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NEON ΕΙΔΟΣ
ΑΛΕΞΗΛΙΟΥ (δυπρQας).

Ή προκειμένη εΐκών
παριστάνει νέον εΓδοσ
άλεζη λ ί ου παραγγελθέντος ύπό τής ’Αγγλι
κής Κυβερνήσεων διά
Τούς έν Σουδάν στρατιώτας της;.Συνίσταται
δέ έξ Ίνδοκαλάμου και
χάρτου,ώστε είναι έλαφρότατον.Ώς φαίνεται
δ’ έκ της εικόνος, εφαρ
μόζεται στερεως είς
τούς ώμους εΐς τρόπον,
ώστε άφίνονται αΐ χεϊρες έλεύθεραι.
— Ό φωτισμός τών
πόλεων χρεωστεϊται εΐς
την φιλόθρησκσν βα
σίλισσαν τής Λοραίνης
Λουΐζαν, σύζυγον 'Ερ
ρίκου τοϋ Γ' βασιλέως

Λίίον είδος άλε^τηλέου.

Εες ούδένα,

πλήν των ταχτικών

ανταποκριτών, στέλλεται ή «Έφημερΐς

των Παίδων* ανευ προπληρωμής.

τής Γαλλίας ή όποια
έκρέμαζε τάς εικόνας
των ’Αγγέλων καί τών
'Αγίων εΐς όλας τάς
γωνίας τών Παρισίων
έμπροσθεν δ’ αύτών έκαίοντο τήν νύκτα κη
ρία και λύχνοι. Ό φω
τισμός ούτοςέδωκε τήν
πρωτην ιδέαν τοΰ νά
φωτισδώσιν αί οδοί, αί
όποΐαι ένεκα τοϋ σκό
τους ήσαν τότε πολύ
επικίνδυνοι.
— Μόνον τό έν δέκατον τοϋ ανθρωπίνου
σώματος είναι στερεά
ύλη. Νεκρόν
σώμα
ζύγιζαν ι 2 0 λίτρας, α
ποξήραινα μενον εντός
κλιβάνου μέχρις έντελοϋς αύτοϋ έζατμίσεως
διατηρεί μόνον δέκα
λίτρας έξ όλου τοϋ
βάρους του.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΦΕΛΙΜΟΙ.
1. Μή δίδεις άκρόασιν εΐς οσα λέγεται εναντίον άλλων.
— Τά άγιοδασιλειάτικα δώρα τής βασιλίσσης Βικτωρίας
2. Μή πιστεύεις ταΰτα πριν εχεις άρκετας αποδείξεις οτι είς τους πτωχούς συνίσταντο είς 1,000 τεμάχια βοείου κρέα
είναι αληθή.
τος και 80,000 όκάδας ανθράκων.
3. Μή συμμε ρίξου τα φρονήματα εκείνων, οί όποιοι κυκλο
— Νέος άνδριάς τής βασιλίσσης Βικτωρίας θά στηθν] προσέτι
φορούν κακάς φήμας περί τών άλλων.
είς Οΰίνδσορ. Θά κατασκευασθίΐ δέ έξ δρυχάλκου και θά
ί. Προσπαθεί νά μετριάζης την πονηρίαν, τήν οποίαν ουτοι ϊσταται έπί βάσεως γρανίτου έστιλπνωμένου.
αισθάνονται πρδς τους άλλους,
— Ό άνδριάς Ναπολέοντος του Γ'. θά στηθή εις μίαν απδ ι
5. Πάντοτε πίστευε, ότι αν ήκοΰετο καΐ τδ αντίθετον μέρος, τάς νέας πλατείας της πόλεως τοΰ Μιλάνου, ώς φόρος ευγνω- |
ή ΰποθεσις θά έφαίνετο 8λως διαφορετική.
μοσύνης πρδς αύτδν άπδ μέρους τών πολιτών διά την απελευ* I
θίρωσιν τής χώρας απδ του Αυστριακού ζυγου.
I
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
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Η ΧΑΪΔΗ.

Κατ' ettiroj.iqr έχ το» Γερμανικό».
{'lot προηγούμενου ψύλλον.)

