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Ειϊ όποιον δήποτε μέρος 
καί S.V στρέψωμεν τήν προ· 
βόχήν μας, Βλέπομεν πράγ
ματα ΰαομαςά, έργα θεοΰ 
Παντοδυνάμου καί Πανα- 
γάθου.’Έν δέ άπδ τά θαυ
μαστά ταΰτα πράγματα εί
ναι καί τδ φυτδν, τδ όποιον 
παριστα ή παρούσα εικο
νογραφία.’Ονομάζεται Νη
πενθές τδ διύλιστικδν καί 
ανήκει εις τά’Αμφορ ο εί
δη, τά φύλλα τών οποίων 
τελειώνουν είς πραγματι
κούς άμφορείς, ήτοι αγγεία 
έμπεριέχοντα δδωρ ! Ποΰ 
δέ ευρίσκουσι τά ύδωρ; άρά 
γε λαμβάνουν ιώτδ έκ της 
βροχής τοΰ ούρανοΰ, ή ρο- 
φουν άυτδ άπδ τής γής ; 
Όχι· άλλά τό κατασκευά
ζουν τά ίδια! ώς έκ του 
όποιου καί Ονομάζονται δι- 
ύλιστικά, Υπεράνω έκα
στου φύλλου υπάρχει προ- 
σηρμοσμένον σκέπασμα, τδ 
όποιον ανοίγει ή κλείει 
κατά τάς περιστάσεις· ό
ταν δηλ. ό καιρός ήναι υ- Νηπίνθέ; τό οιύλιστιχ'ίν.

γρδς, τδ σκέπασμα ανοίγει 
καί δταν ξηρδς, κλείει- δ
ταν δέ τδ φύλλον πληρω- 
0ή υδατος γίνεται βαρύ 
καί δυνατόν νά άνατραπη· 
διά νά μή συμβαίνη τοΰτο 
υπάρχει όπισθεν τοΰ σκε
πάσματος αύτοΰ μικρόν τι 
άγκιστρον, διά τοΰ όποίυ τδ 
φύλλον στερεοϋται είς δ,τι 
στέλεχος άπαντήση καί ού
τως ίστατατ πάντοτε ορ- 
Οιον.

Τδ φυτδν τοΰτο εύρίσκε- 
ται είς πολλά μέρη της 
Κίνας, είς τάς ’Ινδίας καί 
άλλας θερμάς χώρας· τά 
δέ πτηνά γνωρίζουν αδτδ, 
καί δταν διψούν έρχον
ται, ανοίγουν διά τοΰ ράμ
φους των τδ σκέπασμα και 
πίνουν’

Οί Κινέζοι όνομάζουσι 
τδ φυτδν τοΰτο χ ο ι ρ ο - 
κάνιστρο ν, επειδή ο
μοιάζει πρδς τά κάνιστρα 
(καλάθια), έντδς τών όποι
ων θέτουν τους χοίρους 
των, όταν τούς πωλουν- οί 
δέ κάτοικοι τής Κεϋλάνης 
Ιΐιθηκοπότηρον,
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λέγουν οέ, δτι,. δταν οί πί&ηχοι 3 ιψοΰν, έρχονται καί πί- 
νουουν άπ αυτό.

Ούτως ό θεός εκαμε τά πλάσματά Too νά βοηθών- 
ται αμοιβαίος, τδ όποιον εΐναι ώραία δι ήμας διδασκα-

Κτφαλωτόν τής Αύστραλώς.
λιά, καϊ εοωχεν είς έκαστον είδος διάφορα σχήματα, 
θαυμαστήν ποικιλίαν κατά τους τόπους, όπου ζοΰν ου- 

τω’ς είς τήν Αυστραλίαν 6πάρχει.§ν ώραιότατον μικρόν 
φυτδν του είδους τούτου, Κεφαλωτδν καλούμενο», καί

τά φύλλα είναι ώς μικρά σταμνι'α έμπεριέχοντα ύδωρ* 
είς τά χείλη τούτων όπάρχουν τρίχες, άφίνουσαι μέν 
τά έντομα νά είσέρχωνται, έμποδίζουσαι δμως αυτά 
άπδ τδ νά έίέρχωνται· διότι τά φυτά ταΰτα εΐναι έντο- 
μοφάγα!

0AYMAST0TEPON ΤΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ

Ο Γ εώργιος καΐ δ θωμάς, βλέποντες τδ σύρμα τδ 
τηλεγράφου, πολΰ έπεθυμουν νά ϊοωσι καΐ τί τηλε

γραφείο ν αδτό· ήμέραν τινά λοιπόν παρεκάλεσαν τδν 
πατέρα των νά τούς όδηγήση είς αύτό. Ό πατήρ διά 
νά εύχαρ πτήση τά παιδία, ώόήγησεν αύτά είς το τη
λεγραφείων, δπου είδον τδν τηλεγραφητήν πλησίον 
μικράς μηχανής, άπδ τής όποιας έξήρχετο λωρϊς χαρ
τιού, άφοϋ πρώτον έγράφοντο έπ’ αυτής σημεία διά
φορα ί Τά παιδία παρεκάλεσαν τδν πατέρα των νά τη- 
λεγραφήση είς τδν θειον των, τδ όποιον καί έγεινε, 
καΐ μετά τινα λεπτά έλαβον καί άπάντησιν.

Τό έσπέρας τά παιδία περί ούοενδς άλλου πράγμα
τος ω μιλούν, ή περί τίθαυμαστοϋ τηλέγρα
φο υ. «Δέν εΐναι, πατέρα, το θαυ μαστό τατον πραγμα 
είς τδν κόσμο*  0 τηλέγραφος ; » είπεν δ Θωμάς. α*Ο-  
χμ» άπήντησεν ό πατήρ, «υπάρχουν άλλα πράγματα 
πολύ θαυμαστότερα.»

