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Χυνδίρ- iwje· έν Έλλάβι Λρ. 1J αιετθγνςις

8 ΐ β Έξωτερικψ fl S, I Έν ΑΙΰάοί) άριβ. 30.
Είς οΰδένα, πλήν τών τακτικών 
άνταπΟ'ζριτών, Πτέλλεταί «ή ’ Εφη μερΐς 
τών ΙΙ-ζίυων» άνευ προπληρωμής.

ΣΪΚΟΜΩΡΕΑ
(ITicus Sy com eras.)

τοΰ κορμού, άνεξαρτήτως των φύλλων, δπως βλέπομεν -ζαί
είς τήν ξυλοκερατιάν δμοιάζει δ’ ώς εϊπομεν πρός τά κοινά

Τό περίεργον τούτο δΕνήροΤ’σπανίως απαντάται ήδη είί ^λλ’εΐναι ολίγον μικρότερος αύτών, ύπάγλυκυς καί. όλί- 

τήν Παλαιστίνην, δν καϊ πολλάκις μνημονεύεται είς τάς *Α- ϊ°ν στίφος, άλλ’ ευχάριστος -καί θρεπτικοί.
γίας Γραφάς· εύρίσκεται όμως ένάφθο- 
νία είς τήν Αίγυπτον άνήκει αά! είς τό 
γένος της κοινής συκής, με τον καρπόν 
τής όποιας έχει μεγάλην ομοιότητα ό 
καρπός του, ένψ τά αρωματικά φύλλα 
της Εχουσι τό σχήμα τών φύλλων τής 
μωρίας.

Εΐναι δέ ή συκομωρέα δένΒρον μέγα, 
βαβύσκιον καϊ εύγενές τήν δψιν, Εξαπλώ- 
νον τους κλάδους αύτοΰ μακράν τοΰ 
κορμού, ώστε δόναται τις δ ι*  αύτών νά 
άναβή Επί τοΰ δένδρου.
‘Ο καρπός φύεται μόνος, ή κατά δε

μάτια, κατ’εόθεΐαν άπό τών κλάδων κα^ Σύκο μιορ Εα,

ΑΙ συκομωρέαι καρποφοροΰσι δΐς τοΰ 
Ενιαυτού- λχουσι δέ ξύλον σκληροτατον 
δυνάμενον νά άκτιστη κατά τής σήψεως 
Επί πάμπολλα Ετη. Τούτου Ενεκα οί αρ
χαίοι Αιγύπτιοι κατεσκεύαζον έξ αύτοΰ 
τάς θήκαί τών μουμιών <ώτών· μετα
χειρίζονται δ’αύτό καϊ νυν οί κάτοικοι 
τών μερών έκείνων πρός κατασκευήν Ε
πίπλων εκτεθειμένων είς υγρασίαν καί 
σήψιν.

— Ό αυτοχράτωρ τής Έωσσία; λαμ
βάνει τήν μεγίστη ν Επιχορήγησιν 42,000’ 
000 φρ. δ Πάπας τήν Ελαχίστην 1,000, 
000 φρ.

Άττχτηλή φαχνομ,εν'.Λΐΰτης.
(Διά τήν Έφ. τών Παίδων.)

Ώραΐο τραντάφυλλο
Μπουμπ ουκωτό,

Τήν ώραιδτη σου 
Πώς νάν τήν ’πώ;

"Αν αίσθανίσουνε
Τήν ώμορφγά σου

6ά ήτον όλάχαρη 
Κ’ Εσέ ή καρδιά σου.

— αϊβθάνουμαι
Τήν ώμορφγά μου,

Μά κλαίει ν.£ όο&ρεται 
Μέσα ή καρδνά μου.

— ‘Ωραίο τραντάφυλλο, 
Έσΰ στενάζεις;

Σύ ποΰ Παράδεισο 
Παρομοιάζεις;

— Εϊναε στά φύλλα μοϋ
Ή άμορφιά μου·

Μά σκουλίκι άφανο.
Τρώει τήν καρδιά μου.

Πολλών ζηλεύουμε
Τήν εύτυχία τους·

11οΰ σκουλίκι ίφανΟ 
Τρώει τήν καρδία τους.

ANiPEAS AASKAPAT0Z
(Έκ Κεφαλληνίας.)
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ΠΕΡΙ ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟΥ.

Τδ ζαχιφοκάλαμον πρέπει νά θεωρήτατ ώς ττροϊόν 
της Κίνας·· δισχίλια περίπου έτη πριν γνωρίσουν αύτό 
οί Ευρωπαίοι, καί πολ'υν χρόνον πριν μάθουν τήν χρή- 
σίν του τά λοιπά τής Ανατολής έθνη, έκαλλιεργεΐ- 
το είς τήν· αυτοκρατορίαν έκείνην. Προσέτι· πολίίν χρό
νον μετά τήν έναρξιν της μεταφοράς της ζακχάρεως 
είς τά λοιπά έθνη, έπεκράτει παντελής άγνοια- περί τής- 
φύσεωί και τοΰ, τρόπου· τή; παραγωγής' αδτης., Πιθα
νόν, δτι οίΣιναι, οίτινες έδειξαν πάντοτε εχθραν Ανί
κητου κατά πόσης έπιμιξίαςπρδς αλλοεθνείς, έτήρουν 
έπίτηθες μυστικήν καί καθίατων μυστηριώδη τήν υπό- 
θεσιν. ταυτην.

Τά περί ζαχαρσκαλάμου ^γνωστοποίησε κατά πρώ
τον σαφώς ό περιηγητή? Μάρκος· Πόλος κατά τά μέσα 
τής δεκάτης τρίτης έκατονταετηρίδος, καίτοι πρό αδ
τοΰ εΐχον. διαδοθή δλίγαιπερί τούτου ειδήσεις,, Τόφυ- 
τόν. μετεκομίαθη όλίγον έπειτα- εΐς τήν ’Αραβίαν, Νου- 
βίαν,. Αίγυπτον καί Αιθιοπίαν^ όπου έκαλλιεργήθη. έκτε- 
ταμένως» Έν Εύρ.ώπη τά ζαχαροκάλαμου έφάνη κατά 
πρώτον περί τάς αρχάς της δέκατης πέμπτης έκατον- 
ταετηρίδος,, ήρχισε δέ τήν καλλιέργειαν αδτοΰ ή Σικε
λία, Αφ’ής μετέβη είς Ισπανίαν, Μαδέραν και τάς Κα· 
ναρίους νήσους. ’Ολίγον μετά τήν ύπδ τοΰ Κολόμβοο 
ώνακάλυψιν τής Άμερικήςμετεχομίσθη τό φυτόν· τοΰτο 
είς τήν Χαύτην.· χαΐ Βραζιλίαν, δθεν κατά μικρόν έξη- 
πλώθη καθ’ δλας τάς Δυτικός Ινδίας.

