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01 μικροί άναγνώσται της Έφημ. των
φώσα κατά τόν πτωσίν της τάς έν αι’τη ύπαρχούσας ακαθαρσίας, έν εΐδει βλαπτικών αερίων καΐ άλλων.4) Παρέχει άναφυκτικόν ποτόν εΐς τούςΠαίδων γνωρίζουσι καλώς τόν χιό να, διότι ανθρώπους το Θέρος, συλλεγομενη τόν χει- καΐ την είδον και τόν έφηλάφησαν και μώνα και τηρονμένη εΐς υπόγεια η σπή-τόν έδοκίμασαν καΐ δοκιμάζουν κατ ’ έτος.Έκεΐνο, τό όποιον όμως δέν γνωρίζουν, είναι τά πολυποίκι - λα εΐδη τών μορφών, τά όποια τά κρύσταλλα της χιόνος λαμβάνουν και τά όποια πα- ρίστανται εΐς τάς προ- κειμένας εικόνας, ά- πείκονισθέντα δπως φαίνωνται τη βοήθεια τοΰ μικροσκοπίου.

Ή χιών έκτελεΐ διαφόρουςεΰεργετικάς εΐς τόν άνθρωπον, τά ζώα καΐ τά φυτά ύπη- ρεσίας.| ί) Είναι ή πηγό ή τρέφον- 'σα τούς ποταμούς καί τά όυ- άκια κατά τό θέρος, όταν οέν γίνεται βροχό.

λαια έντός κάδδων. Πρό της κατασκευής τοΰ τεχνητσΰ πάγου καΐ παρ’ ήμΐν ό χιών τό θέρος ητο πολύτιμον ά ν α φυκτικό ν.5) Διαμένουσα έπΐ των ύφηλών όρέων κατά τό θέρος έπιρρε- άζει τόν άέρα καί οΰ- τω μετριάζει την ύ- περοολικόν θερμότητα.Πόσον σοφώς καΐ παναγάθως έποίησεν ό Θεός τά πάντα, καΐ πόσον η έξέτα- σις τών φυσικών πραγμάτων έπρεπε νά διεγείρηαΐσθήματα εΰγνωμοσΰνης καΐ αγάπης καΐ ΰπακοης εΐς Αΰτόν έκ μέρους όμών τών λογικών του πλασμάτων !
Κ.ρύβταλλα χεόνοξ. Οί χοίρο» θ» τρεφόμενοι μέ τάς βαλάνους, αϊτινες πίπτου- σι έκ των δένδρων, ποτέ δέν ύφώνουν τούς οφθαλμούς των πρός τά άνω, πρός τόν ποιήσαντα τάς δρΰς , διότι είναι άλογα ζώα, άλλ’ ό λογικός άνθρωπος όφείλει νά

2) Διατηρεί την θερμοκρασίαν τοΰ έοάφους εΐς τά βόρεια κλίματα καΐ οΰτως έμποδίζειτόν παγετόν άπό τοΰ νά καταστρέφη τούςδημη- τριακούς καρπούς καΐ τόν χλόην κατά τό διάστημα τοΰ χειμώνας.3) Καθαρίζει τόν άτμοσφαΐραν άπορρο- άναγνωρίζη τόν θείαν χεϊρα εΐς πάντα τά
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πέριξ αντοϋ, ιδίως δέ είς τά χρησιμεύοντα πρός συντήρηστν καϊ εϋζωΐαν του.Τούς "μικροτίς της φίλους Α Έφημ. τών Παίδων συμβουλεύει νά συνεχθίετωσιν άπό τώρα νά άναγνωρίζωοη τΛν άγαθάν Πρό- votav τοΰ Πλάστου των έπ ’ αυτούς καϊ νά πιστεύουν καΐ νά ΰπακοιίονν εΐς τό Εΰαγ- γέλιον τοϋ Υίοΰ αύτοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ, έάν θέλωσι νά ηναι άσφαλεϊς έδώ, καϊ εϋ- τυχεΐς εΐς τάν αιωνιότητα.
ΜΥΡΤΙΣ.

Λίήγημα τοϋ πρώτον αΐωκος ft. X.

(Ί8ε προηγούμειον ψύλλον.)

— Δέν θά μονομαχήσω διότι άγαπώ τάς μο
νομαχίας άλλά διά νά κεροήσω χρήματα και νά 
εξαγοράσω τήν αδελφήν μου άπο τήν έπονείδι- 
στον δουλείαν της,» άπήντησεν δ Κλεομένης ζωη
ρός· «δέν σοϋ φαίνεται δτι αξίζει;»

Ή Δρουσίλλη έμεινεν έπί στιγμήν σιωπώσα, 
άλλ’ έπειτα άπήντησεν «Όχι, Κλεομένη, ό μέν 
σκοπός σου είναι καλός καί άγιος, καί αν σύ ε
λεύθερος ών, δέν έζήτεις νά άπελευθερώσης τήν 
άδελφήν σου, θά ήσο χαμερπής και ανάξιος τοϋ 
ονόματος του Χριστιανού. Άλλά τό μέσον, οπερ 
προτείνεις νά την έλευθερώσης είναι κακόν, διότι 
ή θά φονευθής σύ αύτός ή θά φονεύσης άλλον.»

Οί λόγοι τής τυφλής κόρης βαθέως έπληξαν 
τον Κλεομένην. Τήν άπεχαιρέτισε μετ’ ολίγον 
καί άπηλθε κατηφής και σκεπτικός. Πώς νά ειπη 
τώρα είς την Μύρτιν οτι ή ελπίς περί απελευθε
ρώσω ως ήτο αμαρτωλή, άφοϋ τοιαϋτα μέσα είχε 
κατά νοϋν δ Κλεομένης ; Άλλά άφ’ετέρου και 
πώς νά τήν ένθαρρύνη νά έλπιζη ; Άπεφάσισεν 
δμως νά διηγηθή τό πράγμα είς τήν Μύρτιν, ΐνα 
καί άν τυχόν δ Κλεομένης ήθελεν ακόμη έπιμείνη 
εΐς τά σχέδιά του, τδν άποτρέψη καί ή Μύρτις.

'Όταν λοιπόν εΐσελθούσα εΐς τδ δωμάτιον όπου 
ή Μύρτις κατασκεύαζε τά αρώματα, τής εΐπεν 
ότι είχεν υπάγει εΐς τήν άγοράν.

— Είδες τον Κλεομένην «ήρώτησεν ή Μύρτις 
ζωηρώς' αμέσως δέ παρατηρούσα την κατήφειαν 
τής τυφλής κόρης ήρώτησεν άνησύχως* «Μήπως 
συνέβη, τίποτε ; είναι καλά ; Τί έχεις καί είσαι 
τόσον λυπημένη ;»

Ή Δρουσίλλη ήγέρθη καί τήν ένηγκαλίσθη. 
« Ό Κύριος ημών Ιησούς Χρίστος μάς διέταξε 
νά θυσιάζωμεν τά πάντα έάν θέλωμεν νά ήμεθα 
άληθώς όπαδοί του.»

