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Έν δδφ Σταδίου άριδ- 39.
Εες ούδίνα, ■πλήν τών τακτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται βή Έφημερί; 
τών Παίϊωνν άνευ προπληρωμή;.

’ ΙΐφϊϋΛβροδόφυτον.

Λίφ τβς Πολιτείας Σέον 

4/ε£αΛμ χαί Άριζόναν τών 

‘Ηνωμένων Πολιτειών ύπάρ- 

χοοσιν έχτεταμίναι έρημοι, 

δπου ίνεχα της δπερδολιχης 

ίίερμότητος χα'ι της ίλλεί- 

ψεως ύδατος, γη slvat άμ- 

μώδης χα'ι &ερμή. ΆΙς τάς 

χώρας ταύτας φύεται φοινι- 
χοειδές τι δίνδρον,"περίερ
γον εις την δψιν, χαλούμε- 

νον Β οϋ χχ α.
Έφημεροδοφοίνιξ.

χόαμοu τούτο φαίνεται ώς τδ 

μάλλον άπεριμμένον, δ,λΣ 

δμως το πενιχρόν χα'ι εδτε- 

λες τούτο δένδρον επιζητεί

ς at χαί χρησιμοποιείται πρδς 
χατασχευήν'χάρτου δδ έφη. 
μερίδας, δβεν ελαβε χαί τδ 

δνομα.

—Μη είσέλδης'είς την τρί
τον τών δσεδων, χαί μη ό_ 
πάγης εΐς την δ δ ον τών πονη- 

S! ρών.
(Παροιμιών δ'. 14)

ί,

Τό φθινόπωρων.

. ΑΙ δροσεραί τοΰ Εαρος καΐ μυροίόλοι αδραι 
ι παρήλθον, καί τού; κάλυκα; βίν σείουν τών άνθέων. 
ί Παρήλθον πλέον αί λαμπροί τού έαρ ο; ήμέρα<> 

κοί δέν φοβίζουν οί κρημνοί κ’ αίάκραι τών όρίων.

! Τά λυγηρά καί εδμολπα τών άη αίνων χείλη 
δέν ψάλλοοοιν υπό πυκνήν κιτρίαν τήν ωδήν των, 

Δέν ψάλλουσι τά; καλλονά; τοΰ ί«ρθ(, ώ φίλοι, 
ί οΰδ' είί λειμώνας εύανίίεϊί συλλέγουν τήν τροφήν των.

Αί χελιδόνες Επαυσαν έπΐ τών παραθύρων
' νά ψάλλουν φσματα φαιδρά καί φωλεάς νά κτίζουν.
ί Έπαυσαν ήβη αί πνοαί έαρινών Ζέφυρων,

καί άνεμοι μανιωβώΐ οτά ώτα μα; συρίζουν.

Δέν βάλλουσιν,Γώς ίβαλλον, πληβδες καλαρόνων 
κ’ ή ροβοδάκτυλο; ·Ηώ; τά άνθη βεν ραντίζει.

Δέν άντηχοϋσιν αί μολπαί εβλάλων άηβόνων, 
άλλά τδ κρίνον εί; τήν γην κύπτει καί κιτρινίζει.

Άπαντα τ’ άνθη φθείρονται οβχί τό κρίνον μόνον 
άπαντα μένουαι νεκρά άνευ πρασίνων κλώνων, 

Πλήν έν εύγνώμονι ψυχή" κ’ έν καβαρά καρβία 
ίίΐ εύλογώμεν τδν θεόν, ώ φίλτατα παιδία.

Ναί, ί; ϋμνήσωμεν θερμώς τόν Πλάστην μα;, ώ φίλοι, 
διότι πάλιν ΐαρο; ήμέρα θ’ ένατε ίλη.

Πάλιν βά ίλθωσι πτηνά καί άηβόνων σμήνη 
καί πάλιν θ'άνϋίσωσι τά ρόδα καί οί κρίνοι.

Άβήνησι 10 7δρίθυ 1S86 Σπυρ. Μ. Περίαναί.



1514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝζ 0ΚΤ2ΜΒΡΙ0Σ, 1886}

τδ σπήτι, είναι βράδυ. » καί πρίν δυνηδουν αύται νά ! 
τήν εμποδίσουν, εΐχεν ανοίξει την θόραν της καλόβης 
καί ετρεχεν πρδς τδν άνήφορον. j

« Τρέξε γρήγορα, Βριγέττα! πρόφθασε τδ παιδί ! 
Πάρε τδ σάλι μου, ιήλιξε το ! θά παγώση ! »

Άλλά πρίν ή φθάση τήν Χάϊδην ή Βρηέττα, είδε 
τδν πάππον της, οστις κατέβαινεν εις συνάντησή* της. 
Μετ’ δ λίγα βήματα εύρέδη πλησίον της έγγονής του. :

« Εδγέ σου ! Χαίδη ! Έτήρησες τδν λόγον σου,» εί
πε, καί σχύψα; τήν έτόλιξε καλά είς τδν χονδρόν του 
σάκχον καί τήν έσήκωσεν είς τάς άγκάλας του Τότε 
έστράφη πρδς τά άνω μέ τδ φορτίον του καΐ ή Bpt" 
γέττα έπέστρεψεν είς τήν καλύβην καί διηγήθη είς 
τήν γραίαν τί εΐδεν.

« 7 Ας ήναι δοξασμένο» τδ όνομα του θεού !» είπεν 
ή γραία.

« ’Ελπίζω ό γέρων νά τήν άφίνη νά έρχεται νάμας 
βλεπη. Τί καλό παιδάκι! Τί χρυσήν καρδίαν που ε· . 
,χει! Τί ωραία που διηγείται! » Ή δέ Βριγέττα έλε" 
γε ναι, είς κάθε έπαινον τής Χαΐδης καί ό Πέτρος, δς, 
τις τότε εΐχεν έπιστρέψει άπδ τό σχολεΐον έκίνει τδ 
κεφάλι του, ώ; νά έλεγε, «Δέν σάς τδ έλεγα έγώ;

Ευθύς άφοΰ έφθασεν είς τήν καλύοην των, ή Χά" 
ϊδη άτενίσασα τδν παποΰ της, «αΰριον,-είπε, - πα' 
που πρέπει νά πάρωμεν τδ σκεπάρνι καί τά μεγάλα ■ 
χαρφία καί νά καταβώμεν είς της κυρ σόλας διά νά 
δτορθώσωμεν τά παραθυρόφυλλα, διότι κινούνται νά 
πέσουν, πρέπει νά πάρωμεν πολλά καρφία, διότι πολ" 
λά μέρη τής καλόβης της έξεκαρφώθησαν καί έχουν 
χρείαν νά στερεωθούν.»