Τό ζαχαροκάλαμον αυξάνει μάλλον- ή ήττον κατά 
τήν φυσιν τής γης., Είς νέον· καί υγρόν χώμα φθάνει 
ένίοτε είς ύψος εννέα πηχών,- αλλαχού είναι πολύ χα
μηλότερου, Πληθύνεται δέ. πάντοτε διά τής εκφΰσεως 
παραφυάδων, Τό σκάλισμα ζαχαροκαλαμωνος είναι ερ
γασία κοπωδεστάτη,. καθ’ όσον μάλιστα γίνεται εξ α
νάγκης δπό- τάς ακτίνας ήλιου τροπικού.. Πρότερον· μέν 
τό έργον. έξετελεΐτοδιά χειρών, άλλ’ ήδη είσήχθη τό 
άροτραν,. δπου έπιτρέπει ή φόσις· της γης, μετ’ ώφΐ- 
λείας μεγάλης τοΰ- ιδιοκτήτου- καί τών· έργατών.· Ή 
φύτευσις. τών καλάμων- δέν άνανεουται κατ’ έτος· διότι 
τοΰτο Απαιτεί χεΐρας,· πολλάς καί έξοδα ουκολίγα, δπερ· 
ήθελεν. άναβιβάσε ι τή ν· τιμήχ-τη ς- ζάκχόρ εως. .-

Κατασκευή Ζακχάρεως.
Όταν' τά καλάμια· ώριμάσο ον έντελώς, κόπτονται· με- 

χρι τοΰ εδάφους, καί διαιρούμενα είς κομμάτια αρμο
δίου. μήκους, δένονται καί μεταφέρονται είς τόν μόλον. 
Άφου δέ διελθουν- δίς; διά τών κυλίνδρων- τοΰ· μόλου 

τούτουj έκθλίδεται ολος αδτών ό χυμός, δστις συνά
γεται εΐς· δεξαμενήν, καί θερμαίνεται Αμέσως, διότι: 
άλλως δξυνιζει.. Πρδς Αποχωρισμόν, τώκ ευρισκομένων

ΙΟΥΝΙΟΣ 1881
έν τφ χομφ Ακαθαρσιών προστίθεται' δλιγη ποσότης. 
λειοτετριμμένης Ασβέστου ή Ασβεστόνερου· Αφοΰ δέ*  
συναχθουν- αυται είς τήν έπιφάνειαν· δι ελαφρός θερ- 
μότητος, καί αφαιρεθοΰν, αύξάνεται ή θερμότης μέ
χρι-βράσεως τοΰ χυμοΐη διά νά έξατμισθή'τό έν αύτώ 
ύδωρ, καί συμπυκνωθή δ χυμοί, ώστε ψύχραν θείςνά 
λάβη κοκκωτόν σχήμα.,

Άφοϋ· ψυχρανθή ίκανώς' ή ζάάχτφις έντός' ρηχών 
σκαφών,, βάλλεται είς κάδους,, εντός- τών οποίων- με
ταφέρεται είς τό έμπόριον. Οί κάδοι ουτοι έχοοσι τρύ
παν ύποκάτωθεν, καί θέτον.ται- όρθιοι ύπεράνω. μεγά
λης τινός, δεξαμενής,- ένθα- στραγγίζει τό ζαχαρόμελι 
(malasses),· όσον δηλαδή μέρος7 τής ζακχάρεως δέν 
κρυσταλλοΰται., Τό· ζαχαρόμελι τοΰτο συναθροίζεται Α
κολούθως καί μεταφέρεται είς τό έμπορων ώς σερά, 
πιον ή; πρδς κατασκευήν ρουμιού.

---- »Ο>βΪΜ—

WgpstwA- γνοίίκιχ.ά,

—Οόδέκ έξαίρετον Αποκτάται άνευ κόπου,
— Ο όνος δέν γίνεται ίππος διά κτυπημάτων.-
—Έάν ήσαι δρνις γέννα αΰγά,. έάν Αλέκτωρ κράζε.
—Μία όκά παιδείας εχ-ει ανάγκην δέκα- οκάδων 

κοινού νοός διά νά τήν- μεταχειρισθή,
—Μία··σταγών βροχή; δέν αφίνει τύπον είς τήν 

σκληρόν πέτραν..
—Πώς δύναται κοιμωμενος νά έξοπνήση κοιμώμενον;
—Είς τόν· διψών τα χιλιάδες μαργαρίτα! δέν Αξίζουν 

ασ.ον μία- σταγών υδατος.
—Τά τραύματα του έρώντος δέν θεραπεύονται μέ; 

φάρμακα ιατρού.
—Ή φιλία, πρός μωρόν είναι· ώς τό- έναγκάλισμα: 

τής άρκτου..
—'Η ύπομονή είναι ή κλείςτων δύσκολων πραγμάτων.
—Πάσα. Ακαθαρσία πλόνεται διά τοΰ. υδατος,- αλλά 

τό. Ακάθαρτον ύδωρ- μέ. τί, καθαρίζεται ;·

TQ ΣΤΤΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ'ΛΗέΖΤΩΝ
ΜΓΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.,

ίίετά^/>ασις·
(έκ τοΰ Άγγλσ.υϋ)

— θ'

