τών καθημερινών συνομιλιών της. "Ολοι οί 
οικείοι ίγνώριζον δτι ή Μύρτις είχε παραιτήσει 
τήν λατρείαν τών θεών, και οί σύνδουλοί της ί 
τήν μετεχειρίζοντο ώς axtpptpusriir. τήν έλοι- 
δόρουν άδιακόπως καί συγχρόνως έφόρτωναν 
τήν «Ναζωραίαν» μέ όσον τό δυνατόν περισσό
τερα άπό τά ιδικά των καθήκοντα, τοϋθ' οπερ ή 
Βαλερία ή δεν παρετήρει, η παρετήρει μέν άλλά 
δέν επενέβαινεν.

Ή Βαλερία μαλιστα ούδέποτε τής ώμίλεί, 
ειμή νά τής δώση διαταγήν τινα ή νά τήν έπι- 
πλήξγι διά κάποιον ανύπαρκτον σφάλμα* τό δε 
δυστυχές κοράσιον πολλάκις έφαίνετο κατακου- 
ρασμένον καί άποτεθαρρημενον.

Διά τοΰτο μάλλον καί μάλλον έσυλλογίζετο 
πότε νά ελθη ή ήμερα νά τήν έξαγόράαη ό Κλε
ομένης κατά την ύπόσχεσίν του· ή έλπις δέ 
αΰτη καί ή πίστις της εις τόν νέον της θεόν καί 
Σωτήρα τήν ύπεστήριζον, ώστε νά μή ένδώση νά 
έπανέλθη εΐς τήν εΐδωλολατρείαν.

Οΰτω λοιπόν παρήρχοντο αί ήμέραι καί προσ- 
ήγγιζεν ήδη ή εορτή τών Κρονίων * τήν όποιαν

' Σημ. Κριίνια—ή μεγάλη έτησία έορτη προς τιμήν τοϋ Θεοϋ 
Κρόνου. Είς τήν εποχήν τοΰ διηγήματος μας είχε συνταυ- 
τισ0ή δλ« μέ την ’Ρωμαϊκήν έορτήν Σατουρνάλια, 
ήτις ήρχιζε την 17 Δεκεμβρίου χαι διήρκει έπΐ ίπτά ημέρας. 
Τ® χα(Γ αύτό όμως iiporca τΰν ’Αθηναίων βν τη αρχαίο-
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3 πας δούλος προσέμενε μέ τόσην άνυπομονησίαν 
I και χαράν. Ή Μύρτις ένεθυμήθη πώς έωρτά- 

ζετο εις τον πατρικόν οίκον κατά την παιδικήν 
τη; ηλικίαν. Όλα τά δωμάτια έστολίζοντο 
μέ κλάδους πεύκων, εύθυμία δέ γενική έπεκρά- 
τει ούχί μόνον διά τούς πλουσίους καί τούς εύγε- 
νεις, άλλά καί διά τόν εύτελέστατον δοϋλον 
ητο εποχή επισκέψεων, χορών καί συμποσίων, και 
εν γένει άποτινάξεως παντός περιορισμού. Όθεν 
ήλπιζεν ή Μύρτις οτι κατά την εποχήν ταύτην 
τής χαράς καί ελευθερίας, θά ήδύνατο νά έπι- 
σκεφθή τήν Εανθίππην, και νά διέλθη όλίγάς 
χαρμόσυνους ώρας μέ αύτήν καί μέ τόν Κλεο
μένην.

Είχε πολλάκις έμπιστευθή τήν έλπίδα ταύτην 
είς τήν Δρουσίλλην καί ή τυφλή κόρη έχρησί- 
μευεν ώς διαγγελεύς μεταξύ αύτής και τοΰ ά— 
δελφοϋ της, Ή μικρά Εβραία είχε μεγάλην 
διάκρισιν και άπέκρυπτε πολλάς εκμυστηρεύσεις 
τοϋ ένός, τάς όποιας ΐγνώριζεν ότι θάέλύπουν τόν 
άλλον.Ούτως ό μέν Κλεομένης δέν είχε μάθει πόσα 
ύπέφερεν ή αδελφή του κατ’ οικον, ή δέ Μύρτις 
δέν έγνώριζεν οτι ή τε Εανθίππη καί ύ Κλεομέ
νης ειχον έλθει έπανειλημμένως νά την έπισκε— 
φθοΰν, άλλ’ ύ θυρωρός τούς είχεν άρνηθή τήν εΐσο- 

ί δον, κατά διαταγήν τής κυρίας του.
— Δέν πειράζει, είπεν ή Δρουσίλλη, μίαν ή

μέραν συναντήσασα τόν Κλεομένην είς την άγο 
ράν· «τώρα πλησιάζουν τά Κρόνια καί θά δια
σκεδάσετε μαζύ. Καί ή κυρία μου λέγει οτι καλά 

ί θά κάμης σΰ καί ή Μύρτις νά ένωθήτε μέ τήν
| εκκλησίαν τότε οπού θά έχητε καιρόν.»

— Ναι, καλόν θά ήναι, άπεκρίθη δ Κλεομέ
νης καί είθε νά μή συμβή τίποτε, τό όποιον νά 
μάς έμποδίση. Ήκουσες ότι δ Αύτοκράτωρ σκο
πεύει τήν άνοιξιν νά έπισκεφθή τήν Κόρινθον και 
τάς’Αθήνας;

— Ναι, ή κυρία μου τό έλεγε προχθέ;, διότι 
σκοπεύει νά ύπάγη καί αυτή είς Κόρινθον, και 
έπιθυμεΐ νά άναχωρήση έκεϊθεν πριν φθάση ό 
Αύτοκράτωρ,διότι τότε θά ήναι τόσος κόσμος αύ- 
του. ’Αλλά διατί τοσον ένδιαφέρεσαι ;

—Ό ερχομός τοΰ Αύτοκράτορος θά μέ δώση 
τά μέσα νά ελευθερώσω τήν Μύρτιν,» άπεκρίθη 
ό Κλεομένης καί έξήγησεν είς τήν Δρουσίλλην 
ότι έσκόπευε νά μονομαχήση είς τό άμφιθίατρον.

