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ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ
(Χονίχεια· tSe προηγούμινον άριύμόν)

Εί; τδ παρελθόν φύλλον περιεγράψαμεν τά Α
πολιθώματα τά ευρισκόμενα είς τδ Σιλουριανδν 
στρώμα, όπερ έπίκειται τών άζωϊκδν, εϊδομεν δέ 

■ δτι ταΰτα εΐναι υδρόβια, οΐον μα
λάκια, πολύποδες, Οστρακόδερμα, 
τριλοβϊται κλ.

Έκτδς τούτων είς τδ αύτδ 
στρώμα εύρίσκονται Απολιθώμα
τα γραπτό λίθων, γλωσσίδων, καί 
έγκρινιτών. ''Απαντα ταΰτα ίσαν 
ένυδρα Ασπόνδυλα, διεσπαρμένα 
έπί τοΰ πηλώδους στρώματος τοΰ 
κατέχοντος τδν πυθμένα τοΰ Απέ
ραντου ώκεανοΰ*  διότι, κατά τήν 

έποχήν έκείνην, ολόκληρο; ή επι
φάνεια τής γής μας ήτο κεκαλυμ- 
μένη ύπδ ύδάτων. Οί έγκρινΐται 
μάλιστα άπετΐλουν δάση μαρμά
ρινων κρίνων έπιχαρίτως τήδέ κα- 
κεϊβέ έπί τών μακρών αύτών ς-ε*  
λεχών κυματούμενοι, καί τούς πο
λυαρίθμους καί μάκρους αύτών 
πλοκάμου; εί; άναζήτησιν λεία; 
ίξαπλοΰντες.

Τΐδη μεταβαίνομεν είς έτερον 
ούσιώδες στρώμα τού φλοιοΰ τής 
γή; μα;, όπερ μας παρέχει τήν ι
στορίαν τών κατά τήν έποχήν εκείνην ύπαρξάντων 
κατοίκων της, ήτοιτδ λεγόμενον JtBoyiarir, ύνο- 
μασθέν ούτως έκ τοϋ όνόματος τής επαρχία; De· 
νοηδΜΓβ,είςτήνίποίανκατά πρώτον άνεκαλύφθη.

Τδ στρώμα τοϋτο έσχηματίσθη έζ Ιζημάτων, 

είτε κατακαθισμάτων διαλύσεων σιλουριανών πε
τρωμάτων*  έπειδή δέ τδν σχηματισμόν τοΰ στρώ
ματος τούτου συνώδευον σφοδροί παί παρατετα- 
μένοι σεισμοί, οϊτινες διέρρηξαν πολλαχοδ τά ή
δη σχηματισθέντα στρώματα καί ίσχημάτισαν 
διά τής έξάρσεω; αύτών καί τοΰ δποκίιμένου γρα

νίτου μεγάλα; σειράς δρέων, ώ; λ. χ. τά; ^Ανδεις, 
τά Άλεγάνια, τά όρη τής Σελήνης κτλ., οΐ σεισμοί 
Ανύψωσαν μεταξύ τών Αλλων καί μεταλλικόν ίξεί- 
διον τοΰ σιδήρου, καί διά τούτου ή χροιά τοΰ Δε- 
βονιανοΰ στρώματος, τδ iποιον συνίστατο έξ ί- 
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λόος λευκόφαιου, μιτιβλήθη είς έρυθράν καί ώνο- 
•κάσθη έκ τούτου ίρν#ρό( ψαμμίτης.

Είς τδ στρώμα τοϋτο Απαντώνται κατά πρώ- 
-ον".-Απόλιθώαατα χερσαίας β./αντήαεως καί ir- 
jtord.iJtor Ιχ&ύωΓ. Έκ τούτων δέ συμπεραίνεται 
-ι τά χερσαία φυτά πρέπει νά ησαν κατ' Αρχάς 

όλίγα καί ·μικ.ά, άλ ά κατά μικρόν ηύξησαν 
'ατά τέ τδ μέγεθος καί τής εχ-τασι- καί Απετέ- 
λέσάν Εκτεταμένα 1>άα·η, -τά όποια κατόπιν έ σχη
μάτισαν τά Ανθρακοφόρα στρώματα, ΟΕ ένσπόν-

’Ζχ^ύες τής StJovptarr!<: ΐΛοχής.

δυλο; ίχθΰς οίχαρακτηρίζοντες τδ τρώμα τοϋτο 
πρέπεινά ήσαν πολυάριθμοι, διότι Ανεκαλύφθησαν 
μέχρι τοΰδε περί τά I 50 είδη αύτών,

Οί ίχθϋς τής έποχής ταύτης, ώς μανθάνομεν 
έκ τών Απολιθωμάτων αύτών, διέφερον ούσιωδώς 
τών σημερινών ίχθΰων κατά τί τδν χαρακτήρα 
καυτήν μορφήν, διότι Αντί τών κεράτινων λεπίων 
τών σημερινών ίχθύων, έκεϊνοιήσαν χονδρώδεις πί- 
ριβέβλημένοι ύπδ Ισχυρών οστεωδών ύμένων έν εϊ- 
δει· πλακών. Τά πρώτα είδη τών ίχθύων, άτινα 

Αποτελοϋσι τρόπον τινά τήν γέφυραν τής μετα
βάσεων Απδ τών κεφαλοπόδων είς τούς εύσπονδύ- 
λους ίχθΰς, δμοιάζουσι μάλλον πρλς έκεΐνα, ίσον 
δμως προβαίνομεν πρδς τά άνω τοΰ στρώματος 
τούτου, ή,τεμορφή καίτδ σχήμα άποκλίνουσι πρδς 
τούς ίχθδς, έως ού έπί τέλους ϊχομεν αύτούς τούς 
ιχθύς.

