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Ο ΚΑΛΛ1ΣΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

Είς έν τών προηγουμένων φύλλων τη; εφημ. τών 
Παίδων έδημοβιεόσαμέν τήν εικόνα τοΰ όρους βλάγχ, 
τοΰ υψηλότατου όρου'; έν Ευρώπη. Οί θέλοντας ν’ ά- 
ναβώσι τδ δρο:; τοΰτο εχουσι πάντοτε άνάγΧην ο
δηγού· διότι ύπαρχου σιν άπειροι επικίνδυνοι δέσεί; 
ώστε οΰδεί; τολμφ νά τδ άναβή μόνο;, Ό όδηγδ; 
γνωρίζει ποΰ τδ μονοπάτιον εΐναι ασφαλές καί δια 
τοΰτο οί πέριηγηταϊ έπιζητοΰόι τήν συνοδείαν κάί Γ- 
δηγίαν του.

Ήτο καιρό; χάτά τδν οποϊόν όλόκλήρο; ή χώρα 
τη; νεά; Αγγλία; έν ’Αμερική ήτο σκεπασμένη με 
πυκνά δάση Χαι δρόμοι δεν υπήρχαν. Οί πρώτοι 
Εόρωπαϊοι άποικοι έπομένως, όταν ήθελαν νά υπά
γω σιν άπδ τόπου εί; τόπον, έμίσθωναν ένα άπδ του; 
εντοπίους,—τοΰ; αγρίου'; κά τοίχους τή; χώρα;', διά νά 
του; συνοδεύση καί του; όδηγήση διά τών προαιώ
νιων εκείνων δρυμώνών διότι οί αυτόχθονε; ’ Αμερι
κανοί ήσαν γυμνασμένοι και έγνώριζαν καλώ; όλα τά 
μονοπάτια καί βλάς τά; ατραπού;, ’ώστε ήδύναντο 
νά μεταβαίνωσιν από τόπου εί; τόπον χώρι; δυσκολίας.

Ό Μω'ύσή;, χαθώ; ενθυμούνται οσοι άνέγνωσαν 
τήν Παλαιόν Διαθήκην (βιολίον τη; Έςόδου), ήτον ά 
όδηγδ; τών Εβραίων εί; τήν έρημον 40 έτη, Ή 
Νεφέλη ήτον δ οδηγό; τοΰ Μωΰσέως χάι ό άστήρ τή; 
Βηθλεέμ ό όδηγδ; τών μάγων, οίτινε; ήλθον άπδ τήν 
ανατολήν "νά προσχυνήσώσι τδν μικρόν Ίησοΰν.

"Οτάν τι; δεν ήνάι εί; τήν εόθεΐαν όδδν, ή δεν ή. 
ίεόρη ποΰ αυτή κεΐται, ή ήναι εις κίνδυνον νά τήν 
χάση, μάλιστα εί; μέρη, τά όποΐα δέν εΐναι ασφαλή, 
τότε έχει άνάγχην οδηγού — εχει χρείαν άνθρώπου j 

νά του δείζη τήν αληθινήν οδόν χαϊ νά τδν όδηγήση 
εί; αυτήν.

Ό σκοπό; τών ίλιγων, τά όποια μέλλουσι νά γρα- 
φήώσιν ενταύθα, εΐναι νά διευθύνη τδν νουν τών παι
διών εί; τδν κάλλοτον χαί άσφαλέυτατον οδηγόν διά 
τοιάΰτα άπειρα καί αθώα οντα,—τδν Τησοΰν Χριστόν.

‘Ο Χριστό; ώιαται παρά τήν όδδν, ή οποία φέρει 
πρδ; τον ουρανοί χαί υπόσχεται νά όδηγήση δλα τά 
παιδία άσφαλώ; καθ’ ολην τήν ζωήν των, εω; ου 
φΰάσωσιν εΐ; τδ τέλος τοΰ δρόμου κάΐ είσέλθωσι διά 
τών πυλών εί; τήν πόλιν.