— Ναι, άλλά τί ε”χεις, Δρουσίλλη μου ;
— Δύνασαι λοιπόν και σύ χάριν τοϋ Κυρίου 

ημών Ίησοϋ Χριστού νά θυσιάσης τίποτε ; ήρώ
τησεν ή τυφλή, με τρέμουσαν φωνήν.

— Τί έχω νά θυσιάσω έγώ, πτωχή δούλη ; 
άπεκρίθη ή Μύρτις μέ απορίαν.

— Ύπόθεσε όμως οτι έπρόκειτο νά θυσιάσης 
τήν ζωήν σου ή καί κάτι έπίσην πολύτιμον ώς 
την ζωήν σου ;

Ή Μύρτις άνετινάχθη καί ώχρίασε· «Μήπως ε- 
μαϋες κατά ποιον τρόπον θά με τιμωρήσουν;» είπε.

— Θά σέ τιμωρήσουν ; έπανέλαβεν έν άπορί^ 
ή Δρουσίλλη.

— Ναι, χθές μοί εΐπεν ή -κυρία μου ότι θά 
ε"λθη άκόμη ή τιμωρία τής άποστασίας μου- ώστε 
έάν έμαθες τίποτε, είπε μοί το άφόβως.

— Έγώ δέν έμ.αθον τίποτε περί τούτου, διότι 
μόλις τώρα επ έστρεψα άπδ τήν άγοράν, άπεκρίθη 
ή τυφλή,

— Ά, τότε λοιπόν πρόκειται περί τοϋ αδελ
φού· μου! εΐπεν ή Μύρτις άνησύχως* Εΐπέ μοι 
το άμέσως, σέ ικετεύω 1

— Ναί, πρόκειται περί τοϋ. Κλεομένους. Μοί 
διηγήθη σήμερον πώζ σκοπεύει νά σέ λύτρωση, 
καί μάλιστα διά τρόπου αμαρτωλού.

— Άλλ ’ ό Κλεομένης εΐναι Χριστιανός, εΐπεν 
ή Μύρτις έν άπορία, δεν πιστεύω νά ήναι τόσον 
αναίσθητος είς τά σχέδιά του. Άλλά ποιον είναι 
το μέσον τούτο ;

— Νά μονομαχήσει είς τό άμφιθέατρον !
Ή Μύρτις άνετριχίασε* «Δέν δύναμαι νά το 

πιστεύσω,» είπε μέ πνιγηράν φωνήν.
— Δέν θά τδ κάμη βεβαίως πρδς εύχαρίστησίν 

του, άλλά χάριν σού,
— Όχι, όχι, δέν δέχομαι τήν ελευθερίαν μου 

ΰπδ τοιούτους όρους, άπεκρίθη ή Μύρτις τρέ- 
μουσα. Έκτος τού έξευτελισμοϋ τοϋ όνόματός του, 
ώς εύγενοϋς Αθηναίου, νά τόν άφήσω νά φονεύση 
ένα άλλον άνθρωπον διά νά έλευθερωθώ έγώ; Προ
τιμότερα ή δουλεία. Καί έκτός τούτου, άν τυχόν 
ήθελε φονευθή αυτός, δέν θά μείνω έγώ άπελπις, 
ορφανή καί δούλη ; Ελπίζω Δρουσίλλη μου ότι 
τον άπέτρεψες άπδ τοιούτον φοβερόν σχέδιον I

— Ναί, το παρέστησα ώς μέγα αμάρτημα 
κατά Θεού καί ανθρώπων, άλλά δέν είξεύρω άν 
τδ συνησθάνθη* διά τούτο σοί άνέφερα τδ πράγμα, 
ΐνα καΐ σύ καταπολέμησης τήν ιδέαν του ταύτην.

— Βεβαίως, βεβαίως θά τδν άποτρέψω μ.έ ολας 
μου τάς δυνάμεις άπδ τοιαϋτα φοβερά σχέδια, και 
είθε ό Χρίστος νά ενίσχυση εμέ καί νά άνοιξη 
έκείνου τούς οφθαλμούς, ώστε νά ΐδη το όρθον είς 
τό ζήτημα τούτο.»
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ΚΕΦ. ΙΘ’ — Είμαι όμως τώρα, εΐς τό χείλος τοΰ τάφου,

Τά Κρόνια εΐχον ήδη αρχίσει καΐ αί Άθήναι 
πάσαι ηύθύμουν. Αί φροντίδες καί αί λύπαι έτε- 
θησαν κατά μέρος καί δ πλέον κεκοπιασμένος δού
λος διεσκέδαζε κατά τόν άρέσκοντα εΐς αύτόν 
τρόπον.

Οΐ οικείοι τοϋ Βιργινίου Ρούφου δέν άπετέλουν 
έξαίρεσιν τοΰ γενικού κανόνος, άν καί δ κύριός των 
κατέκειτο άσθενής [κεχρί θανάτου, πάντες δέ ελα- 
βον μέρος είς τάς διασκεδάσεις, έκτός τής Μύρτίτ 
οος. Εις αύτήν δέν επετράπη οΰδεμια διασκέδα- 
σις, ούδεμία παραλλαγή τής ριονοτονίας τής κα
θημερινής δουλείας. Αΰτη ητο ή τιμωρία της. 
’Αφού ήρνεϊτο νά προσκύνηση τούς θεούς, δέν τής 
έοίδετο πλέον άνάπαυσις κατά τάς έορτάς των. 
’Εννοείται ότι Κυριακαΐ τήν εποχήν εκείνην δέν 
ύπήρχον, ή μάλλον έτηρούντο μόνον κρυφίως ύπό 
τών ολιγάριθμων χριστιανών.

Ούτως αί χρυσαϊ έλπίδες ού μόνον τής Μύρτι- 
δος άλλά καί τοϋ Κλεομένους και τής Ξανθίππης 
έματαιώθησαν, διότι ούδέ κατ’ οΐκον επετράπη 
εΐς τήν Μύρτιν νά 3εχθή έπισκεψιν, άλλ’ απε
ναντίας εΐς αύτην άνετε θησαν αί πλεΐσται έργα- 
σίαι των άλλων δούλων, Τήν τρίτην ήμέραν τών 
εορτών, μετά μεσημβρίαν ή Βαλερία διέταξε τήν 
Μύρτιν νά άντικαταστήσή τήν θεράπαιναν τοϋ 
ασθενούς Βεργινίου, ί'να αϋτη δυνηθή νά έξέλθη 
καί διασκεδάση. Ό ασθενής οικοδεσπότης μετ’ 
ολίγον παρετήρησε τήν μικράν Έλληνόπαιδα, κα- 
θημένην είς τδ δωμάτιον του· τήν έγνώριζε κα
λώς καί εΐχε μάθει τά περί της αποστασίας της.