ζΐίί προηγούμενσν άριθμόν.)
Ένφ ταΰτα συνέβάινον, 6· Έβρΐκος όπεσΰρθη καί 

έκρύφθη είς παράμερόν τινα γωνίαν, οπού τρέμων καί; 
φοβούμενος περιεμενε- νά ϊδη.τό Αποβησόμενον., Όταν 
κατ’ άρχάς είδεν, δτι ή τόλμη τών ληστών έφαίνετο- 
δτι έμελλε νά επιτυχή, έφοβήθη μήπως δ, Μαοροθο-
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δωρής ήθελε λησμονήσει τήν ΰπόσχεσιν, τήν όποών τφ I ευτυχής εΐμαι, τδν εΚά φέλοή πάντών τδυϊ 

έδωκεν*  Αφοΰ δμως εϊδεν αύτους νικηθέντας καΐ τρά- ·"*·
πέντας είς φυγήν, τδν έαυτον του δέ έντελώς Άπομε- 
μονωμένον, ό φόβος του έοεκαπλσ.σιάδθη. Έφοβειΐο 
μή τδν φονεύβουν ώ'ς ένοχον τοΰ γ’ενομένΟυ έγκλή- 
ματος δπδ τών ληστών. "Οθεν έτρεμε πρδς τήν θΰ- 
.ραν, προτιμήσας ν’ ακολσυθήίϊη τδν Μαυροθοδωρήν 
έξερχόμενον μάλλον, παρά νά μείνη έντδς τοΰ πύρ
γου καί νά ιϊυλληφθή όπδ τών Ανθρώπων του Κό- 
μητος, καί κατώρθωσε μέν ■ νά έξέλθη ίου πύργου, 
και Ακόμη νά καταβη διά τής σχοινώης κλίματος είς 
τήν τάφρον καί Βιαβή καί αύτήν· Αλλ*  Αφοϊ Ανέβη είς 
τδ Αντίπερα μέρος ευρεν έαυτδν όλδμόναχον, διότι οί 
•λησται είς τήν σύγχυσιν, τήν σπουδήν καί τδν φόβον 
τής φυγής Αλησμόνησαν τδ παιδίον. Καί κατ’Αρχάς 
γιεν ήθέλησε νά φωνάζη τδν Μαυροθοδωρήν, Αλλ’ έ- 

κράτησε τδν έαυΐόν του, συλλογιστείς, ότι έάν έκρύ- 
πτετο είς τδ δάσος, ήδυναϊο τήν έπομένήν ημέραν νά 

ΐδη τδν ένδοΕον ήλιον, περί τοΰ όποιου εΐχεν άκ’οόσει 
τόσον πολλά και ώραΐα πράγματα·.

Ό συλλογισμός ουτοΐ τδν έκαμε νά Άορευθή τα

χέως πρδς τδ δάσος, εΐς τδ όποιον Αμέσως έφθασε, καί 
μετ’οί> πολλής δυσκολίας-, χάρις είς τους συνετισμένους 
είς τδ σκότος δφθαλμους του, κατώρθωσε νά εισχώ
ρηση βαθειά έντδς αδτοΰ, καΐ Ικάθησε ν’ αναπαυθή έκ 
τοΰ κόπου καΐ τοΰ φόβου, Από τδν όποΐόν κατείχετό. 
Ένφ Β’ έκάθητο ήκουσε τδν φλοίσβον υΒατος ρέόντος 
έκει που πλησίον, καΐ δραμών έσβεάε τήν δίψαν τόυ 
πιών έκ του δροσερού έχείνου ρόαχος, οστις ερρεε διά 

μέσου τοΰ δάσους· μετά δέ τοΰτο κοπιασμένος άάι πε- 
φοβισμένος έΕηπλώθη έπί τήν χλόην καΐ Sta μιας έπε- 
σεν είς ύπνον βαθδν, Απδ τδν όποιον Αφύπνισαν αυτόν 
τά κελαδήματα τών πτηνών καί τδ φώς τής έπελθόυ- 
Οης ημέρας.

Ή θέα τοΰ ποικίλου φυλλώματος τών δένδρων καί 
τοΰ χρωματισμού αυτών χάί τών πανταχοΰ διεσπαρ
μένων Ανθέων, έπλήρωσε τήν ψυχήν τόυ απδ Αγαλ- 
λίασιν, Αλλ’ ό συλλογισμός, δτι έμελλε νά ΐοη τδν ή
λιον έν όλη αύτοΰ τή λαμπρότητι, καί ή Κέα τής 
τόσον Ανελπίστως Απόκτηθείσης ελευθερίας ήσαν ζη
τήματα, τά όποΐα έκράτονν αύτδν είσέπ εις Ανησυχίαν. 
’Επειδή δε δέν εΐχεν ενθόμησιν τής μορφής τοΰ ήλίου, 
ώς κατακλεισθεις είς τδ σπήλαιον έκεΐνο τών ληστών

δψθαλμούς μοϋ!»
Έν<ρ δε Γστατο θάυμά’ζών τήν Αραιότητα τοΰ ούρα· 

Vos, αίφνης Ακούει γλυκόν τινα ήχον έρχόμενον έκ 
τοΰ πλησίον1· καί καΐ Αρχάς μέν. έταράχθή, διότι ένό- 
μισεν, οτι ήτο άνθρωπος, Αλλ’ Αμέσως ένθυμήθη τοδς 
λόγους τής μιχρας Άθιγγάνώός, ήτις του έλεγε διά τά 
ίιτηνά, τά όποΐα κελαδοΰν έπί τών δένδρων καί έπήγε 
πρδς τδ μέρος, Από το όποιον ήρχετΰ δ ήχος έπιθυ- 
μών νά ιδη τδ πτηνόν· μέτά μιάράν δ’ έςέταβιν διά 
τών δφθαλμών Βιέκρινε μικροί ΐι ποικιλόχροδν που
λάκι κάθήμενον έπί τίνος κλάδου κά! ψάλλον τδν πρωι
νόν δμνόν τδ είς τδν Πλάσΐην too, «"β, πόσον ώραΐον 
πλάσμα είσαιέξέφώνησΐν ό Έδρϊκος,—«καί πόσον 
γλυκά τραγιροεΐς. Καλά μέ έλεγεν ή ‘Ελένη, δτι 
έκτος τοΰ ήλιου υπάρχουν πολλά Αλλα ώραια πράγ
ματα είς ΐώτδν τδν κόσμον !»