. Ακολουθεί

■ tips ΐκοχη έωρτάζσντο τήν 12ην τον μηνϋς Έχαζομβαι· 
Κνος (δστις πιριίλάμβσνι το δεύτερον ήμισυ τοϋ νΰν μηνος 
Αύγουστου καί το πρώτον ήμισυ τοΰ Σεπτεμβρίου) ήτοι περί 
τά τέλη Αυγούστου.

Ο ΚΟΡΑΞ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΚΤΓΛΙΔΙ.

Εις μίαν χωμόπολιν τής Βασαραβίας ε*ζη έ'νας 
εύσεβής χωρικός γερμανικής καταγωγής, ονομα
ζόμενος Δόβρυ.

Διά λόγους ανεξαρτήτους τής θελήσεως του 
δέν ήδυνήθη νά πληρώσγ* τό ένοίκιόν του, ό δέ 
οικοδεσπότης, άν καί ήτο χειμών, άπεφάσισε νά 
τον άποβάλγι τής οικίας.

Ό πτωχός Δόβρυ τόν παρεκάλεσε γονυκλιτώς 
τρις νά τόν εύσπλαγχνισθή καί νά μή τόν ^ίψη 
εις τούς δρόμους, άλλά ματαίως.

_ Τήν μετά μεσημβρίαν τής ημέρας, κατά τήν 
όποιαν ε"μελλε νά φύγη έκ τής οικίας, συνήθροισε 
τήν οικογένειαν του καί άφοΰ άνέγνωσε τόν νζ*. 
ψαλμόν, έψαλαν όλοι δμοΰ τόν ύμνον, όστις έρ
χεται μέτήν στροφήν

"Άν θλίψεις εχης περισσής, 
»Άν σέ ταράττοίιν πόνοι, 

»Κατάφευγε εΐς τόν ©εόν,
» Αυτός τάς μαλακώνει.*

όταν δέ Γφθασαν είς τήν τελευταίαν

»Εϊναι ή χειρ του δυνατή, 
νΑυτήν νά έμποδίση 

»Τίς δύναται; τις δύναται
»Αυτήν ν’ αναχαίτιση, 

»Όταν τά αναγκαία μας
»Θέλει νά χορηγήση;»

κτύπος ήκούσθη είς τήν θύραν. Όταν ήνοίχθη. 
ό οικιακός κόραξ, τόν όποιον ύ πατήρ τοΰ Δόβρυ 
είχε συλλάβει, όταν ήτο πουλάκι καί τόν ήμέρευ- 
σε,παρουσιάσθη κρατών εις τό £άμφος του έν δα
κτυλίδι μέ πολύτιμον λίθον 1

Ό Δόβρυ έσυλλογίσθη κατ’ άρχάς νά πώληση 
τό δακτυλίδι καί νά πληρώση τό ένοίκιον, άλλά 
σκεφθείς ώριμώτερον άπεφάσισε νά ύπάγη είς τον 
ιεροκήρυκα του καί νά τφ δειξη το εύρημα τοΰ 
κόρκκος.

Ό ϊεροκήρυξ έξετάσας τήν πέτραν τοΰ δακτυ
λιδιού είδεν ότι είχεν εσκαλισμένον τό στέμμα 
τοΰ βασιλέως Στανισλάου, όθεν αμέσως έφερε τό 
δακτυλίδιον είς αυτόν καί τφ διηγήθη τήν ιστο
ρίαν.

Ό βασιλεύς τόσον εΰχαριστήθη άπό τήν δια
γωγήν τοΰ πτωχού εκείνου ανθρώπου, ώστε έζή- 
τησε νά τόν ίίδιρ, τόν έφιλοδώρησε δέ τόσον γεν- 
ναίως,ώστε δέν είχε πλέον ανάγκην κανενός πράγ
ματος.

Τό επόμενον ε"τος ΐ> μονάρχης τφ έκτισε άνα- 
παυτικήν οικίαν καί τφ έχάρισε καί μιαν άγε-
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λώία έκ της βασιλικής άγέλης, άνωθι 5έ τής 
θύραςτής οικίας του διέταζε νά τεθή πλάξ σιίη- 
ρα φέρουσα την εικόνα τοϋ χόραχος, χρατοΰντος 
εις το βάμφος τον ίακτυλίίι. Κάτωθι 5έ τής 
εΐχόνος εγρώφη ή έξης επιγραφή εις στίχους.

«Το παν Αυτόν υπηρετεί 
Παντού Αυτός υπάρχει. 

Είναι αγάπη, φως, ζωή 
Στο σόμπαν Αυτός άρχει.»

βώίΤου. Έν τή προκειμένη είκόνι οί μικροί μου 
άναγνώσται ήχουν όλι/ματα δλων τούτων τών 
ειδών τών φωσφορικών οργάνων.

Είς τά μεγάλα βάθη, δπου φυτική ζωή δεν 
απαντάται, οί ιχθύς οί ένδιαιτώμενοι είς αύτά 
τρέφονται άποκλειστικώς απ’ άλλήλων. Οί ισχυ
ρότεροι επομένως καί έπιτηδειότεροι τούτων κα
ταβροχθίζουν τοΰ-ρ «δυνατότερους και άνεπιτη- 
δίιοτίρους.

Τά φωσφορογενή ταΰτα ’όργανα χρησιμεύουν

— Κατά τόν καθηγητήν Γρανδώ ή 3λη επιφάνεια 
της γήί συνίσταται έκ 33,600,000,000 εκταρίων, επί 
τών όποιων κατοικοϋσιν 1,290,000,000 άτομα, όπερ α
ναλογεί 2'/ι έκτ. εΐς έκαστον άνθρωπον.

