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Εϋς ούδένα, «Ιήν των ταχτικών 

Ιάνταποκριτων, eviiXetaC η ν Έφημ,τρΙς 

I των Παίδων ■ δν»« προκληροψΐκ.

ΒΖΑΓΚ,ΙίτΟΙ.

Τών Καρκίνων ύπάρχουσι διάφορα, είδη, ό μέγας εδώδιμος, όσης απαντάται, άφθό- νως έν Σκωτΐα καί ητο έπιζήτητος παρά τοΐς 'Ρωμαίοις—δ παράλιος κοινός είς τά παράλια της Μεγάλης Βρεττανίας. — Ό Πιννοθήρας κλ. Κυρίως όμως τό γένος τών

κόπτονσιν άπό τών δένδρων, άναβαίνον- τες εις αύτά, αφού δέ ^ίφωσιν έπϊ τοϋ έ- δάφους ό ύπ’ άριθ. 1. έμπήγει τό όξύ τον έμδολον, τό όποιον εΐναι είς έκάτερον ά- κροντών δύο βραχιόνων τον, εΐς τήν όπή.ν, ΐίτις εΐναι εΐς τό όξύ μέρος τοϋ κοκκοκα- ρύου καί διαρρηγνύει αύτό , τό ούτω δέ οιαρρηγννόμενον κάρυον παραλαμβάνει 0 ύπ’άριθ. 2, και διά των ισχυρών όδόντων τον τό θραύει εΐς τεμάχια. Μετά τού- 'το άρχεται ό δεΐ- πνος, μετά τόν όποιον έ π αν έρχονται εΐς τούς κρυ- -φώνάς των φέρον- τες μεθ ’ έαντών όσον δύνανται νά μετακομίσωσιν έκ τών έναπολειφθέν- των καρύων.Οΐ Καρκίνοι ού- _ _ τοι άπαξ τοΰ έτουςμεταβαίνουν εΐς τήν θάλασσαν καί έκεϊ έναποθέτουσι τά ώά των. Εΐνε δέ περίεργον δτι εΐναι τόσον ΐσχνρόν τό ένστικτόν των, ώστε βαδίζουσι κατ’ εύθεΐαν εΐς τήν θάλασσαν χωρίς ποτέ νά παραστρα- τεύσονν.Κατά την εποχήν ταύτην οί κάτοικοι τής νήσον ώς τά διάφορα πτηνά καί ζφα συνέρχονται εΐς τά μέρη ταΰτα καί εύωχοϋν- ται έπΐ τών Καρκίνων τούτων, τών ό-

καρκίνων διαιρείται' εΐς δύο τάξεις, τούς ένύδρους, καί τούς χερσαίους' αΐ προκειμεναι δύο εικόνες παριστάνουν τό χερσαϊον είδος καί περί αύτού θέλει εϊσθαι ό λόγος εΐς τήν βραχεϊαν περί αύτών πραγματείαν ταύτην.Οΐ χερσαίοι καρκίνοι άπαντώνται εΐς διάφορα μέρη τών τροπικών κλιμάτων, ιδίως όμως εΐς τάς Δντικάς ’Ινδίας. Τό ΐοειδές είδος τών χερσαίων Καρκίνων εύρίσκεται έν άφθονία είς τήν Ία- μαϊκήν, ζώσι δέ οί Καρκίνοι οντοι κατά άγέλας ύπογείως 2.—3 μίλια μακράν τής θαλάσσης, μένονσι δέ εΐς τάς υπογείους κρύπτας των τήν ήμέραν, τήν δέ νύκτα Εξέρχονται πρός άναζήτησιν τροφής. ’Ιδίως άγαπώσι τά κοκκοκάρυα, τά όποια
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ποίων τδ κρέας είναι κατά τήν εποχήν

ϋα,ρχ£νος.
(*Αριί. 2,|

ταύτην τρυφερότατου καί νοστιμώτατον.
Μ Υρ τι s.

Λιήγηρα τον πρώτου alaroc μ. X.

(Ίδί προηγοόμενον φίλλον.)

Ό Βεργίνιος ήζροάζετο κατ’ άρχάς μέ τινα 
αδιαφορίαν, βαθμηδόν όμως οί οφθαλμοί του ήρ- 
χισαν νά γίνωνται ζωηρότεροι μέ ενδιαφέρον εις 
την διήγησιν της μικρας. ‘Ότε δέ εΐσήλθεν ή 
σύζυγός του καΐ ηθέλησε νά άποπέμψη την Μύρ
τιν, δ άσθενης δέν συγκατένευσεν.

— Άφες την έδώ, είπε, μέ διασκεδάζει μέ τάς 
διηγήσεις της.»

’Ολίγον βραδύτερον εισερχόμενη ή Βαλερία, 
έξεπλάγη νά άκούση τόν πατέρα της λέγοντα* 
«Είσαι βέβαια, παιδί μου, οτι Αυτός θά δεχθγ 
ένα γέροντα δστις έξηντλήθη μέν ζητών τό φως 
έν τή σκοτία, αείποτε όμως περιεφρόνησε τούς 
Ναζωραίους τούτους ;»

Την άπάντησιν τής Μύρτιδος δέν ήκουσεν ή 
Βαλερία, διότι ή Έλκηνόπαις ήτο γονυπετής παρά 
την κλίνην καί ώμίλει μέ χαμηλήν φωνήν.

Ό γέρων έζηκολούθησε' «Δέν έχει ί> θεός σου 
άγαλμα ή εικόνα διά τοϋ όποιου νά τον λατρεύω- 
μεν ;»

— Διόλου, άπηντησεν ή Μύρτις- κανέν άγαλμα, 
ουοε αυτού τοϋ Φειδίου εργον άν ήτο, δέν θά ήδύ

νατο νά απεικόνιση τήν αγάπην και τήν δύνα- 
μιν Αύτοϋ' άλλά και αυτός ρητώς μάς άπηγό- 
ρευσε τήν χρήσιν ή τήν κατασκευήν οιουδήποτε 
ειδώλου ή Ομοιώματος έν τή προς Αΰτόν λατρεία 
μας.»

— Διά τοϋτο λοιπον άρνεϊσαι νά προσκύνησης 
καί νά θυσιάσης ενώπιον τών θεών ; ήρώτησεν ό 
Κύριός της.