Ό υπηρέτης ε’νευσε καταφατικώς, χωρίς νά
ίμιλήση, ρίψας ένταυτώ λοξόν βλέμμα έπι τής
t. Λουκίας, διότι ήτο περίεργος νά ϊδη ποιαν έντύπωσιν έκαμε τούτο είς αύτήν. Άλλά πριν λάβη
καιρόν νά άποσυρη τό πινάκιον άπ’ έμπροσθεν τής
Χαίδης, έκείνη ήρπασε τήν φρατζόλαν καί τήν έ'χω«ν εις τήν τσέπην της. Τούτο εφεριν εις πειρασμόν
τόν Σεβαστιανόν νά γελάση άλλ’ ένθυμηθείς ότι
δέν επετρεπετο τό τοιοϋτον εις τήν τράπεζαν, εκράτησε τόν εαυτόν του καί περιέμενε μέ τό πινάκιον
εις χεϊρας προσφέρων τό ψάρι εΐς τήν Χαΐδην.
— Ήμπορώ νά πάρω άπό τό ψάρι; τούτο ήρώ
τησεν έκ νέου ή Χάίδη.
Ό Σεβαστιανός ενευσε διά της κεφαλής του,,
ότι ήδύνατο.
Λοιπόν, εΐπεν ή Χαίδη, δός μοι σύ άπ’ αυτό I
Τοιαύτην χωριατοσύνην ό δυστυχής Σεβαστιανός
δέν εΐχεν ίδεΐ εΐς τήν^ζωήν του* οθεν ήρχισε νά δεικνύη ^σημεία γέλωτος, καΐ διετάχθη αμέσως νά
άφήση τό πινάκιον μέ τό ψάρι έπΐ τής τραπίζης
και ν’ άπέλθη. Άφοΰ δέ έκλεισε τήν θύραν κατόπιν
του, ή κ. Λουκία άποταθεΐσα πρός τήν Χαίτην,
«Βλέπω, εΐπεν, οτι πρέπει νά σέ διδάξωμεν καί
πως νά φέρεσαι εις τό,?τραπέζι, Χαίτη! Άκουε
λοιπόν, καί είς όλίγην ώραν τής είπε πώς πρέπει
νά κάθηται εις τήν τράπεζαν και πώς νά τρώγη,
καί πώς νά φέρεται εΐς τούς ύπηρέτας, δταν ΰπη’ρετοϋν είς τήν τράπεζαν. Εκτός τούτου μέ τόν
Σεβαστιανόν ποτέ δέν πρέπει νά όμιλής, εκτός
έάν έχης καμίαν ύπόθεσιν σπουδαίαν νά έκτελέση
διά σέ. Πρέπει §έ νά μεταχειρίζεσαι τό σύ, δταν
όμιλής εΐς αυτόν, και τό χυρία, όταν αποτείνεσαι
εΐς τήν Τινετην καί εμέ. Ή κυρία Κλάρα θά σέ
εϊπη πώς νά τήν όνομάζης. Μετά τούτο ή καλή
κ. Λουκία ήρχισε νά τήν διδάσκη διάφορα άλλα
πράγματα, άλλά πριν τελείωση το πρώτον τούτο
μάθημα τοΰ πολιτισμού, ή Χαίδη άπεκοιμήθη,
διότι ήτο κουρασμένη έκ τού τάξει δ ίου !
— "Ολη σου ή διδασκαλία έπήγε στόν αέρα !
παρετήρησεν ή Κλάρα μειδιώσα. Τό πτωχόν παι
δίον ένύσταζε καί δέν ήκουσε τίποτε άπό όσα τής
είπες. Κάλλιον άν έφΰλαττες τάς διδασκαλίας σου
δι’ αύριον I
— Ποιος ήξεύρει τί θά τραβήξωμεν μέ τήν
χωριατοπούλαν ταύτην ! εΐπεν ή κ. Λουκία, καλέσασα συγχρόνως τόν Σεβαστιανόν καί τήν Τινετην
διά του κώδωνος νά έλθουν καί μεταφέρουν τήν
Χαίδην είς τό χρεββάτι της.
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"Οταν ή Χαίδη ήνοιξε τούς οφθαλμούς της τήν
έπομένην πρωίαν εΐς τήν Φραγφόρτην, δέν ήδύ
νατο νά έννοήση που εύρίσκετο καί τί έ'βλεπε.
"Ετριψε τούς οφθαλμούς της καί έκύτταξε τριγύρω
τά διάφορα πράγματα, παρετήρησε τάς ωραίας .
εικόνας καί τάς ωραίας αυλαίας (κουρτίνας), τον
λαμπρόν καθρέπτην καί τά ωραία χρώματα τών
τοίχων,τήν μικράν λευκήν τράπεζαν,επί τήςόποίας
έκειτο αγγείον πλήρες άνθέων καί έπί τινας στιγμάς εύρίσκετο παραζαλισμένη έκ τής θέας αύτών.
Τέλος ένεθυμήθη οτι ήτο εις τήν Φραγκφόρτην,
καί ταχέως ήλθον είς τόν νουν της αί παραγγε
λίας τάς όποιας είχε λάβει τήν παρελθοΰσαν ήμέ
ραν, καί αμέσως έπήδησεν έκ τής κλίνης της, καΐ
εΐς ολίγας στιγμής ένίφθη, έκτενίσθη καί έφόρεσε
τά φορέματά της. Άφοΰ δέ παρετήρησεν είς τόν
καθρέπτην καί είδεν, ότι δλα εΐχον καλώς, έπήγε
πρώτον προς έν τών παραθύρων, έπειτα εΐς άλλο
καί κατόπιν είς τό τρίτον καί έθεώρησεν έξωθεν,
τής έφάνη δέ, οτι ήάο ώς πουλάκι κλεισμένου είς
κλωβ ον. Ούτε βουνά, ούτε κοιλάδας, ούτε δένδρα
ήδύνατο νά ϊδη, είμή οικίας, παράθυρα καί όδούς
πλήρεις άμαξών καί ανθρώπων!
Ήτο άκόμη πολύ ενωρίς, διότι ή Χαίδη συνείθιζε νά σηκώνεται πολύ πρωί είς τήν οικίαν τού
Παποϋτης έπί τών ορέων καί νά έξέρχηται, οτανύ
καιρός τόέσυγχώρει διάνα σύναξη τά άνθη τά όποια
εΐς τό φώς τής ημέρας εΐχον άνοιξη τά πέταλά των.
Καθώς τό πτηνόν, τό όποιον ευρίσκει έαυτό διά
πρώτην φοράν περιωρισμένον έντός λαμπρού κλωβίου καί πήδα έδώ και έκεΐ ζητούν μέρος νά
έξέλθη είς τόν ανοικτόν άερα, καί πετάξη άπό
κλαδίον είς κλαδίον, άλλά δυστυχώς δέν δύναται,
ούτω καί ή Χαίδη ήσθώνετο τήν πρωίαν εκείνην.
’Ενώ δέ εύρίσκετο είς τήν περίλυπου ταύτην
κατάστασιν, έφάνη εΐς τήν θύραν ή κεφαλή τής
Τινέττης, κράζουσα' «Πρόγευμα έτοιμον!»
1
Άλλ’ ή Χαίδη δέν έκατάλαβεν οτι τούτο έσή- Γ
μαινεν ότι έπρεπε νά ύπάγη εΐς τήν τραπεζαρίαν
διά νά προγευματίση. "Οθεν άντΐ νά ύπάγη εκεί,
έκάθησεν εΐς μίαν καθίκλαν πλησίον τής μαρμά
ρινης τραπέζης και παρετήρει τά άνθη, τά δποΐα
ήσαν έπάνω αύτής. Μετ’ ολίγον ήκουσε ποδοβο
λητού καί εΐδεν έκ νέου τήν θύραν ν’ άνοιχθή μέ