« Πρέπει, έ ; Ποιος αοί τδ είπε;» ήρώτησεν ό γέρων, 
«Κανείς,— άπεκρίθη ή Χάϊδη,— έγώ μόνη μου τδ 

έσκέφθην. "Ολα έκεΐ κάτω τά ξύλα είναι λυτά, καί άν : 
δέν στερεωθούν, όλη ή καλόβη καμμίαν ήμέραν θά κα- ; 
ταπέση. Τοΰτο δέ τόσον ταράττει καί φοβίζει τήν για
γιά, ώςε δέν ήμπορεΐ νάκοιμηθή άπδ τδν κρότον. Έ’ 
πειτα κανείς δέν δύναται νά τής δώση τδ φώς τη;· 
Μόνος συ, παποΰ, ήμπορεΐ; νά τδ κάμης· λοιπδν πρέ 
πει νά πάμε, παποΰ μου.» Άφοΰ δέ είπε ταυτα ερριψε 
τους μικρού; βραχίονας της πέριξτου λαιμού του καί ■ 
τδν έφίλησεν.

Έ»ί τινας στιγμάς ό γέρων τήν έκύτταζε σιωπηλός, 
τελευταίου δέ μέ συγκεχινημένην φωνήν, άπεκρίθη,! 
«Ναι, Χάϊδη, θά πάμε καί δά διορθώσωμεν τά ξύλα, ί 
διά νά μή κάμνουν πλέον κρότον χαΐ κρατούν έξυπνη ' 
τήν γιαγιά—αΰριον θά τδ κάμωμεν.» Τόση ήτο ή 
χαρά τοΰ παιδιού, ώστε ήρχισε νά χορεΰη καί νά - 
πηδά, φωνάζουσα, «αΰριον! αΰριον! αΰριον!» |

Ό γέρων έφύλαξε τδν λόγον του, διότι μόλις έξη· :

Η ΧΑΪΔΗ.
Κατ’ επιτομήν ίχ τοΰ Γερμανιχοΰ.

(Ίΐε προηγ. φύλλον }

ιΐ Παιδί μου, δέν βλέπω τίποτε πλέον.»
« ’Αλλ’ 3.ν άνοιξα» χαλά το παράθυρον. ώστε νά έμ· 

ι βαίνη & ήλιος, δέν 9ά βλέπης; "Ελα έξω μαζί μου, για' 
γ»ά, νά ίδής τί λαμπρά δπου είναι έξω ! » καί μέ τοΰτο

. ί[ Χάϊδη έλαβε τήν χεΐρατής γραίας διά νά τήν όδη 
γήση πρδς τήν θόραν.

«Άφησε με νά χάθημαι έδώ ήσυχη, καλόν μου χο 
ριτσάχι, ν είπεν ή γραία. «Πάντοτε θά εύρίσχωμαι είς 
τδ σκότος. Τδ φώς δεν θά φθάση πλέον εις τά τυ* 
φλά μοο, μάτια. Δέν υπάρχει πλέον φώς δί έμέ εΐς 
τον κόσμον τούτον !»

‘Η Χάϊδη άχοόσασα ταΰτα, άνελύθη είς δάχρυα χαΐ 
λυγμούς. Περίλυπος δ’ έφώναξε —

«Ποιος λοίπδν ήμπορεΐ νά σου δώση τδ φώς σου, 
I γιαγιά; Δέν ήμπορεΐ κανείς; Δέν υπάρχει κανείς νά 
Iήμπορή;»
' Τώρα ήτο άνάγχη ή γραία νά παρηγόρηση τήν 
Χάϊδη, άλλά τοΰτο δέν ήτο εΰχολον, διότι ή Χάϊδη 
σπανίωί μέν έκλαιεν, άλλ’ όταν τής ήρχοντο τά δά 
κρύα, ήτο σχεδόν άδύνατον νά τά παύση· ’Επιτέλους 
δμω;, άφοΰ είς μάτην προσεπάθησεν ή γραία νά τήν

; παρηγόρηση διά παντδς μέσου, είπεν --
«Έλα έδώ, καλό μου παιδάκι. Έχω κάτι νά σου 

ειπω- 'Όταν §έν βλέπη τις, τότε ευχαριστείται νά ά" 
κούη, καί μέ άρέσει πολύ νά ακούω, δταν μοΰ θιη" 
γοΰνται ευχάριστου πράγμα. “Ελα κάθησε κοντά μοο, 
καΐ πέ μου τί ’λάμνεις έκεΐ πάνω καί πώς περνά, ο 
πάππος σου. Τδν ήξευρα άλλοτε, άλλ1 έχω έτη νά τδν 
άνταμώσω. Δέν ήξεύρω τίποτε περί αύτοΰ είμή 3,τι 
ακούω άπδ τδν Πέτρον, καί αύτδ δέν είναι πολύ.»

ιΗ Χάϊδη έσπόγγισε τά δάκρυα της καί κα&ήσασα' 
πλησίον τής γραίας, ηρχιαε νά τής διηγήται τήν ζωήν 
της έκεΐ έπάνω είς το ορος, ή δέ γράϊα ήκροάζετο 
μέ άχραν προσοχήν, και τήν διέχοπτεν άπδ καιρόν εΐί 
καιρόν μόνον διά νά φωνάζη είς τήν μητέρα τοΰ Πέ 

ΐ τρου, «Ακούεις Βρ’,γέττα, τί μάς λέγει διά τδν θειον;» 
Uuriu μέ τήν_μίαν ομιλίαν χα'ι τήν άλλην έπέρασαν 
πολλαί ώραι.

«Πρέπει νά άναψα» τδν λύχνον,»» είπεν ή Βριγέν 
τα. « έπέρασεν ή ήμερα χωρίς νά τήν έννοήσω, και έ· 
σκοτείνιασε πλέον. Δέν βλέπω νά ράψω.»

‘Η Χαίδη άκούσασα ταΰτα άνεπήδησεν άπδ τδ σχα- 
μνάκι, δπου έκάθητο χαι δώσασα τήν χεϊρα είς τήν 
γραίαν χαι είς τήν Βριγέτταν —

«Καληνύχτα, γιαγιά,» είπεν «πρέπει νά υπάγω είς
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1 μέρωσε, καί λαβών τά σκεπαρνιάν τοο καί καρφία καί 
τήν Χάϊδη εΐς τους βραχίονας τοο, χατέβη είς τήν 
καλόβην άφοΰ δε κατέθεσεν αΰιήν, περιήλθε τήν κα* 
λόβην διά νά είδη ποιον μέρος αυτής εΐχε χρείαν 
επισκευής. ί

| «Καλώς τήν Χάϊδην μοο, καλώς την,» έξεφώνησεν 
! ή 7ραία, μόλις έφάνη ή μικρά είς τήν θόραν καΐ ήκοό* 
σίίη τδ περιπάτημά'της.Έλα κοντά μοο, αγάπη μυ.» |

Ή Χάϊδη έσυρεν εν σκαμνάκι πλησίον τής γραίας' 
και έκάθισε, μόλις δ’ ήρχισε νά όμιλή καΐ ο κρότος 
τής σκαπάνης τήν έ τρόμαξε· νομίσασα δ έ δτι ή καλό - ί 
®η ήΡΧισε?® καταρρέη, ή γραία έσηκώθη καΐ ετρεςε' 
πρός τήν θόραν σόρασα μεθ' έαυτης καΐ τήν μικράν.