Ή Μύρτις ήρυθρίασε' « Προσπαθώ νά ζώ ά-

άπήντησεν ό Βεργίνιος, και δεν έχω πλέον τήν δύ- 
ναμιν καί τδν καιρόν νά εξετάσω τήν νέαν ταύτην 
θρησκείαν.

— Άλλ ’ έάν ζητής τό φώς της άληθείας, ό 
Χρίστος θά σοί τδ δώσγι φώς, καΐ τοΰτο θά φώτιση 
καΐ αύτό τδ σκότος τοΰ τάφου. Αύτός είναι τδ 
Φώς. Καΐ ή Μύρτις μέ τήν απλήν της γλώσσαν 
διηγήθη εις τδν φιλόσοφον όσα έγνώριζε περί τής 
ζωής καΐ τοΰ θανάτου τοΰ Χριστού καί τής δι’ 
αυτού σωτηρίας.

’Ακόλουθε!

1 I f/ , Γ Μ ,Ιμέμπτως όπως άρμοζει εις όπαδον τού Κυρίου 
i Ίησοϋ Χριστού.» άπεκρίθη μέ συστολήν. | 
r —Τοΰ Κυρίου Ίησοϋ Χριστού ! έπανέλαβεν ο 
[φιλόσοφος· περί αύτού ήκουσα καί τήν Ιουλίαν 
ομιλούσαν καΐ μάλιστα είπε περί της,άναστάσεώς 
του έκ νεκρών. Εΐναι άλήθεια ότι άνέστη ;

— Μάλιστα, άπεκρίθη ή 'Ελληνόπαις, καΐ I- 
φάνη εΐς πολλούς τών μαθητών του, συνωμίλησε, 

[καΐ συνέφαγε μαζύ των, όπως καί πρό τοΰ θα
νάτου του, έπειτα οέ άνελήφθη είς τούς ούρανούς. 

j — Ή νέα αΰτη θρησκεία μου κινεϊ τήν περιε'ρ- 
' γειαν, και ήθελα πολύ νά τήν γνωρίσω εγκαίρως 
ίοιάνά την παραβάλω μέ τά συγγράμματα τοΰ 
Πλάτωνος· άλλά τώρα πλέον είναι άργά—εΐναι ! 
άργά, εΐπεν ό φιλόσοφος λυπηρώς.

— Οχι, αγαπητέ κύριε, άπεκρίθη ή Μύρτις, 
ένθαρρυνθεισα έκ τοΰ ύφους του· δέν χρειάζεται ' 
χρόνος πολύς διά νά γνωρίση τις τήν αλήθειαν J 

,τοΰ Χριστού.

Τδ μέγα Κινεζικόν Κράτος διαιρείται εις 18 Νομούς, 
έκάστη τών όποιων ύποδιαιρεΐται εΐς έννέα ’Επαρχίας. 
Ή πρωτεύουσα μιας τών ’Επαρχιών ιούτων εΐναι τό Πε- 
κινον, ή Oeparia ποάκ;.

Παλαιά τδ Πεκίνο ν περιεΐχεν ύπέρ τα δύο έκατομ- 
μύρια ψυχών, ήδη δμως ένεκα τών μετοικεσιών, οί 
κάτοικοί του ηλαττώθησαν εις έν καΐ ήμισυ περίπου 
εκατομμύρια. Οί πλεΐστοι τούτων εΐναι Τάρταροι, οΐ δέ 
λοιποί Κινέζοι, περί τάς 10,000 Μουσουλμάνων καί τι- 
νες Μογγόλοι καί βιβετιανοί.

Τδ Πεχϊνον περιβάλλεται ύπό τείχους 40— 50 ποδ. 
τδ ΰψος και περίπου του αύτοϋ πάχους, εχει δέ πλίνθους 
άντι κονιάματος έξωθεν. Κατά διαστήματα 200 μέτρων 
ύπάρχει πύργος εξέχων, δστις χρησιμεύει ώς σκοπιά, 
δλΐκληρονδέ τδ τείχος έχει μήκος 15μιλίων και χρησι
μεύει ώς περίπατος δια άμάξας καί πεζούς.

Έντδς τής Ταρταρικής πόλεως κεϊται ή Κίτρινη πό
λις κατέχουσα εκτασιν 1500 έχταριών, εΐς αυτήν οέ 
εισέρχονται οί άνθρωποι διά πυλώνων. (

Τά περίεργό τέρα αντικείμενα έντδς τής πύλεως ταύ- | 
της είναι μία υπερμεγέθης πυραμις έξ ανθράκων, 100. 
ποδών ύψηλή, μία ώραία διώρυξ, καλούμενη Κεντρική I 
θάλασσα επί της δποίας ύπάρχει ώρσια γέφυρα εκ μαρ-Ι 

I μάραυ, δύο κτίρια διά ορειχάλκωνα αγάλματα, μια Πα-| 
γόδα δι’ εξετάσεις, έν θρησκευτικόν ίδρυμα, έκτισμένον έπί 
μιας χερσονήσου, ήτι επίκειται επί τών καθαρών ΰδά- 
των τής διώρυγος· Ή συνοικία τών Παπικών ιεραποστό
λων,ή Αύτοκρατορική Παγόδα, μέ τους μελωδικώς ση
μαίνοντος κώδωνάςτης καΐ τάς λαμπράς κυανάς πλίν
θους της, δ μέγας ναός δ αφιερωμένος είς τους προγό
νους της βασιλευούσης Δυναστείας, δ ναός τών Πνευ
μάτων, δ ναός τοΰ Πνεύματος τών Ανέμων, ΰ ναός τόϋ 
Πνεύματος τοϋ Κεραυνού, δ ναός τοϋ ανακαλυπτου τής 
Μετάξης, δ ναδςτοΰ Κυβερνήτου του Ούρανοΰ, τά πέντε 
περίπτερα τών Δρακόντων, καί τδ Μοναστήρι ον τής Αιώ
νιας ’Αναπαύσεως·

Εΐς τδ κέντρον τής Κίτρινης πόλεως κοίτα ι ή μ ή επι
τετραμμένη πόλις, κατέχουσα έκτασιν 180,000 έκτα- 
ρίων καί περικυκλουμένη ύπο διώρυγος πλήρους ΰδατος, 
έπϊ τής όποιας ύπάρχουσιν 7 μαρμάρινοι γέφυραι.