«’Αλλά, πατέρα,υ παρετήρησεν ό Γεώργιος1 «υπάρ
χει άλλος τρόπος νά στέλλωμεν καΐ νά λαμβάνωμεν 
ειδήσεις τόσον ταχέωςμι

«Μάλιστα καΐ πολΰ ταχύτερον,» άπήντησεν ό πατήρ.
«Μέ τα σωστά σου, πατέρα;ε ειπεν ό Θωμάς.
«Είπε μας,, πατέρα, ποιον είναι αύτδ τδ πραγμα;» 

παρεκάλεσεν δ Γεώργιος.
«Αύτδ τδ πράγμα, παιδιά μου,» εΐπεν δ πατήρ, αεί- 

ναι πολΰ θαυμαστότερον τοΰ τηλεγράφου, έπειδή ούτε 
είς κατάστημα ιδιαίτερον εΐναι άνάγκη νά μεταβαίνω- 
μεν, ούτε σειράν νά περιμενωμεν διά νά πέμψωμεν ή 
λάβωμεν ειδήσεις· δέν χρειάζονται δέ σύρματα, ούτε 
μηχανάι, καΐ τδ θαυμαστότερον ούτε άνάγκην έχομεν 
νά έκφράσωμεν 5,τι θέλομεν νά διαβιβάσωμεν- πρΐν 
&ί έκφράσωμεν αύτδ, ή άπάντησις έρχεται· μόνον πρέ
πει άληδώς καΐ είλικρινώς νά ποδώμεν διά νά γείνουν 
δεκταί αί αιτήσεις μας.»

«Καΐ εΐναι δημοσιευμένος 6 θαυμαστός οΰτος τρό
πος της διαδιβάσεως;» ήρώτησεν δ Θωμάς.

«Μάλιστα, τέκνον μου, καϊ έλπιζω, οτι τδ ένδιαφέ- 
ρον σου δέν θά έλαττωδή, άν άκούσης, οτι έμπεριέ*  
χεταιείς τάς Γραφάΐ.»

«Είς τάςΓραφάς, πατέρα!» άνεφώνησαν τάπαιδία.
«Ναι, τέκνα μου, καϊ έάν θέλετε ανοίξατε τδν Δα

νιήλ, καϊ θά ίδήτε τδν ύπερΘαύμαστον τούτον της συγ
κοινωνίας τρόπον εΐς τδ Θ', κεφάλαιο» στίχους 20—23 
έν τάξει· και τοϋτο δέν εΐναι τδ .μόνον μέρος, δπου 
άναφέρεται, άλλά καϊ πάμπολλα άλλα.

’ Αφού τά παιδία άνέγνωσαν, δ Θωμάς έξεφώνησε 
«Πάτερ μου, έννοεΐτε τήνπροσευχήν!»

«Ναϊ, τέκνα μου, δοκιμάσατε τδν τρόπον τούτον τής 
άμεσου συγκοινωνίας μετά τοΰ ο Θρανίου μας Πατρδς, 
καϊ εΐμαι βέβαιος, οτι θά τδν εδρετε πολύ πλέον θαυ- 
μαστότερον άπδ τδν τηλέγραφον.»
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Οί σπόγγοι ανήκουν είς τήν τάξιν εκείνην τ&ν όν· 
των, τά όποια είναι μεταξύ ζώων καί φυτών, καί Ονο
μάζονται άπό πίνας πρωτόζωα ή ζωόφυια. Εκείνοι 
τούς όποιους μεταχειριζόμεθα, εΐναι τό tv μέρος μόνον 
τοΰ ολ« σπόγγου· έπειδή αύτοΐ συνιστανται έκ δύω με
ρών, δταν ζοΰν καί αυξάνουν είς τά βάθη τών ύδάτων.

Τά tv λοιπόν εκείνο εΐναι αύτά τό όποιον ολοι γνώριζα-
μεν, τδ δέ άλλο ομοιάζει 
μέ γλοιώδη «δίαν, ή οποί
α έχει πόρους, καί είναι 
έλαστική. καί εύρίσκε- 

ται μέσα εΐς τάς τρύπας 
τοΰ πρώτκ. "Αν δέ διά τοΰ 
μικροσκοπίου παρατηρή- g 
σωμεν βλέπομεν τήν ΰ 
λην ταύ την δτι είναι 
πλήρης μικρών καΐ δια
φανών σφαιριδίων.

Οί σπόγγοι έχουν εΐοος 
βΐζηί,διά τήςέποίαςπρο- 
σκολλώμενοι είς τάί πέ
τρας λαμβάνουν τήντρο- 
φήν άπό τδ ΰδωρ,τό όποι
ον εΐσχωρεΐ είς τάς τρύ
πας του πρώτου μέρους, 
πολυπλασιάζονται δέ πολ 
λάκις διά σπέρματος, τό 
{όποιον έξερχόμενον έξ 
αύτών πλέει έπίτινα και
ρόν είς τό ΰδωρ καί έπει
τα προσκολλάται εΐς τον 
πυθμένα. Εύρίσκονται δέ 
άλλοι είς μεγάλα βάθη 
καί άλλοι εΐς ρυχά νερά, 
και ψαυρευονται ύπδ τών 
σπογγαλιέων,οί όποιοι εί
ναι συνήθως Έλληνες, 
διδασκόμενοι άπό μικρας 
ήλικίας νά βουτούν είς 
πολύ βάθος. · Οί ώραιότε- 

Ποτήρων τοϋ Ποσεώώνος.

ροι σπόγγοι άλιευονται είς τά ΰδατα της μεσογείου καί 
άφοΰ καθαριστούν πωλοΰνται.