’ Αλλ' ή Χάϊδη τήν .καθησόχασεν, είποοσα, »Μή 
φοβησαι, γιαγιά, είναι δ παποΰς μου, δστις διορθώνει

, τα παραθυρόφυλλα- 9ά καρφώση δέ καΐ τά άλλα σα- 
νίδια τά ξεκαρφωμένα, ώστε νά μή κάμνουν κρότον 
καί δέν σέ άφίνοον νά κοιμηθής.»

α Αλήθεια ί Είναι δυνατόν!» έξεφώνησεν ή γραία. 
«Λοιπόν ό θεός δέν μας έλησμόνησεν. ’Ακούεις Βρι-

. γέττα; πήγαινε νά ίδής. καί άν’ τφ οντι είναι 0 θείος... 
είπε του νά έλθη μίαν στιγμήν διά νά τδν ευχάριστή

ί σω.»
‘Η Βριγεττα όπήκοοσε, και ευρε τον γέροντα προ· 

σπαθουντα νά στερεώση μίαν τών πλευρών τής κα· 
' λυβης, ήτις έφαίνετο ραγισμένη. «Καλή ήμερα, θειε 

■!..., είπε. Είσαι πολύ καλός, καΐ έγώ καί ή μητέρα 
μου έπιθυμουμεν νά σέ έκφράσωμεν τήν· ευγνωμοσύνην 
μας διά τήν καλωσύνην σου ταύτην.»

«Καλά,— είπεν ό γέρων ζηρώς. Ποίαν ιδέαν έχεις 
περί τοΰ θείου................ήξεύρω καλώς. Πήγαινε. "Ο,τι

. άλλο χρειάζεται έπισκευήν, θά τδ κάμω.»
! ‘Η Βριγέττα άνεχώρησεν άμέσως, διότι ήξευρε 
καλώς πόσον δόσκολον ήτο νά πείση τις τδν δυστρο*

ί πηθοΰν νά μεταβάλη γνώμην. Αύτδς δ’ άφοΰ έπεδΐ' 
ι ώρίίωσε τά παράθυρα, άνέβη εΐς τήν στέγην καί έ·
■ πεσκεύασε καί· αύτήν. Έπειτα περιήλθε τήν κα*. 
: λόβην καΐ έπεδιώρθωσεν δλας τάς σανίδας, αί όποΐαι 
ί είχον ξεκαρφωθή, ώστε περί τδ έσπέρας τδ έργον
είχε τελειώσει. Λαβών δέ τήν Χάϊδην καί τά έργα* 
λειά ταυ εΐς τάς χεΐρας, έπανήλθεν εΐς τήν κα- 
λόβην του.

ί Εκτατέ καθ' δλον τδν χειμώνα ή Χάϊδη έπισκέ- 
ι πτετο τακτικώς τήν κυροΰλαν της μετά τό μεσημέρι, 
ί καί έπέρνα τδν καιρόν της μέ τάς δύο γυναίκας, τάς
■ δέ έσπέρας συνωμίλει μέ τδν παποΰ της περί διαφό
: ρων πραγμάτων. Ό Πείρος, δστις είχεν υπάγει εΐς 
ί τδ σχολεΐον ήρχετο ταχτικά καΐ τους έπεσκεπτειο 

καί διεσχέδαζε καΐ τήν Χάϊδη.
ι, Τοιουτοτρόπως άπέρασαν τρία έτη καί ή Χάϊδη ήτο

ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1515
ί

I ήδη δκτώ έτών, ότε δ διδάσκαλος έστειλε λόγον διά , 
■ τοΰ Πέτρου προς τόν παποΰ της, διι ήτο καιρός νά , 
’ τήν στείλη εϊς τδ σχολεΐον. Άλλ’ S γέρων είς άπάν* ; 
τησιν είπεν, οτι δέν ήθελε νά στειλη τδ παιδίον εΐς τδ ■ 
σχολεΐον. j (άκολουθεΐ) |

------------------------------- i

Εσωτερικόν πΐίρ τί)ς γ^ίί.
—‘II Ρερ,Λανική Κυβέρνησή έπιχείρισ; πρό τινων : 

χρόνων όιά τριβελιού κινουμένου υπό ύβραυλιχή; μηχανή; 
νά καταμετρήση τόν διάφορον βαθμόν τής θερμό τη το; καθ' 
όσον κατέρχεται τι; εί; τα έγκατα τή; γης, μέχρι τϋΐι 6’ ίχει . 
φθάσιι είς βάθος 1382 μέτρων, ΕΟρίθη 6’ ότι έάν ή θερμό* j 
της αίιξάνη τακτικώς, 5πωί μέχρι τοϋδε, εί ίβάθο; τριών περί- | 
που χιλιάδων μέτρων θα ήναι τοιαότη ώστε νά ίιαλύη τήν 
πλατίναν, τύ σκληρότατον πάντων τών μετάλλων. !

Έκ τούτου συμπεραίνεται ότι ό άπεψυχραμένος φλοιός ί 
τής γή; αποτελεί μόνον τό ϊν οΐκατον έννατον τής άκτΐνος · 
τή; σφαίρα; της, τά άλλα 18 μέρη κατέχονται υπό δια- , 
πόρου λάβας ! I,

Ut μικροί μου άναγνώσται δύνανται νά ίδωσι πόσον λε- ί 
πτό; είναι ό φλοιός αυτός, έπί τοΰ δποίου κατοικεί τό άνθρώ* | 
πιιον γένος, έάν λάβωσιν εν πορτοκάλιον, καί άφοΰ τό κό. j 
ψουν είς^δύο ήμίση, σύρουν άπό τοΰ κέντρου τοΰ ένό; ήμί- ί 
σεω; μέχρι τοϋ έξωτερικού μέρους τοΰ φλόιοΰ μίαν γραμ ! 

μήν καί χωρίσουν αύτήν είς 19 μέρη· ϊν έξ αύτών 8ά πα. 
ρισε£ τόν φλοιόν τής γής, Καί ΐμω; ό ούράνιός ήμών ΐΐα- 
τήρ τόσον καλώς καί άγαθώς προητοίμασε τά πάντα, ώστε 
νά μή έπέρχεται παντελής καταστροφή.

ΔΙΠΟΪΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΣ, 
ή

ΠΤΗΝΟΠΟΝ Τ.ΙΚ01
Το περίεργον ζώον, τδ όποιον βλέπουσιν οί μικροί 

μου άναγνώσται είς τήν έπομένην εικόνα κατά τδ 
σχήμα καί τάς έξεις δμοιάζει τους ποντικούς, Ονο
μάζεται δέ δπδ τών έντοπίων πτηνοποντικδς, διότι 
πηδά ώς τδ πτηνδν έπί τοΰ έδάφους.