όφεις κ.λ., ώς φαίνεται είς τάς προκειμένας ει
κόνας. ,

Παρ' ήμΐν, δυστυχώς, ή άθώα αύτη' διασκέ
δασές τών παιδιών καί νεανίσκων είναι είσέτι 
είς τά σπάργανά της. "Εν τεμάχιον χάρτου καί

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΙ 
ΙΧΟΓΕΣ.

Μεταζύ τών 
ένυδρων ζώ
ων οί φω - 
σφορικοι λε
γόμενοι ίχθΰ- 
«ς είναι τά 
περιεργότατα. 
Οί ιχΐλνρ οί>· 
τοι διαιρούν
ται εις δύο 
μεγάλας τά
ζεις, είς τήν 
των φωσφο- 
ρικών ιχθύ
ων, οιτινες ά- 
παντώνται είς 
τήν επιφάνει
αν τής θαλάσ- 
σηςκαιείςτήν 
των ένδιαι - 
τωμένων εις 
βαθέα νδατα, 
εις βάθος οΰ- 
χι έλαττον

ΦωαφοροχοΙ ιχθύες.

τών 500 «οδών.

-ρός διπλοϋν 
σκοπόν, προς 
άμυναν και 
προς έπίθε - 
σιν. Τά εις 
τήνουράνε ύ-; 
ρ ισκ όμε να,’ 
προφυ λάτ-\ 
τυυν τον ίχ- 
θυν από τάς 
έχθρικάς προ· 
οβολός γινο■ 
μένας έκ τών 
όπισθεν, ενώ 
τά έπι τών 
πλευρών και 
τής κεφαλής 
χρησιμεύ ου ν 
διά νά κά - 
μνουν όρα- 
τούς άλλους 
ίχθύας είς -τά 
σκοτεινά έκεί 
να βάθη και 
νά παραζαλί
ζουν αύτούς, 
ώστε νά τούς 
συλλαμ βά- 
νουν ευκόλως

Οί άνήκοντες είς τήν πρώτην τάξιν έκλύουν 
φωσφορικόν φώς ίξ όλης τής έπιφανείας των, 
οί δε τής δευτέρας τάζεως έχουν όργανα Ιδιαί
τερα ανήκοντα άποκλειστικώς είς αύτούς, τά ό
ποια παράγουΟι τό φωσφορικόν φώς. Τά όργανα 
ταΰτα εΐς τινας τών Ιχθύων τούτων είναι όμοια 
με οφθαλμούς, ερυθρούς ή κίτρινους τό χρώμα, 
διαρκούσης τής ζωής αύτών, καί ένίοτε μεν κεΐν- 
ται είς δύο σειράς ύπό τήν κοιλίαν τοϋ ιχθύος, 
άλλοτε δε όμοιάζουν γραμμάς, αί όποΐαι είναι δι
ευθετημένοι καθέτως έπι έκάστης τών πλευρών 
τοϋ ιχθύος. Είς άλλα είδη ή ί'δρα του φωσφο
ρικού φωτός είναι έπί τοϋ πεπιεσμένου μέρους 
του κρανίου ή έφ'έκάστης τών πορειών τοϋ προ-

— ’ΑρτησεανΑ φρίατα. Εις τήν Πολιτείαν Δακόταν 
τώ ι 'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής υπάρχουν 
ούο εκ τών βαθύτατων καί πλατύτατων Άρτησιανών 
φρεάτων, τό εν έχει βάθος 582 ποδ. χαΐ διάμετρον 8 
δακτύλων. *Η πίεσες του άνερχομένου ΰδατος είναι Γση 
με 60 λίτρας εις έκαστον τετραγωνικόν δάκτυλον. Δια 
σωληνος, ϊχοντος οπήν προς τό στόμιον τοϋ φρίατος 8 
δακτύλων τήν διάμετρον, το ΰδωρ ανέρχεται είς ΰψος 
121/s π°8· Διά σωλ. 4 δακτύλων τό ύδωρ ανέρχεται 
εις 62 ποδ.—Διά σωλ. 2 δακτ. τό ΰδωρ ανέρχεται εΐς 
88 ποδ. ϊχίι δε Βύναμιν νά κινή μύλον, δυνάμενον νά 
αλέθη 60 μεγάλα βαρέλια αλεύρου τό ήμερονύκτιον, 
Τό έτερον Άρτησιανόν φρέαρ είναι βαθίι 1000 ποδ., έχει 
δε σωλήνα 9 δακτύλων τήν διάμετρον καί πίεσιν 150 
λιτρ. είς έκαστον τετραγωνικόν δάκτυλον. Ό ιδιοκτήτης 
αύτοϋ ελπίζει νά κάμγι ποτιστικάς γαιας 800 εκταρίων I

Περί χάρτινων αετών.

ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΑΕΤΩΝ.

Ή τέχνη τής κατασκευής χαρτίνων αετών 
καλλιεργείται μεγάλως ύπδ τών Κινέζων, οίτινες 
έχουν πρόχειρον τήν ’Ινδικόν κάλαμον, τον Ιν
δικόν χάρτην καί λεπτήν μέταζαν. Είς την Κί
ναν, τό Άννάμκαί τήν ’Ιαπωνίαν ή τέχνη αύτη 
έχει φθάσει είς έπιστημονικήν επεξεργασίαν 
οΰτω π. χ. κατασκευάζονται άετοί δμοιαζοντες 
διάφορα ζώα, πτηιά, έντομα, μουσικά όργανα.