βίαν ΰπό τής κ. Λουκίας.
— Δέν καταλαμβάνεις τί θά είπή «πρόγευμα
έτοιμον ;» ήρώτησε μέ οργήν τήν Χαίδην. «Έλα

άμέσως!»
Ή Χαίδη έσηκώθη καί ήκολούθησε τήν κυρίαν
Λουκίαν είς τήν τραπεζαρίαν, οπού ή κ. Κλάρα ,
έκάθητο περιμένουσα αύτήν. Εύθύς δ’ άφοΰ είσήλθε
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την έχαιρέτησε μέ πολλήν χώριν καί μέ γλυκείς;
λόγους, και οΐίτω τήν ε^καμε νά λησμονήση την μο•
ναξιάν καί τόνάπότομον τρόπον τής Λουκίας.Οΰτωι
όλοι έκάθησαν εΐς την τράπεζαν και τό πρόγευμα έτελείωσε με πολλήν εύχαρίστησιν τής Χαίδη ς.

------ —------

ΆκΛονίεϊ

Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕ ΚΡΟΥΔΕΝΕΡ
ΚΑΙ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α'. ΤΗΣ ΡΑΣΣΙΑΣ.

("Ιβε προηγούμενοι ψύλλον).
Ύπερη φανευθείς έκ τών νικών του, δ Ναπολέων>
εισέβαλε μετά ήμίσεως εκατομμυρίου καλώς γε-.
γυμ,νασμένων στρατιωτών εις τήν’Επικράτειαν τοΰ>
Τσάρου, έλπίζων νά τόν κατασυντρίψω ύπό τούς;
πόδας του, όπως εΐχε κατασυντρίψω τούς άλλους,

ηγεμόνας τής Ευρώπης.
Ό κίνδυνος ήτο μέγας, καί πάντες, μή εξαιρού.
μενων τής μητρός καί τής συζύγου του, μετά
δακρύων παρεκάλουν αύτον νά συνθηκολόγηση
μετά τουΝαπολέοντος, ή τουλάχιστον νά έγκατα-.
λείψουν τήν χώραν. Άπεφασισθη τό τελευταίου.
Τήν προ τής έγκαταλείψεως τής πρωτευούσης
του νύκτα, κυρία τις τής Αυλής είσήλθεν εις τό
γραφεΐόν, όπου έκάθητο ο Αύτοκράτωρ, καί αφού
έζήτησε συγχώρησιν διά τήν πάρωρον έπίσκεψίν