Έχει μέν τέσσαρα σκέλη, άλλά τά δόο έμπρό- I 
σ9ια είναι τόσον βραχέα, ώστε ουδέποτε μεταχειρί· j 
ζεται αΰτά, δταν περιπατη, μεταβαίνει δε άπδ μέ* ! 
ρους είς μέρος πηδών, 'Όταν δέ εύρίσκεται είς χινου· ! 
νον τά πηδήματάτου είναι τόσον ταχέα καί έλαφρά, 
ώστε φαίνεται ώ; πτηνόν περιιπτάμενον^έπί της άμ
μου, ό ταχύτατος δέ κυνηγετικός κόων δέν δυναται 
νά τό καταφθάση.

Τδ ζώον τοΰto είναι αυτό χθων τής ’Αφρικής. Sr 
αιταται δέ εις τάς &ερμσς αμμώδεις έρημους, όπου 
κατασκευάζει δπδ τήν γην φωλεόν ικανήν δι’ έαυιδ 
καί τήν οικογένειαν αότοΰ. Ή φωλβά αΰτη περιέχει 
διάφορα δωμάιια, έκ τών όποιων τδ βαθύτατα κεί' 
μενον καΐ άσφαλέστερον είναι ώρισμένομ διά τήν μη
τέρα και τά νήπια. Τδ νηπωτροφεών τοΰτο ή μήτηρ
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! προετοιμάζει τήν κλίνην της, στρώνουσα αύτήν μέ 
τρίχας, τάς ύποίας μαοα έχ τοΰ στήθους αύτής, χαί 
είς'μύτήν γέννα και έκτρέφη ούο ή τρία τέκνα, τά ό· 

: ποια φέρει είς τήν ζώνην κατά πάσαν γένναν, έως 
οΰ ήλιχιωθώσιν άρκετά χαΐ γείνωσιν ίχανά νά φρον- 

; τίζωσι δι1 έαυτα'.
I Ί) πτηνοποντικδς εΐναι ζώον συναγελαστικδν, οθεν 
ζή( δμοΰ κατά κοπάδια χαϊ αί ύπόγειαι χατοικιαι του 
όμοίάζονσι μέ πάλιν, συγχοινωνοΰσαι προς άλλήλαί 
3»ά δδών και διαδρόμων, Απασα 3s ή πόλις έχει

Όχι μόνον δταν τρέχη, άλλά καί όταν περιπατή’ 
μειαχειρζίεται μόνον τά όπισθια σκέλη έκτείνων ώς δ : 
άνθρωπος, πρώτον τό iv καΐ έπειτα τδ έτερον. Προ- ] 
φολάττονται 3έ οί πόδες του άπδ τής θερμότητας τής 
άμμοι», διά τριχών, αίτιες χρησιμεύυοσιν ώς ύποδή' 
ματα, άπό δέ τής βλάβης, ή όποια ήδύνατο νά 
ποοέλθη όχι μόνον είς τούς πόδας άλλά και είς τδ . 
άλλο σώμα έκ τών πηδημάτων, ιδίως τών αίφν ιδίων 
και ταχέων, διά σφαιριδίων ελαστικών τεθειμένων 

’κατάτο πέλμα τών ποδών.

Λίποτς ό Άφρεκανός.
πολλάς έξοδο» ς, ώστε έν καιριρ κίνδυνοι», έάν( ή μία 
κλεισθχ, τά ζώα ταΰτα δυνανται νά διαφόγωσι διά 

; τών άλλων.
Μεταξύ τών άλλων εχθρών, οίτινες κυνηγουσι τά 

ζώα ταΰτα ό άνθρωπος είναι δ έπιχινδυνώτατος. Οί 
κάτοικοι τών έρημων νοστιμεύονται πολύ τδ χρεας τών 
πτηνοποντικών, τούς συλλαμβάνουσι δέ θέτοντες δί· 
κτοον άνωθεν μιας τών δπών τής φωλεας αύτών, 

■ κλείοντες δέ δλας τάς άλλας· τά πτωχά ζώα τότε μή 
ί εύρίσκοντα άλλην διέξοδον έξέρχονται δί αύτής και 
οΰτω πιάνονται-

I

Είναι αδύνατον νά περιορίση τις τά ζώα ταΰτα εις 
κλωβών, διότι δχι μόνον τά ξύλα» καί τδ χώμα σχα'- ! 
πτουν διά τών δνύχων καί δδόντων, άλλά και αύτάς 
τάς πέτρας. Τρέφονται δέ άπδ ρίζας. |

Οί δίποδες οΰτοι δταν ήναι άσφαλεΐς άπδ κινδύ' I 
νου, άγαποΰν, νά έξέρχωνται τών φωλεών των καί κα· ■ 
τακλίνωνται έπι τής θερμής άμμου, νά πηδούν δέ και 
νά παίζουν μεταξύ των ώς γ α τ ά κ ι α . I



0ΚΤ2ΒΡ0Σ, 1886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ Ίϋί? 1

ί —*0 άριβμ.ος τών γλωσσών, αί όποιοι όμ.ι* γλώσσαι ή διάλεκτοι, ‘Η 'Ινδική γλώσσα jlvai ή 

λοΰνται ήδη εις τα; ’Ινδίας είναι μεγας. Είς τάς Ά· μάλλον διαδεδομένη, είναι δέ ή κοινή γλώσσα ίλών 

' νατολικάί^Έπαρχιαί τών ’Ινδιών, αί όποΐαι κατοι- τών έκεΐ Μωαμεθανών.

κοΰνται όπο 200,000,000 ψυχών δμιλοΰνται 539 —■-■’**· —

‘Ο Κωστάκης σα π ο,υ ν (ζ « ν τους πόδ ας του.

Ο ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΌ ΛΟΓΓΡΟΝ.

Γιά κυττάτ» τόν Κωύτάκη, 
Τί καλός χαί γνωστικός

Πού σαν φρόνιμο παιδάκι 
θέλει ν’ άναι παστρικός !

’I’dOXjV ώρα ή νταντά του
Ιόν άφήχε μοναχό, 

Κ' ήσυχος ατό μουσαμά του
| Κάθεται έκιΐ γυμνό.

Μες τό μπάν;ο σάν ψαράκι
Παίζει, πλέει καί χτυπά

Καί μέ θάρρος κεφαλή κι, 
Πρόσωπο, λαιμό βουτφ.

Δέν ακούεται μιλιά του, 
■Όταν τύχη ή νταντά

Τά αύτιά καί τά μαλλγά του 
Νά του τρίψη δυνατά.

Κύταξί τον πώς καθίζει 
πέρα είς τό πλυσταριό,

11 ώς ώραία σαπουνίζει 
τά ποδάριά του τά δυό.