?ν ή δύο τεμάχια ξύλου μέ μίαν λωρίδα πα
λαιού πανιού ώς ούράν αποτελούν τήν πρώτην 
βαθμίδα τής άετοπλαστικής, ώοειδής δε τις μορ
φή με όζύ τό έν&κρον, έξού κρέμαται ούρά χάρ
τινη άκομψος και ούχί σπανίως εκ κονρελίων 
συνισταμένη, είναι δείγματα τής άνωτάτης καλ
λιτεχνίας μας είς τήν κατασκευήν άετών !

Αί προκείμεναι εικόνες είναι δείγματα τών 
τεχνηέντως κατασκευαζομένων αετών έν Κίνα-
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ΚΑΛΟΝ ΑΝΤΙ ΚΑΚΟΙ*.

(ΆΛηΰί/: διήγημα.}

’Αμερικανός τις ιθαγενής (αΰτόχθων) ήλθε μίαν 
ήμέραν εΐς τήν οικίαν ενός γεωκτήμονος πολύ ώρ- 
γισμένος, Έρωτηθεις διατί ήτο τόσον ώργισμένος, 
άπεκρίθη* «Ό γεωκτήμων Σμιθ έβαλε τά σκυ
λιά του νά μέ φάγουν καί μόλις και μετά βίας 
έσώθην, τρέχων, 'Ορκίζομαι Si, ότι θά τόν φο
νεύσω εΐς πρώτην ευκαιρίαν.»

— Και τί θά κερδήσης, τόν ήρώτησεν ό φί
λος του, εάν τόν φονεύσης ;

— Τίποτε, μόνον θέλω νά τόν εκδικηθώ.
— Άλλ’ αΰτό δέν είναι ορθόν, οΰτε δίκαιον 

νά αφαίρεσης τήν ζωήν τοΰ ανθρώπου
— Άλλά μήπως ήτο ορθόν δι’ αΰτόν νά βάλη 

τά σκυλιά του νά μέ ξεσχίσουν ;
— Βέβαια όχι, άλλά τοϋτο Λεν σε δικαιώνει 

νά τόν μιμηθής. Έκτος Si τούτου θά ήσαι εκτε
θειμένος εΐς αδιάκοπου τρόμον τιμωρίας.

— Τί νά κάμω λοιπόν ; ήρώτησεν ό άγριος.
— Νά καιροφυλακτήσης νά τόν εΰεργετήσγς, 

καί θά ευρης ότι τοϋτο είναι γλυκύτερου τής έκ- 
δικήσεως, δέν θά σέ έκθεση δέ καΐ εΐς κανένα 
κίνδυνον, ίσως μάλιστα σέ φέρ ι καΐ πολλήν 
ευλογίαν

— θά κάμω κατά τήν συμβουλήν σου, ειπεν 
ό άγριος, διότι γνωρίζω έκ πείρας, οτι ποτέ δέν 
λέγεις ψεύματα Οΰτως άπεχωρίσθησαν οι δύο 
φίλοι.

Μετά τινας εβδομάδας ό άγριος ’Αμερικανός 
ήλθε πάλιν εΐς τήν οικίαν τοΰ φίλου του, φέρων 
είς τους ώμους του έν ώραιον δέρμα Βοναύσου

—Έ ! εφώναξενδ φίλος του, άμα τόν είδε. Ποΰ 
επέτυχες αυτό τό ώραιον δέρμα ; θά σοί ή ναι τό
σον χρήσιμον τόν χειμώνα I Ελπίζω οτι δέν το 
έκλεψες!

— "Οχι, φίλε μου. Σύ γνωρίζεις ότι πρό πολ- 
λοΰ παρήτησα τάς κακά-, συνήθειας τών δμογε- 
νών μου, άν καί απαντώ μεγάλας δυσκολίας. 
ΤΗλθον νά σοΐ εΐπωπώς απέκτησα τό δέρμα τοϋτο 
— Μίαν ήμέραν έκυνηγοΰσα εις τά δάση, και 
ποιον νομίζεις άπήντησα έξαφνα; τόν κύριον Σμίθ, 
οστις έβαλε τά σκυλιά του νά μέ φάγουν. Ή 
πρώτη μου ιδέα ήτο—ιδού πώς ήλθον τά πράγ
ματα καί έπεσεν εΐς τάς χεϊράς μου ό άνθρωπος 
ούτος. θά τόν φονεύσω* άλλ’ ένθυμήθην τούς λό- 
λους σου, καΐ άπεφάσισα νά τόν άγαθοποιήσω. 
"Οθεν τόν επήρα είς τήν σκηνήν μου καί τόν έ- 
φιλοξένησα τήν νύκτα. Τό δέ πρωί τόν ώδήγησα 
μόνος μου μέχρι τής δημοσίας, διότι δεν έγνώ-| 

ριζε τόν δρόμον, καί τότε δώσας εΐς αΰτόν τήν 
χειρά μου, «Κατευόδιον, τοΰ είπον, τώρα ήξεύ- 
ρεις τόν δρόμον νά έπιστρέψης είς τόν οικόν σου. 
Όταν σέ εΰρον μόνον περιπλανώμενον είς τό δά
σος, ό Σατανάς μοί είπε νά σέ φονεύσω, διότι 
καθώς ήξεύρεις, έβαλες πρό καιρού τούς σκύλους 
σου νά μέ ξεσχίσουν καί έγέλας,δταν έγώ έτρεχον 
νά γλυτώσω άπ’ αυτούς,άλλ’ έγώ ένίκησα τόν πει
ρασμόν, καί άντΐ νά σέ φονεύσω, σε περιεποιήθην. 
"Υπαγε,καί μή κάμης τό αΰτό εΐς κανένα άλλον.» ·,

Ό άνθρωπος έξεπλάγη εΐς τό άκουσμα τών 
λόγων μου, διότι είχε λησμονήσει την περίστα- 
σιν. Μέ πολλήν δε φιλοφροσύνην μέ προσεκάλε- 
σεν εΐς τήν οικίαν καί μέ έφιλοξένησε, μοί εδωκε 
δέ καί τό δέρμα τούτο νά σκεπάζωμαι τον χει
μώνα μέ αΰτό, καί ειπεν εΐς τούς δούλους όσάκις; 
άπερνώ άπό τό υποστατικόν του νά μέ περιποι- 
ώνται, ώστε οί λόγοι σου αληθέυσαν. Τό ήξευρον, 
ότι σύ δέν λέγεις ψεύματα 1 Αισθάνομαι εαυτόν 
πολύ εΰτυχή !»