’Επειδή 8έ ή βασιλεύουσα Δυναστεία εΐναι Μαντζου- 
ρικής καί ούχί Κινεζικής καταγωγής, όλόκληρον τδ μέ
ρος τοΰτο τοϋ Πεκίνου κατοικεΐται κυρίως ύπό ανθρώ
πων τής αύτής φυλής,

Ή μή επιτετραμμένη αΰτη πόλις περιβάλλεσαι ύπό
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τείχους βξ ερυθρών πλίνθων μέ επάλξεις έκ κίτρινων, 
&στί ή όψις του είναι λίαν ζωγραφική· Εις το τείχος- 
τοΰτο υπάρχει ή Πύλη τής Μεγάλης Καθαρότητας, ήτις 
ανοίγει μόνη, όταν θά διέρχεται αύτοκράτωρ ή αυτοκρα
τόρισσα. Έντος τής πόλεως ταύτης είναι δ ναός των 
προγόνων τής Ταρταρικής Δοναστείας, εχει διπλήν ορο
φήν έκ ποιχιλοχρόων πλίνθων. Προσέτι δ ναός τών Ουρα
νίων και επιγείων Πνευμάτων, τά ανάκτορα, μέρος τών 
δ ποιων χρησιμεύει 
πρός επίσημους τε· 
λετας καί γεύματα, 
έτερον πρός τήρησιν 
τών γενεολο γ ι κ ώ ν 
πινάκων, τών αΰτο- 
κρατόρων, έτερον κα 
τέχεται ΰπδ τοΰ θρό
νου, άλλο χρησι
μεύει δια τάς συνδι
ασκέψεις τοΰ αύτο- 
χρατορικοϋ Συμ - 
βουλΐου κτλ.

Έκτος τούτων 
ύπαρχε ι τ'ο περίπτε
ρον τών ανθέων, 
όπερ 6 αύτοκράτωρ 
επισκέπτεται άπαξ 
τοΰ ενιαυτού, διά νά 
ίρμηνεύση τάς ’Ιε
ρός Βίβλους — τό 
περίπτερον τών θυ
σιών δπουθυσία 
προσφέρεται πρός 

τιμήν τοΰ Κομφου- 
κίου, ή αύτοκρατο- 
ριχή Βιβλιοθήκη , 
τά γραφεία τών ι
στοριογράφων , τό 
μουσεΐον, οποί» τη
ρούνται αί ξύλινοι 
καί χαλκαϊ πλάκες, 
μϊτινες έχρησίμευ- 
σάν ποτέ πρός τύ- 
πωσιν καί τά εργα
στήρια όπου κατα- 
σκευάζωνται αί αΰ- 
λικαι στολαί 1

Τό άντάχτορον 
τής Ουρανίου Κα- 
θαρότητος ύπαρχε ι 
εντός τής πόλεως 
ταύτης, οπού γίνων-
ται συζητήσεις περ[ οικογενειακών ύποθέσεων, τό άνά- 
κτορον τοΰ Γήινου Στοιχείου, οπού ή αυτοκρατόρισσα δέν 
θρονίζεται καί πολλά αλλα αξιοθέατα κτίρια’. Αλλ’ οί 
περιφημότατοι ναοί έν τή Ταρταρική ταίτη πόλει είναι 
οί αφιερωμένοι εΐς τόν Ουρανόν καί τήν Γεωργίαν.

Γυνή Ιώςνέζχ προσευχόμενη δεά μηχανής

Είς' τήν Κίναν επικρατούν τρία θρησκεύματα, τό τοΰ 
Δαό-Τσή, οπερ εΐναι και τό άρχαιότατον, ίδρυθέν 5ύ<) 
ετη πρό Χριστού, τό τοΰ Κονφουκίου, σύγχρονον σχε
δόν μέ τό πρώτον, είς τό όποιον ανήκουν ή αΰτοκρατο- 
ρική Οικογένεια, οί εγγράμματοι καί οί ανώτεροι Μαν
δαρίνοι ή ύπάλληλοι τοΰ Κράτους, καί τρίτον δ Βόυδδι- 
σμός, ή τό θρήσκευμα τοΰ Φ0, όπερ περιλαμβάνει τόν 
μίγιβτον αριθμόν οπαδών.

Ή προκειμένη εικονογραφία παριστςί Βουδδιστήν ιερέα, 
κρατούντα θυμίαμα, μίαν γυναίκα ύψηλής περισσής· 
καί έν ^μηχάνημα, τό όποιον ονομάζεται Προσευχητική 
μηχανή. Ή μηχανή αΰτη είναι ειδός τι σδίγας, ήτις ίχει 
4ς βλέπετε, 7 ακτίνας, εΐς τό άκρον δ’ έκάστης είνια έν 
τεμάχιον χάρτου, έπι τοϋ όποιου εΐναι γεγραμμένη μία 
προσευχή.’Επειδή δέ οί Βουδδισταί, ώς όλοι οί Εθνικοί 
πιστεόουσιν δτι εΐς τήν πολυλογίαν των θά εισακουσθώσιν, 

οί θέλοντες νά προσ- 
ευχηθώσιν προσέρ
χονται εΐς τούς να
ούς του Βοΰδδα, καί 
λέγουσιν εΐς τόν ιε
ρέα περί τίνους θέ- 
λουσι νά προσευχη- 
θώσιν, εκείνος δε 
εκλέγει τάς καταλ
λήλους προσευχάς, 
καί τάς θέτη εΐς 
τήν μηχανήν ταύ
την. Ό προσευχό
μενος τότε λαμβά
νει ειδός τι χειρός 
καί αρχίζει να γυ- 
ρίζη τήν σβίγαν . 
'Έκαστος γύρος α
ποτελεί καί μίαν 
προσευχήν. "Οσον 
περισσότεροι αί 

στροφα! τόσον με- 
γαλειτερος ό αριθ
μός τής προσευχής 
ή τών προσευχών 
καί τόσον καλλιτε- 
ρον εννοείται διά 
τόν προσευχόμενου 
καί τόν ιερέα, όστις 
πληρώνεται ανα
λογώ ς τών στρο
φών τής σβίγας ί

Πόσον ώραία ή 
παραίνεσις τοΰ Κυ
ρίου ’Ιησού Χρι
στού εΐς τούς οπα
δούς του ! « Σεϊ; 
δέ όταν προσεύχε- 
σθε, μ ή βατολογή- 
σητε, ώςοί Εθνι
κοί, οΐτινες νομί- 
ζουσιν ότι μέ τήν 
πολυλογίαν των θέ-

λουσιν εΐσακουσθή. ν
Καί όμως υπάρχουν πολλοί, οΐτινες βατολογοΰν εΐς 

τάς προσευχάς των, πολύλογου ντε ς, έν ώ ό θεός άρέσχε- 
ται εΐς τήν όλιγολογίαν καί τήν εκ καρδιας προσευχήν

Η ΑΑΧΧΧΡΧΐ.

Έν τφ μέσφ ΰψικδμων καί νεφοστεφών ορέων,
Εΐς τούς τύπους τοϋ αρρήτου, καί ύφίστου μεγαλείου, 

Εκεί όπου ϊιαιτωντάι πάνθηρ, ΰαινα καί λέων
Καί θερμότεροι προσπίπτουν αί ακτίνες τον ήλιου,
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"Οκού ποταμοί μ!γάλοι feiDpa ίιαυγή κυλίουν
Καί ξΰφροούνωί Βιαβχίζουν αηίράντους β(6ιά5ας,

Πρΰ ίπτετα^ίνα δάση τί βουνά πεζιζωνύαυν
Καί οχιάν καΐ δρόσον ρίπτουν εΐς μαγευτιπάς κοιλάδας,

Exti" όπου τδ φως ύδεν & Πρωτόπλαστος τδ πρώτον, 
Όπου λέγουσιν υπήρξεν ό τοϋ Παραδείσου τόπος

Καί κατόπιν ή Ιστία τής παιδείας καΐ των φώτων, 
Άλλά τώρα βασιλεύει ή αμάθεια τδ σκότος,

Έκεϊχώρα τις υπάρχει υπερήφανος πλούσια, 
"Ητις ώς ωραία νύμφη επί λόφου ίζαπλοΰται.