Ή παρουσία τοΰ παιδίδυ έξιάπασε τδ πτηνδν, καί 
ΐδ έκαμε νά καταφυγή εΐς άλλο δένδρον, οπού Ανενό
χλητο? καΐ απαρατήρητων ήδύνατο νά τέλειώση τδ 
πρωινόν του άσμα. 'Ο 'Ερρίκος τδ προσεζάλει καί τδ 
παρεκάλει νά μείνη οπΟυ ήτο καί νά έςαζολουθή νά 
ψάλλη, διότι τδν ευχαριστεί τδ γσμα καί ή συντροφιά 
τΟυ, Αλλά τδ πτηνδν εΐχέν άλλον σύντροφον, ώς φαί
νεται νά ευχάριστή καΐ άλλον σκοπόν νά Φκτελέση, καί 
διά τοΰτο ούοεμίαν <§ωκε προσοχήν είς τάς παρα
κλήσεις του.

Στερηθείς τήί παρουσίας άαί του άσματος τοΰ μι
κρού πτηνού 6 Ερρίκος έπροχώρησε περαιτέρω είς 
τδ δάσος, εως ου έφθασεν εΐς πλέον ανοικτόν μέρος, 
όπόθεν ήδόνατο νά ΐδη πολύ μ-εγάλείτέρον μέρος τοΰ 
υδρανοΰ’ εΐχε δέ προχωρήσει καί ή ήμερα πολύ πε
ρισσότερος ώστε ήδόνατο νά βλέπη χαθάρώτερα. Στα
θείς οέ καί θεωρήσας πρδς τά άνω δι’ όλίγάς άτιγμάς. 
«Περίεργον!» εΐπε. «Τοΰτο δέν πρέπει νάήναι όήλιοςί 
Κατά τήν περιγραφήν τής Ελένης, ό "Ηλιος δέν πρέ
πει νά ήναι τόσον μεγάλος. Πόσον έπιθυμώ νά ι3ω 
τδν "Ηλιον I Πρέπει νά έςέλθω τοΰ δάσους διά νά 
ζητήσω αυτόν !>; Πρδς τδν σκοπόν τοΰτον έπροχώρησε 
πρδς τά έμπρός, έως οδ εύρέθη είς Ανοιχτόν μέρος έπί 
τής κορυφής ενός λόφου, Απδ τοΰ οποίου ήδύνατο νά 
ΐοη μίαν πεδιάδα Ανοικτήν, εΐς τήν δποίαν έφαίνοντο 
διεσπαρμένα χωρία, ποίμνια καΐ Αγέλαι, έκκλησίαι μέ 
τά κωδωνοστάσιά των κάΐ Αγροί κιτρινίζοντες Από τάW, ΛίΛΗΛΛ/νΐΛΐ'Κ/β'.ς &1-S IU OilfjAQWUV ’KWr Λ. fl tyt CUV t« -MJJUUU rw HAUtm ·«>/■ λά* *****̂'  .«> ——

νήπιον καί ανατραφείς έχει είς τδ σκότος, τήν πρώτην Αστάχυα τοΰ σίτου—προσέτι λειβαδιό, κήπους χαΐ άλ- 
θεάν τοΰ ουρανού, τήν δποίαν έδυνήθη νά λάβη εκ λα, άπαντα δώρα τής φύσεως, τά όποΐα ημείς τόσον 
τίνος μικροΰ Ανοίγματος είς τδ πυκνόν φύλλωμα τών .' έλίγον έκτιμώμεν, διότι τά βλιπομεν καθ’ έκάστην, 
δένδρων, έξέλαβεν ώς τδν ήλιον, καί κλεισας τούς Αλλά τά όποΐα είς τδν πτωχόν Ερρίκον εφαινοντο ώ- 

! οφθαλμούς του έςεφώνησε, «Ναι, αυτός πρέπει νά ραιότατα. Πρό πάντων δμως ή προσοχή αύτοΰ εστρά- 
ΐ ήναι ό ήλιος! ’Αληθώς εΐναι πολύ ώράΐδς! Πόσον φη’ πρδς αvατoλάςj δπου αί πρώται Ακτίνες τοΰ ανα-
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τέλλοντος- ήλιου ήρχισαν νά πίπτωσιν έώ τοΰ προσώ*  τον ουράνιον αύτοϋ Πατέρα, καί όμως τψ έφαίνετο, 
που του. Τα δ’ άποτέλεσμα τής τοιαύτης θεωρίας ήτο οτι· έπρεπε, νά δψώβη,τήν καρδίαν του είς προσκύνησή 
μαγευτικόν. Τδ. παιδίον άκούμβισεν έπί τίνος δένδρου ’Εκείνου,.. *Όστις·  είχε· κάμει δλα έχεΐνα τά θαυμαστά 
και δέν. έχόρταινΐ. κυττάζων. τδν μεγαλοπρεπή δίσκον πράγματα·· είναι δέ βέβαιον,, δτι δ φιλόστοργος οφθαλ-

'Ο Ερρίκος θεωρών τόν άνατέλλοντα, ήλιον.
τοΰ άναβάίνοντος ήλίου, . καί έκ τής συγκινήσεων έπε- 
σεν έπΐ τής χλόης καί έχυσε δάκρυα χαράς, καλύψας 

,τρύί δφθαλμούς διά των χεφων του.
ΐί Ουδέποτε.εΐχε διδαχθή νά γνωρίζη καί νά άγαπφ

μδ ςτοϋ. Θ εοΰ.προσηλώθή; έώ· τδ ,άβόήθήτο ν έζεΐνό παι- 
3ιόν, καλή δέησις αύτοϋ ..έγένετο, δεκτή ύπ’.’Εκείνου, 
δστις άν και ήναι.εϊς τδ ,κρυπτδν, άποοίοει όμως είς. τδ ■ 
φανερόν.. (άκολουβει)
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ΟΝΕΙΡΑ ΕΝ TIL ΓΡΑΦ1Ε.

ΣΤ". ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΟΓ ΜΑΔΙΑΜ IT OS 
ΣΤΙΆΤΙίΙΤΟΓ.