ήΟΪΟϊ· Ε’ΙΔΟΪΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ;

ΟΕ μικροί άναγνώσται δεν πρέπει νά νομίσουν, οτ·, 
0 λόγο; έοώ εΐναι περί οδηγού, ό όποιο; δά τά έκ- 
βάλη άπδ κάνεν δάσος, άν τύχη ποτέ νά πλανηθώσιν 
εί; αίιτδ, οΰτε θά τά καταβιβάσή άπδ άποχρημνον 
βράχον, εί; τδν όποιον πιθανόν νά σχαλώσωτιν, ούτε 
θά τά έπαναγάγη εί; τήν δημοσιάν, άν ποτέ συμ- 
βή νά παραορομήάωόιν άπ* άύτήν. Ό Ίήσοΰ; 
Χριστό;,— 0 καλό;’ χαι ασφαλής οΰτΰ; οδηγό; τών 
μικρών παιδιών, δέν υπόσχεται τοιάΰτα πράγματα· μο
λονότι χαί τάΰτά δόχατάι νά κάμη, έάν γείνη χρεία. 
‘Ο Χριϊτδ; θέλει νά λαβή τά παιδία δπδ τήν φροντί
δά του χαΐνά τάχάμή νά τδν ακολουθούν, διότι κιν
δυνεύουν καθ’ Ικΐίστην νά άμαρτήσουν και πραγμα- 
τικώ; έί; πολλά μικράΰ ηλικίαν αρχίζουν νά άμαρ- 
τάνώσιν.

Ή αμαρτία εΐναι τόσον κακόν πράγμα εί; τοΰ; Ο
φθαλμού; τοί θεοϋ, ώστε δέν δόναται νά υποφέρη 
βλέπων αυτά εί; τοιοΰτον κίνδυνον, χωρίς νά £ώση 
εί; αυτά χεΐρα βοήθεια; διά νά τά έλευθερώση άπ’
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αδτόν,
νόν.
περί του οπαίου θέλομεν λαλήσ^ι
έχει πολλά ενάρετα παιδία μις συνοδοιπόρου;
ρευόμενα μέ αυ,τον είς τά οικήματα του, έν, ούρμνιίή

όδηγών αυτά διά τη; χειρόί προ; τδν ούρα- 
Οΰςο; εΕαι ό δρόμο; χαί τοιοΰτο; ό οδηγό;, 

οδηγό;, οσ;ι;
πο- 

ΤΑ Μ,ΟΣΧΟΚΑΡΠΜ·.

Εί; τά; νήσσυ; Μρλ.οόχας, πλησίον τή; Τάδαίί ύπδ 
τδν ισημερινόν, παράγονται άφθονα άρώματα, μο· 
σχοχάρπια (τά χοινώ; [ΐη^οζάρφια ή χαραοφύλ^ια^ 
w/l'h'iM. μοσχοχάρυα, ζτγγιδερι;, πεπέριον, καφέ;, 
ζαχ/αοοχάλαμ.ο'.. προ; τούτοι; ΰέχαί ύρύζιον. οπώραι 
χαί άλλα. Αί νήσοι αΰται άνεχαλύφΟησαν έν έτει 1511 
ύπδ τών Πρρταγάλλων, σήμερον δέ άνήχουσιν αί· μεν 
εί; τήν'Ολλανδίαν, οί δε εί; σουλτάνος άνεζαρτή-

δεΰτερον χατά ίούλίον, ή-ot χατά τά.δύο περίπου ή- 
λιοστάσια. οτε εί; τά; χώρα; εκείνα; είναι μάλλον 
βυγχερασμένος ό άήρ· άλλα χατά τό χειμερινόν ήλιο- 
στάσιον,, το μόσχοχάρπιον.. είναι. Οερμόιερον, επειδή 
τότε ό ήλιος εόρίσχεται έχει εί;, το χμτα^όροφον ση· 

■ μειόν του. ήτοι είς τδ, ζενίθ.. 'Όσάχ·; τα έτος εΐναι 
ΐίερμόν χαί άνυδρον, εί; έχάστην τών. νήσων συνβγον- 

ΐ ται 300- ή 400 (μετράν τών, τόπων έχεί-
νων)· όλων δέ τών Μρλουχών, ή συγκομιδή άποιεέ- 
pej 400,000·. λιτρών μα σχ οχ άρτια.