Τδ στρώμα τούτο τοϋ ερυθρού ψαμμίτου έχει
πάχος περί τάς 9,000 ποδών.

(Ακολουθεί)

.'«Αφιέρωνε τό ϊργον σοο είς ιόν Κύριον, καί αΐ βοο- 
λά( >0ο θέλουσι στερεώθή.» [(Ια;οιμ ι»τ\ 3)

Ο Α4ΕΔΦΟ2 KAI II ΑΔΕΛΦΗ.
_<’Ιδδ προηγούμενον ψύλλον.)

Μετά παρέλευσιν χρόνου, ή ’Ισαβέλλα ήρχισε νά 
έξέρχεται περισσότερον καί νά λαμβάνή μέρος είς 
τάς διασκεδάσεις κα> συναναστροφάς, αϊτινες κα- 
θίστων τδ μεγαλείτερον μέρος τοϋ καθημερινού 
βίου τών Αριστοκρατών τής Σεβίλλης'. Αί πύλαι 
τής οικίας τοϋ Αδελφού της ίμερον ίκτοτε Ανοι
κτά! και δέν εΰρισκε πλέον καιρόν νά κάθηται μό- 
η είς τδν κήπιον, έργαζομένη ή ^εμβάζουσα δπο- 

κάτω τών Αρωματικών δένδρων. Ή μεταβολή αυ
τή τού βίου’ δέν ήτο πολύ ευχάριστος είς αύτήν, 
διότι ή ιδιοσυγκρασία της άπέφευγε τδν θόρυβον 
καί τήν Αέναον κίνησιν, αί δέ περιστάσεις, κατά 
τάς όποίας ό Εμμανουήλ έίήρχετο μετ’ αύτής είς 
τδν περίπατον κατά τήν δύσιν τοΰ ήλιου, ήσαν ό- 
λίγαι. Εσπέραν τινα οί δυο ισταντο ίπί μιάς τών 
γεφυρών, βλέποντες πρδς τήν Αντίπεραν όχθην τ· ϋ 
Γουαδαλκουεβέρου,έπί τοΰ όποιου δψώνετοτδ σκο~. 

τεινδν φρούριον τού Τριάνα.
«Κατοικούν Ακόμη ίππόται είς τδ φρούριον Ι

κτίνο;» ήρώτησεν ί Ισαβέλλα.
«*0/1  ιππόται,» Απεκρίθη μετά δυσκολίας 6 

’Εμμανουήλ, — «Αλλά φυλλακισμένοί.'Η 'Ιερά έ- 
ξέτασις έχει τδ δικαστηρίου της ίκεϊ;»

'Η νέα ϊγεινεν ώχρά είς τδ άκουσμα τούτο.
«Είναι λοιπόν Αληθινά ίσα λέγει ή βηρέσα περί 

τής 'Ιεράς έξετάσεως;» ήρώτησεν «έάν εχη οδ - 
τ«, πόσον τρομερόν μέρος πρέπει νά φναι ί»

«Τρομερόν μέν, άλλ’ Αναγκαΐον,»— Απεκρίθη δ 
’Εμμανουήλ. — «Έάνδέν ύπήρχεν Έζέτασις, ή αΐ 
ρεσις καί ή Αναρχία ήθελον περιπατεΐ έλευθέρως έν 
ταϊς όδοϊς τίς Σεβίλλης. Χάρις δμως είς τρδς τρό
μους της καί τδ άγρυπνόν τού καρδιναλίου ΰαλδές 
καί τών βοηθών τού, τοιαύ τα πράγματα δέν S- 
παρχουν.»

«Εΐδον ένίοτέ τινας τών βοηθών έκείνων' ή Θη- 
ρίσα μοι ώ.αίλησε πολλάκις περί αύτών, καί λέγει 
οτι οί άνθρωποι'τούς φοβούνται περισσότερον Από 
αύτδν τδν καρδινάλιον Βαλδές.»

«Ίδέ, έκεΐ πορεύεται εΐς έξ αύτών, «εΐπεν δ Εμ
μανουήλ, δεικνύων διά τής χειρδς μορφήν τινα, ή- 
τις διήρχετο τήν οδόν. *Η  Αδελφή του έστράφη καί: 
διέκρινε μέ φρίκην τά μελανά ένδύμάτα καί τήν με-: 
γάλην προσωπίδα τού κατασκόπου τής Ιεράς ’Ε- 
ζετάσεως. Πολλάκις καθημένη είς τδν κήπόν τής 
εΐχεν ίδεϊ τούς Ανθρώπους τούτους διαβαίνοντας, 
ούδέποτε δμως πρδ τής έσπ'έρας ταύτης εϊχεν δ- 
ποπτευθή τδ Αληθές των ϊργον, ’Ησαν κατάσκο
ποι τής Εκκλησίας, γνωρίζό,τες πάντα πολίτην: 
τής Σεβίλλης, γνωριζόμενοι ομωςΰπ’οΰδενδς' ήσαν: 
δέ συνοικειωμένοι κατά βάθος μέ τά σκοτεινότατα
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μυ^ήρια,αύτοϊ δμως κεκρυμμένοι δπό άδιάρρηκτον ' σαν άνόήτον όμιλίαν πρό'ς τόν σκοπόν το0.νά βκε-. 

■πέπλον σκότους· Τδ έργον των δέ·< ήτο νάάνιχνεύ- πάση δι*  αυτού, τήν άδυναμίαν τδν λόγων τόγ. 
ωσι τούς κακούργους ή τούς άσελγεΐς, άλλά να Τδ όνομα τού θεού είναι τόσον άγιον, τόσον ι

σχυρόν, ώστε σχίζει ορη, άνοίγει τά σπάγχνα τής. 
γης, έκβάλλει δαιμόνια, κάμνει τήνκόλασιν νά.