Καί γιατί, άν έρωτάτε, 
Δέν φοβείται τό νερό

Άλλά μάλιστα τό θέλει 
Κρύο, κρύο, δροσερό;

Μάδετέ το τοΰ Κωστάκη 
Τό ώραΐο μυστικό,

• Ώς σάν φρόνιμο παιδάκι 
θέλει ν’ βναι παστρικό.·

—‘Η νήβΟς Σάμος κατοικεϊται ίιπό 41,156 ψυχών, 
έκ τών όποιων 9,888 είνε άνδρες, 9,712 γυναίκες, ί 1,9β7 
άρρενα παιδία καΐ 10,649 βήλεα· έχει εν Γυμνάοιον, 4 
Σχολαρχεία, 3 'Ελληνικά σχολεία καί 32 Δημοτικά, Έναύ- 
τοις Βιόάσκουσι 58 διδάσκαλοι καΐ φοιτώσι 4,157 μαθηταί ! < 
έ£ ών 2,912 άρρενα καί 1245 βήλεα. |

— ς τινα μικράν πολύχνην τής ’Αγγλίας άνεκαλύφθη ; 
παρά τάς δχβας ποταμού τίνος μονόξυλου άπολιθωμένον έ- j 
χον μήκος 15 μέτρων, πλάτος I μ. καί 50 ίχατοάτών καί 
ύψος 1 μ. καΐ20 έκατοστών τοΰ μέτρου.

Γό μονόξυλου τούτο είνε κατεσκευασμένου έκ κορμού δέν
δρου πελωρίου, ίξαφανισθέντος έκ τού προσώπου τής γης.

Τ' άπλυτα καί λερωμένα 
Πονάς τά πέρνει άγχαλ^ά ;

Μά τά καθαροπλυμένα 
"Έχουν χάδια και φιλιά.

Μ.
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Η ολιεθηρα οεοχ.

('Εχ τοϋ ΓαΛΛικου.)
(Συΐίχίΐα· Ϊ5ε προηγ. ψύλλον.)

Ό ‘Ερρίκος ήκολούθησε τοός σομμαθητάς ίου η
μιθανής. Άφ’ ενός τον έπίεζεν ό φόβο; τής άνακαλΰ- 

; ψεως, άφ' ετέρου τον έτρωγεν ή μεταμέλεια καϊ ή 
έντροπή. Ή ίδέα μόνη δτι είχε κυλισ&ή τόσον μα
κράν έπΐ τής ύλισθηράς όδου, ώστε νά συκοφαντήση 
τον κάλλιστόν του φίλον μόνον καϊ μόνον διά νά ά~ 

ι παλλαχθή άπδ στιγμιαίαν στενοχώριαν, τοΰ ήτο άνυ- 
i πόφορος. Μίλα ταΰτα δεν έσκέπτειο πλέον πώ; νά 
έπανορθώση τήν τιμήν τοΰ συκοφαντηθέντος φίλου το, 

. άλλά μόνον πώς νά σκεπάση τόν έαυτόν του. Διά τοΰτο 
ί μόλις έσήμανεν ό κώδων τοο διαλείμματος και σπεύ- 
■ δει νά φωνάξη τους συμμαθητάς του, καί νά τους 
. όρκίση είς σιωπήν, έάν ο ’Ιάκωβος ήθελε τους ζητή
σει Άν λόγον τής ψυχρότητάς των. Έφαίνετο τόσον 
τεταραγμένος έκ τής ιδέας δτι δ ’Ιάκωβος ήδύνατο νά 
μάθη δτι αυτό; είχε φανερώσει τι εναντίον του, ώμί- 
λει δέ μέ τόσην ειλικρίνειαν καϊ συμπάθειαν περί τής 
άνάγκης του νά τηρηθή μυστικόν έκιΐνο, τό δποΐον 
εΐχυν μάθει έμπιστευτικώς, ώστε οί συμμαθηταί του 
προθόμως έδωκαν τήν ύπόσχεσιν, τήν όποίαν έζήτει 
δτι δέν ήθελον φανιρώσει είς τόν Ιάκωβον τίποτε, 
"Οσον δήποτε και άν αυτός ήθελε τους παρακαλε'σει,

Αί πρώτοι λέξει; τοϋ Ιακώβου, άμα εόρέθη έν τή 
αυλή μετά τών συμμαθητών του, ήσαν έρώτησις ο

ι πως λάβη έξήγησιν τής ψυχρότη-ός των.
ν Σύ ήξεόρεις καλλίτερου άπό ήμας εκείνο, τυ όποΐ- 

. ον ζητείς νά σου είπωμιν. θά σου συνέβη ποτέ νά έμ- 
!. πιστευθής κάτι είς άλλον ώς μυστικόν............. I λοιπόν

και ήμεΐς έδώχαμεν τόν λόγον μας νά μή φανερώσω- 
ί μεν τοΰτο,........... βιι καϊ άν κα'μης δεν θά ήμπορέ*
! σης νά τό μάθης άπό ημάς!» τφ είπαν.

«Άλλά τοΰτο είναι τρέλλα! ο άνεφώνησεν έν ά- 
πορίφ δ Ιάκωβο;,

«Έδώ συμβαίνει παρεννόησις γελοία!....,. τέρα’ 
τώδης! »

«’Εξήγησε όπως θέλης τον τρόπον μας.» άνεφώνη
σεν δ μικρός Άρης, έρεθισθείς και λαμβάνων στάσιν 
ένώπιον τοΰ ‘Ιακώβου, τήν όποίαν δέν έτόλμα νά λα'· 
βη τήν πρωτεραίαν,

«’Εκείνο, τό όποιον θά σου ειπωμεν, είναι τό έξης: 
βτι σέ παρακαλοΰμεν νά μή άνακατωθης ^πλέον οΰτε 
εί; τάς ομιλίας μας ούτε είς τά παιγνίδια μας - 
Άπεφασίσθη πλέον, οί μαθηιαι τοΰ σχολείου τούτου 

: νά μή έχουν σχέσιν μεταξύ σου! »
ί ‘Ο Ιάκωβος έγεινε κάτωχρος, άλλ’ έμεινεν ατά-

ραχος χαΐ σταθερός δπως μένει ή ψυχή, ήτις συναι. ·.
σθάνεται δτι δέν φέρει κηλίδα ένοχης. |

«Δέν θά καταδεχθώ νά άπολογηθώ περισσότερον,» ί
! ι,, ις .....ι ..ι ι.,.;., ....-..α..είπε με τόνον λυπηρόν. «Κριταϊ, οί όποιοι κατεδικά- , 
ζουν κατηγορούμενον χωρίς νά τόν άκουσουν, άλλ’ 
ούτε καν νά τοΰ ε’πουν περί τίνος κατηγορεΐται, δέν j 
είναι άξιοι νά δνομασθοΰν κριταί............Ατιμάζουν τον |
έαυτόν τους. Έχω δέ δικαίωμα νά σας μισήσω, διότι 
φίρεσθε ώς έθχροΐ πρός έμέ, δστις έξ άρχής έστάθην 
φίλο; καΐ πιστός σας σύντροφος—άλλά δέν σας μισώ, 
σας οίκτείρω, Είσθε πλέον έξιολΰπητοι άφ’ δτι είμαι ; 
έγώ, διότι είσθε ένοχοι τής αίσχίστης άδικίας!ι> ;