Οι Ίσραηλιται είς το πείσμα, τρόπον τινά, τών πολ- 

των, ήρχισαν νά παρακοΰ8ν Κύριον τόν Θεόν των, νάλη- 
σμονοΰν αύτδν καινά πορεύωνται κατόπιντών·ψευδών 
θεών τών- έθνών, τά όποια ό Κύριος κατέστρεψε διά 
τψ ασέβειαν-των-, προσκυνοοντες τά είδωλα αύτών.

Πρδς τιμωρίαν αυτών δ Θεάς ύπεδουλωσεν αύτούς

10 'Μαωανίτης - 8ηγούμενος τό βνεφον είς τον συστρατιώτην τον.

λών καί μεγάλων θαυμάτων,·τά όποιαώ Κύριος έκαμε 
χάριν αυτών και είς τήν Αίγυπτον καί είς τήν Έρημον 
καί άφοΰ είσήλθον είς τήν γήν Χαναάν, εΰθυς άφοΰ κα
τέλαβαν αυτήν καί ήσύχασάν άπδ πάντων των έχθρών 

είς του; Χαναναιοος,' οί όποιοι είχον άφε&ήείς τήν γήν·' 
οοτοι δε έτϋρα'ννοον καί κατεπίεζον α&τθδς μεγάλως,- 
ώστε κατήντησε νά φεύγω σιν είς τά ορη, καί τά σπή-· 

λαιά-δί’ ασφάλειαν*
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Εΐς ΐοιαύτην κατάστασιν ευρισκόμενοι έβόησαν πρδς 
ιόν Κύριον έν μετανοίφ*  ό δέ Κύριος εστειλεν έλευθε- 
ρωτήν τόν Γεδεών. Ό Γεδεών ούτος ήτο νέος ’Ισραη
λίτης έκ καλής οικογένειας, άνδρέιος καί φοβούμενος 
τδν θεόν. Ένφ δέ ήλώνιζε μίαν ήμέραν, αίφνης έφάνη 
άγγελος Κυρίου καί είπε πρδς αύτόν, «Ύπαγε έν τή 
δυνάμει σου, ισχυρέ, καί θέλεις λυτρώσει τόν Ισραήλ, 
Δέν σέ αποστέλλω έγώ;»

■ 'Ο Γεδεών έθαυμαίε καί είπε, «Πώς θά λυτρώσω 
έγώ τδν ’Ισραήλ; 'Η οικογένεια μου εΐναι πτωχή, έγώ 
δέ 0 έλάχιστος είς τδν οϊκον τοΰ. πατρός μου.» Άλλ’ 
δ άγγελος ύπεσχέθη διά λόγων καί διά τινων σημείων, 
τά όποια έζήτησεν ό Γεδεών, δτι θέλει τδν βοηθήσε( 
καί ούτως έπείσθη νά πράξη όπως διετάττετο ύπ’ θύ
του*  καί

Πρώτη πραξις αύτοϋ ήτο νά κρημνίση τήν νύκτα 
τους βωμούς τοΰ Βάαλ, οί όποιοι ήσαν είς τήν πόλιν 
του. 'Οταν δέ οί κάτοικοι σηκωθέντες τδ πρωΐ εύρον 
αύτους σωρούς έρειπίων, έτρεξαν είς τδν Ίωάς, τόν 
πατέρα του Γεδεών, καί έζήτουν παρ’ αύτοϋ νά τοϊς Κυρίου καί τοϋ Γεδεών.» 
παραδώση τδν Γεδεών, διά νά τόν θανατώσουν. Άλλ’ Άφοΰ δέ ή διαταγή του Γεδεών έξετελέσθη, δ θεός 
6 Ίωάς άπεκρίθη είς αύτούς, λέγων, «Έάν ό Βάαλ άπετελείωσε τό έργον τής καταστροφής, στρέψας έκα- 
ήναι θεός, άς ύπερασπισθή τδν έαυτόν του, καί δς τι-. στον στρατιώτην κατά τοϋ πλησίον αύτοϋ*  τόσον έτύ- 
μωρήση τδν Γεδεών. η ; φλωσε δηλονότι τους Μαδιανίτας, ώστε ένόμιζον δ εΐς

Μετά τήν καταστροφήν τών βωμών τοϋ Βάαλ ό Γε-' τδν άλλον ώς έχθρυς, καί ούτως έφονεύοντο μεταξύ των 
δεών λαβών σάλπιγγα περιήρχετο τάς πόλεις καί έσάλ- έγεινε δέ τήν νύκτα έκείνην σφαγή μεγάλη, οί δέ ένα- 
πιζε καλών τους’Ισμαηλίτας είς εαυτόν. Είς τήν πρόσ- πολειφθέντες Μαοιανιται έφυγον είς τά ίδια άφήσαν- 
κλησίν του ταότην 30 χιλιάδες άνδρών ουνηθροίσθη- τες ολα όσα εΐχον, άκόμη δέ έ^ριπτον καί τά όπλα των, 

σαν πέριξ αύτοϋ καί μέ αύτοΰς έκίνησε νά πολεμήση διά νά μή τούς βαρύνουν είς τήν φυγήν. Τότε οί’Ισραη- 
τάς μυριάδας τών Μαδιανιτών, οί όποιοι έξήλθον νά λΐται, οί οποίοι ήσαν είς τά όρη, κατέβησαν καί επια- 
τιμωρήσουν τούς ’Ισμαηλίτας διά τήν ασέβειαν των είς σαν τους πόρους τοϋ ποταμού, διά τών οποίων έτρε- 
τδν θεόν των Βάαλ. Φθάσαντες δέ πλησίον αύτών, έ-: χον διά νά διέλθουν οί φεύγοντες, καί οΰτω συνέλα- 
στρατοπέδευσαν έπάνω είς τά ύψώματα, ένφ οί Μα- 
διανΐται ήσαν έσκηνωμένοι είς τήν πεδιάδα.