Η, μασχοχαρπέχ συνήθως βή.ασ.τάνει αυτοφυής είς 
τά δρεινά μέρη, χαί μέχρι τινάς έφρονεΐτο δτι μετα- 
φυτευομένη είς τά πεδινά έςηοαίνετο, άλλ’ οί 'Ολ* 
λανδοί,έδοχίμασαν άχολούθως, χαί είδαν- οτι μεταφυ
τεύεται χαί προκύπτει έςαίρετα χαί είς τά πεδινά. 
Έφρονεϊτο προ; τούτοι;, δ,ι μόνον εί; τά; πέντε νή
σου;, τάς χυρίω; Μολοΰχας ονομαζόμενα;, έφόετο ή 

; μοσχ.αχαρπέα, έπειτα όμως. εόρέ(1η.χαι είς· πολλά; άλ
λα; τών πέρώ. εί; τά; όποια; έςετάθη τών Μολουχών 
τδ όνομα· ώστε σήμερον άποχαλοΰνται ουτω χαί αί 
μεταξύ τών Φιλιππινών χαί τή; Ίά5α;. θέλοντε; οί 
'Ολλανδοί νά χαρπώνται α&τοΐ μόνοι τό· έμπόριον τοΰ 
προϊόντος τούτου, έπρ ο σπάθη σαν νά κα-ταστρέψωσι 
διά τή; βίας ή τής π αν η ο ία; δλας τά; μοσχοχαρπίας 
οααι εύρίσχοντο έ;ο>. τών κτήσεων των, άλλά δεν το 
κατόρθωσαν. Οΰτοι μετεφύτευσαν αϋτάς-προσέτι χαϊ· 
εί; τάς ινδικά; αποικίας των αλλ ά λέγεται οτι τών 
οΰτω μετατοπισμένων ό καρπός εΐναι υποδεέστερος.

Τά φύλλα, ά φλοιό; χαί τδ.ζάλον.αυτό τοΰ δένδοου 
εχουσιν. οσμήν έπίσ.η; δυνατήν ώ; χαί-ό καρπός, χα
θώ; χαί γεΰσιν. Έάν ό.καρπό; δεν συγχομισθή άχοι- 
δώ; εί; τήν έυραν του, παχΰνεται χαί οχληρό mat 
τόμον, ώ,στε,μόναν ό φλοιός. του μένει χρήσιμος,

"Εκαστο; τών.κατοίκων χέκτη,ται ολίγα; τινάς μο- 
σχοχαρπέας, τά;.·όποία; έπιτηρεΐ μόνο;, χαί συνάγει 
τόν. καρπόν χωρίς ποσώς νά- τά; χαλλιεργή Είς έ- 
χάστην δέ νήσον,δίδεται είς τά μοσχοχάρπια άλλο 
όνομα· είς τήν Ταδάρην καλούνται γομυϋ, εί; τήν 
Σαραγγάνην ποχχαήκχίάν, άλλα/οδ δέ /ιάχχε (chia- 
nclie). κτλ, (Μυρία Όσα)

Κλάοο; ΑΙοοχοχνρπία;.

του;- διατηρ.οΰσιν όμως είσέτι.χαι οί; Πορτογάλλω 
αμτόθι πτήσεις τινα';.

: 'II μοσχοχαρπέα είναι, μύγα δενδρύλλιον άειθα-
:· λέτ, του οποίου δ κορμός εκτείνεται μέ/pt;, ανθαω- 

πίνη; σαφούς, λαμβάνουσι δέ οί κλώνε; τότε α/ή· 
■: μα πυραμιδοειδές, καί τά μέν, φύλλα,του. όμοιάζουσ(
; τάιτής. δςόφνηί, τά δέ άν&η του εΐναι ροδόχροα, καί- 

ο φλοιότφου έλαιόχρους. Περίεργον εΐναι.ότι τό δέν- 
δρον τοΰτο δίδε; πλ.είονα καρπόν εκ.τοΰ ένό;·-μέρους-ή, 

. έκ τοΰ άλλου, χατά του; καιρούς· καί κατ’ άρχάς.μέν 
ό καρπό; του εΐνα·, λευκός, άλλα καθόσον ωριμάζει, ύ ■ 
ποχο.χκινιζει, κα;. ζη,ραινόμενος καθίσταται υπόμαυ, 
ρα;,—τα μοσχοκάρπχον. Αί; τοΰ ένιαυτοΰ.γίνεται ί/ 
συγκομιδή του, πρώτον κατά τά.Χριστούγεννα, χ«ί 

λ

ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΠΑΙΓιΧΊΑΙΑ.