1 Υπάρχουσι πολλών μεγεθών καΐ σχημάτων χοήσι 
μοι καί περίεργοι σπόγγοι. ‘ R εικονογραφία ήμών πα- 
ριστά ένα, ΰστις όψοΰται εν ή δύο μέτρα έπΐ τών θα
λασσίων βράχων. Ούτος έχει βάσιν στενήν, ήτις οσον 
ύψο .ται άνοίγει καί καθιστά τόν σπόγγον ομοιον μέ άγ 
γεΐον, έντελώς κοΐλον, και ακριβώς δμοιον μέμέγαπο·

τήριον. Είς τό τοιοΰτον δπερμέγεθες αγγείον ή φαν
τασία τών ναυτών βεβαίως δέν ήουνατο νά δώση άλλο 
όνομα παρά τό τοϋ φοβερού θεού τής θαλάσσης, δθεν 
τδ ώνόμασαν Ποτήριον το&ΙΙοσειδώνος!

Ό σπόγγος οοοαμου άλλου άναφέρεται έν ταις Ά- 
γίαις Γραφαΐς, είμή μόνον εΐς τήν περιγραφήν τών
παθών τοΰ Σωτήρος. Κρεμάμενος δ ’Ιησούς έπί τοΰ 
ςαυροΰ, Ενα προσφερθή θυσία άντί ήμών, είπε, «Διψώ·» 
οί δέ σταορωται γεμι'σαντες σπόγγον βίους και θέ-

σαντες είς κάλαμον προ- 
σέφερον είς αδτόν νά πιη!

Ιωαν. ιθ'. 29 Μαθ, κ', 
48. Μαρχ. ιε'. 36.)

Ή θάλασσα.·

Ευρύχωρος ή θάλασσα, 
Βαθεϊα καί μεγάλη

Πολλά έγκλείει κάλλη, 
θαυμάσια πολλά.

Έκ' ίρπετ’ Αναρίθμητα, 
Μικρά μεγάλα ζώα,

Πλοία, φυτά άθρία, 
Μαλάκια ίχθεϊς.

Εκεί κγ ό Λεδαίθαν 
Κινούμενος μέ σάλον, 

"Ον ϊπλασας μεγάλον 
Νά παίζη ίν «ότή.

Πάντα είς Σέ ίλπίζουσι 
Μετά ψυχής πεινώσης

Τροφήν 'ςαύτά νά δώσης 
Είς εύθετον καιρίν.

Δίδεις ’ο αύτά, συνάγουν*  
Τήν χεϊρα Σου Ανοίγεις

Ι ούς θησαυρούς Σέγγίζεις 
Χορταίνουν Αγαθά.

Έκ Σοΰ ζωή καί θάνατο:' 
λύτα οέν ζώσι μίνα.

Έστω είς τόν αίώνσ, 
Ή δόξα σου, θεέ!

ΟΙ ΕΡΓΧΤΑΛΔΟΝΕΣ

! Ο σχηματισμός τών πάγων, ή κρυσταλλώνουν, οί- 
τινες άεννάως καλύπτουν τάς θαλάσσας τών δύο πό
λων, είναι tv τών μβγαλειτέρων φαινομένων τής (ρύ
σεως.

Οί πάγοι, τους οποίους απαντούν οί περιηγηταΐ 
εις τά παράλια της Σπιτσοέργης καί τής Γρηλλανδίας, 
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έχουσι συνήθως 20 έως 25 πόδας τδ πάχος· ώς έπί 
τδ πλεΐστον σχηματίζουσιν άπεράντους κρυστάλλινες 
πεδιάδας, τήν έκτασιν τών όποιων λογαριάζουν εωί τε- 
τρακοσίων τετραγωνικών λευγών· ' Η έπιφάνεια τών 
κρυςαλλίνων πεδιάδων άλλοτε μέν εΐναι ομαλή, ώςε οό- 
ναται άμαξα νά διατρεξη έπ αυτής άκωλότως πολ
λά ί λεύγα,·, ένι'οτε 3’ ανώμαλος, έχουσα βουνά καί 
λόφους, τδ ΰψος τών όποιων εΐναι 20 εως 30 ποδών·

σογχροοόμενοι άποτελοίσι τρομερόν κρότον. Πολλάκις 
τδ πλήθος αυτών γίνεται έπικίνουνον εις τά πλοία- ί 
φριχτά ναυάγια ήκολούθησαν άπδ τήν σόγκροοσιν τού- ‘ 
των, ύπδ τής οποίας οιαρρήγνυται τδ πλοΐον, ώς ύπδ I 
τής σφαίρας ή δελος. ·

"Αλλοτε οί ύπερμεγέθεις οότοι πάγοι, αντί βοναν- ! 
τώμενοι νά Ολασθώσιν, έξ έναντίας συγκολλώνται καΐ : 
γίνονται τρομερότεροι. Οί δέ μικρότεροι τούτων συν. ί

Πλοΐον έμπιεδν είς κροσταλλώνας.

ή δέ ϋεα αυτών προξενεί απερίγραπτου ποικιλίαν σχη
μάτων και χρωμάτων. Η κίνησις τών κυμάτων ή άλ- 
λαι ίσχυρδτεραι δυνάμεις Οραΰουσι τάς κρυςαλλίνους 
πεδιάδας είς τεμάχια 100 καί 200 τετραγωνικά μέ

τρα, τά όποια αυγκρουόμενα οιιφρήγνυνται είς άλλα 
μικρότερα. "Αλλοτε πάλιν υπερμεγέθεις κρυστάλλωνες, 
παρασυρόμενοι άπδ γεύματα ισχυρά, συναπαντώσιν άλ
λη λους παρασυρομένους κατ’ έναντίαν διεύθυνσιν, καί 

ωθούμενοι ύπδ τών κυμάτων και συνεπισωρευόμενοι 
σχηματίζουσιν ένίοτε δπερμεγέθεις πάγους, τών ο
ποίων ή άνώμαλος έπιφάνεια ποικίλλεται έτι μάλλον 
έκ τής έπ’ αυτών πιπτούσης χιόνος. Τδ ΰψος τών κρυ- 
σταλλώνων τούτων είναι 20 έως 30 ποδών όπεράνω 
της έπιφανείας τής θαλάσσης. Τδ επιπλέον δέ μέρος 
αδτών είναι έν γένει τδ Sv τέταρτον του έμβυθισμενου- 
ώστε τδδλον ύψος αυτών είναι 100 έως 120 ποδών t
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"Αλλοτε πάλιν πάγοι 30—40 μέτρων μήκους έμ- 

βυθίζονται τόσον υπδ τά όδατα, ώστε επ’ αυτών δια
βαίνει τδ πλοΐον, καΐ τότε ό κίνδυνος εΐναι μέγιστος· 
διότι, 3.ν διά τινα αιτίαν ό έμβεβυθισμένος οΰτος πάγος 
χάση τήν ισορροπίαν το ο, τότε δψούμενος μέ μεγί- 
στην ταχύτητα έκτινάσσει τδ πλοΐον ή τδ άνατρεπει!