Υλικήν δ' ευδαιμονίαν τή παρίχ’ ή εργασία, 
Ιίαΐ άπδ καλλονής απείρους φυσικώς περικυκλοίται.

ΙΙοταμδς ίδώ την λούει, έκεΓ δένδρου τήν σκεπάζει, 
Τέρπει καΐ μαγεύει τ’ δμμα άποψις αυτής ή ή ία, 

Πλην πλειότερον τήν κάμνει νά άνδή καΐ να άχμάζη.
Τών κατοίκων της ή τόση δεξιότης καΐ εΰφυία.

Πλ^ν τί κρίμα ! τής Ασίας ή άνθοττεμμένη κόρη, 
Ή. γνωστή άνά τδν κόσμον διά τά υφάσματα της

Νά τυφλώττη ι νά τυφλώττη ή περιφανής Λαχώρη 
Κ’ εϊβωλολατρείας σκότος νά καλύπτη τ’ δμματά της [

Γόνυ προ τοΰ Πλαστουργού μας χλίνωμεν ήμεΐς, παιδία,
Καΐ εκ βάθους τής ψυχής μας ίκετεύσωμεν ’Εκείνον, 

“Οπως δ (σκοτισμένος νους αυτών καΐ ή καρδία
Φωτισβή ®ια τών θείων Ευαγγελικών αχτίνων.

,Κ>ΡΤΣΤΑΛΛΙΑ ^ΡΓΣΟΒΕΡΓΗ· 

άτακτης καΐ χαλίκων 20 ποδών τό ύφος, έμεινε 
δέ οϋτω τεθαμμένη καί άγνωστος μέχρι τών άρ- 
χών τοΰ παρόντος αΐώνος. Τό Έρκονλάνειον· 
έκαλύφΟη ΰπό βροχής λασπώδους, ήτις διά τής 
προσθήκης άλλων ύλών έξερευγχθ ειδών εΐς τάς 
μετέπειτα έπιόυμδάΰας έκρήξεις άπετέλεόε πά
χος 80—100 ποδων.’Από τής μεγάλης έκείνης έκ- 
ρήξεως ό Βεσούόιος διατελεϊ έν ένεργείμ.

άιαρκούόης τής πρώτης μεγάλης έκκρήξεως ή 
στάκτη λέγεται ότι έφβαάε μέχρι τής 'Αφρικής.

Εΐς 60 μεγάλα ς καΐ πολλάς αλλας μικροτέρας 
άναδαίνονν αί έκρήξεις τοΰ Βεάουδίου μετά τήν 
έπισυμόαάαν τό 79 έτος μ. X. Τό 472 ή έκρη- 
ξις ήτο τόσον μεγάλη, ώστε ή στάκτη έ^θαόε μέ- ; 
χρι Κωνσταντινουπόλεως προξενήόαόα ΰπερδο- j 
λικόν εΐς τούς κατοίκους τρόμον. Τό 1880 κατε- , 
δκευάδθη ύπόγειος σιδηρόδρομος, δΓ οΰ δύναται ί 
νά άναόζί τις μέχρι τής κορυφής του. "Ηδη ΰπάρ-1 
χουν δύο γραμμαΐ σιδηροδρομικοί, ώστε ένφ ή · 
μία άμαξα Ανέρχεται, ή δεν τέρα κατέρχεται. ί

Τά έρείπια τής Πομπηίας, τά όποια ό Συντά- j 
κτης τής Έψ. τών Παίδων εΐχε τήν εύχαρίστησιν 
νά έπιάκεξώμ τόν παρελθόντα Απρίλιον παρέ- 
χουάι θέαμα λυπηρόν άμα καΐ διδακτικόν, ’Βν 
μιμ καΐ μόνμ νυκτί όλόκληρος ή πόλις κατεχώβη 
ύπό τής στάκτης, τήν όποιαν έξέμεσεν ό Βε- 
σούβιος, αί δέ οΐκίαι, τά έργαάτήρια, ή άγορά, 
τό θέάτρον, οί τόποι τών διασκεδάσεων καΐ τής 
άσωτίάς εύρέΰηάαν δπως ήσαν κατά τήν ήμέραν 
τής ταφής αύτών, ώστε ήδη ό περιηγητής δύνα
ται νά σπουδάσμ τόν οικιακόν καί κοινωνικόν 
0ίον μετά τών ά.μαρτιών αύτών έν αύτοϊς τοϊς 
έρειπίοις, άτι να κατά διαταγήν καί δΓ έξόδων 
τής ’Ιταλικής Κυόερνήόεως έξεχώΟησαν, άπομα- 
κρυνθείσης τής στακτής καί τών χαλίκων

ΤΟ ΗΦΑΙΧΤΕ1ΟΝ ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ.
ΜΕΓΑΛΑΙ ΦΐΛΟΑΟΓίΚΛΙ ΑνΑΚΑΛΓΈΕΙΣ.

Ό Βεζούβιος είναι ?·ν τών διαόημοτέρων ηφαι
στείων όρέων έν Εύρώπμ Κεϊται δέ πλησίον της 
Ανατολικής παραλίας τοΰ κόλπον τής Νεαπό- 
λεως, περί τά 10 μίλια άπ’ αύτής. Είναι δέ τό 
ήφαίΰτειον τοϋτο 10 μιλίων τήν περιφέρειαν κατά 
τήν θάάιν καΐ σχεδόν 4,000 πόδ. ύι|τηλόν.

Πόλεις καΐ χωρία καλΰπτονν τά κατώτερα μέρη 
τοϋ ορονς, άγροκήπια δέ καΐ εύθαλή άλόη φαί
νονται εΐς τά ΰψηλότερον κείμενα μέρη, ένω 
τά ύπεράνω τούτων τών ευφόρων γαιών μέρη εί
ναι έρημίαι. Κατά τήν ίκκρηξιν, τήν συμόάσαν 
τό 1822 ό Βεάούδιος έχασε περί τούς 800 πόδας 
έκ τοΰ ΰψονς τον, άλλ* ή Απώλεια αΰτη Ανεπλη- 
ρώθη ύπο τών κατόπιν έπιόυμδασών έκκρή - 
ξεων.