συλλαμβάνωσι πάντας τούς άπδ τήν μητέρα Έκ- ■ 
άλήσίαν άποστάντας, καϊ άκόμη έκείνους,δσοιείχον F 
καϊ κατ’έλάχιστόν υκεράσπίζοντο δόξας ένάντίας 
τών τής Παπικής Εκκλησίας. Ταύτα πάντα ή θη- 
ρέσα εΐχεν έξηγήσει είςτήνκυρίαν της’ ή Ισαβέλ
λα δμως τότε μέν ήκροάσθη τών λόγων της άΐια- 
φόρως, τώρα δμως, καθώς οί όφθαλμοί της ήκολού- 
δουν τήν'μαύρην έκείνην μορφήν ,διαβαίνουσαν άνευ 
κρότου, ^σθάνθη τήν ένδυμασίαν αδτής εγγίζουσαν 
αύτήν, αί λέξεις τής θεραπαίνης της έπανήλθον 
είς τήν μνήμην της, καϊ ή καρδία της ^σθάνθη βά
ρος, συλλογισθεΐσα οτι ίάν έπέμενεν είς τάς θρη
σκευτικός της δοξασίας, έάν έξηκολούθει νά άνα- 
γινώσκη τήν άγαπητήν της Γραφήν, έάν δέν έσυμ- 
μορφόνετο μϊτάς Ιεροπραξίας τής Παπικής έκκλη- 
σίας, ίσως, μίαν ήμέραν, μορφή τις καθώς ταύτην 
τήν μυστηριώδη καϊ φοβερόν, ήτις είχε άφανισθή 
είς τήν ήδη σκοταζομένην όδόν, ήθελεν άκολουθή- 
βει αύτήν καϊ κατασκοπιύσει άκόμη καί αύτάς τάς 
κρυφίας πράξεις της,παραδώσει δέ αύτήν είς μίαν 
τών μονηρών καί τρομερών ειρκτών ίντός τού φο
βερού Τριάνα, Ή’Ισαβέλλα, καίτοι φύσει γενναία, 
δέν ήδόνατο νά άναλογισθή τόιαύτας συνέπειας ά· 
νευ τρόμου. Οί όφθαλμοί της είχαν ήδη άνοιχθή, δ 
δέ θαυμασμός, μέ τδν δποΐον κατ’ άρχάς εΐχεν ά,- 
κροασθή τής θηρέσης, άντικατεστάθη &πδ αισθή
ματος φόβου. (ίκολουθεΐ)

Λ——■"

ΚΟΙΝΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ

'Ο άγιος Χρυσόστομος ϊγραψεν είκοσι περίπου 
δμιλίας κατά τής βλασφημίας, διά δέ τού άριθ- 
μού καί τής βαρύτητΟί τών άποδείξεων του, μαρ
τυρεί δτι ή έξις αυτή είναι άνόητος, άλλ’ δμως 
λίαν δύσκολος νά παραιτηθή — λίαν παράλογος, 
και δμως γενική’ είναι δέ έπίσης άνίατος καί άνε- 
πικερδής, διότι χατ’άρχάς μένάρχιταιδιά τής μω
ρίας, αυξάνει διά τής χρήσεως καί τρέφεται διά 
τής άθρησκείας καί τής περιφ?ονήσεως τού θεού. 
Εεβηλώνει τά άγιώτατα πράγματα, άναμιγνύου- 
σα βόρβορον μετά τών άκτίνων τού ήλίου, τό ά
γιον ονομα τού θεού μετά άνοησιώνκαϊ μηδαμη- 
νοτήτων, πολλάκις δέ καί μετά ασελγειών. Κα- 
ταβιβάζει τά δψιστα καί καθαρώτατα πράγματα 
είς τάς κατωτάτας καϊ άσχημοτάτας σχέσεις, καϊ 
σύρει τά μυστήρια τοΰ ούρανοΰ είς τούς δρόμους. 
Μεγαλειτέρα άσέβεια ταύτης δέν ύπάρχει τοΰ νά 
μεταχειρίζεται τις τδ μέγα όνομα τού θεού είςπά-

τρέμή καϊ τόν ούρανόν νά χαίρη. Είναι ή ίσχύς μας 
καϊ ή έμπιστοσύνη μας, τό άντικείμενον τής λα
τρείας μας, καϊ ή έξασφάλισις δλών μας τών έλ- 
πίδων*  άς ένθυμώμεθα λοιπόν ταΰ.τα πάντα, καί 
άς μή προφέρωμεν αύτό είμή μετά σεβασμού,συ- 
αισθανόμενοι τί έϊμεθα ήμεΐς καϊ τϊ δήλοΐ αύτό τδ 
όνομα.

ΟΙ ΕΝ ΤΩ ΖΩΟΛΟ ΓΙ ΚΩ ΚΙΠ1Ω
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΠΙΘΗΚΕί

"Εν τών διασκεδαστικωτάτών θεαμάτων, ίδίως 
διά παιδία, είς τόν μέγαν ζωολογικόν κήπον τού 
Λονδίνου είναι καϊ τό μέρος, δπουφυλάττονται οί 
πίθηκοι.

Έ προκειμένη είκών δεικνύει όλίγα μόνον είδη 
έκείνων, τά όποια τηρούνται καϊ τρέφονται έκεΐ.