’Ενταύθα εΐσήλθεν ή Βαλερία, καΐ ή συνδιά- 
λεξις διεκόπη, της Μύρτιδος άποσυρθείσης εΐς τό. 
άλλο άκρον τοϋ δωματίου.

Ή Βαλερία προχωρήσασα πρός τήν κλίνην, 
«Θέλεις νά σοί άναγνώσω τίποτε, πάτερ μου»,' 
εΐπε.

— Τί είδος συγγράμματος ; ήρώτησεν δ Βερ- 
γίνιος.

— Λόγου χάριν, δέν έτελειώσαμεν άκόμη τά 
συγγράμματα τοΰ Πλάτωνος, άπεκρίθη ή θυγά- 
τηρ του.

— Βαλερία μου, μέ φλοιούς δεν χορταίνει ό 
πεινών, ειπεν δ ασθενής, «καί εγώ πεινώ καί διψώ 
την γνώσιν την όποιαν ή μικρά σου δούλη κατέ
χει. Είθε νά εΐχον συνομ.ιλήσει μέ τήν ’Ιουλίαν 
περί τούτου, πρίν αναχώρηση εντεύθεν».

Ή Βαλερία έμεινεν εμβρόντητος. Άλλ’ δ φι
λόσοφος έζηκολούθησεν- «’Υπάρχει φαίνεται ζωή 
καί πέραν τοΰ τάφου καί ή νέα αυτή θρησκεία 
μάς δίδει πληροφορίας περΐ αυτής. Πρέπει νά 
μάθω τά καθέκαστα πρίν άποθάνω. Ό άρχηγος 
της αίρέσεως ταύτης έν Άθήναις είναι ό αρεο
παγίτης Διονύσιος, κατοίκων πλησίον της Πειραϊ- 
κής πύλης* στείλε λοιπόν, Βαλερία μου, και φώ- 
ναξέ του, καί είπε του νά φέρη τά συγγράμματα 
της θρησκείας του διά νά μοί τά έξηγήση.»

Ή Βαλερία άφ’ ενός μέν μή τολμώσα ή ιδία 
νά άντισταθή εΐς τήν παραγγελίαν ταύτην του 
πατρός της, άφ ’ ετέρου όμως μή θέλουσα νά προ- 
σκαλέση τοιούτον άνθρωπον εΐς τήν οικίαν τοϋθ ’ 
οπερ θά διεδίδετο άμέσως είς όλους τούς γνωρίμους 
των, υπήγε νά συμβουλευθή τήν μητέρα της, Ή 
Κορνηλία όμως έθεώρησε τήν παραγγελίαν τοΰ 
συζύγου της μάλλον ώς Ιδιοτροπίαν άσθενοΰντος 
καί άπεφάσισε νά τήν έκτελέση* διό καί λαβοΰσα 
κήρινον πινακιδίου έγραψε πρός τόν Διονύσιον, πα- 
ρακαλουσα αυτόν νά έλθη, καΐ δέσασα αΰτό μέ 
μεταξίνην ταινίαν, άπέστειλε τήν Μύρτιν μέχρι 
τής οικίας τοϋ Διονυσίου. Ό ’Αρεοπαγίτης έξε- 
πλάγη πως λαβών τήν πρόσκλησιν, άλλ έσπευσε 
νά έπιστρέψη μετά τής μικράς δούλης.

Ή Κορνηλία και ή θυγάτηρ της τόν ΰπεδέχ- 
θησαν εύγενώς μέν άλλά καΐ ψυχρώς, καί τού ει- 
πον ίτι τόν ίφώναξαν μόνον διά νά ευχαριστήσουν

ι
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|ΐίαν παράδοξον ιδιοτροπίαν τοΰ ασθενούς. Ό Διο
νύσιος ΰπεκλίθη μετά σεβασμού καί τον ώδήγη- 
σαν εις τον θάλαμον τοΰ Βεργινίου.

Το έτα στίχον και πλήρες ενδιαφέροντος βλέμμα 
τοϋ άσθενοΰς άνήρεσεν ευθύς έξ άρχής τούς λόγους 
της συζύγου καί της θυγατρός του. Χωρίς δέ νά 
χάση πολύτιμον καιρόν εΐς κενάς καί τυπικάς φι
λοφρονήσεις, άπετάθη κατ’ εύθεϊαν εΐς τον Διονύ
σιον περί τοϋ ζητήματος οπερ τόν άπησχόλει.

— Ήλθες λοιπόν νά μοί ειπης τι περί του 
θεού σου, περί του Χριστού; ήρώτησεν, άμα δ 
Διονύσιος έκάθισε παρά την κλίνην του.

— Βεβαίως, έάν θέλης νά μέ άκοΰσης, θά μέ 
προξενήση μεγάλην χάριν νά σοί εξηγήσω τήν 
ύψίστην σοφίαν τήν δποίαν δ άνθρωπος δύναται 
νά άποκτήση έν τώ κοσμώ τούτφ.

— Καί έγώ την σοφίαν ταΰτην ίζήτησα εΐς 
μάτην ολην μου τήν ζωήν, ειπεν δ φιλόσοφος, 
άλλ’ ΐψηλάφουν έν τίί> σκότει.»

— Έζήτεις νά φονεύσης τον αόρατον θεόν διά 
τής σοφίας τοϋ κόσμου τούτου

— Άλλά πώς άλλως νά τόν ζητήσω ; ήρώ
τησεν δ άσθενής.

— 'Όπως τόν ζητείς τώρα, κεκοπιακώς έξην- 
τλημενο,, ώς κουρασμένον παιδίον ζητεί τάς άγ- 
κάλας της μητρός του προς άνάπαυσιν.»

— Άνάπαυσιν ! έπανέλαβεν δ Βεργίνιος—Δί
δει λοιπόν δ θεός σου άνάπαυσιν, δίδει τήν ψυ- 

j χικήν εκείνην άνάπαυσιν, τήν δποίαν εις μάτην 
έζήτησα άπό ολόκληρον την στρατιάν τών ΐδικών 
μας θεών ;

— Βεβαίως, διότι δ θεός ημών έδημιούργη- 
I σεν αυτός τάς ψυχάς μας καί διά τοϋτο γνωρίζει 
καί πώς νά χορταίνη πάσαν ανάγκην τής ψυχής 
καΐ τοΰ πνεύματος, διά μόνης τής άποκαλύψεως 
ολίγης εκ τής ΐδικής του σοφίας.