Ή πρώτη έν τμ ίότορίμ άναφερομένμ έκκρηξις 
είναι ή σνμδάόα τό 79 μ, X. Προειδοποιήσεις έ- 
δόθηάαν εΐς τούς κατοίκους πρό 16 έτών ύπό 
μιάς μεγάλης έκκρήξεως, ήτις διέρρηξε τάς πό
λεις Έρκονλάνειον καΐ Πομπηίαν,ή οέ γή έσείετο 
άκαταπαύστως μέχρι τον Αύγουστου τοΰ 79 έ
τους, δτε οί όειάμοΐ έγένοντο ισχυρότεροι.

Πρό τοΰ σνμδάντος τούτου ό Βεδούοιος δέν έ- 
γνωρίζετο ώς ήφαίότειον.Τά πλευρά. του^ήΟαν κε- 
καλυμμένα μέ ώραίους εύθαλτϊς Αμπέλους, ό δέ 
Αρχαίος κρατήρ τον ήτο έν μέρει πληρωμένος ΰ- 
δατος. Τήν 24 Αύγουστου, πελώριον μαΰρον νέ
φος ΰφώθη έκ τοΰ όρους, έκ τοϋ οποίον λίθοι, 
στάκτη και πηλός έξεχύθησαν έπΐ τά πέριξ τοΰ 
όρους εΐς άπόόταόιν πολλών μιλίων γύρωθεν.

Ό πρεσόύτερος Πλίνιος μετέδη έκεϊ πρός βοή
θειαν τών πασχόντων κατοίκων και έχασε τήν 
ζωήν του. Ή πόλις Πομπηία έτάφη ύπό σωρόν

Ό καθηγητής τής ’Εκκλησιαστικής ιστορίας, 
έν Λειψία κ. Λεχερ έοηριοσίευσεν εσχάτως έκόεσιν 
τών σπουδαίων φιλολογικών ανακαλύψεων τών 
γενομενων κατά τά τελευταία £ττ),

1) TiJaor xsl.ueror τώκ fyu.liar τοϋ K.U- 
/οεκτος, εύρεθέν εν τη Βιβλιοθήκη τού Βατικανού 
ύπό τοϋ κ. Δρέσσελ.

2) Ή βιογραφία τοΰ Ούρ<ρύ2α, τοϋ Αποστό
λου τών Γότθων, ύπό τοΰ Επισκόπου Αυξεντίου έκ 
Δοροστόρου, άνευρεθεΐσα ύπό τοϋ ιστορικού Βαίτς,

3) Τά Φ<-7βσοροό/ιίκα row Ψενόο - Ώρίγέ- 
rovc, γραφεντα ύπο τοϋ Ίππολίτου τής 'Ρώμης, 
οστις άπέθανε το 236 μ. X. Άνευρέθησαν ύπο τοϋ 
Βιβλιοθηκάρου τής έν Όξσφόρδ·;} βιβλιοθήκης·

4) Χυριαζά KSijiera, άνευρεθεντα ύπο τοϋ με
γάλου Άγγλου Όρκκΐο^όγον Κούρεντον. Τά έγ
γραφα ταΰτα περικλείουσιν επιστολής τοΰ μάρτυ- 
ρος ’Ιγνατίου έξ Άντιοχίας, ύπεράσπισιν τοΰ 
Χριστιανισμού ύπό τοΰ ’Επισκόπου Μελί του, έκ 
Σάρδεων, άποτεινομένην είς τδν αύτοκράτορα 
Μάρκον Αΰρήλιον. Διάλογον τοΰ Γνωστικού ’Εκ
κλησιαστικού πατρδς Βαροηδάνους περί τών «Νό
μων των Γαιών,» άπδ τών [Λεσων τοϋ 30Αί αίώ- [ 
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κος — Διαφόρους ί πιστολάς τοϋ ’Αθανασίου έξ 
’Αλεξάνδρειάς περιεχούσας διαφόρους ειδήσεις περί 
τής ζωής του καί τής Άριανής εριδος. — Προσέτι 
μέρος ’Εκκλησιαστικής ιστορίας, γραφείσνις ύπδ 
τοϋ Μονοφυσίτου Ίωάννου έξ ’Εφέσου, τοϋ 6ου 
αΐώνος, σπουδαΐον ιδίως διά τδν αιώνα τοϋ ’Ιου
στινιανού.

5) Την περίφημου Σιναϊϊιχηκ BlGJav τοΰ 
Τίτσεκόορφ, ήτοι tor Σικαίτικοκ Κώδικα, άνευ- 
ρεθέντα τδ 1859, καί περιεχοντα ολόκληρον τήν 
Νέαν Διαθήκην καί ριέγα μέρος τής Παλαιός 'Ελ
ληνιστί. Το χειρόγραφον τής Ν. Δ. ιδίως θεωρεί
ται ύπδ πολλών ώς τδ άρχαιότατον πάντων." 
Έκτος τούτων ή άνακάλυψις αϋτη περιέχει τήν 
Επιστολήν τοϋ Βαρνάβα καΐ τόν Ποιμένα τοϋ 
Έρμα. Ταΰτα άνεκαλύφθησαν εΐς τό μοναστή- 
ριον τοΰ ορούς Σινά.

6) ΠΛηρες Mlperor δύο επιστοΛών τοϋ Κ.ΐή· 
μεχτος ’Ρώμης πρδς τούς ΚορινΟίους άνευρεθέν 
ύπδ τοϋ Μητροπολίτου Βρυενίου έκ Κωνσταντι
νουπόλεως.

7) ’Εφραϊμ τοϋ Σύρου Ερμηνεία τής συμ
φωνίας τών Ευαγγελίων Τατιανου.

8) Ή Συριαχη καΙΆρμεπχη μετ.άφρασίς τής 
τοϋ Ευσεβίου Εκκλησιαστικής ιστορίας.

9) Ή Λιδαχη τώχ Άποστό.ΐωχ, άνακαλυ- 
φθεισα και δημοσιευΟεΐσα ύπδ τοϋ Μητροπολί
του Βρυενίου.

10) Ή ΑΙΟιοπικη μετάφρασις τοϋ Ποιμένος 
τοϋ Έρμά.

11) διάφοροι Ιουδαϊκοί’ καί ΊουδκΙκοχρη- 
στιαηκαί Αποκαλύψεις.