Καθ’ΰλον τλνχόσμοντά παιδία έχουσι. τήν αΰτήν 
■άγάπην προί τβκ παιγνίδια. χαί δικαίως’ άλλά τδ πε
ρίεργον είναι,, δτι συχνά άπαντώμεν τά-.αύ-τά παιδικά 

.·: παιγνίδια, ε.ίς, διαφόρου; χώρα;. ,
Ίοούμία,: εικονογραφία παριστώσα Κινέζον, ζαπνί- 

ζοντ α, τήμ καπνοσύ ρ: γγά τ ο υ, κ αί δ ι ά κλω στ ώ ν ή συ ρ ·

TOT-—.. . · -JJ--- Α.
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μάτων διευθύνοντα τάς κινήσεις τών χουχλών, τάς 
όποιας εχει έστημένας έπί τίνος κιβωτίου. Ίοσου- 
τον έπιπήοειοι εΐ; τοΰτο είναι· οί άνθρωποι ούςοι, ώστε 
ό θεατής θαυμάζει τήν ταχύτητα, τό εϋστροφον καί 
τδ κανονικόν των χρήσεων, τών, άύύχων τούτων άθυρ.· 
μάτων.

Τδ παιγνιδιού τοΰτο,. τό όποιον παρά τοΐ; Κινέζοι; 
είναι τόσον άθιβον καί τοΐ,· παρέχει· πολλήν. καί άΟώαν 
διασκέδασιν, μεταφερθέν είς τήν Εδρώπην έξέπεσεν 
εΐί εν άπδ τά ά.χρειέστατα χαί έςαχρειωτικώτατα.—- 
τδν λεγόμενον ίκμαχγιάζήν,. οστι; έν,ταΰθα έν Άθή- 
vati κατήντησε πηγή κακοήθους εύχαριστήσοωςκαι 
έςαχρειώσεω; είς πολλά τών. π.αιδίω,ν χα,ί νεανίσκων.

σΕταρον. τών, άγαπητών. πα,ιγνιδι’ων ρετα-τυ. τών 
παιδιών τή; Κίνας είναι και οί’· παρ’ ήμΐν λεγάμενοι 
άετοϊ, εί; τήν κατασκευήν καιΰήιυσιν τών οποίων οΐ 
παιδε; δεικνύου.σι μεγάλην έπεδεξιότη τα καί κατα- 
βάλλου,συ πολΰν κόπον καί τέχνην. ’Έγίοτε βλέπει 

! τις παμπληθείς άετοΰ; παντός; χρώματος καϊ ποικί
λων. υ ο μισών. Έδώ εί; τήν 'Έήλαδα άλα τά παιδία. 
κατασχευάζουσι τοΰ; αετούς, των, κατά τδν αυτόν τρό
πον άλλ’Όι.Κινεζόπαιδες, οΐΐινε-ς αγαπούν πολύ' τήν 
ποικιλίαν, εΐ; ολα τά πράγματα, κα.τασκουάζουσιν δ- 
καυτοί, τδν αετόν του κατά τήν ορεξίν του. Οΰτω δέ 
βλέπει τι; πολλάκι; Ιπταμένου; εί; τδν άέρα. πολυ
πληθείς άε.τοΰ; διαφόρων χρωμάτων, καί, διαφόρων 
μορφών,,ώ; λ.χ. πτηνών, ιχθύων, κτηνών,.πλοίων κλπ.

’Ενταύθα είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ βασιλείου μα;, 
ύπδ τά ομματα τής αστυνομία;, οίπαΐδε; διασζ,εδά- 
ζουμί διά πετροπόλεμων, οδοποιοί παλλάκι; άπέβη- 
σαν θανατηφόροι εί; πολλά·, δύστυχή παιδιά·· άλλ’ είς 
τήν Κίναν, ΰπου ό Χριστιανισμός δέν γνωρίζεται,, τά 
παιδία προτιμώσι νά διασκεοάζωσι με τους άετοάΐ 

των, καί έςερχόμενα τών πόλεων ή χωρίων αγωνί
ζονται πώ; νά κα,τορθώσωσι νά φέρη έκαστον τδν 
ά’.τόν του ύπδ. τδν άετδν τοΰ γείτονό; του καί οΰτω 
νά τδν σύοη πρδ; εαυτόν,. ‘Ο δ’ έπιτυχών τοΰτο 
λαμβάνει τδν, άετδν. εκείνου.