Ταΰτα είπών ό Ιάκωβος έσιράφη καϊ είσήλθεν είς : 
τήν ιάξιν τυ, χωρίς βίαν χωρίς ταραχήν, καΐ μέ βλέμα ί 
όψηλόν. Δέσας δέ τά βιβλία του είς δέμα έγραψε δυο 
λέξεις είς τόν διευθυντήν ευχαριστών αυτόν διά τάς πε· ί 
ριποιήσεις του, καϊ προσέθεσεν δτι συμβάν απρόοπτον 
τόν ήνάγκαζε ν’ άπομακρυνθή διά παντός κα 
όριστιχώς τοΰ σχολείου, σταθερώς δέ καϊ χωρίς έπί- 
δειξιν διεοθόνθη πρός τήν θυραν. ‘Ο θυρωρός τφ ή* 
νοιξε τήν εξω θύραν, αύτός δ’ έξελθών είς τήν οδόν 
έγεινεν άφαντος. ί

Βαθεΐα άμηχανία κατέλαβεν πάντας τους μαθητας 
δταν έμαθον δτι ό Ιάκωβος είχεν αναχωρήσει δριστι- ; 
πώς! Πάντες γσθάνοντο δτι εΐχον φερθη πολΰ αΰστη- 1 
ρώς πρός τον παλαιόν φίλον των, άλλ’ άλλοι μέν έ· I 
ξήγουν τήν άναχώρησιν του ώς σημείου δτι ήτο ά- ί 
θώος, άλλοι δέ ώς ομολογίαν της ένοχης του.

Έν τφ μεταξύ τί γ’σθάνετο ό νεαρός Ιούδας, βλέ 
πων τόν φίλον καϊ ευεργέτην του έξωρισμένον και 
ταπεινωμε'νον έξ αιτίας αύτοϋ; α’πεσύρθη είς τόν κοι- . 
τώνα και πεσών έπϊ τών γονάτων του άπηλπισμ' ς ■ 
ίκέτευε τόν θεόν νά τόν τιμώ ρήση διά τό έγκλημά τυ. ί 
Κλαίων, όδυρόμενος, συσπών τάς χεΐρά; του καί κτυ- | 

πών τήν .κεφαλήν του κατά τοΰ τοίχου, έζήτει μέσον ι 
νά εκπλήρωσή τό άπαίσιόν του σφάλμα, μέσον άνι- · 
λεές και αντάξιον τοϋ εγκλήματος. j

Είς τοιαύτην ελεεινήν κατάστασιν τόν ευρεν έπί τέ- ; 
λους ό μικρός Άρης, δστις άφοϋ είς μάτην τδν έζή· | 
τησε εί; παν μέρος τοϋ χτιρί« ήλθε νά έρευνήση χα ί 
τοΰς κοιτώνας. ‘Ο ‘Ερρίκος εχων τό πρόσωπον αί* : 
ματόφυρτον έκ τών κτυπημάτων τής κεφαλής του ί 
έπι τοϋ τοίχου, εκε-.το σχεδόν λειπόθυμος έπί τής I 

κλίνης του, μόλις δέ ήδυνήθη νά συγκαλέση τάς ιδέας | 
του, ώστε νά εΐπη είς τόν φίλον του δτι είχε πέσει και ; 
κάμει πληγήν είς τό μέτωπον. ‘Ο μικρός Άρης δέν l~ I 

χάσε στιγμήν, άλλ’ ευθύς έφερε τήν νοσοκόμον, ητις 
έπλυνε καϊ έπέοεσε τήν κεφαλήν τοϋ ‘Ερρίκου καϊ τόν 
μετεκίνησεν είς τό θεραπευτήριον.
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(( Εχει ζέστην,ο εΐπεν είς τόν μικρόν Άρην. «Πρέ- 
| πει νά ήσυχάση όλίγας ημέρας. Αύριον δέν θά κατα- 
I 6ή είς την τάξιν.»

Τήν έπομένην πρωίαν δμως ό μικροί Άρης κα
ί τώρθωσε νά εόρεθή παρά τήν κλίνην τοΰ ‘Ερρίκου, 
Τφ έφερε σπουδαίας ειδήσεις περί τοιϊ 'Ιακώβου, δσ* 

: τις, ώς έφαίνετο έκ τών συμβάντων, δέν είχε φανερώ* 
ση είς τόν κηδεμόνα τοο τήν αιτίαν τής αιφνίδιας ά· 
ναχωρήσεως έκ τοΰ σχολείου. ‘Ως έκ τούτου 6 κηοε, 

■ μών του εϊχεν έπισκεφίΐή τον διευθυντήν διά νά μά- 
, θη τί συνέβαινεν, Άλλ’ ούτε ό Διευθυντής ήτο εις θέ- 
! σιν νά τόν πληροφόρηση, καθ' όσον ολοι οί μαθηταϊ 
ί έρωτηθέντες είχον άρνηθή νά εξηγήσουν τήν αίφνι
δίαν των ψυχρότητα πρός τόν Ιάκωβον. Τά πράγμα
τα λοιπον ήσαν πολύ έξωγκωμένα, και Βλοι άνέμενον 
έν ανησυχία τό τέλος τής όποθέσεως, διότι δ Ιάκω
βος έπέμενεν είς τήν άπόφασίν του νά μή έπανέλδη 
πλέον είς τό σχόλιών έκεΐνο.

j «Μέ σογχωρειτεί>> εΐχεν είπεΐείς τόν κηδεμόνα του, 0()0 οκάδες! ίίόσον έκτεταμένη πρέπει νά εΐναι ή έί· 
; «λυπούμαι νά σάς παρακούσω, άλλ’ ουδέποτε θά πα. άπλωσις τών γραμμάτων έκεΐ!
' τήσω έκεΐ.» ί -----

Τοΰτο δμως ήτο έλάχιστον μέρος τής ιστορίας, διότι 
δ μικρός "Αρης έσπευσε νά πρόσθεση, δτι τήν νύκτα

. ό Ιάκωβος εΐχε προσβληθή αίφνιδίως ύπό πυρετού, 
! καΐ ήδη ήτο είω φρενών, δ δέ ίατρδς είχε γνωμα- | 
ΐ τεΰσει ότι διέτρεχε κίνδυνον,,ή ζωή του. :

<ι Βλέπεις!» προσέθεσεν ό μικρός Άρης. ■· Αυτό εί-1 
ναι τό αποτέλεσμα τής μεταμέλειας!» |