ΜΑΚΡΑΙ ΒA.2DIA.IA.I-

Άρχόμενοι φιή τϊιν ΐεράν ιστορίαν εύρί- σκομεν δτι ό Σαούλ έβασίλενσεν έπί τόν ’Ισραήλ 40 έτη.Μετά τήν διαίρεσιν τον βασιλείου εύρί- σκομεν δτι οί βασιλείς του Ιούδα Άσά, Ίωάς, καί Ονζίας έβασίλενσεν έκαστος 41 έτη έπί τόν ’Ιούδα. Ό πονηρός βασιλεύς Μανασσής έβασίλενσε 52 έτη.— Ίεροβοάμ δ 2®« έβασίλενσεν έν Σαμαρεία 42 έτη.Έξετάζοντες τήν Ιστορίαν τοΰ κόσμον εύρίσκομεν κατά τόν 7®ν αΐώνα π. X. τόν Δηίοκην βασιλεύσαντα έπί τούςΜήδονς 53 έτη, οΐκοοομήσαντα δέ την μετέπειτα διά- σημον καταστάσαν πόλιν Έκβάτανα.— Ό Κναξάρης έβασίλενσε 40 έτη,κνριεύσας τήν Νινενη καί καταλιίσας τήν βασιλείαν τοΰ

1909

Σαρδαναπάλον. Άρταξέρξης ό 10ί , ό Μα- κρόχειρ, έβασίλενσεν έπΐ τήν Περσίαν 40 έτη.— Ό Άρταξέρξης ό 20ί έβασίλενσε 46 έτη.— Ό Έσσαραδών, ό νίός τοΰ Σεναχι- ρείμ) βασιλεύς της Βαβυλώνας έβασίλενσε καθ ’ δλην την Ασσυρίαν 49 έτη. Ό δέ Ναβονχοδονόσορ ό μέγας 42 έτη. 'Ο Ά- λύατης ό βασιλεύς της Ανδίας καί προκά- τοχος τοΰ Κροίσου έβασίλενσε 59 έτη. Κατά τόν Ηρόδοτον ό Σαβάκος ή Σεβίχος ί ό πρώτος της 25*κ δυναστείας έν Αίγύπτω μετά πεντήκοντα έτών βασιλείαν, άπήλθε της χώρας έκονσίως, ό δ’ Άννσος, δστις έβασίλενσε πρό τον Σεβίχον καί έκρύπτετο καθ’ δλον τό διάστημα της βασιλείας αύ- τοΰ, έξήλθε της κρυπτής τον καί κατέλαβε έκ νέου τόν θρόνον μέχρι τοΰ θανάτου τον. Ό Ψαμίτίχος έβασίλενσεν έν Αίγυπτό) 52 έτη, ό δέ Άμασις 42.Ό ’Αγησίλαος ό βασιλεύς τής Σπάρτης ήτο βασιλεύς έπί 37 έτη.—Ό Φίλιππος ό 5“( έβασίλενσεν έν Μακεδονία 41 έτη.Ό Νονμάς Πομπίλιος έφερε τό διάδημα έν 'Ρώμη 43 έτη. Ό 8έ Σέρβιος Τούλιος 44 έτη.Ό αύτοκράτωρ Αύγουστος έβασίλενσε 41 έτη, — ’Ο δέ αύτοκράτωρ 'Ερρίκος 4®' ό έπικληθείς μέγας έβασίλενσε 50 έτη.Έκ τών Παπών μόνον 6 έκάθησαν έπΐ τοϋ θρόνον τοΰ Πέτρον 26 έτη, ό δέ Πΐος 9®ς έφθασε μέχρι τοΰ 32.Έκ τών Γάλλων Αγεμόνων Φίλιππος ό ί έβασίλενσε 49 έτη—ό δέ έγγονός τον Λουδοβίκος ό 7'« — 43. — Ό Λουδοβίκος 9°< η,Άγις 44 έτη.— Ό Λουδοβίκος 14®ς άνέβη είς τόν θρόνον πενταετής καί άπέθανε ύ- περεβδομηκοντούτης.Ό Έκλέκτωρ Φριδερΐκος Γονλλιέλμος, ό θεμελιωτής τοΰ Πρωσικού Μεγαλείου έβασίλενσε 42 έτη. — Ό δέ Φριδερΐκος ό Μέγας 40.Ό Γονλιέλμος ό 1®' τής Σκωτίας έβασίλενσε περί τά 50 έτη, ό δέ Δαβίδ ό 2°< έτη 40.
δύ-εις τής Ι'ριστιαηπής σπουδής ή προ- 

σπαββίας (ί8. Β' Πέτρον κςφ. ά.).
1) Ή τϋς ίνοτηζ/ις ςης πίστεως. (Έφ. 8'. 3)
2) Ή τής α.Ι.ΙιΑο^οηόείας (Γαλιτ. 6'. 10.)
3) Ή ιης αγάπης (Α*. Θεσσαλυνιχ. 6'. 117)
4) Ή το$ αμΟωνος, |Β'. Πέτρου α'. 15.), 
5} *ff πρός αγιασμόν (Β'. Πιτρ. γ'. 14).
6) Ή πρδς αίςησιν tie πάσας τάς χριστιανικής χ«- 

ριτας. (Β*. Πίτρ. α'. 5).
7) 'ΰ πρδς (Έ0ρ. 8'. 14).
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ΓΕΟΡΓΙΟΪ ΚΟΝΕΤΑΝΤΙΝΟΤ.

Μετά μεγάλης ψυχικής θλίψεως αναγράφει ή 
Έφ. τών Παίΐων τον θάνατον τοϋ Γεωργίου Κων
σταντίνου, άοελφοϋ τού ζαρ’ νψ.ιν πρώτου είσα- 
γαγόντος τάς ραπτικάς ρ.ηχανάς Δηρεητρίου Κων
σταντίνου.

Ό Μακαρίτης Γεώργιος ήτο γνωστός εΐς τήν 
’Αθηναϊκήν κοινωνίαν, εΐς την Οποίαν έγεννηθη 
καΐ ε"ζησεν ύπέρ τά 13 ετη ριετά τήν έξ ’Αμερι
κής επάνοδόν του, ώς κήρυξ τοΰ Ευαγγελίου και 
ώς πολίτης, γλυκύς τούς τρόπους και ευπροσήγο
ρος τήν συμπεριφοράν. Ήτο κήρυξ ού μόνον ικα
νός, άλλά καΐ εύφραοής και συν εκινεί τούς άκροα- 
τάς του διά τών ενθουσιωδών παραστάσεων τών 
Ευαγγελικών αληθειών.

Προσέτι ήτο φιλόπονος καΐ συστηματικός εΐς 
τάς έργασίας του, οθεν άφήκεν όπισθεν αύτοϋ διά
φορα συγγράμματα λίαν βοηθητικά και ώφέλιμα 
είς τήν σπουδήν τής Γραφής, ως λ.χ, 'Ερμηνείαν 
τών Τεσσάρων Ευαγγελίων μέ εικονογραφίας, λε
ξικόν τής Γραφής εΐκονογραφημένον και τούτο και 
άλλα τινά μικρότερα. Έζέδοτο δέ έπί τινα έτη 
καί καλόν μηνιαιον περιοδικόν, την Άθηναίδα,και 
διάφορα θρησκευτικά φυλλάδια.

Μετά τήν έν Σμύρνη έγκατάστασιν αυτού τώ 
1874 έπεδόθη μετ’ αληθούς χριστιανικής άφοσιώ- 
σεως καΐ ενθουσιασμού είς τό κήρυγμα τού Ευαγ
γελίου, διά δέ τής ειδικής αύτοϋ ΐκανότητος περί 
τό όργανώνειν κατώρθωσε νά ίδρύση τόν ηΕύαγ- 
γεΜκδν λεγόμενον Σύκάεσμο»',» περιλαμβάνοντα 
πέντε Εύαγγελικάς εκκλησίας κατά μικρόν βαι- 
νούσας πρός τήν αυτοσυντήρηση, και τήν ανεξαρ
τησίαν .