Περί τδν κόλπον Βαφφΐν οί θαλασσοπόροι άπαντώσι 

βουνώδεις πάγους, τών όποιων τδ δψος από τής έπιφα- 
νειας τής θαλάσσης εΐναι 100 ποδών, κάί τδ πραγμα
τικόν, ή τδ δλον ύψος αύτών έπέκεινα τών δΟΟ ποδών!

Τά υδατα ρέοντα από τής κορυφής αύτών κατά τδ 
θέρος σχηματίζουσι μεγιςους κατα^ράκτας, προξενοΰν- 
τας εις τδν θεατήν έντόπωσιν άπερίγραπτον.

(Έκ τής Φυσικής Έμ. Ψύχα.)

Ό γίρων άποχαιρετών τήν Ρόζαν.
ΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΖΘΕΝΤΒί ZilWTES, 

(Ίοέ προηγούμενον ψύλλον)
*Λ *·*■

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ,
'H λυπηρά άηώλεια.

ΤΗτο τρίτη Ίανουαρώο, ολόκληρος δέ ήμερα εΐχε 
παρέλθει ήσόχως· και μολονότι δ γέρων δέν είχε πολ- 

λήν δρεξιν, δέν παρεπονεΐτο δμως, οτι έπονοΰσεν, 
άλλ’ ήτο εϋχαρις καί χαροπδς μέχρι τής εσπέρας.

Μετά τδ λιτόν του δμως δεϊπνον, ένφ συνωμίλει πλη
σίον τοΰ πυρδς μετά του ’Ιακώβου, αίφνιδίως έγεινεν 
ώχρδς, άκούμδησεν έπί τοΰ ένδς τοΰ πλευροΰ του καί 
θά έπιπτεν εΐς τδ πυρ, <£ν δ Ιάκωβος δέν έπρόφθανε 
νά τδν όποστηρίξη*  μέ πολλήν δέ δυσκολίαν κατώρ-
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θωσενά τδν μεταφέρη εί; τήν κλίνην τοο, οπού έμει- 
νεν έπί πολλήν ώραν είς λήθαργος χατάστασιν, μέ τάς 
χεΐρας καί τοδς πόδας ψυχρούς ώς πάγος.

Έπί τέλους άνοίξαςτοΰς δφθαλμούς τοο, «Ποΰ εί
μαι,» ανέκραξε, «Πώς έπί τής κλίνης μοο;"

— «Ναι, παππού, — άπεκρίθη δ ’Ιάκωβος τρόμων 
είσέτι έκ τβ τρόμου, τδν όποιον τοο έπροξένησεν ή αιφνί
δια λειποθυμία τοϋ γέροντος  «μικρά λειποθυμία σέ 
κατέλαβε, καί έχασες τάς αισθήσεις σου καί σέ μετέ
φερα είς τήν κλίνην σου.)?

*

— «Συ μέ μετέφερες έδώ!»—εΐπεν δ γέρων, 
«Ευλογητός δ θεός· ή δόναμίς σου πρέπει νά ηΰξησε 
καθ’ οσον ή ίδική μοο ώλιγόστευσεν. Έλθέ πλησίον μου, 
τέκνον μου, καί έναγκαλέσου με  διότι θέλω νά σέ ευ
χαριστήσω διά τήν βοήθειαν σου.»

*

Ό ’Ιάκωβος ε^ρίφθη έπί τοΰ γέροντοί καί μετά 
συγκινήσεως έδίχθη τά χαϊδευματά του. Έπειτα έ*  
δωκεν είς αύτδν ύλίγον οΐνον νά πίη*  καί άφοΰ τον εΐ- 
δεν ήίυχον, έπλαγίασε καί αύτός πλησίον του, και άμ- 
φότεροι παρεδόθησαν είς τδν οπνον,

Τήν Ακόλουθον πρωίαν ό γέρων ήσθα'νετο είσέτι έαυ- 
τδν πολύ αδύνατον, δ δέ 'Ιάκωβος τδν κατέπεισε νά 
μείνγ) είΐ τήν κλίνην του. Οΰτω παρήλθεν ή ημέρα έ- 
κείνη καί ή νΰξ χωρίς νά έπέλθη καλλιτέρευσις είς 
τδν γέροντα. Τήν 5ην δμως ‘Ιανουάριου ή κατάστα· 
σίς τα τόσον έχεφοτέρευίεν, ώ-e ένόμισε καλόν νά προ- 
δτοιμάση τδν ’Ιάκωβον διά τήν μέλλουσαν νά τφ ε- 
πέλθη συμφοράν.

— «Έλα πλησίον μου, τέκνον μου, — κάθησε έπί 
τής κλίνης μου καί άκροάσου δ,τι εχω νά σοί εΐπω,» 
εΐπεν δ γέρων. «Δέν δύναμαι νά σοί άποκρΰψω έπί πλέ, 

■■ ον, δτι τδ τέλος τής ζωής μου εΐναι πλησίον — αισθά
νομαι, δτι τδ αδύνατον τδτο σαρκίον μου πρέπει νά ί- 
πανέλθη είς την γην, έκ τής οποίας έλήφθη. At δυ
νάμεις μου έξασθενουσι τόσον ταχέως, ώστε δλαι αί έλ- 
πι'δες μου έξέλιπον.