’Επειδή δέ ό, λόγος. ένταΰθα περί τών παιοίων τή; 
Κίνα;,, δέν δύναμαι νά τελειώσω χωρίς νά προσθέσω, 
οτι ταΰτα άν καί αμαθή, καί άνατρεφόμενα εΐ; τήν εί- 
δ.ωλολα,τρεία,ν προσφέρουσι» όμως μέγα σέβα; εί; 
τους γονείς των- καί τοΰ; ύπακμύουσι καπά πάντα.

«Τιμά τδν πατέρα σου και τήν μητέρα σου, ινα γεί- 
νη; μακροχρόνιο; έπί τ-ής· γης τήν όποιαν Κύριος ό 
θεός σ.ου,σ.οί δώει.Β, (’Εντολή Πέμπτη.),

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΑΙΚΗΣΙΣ;
(Λά ίφ., τδ& Παίδων.)

’Αφρικανό; τις άρχηγδς φιλονεικήοας ποτέ πρδς 
οίλλον άρχηγδν τδν έκτόπήσεν ουτος δέ οργισθεί; ώ- 
μοσεν, οτι ήθελε τδν έκδικηβή,. Ημέραν τινα λοιπόν, 
ό χτυπηθείς άπαντήσας χαθ’ όοδν τδ χορα'σιον έκεί- 
νου, οστις τδν εΐχε χτυπήσει, ίσυρεν αύτδ εί; τήν χα- 
λύβην του κμί άπέκοψε τάς χεΐρά.ς του, λέγων, «.τώρα 
είμαι ικανοποιημένος.»

Μετά παρελεοσιν καιρού,-, ό πατήρ, τοΰ.δυστυχούς 
τουτου κορασιού,, άχροαζάμενος τοΰ. κηρύγματος τοΰ 
Ευαγγελίου Ιπείσθη είς. τήν Αλήθειαν αύτοΰ-καί άφή- 
σας τήν είδωλο λατρείαν εγεινε Χριστιανός, χαί έχτοτε 
ήρχισε ν’άνατρέφη τήν οικογένειαν.·του εδαγγελικώς 
πολλάκις άναγινώσκων εΐ; τά τέκνα του δ,τι λέγει ό 
Ιησούς Χρισ.τό; περί αγάπη;, «’Αγαπάτε τους έχ- 
θρούς σας, εδλογεΐτε έχείνου.;, οΰτινε; σά; καταρώνται, 
ευεργετείτε εκείνους, οΐτινο; σας μισοΰοι, χαί π,ροσεύ- 
χεσθ& υπέρ έχείνων οιτινες σάς βλάπτουσι χαί σά; 
χμτατρέχουσι ». (Ματθ. έ, 44).

Έπί. τέλοο; άπε'θανεν. ό πατήρ, ή δέ ήκρωτηρια- 
σμένη· χάρη εζη διάγουσα βίον χριστιανικόν.. Ό-μαΰ. 
ρος έ-κεϊνοί όμως, δστις εΐχεν άποχόψει τάς. χειρ ας 
Pi.?’ κατήντησεν εί< τόσην πτωχεία?,, ώστε 
περιφερόμενος άπδ Ούρα; ε.ΐς θύραν έζήτει, έλεηαοσύ- 
νην. Ημέραν δέτιν«,. εκρουσ.ε χαί τήν θύ'ραν τής οι
κίας οπού εζη ή χρτστιανή.κόρη, χμ'ι έζήτησεν δλίγον 
άρτον. Αυτή δέ γνωρίσασα. αυτόν, έκρυψο τάς χεΐ- 
ρά; της. κμΐ· προσέταςε. νά τιμ δώσωσρ ποτήριον γά.- 
λακτος και τεμάχιον άρτου,. Ά,φοΰ δέ έκεΐνο; εΐχε>> 
ήδη φάγει, τότε εδειξε, προς-αύτδν τάς χ.εΐράς τη; λέ- 
γουσα · και έγώ, τώρα, είμαι ικανοποιημένη! ■

Μέγας όπήρξεν ό.τρόμος καί ή έκπληπ; τοΰ,.δι»τ 
τυχοΰ; έχείνου.μαύρου, άλλ’ ή- κόρη αυτή, λαόοίσα 
άφορμήν,έκ,τής περιστάσεως.-ταύτη; ήρχισε^ νά' όμιλή
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προς αΰτδν πέρι τοΰ Κυρίου ήμών Ίησου Χρϊστοΰ 
καί περί τής αγάπης αύτοΰ, προσπαθούσα νά φερή 
και άίτδν είς μετάνοιαν -καί Χριστιανικήν πίστιν καί 
ουτω νά ΐον σώση έκ τής άμαρτιας καί τοΰ θανάτου.