Οί έπισκεπτόμενοι- διασκεδάζουσι μεγάλως θε
ωρούν τες τά παιγνίδια τών πιθήκων, τήν πανουρ
γίαν, τήν δεξιότητα καί τό εύιρέθιστον αύτών’ οί 
μιαρότεροι αύτώνείναι καί οί άστειότεροι. Πολλά
κις παραφυλάττουσιν, ένώ όί μεγαλείτεροι: έχουσι 
τήν προσοχήν των έστραμμένην εΐς τι. μέρος καϊ 
τότε πηγαίνοντες σιγά έκ τών όπισθεν συλλαμβά- 
νουσιν αύτούς έκ τής ουράς καϊ τούς δίδουν μίαν 
καλήν δαγκαματιάν, ώστε τούς κάμνουν νά φωνά 
ζουνάπό τόν πόνον' αμέσως δέ πηδούν ώς άστρα- 
πή είς τά άνω τού κλωβίου διωκόμενοι υπό τεύ 
δαγκασθέντος, καί συνήθως μέν κουράζουν τόνδιώ 
κτην των,· ώστε παύει τήν κατάίίωξιν, κα’.κατερ- 
χόμενοςκατακλίνεταιέπϊ τοΰ άχύρου κυττάζωνμέ 
τό ήμισυ τού ΐφθαλμοϋ του πρός τό μέρος'*3πουΐ-  
σταται δ μικρός έχθρός του, .καί καιρό φυλακτών, 
άν πλησιάσ^, νά τόν συλλαβή καϊ τού δώση τά έ- 
πίχειρα τής κακίας τουί Ενίοτε όμως 5<διωκόμε
νος βλέπων δτι δέν δύναται νά διεκφύγή τώνχειρών 
τοΰ διώκτου του καταφεύγει είς τήν προστασίαν 
ένός τών μεγαλειτέρων, εν βλέμμα τού δποίου πρός 
τόν διώκτην, φέρε*,  είς πέρας τήν καταδίωξιν, καϊ 
ούτως άποκαθίσταται ή τάξίς!'

Άλλά και αύτοϊ οί πίθηκοι διασκεδάζουν μέ 
τούς ίπισκεπτομένους*  διότι φιλοδωρούνται μέ 
διάφορα πράγματα ώς λ. χ μήλα, σύκα, καρύδια, 
γλυκύσματα, καϊ άλλα. Μεταξύ δ*  αύτών υπάρχει 
παϊ £ν είδος,· τό όποιον εκατέρωθεν τής κωλότη- 
τος στόματος ίχει σάκκον,έντός τού όποιου ένα-
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ποθίτουοιν δ,τι δέν θέλουν νά φάγουν «μ.έσως. Είς 
τούς τάκχους τούτους βάλλουν δ, τι τοΐς δοθ^ χαί 
ζητούν άδιακύπως, ίως ού τούς γεμίσουν, έπειτα 
ώναβάίνουν είς ίν μέρος καί άνά έν έκβάλλουν αΰτά 
χαί τά τρώγουν μέ ήσυχίαν, ένώ οί άλλοι, οί ί- 
ΛΟΪΟΙ δέν ίχουν αύτΐν τΐν προμήθειαν της φύσεως 

χάθηνται άντικρυ χαί τούς χυττάζουν pti δρψα 
φθονερόν ί

’Εάν δέ χάνεις τών πιθίχων ?vat άταχτος πο
λύ, 5 φύλαξ μεταχειρίζεται κατ’ αύτοΰ τΐν ρά
βδον του χαί ούτως δ χαλύς έχείνος έρχεται στάς 
φρίνας του πολύ ταχέως !



ΕΦΗΜΕΡΗ ΤΩΝ WAl'AfiN

ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΝ TOT ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Μεταξύ τών Ανατολικών μύθων εΐναι καί ο £- 

ξής, δτι ήγεμών τις εΐχε τηλεσκόπιον, ij δαλίον, 
διά τοΰ οποίου αδύνατο νά βλέπη τά μέλλοντα νά 
συμβώσιν είς τδν κόσμον’ ώπλισμένος δέ μέ τοι- 
οΰτον τι έργαλεΐον, έγνώριζε, φυσικά, τί έμελλε 

θείας δμως έκαστος ίμών ίχει είς τ^ν εξουσίαν τον 
έν τοιοΰτον τηλεσκόπιου καΐ δόναται, άν θέλ^, 
νά έπωφελήται έκ τής χρώσεως αύτοΰ.

θέλετε νά μάθετε ποιον εΐναι τό τηλεσκόποιον 
τοΰτο, καί πώς δύνασθε νά κάμνετε χρήσιν αύ
τοΰ; Ιδού ευχαρίστως θά σάς τό ειπω, έλπίζω δ’ δ-

Τό rqJeffwfaior τοΰ fttJJorroc·

νά συμβη καΐ είς έαυτόν καΐ οδτω έπρολάμβανε τά 
κακά καί ωδηγείτο είς την μέλλουσαν πορείαν καί 
ένέργειάν του.

Καί οδτω μέν ίχει 5 μύθος ίκεΐνος*  έπ*  άλν 

τι, άφοΰ πληροφορηθήτε περί αύτοΰ, θά τό μ* Τ«*  
χειρισθήτε ίπέ καλού.

Τό τηλεσκόπιου τοΰ μέλλοντος, τό όποιον 
στος ίμών έχει, εΐναι πρώτον μέν ή Μι*4  Τ0υ πε%~ 
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pa*  όσα αυτός 5 ϊϊιος εΐδςν, έ^οκίμασδ καΐ έπαθδν 
είς τήν ζωήν του, καΐ δεύτερον ή πείρα κα\ πα 
ρα,ΐήρησις τών άλλων.

*Ας ίδωμεν τώρα τί δυνάμεθα διά τοϋ τηλε
σκοπίου τούτου νά ίδωμεν έκ τών μελλόντων.