ΤΟ ΑΝΤΗΧΟΥΝ Γϊ Α.ΙΖΧΙΟΝ·

—· Ό μικρός ’Ιωάννης ήλθε μίαν ήμέραν είς 
τήν μητέρα του καί τής ειπεν, « Ένφ έγώ καί 
ή άδελφή μου περιεπατοΰσαμεν εΐς τόν κήπον, 
έν παιδίον του δρόμον μάς περιεγελοΰσεν.Έγώ έ- 
φώναξα «*Ω!»καΐ τό παιδίον έκραξεν,«*Ω!».’Εγώ 
ήρώτησα, « Ποιος είναι;» καί ε'κεΐνο άπεκρίθη, 
«Ποιος είναι;» έφώναξα,«Διατί δέν φανερώνεσαι;» 
καί εκείνο άπεκρίθη, «Διατί δέν φανερώνεσαι;» 
Τότε έπήδησα έξω, θέλων νά τό πιάσω, άλλά 
δέν ήδυνήθην νά τό εϋρω. Έπέστρεψα καί έπανέ- 
λαβον, « ’Εάν παρουσιασθής, θά κόψω τό κε
φάλι σου». ’Εκείνο δέ άπεκρίθη, «Έάν παρου- 
σιασθής θά κόψω τό κεφάλι σου!». Ό τρόπος του 
μέ έκαμε νά θυμώσω πολύ,

«Ά ! ’Ιωάννη, ειπεν ή μήτηρ του,έάν έλεγες, 
«Σέ αγαπώ,» αυτό θά άπεκρίνετο, «Σέ αγαπώ.» 
Έάν έλεγες, «Ή φωνή σου είναι γλυκεία,» καί 
αυτό θά άπεκρίνετο, «Ή φωνή σου είναι γλυ
κεία.» Ό,τι δήποτε τφ έλεγες, το αυτό θά έ- 
πανελάμβανε καί εκείνο. Όταν μεγαλώσης καί 
γείνης άνήρ, ο,τι εΐπης είς τούς άλλους, τό αυτό 
θάσοι εΐπωσι καί αυτοί μετ’ ολίγον, Σέ συμβου
λεύω νά μή λησμονής ποτέ ,εκείνο, τό όποιον δι
δάσκει τό Εΰαγγέλιον — «Μέ όποιον μέτρον με- 
τρεΐτε, μέ τό αυτό θά μετρηθή είς εσάς,» καί νά 
ήσαι πρός όλους εΰγενής.»
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΚΚΟΛΑΨΙΣ ΩΩΝ ΕΝ ΑΙΓΤΠΤΩι.

Εΐς τήν Αίγυπτον υπάρχουν διάφορα μεγά
λα καταστήματα, είς τά όποΤα εκκολάπτονται 
αυγά διά τεχνητής θερμότητος.

Έν τών τοιουτων καταστημάτων έπεσκέφθη 
πρότίνος χρόνου ό ’Αμερικανός πρόξενος, οστις 
περιγράφει αΰτό, ώς κατεσκευαομένον έκ πλίν
θων ήλιοψημμένων έκ πηλοΰ και χώματος. ΕΤναι 
δέ χο ποδών τό μήκος, ιό τό ύψος καΐ 6ο τό 
πλάτος, διαιρείται δέ εΐς ία διαιρέσεις, έκαστη 
των οποίων δύναται νά χωρέση γ,όοο αυγά, 
ώστε τό δλον τών εκκολαπτόμενων ώών είναι
90,000 1

Ή εποχή τής τεχνητής έπωάσεως άρχεται 
κατά τόν Μάρτιον, τρεϊς δέ έπωάσεις γίνονται 
διαρκούσης τής εποχής. Έκαστη έπώαοις απαι
τεί 2 1—22 ημέρας, τετράκις δέ της ημέρας 
τά ώά μετακινούνται, ό δέ βαθμός τής θερμο
κρασίας δέν εΐνε κατώτερος τών ^8° Φαρενχάϊτ.

Έκ τών έκκολαπτομένων ώών ολίγα συγκρι
τικός χαλούν, άλλά και μετά τήν έκκόλαψιν 
αρκετά άπό τά πουλάκια αποθνήσκουν, ώστε 
έκ τών 270,000 ώών, τά όποια έπωάξονται κα
τά τόν τρόπον τούτον αΐ αάο,οοο δίδουν που
λάκια, αϊ δέ γο,οοο χαλούν.

Διά τήν έργασίαν ταυτην απαιτούνται δυο 
μόνον, άνθρωποι ή μάλλον εΐς άνήρ καΐ έν παι- 
δίον. 'Ο αριθμός τών όρνιθίων, τά όποΤα εκ
κολάπτονται κατά τόν τρόπον τούτον είς τήν 
Αίγυπτον ανέρχεται είς ό,οοο,οοο κατ’ έτος, 
απαιτούνται δέ ι,όοο,οοο όρνιθες διά νά δώ- 
σωσι τόν άπαιτούμενον αριθμόν τών ώών 1

Η ΚΙΒΩΤΟΣ. ΑΡΧΑΙΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ. 
ΙΝΔΙΚΗ ΜΓΘΟΛΟΓΙΑ.