«Έχω πεποίθησιν είς τήν γενναιότητά σου, την ευ
σέβειαν σου καί τήν πρός τον πατέρα αγάπην σου. Ό 
θεός, τέκνον μου, θά σέ έπαναφέρη είς τους κόλπους 
του, ή δέ έλπις αΰτη πρέπει νά σέ όποστηρίζη. Μετά 
τδν θάνατόν μου θά έχης, ώς βλέπεις, δλιγωτέρας δυσ
κολίας νά ύπερνικήσης, καί δταν ελθη δ καιρός νά α
φή σης τδ κτηνοστάσιον, δέν θά σοί γείνω έμπόδιον. 
Μόνον μή βιασθής είς τοΰτο, διά νά μή έκτεθής είς 
περιττούς κινδύνυς. Ναι, τέκνον μου, σέ συμβουλεύω νά 
έχης ύπο μονήν, δταν δέν εχης κανένα νά συνομιλής*  
πρέπει δέ νά ένθυμήσαι, δτι υπάρχουν πολλοί φυλα
κισμένοι είς τον κόσμον, οί όποιοι είναι καταδικασμένοι 
είς πολυχρόνιον σιωπήν, και οί όποιοι δέν έχουν κδν 

τήν όποιαν συ έχεις παρηγοριάν, δτι εΐναι αθώοι.- Τδ

μόνον, τδ όποιον μέ ανησυχεί, εΐναι το αποτέλεσμα τοϋ . 
θανάτου μου έπί τοΰ νοός σου*  δταν ίοης τδ σώμά 

μου κείμενον άπνουν καί άψυχον, ίσως σέ καταλάβη 
τρόμος, καί πιθανόν νά δυσκολευθης νά τδν κατανίκη
σης. ’Αλλά διατί νά φοβηθής τδ σώμά μου : Μέ έφο- 
βεισο, δταν έκοιμώμην; ή δταν έλειποδυμησα; Διατί 
λοιπόν νά με φοβηθής άφοΰ άποθάνω;

«Άφοΰ άποθάνω, ’Ιάκωβε, θάψε τδ σώμά μου είς 
τήν γην, Έκεΐ είς τδ τυροποιεΐον σκάψε ίν μνήμα ftp- ! 
κετά βαθύ καί μεγάλον, ώστε νά χωρη τό σώμά μου, ■ 
καϊ έκεΐ κατάθεσε αύτδ, εως ου ό πατήρ σου τδ με- ; 
ταφέρη καί τδ θάψη είς τδν τάφον τών πατέρων μου i 
είς τδ χωρίον μου. ί

«Άφοΰ έκτελέσης τδ λυπηρόν τοΰτο καθήκον, θά 
μείνης ολομόναχος είς τδ σκοτεινόν τοΰτο μέρος, καί I 
θά χύσης πολλά καί πικρά δάκρυα, θά με φωνάζης, 
άλλά δέν θά σέ άκούω, οόδέ θά δύναμαι νά άποκρί- j 
νωμαι είς τάς φωνάς σου*  άλλά τέκνον μου, πρόσεξε ! 
μή καταβληθεί άπδ τήν λύπην*  άλλά φώναξε πρδς Έ· 1 
κείνον, δστις ακούει, δταν τδνκαλώμεν μέ πίστιν, — είς j 
τόν πανταχοϋ παρόντα θεόν, καί αύτός θέλει σέ πα- ■ 
ρηγορήσει καί σέ υπερασπίσει. 'Τποσχέθητί μοι, βτι 
θά προστρέξ^ς είς αδτδν καί δέν θά άφήσης τήν θλίψιν 
νά καταφάγη τά έντόσθιά σου.»

‘0 Ιάκωβος έλαβε τήν χεΐρα του γέροντες, άλλ’ οί 
λυγμοί δέν τδν άφήκαν νά διαβεβαίωση αύτδν διά λό
γου*  ή θλίψις τής χειρδς άνεπλήρωσε τους λόγους τοΰ 
στόματος, ο δέ γέρων, φιλήσας αδτδν, τφ εδωκε τήν 
ευλογίαν του.

Τέλος ή λυπηρά ημέρα έφθασεν, δ δέ γέρων τήν 
8ην 'Ιανουάριου άφήκε τδ πνεύμα. Τά πρδ τοΰ θα
νάτου καί μετ’ αύτδν συμβάντα εκτίθενται έν εΐδει ή- 
μερολογίόυ ύπδ τοΰ ’Ιακώβου ώς έξης:

10 ’Ιανουάριου, «θεέ μου, θεέ μου! γενηθήτω τδ 
θέλημά σου, άφοΰ οΰτω; ήθέλησαςί'Η καρδία διαρρή- 
γνυται καί αίμάσσει, τά δέ δάκρυα βρέχουσι τδ χαρτίον 
καί σκοτίζουσι τήν βρασιν μου, ώστε δέν δύναμαι νά 
γράψω τδ θλιβερόν συμβάν τοΰ θανάτου του σεβαστού 
καί άγαπητοΰ παππού μου. Μοί φαίνεται δέ, οτι έχασα 
τάς φρένας μου.

12 Αί φρένες μου έπανήλθον, καί σήμερον δύναμαι 
νάσυμμαζεύσω τους διαλογισμούς μου. Έάν δέν Ιπι- 
στευον, βτι ό Θεδ; εΐναι μετ’ έμοΰ, θά άπέθνησκον άπδ 
τήν λύπην.