Αλλά μόλις εΐχε τελειώσει τήν διήγησίν τοο καΐ ό| 
Ερρίκος ήτον έπί ποδότ, Είς διάστημα δύο λεπτών ■ 
εΐχεν ένδυθή, καϊ εχων τήν κεφαλήν δεδεμένην 
ώρμησεν έζω,',τοΰ κοιτώνας, ακολουθούμενος ύπό τοΰ 
φίλου του, οστις ένόμιζεν δτι καΐ αότός είχε παρα-

■ φρονήσει. Ό 'Ερρίκος δέν ήσθάνετο πλέον οϋτε πό-! 
; νοοί, ούτε πυρετόν, ή καρδία τοο έφλέγετο ύπό τοΰ
■ πόθον νά άποτίση τό σφάλμα του, ό δέ πόθος ούτος 
: τφ έδιδε γνήσιον θάρρος.
! «Έγώ έκαμα τό κακόν τούτο,» εΐπεν είς τόν μι* 
! κρόν Άρην, «έγώ θά τό έπανορθώσω.» Έν τφ μετά |
■ ςυ εΐπεν είς δλους τούς μαθητάς, δττ ό ’Ιάκωβος εΐναι ■
: ή ευγενεστάτη ψυχή του κόσμου, καί δ,τι έγώ είπον ί 
; περί αύτοϋ δτι δέν τοΰ έπρεπεν!» (άκολουθεϊ.); 
I . - ■■ I

! - Οί άπιστοι περιπαίζουαι τήν χριστιανικήν 9ρη· ί

| σκείαν, άλλ' έκτιμοΰν'τήν ούναμίν της είς τόν χαρα-j 
κτήρα τών ανθρώπων. Ούτως ο άπιστος Σκώτος 
Χιοομ έσΰχναζεν είς τήν έκκλησίαν ινα άκου η τό κή
ρυγμα τοΰ Ευαγγελίου.

I ... .............

Άλλος τις διάσημος άπιστος Άγγλος ό Κόλλινς ή- : 
νάγκαζε τοός ύπηρέταςτου νά συχνάζουν είς την έκ- ; 
κλησίαν, διά νά άποτ ρεπών τα ι, καθώς έλεγεν άπό 
τής κλοπής καΐ τοΰ φόνου ! |

‘Ο Βολταΐρος έκτισεν εκκλησίαν έν Φερνέϋ, διά 
νά έκκλησιάζωνται οί άνθρωποι.

Έκ τών σημερινών άπιστων ό Χώλεύ συνηγορεί 
δπέρ της εισαγωγής τής -Ιερας Γραφής είς τά σχο
λεία.

Ό Τόδαλλ όργίζεται, όταν τις τον κατηγορή ότι 
είναι έχθρός της Χριστιανικής θρησκείας !

‘Ο δέ ‘Ερ βέρτος Σπένσερ καί τοι δοξάζων δτι ό 
θεός είναι "Ον μή έχον αΰτοσονειδησίαν και μή δυ·. 
νάμενον νά γνωρισθή υπό τοΰ άνθρωπο ο, συνηγορεί 
δμως όπερ τής πίστεω; είς αυτόν, ώ; εΰεργετικής 
είς τήν κοινωνίαν !

— Είς τάς ‘Ηνωμένας πολιτείας τής ’Αμερικής 
έξοδεΰονται καθ’ ήμέραν 80 τόνοι χάρτου —δηλ. 84.
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di συνεισφορά των πλουσίων χάι των πτωχων.

I «Τά θρησκευτικά Νέα τοΰ Λονδίνου* ΰημοσιεύουσι στατι- 
ί στικήν τών συνεισφορών τών πλουσίων καί πτωχών διά άς 
^Ιεραπόστολός έξ ής καταφαίνεται, ότι 362 πρόσωπα, 
' Εκ τής ’Αγγλικής ’Αριστοκρατίας συνεισέφεραν πρός τόν 
! σκοπόν τούτον πέρυσι 6550 τάλληρα, ήτοι περί τάς 2200 Άγ- 
j γλικάς λίρας, ένψαίίταιρίαι τών νέων,
■ ίστανται έκ τών πτωχότατων νέων, συνεισέφεραν πεντάκις I 
, περισσότερον πρός τόν αύτόν σκοπόν, καί διά τών ιερα
ποστολικών δίσκων, είς τούς όποιους ρίπτεται ό δ- 
' ίολός τών πτωχών, είσεπράχθησαν είχοσάκις περισσότερα 
! τών τής συνεισφοράς τών πλουσίων!:»
| —Ό άριθμό; τών Κινέζων, οΐτινες πέρυσι Ενηγκαλήσθη- 
| σαν τόν Χριστιανισμόν καί ήνώθηοαν μετά της Πρεσόυτερια- 
; νής Εκκλησίας Ανέρχεται "ήδη είς 269 —Ου tot δέ συνεισέ- 

φερον πέρισυ, 240 χιλ. περίπου φράγκα ύπέρ τών χριστια - 
νικών Εργασιών,

— Είς τό Μεξικόν ή‘Αγία Γραφή είσήχθη υπό τών στρα
τιωτών τών Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τόν πόλεμον τοΰ 
184S, κατά τοΰ Μεξικού, και διά μόνης τής άναγνώσεως 

I αύτής οί άνθρωποι ήλθον είς τήν γνώσιν τής άληθείας. Έκ 
: τής οικογένειας Ενός μόνον άνθρώπου, So τις ίλαόεν Εν ίντί- 
I τύπον τοΰ Εύαγγελίου ύφ' Ενός ’Αμερικανού στρατιώτου, τρία 
: έκ τών τέκνων του ώβηγήθησαν είς τήν Αλήθειαν καί Εγέ- 

νοντο κατόπιν κήρυκες τοΰ Εύαγγελίου.
— ‘Η έν Λονδίνφ ’Εκκλησία τοΰ κ Σπόρτζων ι

: μεϊ 5,300 μέλη — Ενοΰνται δέ κατ’ έτος μετ’ αύτής κατά 
: μέσον όρον 365 Ατομα.

—‘Η δ’ Εκκλησία τοΰ Νίουμαν Χώλλ διατηρεί 19 Κύριον ά 
I σχολεία, είς τά όποια φοιτώσι 5,600 παιδία 1
ί - Είς την Κορέαν, διά τή; άναγνώσεως τών Γραφών 
καί τής διανομής φυλλαδίων 600 άτομα ένηγκαλίβςησαν έζή-

ι τησαν νά βαπτισθώσιν είς τόν χριστιανισμ .
ί ί,ί; δέ τήν πρωτεύουσαν τής Κορέας βιβλιοδέτης τις έν-; 

τόπιος άναφέρει, ότι Εντός τών τελευταίων δύο έτών 70 ά-
; τομα, μεταξύ τών οποίων πολλοί ανεπτυγμένοι άνθρωποι, 
. ένηγκαλίσθησαν τόν Χριστιανισμόν.