Δυστυχώς εν μέσφ ζωής πλήρους ελπίδων προ- 
σεβλήθη αίφνης ύπό κακού και οδυνηρού νοσήμα
τος— τοϋ ’Εκζέματος — οπερ έβασάνισεν αύτόν 
ύπερ τά δύο καί ήμισυ έτη και τελευταΐον έγένετο 
αιτία τού θανάτου του διά τής έξαντλήσεως τών 
όυνάμεων αυτού.

’Απέθανεν άφήσας σύζυγον έκ δευτέρου γάμου 
και δύο θυγατέρας μέ τήν εύσέβειαν ώς μόνην κλη
ρονομιάν των. Ό μακαρίτης ήτο καλός σύζυγος, 
καλός πατήρ, καλός συγγενής, καλός φίλος, ό δέ 
θάνατος αύτοϋ άφίνει κενόν δυ σαν απλή ρωτον έν 
Σμύρνη καΐ καθ’ όλην τήν Μικράν ’Ασίαν, λύ
πην δ’άφατον είς τούς συγγενείς καί αδελφούς 
αύτοϋ έν Χριστφ, οΐτινες τον έξετίμων καί τόν 
ήγάπων και έπ’ αύτόν έστήριζον πολλάς και με- 
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γάλας ελπίδας διά ■ τήν πρόοδον τοϋ Εύαγγελι- 
στικοϋ ε"ργου μεταξύ τών έν Τουρκία Ελλήνων.

Ή Έφ. τών Παίδων έχει λόγον λύ
πης διά τόν θάνατον τοϋ αγαπητού Κωνσταντί
νου, διότι ουτος ήτο εΐς τών ιδρυτών αυτής.

’Επικαλούμενοι τήν έξ ύψους παρηγοριάν έπϊ 
τήν τεθλιμμένην σύζυγον, τέκνα, αδελφόν καΐ ά- 
δελφάς τοϋ έξ ημών μεταστάντος, άνακράζομεν, 
«Αιώνια σου ή μνήμη δούλε αγαθέ καί πιστέ τοϋ 
Κυρίου, Γειόργα. ’Επί ολίγων έστάθης πιστός, 
έπϊ πολλών ήδη ό Κύριός σου σέ κατέστησεν είσα 
γαγών σε είς τήν χαράν αύτοϋ έν θύραν οΐς !»

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Οί γονείς τ&ν μεγάλων άνδρών.
—Ό πατήρ τοΰ Δημοσθένους καταετήν ’ΙατρικήνΕποχήν* 

ήτο σιδηρουργός — τοϋ Εΰρυπίβου λαχανοπώλης — τοϋ Σω- 
κράτους μέτριας Εκανότητος άγαλματοποιδς—τοϋ ’Επίκουρου 
ποιμήν — τοϋ Βιργιλίου πανδοχεύς — τοϋ Κολδμβου μετα
πράτης μελλίων — τοϋ Σαιξσπείρου κρεωπώλης— τοΰ Λου
θήρου μεταλλλουργδς — τοϋ Κρομμουέλλου ζυβοποιδς — τοϋ 
Σίξτου ίου χοιροβοσκός — τοϋ Λιναίου πτωχός ΐερευς χω
ρίου — του Φραγκλίνου σαπουνοποιδς — τοϋ 'Ρουσσω ωρο- 
λογοποιδς — καί τοϋ Μουράτ πανδοχεύς. Τό φυσικόν συμ
πέρασμα εΐναι ότι αί μητέρες των μεγάλων τούτων άνδρών 
πρέπει να ήσαν ή πηγή, ίξ ής έλαόον τήν. ευφυΐαν αυτών, 
καί πράγματι είναι ήδη γνωστόν, δτι τινές τών μητέρων τού
των ήσαν γυναίκες οΰχΐ κοινής νοημοσύνης.

— Ή δυστυχία κα'ι οΰχΐ ή ευτυχία δίδει ζωήν καί ισχϋν 
είς τήν πίστιν.’Οταν πάντα ραίνωνται οτι αποτυγχάνουν, τότε 
ή αγαθή επιρροή τής πίστεως ίκδηλοΰται ασφαλώς.

— Χρήσι c τον βάραχος. "Οταν βέλης να εκδίωξης μύρ
μηκας άπό τίνος μέρους πασπάλισε ολίγον λιιοτετριμμένον 
βόρακα είς αυτό.

— ’Ολίγος βόραξ διαλυθείς είς ΰδωρ πρίν πλυθώσι τρα- 
πεζομάνδυλα μέ κόκκινα περιζώματα,διατηρεί   τδ χρωμά των.*12

1ΕΡΟΙΡΑΦΙΚΛΙ EPATHSEIS.

1. Ποιος Προφήτης ϊκρυψε ,λίθους μεγάλους ίν Άργύλω εν
τώ κεραμικφ ταμείω ι

2. Ποία προφητεία συνιδέετο μέ τήν πραξιν ταύτην ;
β. Ποιος διέταξε να κλείωνται αί πύλαι τής Ιερουσαλήμ 

τδ Σάβδατον ;

'— 'Αργυρά μαχαίρια καί περόνια δύνανται νά βιατηρών. 
ται λάμποντα, έάν άφίνωνται εΐς ισχυρόν διάλυσιν βόρακος 
έπί τινας ώρας.

— “Εν κοχλιάριον τής τραπίζης βόρακος είς 10 όκάβας 
ΰδατος καθαρίζει φλανέλλας έντελώς καΐ μεταδίδει είς αυ
τός ύαλιστεράν ίψιν.

— Έάν αί μητέρες πλύνουν καθ’ ίκάστην το στόμα τών 
νηπίων των μέ έλαφράν διάλυσιν βόρακος, εμποδίζουν τήν 
γένεσιν άφθων καΐ δυναμώνουν τα οϋλη.

— Έξαίροτον οικιακόν ιατρικόν. Ή Χαζελίνη εξά
γεται έκ τίνος δένδρου φυομένου είς τήν ’Αμερικήν. "Εχει δέ 
διαφόρους έξαιρέτους θεραπευτικός ιδιότητας, ώς λ.χ. ωφε
λεί  είς μώλωπας, τραύματα, έλκη, αιμορραγίας τής βινός, τής 
μήτρας, — εις τάς άφθας τών μικρών παιδίων, αιμορροΐδας 
εσωτερικός καί εξωτερικός, διάρροιας, δυσεντερροίας. Πω
λείται είς φυαλίδια εις τά φαρμακεία Κρίνου καΐ 'Ολυμπίου. 
Ή Έφ. των Παίδων συνιστα τδ φάρμακον τοΰτο έκ πείρας 
εΐς πασαν οικογένειαν.

1
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Έν ’Αθήνα* ΐκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕ2ΤΒ KttNXTANTINlAOV 1891.—2786