της,ένεχείρισεν είς αύτονεν τεμάχιον χάρτου,παρακαλεσασα νά άναγνώση τό εμπεριεχόμενου, καί
είποϋσα, ότι θά τφ παρείχε πολλήν παρηγορίαν,
Τήν ευχαρίστησε καί εθεσε τό χαρτίον εΐς τό
θυλάκιόν του, δέν έσυλλογίσθη δέ περί αύτοΰ είμή
μετά τρεις’νύκτας, όταν διά πρώτη ν φοράν κατεκλήθη, διά νά άναπαυθή. Έκβαλών τό φόρεμά
του εύρε τό χαρτίον, ρίψας δέ βλέμ.μα έπ’ αύτοΰ,
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στράφη μέ καταστροφήν δμοίαν μέ ε’κείνην, τήν
όποίαν ύπέστη ό στρατός τοϋ Σενναχειρίμ βασιλέως τής Βαβυλώνας, τόν όποιον έκτύπησεν ό
Κύριος διά τήν ε’παρσιν αύτοΰ. Ό δέ νικητής
ε’δειξε τήν πρός τόν Κύριον εύγνωμοσύνην του,
δείξας έλεος εΐς τούς νικηθέντας.
'Ο αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος περιεποιήθη φί
λανθρώπως τούς διασωθέντας πληγωμένους καί
ασθενείς έκ τοΰ μεγάλου στρατού τοΰ Ναπολέοντος, έπισκεπτόμενος με κίνδυνον τής ζωής του
καί παρηγορών αύτούς εις τά νοσοκομεία, όπου ό
τύφος έδεκάτιζε τούς ύπό τοϋ ψύχους καί της
πείνης καταβεβλημένους Γάλλους.
Όλα ταΰτα είχε πράξει προ τής έεΉ Ιουνίου,
ότε έκάθητο μελαγχολικός καί σύνους είς τό δωμάτιόν του έν τή πόλει τοϋ Έΐλβρον. Τφ ε’λλειπε
κάτι τι, ή δέ καρδία του συψησθάνετο τήν έ'λλειψιν ταύτην, Ό κόσμος ολος έθαύμαζε καί
έπήνει τήν γενναιοψυχίαν του καί τήν ποός τούς
νικηθέντας συγκατάβασίν του, άλλά τοΰτο δέν
άνταπεκρινετο εΐς τήν ανάγκην καί τόν πόθον
του. Ό,τι επόθει, ό,τι έχρειάζετο ήτο ειρήνη —
ειρήνη τής ψυχής — ειρήνη ρ,ε τον Θεόν. Πρό
πολλοΰ είχε παραιτήσει πάσας τάς έξωτεοικάς
αμαρτίας, άλλά δέν ήδύνατο νά έκβάλη τήν
άμ.αρτίαν άτίό τής καρδίας του, Όσφ περισσότε
ρον ήγωνιζετο, τόσφ περισσότερον ήσθάνετο τήν
αδυναμίαν καί αμηχανίαν του. Ούδεμία παρηγο
ριά εϊρχετο άπό τάς σελίδας τής Βίβλου του, εύ
ρίσκετο δέ είς τό χείλος τής απελπισίας, 6τε αίφνης

ένεθυμ.ήθη, οτι ήκουσε ποτέ περί μιας Γαλλίδος,
ήτις εφημίζετο διά τήν εύσεβειαν, άλλά συγχρόνως
καί διά τό άλλόκοτον αύτής, ήτις είχε γράψει ποτέ