Δι’ αδτοϋ δυνάμεθα νά ίδωμεν Ημέραν καΐ νύ
κτα, άνοιξιν καί θέρος, φθινόπωρου καΐ χειμώνα*  
δυνάμεθα νά ίδωμεν άνέμους, βροχάς, θυέλλας καΐ 
τρικυμίας, κατά τε ξηράν καί θάλασσαν, άσθενείας 
καί θανάτους, ναυάγια, σεισμούς, πυρκαϊάς, απώ
λειας περιουσιών, πτωχεύσεις, έπιδημίας, Επιχει
ρήσεις άτομικά; καί συναιτερικάς καί ούχΐ σπανίως 
ίριδας καΐ πολέμους. Θέλομεν ί3εϊ τούς μέν τών άν
θρωπο) ν Εργαζομένους, άλλους δέ άργούς ’ τούς μέν 
γεννωμένους καΐ νυμφευομένους, άλλους δέ άπο- 
θνήσκοντας’τούς μέν εύθυμοϋντας καί χορεύοντας, 
άλλους δέ κλαίοντας καί θρηνοϋντας' ταΰτα πάντα 
θέλουσι παρουσιασθή σαφώς καΐ καθαρώς ίνώπιον 
ήμών διά τοϋ τηλεσκοπίου τούτου.

'Τπάρχουσιν δμως πάμπολλα άλλα ίπίσης σπου
δαία καί τινα έξ αύτών πολύ σπουδαιότερα, τά ό
ποια διά τοϋ τηλεσκοπίου τούτου δέν δυνάμεθα 
ούτε κάν νά διακρίνωμεν άν ύπάρχωσι*  ταΰτα δέ 
είναι τά έξής*  Ποιος θά άσθενήβψ και ποιος θά ά- 

1 ποθάνη —— Ποιος θά χαρή καΐ ποϊος θά ,κλαύση— 
Ποιος θ’ άπορφανευθή τών γονέων καί προστατών 
του, καΐ πόλος θά χαρή αύτούς. Ταΰτα είναι τινά 
ΐζ Εκείνων, τά δποΐα, ώς ίλεγον οί σοφοί προπά
τορες ημών, ^κεΐνται ίν γούνα σι θεωνγ» δηλ.μό
νος δ Θεός γνωρίζει, ούδέ είναι άπόλυτος ανάγκη 
νά τάγνωρίζωμεν, ίσως δέ είναι πολύ καλλίτερου 
δτι δέν τά γνωρίζομεν. ’Εκείνα, τά δποΐα ήμεΐς 
γνωρίζομεν, είναι

ΤΖρώΓΟ^,δτι εχομεν καθήχ.ΰντα vk Εκπληρώσω- 
μεν καΐ δτι χρειαζόμεθα όύναμίν πρδς τοϋτο.

δεύτερον, δτι περικυκλού^εθα ύπό χινύύχσιν 
παντοειδών καί δτι έχομεν χρείαν υπερασπίσεως 
κατά τών κινδύνων τούτων.

Tp/iw, δτι ένεκα τής άγνοίας μας πολλάκις 
■ θά ευρεθώμεν είς άμηχανίαν περί τοϋ πρακτέου, 
καΐ δτι έχομεν ένεκα τούτου χριίαν όδηγίας, δ
ίχως πράξωμεν τδ δρθόν.

TVrapror, δτι θά ευρεθώμεν, είς ταραγήκ καΐ 
0Μψιν καΐ στενοχώριαν, καΐ δτι θά έχωμεν χρεί
αν παρτργορίας.

Ναι, χρειαζόμεθα άληθή φίλον, δστις νά ήναι 
πάντοτε μέ ήμάς'φίλον δυνάμενον νάμδς παρΐχη 
τά τέσσαρα ταΰτα, τήν όύναριιν, τήν ύπεράσπε- 
trir, τήν όδηγίαν, καί τήν παρηγοριάν, καί τοι- 
Οϋτος άλλος δέν υπάρχει ύπύ τδν Ούρανόν πλήν 
τοϋ Κυρίου ’Ιησού Χριστοί. Έάν τόν έχωμεν φί
λον, θά ήναι πάντοτε μεθ*  ήμών καί θά μάς πα- 

ρέχη δλα δσα.χβειαζόμεθα. *0  προφήτης Ήσαΐας 
παρακαλεΐ τόν θεόννά γείνη βραχίων είς τδν λαόν 
του, λέγων, «Έσο βραχίων (ήτοι δπιρασπιςής) αύ
τών πάσαν πρωίαν.» (Έσα : λγ'. 2) Λάβετε λοι
πόν τδ χωρίον Υούτο, άγαπητοί μου φίλοι, ώς θέ
μα σας πάσαν ήμέραν' έπιστηρίζεσθε έπί τόν βρα
χίονα τούτον καΐ θέλει σάς χορηγεί τήν δύναριν, 
τήν ύπεράσπισεΓ, τήν όδηγίαν καΐ τήν πα^γο- 
picir, τών δποίων /χετε χρείαν.

ΕΠ1ΣΤ0ΑΙΙ ΕΥΣΕΒΟΥΣΜΗΤΡΟΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΗΣ.

. . ίζ τοβ ’νίγγ.ίιχοϋ.