'Ωραΐον παράδειγμά τής έφαρμόγής τοΰ Ε'ΰάγγε- 
λιου δεικνύει προς ήμάϊ ή κόρη αΰτη! "Ας προσπα
θήσω μ εν λοιπόν, αγαπητοί μου άναγνώόταφ έκαστος 
τδ κάθ’ εαυτόν να μιμηθώμεν αυτήν καί νά έκδικώμέν 
εαυτούς άγαθοποιοΰντές τούς κακώς πρός ήμας διά- 
κειμένους, κάί έλπίζω, οτί Οίλομεν αΐσθάνεσθαι ε
αυτούς ευτυχείς.

ΟίΠΓΡΟΛΑΤΡαΙ
Οί Πιίρδλάτράι, λαός καταγόμενος έί τών βρχάίών 

Περσών, καί μόλις σήμερον σϋμπόσοόμενος είς 100 
χιλιάδάς ψυχών, είναι δίεσκορπισμένοι είς τίνα μέρη 
τής Περσίας καΐ Ινδικής- καί είς μεν τήν Περσίάν οί 
πλεΐστοι Καταικοΰσί παρά τον περσικήν Κόλπον και εις 
τήν ’Ερήμην Κιρμανίαν, μάλιστα δέ έν τάΐς έπάρχίαις 
Γέζ καί Κιρμάν είς δε τήΐ> Ινδικήν, πάρα γόν Ινδόν 
ποταμόν κάΐ έν τή έπαρχίά Γίουξεράτη, τινές δέ κάί 
έν τή Σοϋράτχι, έμπορικωτάτήπόλέι.

Ό λαός οδτος έςώλοθρΐύθη δπδ -ιών Μώάμεθάνών, 
μισοόντων αΰτούς, ώς άλλοτε ποτέ όι Χριστιανοί τους 
Εβραίους. Είς τήν ‘Ινδικήν όΐ Πίιμόλάτράι καλούνται 
Π α ρ σ ε ΐ ς, έκ τοΰ άρχάίου δίόματος Π έ ρ σ ά ι, 
άλλ’ ειί τήν Περσίαν λάλοΰντάι Κ ε υ ρ ά ν; ή Κ ε ΰ- 
ρ ο ι (Cuebres όπό τών Φράγκων), ονομα πάράγόμε- 
νον έκ τής αραβικής λέςέως κα ί> p, άημάΐνον άπιστοί 
ή εθνικός- είναι δέ αυτό τούτο τδ ύπδ τών Τούρκων 
προφερόμενον κ t α ο υρ, και διδομενον εις πάντα μή 

μυσυλμάνον. Άλλ’οί Πέρσάι καλοΰσι τους Πυρολάτρα; 
καί Ά τ έ ;·π έ ρ έ σ τ, ταυτόσημον τοΰ πυρολάτρης.

Οί Πορολάτράι δέν έινάι εόειδεΐς, ουδέ λευκοί όσον 
οί άλλοι Πέρσαι, οί τδν Μωάμεθ λατρεόοντες- εύρω
στοι όμως και κάλοΰ άνάϊτήμάτος. At γυναίκες των 
έχουσί τήν όψιν έλάιόχρόυν κάι ήμαορώμένην, οπερ 
ιϊως προέρχεται έκ τής πενίας αυτών, διότι οι χαρα
κτήρες τοΰ προσώπου των είναι αρκούντως καλοί. Οί 
άκυρες φέρϋυσι γένέιον άαι μακράν κόμην, βραχύ τί 
καί στενόν έσωκάρδιον, καί σκούφον τινα έ; ερίου Is· 
πτοΰ, εχοντος τό σχή μά τοΰ ευρώπαΐκου πίλου. * * Siς 
έπι τδ πολύ δέ τό χρώμά τής έόδυμάσίας τών είναι 
φαιδν, ή ώς τδ τόΰ Εηροΰ φύλλου'. Ίων γυναικών ή , 
στολή αμοιρέι χάριτος. Οσον οί Πέρσατ, άνδρες τΐ 
καί γυναίκες-, φαίνονται φιλόκαλοι κάι καθάριοι περί 
το ενδΰεσ&αι, τόσον οί Πυρολάτραι άμελοΰσί τήν τε 
χάριν και τήν καθαριότητα. Έν γένέί ή ένδυμάσία 
τών Πυρολατρών παρεμφερει πολύ προς τήν τών‘Α
ραβών.