Τήν νύκτα ό Κύριος εΐπεν είς τύν Γεδεών, πρδς έ- 
νίσχυσιν τής πίστεώς του, νά λ.άβη τόν ύπηρέτην του 
καί νά πορευδη σιγά, σιγά είς τό στρατόπεδόν τών 
έχθρών, διά νά άκούση τί έλέγετο έκεΰ

ζΟ Γεδεών όπηκουσε καί είσελδών είς τδ στρατό- 
πεδον τών Μαδιανιτών μέ μόνον τδν ύπηρετην του, 
είσεχώρησε μέχρι τού κέντρου αύτοϋ Απαρατήρητος και 
έκεΐ ήκουσεν ένα τών Μαδιανιτών νά λεγη είς τδν σύν
τροφον αύτοϋ τδ έξης ονειρον*  «Ώνειρευθην,—εΐπεν δ 
στρατιώτης,—καί ιδού έν ψωμίον κρίθινον έκυλίσθη είς 
τδ στρατόπεδόν τοϋ Μαδιάμ μέ τόσην ορμήν, ώστε 
κτυπήσαν μίαν τών σκηνών τήν κατέρριψεν είς τήν 
γην.» «

‘0 συστρατιώτης του άκούσας τδ ονειρον τδ έξήγη- 
σεν οΰτω: «Τδ κρίθινον ψωμίον,—εΐπεν,—εΐναι ό Γε
δεών, καί αύτδς θά καταστρέψη τδ στράτευμα τοϋ

Μαδιάμ. διότι δ θεός έχει παραδώσει είς τήν χεΐρα 
αύτοϋ άπαν τδ στράτευμα τών Μαδιανιτών.» Ό Κύριο; 
επεμψε τδ δνειρον είς τδν ένα στρατιώτην, καί έσό- 
φισε τόν άλλον διά νά τδ έξηγήση ύρθώς καί ουτω νά 
ένι-ϊχυθή ή πίστις τοο Γεδεών.

Καί πραγματικώς εΐχεν ανάγκην μεγίστης πίστεως, 
διότι 6 θεός τδν διέταξε νά λάβη μεθ’ εαυτόν έξ όλων 
τών 30 χιλιάδων, οι όποιοι ύπήκουσαν είς τήν πρώτην 
του πρόσκλησιν, μόνον 300 άνδρας και μέ αύτούς νά 
πολεμήση τό άπειρον πλήθος τών Μαδιανιτών.

Πώς δέ νομίζετε, ίτι έπολέμησε τδν μέγαν έκεΐνον 
στρατόν; άφοΰ έπέστρεψεν, είς τδ στρατόπεδόν του, 
εδωκεν είς ίκαστον τών 300 παληκαριών του μίαν λά- 
γηνον, έντδς τής οποίας ήτο άνημμένη λαμπάς, τους 
άπέστειλε δέ γύρω τριγύρω είς τδ στρατόπεδόν του Μα
διάμ καί τούς διέταξεν, όταν οοθή παρ’ αύτοϋ τδ σύν
θημα, τδ όποιον ήτο, «Ή ρομφαία τοΰ Κυρίου καί 
τοϋ Γεδεών,» ευθύς νά σπα'σουν τάς λαγήν«ς των καί 
ν' ανακράξουν δλοι μέ μίαν φωνήν, & Η ρομφαία τοΰ

βον καί αύτούς, ώστε δέν άπέμεινε κανείς έξ όλου του 
μεγάλου έκείνου στρατού.

Ούτως ό θεός ήλευθέρωαε τούς ’Ισμαηλίτας άπδ 
τής τυραννίας τών Μαδιανιτών, διότι μετενόησαν καί 
έβόησαν μετά δακρύων πρδς Κύριον τδν θεόν αύτών.

Οε tqQ ανθρωπίνου βίου

Έμπροσθεν (αί, φίλοι, χεϊται τό μυστήριον τοΰ βίου, 

ίχι ώί άλληγορία, 
άλλά πλήρης ιστορία,

ίν εί-ζόνι παριστώσα τήν ζωήν παντός παιδιού.

Έξ αύτοϋ έσχηματίίύη τόσων τύπων ποικιλία, 

στράτευμα δύσμοιρων ίντων 
φδειρομίνων καί φθεφόντων, 

λίγεών ίοφών, άνδρείων, έγκρατών πλήθη μυρία.
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Δύο δρόμοι μας άνΰίγόΰν είς τό στάδιον τοΰ βίου,. 

6 μέν πλήρης εύτυχίας, 
δ δέ πάσηί δυστυχίας·

ή άρχή δέ άμφοτέρων έφ’ίνός κεϊται σήμείου.- 

Οί καρποί της εΐναι δόςν, έπιίττήμη. ααΐ σό^ίά,·. 
άνβηρά ζωή καί βώμη, 
στιδαραΐ' χεϊρες καί ώμοι, 

άνεσις- ότά γηρατΐΓα καί σϋνείδησΐς- γλυκεία.

Δυστυχής, δϊτις ίίά κόμη στΐν -Κατωφερή θν βήμα ί 
στήν κοιλάδα τού· κλαυθμ<5νος; 
ζωντανός θά έμόη μόνος, 

καί μετά ζωήμ άΐλ&ν πρόωρόν θά εδρη μνήμ®,-

’Ή νεότηί μαμαμμένη κάτισχνος καί1 φθισιώσα 
άτιμον παράγει άνδρα 
γέροντα αισχρόν είς πάντα,

καί τά έσχατό της είναι έπαιτεία φθειριώσ®.·

Ταύτην' άσπασδήτε πάντες τήν άδδν- έίΐ τήν- ζ-ώήν iaft 
σέΐς· οί πρασφ ιλεΐς- μόυ· νέοι, 
καί ώς άγγελοι ώραΐοι 

καθαρόν· τηρείτε σώμα,· κα&αράν «at τήν ψυχήν σας. 
‘ Α-.

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΙΝΩΝ.

(Συνέχείά· ίδε' προηγούμΐνον άριθμίν;)
Τά επόμενον τοότοό έν τη ζωή τόϊ Κινέζου- βπου- 

δαΐον γεγονός' είναι πρώτον μέν- ή κοορά της κεφαλής,·

3_

Οί δύο δρίμοι τοΰ ιίνβρωπίνο» βίου. *

*ΐ$ δδός αντη άρχίζέι άπδ των μαγκών τούς· λόγους,· 
προχωρεί στά κ-αφφενεϊα 
θέατρα καί · καπηλεία,

κί άπολήγει- στάί ληστείας, προδοσίας: κώ; τούς φόνους.