•’Αγαπητέ μοι θωμά ,
« Μετ’ άφάτου χαράς άκούω ίτι προοδεύεις θαομα- 

σίως εΐς τάς σπουίάς σου. ΈνθομοΟ, 3τι τάέξοχα προ
τερήματα ϊέν άποκτβνται 3ιά μιδς, άλλά δι’έπιμονής 
καΐ ύπομονής. Όθεν υή φείβου καιροθ οίτε κόπων, ϊ- 
πως καταστήσεις τό ίργον σοο ίσον τό δυνατόν τέλειον, 
Ούτω δέ πράττων ούδένα θέλεις έχει έλεγχον ουνει- 
δήσεως. Πολλάκις έθαύμασα τό λόγιονίνός τωνάρχαίων 
10 ακών φιλοσόφων.Όταν φίλος τού τις παρηγορών αύ- 
τόν τφ ϊλεγεν, 8τι ήτο πολύ άξιος τής εύνοιας τδν 
θεΦν, Sv καί αύτοΐ δέν έπέχοσαν τάς ιολογίας των έπ’ 
αύτόν, έκεΐνος άπεκρίθη, ·ΚαΙ δμως θά έξακολουθώ 
νάημαι άξιος τής εύνοιας των.» Ούτω κάμε καί σί>, 
φίλτατέ μοι. Προσπάθει μετά πάσης 8ονάμιως, διότι 
τούτο εΐναι τό θέλημα το 0 θεοδ, νά άναπτόξης ίν τή 
ζωή ταύτγι πδσάν σοο Ικανότητα, καί νά ένισχύσης τάς 
νοεράς σου δυνάμεις διά τής άσκήσεως· έπειτα 8έ ίν 
τφ μέλλοντι θά ησάι ίκανώτερος νά δοξάζγις τόν θεόν 
μέ 8λας σοο τάς δυνάμεις καί τά προτερήματα· δταν 
8’ ό Ιωτήρ σέ μετακαλέση ίκ τής ζωής ταύτης, θά ή- 
σαι έτοιμος νά άποδώσης είς αύτόν λόγον τδν πράξεών 
σου μέ χαράν καί εύγνωμοσΰνην, Άναμιμνήσκομαι τόν 
καιρόν, καθ’ 8ν ίγεν»ήθης καί σέ έθεώρουν κείμενον 
εΐς τόν λίκνου έπαναλαμδάνοοσα τήν άκόλοοθον άηλήν 
στροφήν ίκ τοδ ναναρίσματος τού δόκτιρος Watts » 

σΖήσε τέκνου νά γνωρίσής
• Νά φοβήσαι τόν θεόν,

• Νά τόν άγαπ^ς ίπίσης
• Κ’ ίμπιστεύσ  είς αύτόν.*

• “Επειτα δένά ύπάγ^ς
• Ίνα μένγις μετ’ Αύτοθ,

• Βίου θειον νά διάγης
• Ψάλλων τούς ίπαίνους τοο.«

«Καί αίντη εΐναι, τίκνον μου ή ούσία, ή μάλλον τό 
πνεομα ϊλων μου των ύπέρ σοθ δεήσεων I

*Ή φιλόστοργος μήτηρ σοο
«X.· ΜΑΚίΙΛΕΤ.»

'Ο θωμδς ήτο τότε δωδεκαετής έζησε δί καί ϊγεινεν 
άνήρ, διά τόν όποιον πίια μήτηρ ήθελε/ίναβρύνεσθαι. 
Αύτός ήτο ό περίδοξος λόρδος Μακώλεύΐ ίίόσον μεγά- 
λην έπιρροήν έχουν ίπ! τού τέκνο» τό καλόν παράδει
γμα καί αί προσευχαΐ εύσεβοθς μητρός! Δ, Α,

Έκ τοϋ ν’Αστίρος τής ’Ανατολής.»
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ TOT ΧΩΛΟΓ
(Πράξεων κεφάλ. γ'.)

"Ολοι: οί μικροί μου άναγνώσται έχου^ιν ακού
σει άναγινωσκόμενα εις τήν έκκλησίαν, &ν δέν έ
χουν τήν ’Αγίαν Γραφήν, τά περί τής χαμερποΰς 
δειλίας τοΰ Πέτρου, δταν εις τήν αύλήν τοϋ άρ- 
χιερέως είς. τάς έρωτήσεις μιδς δούλης έ'χι μόνον 
ήρνήθη, ότι δεν ήτο έκ τών όπαδών τοϋ Ίησοϋ, 

Ίωάννου, έκαμέ ποτέ έν τφ Ίερφ, θεραπευσας ίν 
τφ όνόματι τοϋ Κυρίου ’Ιησού Χριστοΰ χωλόν τι- 

να ίκ γενετές.
Είς τδ θαΰμα δέ τοϋτο ίχομεν τρανωτάτην &- 

πόδειζιν τής δυνάμεως τής πίστεως, εϊς τε τον Πέ
τρον καί τδν χωλόν, είς τήν θεότητα καί παντο
δυναμίαν τοϋ ’Ιησοΰ Χριστοΰ, πίστιν, ήτις καί τήν 
σήμερον είναι ικανή νά θεραπεύση τάς ίτι χειρο- 
τέρας ψυχικάς ήμίΰν άσθενείας καινά μάς καθαρί-

τδν όποιον προ Λίγων ώρών είχε διαβεβαιώσει, 
; δτι ήτο έτοιμός νά σιινοδεύση καί είς φυλακήν καί 

είς θάνατον, καί άν δλοι οί άλλοι ήθελον τδν έγκα- 
ταλείψει, άλλά και δι*  δρκου καί άναθεμάτων έ- 
κήρυξεν, δτι ούδέ κάν έγνώριζε τδν άνθρωπον I

*0 Πέτρος 6ε^ακίέ(ύΥ χω-lcr ix γενετής.

*Αφοδ όμως τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον κατήλθε
■ τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής καί ένέπνευσε τους 
[ Αποστόλους, ό άγέρωχος άλλά δειλός Πέτρος με- 
ί τεβλήθη είς ταπεινόν ήρωα τοϋ Εύαγγελίου, καί 
I ίκτότε καί είς τδ ’Ιερόν καί ένώπιον τοϋ Συνεδρίου 

καί είς άλλα δημόσια μέρη ώμολόγει καί έκήρυτ- 
τε μετά παρρησίας τδν Ίζσοϋν, τδν δποΐον εκείνοι 
εΐχον σταυρώσει,

Ή προκειμένη) εικονογραφία παριστφ έντών θαυ
μάτων, τά δποΐα δ Πέτρος, συνοδευόμενος δπδ τοϋ 

σΐ(ΐ άπδ τήν πνευματικήν άκαθαρσίαν, τήν δποίαν 
ή άμαρτία άφίνει είς τήν ψυχήν.