είς την Αυτοκράτειραν μίαν περίεργον επιστολήν
παρετήρησεν, οτι ητο αντίγραφου τοΰ εννενηκοστοΰ περί τής αγάπης τοΰ Χριστοΰ. «Έπεθύμουνή κυρία
πρώτου ψαλμοϋ. Μή δυνάμενος δέ ν’άποκοιμηθή Δέ Κρούδενερ νά ήρχετο καί πρός έμέ καινά μοί
ένεκα τής μεγάλης κοπώσεως, έφώναξε τον ιερέα ώμίλει,ΐσως μέ έβοήθει νά έξέλθωάπό τήν στενοχώ
του, όστις έ'μενεν εις τό παρακείμενον δωμάτιον ριαν μου ταύτην,» εΐπεν ό Αύτοκράτωρ καθ εαυτόν.
Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν δ άγαπητός του
καΐ τόν παρεκάλεσε νά άναγνώση εΐς αύτον εν
μέρος τής άγιας Γραφής. Κατά παράδοξον δέ σύμ- υπασπιστής είσήλθεν είς τό δωμάτιον. «Μεγαπτωσιν ήνοιξε τήν Γραφήν καί ήρχισε νά άναγι- λειότατε — είπε μέ τόνον δειλίας — είναι μία κυ
είς τόν προθάλαμον και επιμένει νά ιδη τήν
νώσκη τόν 91ον ψαλμόν. Ό Αύτοκράτωρ προσβλη- ρία
ι
θείς έκ τής συμπτώσεως, ήκροάζετο ώς άν ήκουε Μεγαλειότητα
■
σας. Καί τόσον έξώρας! Τής ειπον
ήδυνήθην διά νά τήν καταπείσω νά άναχωαυτόν τόν Θεόν λαλοΰντα εΐς τήν καρδίαν του. οσα
1
άλλά δεν θέλει νά άκούση, Δέν δύναμαι,
Έξ εκείνης δέ τής ώρας αληθώς έλεγε περί τοΰ ρήση,
j
Ύψίστου, «Αύτός είναι καταφυγών μου καί φρού- νά
1 τήν ξεφορτωθώ !
ριόνμου καΐ βράχος μου—εΐς Αυτόν θέλω ελπίζει.»
— Ποία είναι ; ήρώτησεν δ Αύτοκράτωρ.
— Ή Δέσποινα Δέ Κρούδενερ!
Ό θεός άντήμειψε τήν πίστιν του καί τφ
έ'δωκε τήν νίκην καθ’ όλων τών εχθρών αύτοΰ.
Ό Αύτοκράτωρ άκούσαςτό όνομα,ές-άθη έπί τινα
άφωνος — τφ έφάνη οτι ώνειρεύετο.
Ή χιών και ί» πάγος καί ό τρομερός παγετός έξε- δευτερόλεπτα
<
δέ διέταξε νά είσαχθή ή εν λόγφ κυρία.
πλήρωσαν τήν θείαν βουλήν, τό δέ μεγαλοπρεπές Συνελθών
.
καί τρομερόν στράτευμα τοΰ έπιδρομέως κατε-

(άκΛουίεΓ.)
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Εις τό θέρος χαρά κανταχόθεν (
πτηνά ψάλλουν ευμόλπως τον Πλάστην
χωρίς κόπον λαέόντα θεόθεν
καί τροφήν κα'ι ποτόν καθεκάστην, .
Αλλά ψύχος όριμΰ τον χειμώνα
έπελίόν εκφοβίζει τούς ψάλτας
κώ άφίνουν αυλόν καί 8εν3ρώνα
καί σκηνένουν εις τρύπας καί φράντας.
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Τίς θνητός ή μικρός η μεγάλος
θά ΰπάγη σ’ εκείνην τήν γην,
Βπου φως και φαιδρότης και κάλλος
αιωνίως κοσμούν την ψυχήν ;
Τό εΰθές όστις πράττει έκθύμως,
τόν θεόν όστις πάντα φοβείται,
καί άκάκων παιΒίων ό δήμος
θανμασίως έχει- εϋλογεϊται.

Οικογένεια προσευχόμενη.
Άλλ’ έκεί* ατά ουράνια ΐίψη
γή ψαλμών Αρχαγγέλων υπάρχει
καί 0 ΰμνος οΰδεποτ’ ελλείψει.

Ναί, έκεΓ στα ουράνια ίίψη
των πιστών ή άνάπαυσις είναι
καί ουδέποτε θέλει έκλείψει.

Δ. Δ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
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στερήται θρησκευτικών αναμνήσεων είναι όλιγώ-.
άγαπητή καί επιθυμητή· τοιαύτας δέ
θρησκευτικής αναμνήσεις τίποτε άλλο δεν δύναται
νά διατηρήση ε’ιμή ή οικογενειακή λατρεία.
'Ρίψατε εν βλέμμα είς τήν προκειμένην εικόνα·
εΐς τήν σεμνοπρεπή στάσιν και άκόμη σεμνοπρεπεστέραν έκφρασιν τών προσώπων όλων τών μελών
τής προσευχόμενης οΐκογενείας, καΐ είμαι βέβαιος,
οτι θέλει κάμει ανεξάλειπτου έντύπωσιν εΐς τήν
μνήμην σας.
’Αλλά διά νά ε*χν) τά καλά ταΰτα άποτελέσματα ή οικογενειακή προσευχή είναι ανάγκη ή
'Αγία Γραφή νά άναγινώβκηται τακτικά καθ’ έκάστην είς τήν οικογένειαν, οι ύέ γονείς νά ήναι
ευσεβείς, ώστε διά τής ενάρετου ζωής των νά
παραδειγματίζουν τάς αλήθειας τής 'Αγίας Γρα
φής, τάς όποιας άναγινώσκουν.
’Από σάς γονείς, οί όποιοι άναγινώσκετε τάς
λέξεις ταύτας, έξαρτάται διά τής χάριτος τοΰ
Θεοΰ ή παρούσα καΐ ή μέλλουσα ειρήνη καί ευ
τυχία τών τέκνων σας. Κάμετε λοιπόν χρήσιν τής
Άγιας Γραφής, καί θά εύλογήτε τόν Θεόν διά

ΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗι AATFHlAt ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ, τερον

Ή θέα οικογένειας ευτάκτου, ευπρεπούς, όμονοούσης καΐ άγαπωμένης είναι θέαμα ώραΐον, έντυπωτικόνκαί θελκτικόν άλλ’ή έντύπωσις ή προσγινομίνη εΐς τόν νουν και τήν καρδίαν τοΰ ανθρώπου
ίκ τής θέας οικογένειας εΰσεβοΰς ένασχολουμένης
εΐς την οικογενειακήν λατρείαν, όπως φαίνεται είς
τήν προκειμένην εικόνα, ύπερβαίνει πάσαν άλλην
^έντύπωσιν, καί κάμνει τόν άνθρωπον ν’ ανέρχεται
Ιάκουσίως άπό της γ·ής εις τόν ουρανόν,
|
Ή οικογενειακή λατρεία, όταν έκτελήται
καθώς πρέπει, διαχέει τήν επιρροήν της καθ’ ΐίλον
τόν οίκον, ιδίως όμως επηρεάζει καλώς τά τέκνα.
Διά τής οικογενειακής λατρείας έκαστον τέκνον
αυξάνει μέ τήν συναίσθησιν, οτι ό θεός πρέπει νά

τιμ,άται είς παν πράγμα, οτι καμμία ΰπόθεσις
εΐς τήν ζωήν ταύτην δέν δύναται νά εύοδοθή
άνευ τοΰ Θεοΰ καί ότι ή εργασία τής ημέρας ή
ή σπουδή θά ησαν απροστάτευτα καί τρόποντινά
βέβηλα άνευ τοιαύτης τίνος άφιερώσεως εΐς τόν
θεόν.
Ή οικογενειακή λατρεία, ή Ειποία γίνεται ορθώς
καθ’εκάστην ημέραν, έρ.φυτεύει καί διεγείρει εις
τάς καρδίας τών τέκνων, τό συναίσθημα τής
έξαρτήσεώς του άπό του Θεοΰ, τοΰ καθήκοντος
του νά σεβηται, ύπακούη καί άγαπά αύτόν, καί
τής ανάγκης καί ώφελιμ.ότητος τής προσευχής
και της ευχαριστίας.
Ένώ ή οικογένεια κόπτει ενώπιον^τοΰΌεοΰ,
σπκνίως δύναται νά εύρεθγ υιός ή θυγάτηρ, τοΰ
όποιου τήν προσοχήν δέν ήθελε πρός στιγμ.ήν
επισύρει ή προσευχή καΐ δέησις τοΰ πατρός. Μικραΐ
εντυπώσεις, άν και διαβατικαί, γίνονται τοιου
τοτρόπως εΐς τό πνεΰμα τών παιδιών και μέ τόν
ί καιρόν αυξάνονται κάμνουν αύτά ευσεβείς άνδρας
; καί γυναίκας, αγαθούς πολίτας καί καλούς γονείς.
[
Ή έξομολόγησις τών αμαρτιών και σφαλμά
των τής οικογένειας, ή ευχαριστία διά τά άγαθά
τής θείας Πρόνοιας καί τά ζητήματα, τά όποια
κάμνει είς τόν Θεόν ευσεβής οικοδεσπότης, παρέ
χονται άπό τάς περιστάσεις τής οΐκογενείας, έκα
στον δέ μέλος αυτής θά συναισθάνηται, ότι είναι
αντικείμενου τής προσευχής τοΰ πατρός, ή δε
καρδία του διά τής θείας ευλογίας θά αΐσθανθή
έπί τέλους άγάπην πρός τήν προσευχήν καί τήν
ανάγκην τοΰ νά προσεύχηται χαΐ* ISiav.
Όσον ευχάριστος καί άν ήναι ό οίκος καθίστα
ται δεκάκις εύχαριστότερος διά τής οικογενεια
κής λατρείας. Ή πατρική και μητρική ίσΐΐα. έχει
οεβαίως τά φυσικά της θέλγητρα, άλλ’ όταν

τοΰτο αιωνίως.
ΔΙΑΤΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΙ ΕΠΕΟΥΜΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΑΝΗ·..