— Άλλά πώς ; Μήπως εις θεός δύναται νά 
κέκτηται ολας τάς ιδιότητας δλοκλήρου της στρα
τιάς τών ήμετέρων θεών ;

— Μάλιστα, Αυτός είναι άπειρος καί ολαι αΐ 
ιδιότητες του είναι άπειροι — ή άγιότης του, ή 
αγάπη του, ή ισχύς του.

— Ά, οί ΐδικοί μας θεοί δέν είναι άγιοι, άπε
κρίθη δ Βεργίνιος—τινές έξ αυτών μέ αηδιάζουν 
μέ τήν ακολασίαν των, καί άν ήσαν άνθρωποι, 
δέν θά τούς έπέτρεπον νά πατήσουν τό κατώφλι ον 
τής οικίας μου. Πώς λοιπόν νά λατρεύσω το ιού - 
τους θεούς ; Έπόθησα λοιπόν θεόν πανάγιον, 
καί πανάγαθου, άλλ’ είσέτι δέν εύρον τοιοΰτον.

— Ό ιδικός μας όμως θεός είναι πανάγιος, 
ασπιλότερος καΐ άπό την χιόνα έπι τής κορυφής 
τοΰ Πεντελικοΰ, καί λαμπρότερος άπό τον ήλιον 

έν μεσημβρία. Οΰδεμία σκιά κακοΰ ήμαύρωσε 
ποτέ την λάμψιν της άγιότητός του, ούδέ δύναται 
αμαρτία καί ακαθαρσία νά φανώσιν έμπροσθεν του.

— Πώς δύναται λοιπόν δ θνητός νά ε’ισέλθη 
εΐς τήν παρουσίαν Του, όταν διέλθη τον ποταμόν 
του θανάτου; Αΐ άνοησίαι τής νεότητος καί τής 
ανδρικής ηλικίας»..............

— Μή τάς όνομάζης άλλά άμαρτίασ,
ειπεν δ Διονύσιος, διακόπτων αΰτόν* ημείς δέν 
έχομεν Σωτήρα διά ανοησίας, άλλά διά αμαρ
τίας, καί δ Σωτηρ ούτος είναι δ υιός τοΰ Θεοΰ, 
θεός καΐ αυτός, δστις διά τής παντοδυναμίας του, 
έγεινεν δ Άτλας τής αμαρτωλής ανθρωπότητας, 
βαστάσας επί τών ώμων του τάς αμαρτίας σύμ- 
παντος τοΰ κόσμου, καί ΰποστάς αυτός, δ άμω- 
μος καί άγιος θεός, τήν ποινήν τής ολικής ταύ
της αμαρτίας. Δι’ Αύτοϋ δέ—τοϋ Κυρίου Ίησοϋ 
Χριστού — δυνάμεθα ήδη νά εΐσέλθωμεν εΐς τήν 
παρουσίαν τοΰ θεοΰ.

— Καί δ Σωτήρ οΰτος έβάστασε καΐ τάς ίδι- 
κάς μου αμαρτίας, ειπεν δ Βεργίνιος—«Τΐ δύνα
μαι νά τοΰ προσφέρω είς αντάλλαγμα ;

— Οΰδέν, εΐμή νά πιστέύσης είς τήν θυσίαν 
Του καί νά δεχθής τό θειον τοϋτο δώρου τής αιώ
νιας ζωής.»

(Ακολουθεί.)

ΠΡΟΣ TON OSOIST-

Όχι, Θεέ, δέν εϊμ’ έγώ, Βέν είμαι ίξ εκείνων, 
Οϊτινες μένουσι τυφλοί είς χείμαρρον άκτίνων.

Βλέπω π’ εις νύκτα Πολικήν κ’ εΐς “Ερεβος ακέρια' 
Ή πίστις λάμπει κ* εις αΰτό τοϋ μνήματος τό χώμα 1

Είς τών απίστων τάς κραυγάς μέ φρίκην αναπνέω. 
Πιστεύω εΐς την θεΐαν Σου την υπαρξιν, πιστεύω*

Καί εΐς τας φλόγας θάλπομαι τοΰ ίεροϋ πυρές Σου' 
Πιστεύω είς την βύναμιν τής αχανούς χειρός Σου,

Τήν αχανή σοφίαν Σου, καί τήν άχανεστέραν 
Αγάπην καί στοργήν σου.

Πιστεύω την ανέσπερον τής Βηθλεέμ ήμέραν 
Καί σέ λατρεύω κ’ εΐς αυτήν είσέτι την οργήν Σου, 

Πιστεύω άλλην ΰπαρξιν τών Ουρανών τό δώμα, 
Άλλά τήν εΰσπλαγχνίαν Σου πλειότερον ακόμα.

Όχι ώς τέλος, ώς αρχήν τόν θάνατον προσμένω· 
Κλίμακα έχω τόν Σταυρόν κ’ ίπάνω άναβαίνω, 

Λαμπάδα τήν ίλπίδα μου, τήν πίστιν πτέρυγά μου 
Καΐ ζώ—οΰχΐ είς τήν ζωήν άλλ' είς τά όνειρά μου, 

Άλλά εΐς προαισθήματα καί αναμνήσεις ξένας, 
Εΐς αναμνήσεις σκοτεινός όμοϋ καΐ φωτισμένος . . , 

Πιστεύω* τά επάρατα τών υλιστών βιβλία 
Κι’ ή χαταόάκνονσα αυτών την πΐστιν ευγλωττία, 

Τα φωτά των τα σκοτεινά κ’ ή γλώσσα ή λυσσώδης, 
Ματαίως έπιπίπτουσι κατά τής πΐστεώς μου *

Mol λέγει περισσότερα φωνή μυστηριώδης 
Καΐ βλέπει πέραν τής νυκτος αυγήν ό οφθαλμός μου.