Αΐ τελεταί αί γενόμεναι σχετικώς πρός την κιβωτόν είναι κοιναί καθ ’ δλον τόν άρ- χαϊον κόσμον. Οΐ Αιγύπτιοι περιέφερον κιβωτόν κατά τήν έορτήν τής· "Ισιδος καΐ τοΰ Όσίριδος. Κατά τόν Σίρ Ρόλινσων οΐ Άσσύριοι είχον θεάν τινα, της όποιας τό όνομα ήτο Σίν η Χονρκό, ώνομάζετο προσέτι και «Μεγάλη Δέσποινα,» κιβωτόν δέ μετεχειρίζοντο εΐς την τέλεσιν τών μυστηρίων της. 'Η μετάβασις άπό της ’Ασσυρίας καΐ Περσίας διά τοΰ Καβοΰλ είς τάς ’Ινδίας είναι πολΰ βραχεία, καΐ μολο

νότι ά λειτουργία εΐς τάς πεδιάδας της ’Ινδίας είναι Αδη διάφορος άπό τήν έπικρα- τοΰσαν εΐς τά Τμαλάϊα όρη , μολοντούτο έχομεν έν τη μυθολογία, τών ’Ινδών τάς ιδέας έκείνας, αϊτινες είναι κοιναί εΐς όλα τά θρησκευτικά συστήματα, καί φαίνονται ότι σχετίζονται μέ τάς αρχαίας τελετάς τών κιβωτών.Ή άρχική ιδέα είναι ότι «ή θεότης έπέ- πλεεν η έκινεΐτο έπί της επιφάνειας τών ΰδάτων». Ή θεότης κάθηται έπί θρόνου, ό δέ θρόνος οΰτος, έπειδη είναι έπί των ΰδά- των γίνεται πλοίο ν ή κιβωτός. Εΐς την ’Ινδικήν μυθολογίαν δέν ΰπάρχει μορφή τόσον καταφανής, όσον ή αρχική αΰτη περί θεότητας ιδέα. Έν άπό τά περίεργα παραδείγματα είναι τό τοΰ Βινσοΰ καί Να- ραγιάνα. Εΐς τοϋτο ό ’Όφις Σεπά, είναι πε- ριτυλιγμένος εΐς αναρίθμητους στροφής, σχηματίζων οΰτω έδραν, ήτις έπιπλέει έπί τών ΰδάτων, αΐ δέ έπτά κεφαλαί ανέρχονται διά νά σχηματίσουν τόν Θόλον, ΰπό τόν όποιον έπαναπαΰεται ό Βινσού.Τό σύμπλεγμα τοϋτο αποτελεί έν τών άγαλμάτων άτινα εΰρίσκονται εΐς τά σπήλαια τής Έλλόρας.Τό ’Ινδικόν θρήσκευμα, ώς όλα τά άλλα θρησκευτικά συστήματα, παριστάνει τήν δημιουργίαν τοΰ κόσμου έκτελεσθεϊσαν ΰπό τίνος Όντος εΐδικώς διορισθέντος πρός τόν σκοπόν τοΰτον ΰπό τοΰ 'Έφίστου ©εοΰ. Τό δν ή ό άντιπρόσωπος οΰτος τής Ύ<φί- στης θεότητος παρίσταται ώς ών έπί τών ΰδάτων.Άπό τόν Βισνοΰ φύεται ό κορμός τοΰ λωτοΰ. Οΰτος προσέτι πλέει έπί τών ΰδά- των τοΰ ώκεανοΰ καί σχηματίζει τήν έδραν, έπί τής όποιας κάθηται ό Βράμας, ένώ δημιουργεί τόν κόσμον.Ό ειδικός οΰτος χαρακτήρ δέν περιορίζεται μόνον είς τους άντιπροσώπους τής ’Ινδικής μυθολογίας. Ό Άργαμάθας είναι τό όνομα τοΰ Σιοά, τής ’Ινδικής θεότητος, ήτις είναι στενώς συνδεδεμένη μέ τάς τελετής, εΐς τάς όποιας τά. όνόματα "Αγρα καί Πάτρα είναι έν χρήσει, καί εΐς τόν όποιον τό όνομα Άγραμάθα, ήκΰριος τής κιβωτού, εΐδικώς εφαρμόζεται.Δέν υπάρχει ώραιότερον άντικείμενον καθ’ δλην τήν άνατολήν παρά τό άνοικτόν άνθος τοΰ λωτοΰ μέ τά πλατέα πεπιεσμένα φύλλα του έπιπλέοντα έπί τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος. Έπί τοΰ άνθους τούτου ένθρο-
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νισμένος ό Βράμας έδημχονργησε τόν κό- ϋμον. Ό δέ έκ Λωτοϋ θρόνος τοϋ Βούδα κηρύττει διά τοϋ τίτλου του, ότι ό καθή- μενος επ’ αύτοϋ είναι έπι τών ύδάτων. Ό Λωτόςούδέποτε ελλείπει έκ τοϋ θρόνου τοϋ Βούδα. Εις τλν άγροικοτάτην γλυπτικήν τήν παριστάνουσαν τήν μορφήν του άπαν- τώνται πέταλά τινα τοΰ άνθους τούτου, εϋρίσκονται δέ τά πέταλα ταϋτα καθ ’ δλον τό μήκος τοϋ άνω μέρους τοϋ θρόνου, ώστε πραγματικώς ό Βούδας κάθηται επί τοϋ λωτοϋ.’Εκ τούτου γίνεται καταφανές οτι οί ύ- φιστοι θεοί τοϋ Βραχμανισμού καί τοϋ Βουδισμού παρίστανται ύπό τήν άρχαίαν ιδέαν τοϋ έπιπλέειν έπι τών ύδάτων.