Πρό τινων έτών_ί προσεκλήθην νά έπισκεφθώ
κοράσιον επταετές, τό όποιον, ώς μοΐ είπον, ήτο
εΐςγτάς τελευταίας στιγμάς τής ζωής του. Οι
γονείς του έκατοικοΰσαν είς μίαν άπό τάς στενάς
οδούς. Ότε έφθασα έκεΐ, μία γυνή^μοί έδειξε τό
μέρος, οπού τό κοράσιον ε*κειτο, καί διευθυνθείς
πρός αυτό έκάθησα πλησίον^ξτής^ζκλίνης του.
Λαβών δέ τήν χεΐράν του, είπον, «ΤΙ μέ ήθελες,
αγάπη μου; » «Έπεθύμουν νά σάς εΐδω, κύριε,
πρίν άποθάνω,» άπεκρίθη τό:κοράσιον.
— «Τώ δντι, μέλλεις νά άποθάνης!» είπον.
— Μάλιστα, κύριε.
— Καΐ δέν θέλεις νά άναλάβης ;
— Ελπίζω όχι, κύριε.
— Καί διατί τάχα;
— Διότι, είπεν εκείνη, άφότου ε’γ'νώρισα τον
Κύριον I. Χριστόν, προσπαθώ νά καταπείσω τόν
πατέρα νά έλθη νά άκούση τό κήρυγμα του
Ευαγγελίου, καί δέν θέλει νά πατήση εΐς τήν εκ
κλησίαν,ελπίζω δέ ότι, άν άποθάνω, σείς θά εχητε
τήν καλωσϋνην νά μέ ένταφιάσητε.
— Βεβαιότατα, αγάπη μου, ειπον.
— Σκέπτομαι δέ, Οτι, άν άποθάνω, δ πατήρ
θά ήναι εΐς τήν κηδείαν μου, τότε δε σεις θά κηρύξητε τό Εύαγγέλιον εΐς αυτόν. Είμαι δε πρό
θυμος νά άποθάνω δεκάκις, άρκεϊ διά τούτου δ
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αγαπητός μου πατήρ voc άκούση το Εύαγγέλιον
άπαξ τουλάχιστον!»
Αύ'τη -η άγάπη, ήτις έπλήρώνε τήν καρδίαν τοΰ
κορασιού εκείνου ήτο θαυμαστή. Όθεν έπροτίμα
νά άποθάνη διά νά άκούσφ μίαν καΐ μόνην φοράν
το Εύαγγέλιον ό πατήρ της!
Τδ κοράσιον πράγματι άπέθανεν, ώς έπερίμενεν,
άλλά καθ’ ήν ήμέραν έμελλε νά ένταφιασθή, έπεσα
εις τήν κλίνην μου άσθενής· έλυπούμην δέ, συλλογιζόμενος τήν επιθυμίαν τοΰ πτωχού εκείνου
κορασιού τοΰ νά τδ ενταφιάσω έγώ.
Μετά τινα καιρόν, άγροΐκός τις άνθρωπος μοΐ
έπεσκέφθη καΐ μοΐ εδωκε τήν χεΐρά του. «Δέν μέ
γνωρίζεις, κύριε;»
— Όχι, άπεκρίθην.
— Είμαι ό πατήρ τις μικρά; Μαρίας, τήν
οποίαν έπεσκέφθης δλίγονπρδτοϋ θανάτου της—
δ πατήρ εκείνης, δια τόν οποίον έπεθύμει ν’ άποθάνη, διότι ήκουσα αΰτήν νά λέγη, οτι έπροτίμα
νά άποθάνη δεκάκις, άν διά τούτου κατόρθωνε νά
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Είς τήν Γερμανίαν εΐσήχθη μόνον κατά τόν
17<>ν αιώνα. Τδ 1745 δ κ. Μάγγραφ, διάσημος
χημικός άνέγνωσε μίαν πραγματιαν ενώπιον τής
Ακαδημίας τών ’Επιστημών εν Βερολίνω, περί
τοΰ χυμού φυτών τινων εντοπίων, ιδίως τών κοκκινογουλίων, καΐ εδειξεν εΐς αυτούς δείγματα
ζαχάρεως, κατασκευασθείσης έξ αΰτοΰ. Άλλ’ οί
συνάδελφοί του ακαδημαϊκοί τον περιεγελασαν
καΐ ούτως ή άνακάλυψίς του ΐματαιώθη.
Άλλά περί το τέλος τοΰ 18ου α’ιώνος δ κ,
"Άχαρδ, μαθητής τοΰ Μάγγραφ, ευρών τήν πραγ
ματείαν ταμτην άπεφάσισε νά ίδρυση εργοστάσιονί
εΐς τήν Σιλεσίαν, πρός κατασκευήν ζαχάρεως.

Άλλά μέ ολας τάς προσπάθειας του καί τήν βοή
θειαν, τήν δποίαν έλαβε παρά τοΰ βασιλέως, ή έπιχείρισίς του άπέτυχε, καΐ μόνον μετά 100 ε”τη άπό
τής εποχής τοΰ Μάγγραφ ή κατασκευή τής ζαχά-