ΕΙΔ0Π01ΗΣΙΕ. Ειδοποιούνται πάνττς st cuvSpo- 
μηταί καί ίνταποκριταί τής Έφ. τών Παιίων; ότι τοΰ λοι- 
■ηοΰ θίλοββιν άΐταποκρίνεΐβαι *«’ εδβείαν μέ τδν Συντάκτην

*0 Συντάκτης
Μ; Δ. ΚΛΛ0Ι10θΑΚΗ2.

Είς τήν Περσίαν, οί Πυρολάτρ'αι ίπαγγέλλόντάι τδν 
γεωργόν, ή τόν έργάτην, Κατάσ'/,έοάξουσι τρίχινα υ
φάσματα, ταπητας, σκούφους καί λεπτότατα έριοΰχα, 
άπλά είς τήν άφήν ώς οί καστόρεώι πίλοι καί στιλ
πνότατα·. Οΰδείς «ότών κάθηταί αργός, άλλά καί ού- 
οείς καταγίνεται είς τό έμπόριον ή είς τάς ώράίας τέ- 
χνας. Τδ μέγα αδτών έϊτιτήδευμα είναι ή γεωργία- 
θεωρού σιν αύτο-, ού μόνον ώςώφέλιμον και τό άθωό- 
τατον πάντων, άλλά και ώς ιερόν κάι ε'δγενές· Τήν 
γεωργίαν, λέγουσιν; δ θεός ό Sψιστός κάί οίάλλοι υ
ποδεέστεροι θεοί αγαπώ σι ν ύπέο παν άλλο επιτήδευμα 
τών ανθρώπων, καί αυτό άνταμέίβούστ δαψιλέστερον.

ϋί αρχαίοι οΰτοι ΙΙέρσαί έΐναι άνθρωπλι πραότατοι 
καΐ άπλοϊκοί, ζώσώ ήσυχώτατοι ύπδ τούς πρεοβυτέ- 
ρουί των, τοΰ; οποίους ίιαθιστώάι κριτάςτων, έπικυ- 
ρουμένου; ύπό τής περσικής Κυοερνήτεως. Οί Πυ
ρολατρία πίνουσί τον οίνον, και έςάϊρέσει τοΰ βοός Χαί 
τής δαμάλεως, τρώγουάι πάν κρέάς λάμβανοντες άύτδ 
ές οίωνδήποτε χειρών, έστω καί μαγειρευμέναν. Ά- 
ποφεΰγουσιν ομώς τήν συγκοινωνίαν μετά των άλλων 
λαών, μάλιστα μετά τών Μωαμεθανών, λίαν περι- 
φρονούντων αότόός, Ή θρησκεία τοϊς απαγορεύει τδ 
να έχωσι-δόδ ή πδλλάς γύνάΐκας, ουδετοΐς δίδει ποτέ 
διαξϋγιον. Έπ’ έσχάτών έγένοντο σποίίδ αιότάτία ε- 
ρευναι ύπδ τών έθνδλόγων τής Εύρώπής- περί τής θρη
σκείας τών Ιΐίίρολάτρών, ή τοΰ μ ά σ δ ε’ϊ σ μ ο ΰ (ma- 
zdoUme), ο δ τινοϊ ίδρΰτής θεωρείται ό Ζώροάστρης.

λΜΰρία ^Οσά)
‘Η άροκέιμένη έΐκονογ^άψίά παριστα τον ναουσών 

Πυρολατρών έν τή άγιφ των πόλει Βάκοόη, η τις κει- 
ται παρά τήν ΚασπίΛν θάλασάάν κάί ανήκει εις τήν, 
’ Ρωσσίάν.