Ό Ίχσοϋς Χριστός εΐναι δ αΰτδς χθές σήμερον 
καί είς τους αιώνας, καί δέν θέλει άρνηθή τδ Π*εϋμά  
του είς εκείνους, οϊτινες αισθάνονται τήν άνάγκκν 
αώτοΰκαί τδ ζ'ΛΤοϋν μετά ζέσεως^διά προσευχής.

Άς ζνιτώμεν λοιπόν παρά τοϋ θεοϋ καθ’ έκά- 
στκν τήν χάριν τοΰ ’Αγίου Πνεύματος, δπως ζώ- 
μεν καί ένεργώμεν συμφώνως μέ τδ θέλημά του 
τδ "Αγιον, καί άς ήμεθα βέβαιοι, ότι θά μάς τήν 
δώση.

«Προσκόνει, σίβου τόν θεόν, καί τίμα τοδς γονείς σοο, 
’Αγάπα τοδς όμοίοο; σου καί τοδς όμογβνεΐς σοο.»
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ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.
Οί φάκιλλοι τών γραμμάτων έτέθησαν είς χρήσιν 

τό 1839.
— 'Η πρώτη νεραντλία κατεσκευάσθη τό 1850.
—Τά «ρώτα σιδηρά κονδύλια τού γραψίματα; *μ- 

κεσκευίσθησαν τό 1830.
<— Ή πρώτη άνάδασι; δι1 αεροστάτου έγένετο τά 

1783
_«Τά πρώτα φωσφόρα (σπίρτα) κατεσκευάσθησαν τό 

182ft.
— Λεωφορεία είσήχθησαν χατά πρώτον »ί; ’Αγγλίαν 

τό 1864.
— Τά πρώτα ωρολόγια χατεσχεοάσθησαν. τό πρώ

τον έν Νουρημθέργη τό 1477.
— Τού πετρελαίου έγένετο χρήσι; πρός φωτισμόν 

τό 1826
Τό πρώτον τηλεσκοπίαν έτέθη είς ενέργειαν έν Άγ- 

γλίφ τό 1608
— 'Τάλινα παράθυρα είσήχθησαν εί; ’Αγγλία χατά 

τόν 8ον αίώνα μ. Χριστόν.
—-'Τάλινα χομβολόγια ά-εχαλόφθησ»ν είς μοομίας, 

3)000 καί έπέχεινα ίτών 'ήν ήλικίαν.
— Τού διαβήτου έγένετο χρήσις τό πρώτον έν Γαλ- 

λίφ τό 1180, ίν χαί οί Κινέζοι διιοχυρίζωνται ίττ έ- 
γνώριζαν αυτόν πολύ πρό τή έποχής-ταύιηί.

’£« τού «’Αστέρα; τής ’Ανατολή;.>

ΠΟΙΚΙΛΑ
·—«‘Ο Χρόνος τών ’Ινδιών» Αναγγέλλει τόν θάνατον 

τού σημαντιχωτάτο» τών θεοτήτων τού Βασιλείου τού 
Σιάμ

Ό θεό; οΰτος ήτο μέγα; τι; λευκό; έλίφας, Βστις 
άπέθανε τήν 5 1)2 ώραν τή; 25 «οεμδρίου, «I; τόν 
Ναόν τού Β αγχών. Τόν έλέφαντα το8τον ό λαό; τού 
Σιάμ ίλάτρεοεν ώ; θεόν. ‘Ο έλέφας είναι τό σύμδολον 
τοΟ στέμματος τού Βασιλείου τού Σιάμ καί τό θρησκευ
τικόν ίνδαλμα τού λαού, Οί Σιαμαίοι, οΐτινε; πιστεύ- 
οοσιν εί; τήν μετεμψΰχωσιν, νομίζουσιν ϊτι είς τό με
γαλοπρεπές τούτο ζώον, τούτέστιν εί; τόν λ;οπόν έλέ
φαντα, ένοικεΐ τό πνεύμα θεού τίνος, Αύτοχράτορο; ή 
Βασιλίως.
Έκαστο; λευκό; έλέφας, καί τέσσαρές μόνον ήσαν τοι- 

οίτοι, καθ’ ό’λον τό μέγα Βασίλειον, έχει Ιδιαίτερα ’Α
νάκτορα, ί>πα άπιστά;, θαλαμηπόλου;, Ιατρυύ;, ιερείς, 
θπηρέτας κτλ. Τά πλεΐστα τών σκευών τών Ανακτόρων 
too εΐναι περίχρυσα· ίι’ αυτόν κατασκευάζεται Ιδιαί
τερον ποτόν έξ εκλεκτής ^ακής, ή Si τροφή του σύγ- 
χειται έκ ζακχάρεως χαί ζακχαρατών φέρει δέ πορφύ
ραν, πεποικιλμένην 3ιά πολυτίμων λίθων. Όταν ό Βα
σιλεύς έπίσκέπτεται τόν έλέφαντα, ούτος κλίνει γόνυ 
πρό; τόν Βασιλέα,ό δέ Βασιλεύς γονοπετεΐ ένώπιόν τοο.