Είς XtVZ μέρη τού Τυρόλ ή Εξης παράξενος άλλ’ · 

ώραία συνήθεια Επικρατεί. ‘Όταν μία νέα πρόκηται νά ύπαν- 
ΐρευθη, κατά τήν ήμέραν τών γόμων της ή μήτηρ της τή : 
δίδει ΐν μανδύλιον καινουργές κατεσκευασμένον Εκ νεωστεί 
Εγνεομένου λιναριού, καλείται δέ μανδύλιον τών δα- ί 
κρύων. Διά τοΰ μανδολίου τούτου σπογγίζει τά δάκρυα, 
ίτινα χύνει, όταν Απέρχεται τής πατρικής οίκίας, καί ένφ•------- „ Λν..,, » —>·

ι, αϊτινες suv- ] έκτελήται 6 γάμος.

Άίλά μετά το τέλος τοΰ γάμου, αφού μεταβή μετά τοΰ 
γαμβρού είς τήν νέον αυτής οικίαν, διπλώνει τό μανδύλιον ' 
τούτο καί τό θέτει έκεΐ όπου φυλάττει τά άσπρόρουχα καί 
μένει άνέπαφον.

Τί μανδύλιον τούτο ούδείς έχει τό δικαίωμα νά τό ίδιο- 
ποιηθή, ούτε νά τό μετακίνηση άπό τήν θέσιν του μέχρι τοΰ 
θανάτου τού προσώπου, είς τό όποιον άνηκει. Τότε δέ λαμ- j 
όάνεται καί Εξαπλώνεται έπί τοΰ προσώπβ τί λείψανο της ί 
και μετ’ αύτού .Ενταφιάζεται καί διαλύεται! j

— ΤΟ τρέχον Ετος 1885 ύπελογίοθη ότι ύ- j
πήρχον καθ’ δλην τήν γην μας 500,000,' 00 χριστιανοί· | 

τούτων περί τά 360,0 Ο/'ΟΟ άνήκουν είς τήν Παπικήν, τήν : 
’Ορθόδοξον Ανατολικήν, καί τήν Διαμαρτυρομένην. Έκκλ. 
τών υπολοίπων (1,000,000,000) 10 Εκατομμύρια «ΚαιΊου- 
δαΐοι, 190 Εκατομ Μωαμεθανοί, καί 800 Εκατ. είδωλολάτραι.

Έκ τών SO I Εκατομμυρίων κατοίκων τής Κίνας, 75 μόνον ;11>Χ ΤΐΐίΎ j 6 AuiTv[Xp1'JpluJT MAC\Jti%u>v LJjt IWf'*·») ι Ο pvvui |

I χιλ. είναι χριστιανοί. Έκ τών 250 Εκατομμ. κατοίκων τών · 
άριΟ- ’] ■ ..............................
«.ατά I «

’Ινδιών 700 μόνον χιλ. είναι χριστιανοί. Έκ τών 35 Εκατομμ 
κατοίκων τής Ιαπωνίας 15 μόνον χιλ, εΐναι χρισιιανοί Έκ ; 
τών 8 Εκατομμ. κατοίκων τής Σιάμης, 3 χιλ. μόνον είναι 
χριστιανοί καί έκ τών 20 Εκατομμ. τής Τουρκίας 5 Εκατομμ. 
εΐναι χριστιανοί.

Προς Εκχριστιανισμόν τών Εκατομμυρίων τούτων τών ί 
Είδωλολαφών καί Μωαμεθανών Εργάζο ται ΙΟΟ έταιρίαι, Εχυ· ' 
σαι τάς Εδρας των Εν Εύρώπη καί ’Αμερική, διά μέσου 35000 

' Εργατών, Εξ ών 3,000 εΐναι κληρικοί καί 3.000 λαϊκοί (γυ- 
ναΐκες) Ευρωπαίοι καί ' Αμερικανοί, οΐ δέ λοιπόί Εντόπιοι τό

I πλείατον, διατηρούν δέ σχολεία, είς τά όποια Εκπαιδεύονται ■ 
| περί τάς 200, χιλ. παιδίων. j

Πρός συντήρισιν δέ του όλου έργου θά χρειασθώσιν έφΐ- | 
τσς 60 περίπου Εκατομμ φράγκων. j

ί Έκτος τής έν τοΐς σχολείοις καί διά τού κηρύγματος δι·
Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ.

‘Ο χλήρος τών μοναρχών τής γης κατά μέσον ο-1 · -, „
I 5. . . . , . , , ,. . , . δαακαλίας, διετίΟησαν δια δωρεων και πωλησεων καβ ολον! ρον δέν είναι Εκ των έπιζηλοτατων. Αγγλος τις ατατιστικος | . 1 , , _ .
!„,. . , , _ . , „ , το παρελθόν Ετος 6,000,000,000 άντιτυπων των Ιερω-
| εςεοωκεν εσχάτως ατατισπκην των ηγεμόνων, οίτινες εντός /
: τής Ιστορικής περιόδου Εφθασαν εί; βίαιον ή Ατιμωτικόν τέ- i Ρ“<Ρω1''
λος. | — Ά,λλο Αξιοπερίεργου ρόδον Εσχάτως έξετέθη είς

Έν τψ καταλήγω του ύπάρχουσι 2550 βασιλείς καΐ αΰ- ; Νέαν Ίορκην, Εχον διάμετρον 6 δακτύλων, άλλ Εντελώς
, κράτορες, οΐτινες έίασίλευσαν Επί 74 Εθνών | άοσμον,
ί Τούτων 300 άνετράπησαν, 64 καθηρΐβησαν, 28 ηύτοκτό- .------------------------------------------------------------------------------------
; νησαν, 23 άπωλεσαν τάς φρένας των ή κατήντησαν βλάκες, ί 
ί 100 Εφονεύθησαν έν ταϊς μάχαις, 123 συνελλήφθησαν ύπότών; 
! έχθρών των, 25 έβασανίσθησαν μέχρι θανάτου, 150 άδολο
ι φονήθησαν, καί 108 άιτηγχονίσθησαν ή άπεκεφαλίσθησαν ύπό 
’ τών ύπηκόων αυτών, ώστε όλιγώτεροι τοΰ Ενός τρίτου Εθα- 
ί αίλευσαν μέχρι τέλους ζωής! Πόσον ακανθώδες τό βασιλικόν

στέμμα. ί

ΙΕΡυΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

t) Διατί οί γονείς τοΰ έκ γεννετής τυφλού 3έν εΐπον ποιος 
έθεράπευσε τόν υιόν των ;

2) Τι λέγει ό Χριοτός πρός τούς έντρεπομένους νά δμο- 
ί λογήσωσι τήν άλήθειαν έμπροσθεν τών άνθρώπων ;
! 3) Ποιος ήτο ό Βαρνάβα;;

Τΰποις «Λακωνίας, καί ίκτύπωσις τών καταστημάτων A.NESTH KQNSTANTINIAOV, 4886 —· 579.