—Περί τούς 22,000 ανθρώπων έπεσχέφθησαν την οικίαν 
τοΰ ποιητοϋ Σαιξσπήρου Εν ’Αγγλία τό παρελθόν Ετος.

—Είς -τάς Πολιτείας “Οριγον καί Καλλιφορνίαν της Α
μερικής ύπάρχονσιν εγκατεστημένοι 1000 Κινέζοι Ευαγγε
λικοί, οί όποιοι άπεφάσισαν να ατείλουν Εκ τοϋ αριθμού των 
δύο νέους ιεραποστόλους δια νά κηρύξουν είς τούς ομοεθνείς 
των τό Εύαγγίλιον του Κυρίου Ίησοΰ Χρίστου.

— 'Ο Καθηγητής της αθλητικής εν τφ Πανεπιστη- 
μίιρ τής Γα'ιλ ί δημοσίευα εν, ότι οί μή καπνίζοντες ύπερτε- 
ροΰσι τούς καπνίζοντας κατα co ΰψος καί τδ πάχος τοϋ 
σώματος. Άκούσατέ το όλο; οί νέοι.

—’θ Εκα,τομυριοΰχος άμε ρ ικανός Πούλμαν, έρωτηθείς 
πώς ησθάνετο ϊχων είς τήν κατοχήν του τόσα Εκατομμύρια, 
απεκρίθη· «Δέν έσκέφβην περί τούτου καθόλου. Άλλα τώρα, 
8το μέ έρωτας, σο'ι λέγω ότι πιστεύω ότι δέν είμαι καλλί
τερα, βεβαίως οχι ευτυχέστερος, παρ’ όταν δέν είχα μίαν 
πεντάραν είς τήν τσέπην μου καί ήναγκαζόμην νά έργάζωμαι 
δια τόν έπιούσιον άρτον μου άπό πρωίας μέχρι νυκτός. 
Τότε Εφόρουν μίαν Ενδυμασίαν, καί τώρα φορώ μίαν. Τότε 
έτρωγον τρίς φοραές τήν ήμίραν καί τώρα τρώγω τρις. Τότε 
δέν είχα εΐμή Ελαχίστας φρρντίόας, τώρα περισπώμαι νύ
κτα καί ήμέραν από μυρίας φροντίδας. Τότε έκοιμώμην ώς 
αρνίον, τώρα 0 ύπνος μου είναι «ταραγμένος. Έν γίνει δέ 
δύναμαι νά είπω, οτι τότε ήμην πολύ ευτυχέστερος παρ’ ό ,τε 
είμαι τώρα. Καί όμως είναι πολύ ευχαριστόν αίσθημα να 
η ναι τις Εκατομμυριούχος 1 ο

— Συγκριτική αύξησες τών γλωσσών. Έκ τών 
162,000,000 άτινα άμίλουν τάς Επτά Ευρωπαϊκές γλώσσας 
τό 1801, ή Αγγλική ώμιλεΐτο ύπό 13 έπΐ τοΐς Εκατόν, ή 
ισπανική ύπό 16. Ή Γερμανική ύπό 18. Ή ’Ρωσσική ύπό 
18. Ή Γαλλική ύπό 19, ή ’Ιταλική ύπό 6 καί ή πορτογαλ- 
λική ύπό 8,

Τό 1890 ό αριθμός των ανθρώπων, οί όποιοι όμιλοϋσι 
τάς γλώσσας ταΰτας ηυξησεν άπό 166 Εκατομμύρια εις 
400,000,000, έκ τών όποιων 125,000,000 ό μιλούν την ’Αγ
γλικήν (δηλ. 31 έπΙ τοΐς Εκατόν), 50,000,000 τήν Γαλ
λικήν, 70,000,000 τήν Γερμανικήν, 40,000,000 τήν Ίσπα. 
νικήν, 80,000,000 τήν ’Ρωσσικήν, 35,000,000 τήν ’Ιταλι
κήν, 13,000,000 τήν Πορτογαλλικήν, 6ηλ. τήν Αγγλικήν 
όμιλόϋσιν αντί 13 επί τοΐς Εκατόν, τριάκοντα καί εϊς!

Έπεσήμως άνεγνωρισμένη 4θείοι.
—Εις τά δημόσια προκαταρκτικά σχολεία των Παρισίων, I 

τά όποια συντηρούνται ύπό τής Κυβιρνήσεως, άλλα τά όποΐα |

δέν ανήκουν είς ώρισμένον θρήσκευμα, ή έξης Κατηχησις 
καθημερινώς διδάσκεται.

έΐιίά σπα-ΐος. Τί είναι θεός;
Οαιάίοτ. Δέν δυνάμεθα να εϊπωμεν.
JlJ. ’Αναγνωρίζεις Άνώτερόν τινά Κυβερνήτην ;

Διατί νά άναγνωρίσωμεν τοιοϋτον ; Άπόίειζον εις 
ήμας τήν ανάγκην καί δεΓξον τό “Ον τοϋτο εις ήμας.

Jii. Δέν δύναται ν* άποδειχθή οτι τοιοϋτον “Ον είναι α- 
παραιτητως αναγκαίου.

ίίαιί- Λοιπόν είναι ματαιοπονία νά γίνεται λόγος περί 
τής ύποθίσεως ταύτης !!