‘Η κηδεία τοο έτελέσθη τήν 27ην Νοεμβρίου· παρή- 
σαν δ ΙΟΟ ιερείς, οϊτινες έψάλλον τήν νέκρώσιμον α
κολουθίαν αί 60,000 οίχίαιτής μεγαλοοπόλεωςΜενάμ 
ήσαν σημαιοστόλιστοι, 2ί λευκοί ϊππσι εσορον τό φέ
ρετρου, 8περ ήτον ίλοΐ*  χεχαλυμμένον διά πολυτίμων 
λίθων" οί πενθούν τε; συγγενείς τού Θεού τούτου ήσαν 
οί ίτεροι τρεις έλέφαντε;, οϊτινες προηγούντο τή; νε- 
χρωσίμοο ακολουθίας, είποντό δέ ό Βασιλεύς, οί ‘Υ
πουργοί, οί μεγιστάνες, ό στρατός καί πλήθος‘λαού! 
(Έκ τή; καλή; έφημερίδος τη; «Φωνής τή; Κέρκυρας·)

ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ.
Τί; μεταξύ γυναικών ή Ανδρών πρώτες εκάλυψε τήν 

ΪΛΐρσ αύτοΰ διά τοΰ μαλακού καί εέκάμπου δέρματος των 
ζώων! Ό Ανάγκη άρά γ», ή ή πολυτέλεια παρότρυνε τόν 
πρώτον κατασκεύασαντα χειρόκτια νά πράξφ τοΰτό; Τοΰτο 
μόνον είναι γνωστόν ϊτι τά χειρόκτια εΐναι έν χρήσει έξ 
Αμνημονεότων χρόνων, Έν τή άρχαίφ 'Ρώμφ ώς καί εν Ά- 
θηναις ταΰτα έθεωροΰντο ώ; σημεία πλούτου καί πολυτε
λείας, Έν ϊέ τοΐ; μεταγενεστέροι; χρόνοι; ή ίστσρία λέγει 
δτι, οτι ί.τελευταίο; Απόγονο; τοΰ οικου τή; Σουαόία; ήνα- 
γκάοθη ύπό τοΰ Καρόλου τή; Anjon νικητοϋ έν τφ μάχη 
τοΰ Champs da Lys, νά ύποστφ τόν έπί τοΰ {κρυώματος 
θάνατον μεγαλωφώνως καί ύπερηφάνω; έδικαιολόγησε τά 
ί «ί τοΰ θρόνου δικαιώματά του καί Αμέσω; πρό τοΰ θανά
του αύτοΰ νομίζων δτι επριπε νά δώσφ τό δικαίωμά του εϊ; 
τινα τών φίλων του ε^ιψε τό χειρόκτιίν του εί; τό μέσον 
τοΰ ϊχλου προσκαλων άνδρεϊόν τινα νά λάίρ αύτό χαί νά 
έκδικήση αυτόν. ’Εν ταϊ; ήμέραιςήμων τά χειρόκτια Ανή
κουν εί; τόν ιδιωτικόν βίον καί μεταξύ τινων θεωρούνται 
πίση; αναγκαία ώ; ό πίλος ή αί περικνημίδες, Ζ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΪ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1 Τί; ποτέ έλιθοόόλησε τόν Ααδίδ;
2 Ποιον Απόστολον ήλεγξέ ποτέ i Απόστολος Παύλος διά 

τήν Υποκρισίαν του ;
3 Ποιος βασιλεύς τοΰ ’’σραήλ ήρχισε πρώτος νΐ 'Ιερα

ποστολικόν ίργον μεταξύ τοΰ έθνους του;
ΑΙΝΙΓΜΑ

Όνομα ούσιαστιχόν Αρσενικόν τό γένος 
Μέ λέγουν οί διδάσκαλοι, αρ’ είμαι έπημένως ! 
Εΐμαι δέ λίαν χρήσιμος, ποιχίλλον εχων σχήμα. 
Τό ύδωρ εΐναι φίλος μοο, πλήν εΐμαι κχ’ αυτού θύμα. 
Αιότι Sv καί σοντελή στήν χρησιμότητά μοο, 
Κχ’ Sv κάμνη ίπασ: γνωστήν τήν Ιδιότητά μου- 
’Αλλά μέ φθείρει κχ’ όλονίν κχ άσπλάγχνως μ’ Αναλύει 
,Καί έπί τέλους ίντίλώ; όλόκληρον μέ θύει.
ίίλήν πάντα ταύτα έν σιγή έγώ τάύποφέρω, 
Καί ούτε κδν μεμΊϊμοιρώ, οδτε ένστάσβι; φέρω. 
Αιότι έκτελώ άπλώ; καί μόνον τό καθήκον, 
Τό είς ίμέ βιορισθέν, τό είς ίμέ άνήκον.
Πασχίσατε λοιπόν καί σείς έμέ νά μιμηθήτε, 
Καί χρήσιιιοι στούς φίλου; σας κ’έχθρούς σας νά φανήτί, 
Καί Ακόμη δι’ αύτό δεινά θά ύποστήτ», 
Κ1’ άν διά τούς όμοίους ,σας θά καταναλωθήτε’ 
Αιότι εΐναι εύγενές, διότι εΐ'αι θειον
Νά πάσχγι τις πράττων καλόν Αεί είς τόν πλησίον.

Κ.

Αόσιςτοΰ έν τψ προηγουμένω■ φιίλλφ αίνίγματο;.

ZTcirec'^oC.
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Τό έλυσαν οί Γ. Α. Χαραλάμπη; έκ Κερχόρας, Σοφία 
Σάντου 'Ιερέως εκ Πειραιώς, καί ή Μαγδαληνή θεοφιλάτοο 
έξ ’Αθηνών διά τών έξη; )

«'Ηγείται όγϊοήκοντα*  έίδομήκοντα S’ έλκει, ΑκολουθιΓ ; 
πεντήκοντα, μεθ’ αέπτάκις δέκα, Αί; έκατόν ιΐν’ ή οΰρά 
Αλγηΐων ϊί τό ίλον. Καί τ’ Απαντφς Αχέφαλον ’στό άστυ 
τή; ϋαλλάδο;.»

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
Κατά παράκλησιν πολλών συνδρομητών καταχωρίζομεν 

καί πάλιν τά όνόματα τών λυόντων τά αινίγματα· έλπί- 
ζομεν ϊί, ό'τι οί μικροί μας φίλοι θέλουσιν «όχαρισεηθή είς ' 
τόν διά κλήρου τρόπον ώςεντελωςάμερξ λ η π τ ο ν.