Ναί· μοΰ δροσίζουν τήν ψυχήν τής Πΐστεως αί κρήναι 
Ή πίστις προκαταβολή του Παραδείσου είναι,

ΣεπτΖ/κδριιχ’ τοϋ 1891.
Αχιλ. Παρλχχος.





τελώς δυσδιάκριτος άπό τά φιλήματα των προσκυνητών. Δύο μεγάλα μανάλια κείμενα πρό τού Αγίου Πέτρου φωτίζουν Αυτόν ένώ ύπεράνω τοΰ αγάλματος διακρίνει τις τήν έκ μωσαϊκού εικόνα Πίου τοΰ 9*)υ άναρτηθεϊσαν έκει κατά τήν εΐκο- σιπενταετηρίδα της έπΐ. τοΰ παπικού θρόνου άναρρήσεώςτον. Βεβαίως ό απόστολος Πέτρος ούδόλως έπεθιίμει νά λατρειίηται ύπό τών Χριστιανών ώς <5 Ζεΰς ή άλλος τις θεός Λ θεά έλατρεύετο ΰπό τών 'Ελλήνων

Έν τή προκειμένη είκόνι οί άναγνωΟται Εχουν 
ένώπιόν των μίαν άπό τάς μεγαλοπρεπείς ταν- 
τας σκηνογραφίας τής Φύσεως.'Η εικών, ώ? φαί
νεται, παριστάνει τό έσωτερικόν σπηλαίου /3α- 
ilsog καί σκοτεινού. Το φως vf/g ημέρας καθί
σταται Ασθενέστερου καί έπΐ τέλους Εξαφανίζεται 
καθόσον τις προχωρεί είς αύτό, ό δε παρατηρη
τής εΐνε ήναγκασμένος νά φέρη μεθ ’ εαυτού 
άνημμένην λαμπάδα ή ίίλλο τι τεχνητόν φ&ς.

Τό Εδαφός του εΐνε άνώμαλον καί Ολισθη
ρόν καί ενίοτε καθίσταται αδιάβατου. Αί σκιαϊ

Μία. μ,εγαλοπρκπής είζών φόβαως.

καί τών 'Ρωμαίων. Έάν ήδύνατο νά όμι- λΐί θά ήλεγχεν έξάπαντος πικρώς τούς παριστάνοντας καί προσκυνούντας αύτόν υπό τοιαύτην εΐδωλολατρικήν μορφήν.
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΕΙΚΑΝ THS ΦΥΣΕΩΣ.

Έν γίνει ή Φΰσις παρέχει είς τόν οφθαλμόν 
θεάματα ωραία καί ευχάριστα, υπάρχουν όμως 
έν αυτή εικόνες και σκηνογραφία!· αί δποΐαι 
Εμποροΰν νά παραστήσουν αυτήν όχι μόνον 
άραίαν καί θελκτικήν, άλλά καί θαυμαστήν και 
μεγαλοπρεπή.

εγείρονται Επ' αυτόν ή κρέμανται ώς σταφυλαι 
Εκ τής όροφής τοΰ σπηλαίου περίεργοι λίθιναι 
μορφιά σταλακτΐται καλοτίμεναι. Είς τινα μά
λιστα μέρη οί τοΰ εδάφους και οί τής δροφής 
σταλακτΐται βαθμηδόν και κατ δλίγον αυξα
νόμενοι Ενοϋνται καί άποτελοϋσιν ειδός τι προ
πυλαίων αρχαίου Ελληνικού ναού. Μεταξύ τ&ν 
φυσικών τούτων στυλών διακρίνονται μικραϊ λί- 
μναι Εκ καθαρών διαυγών ύδάτων.

Οί σταλακτΐται σχηματίζονται Εκ τ&ν στα
γόνων αϊτινες πίπτουσιν· Εκ τής όροφής τού 
σπηλαίου. Αί σταγόνες αύται περιέχουσι τήν 
ύλην ήτις κατά^τήν πτ&σιν άποκρυσταλλοΰται 
καϊ σχηματίζει Wg ποικίλας μορφάς , αϊτινες 
φαίνονται έν τ» είκόνι, καί· τάς όποιας σταλα-
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κτίτας ονομάζουν. Εΐνε άλη&ως εί,αίΰιον το 
9-έαμα, 8ταν επί των βταλακτιτων τούτων προσ
πίπτει ή λαμπάς τοϋ παρατη^τοϋ.

IIoSov εύχάριβτον ήτο, ίάν οί μικροί ά- 
ναγν&Σται ΐβλεπον με τούς ίδιους των δφθαί- 
μονς τοιαύτας μεγαλοπρεπείς Σκηνογραφίας καϊ 
τοιαϋτα &αυμαΰτα φαινόμενα της φνβεως.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ THE ΚΓΡΙΑΚΗΕ 
ΕΝ ΤΗι ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ! ΕΥΡΩΠΗ!

Το ζήτημα της άναπαύσεως κατά την Κυρια
κήν ήμέραν, τό δποϊον άπο πολλοί) άπησχόλησβ 
καΐ Κυβερνήσεις καΐ λαόν έν Ευρώπη ήρχισεν έ
σχάτως νά βαίνη πρός την λύσιν του. Αΐ Κυβερ
νήσεις διαφόρων Κρατών ελαβον την πρωτοβου
λίαν. Ούτως.

Έν Αυστρία έψηφίσθη ύπό τών Βουλών νόμος, 
άπαλλάττων τάς γυναίκας καί τούς ανηλίκους έρ- 
γάτας άπο εργασίας κατά τάς Κυριακάς, άπαι- 
τών δε ειδικήν άδειαν έκ μέρους τοΰ αρμοδίου 
Υπουργού πρός έξακολούθησιν τών εργασιών, εΐς 
οίονδήποτε έργοστάσιον έντος της αυτοκρατορίας. 
*Οχι μόνον δέ τά εργοστάσια κλείουν, άλλά καί ή 
διανομή τών επιστολών περιωρίσθη άπαξ μόνον 
κατά Κυριακήν, αί δέ έσπεριναι τής Κυριακής 
πρός τήν Δευτέραν εφημερίδες άπηγορεύθησαν, 
διότι διά νά έκτυπωθώσιν άπητεΐτο νά γείνη ερ
γασία τήν Κυριακήν.