15 Τήν 8ην Ίανουαρίου ημην είσέτι πλήρης ελπίδων 
περί της άναρρώσεώς του, διότι δ άγαπητδς γέρων έ- 
φαινετο πολύ καλλίτερα. Άλλά μόλις επλαγιασε τήν 
νύκτα, και τδν ήκουσα άναστενάζοντα' βαθέως. Έση- 
κώθην αμέσως πριν μέ καλέση νά τδν βοηθήσω καί ά*  
νάψας τδν λύχνον, έπήγα πρδς αδτδν καί τδν ήρώτησα τί
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είχε—«μία λειποθυμία μέ κατέλαβεν, άπεκρίθη μέ άδυ- 
νατον φωνήν, ώς έζείνην, «τήν όποιαν εΐχον πρότερον.»

—«θέλεις νά σοί δώσω ολίγον οίνον ; »
— /Οχι τέκνον μου,"—άπεκρίθη- «μόνον τρίψε τάς 

χεΐρας καί τούς κροτάφους μου μέ όλίγον δξος, έπειτα 
άνάγνωσε έκ του προσευχηταρίου τδ μέρος έκεΐνο, 5πβ 
γίνεται λόγος περί προετοιμασίας 3ιά τήν ώραν ταύτην.»

'Τπήκουσα καί αφού έτριψα τάς χεΐρας και τούς 
κροτάφους του μέ δέος, ήναψα τδν λύχνον, διά νά βλέ
πω καλλίτερα.’'Επειτα ριφθείς είς τά γόνατά μου, ά- 
νέγνωία μέ τρέμουίαν φωνήν, «Κύριε θεέ, πάντα τά 
έπί τής γής καί είς τδν Ουρανόν είναι ίδικά σου. Σέ 
φέρω παν καλόν, τδ όποιον εΐναι είς έμέ, δσον μικρόν 
καί ποταπδν καί Sv ήναι, διά νά τδ καθαρίσης καί 
τδ άγιάσης καί μέ οοηγήσης είς καλόν καί ευτυχές 
τέλος, μολονότι είμαι άνάξιος καί τής έλαχιστης χά- 
ριτος παρά σου.»

Μόλις έτελείωσα τάς λέξεις ταύτας καί δ παππούς 
διακόψας τήν περαιτέρω άνάγνωσιν έλαβε τάς χεΐρας 
μου είς τάς ίδικάς του καί προσηυχήθη ώς έφεξής:

«είςτδ καλόν, άγαπητέ μοι παππού ! Χαΐρε! Πιστεύω 
δτι θά άνταμωθώμεν καί πάλιν μίαν ημέραν είς τδν 
ουρανόν! Ποτέ δέν θά λησμονήσω τάς καλάς σύμβου
λός καί διδασκαλίας σου. άλλά θά άγωνίζωμαι καθ’ έ- 
κάστην νά τάς ακολουθώ.

■ ςίΜή λυπήσαι, λοιπδν, δι’ έμέ, άγαπητέ μοι παππού- 
διότι μέ προητοίμασας καλώς νά άποτείνωμαι πρδς 
τδν Θεόν καί νά ευρίσκω ύποστήριξιν είς αύτόν.» ■

Τότε ό γέρων έθλιψε τήν χειράν μου καί προσε- 
πάθησε νά άποκριθή είς τούς λόγους μου, άλλά μόνον 
δι’ άναστεναγμών ήδυνήθη νά έκφραση τήν εύχαρίςη- 
σίν του.

«Ναι, σεβαστέ μοι παπποΰ,»— έξηκολούθησα λέ· 
γων μετά λιγμών, «πάντοτε θά ένθυμούμαι τάς καλάς 
νουθεσίας σου, καί έξ άγάπης πρδς σέ θά κάμνω παν 
β,τι ήθελε συντείνει νά μέ διατηρήση ζώντα καί νά 
μέ λυτρώση έκ τού τόπου τούτου. Χαΐρε, παππού μου, 
Χαΐρε! I j

Ήσθάνθην μικράν τινα σπασμωδικήν κίνησιν τοΰ σώ
ματός του-ήτο ή τελευταία! Ή χειρ του, ήτις έγίνετο 

«ώ θεέ, κατά τήν στιγμήν ταότην, καθ’ ήν μέλλω νάματά μικρόν ψυχροτέρα, έπί τέλους άφήκε τήν ίδικήν 

παρασταθώ ένώπιόν σου, συγχώρησαν μοι, δτι συλλο- μ60, αύτδς δέ ψιθυρίσας, «6 θεός μαζυ σου τέκνον 
γίζομαι όχι μόνον περί τής ψυχής μου, άλλά καί περί μ00»» έκλεισε τους όφθαλμουςτου καΐ τό πνεύμα τ» 
του πτωχόΰ τούτου παιδιού. Σύ μέ καλεΐς είς σεαυτδν. άπέπτη πρδς τδν Κύριον, (ακολουθεί),

καί πρέπει ν’ άφήσω αύτδ όλομόναχον τρέμω δέ συλ
λογισμένος τάς λύπας και δοκιμασίας, εις τάς οποίας 
δά εύρεθή έκτεθειμένον ώ Κύριε, δέομαι σου ένίσχυ- 
σον αύτδ, καί εύδόκησον, ώστε νά έπανίδη τδν οΐκον καΐ ] , „ ,, , ,
τούς γονείς του, καί δός του θάρρος καί φοόνησιν, <δ« Κί7 ^^λα πραγματα διαφο-
μετά τδν θάνατόνμου νά ήναιΥπομονητικόν καινάΥ- ΡετιΧ* eK ™ XaUl™*
ποταχθή είς τδ θέλημά σου, άγιασον δέ δλας ταύτας τάς Ρα κ0Ρ«βια Υποχρεουνται νά φορούν ^μι-
δοκιμασίας πρδςτδ καλόν αύτοΰ. Αμήν.» [ *Ρ ά Υποδήματα, τά δποΐα προξενούν είς αύτά

Μετά ταΰτα μέεΐπενά προσευχηθώ καίέγώ- ένω'^ ~
δ’ ένώ ποοσ,κΧν. ώτύΧ» J7: ^νουν. Άλλ’ άς άφήσωμεν τδ δυσαρεστον τούτο, καί 