Τής- έτίρας: όσου βάσίς εΐν’ ή πατρική εστία, 
ασφαλώς’ πιριφρουροΰόα, 
καί πιστώς καθοδήγοΰσα

τής νείτητος, τδ βήμα στήν θρησκείαν tfrtl σχολειά.·-

* Οί άριθμοΐ άπό τοΰ 1' μέχρι τοΰ 5 δεικνύουν τήν δδδν 
τήί αρετής, τής? ίιγιίας, τής τιμής κάΐ τής ςύπορίϋς. 01 δέ 
άπό τοΰ β μέχρι τοΰ 9 τήν τήί κακίας» άσθενείας, ατιμίας 
:«d πτωχίας. 

γινόμενη, μετά ιίαρέλευσιν ένδς μηνδς άπδ της γεννή- 
σεως, Κοιί τότ ανίκανος νά έκλέΕη αίσίαν ήμέραν διά 
τήν γέννηδίν τοό,· δ Κινέζας βοη θυόμενος' όπδ τοΰ η
μερολογίου δόναται· νά έκλέίη τοιαότην πρδς? χουράν 
του καί έκλέγει πάντοτε: ίσον τδ δυνατόν· πλησιεστέραν 
είς τδ τέλος τόδ· μηνάς.· Κατά τήν διάρκειαν τής πρά- 
ίεως ταότης τίθεται περί τδν τράχηλον τοΰ βρέφους 
μακράν μετάξινο ν νήμα,- είί σημεΐον μακροζωίας. Κατά 
τδν- χρόνον τούτον άκριβώς τίθενται καί τά περί τόν 
τράχηλον- τών παιδων τόσον συχνώς άπαντώμενα πε
ριδέραια.: 'Υποτίθεται δ’ δτι ταΰτα κέκτηνται μαγικήν- 
ένέργειαν,· καί ώς έκ τούτου ουδέποτε μέχρι τοΰ-έςη. 
κοστοΰ έτους τής ήλικίας αποβάλλονται.·

Παρά τοΐς πτωχρΐς τδ· περιδέραιο» άναπληροΚταΐ· ύτώ· 
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μετάξινου, τοΰ όποιου τήν αξίαν καταβάλλουν φίλοι, καί, 
έπειδή ύποτιθεται, δτι εκατόν οίζογένειαι βυντρέχουν 
είς τήν αγοράν αύτοΰ, άνομάσθη «εκατόμβη τοΰ νή
ματος.» Συνήθως μεταχειρίζονται τοΰτο γονείς άπολέ- 
σαντεί πλείστα τέκνα, χαί εϊλιχρινώς έπιδυροΰντες νά 
διασώσωσι τήν ζωήν τοϋ έπιζώντος. Εορτή τις τελεί
ται επίσης χαί πρδς τιμήν τοΰ Θεοΰ της ήσυχιας.

Ή κατόπιν τελούμενη μεγάλη έορτή έν τη βρεφική 
ήλιχίφ εΐναι ή πρώτη γενέθλιας ήμερα, Αί έπί τουτφ 
τελεταΐ, έννοειται, ποιχίλλοοδιν είς τάς διαφόρυς έπαρ- 
χι'ας. Έν Χάνκ-τσούχ ή έορτή τελείται μετά μεγάλης; 
ζωηρότητας. Μιχρογραφιπά έργαλεϊα, άνήκοντα είς τάς 
τέσσαρας τάξεις τών λογιών, τών εργατών, τών τεχνι
τών χαί τών έμπορων, τίθενται έπί τραπέζης προ τοΰ 
βρέφους,’καί δ,τι πρώτον τοΰτο πιάση, Υποτίθεται δτι 
υποδεικνύει τδ στάδιον οπερ έν τφ μετέπειτα βίφ πρό- 

κείταΐ νά άχυλουθήση. Έάν π. χ. λάβη γραφίδα, «η- „ OtgXix. Τά βιβλία είναι άποθήκαε «σφαλείς, αί δ-
μαίνει δτι φυσικά έχει χλίσιν πρός τό γράφειν' έάν ά- ποϊαι οόνανται μέν να λησμονηθούν ή νά παραμεληθοΰν πρός 
ροτρον, &ά γιίνη πιθανώς γεωργός. Ή Ιορτή αΰτη | *“φΰν, άλλ’ δταν πάλιν άνοιχθοΰν πάλιν μεταδίδουν τήν διδα-

' σκαλίαν των. Όσα Αποταμιεύονται είς τήν μνήμην, ατας έξελ- 
θοντα, δεν Επανέρχονται πλέον. Ή έγγραφος μάθησις εΐναι φω- 
στηρ, οστις, άφοΰ διέλβη τό άποκρύπτον αύτόν σύννεφου, λάμ
πει έκνέου είς τήν ίδιαν αύτοΰ θέσιν. Ή παράδοσις άπ’ Ε
ναντίας μετέωρον, τό όποιον άφοΰ άπαξ πέση, δένδόναται 
πλέον νά μεταναφθή.

συνήθως συνοδεύεται υπό άλλης πρός τιμήν τών προ
γονικών πνευμάτων, καί έάν τδ τέκνον δέν έχη καλώς, 
μικρά τις ποσότης δρύζης τίθεται έπι τής κεφαλής αυ
τού, άναγινωβκομένων συγχρόνως 1π αυτής διαφόρων 
παρακλήσεων*  ή όρυζα θεωρούμενη άς καλόν τι, Υπο
τίθεται οτι ματαιόΐ τάς έπϊ τοϊ παιδός έν τή στιγμή 
έκείνη ένεργουμένας κακάς έπιδράσεις. Είς τάς κρίσι
μους ήλιχίας τών τριών, έξ, καί έννέα έτών, προσ
καλούνται οί Ιερείς δπως ψάλωσι προσευχάς*  Οϋτοι δέ 
διερχόμενοι κάμνοοβι τοδς όποιους φέρουσι μεθ’ έαυτών 
«λέκτορας νά κάμνωσιν ίπτά πηδήματα διά πίθου ά
νευ πυθμένος, καί τότε εΐναι βέβαιον δτι τδ τέκνον θέ
λει διέλθει ασφαλώς οι’ δλων τών κινδύνων τής νη- 
πιότητος! Λέγεται δτι πέντε έπί δέκα οίκόγένειαι πι- 
βτεόοοσιν είς τήν τών δεισιδαιμόνων ‘τούτων τελετών 
ένέργειαν, καΐ δτι έκαστη τοιαΰτη ιεροτελεστία Υπο
φέρει είς τοδς ίερείς ικανόν κέρδος. Έάν τούτο έχη- 
ται άληθείας, ή τών άλεκτόρων αβχησις πρέπει νά ήναι 
λίαν προσοδοφόρος έν Κίνα,