Εΐς την Δανιμαρκίαν έδημοσιεύθη νόμος περί 
άναπαύσεως κατά την Κυριακήν ήμέραν. Συνε
πείς τούτου τά καταστήματα κλείουν τήν 9 π.μ., 
τά δέ έργοστάσια καταπαύουν τάς έργασίας των 
άπό της 9ί< πρωινής ώρας την Κυριακήν μέχρι 
τοϋ μεσονυκτίου. Επίσης καΐ ή διανομή τών επι
στολών περιωρίσθη εις μίαν.

Έν Βελγ'ίφ έψηφίσθη νόμος, καθ’ δν ή εργα
σία κατά την Κυριακήν ήμέραν ώλιγοστεύθη, εΐς 
δέ τούς σιδηροδρόμους της Κυβερνήσεως σχεδόν 
κατέπαυσεν.

Έν Γαλλία, ό Γαλλικός Σύνδεσμος ύπέρ τής 
Κυριακής άναπαύσεως, ό'στις ίδρύθη κατά τό 1887 
έξηπλώθη μέ μεγάλην ταχύτητα καθ ’ βλήν την 
Γαλλίαν, τό δέ κλείσιμον τών καταστημάτων 
ευρύνεται κατ’ έτος. Ή αποστολή δεμάτων διά 
τών σιδηροδρόμων καΐ ταχυδρομείων παύει κατά 
τάς 10 π. μ. Διάφοροι δε ε'ταιρίαι σιδηροδρομι- 
καΐ άπεφάσισαν νά χορηγώσιν εΐς τούς ύπαλλή- 
λους καΐ έργάτας των μίαν ήμέραν εΐς τάς επτά 
πρός άνάπαυσιν τοϋ σώματος.

Έν Γερμανίγ έδημοσιεύθη νόμος άπαγορεύων |

τήν εργασίαν κατά τάς Κυριακάς, μόνον δέ μία 
διανομή γραμμάτων. Το έμπόρι'ον περιωρίσθη, ■ 
τά πλεϊστα δέ τών καταστημάτων έν Βερολίνφ 
καί έν άλλαις μεγάλαις πόλεσι κλείονται τήν 
Κυριακήν' εις τά μεταλλεία αΐ έργασίαι εμποδί
ζονται, ώς καί εΐς τά ξυλάδικα, κεραμοποιεΐα καϊ 
πάντα τά έργοστάσια. Άκόμη και αί ίπποδρομίαι 
άπηγορεύθησαν ύπό τοϋ Αΰτοκράτορος.

Έν 'Ολλανδία μία τών κυριωτέρων εφημερί
δων έκλεισε τό τυπογραφεϊόν της καί επομένως 
τήν έκδοσίν της κατά τήν Κυριακήν. Έξησφαλί- 
σθη προσέτι διά νόμου ή άνάπαυσις τών γυναικών 
και άνηλίκων νέων είς τά εργοστάσια καί τά 
εργαστήρια.

Έν Ούγγαρίςι έπεψηφίσθη νόμος ομοιος μέ τόν 
έν Αυστρία κάμνων τήν άνάπαυσιν μακροτέραν 
δηλ. άπο τής 6 μ. μ. τοϋ Σαββάτου μέχρι τοΰ 
μεσονυκτίου τής Κυριακής.

Έν Νορβηγίιγ ή αδιάκοπος εργασία τών ΐπ- 
ποσιδηροδρόμων ήλαττώθη, μέγας δ’ αριθμός ερ
γατών άναπαύονται. Ή έν τοϊς έργοστασίοις και 
τοϊς άλλοις έργαστηριοις εργασία ήλαττώθη με- 
γάλως, νόμοι δέ προστατευτικοί τών γυναικών κα'ι 
παιδιών έψηφίσθησαν.

Έν Ρωσσία δέν έγένετο σημαντική πρόοδος 
είς τό ζήτημα τής Κυριακής άναπαύσεως. Έξ 
όλων δμως τών μερών τής αυτοκρατορίας έστά- 
λησαν πρός τήν Ίεράν Σύνοδον ζητοΰσαι νά κλεί
ονται ολα τά καταστήματα καί εργοστάσια τήν 
Κυριακήν ήμέραν.

Έν Σουηδία μέτρα έλήφθησαν όμοια πρός τά 
έν Νορβηγία ύπέρ της καταπαύσεως τής έργασίας 
κατά τήν Κυριακήν.

Έν Ελβετία έγένετο μεγαλειτέρα πρόοδος ώς 
πρός τό ζήτημα τούτο παρ’ εΐς οίανδήποτε άλ
λην ’Ηπειρωτικήν χώραν, διότι έν Ελβετία είναι 
ή έ'δρα τοϋ Συνδέσμου ύπέρ τής καταπαύσεως 
πάσης έργασίας κατά τήν Κυριακήν ήμέραν, άπό 
δέ τοϋ παρελθόντος έτους διά νόμου πας εργάτης 
σιδηροδρόμου, άτμοπλοίου, ΐπποσιδηροδρόμου και 
άλλων όμοιων εταιριών, έτι δέ οί υπάλληλοι τών 
ταχυδρόμων ε"χουσι 52 ημέρας τό ε’τος άνάπαυσιν, 
εκ τών όποιων 19 πρέπει νά ήναι Κυριακαί, αί 
δέ εργάσιμοι ώραι δεν δύνανται έπ’ ούδενί λόγφ 
νά υπερβαίνουν τάς 12 συμπεριλαμβανομένης μιάς 
ώρας άναπαύσεως είς την μεσημβρίαν. Οί παρα- 
βάται τοϋ νόμου τούτου τιμωρούνται μέ πρόστι
μου 500—1000 φράγκων.

Τελευταία έρχεται ή Ελλάς. Παρ’ ήμϊν δυσ
τυχώς τό σφάλμα ε’γκειται έν τή Κυβερνήσει, 
διότι και ή Ιερά Σύνοδος καί πολλοί τών πολι
τών άνεφέρθησαν είς τήν Κυβέρνησιν αίτοϋντες
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την κλεισιν τών εργαστηρίων καϊ λοιπών κατα
στημάτων την Κυριακήν, άλλ ’ όμως εις δλας ταύ- 
τας τάς παραστάσεις ή Κυβέρνησες ού μόνον έκώ- 
φευσεν, άλλά καϊ εξακολουθεί νά βεβηλώνη την 
Κυριακήν ήμέραν διά τών κατ ’ αύτήν έν έργου με
νών δημοπρασιών καϊ άκόμη καϊ εκλογών έναντίον 
της ’Εκκλησίας.

,ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ OYESTMIETEF 
ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΑι

ζέιά νά άναβή τις fig τον πύργον, έντδς τοϋ 
Οποίου είναι εΰτημένον το τεράστιον τοϋτο ώρο- 
λόγιον πρέπει νά άν/λθ# διά κλίμακος 300 βαθ
μίδαν. "Αγει ίΙ ή κλίμαξ α&νη fig μέγα δωμά
τιο ν, Εντδς τοϋ όποιου εΰρίσκεται ή τράπεζα τοϋ 
Εργάτου, φΕρουσα επ αύτής διάφορα Εργαλεία, 
σιδηράν έξΕδραν καί τεραστίων τινα μηχανήν, 
όμοιάζονσαν με πιεστήρια τής νεωτάτης κατα
σκευής.

Πλήν τούτων παρατηρεί Tig βιδηρονν τινα 
σκελετόν, στηριζόμενον έπί ίύο μαρμάρινων 
στύλων, δύο ποδων το ύψος, εκατέρωθεν δε 
τούτων υπάρχει κύλινδρος κεκαλυμμένος μί 
έστριμμένον σχοινίον έκ χάλυβας, άνωθεν δε 
τούτων όλων εύρίσκονται πολυποίκιλοι τροχοί 
καί ίτι νπεράνω δύο πλάκες σίδηροί, άνεμι- 
βτήρια ομοια με έκεϊνα τά όποια μεταχειρίζονται 
πρδς Αερισμόν σηράγγων (υπογείων οχετών).

Τδ Εκκρεμίς τοϋ μεγάλου τούτου ωρολογίου 
είναι 15 ποδ, τδ μήκος, τδ ίέ βάρος τοϋ κατά τδ 
άκρον κύκλου του 500 λίτρων. Ό δε κτύπος 
τοΰ τίκ τάκ, τδν όποιον παρέχει ομοιάζει μι 
ήχον σφύρας μεγάλης κτυπούσης επάνω είς άμό- 
νιον! Είναι δό τδ ελατήριου τοϋτο οΰτω πως 
κατεσκευασμένον, ώστε ούτε ύπό τοϋ μεγάλου 
ψύχους, ούτε ύπο τής μεγάλης θερμότητας Επη
ρεάζεται. Ή ακρίβεια του ώ? πρδς τήν ώραν 
είναι τοιαύτη, ώστε είς 134 ήμερονύκτια διέ
φερε τοΰ ωρολογίου τοϋ Αστεροσκοπείου rljs 
Γρήνουιτς μόνον κατά 41/s δευτερόλεπτα ! Λιά 
λεπτού άλλά θαυμαδίου τινδς μηχανισμού τδ 
ώρολόγιον τοϋτο αύτομάτως γνωστοποιεί 
τήν ώραν του είς τδ έν λόγω Αστεροσκοπείου 
κατά πάσαν ώραν. Έν γένει δε ή διαφορά τής 
ώρας μεταξύ αύτοΰ κα,Ι τοϋ 'Αστεροσκοπείου 
Γρήνουιτς'εΙναι 2 δευτερόλεπτα.

Τδ ώρολόγιον τοϋτο χορδίζεται άπαξ τής 
Εβδομάδας, ή δε άλυσίς του ζυγίζει 800 δκάδας, 
ίχει δΐ 4 δείκτας, έκαστος τδν οποίων είναι 22 
ποδ. τό μήκος καϊ 6 δακτύλων τήν διάμετρον.

Ή δε άπόστασις μεταξύ έκάστου λεπτού ΰη- 
μειουμένου έπί τής πλακδς είναι Ακριβώς 12 
δακτύλων.

Ό πύργος, δστις φέρει τδ ώρολόγιον τοϋτο 
είναι τετράγωνος, τδ μέρος, όπερ δεικνύει τάς 
ώρας κυκλικόν, έστιλβωμένον. Οί δεΐκται είναι 
Εκτεθειμένοι είς τδν άέρα καί τήν βροχήν καί 
Ενίοτε σταματ&νται ύπο μεγάλης πτώσεως χιόνος.

Τδ ώρολόγιον τοϋτο φέρει τδ δνομα τοΰ ώ - 
ραιοτΕρου ναού τοϋ Λονδίνου, εΐς τδν όποίον 
θάπτονται οί διαπρεπέστεροι τών Άγγλων είς 
τήν πολιτικήν, τήν θρησκείαν, τάς τέχνας, τάς 
έπιστήμας, τδν πόλεμον.

-----------a ----------------

ΓΕΦΥΡΑ ΚΤΙΕ0ΕΙΕΑ ΥΠΟ ΜΥΡΜΗΚΩΝ.

Ή ακόλουθος αληθής ιστορία έδημοσιεύθη έσχά
τως άπο αΰτόπτην μάρτυρα, δεικνύει δέ τήν θυ
μοσοφίαν τήν ενυπάρχουσαν και εϊς αύτά τά κα
τώτερα ζώα.

Μάγειρός τις ηνοχλεϊτο πολύ άπο μύρμηκας, οι 
οποίοι άπεδεκάτιζον πάν ο,τι έθετεν έντος τών έρ- 
μαρίων του. Διά νά προφυλάξη δε τά γλυκύσμα- 
τώ του, έσχημώτισε κύκλον μέ πηκτόν πετμέζι 
και έντος αύτοΰ έθεσε τά πινάκια μέ αύτά.

Τήν έπιοΰσαν άνοιξές το έρμάριον παρετήρησεν 
όλόκληρον στρατόν μυρμήκων έξερχόμενον έκ μιάς 
τών γωνιών τοϋ ερμαρίου και διευθυνόμενον πρός 
τδ μέρος όπου ήσαν τά αγαπητά γλυκύσματα.