Oc Χαρταετοί τίής ΙίΤνας

δ’ έγώ προσηυχόμην, αύτός έπανελάμβανε έδάφια έκ 
τοΰ Ευαγγελίου,

Η Ροζα έγερθεΐσα ύπδ τής λάμψεως ασυνήθους 
φωτός, ήρχισε νά βελάζη μέ τόνον πολύ συμπαθητικόν. I ή |ποχή άετών/Ω! έάν έπηγαίνετε έκεΐ 

. Ά^ΰταΥΛ Ρόζα! εΐπεν δ παππούς, «πρέπει νά έδλέπετε δλον τδν άέρα γεμάτον άπδ χαρταετούς,

άς άζούσωμεν κάτι τι διασκεδαστικόν.
Ποιον παιδίον δέν άγαπφ τδν χαρταετόν του ; είς 

τήν Κίναν λοιπδν καθώς καί είς τά μέρη μας ή άνοι-

τήν χαϊδεύσω μίαν άκόμη φοράν πριν άποθάνω! Πή
γαινε τέκνον μου καί φέρε την είς τήν κλίνην μου.»

Έκαμα καθώς είπε, ή οέ 'Πόζα σηκώσασα τούς 
δύο έμπροσθίους πόδας της, έβαλεν αύτούς είς τά γό
νατα τοϋ παππού καί ήρχισε νά γλυφή τά γένβιά του 
διά τής γλώσσης της. Ό, γέρων έχάιδευσεν αύτήν ύ- 
λίγον, έγώ οέ πάλιν μετέφερα αύτήν είς τήν θέσιν της.

Επιστρέψας εύρον αύτδν σογχεκινημένον, προσεπά- 
θησα δέ νά έκφράσω τά αίσθήματά μου, άλλ’ ή συγκί- 
νησίς μου μέ έμπόδιζεν άπδ τοΰ νά δμιλήσω. Τέλος 
πάντων όμως κατόρθωσα νά κρατήσω έμαυτδνκαί εΐπον,

Ιχοντας διάφορα σχήματα, έπειδή είς τήν Κίναν οί 
άνθρωποι πολύ ευχαριστούνται είς αύτους. Θά έβλέ- 
πετε έναν ώς άνθρωπον μέ κεφαλήν, χεΐρας, πίλον, 
υποδήματα κ.τ.λ., παρέχει μικρότερον ώς χελιδόνα, 
καί παρέχει άλλον ακόμη μικρότερον. Άναβαίνει είς 
τδν άέρα μέ τριγμούς καί κινήματα ώς νά ήτο αληθές 
έκατονπόοαρον.. Παρέχει θά έβλέπετε άλλον δμοιον μέ 
μέγαν δράκοντα καί πολλούς άλλους μικρούς τετρα
γώνους καϊ κυκλικούς.

Είναι αληθώς πολύ ώραΐον θέαμα νά βλέπη τις τούς 
χαρταετός πετωμένες έν καιρω τής ή μέρας. Τήν νύκτα
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όμως τδ θέαμα είναι ωραιότερου, έπειδή δένονται εΐί 
έχαστον έξ αύτών τέσσαρα ή πέντε μικρά φαναράζια, 
χαι πετώγι μέ αύτά. Μή νομίσετε δμω;, δτι τούς χαρ
ταετούς τούτους τούς πετοϋν τά παιδία, χαθώί γίνεται 
έδώ είς τδν τόπον μας· εΐς τήν Κίναν οί ηλικιωμένοι κά- 
μν«ν τοοτο, τά δέ παιδία συναθροίζονται χαΐ βλέπουν !

ΙΊΟΙΚΙ^^..

—’Αμερικανός τις άνεν.άλυψε μέθοδον, δι’ ής οί βουτηκταΐ 
δύνανται νά λαμβάνουν μεθ’ ίαυτών πεπιεσμΐνον Αέρα, Αντί 
νά διοχετεύουν «ύτδν ίτί τών άνω διά μέσου Αεραντλίας,

—'Υπάρχει είσέτι είς το ναυτικόν τής'Ολλανδίας πλοΐον, 
τδ όποιον κατεσκευάσθη τδ 1388!

— Άπδ τοϋ Π76 μέχρι τ°5 1820 Αποίκησαν άπδ τήν 
Ευρώπην είς τάς’Ηνωμένας Πολιτείας τής’Αμερικής 250 χιλ. 
αποικεί. Άπδ δέ τοϋ 1820—1880 υπέρ 8,500,000' ίκ τούτων 

τά 6,500,009 άπεθιόάσθησαν είς τήν πάλιν τής Νέας 'ϊόρκης. 
Οί άποικοι οΰτοι ίκτδς τής σωματικής καί διανοητικής έργα- 
σίας των, έφερον με θ' έαυτών καί τδ μυθικόν ποσον τών 6,500, 
000,000 ταλλήρων, ήτοι 39 δισεκατομμυρίων δραχ II Δέν είναι 
έπομένως θαυμαστόν, ότι ή μετοικεσία αϋτη τήν μέν Εύρώπην 
πτωχεύει, τήν δέ ’Αμερικήν πλουτίζει καί ύλικώ; καί δια- 
νοητικώς.