Έάν έπέλθη τις ασθένεια, προστρέχουβιν είς τά εί
δωλα, δπως έξαιτήσωνται τήν αρωγήν αύτών*  ριπτον- 
τες δέ κλήρους έχφέρουσιν εδχάς καΐ οδχΐ σπανίως 
πρόσωπά τινα κηροττοοσιν εαυτούς ένόχους έπί παρου- 
σίφ τών θεών καΐ Υπόσχονται νά φέρωσι τά έρυθρά 
ενδύματα τοο έγκληματίου καί τρις έντδς τριών έτών
νά έχωσιν δπισθάγκωνα δεμένσς τάς χεψας.

(’Ακολουθεί)

— * Η ’ Αγγλοι εχε ι τέασαρα Πο νεπ ιστήμια—' ΗΓαλλίαί-5— 
Η Γερμανία 22—>Μία οε μόνη Πολιτεία τών Ηνωμένων Πολι
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TZOIKLIJk^.

Κΐν&ζθ£ χονρεΐφ. Οί κουρεΐςείς τις πόλεις τής 
Κίνας περιέρχονται τάς ΐόοΰί σημαϊνοντες κώοωναί, διά νά 
εΰρουν άνθρώπους νά ξυρίσουν. Φέρουν μαζύ των σπαμνίον. 
χειρομακτρα, λεκάνην καί άγριον τι περιέχον πΰρ. "Όταν οέ 
τις καλέβη αυτούς, τρέχουν πρός αύτόν, κοϊ άφοΰ θέσουν το 
βκαμνίον των είς μέρος κατάλληλον παρά τήν λδόν, ξυρίζουν 
τήν κεφαλήν, διότι οί Κινέζοι δπως καϊ οί Τούρκοι ξυρίζουν 
όλοι τήν κεφαλήν έκτος τής κορυφής, καθαρίζουν τά αύτία, 

■ ισάζουν τά δφρύδια, καϊ μέ βούρτσαν καθαρίζουν τοΰς ώμους*  
όλα δέ ταΰτα κάμνουν διά μίαν έξάράν 1 Μετά τοΰτο, συ ναθροί- 

' ζουν πάλιν τά πράγματά των, καί Εξακολουθούν κτυποΰντες 
τόν κωδωνίσκον των περιερχόμενοι τάς δδούς.

| — ISvOujXOif, δτι ακούονται δία λέγεις, βλέπονται
ι δία πράττεις καί καταγράφονται είς τά βιβλία τοΰ ύπερτάτου 
| Κριτοΰ ολοι οί διαλογισμοί, λόγοι καϊ πράξεις σου, καϊ πρϊν 
προδής είς κανένα άπό ταΰτα, βκέπτου.

Οί^λέχ. Τά βιδλία εΐναι άποθήκαι ασφαλείς, αί ό-

— Μέ τρεϊφ είναι Ανάγκη νά είρηνεύη πάντοτε δ άν
θρωπος,—μέ τήν γυναίκα του, τήν κοιλίαν του καϊ τήν συνεί- 
δησίν του.

— Είς τήν νήσον ’Ισλανδίαν, ήτις, ώς γνωστόν, κεΐται είς 
τά βόρεια μέρη τήςΕΰρώπης, καϊ Ανήκει είς τήν Δανίαν, όϊε- 
ροκήρυξ Εχει το δικαίωμα νά έμποδίζη οΐονδήποτε γάμον, δ
ταν ή γυνή δέν γνωρίζη ν’ άναγινώσκη ! ■

— Άρταξέρξης δ Μνήμων άναγκασθείς ποτέ νά 
φάγη κρίθινου άρτον μετά ξηρών σύκων καϊ νά πίη ΰδωρ, έξε- 
φώνησεν, «Οποίαν ήϊονήν έχασα μέχρι τοΰδε ένεκα τής τρυ- 
φηλότητός μου!

— Ό Ιά'ϋ,οος έριοτηθεϊς τί έμαθε πρώτον; Άπε- 
κρίθη, «τήν Αλήθειαν.» Καϊ δ Ούα'σιγκτων δέ έχρεώστει 
πιθανώς το μεγαλείόν του είς τήν αρετήν ταύτην, τήν όποιαν 
ή μήτηρ του ένεφύτευίε καϊ έκαλλάργηίεν ΐίί τήν νεανικήν 
καϊ παιδικήν καρδίαν του.

— Ή μιαρά Πολιτεία τής Μασσακκουσσέττης άρώμοΰσα 
περί τό 1 έκατομμύρ. Φυχών, δαπανφ κατ’έτος περϊτάς 
42, ϊραχ. δι’ έκαστον τών μαθητών τών φυιτώντων είς τά 
προκαταρκτικά σχολεία της. Ή Πολιτεία αΰτη μετά τών πέν
τε άλλων τών άποτελουσών τήν λεγομένην «Νέαν Αγγλίαν» 
κατέχει τήν πρώτην θέσιν είς τόν κοσμ.ον ώς πρός τήν Έκ- 
παίδευσιν. ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Μέ τ! παρομοιάζεται ή πλεονεξία έν τγ Γραφή;
2. Ποια ήσαν τά τρία κύρια έλαττώματα τών Φαρισαίων;
3. Τί διέκρινε τούς Σαδουκαίους από τούς λοιπούς Ίουδαώς;