Ή Κατήχησις αΰτη συγκεφαλαιοϋται είς τά Εξής ι « Ή 
λΕξις θεός δέν Εχει σημασίαν. Δέν Εννοεί τίποτε — παντελώς 
τίποτε ! λ

Ό Ναπολέων ’Ρουσσέλ επικρίνων τό κατηχητικόν τούτο 
μάθημα είς διάλογόν τινα μετά τίνος άθέου, λέγει· « Άμ- 
φότεροι βλέπομεν είς τό Σόμπαν μυρία αντικείμενα, τα ό
ποια διεγείρουν τόν θαυμασμόν μας. Οί άπειροι αστέρες καί 
τό στερέωμα, ή τακτική πορεία όλων τών πλανητών, ή τά- 
ξις καί αρμονία, τά όποια παρατηροΰμεν άπανταχοϋ — όλα 
ταϋτα έγω δέν δύναμαι ει’μή νά αποδώσω είς μίαν 
χην Αογικηχ αΐζζατ, no δέ είς τίποτε. Προσέτι σύ παί. 
Εγω εΐμεθα λογικά καί ελεύθερα όντα, συνάμα δέ ηθικά, αν 
καί όχι πάντοτε πράγματι, εν δυνάμει όμως τοιαϋτα. Τό 
συναίσθημά μου μοί λέγει ότι ή Ελευθερία καί ή ηθική αυ
τή φύσις αποτελούν τήν υπεροχήν ήμών, καί ότι τό Ον, 
τό όποιον ένεφύτευσβν Εντός μας τάς ιδίας καί τά φρονήματα 
ταϋτα, πρέπει νά κατέχη αύτά καί αυτό εις βαθμόν όμως 
άπειρες άνώτερον.»

«Αϊ δυνάμεις αΰται δίν δύνανται νά ήναι αίιθεότητες τής 
ΰλης, διότι ΰλη μέ ηθικήν άλογίαν είναί τι άλογον καί ά· 
ποτρόπαιον, Επομένως ή Πρώτη αίτια πρέπει να ενεφυ- 
τευοεν Εντός τών λογικών δντων τόν νοϋν βιά νά κυβερνά. 
Τοϋτο πιστεύω, όχι διότι δέν δύναμαι νά τό αποδείξω, αλλά 
διότι τό εύρίσκω βιά τής πείρας, Επειδή βέ ϊχω τήν συναί- 
σθησιν, ότι ή Εσωτερική μου συναίσθησις είναι ή αυτή μέ 
τήν ίβικήν σου, κηρύττω είς σέ τήν πνευματικήν ταύτην 
αλήθειαν χωρίς νά προσπαθήσω νά την αποδείξω. Μόνος ό 
άφρων λέγει "δέν υπάρχει θεός.»

Ύπό τήν Επιρροήν τοιούτων διδασκαλιών εκπαιδευόμενοι 
καί άνατρεφόμεναι χιλιάδες παιδιών έν Γαλλία καθίστανται 
σύν τφ χρόνω ό σκώληξ ο στις κατατρώγει τα σπλάγχνα τοϋ 
δυστυχούς έθνους τής Γαλλίας, κα'ι <1ν μή τό Εύαγγίλιον 
σώση αύτό, θά άπαλειφθή επί τέλους άπό τοϋ προσώπου τής 
γής. Φεύγετε άπό τής απιστίας, αγαπητοί μου φίλοι I

— Τρία είδη Ανθρώπων. Άγχίνους τις συγγραφεύς 
λέγει, Βτι είς τόν κόσμον υπάρχουν τρία εϊδη ανθρώπων. Οί 
βέ.όοντες— οί μή ιίΖ.ίοντες, καί οί μή άυταριετοι. Οί 
πρώτοι έπιρρεάζουν πάντα τά πράγματα, οί δεύτεροι ανθί- 
στανται είς πάντα καί οί τρίτοι αποτυγχάνουν είς όλα. Τό 
«ί/νίω» κατασκευάζει σιδηροδρόμους καί ατμόπλοια, τό 
π δέν θέλω,» δέν πιστεύει είς πειράματα καί ανοησίας, Ενώ 
τό δέν δύναμαι καλλιεργεί χόρτα άντί σίτου καί τελειώνει 
τάς ήμέρας του είς αποτυχίαν! s

— Τρύπημα τριχύς. Ή βασίλισσα τής 'Ρουμανίας 
κατά τήν τελευταίαν αυτής έπίσκεψιν εις ’Αγγλίαν επεσκέ- 
φθη καί ?ν έργστάσιον βελονών. Ένώ δέ παρεσήρει τήν Ερ
γασίαν είς τών Εργατών έζήτησε παρ’ αυτής μίαν τρίχα απ’* 1 2 3 
την κεφαλήν της. Ή βασίλισσα ευχαρίστως τω εδωκε μίαν- 
Ό Εργάτης Ελαβεν αυτήν τήν Εφήρμοσεν είς τό έργαλεΐόν, 
καί βι’ αύτοϋ έκαμε μίαν τρύπαν εις αυτήν, Επειτα έλαβε 
λεπτήν μεταξίνην κλωστήν, τήν έπέρασε διά τής τρύπας καί 
τήν ένεχεί ρισε πάλιν είς την Εκπεπληγμένην βασίλισσαν !

1ΕΡΟΓΡΛΦ1ΚΑΙ EPilTHSEIS.

1. Ποιος ίκτυπήθη καί απίθανε, διότι ήγγισε τήν κιβωτόν;
2. Ποιοι μετεχειρίσθησαν παλαιά φορέματα καί μουχλια

σμένου άρτον, διά νά άπατήσουν άλλους ;
3. Πρός ποιον σκοπόν ;

ΣΗΜ. "Evexa τήξ άπονβία$ τοΰ Συντάκτου ή ίίπτυγτωάι? τού φύλλου τού Ίβρίου.
ΣΗΜ. Ή τρίτι/ οειρά «,τ&ν Λαιίικ&ν %λ&εν. Ή θιανομή &ά ά^χίαγι κατά το

νέον ίτος. Οβοι εχονν π^οπλη^ώΟΐΐ iig άναμένουν ολίγον ακόμη.
Έν Άθήναις Εμ τοΰ Τοπογραφεί ο V τών η^τασττ^ιάτων ΑΝΘΣΤΗ ΚΔΝΚΓΛ ΐφΤΙ ΝΙΑΟΤ 1891.—2673