’Επί κεφαλής της γραμμής έβάδιζεν εΐς μεγα- 
λείτερος τών άλλων, δστις έφαίνετο οτι ήτο δ άρ- 
χηγός, καϊ δ όποιος προεπορεύετο ολίγον τών άλ
λων. Οΐ μύρμηκες ούτοι ήσαν έκ τοϋ είδους τών 
ερυθρών μυρμήκων, οί όποιοι θεωρούνται ώς οί 
ευφυέστεροι καϊ άνδρειότεροι όλων τών μυρμήκων.

Φθάσαντες εϊς μέρος τι αίφνης έσταμάτησαν, 
εκ της γραμμής δέ τών μυρμήκων έξήλθον 40 
μύρμηκες,οΐτινες διηυθύνθησαν πρός τδ μέρος, όπου 
ΐστατο 0 άρχηγδς καϊ ώς φαίνεται συνεκρότησαν 
μετ’ αύτοΰ συμβούλιου. Μετά τοϋτο οί αξιωμα
τικοί ούτοι διευθύνθησαν πρδς τδ μέρος οπού ήτο 
δ κύκλος τοϋ πετμεζοϋ, καί έξήτασαν αύτό προ- 
σεκτικώς γύρωθεν, έξέλεξαν δέ έκεΐνο τδ μέρος τοϋ 
κύκλου, όπου τό πετμέζι ήτο όλιγώτερον, καϊ έπα- 
νήλθον έκαστος εΐς τδ τάγμα του, διατάξαντες 
έκαστος τούς ύπ’ αύτδν στρατιώτας τι έκαστος 
ε’πρεπε νά πράξγι.

Τούτου γενομένου, δ άρχηγος έπεθεώρησε τάς 
τάξεις τοϋ στρατού του καί ε”δωκε τδ πρόσταγμα, 
εμπρός· οί δέ μύρμηκες διηυθύνθησαν τότε εΐς μίαν 
όπήν, ή όποια ήτο εΐς τδν τοίχον, δπου .... ήτο
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άπαλος καί άρχισαν έκαστος νά κάπτη εξ αύτοϋ 
εν τψάχιον και νά τό φέρη εις τό [Λερός τοϋ κύ
κλου, το όποιον Ιθεωρήθη ύπό τοϋ συμβουλίου ώς 
τό κατάλληλον πρός γεφύρωσιν, καί έκεϊ κατέ- 
θετεν έκαστος το φορτίου του, έως ού πράγματι 
έσχηματίσθη τείχος. Μετά τοΰτο έδόθη ή διαταγή 
νά ίπανέλθωσιν εΐς τάς τάζεις των, καί τούτου 
γενομένου έν τάξει έπέπεσαν κατά τών γλυκυ- 
σμάτων, διελθόντες διά της οΰτω κατασκευασθει- 

: σης γεφύρας άνω τοϋ κύκλου τοϋ πετμεζιού, καί 
, εΐς ολίγα λεπτά τής ώρας'κατεκερμάτισαν εν τών 
γλυκυσμάτων ύπ ’ αυτά τά όμματα τοϋ μαγείρου, 
οστις έκ περιέργειας κινούμενος άφήκε τούς λη- 
στάς τούτους νά λεηλατήσουν το έρμάριόν του.

Πώς έγραφαν τάς «πιστολάς και τά άρχαΐά των 

οί Αρχαίοι Χαλΰαΐοι και Βαβυλώνιοι.

Έλάμβανον τεμάχιον πηλοϋ^ τό έπιεζον εως οδ έσχη- 
ματΐζετο είς πλίνθον όμοίαν με τάς εν χρήσει σήμερον. 
Έπειτα έπίεζον τήν σφραγίδα τοϋ Κράτους, ή τοϋ γρά- 
φοντος εΐς τό μέσον τής πλίνθου. Μετά τοΰτο Sect σκλη
ρού εργαλείου εγραφον άνωθεν καί κάτωθεν τής σφρα
γίδας 3,τι ήθελαν έμπήγοντες ώς σφήνα τό έργαλεΐον 
τοΰτο είς τόν πηλόν. Κατόπιν έθεταν τήν πλίνθον εΐς έπ! 
τούτφ κατεσκευασμένους κλιβάνους καΐ έψήνετο — Τε
λευταίων ώςφάκελλον μετεχεφίζοντο πάλιν πηλόν, άλλά 
εις τό πάχος φύλλου λεπτού με τοΰτο δέ περιεκάλυπτον 
την πλίνθον, γραφοντες επί τοΰ περικαλύμματος τούτου 
άντίγραφον τής έπι τής πλίνθου γραφής, τήν έθεταν πά
λιν εΐς τόν κλίβανον πρός στερεοποίησίν και οΰτω είχαν 
μίαν επιστολήν ή Sv δημόσιον έγγραφον μέ τόν φάκελλόν 
τον. Τοιαΰται πλίνθοι εύρέθησαν εΐς τά ερείπια τής Βα
βυλώνας πάμπολλοι, εΐς αύτάς δέ εύρέθησαν γεγραμμέ- 
ναι διάφοροι > εκθέσεις πολέμων, ^αχών, διαταγμάτων, 
συμφωνιών, αγοραπωλησιών καί άλλων κοινωνικών καί 
οικογενειακών πράξεων. Ή γλώσσα,είς τήν όποιαν είναι 
γεγραμμένα ταϋτα, καλείται Άκαίιατή. ’Επειδή δέ ε- 
γράφετο μέ σκληρόν σφηνοειδές έργαλείον, τά γράμματα 
έχουν την μορφήν σφηνός καί διά τούτο καλούνται σφη
νοειδή.

Κατ’ άρχάς οί αρχαιολόγοι ήσαν είς απορίαν τί νά 
περιείχαν αί πλάκες αυται, όπως εύρέθησαν είς τι μέρος 
μετά τοιούτων πλακών, άλλαι πλάκες γεγραμμέναι είς 
τήν αρχαίαν Άσουρριακήν γλώσσαν. Τοΰτο έκαμε τόν 
Sip 'Ρόλινσων νά ύποθέση δτι ησαν αντίγραφα τών σφη
νοειδών γραμμάτων καί λοιπόν ήρξατο σπαυδάζων καί 
παραβάλων τά δύο ταϋτα είδη τών πλακών, εως Ου τέλος 
κατόρθωσε νά άνευρη ολόκληρον τό αλφαβήταν τώνσφη- 
νοειδών γραμμάτων, καί εκτοτε αί πλάκες αυται άνα- 
γινώσκονται μέ τήν αυτήν ευκολίαν, μέ τήν όποιαν καί 
τά αρχαία χειρόγραφα τής Ελληνικής ή άλλης τίνος 
αρχαίας γλώσσης.