—-«Έ ν έ τ ε t Σ ω τ η ρ (ψ β εϊναι φράσις, ήτις σημαίνει 
άπδ τής γεννήσεως τοΰ Σωτήρος Χριστού· είσήγαγε δ’ αύτήν 
πρώτος ό αύτοκράτωρ τής Γερμανίας Κάρολος ό 3ος, αύτδν δέ 
έμιμήθησαν οί βασιλείς τής Γαλλίας καί μετά ταΰτα οί τής’Αγ
γλίας, και τελευταίου είσήχθη είς δλας τάς χριστιανικός χώρας 
τής Γής,

π, Πτωχόν τι παιδίον, τδ όποιον διά τής τιμιότητος, έργα- 
τικότητος καιέγκρατείας του έκέρδησε τήν ύπάληψιν τών συμ
πολιτών του, έξελέχθη ποτέ παρ’ αύτών Βουλευτής. Ένψ δέ 
ώμίλει άπό τοΰ βήματος τής Βουλής περί πολίτικου τίνος ζη
τήματος, εύγενής τις λόρδος Αργισθείς έκ τών φιλελευθέρων 
του παρατηρήσεων, έξεφώνησε, «Σέ ένθυμοΰμαι, όταν έλου- 
ςράριζες τά υποδήματα τοΰ πατρίΐ μου !» «Μάλιςα, Μυλόρδε,- 
άπεκρίθη ό ένάρετος άνήρ, Αλλά μήπως δέν τά έλουστράριζα 
καλώς;» ή άπάντησις αΰτη άπεστόμωσε τδν Αγέρωχον εύγενή 
καί τδν έκαμε νά καθήση κατησχυμένος. Πόσον Ιν καλόν 
προηγούμενου Αξίζει είς τόν μετέπειτα βίον τοΰ ανθρώπου I

'Απλή άκροστιχίς.

Όγδοον τοΰ πρωτοκλήτου τών αγίων ’Αποστόλων·
ΊΕννατον τής κόρης, ήτις πρώτ είς ’Ιακώβ έδόθη·

Δέκατου εκείνου, ίστις άπ’ τά Σόβομα έσώθη,
Τδ ένδέκατον προφήτην φλογερώϊατον εμφαίνει·

Τό δωδέκατον έγκλείει τά τών Ιερέων γένη,
Τδ ακόλουθον Ανθρώπου είναι, ίστις έφονεύθη

Διά σύζυγον ώραίαν, ήν μονάρχης ένυμφεύθη,
Τδ προτελευταίο ν ένα, 8ς ήρνήσατΟ τήν πίστιν.

Καί τδ τελευταίου στεϊραν φανερώνει τήν άρίστην.
Τ Αρχικά τών δνομάτων κατά τάξιν άν συνά'ζης, 

Τδ ρητόν άποτελεΐται- στην καρδίαν νά τδ γράψης.
Δ. Ζ.

Αΐνςγμα.

Τρεις συλλαθαϊ μέ γράμματα έπτά μ’ άποτελοΰίι
Πέντε καί δέκα καί εκατόν δλα όμοϋ δηλοΰσι.

Δέν είμαι ζώον ή φυτΰν, καί όμως κάτι εΐμαt.
Ίδέ με κατά μέτωπον — ένώπιόν σου κείμαι.

Τά δύο πρώτά μου έμοΰ καί τελευταία δύω
"Αν λάδηί, Ιγεινα υγρόν, στΰσώμάσου εισδύω. I. Δ. Ζ.

Λύαίΐ τοΰ αινίγματος τοΰ μηνΰς ’ fooviott.

’Άστο — νόμος — ’Αστυνόμος

Τό έλυσαν ’Αθηνών. Στέφ. Έμ. Νικολούδης καΐ Μιχαήλ 
Ν. Μαγκάκης. Λείαδείας Ίωαν, Ν, Εόρυπαΐο;, Αίγίου Γ. Παμ- 
πούκης. Αλεξάνδρειάς Σ. Τραοασάρου.

Λύσκ της ίν τφ αύτφ φόλλφ άχροστιχίΰος
ϋύρίας
Σαουλ | Ιερουσαλήμ.
Εμμαους ) 1"Ηρα (

Τήν έλυσαν Αθηνών. Γ, Παπαζαφειρόπουλος, Χρ.ΊΙρ. Μη- 
τσόπουλος. Σύρου Άντ. Ί, Άνδρουλιάς. Σμύρνης Δημ. Στάης,

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποιος λέγεται, ότι είναι ισχυρότερος τοΰ έκπολιορκοΰντος 

πόλιν;
2. Ποιος βασιλεύ; μετήρχετο τό έμπόριον τών πιθήκων καί 

ταών ;
3. Μέ τί ομοιάζει ί γέλως του μωρού ;

Είμαι βήσις· λέξεις δύο μόνον μέ Αποτελοΰσιν· 
Όσοι μ’ έχουσιν είς πραξιν ευτυχείς διατελοΰσιν.

’Ονομάτων δέκα πέντε τ’Αρχικά μέ Απαρτίζουν, 
Όλων τόπων καί προσώπων, Ατινα πάντες γνωρίζουν.

Πρώτον είναι τοΰ γενάρχου, δεύτερον τοΰ λόφου, όπου 
'0 Σωτήρ μετά κακούργων έσταυρώθη τοΰ Ανθρώπου·

Τρίτον τό τοΰ Πατριάρχου, ού ή πίστις έςυμνεΐται· 
Τέταρτον τοΰ ’ Αποστόλου, &τι; τών έθνών καλείται·

Πέμπτοντοϋ Άρχιερέως μετά ράβδου βλαστησάσης· 
"Εκτον πόλεως πλούσιας έν τιρ μέσιρ τής θαλάσσης·

"Εβδομον τής βασιλίσσης τής βυσάσης Εθνος 8λον·

Ε ε 3 οπ οί η σ ι ς.
Άστήρ της Ανατολές, έφημερίς διά οικογέ

νειας, μέ ώραίας εικόνας, έπΐ 23 ήδη έτη έκδιΒομένη κατά πά
σαν έόδομάδα· τήν συνιστώμεν είς πάσαν οικογένειαν συνδρομή 
έτησία δρ. 6, έξαμηναία 3, τριμηνιαία 1,50. Δοκιμάσατε έπί τρεις 
μήνας καΐ θά τήν εΰρητε Αξίαν καί κατάλληλον δε Αλα τά μέλη 
τής οίκογενείας σας,

— Όστις κάμει 20 συνδρομητάς είς τήν ’Εφημερίδα τών 
: Παίδων λαμίάνει τδν ’Αστέρα δωρεάν έπΐ έν έτος.