Πολλαί τών πλακών τούτων παριστάνουν εικόνας αν
θρώπων, θηρίων μαχών κ.λ. "Αλλαι περιέχουσιν, ιστο
ρίας ήρώων, θεών ίταν δ' αί Ιστορίαι αδται ησαν μα" 
κραί, ητο ανάγκη νά γείνη χρήσις μεγάλου αριθμού πλα

κών, καί επειδή δέν εΐχον αριθμούς, διετήρουν τήν σειράν 
τής ιστορίας, επαναλαμβάνοντας' εΐς τήν έκάστην έπομέ- 
νην πλάκα εκτός του τίτλου τής ιστορίας ή διηγήσεως. 
καί τάς τελευταίας λέξεις τής προηγούμενης πλακάς. 
Εις περιστάσεις ύπέρ τας 100 τοιαύτας πλάκας εχρειά- 
σθησαν.

Εΐς τάς πρωτεύουσας πόλεις ύπήρχον μεγάλαι Βιβλιο- 
θήκαι εις τάς όποιας αί πλάκες αδται εφυλάττοντο ύπό 
τήν διεΰθυνσιν βιβλιοθηκάριων. ’Ητο δέ κατάλογος τών 
πλακών τούτων εΐς πλάκας παλιν, καί πρΐ>ς ευκολίαν 
ύπήρχον μικρότεραι ωοειδείς πλάκες περιεχουσαι τούς τί
τλους τών διαφόρων σειρών τών συγγραμμάτων.

Αί πλάκες αυται ήσαν διευθετημέναι κατά τά ζητή
ματα, περί τών όποιων έπραγματεύοντο, Ό ’Αβραάμ 
πιθανόν να επεσκέφθη μίαν τοιαύτην βιβλιοθήκην είς τήν 
Ουρ τών Χαλδαίων, καί νά άνέγνωσεν εΐς αύτήν ταύτας 
τάς πλάκας, αί δπαίαι άνεκαλόφβησαν εΐς τάς ημέρας 
μας καί μελετώνται μέ τόσην ζέσιν ύπότών αρχαιολόγων. 
"Οταν οί σωροί ήνοίχβησαν, διότι είς τοιούτους χωματώ- 
δεις λοφίσκους εύρέθησαν αδται, έφαίνοντο ώς έψημένα 
βιβλία. Είς πολλά μέρη εύρέθησαν συντετριμμένα! άλλά 
τα διασκορπισμένα τεμάχια, μέ μεγάλην προσοχήν συν- 
ηρμολογήθησαν αί πλάκες αύται, άλλ’ εις μέρος τι τών 
πλακών τούτων εύρέβησαν καί άλλαι πλάκες καί οΰτως 
απετέλεσαν τελείας σειράς.

ποίκιλα-

Τά ίργον μεταξύ τών τυφλών ίν Συρία είνε λίαν ενδια
φέρον. Ό αριθμός των τυφλών έν τή Ανατολή εινβ αρκετά 
μέγας. Υπάρχουν εν τούτοις μερικά σχολεΓα τυφλών εΐς το 
Βερούτη, Δαμασκόν καΐ Τύρον. Ή τυφλότης έξ άλλου έχει 
τοΰτο τό καλόν δτι δίδει τό προνόμιον εις τούς διδασκάλους 
τών τυφλών νά εισέρχωνται εΐς Μωαμεθανικής οικογένειας 
καί ν’ αναγινώσκουν είς αύτάς τήν Αγίαν Γραφήν. Είς έκ 
τών αρχαιοτέρων μαθητών τής έν Βερούτη σχολής τών τυ
φλών άφοΰ συνεπληρωσε τάς σπουδάς τον εΐς το Πανεπι
στήμιου τοΰ Έβιμ&ούργου προσελήφθη ώς ποιμήν εΐς τήν 
Πρεσβυτεριανήν εκκλησίαν του Κνόζ έν Αμερική.

— 'Γπάρχουν όλίγαι θέσεις καί επαγγέλματα τώρα ίν 
Αγγλία είς τά όποια αί γυναίκες δέν εΐσήλθον. Ή στατι
στική αναγράφει δτι 347 γυναίκες μετέρχονται τΰ επάγγελμα 
τοϋ σιδηρουργού, περί τάς 40,000 γυναικών εινε βιύλιοδέ- 
ται, 3,000 περίπου τυπογράφοι, 124,000 βιδασκάλισσαι, 
περί τάς 2,30θ κατέχουν δημοσίαν θέσιν ώς γραμματείς, 
άνω τών 4,100 εΐναι ζωγράφοι, 38,000 ώς έγγιστα ενασχο- 
λοϋνται είς τήν ιατρικήν, περί τάς 500 είνε έκδόται, συνθί. 
ται καί συντάκται, καί περισσότεροι από 1,300 καταγίνον
ται είς διάφορα τμήματα τής φωτογραφίας.

— £χεδών τό Sv τρίτον της ανθρωπότητας—ή δια νά έκ- 
φρασθώμεν μέ αριθμούς 400,000,000 ανθρώπων — όμιλούν 
την Κινεζικήν, Ή ’Αγγλική δέ όμιλεϊται σχεδόν υπό 100 
έκατομμυρίων ανθρώπων.

— ’Ο ’Αστήρ αρκτοΰρος απέχει τόσον από τής γής μας, 
ώστε το φώς τοΰ όποιου ή ταχύτης είναι .... μίλια κατα 
δευτερόλεπτα έχρειάσθη νά φθάση μέχρι ημών 200 έξ I

ΙΒΡΟ1ΡΑΦΙΕΑΙ EPilTHiEIS.

1. Που τής Γραφής άναφέρεται βτι οί Χριστιανοί όνομά, 
ζεται ναός θεόν;

2. Ποΰ δέ ονομάζονται κατοικητήριον το if βεοϊ;
3. Πώς γνωρίζομεν 8τι 0 Θεός μένει έν ήμίν *
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