ρεως έκ τεύτλεων (κοκκινογουλίων) έπετεύχθη.
Σήμερον ή καθ'ολην τήνΕΰρώπην έξοδευομένη
ζάχαρις προέρχεται άπό τεΰτλα. Μόλις δέ διακρίμέ κάμη νά ακούσω μίαν φοράν το κήρυγμα τοΰ νεται τής ζαχάρεως, ήτις κατασκευάζεται άπδ τδ
Ευαγγελίου, Οι λόγοι της εκείνοι σχεδόν έσπά- ζαχαροκάλαμου · είναι δέ και εΰθηνοτέρα αυτής.
ραξαν τήν καρδίαν μου, και τώρα επιθυμώ νά
διδαχθώ τά άφορώντα τήν σωτηρίαν τής ψυχής
ΚΗΡΟΤΑΡΟΝ.
μου. Ή επιθυμία του έγένετο καΐ μετ’δλίγον εΐχον
τήν εύχαρίστησιν νά τδν συγκαταριθμήσω μετά
Τδ ψάρι τοΰτο, εις τδ όποιον έδώκαμεν τήν
τών μελών τής έκκλησίας μου,
ονομασίαν ταύτην, εΐναι πολύ ωφέλιμον είς τούς
κατοίκους τών βορειοδυτικών μερών τής Βορείου
Η ΖΑΧΑΡΙΣ ΒΙ£ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.
Αμερικής, διότι όχι μόνον ώς τροφή χρησιμεύει,
άλλά και διά φωτισμόν.
Εΐς τινα εποχήν τοΰ έτους οί ίχθΰς οΰτοι έρ
Οί αρχαίοι Έλληνες και 'Ρωμαίοι συγγράφεις,
καθ’ οσον γνωρίζομ.εν, δέν άναφέρουσι τήν ζάχαριν, χονται κατά μεγάλα κοπάδια πλησίον τών πα
' άν καΐ ζάχαρις ή γλυκοκάλαμος ήτο γνωστός ε’ις ραλίων, τότε δέ οΐ κάτοικοι εξέρχονται με τά
τάς ημέρας τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ό ναύαρ πλοιάριά των καί διά δικτύων προσηρμοσμένων
εις τό ακρον μακρών ξύλων πιάνουσι χιλιάδας έξ
χος Νέαρχος εΰρεν αΰτήν εΐς τάς Ινδίας,
Καΐ πρδ τής Χριστιανικής εποχής άναφέρεται αύτών. Άφοΰ δέ γεμ-ίσωσι τά πλοιάριά των έρ
«εΐδός τι μέλιτος ώνομαζομένου ζάκχαρον, εχον χονται εις τήν ξηράν, καΐ πρώτον μέν τά απλώ
τήν οψιν τοΰ άλατος.» Είναι γνωστόν, προσέτι, νουν είς μέρος στεγνόν διά νά ξηρανθουν, Άφοΰ δέ
τά αποξηράνουν καΐ γίνουν ώς οί παρ’ ήμΐν Τσίροι,
οτι δ Γαληνός διέταττεν αΰτό ώς ’ιατρικόν,
Τόν χυμόν τοΰ ζαχαροκαλάμου μετεχειρίζοντο τά καπνίζουν, διά νά άφαιρέσουν τήν κακήν
τινά τών Ανατολικών εθνών ώς μεθυστικόν ποτόν, οσμήν καΐ τά άποθηκεύουν διά μέλλουσαν χρήσιν.
Οί "Άραβες μετεχειρίζοντο τήν ζάχαριν εΐς μεγώ- Όταν δέ θέλουν φως,λαμβάνουν εν καΐ τό έμπήγουν
λας ποσότητας. Ιστορείται δέ, οτι ε’ις τούς γάμους έκ τοΰ μέρους τής οΰράς εΐς ειδός τι σκίμποδος,
τοΰ Καλίφου Μασκάδη Βενριτάλε έδαπανήδησαν έπΐ τούτω κατασκευαζομένου, τδ άνάπτουν άπδ
80,000 λίτραι ζαχάρεως πρδς κατασκευήν γλυ- τδ άλλο μέρος, καΐ ούτως Απολαμβάνουν φώς
άμυδρόν, τδ όποιον διαρκεϊ αρκετήν ώραν.
κυσμάτων εΐς τήν Βαγδάτην.
Έπειδή δέ οί ιχθϋς ουτοι εΐναι πολύ παχεϊς,
Εις τήν Εΰρώπην ή ζάχαρις είσήχθη υπό τών
Σταυροφόρων. Τδ 1166 ο βασιλεύς τής Σικελίας όσους δέν χρειάζονται νά μεταχειρισθοΰν ώς κη
έδωκεν εΐς τούς Βενεδικτίνους μονάχους μύλον, ρία, τούς βράζουν καΐ εξάγουν τδ πάχος, τό
διά τοΰ δποίου εξέθλιβον τδν οπόν τοΰ ζαχαρο όποιον μεταχειρίζονται άντΐ ελαίου ή βουτύρου
καλάμου καΐ τούς έχάρισε τό προνόμιον τής κα εΐς τό φαγητόν, άφοΰ τό θέσουν είς φιάλας (βουΙτίλιας), τάς όποιας κατασκευάζουν άπδ έν θαλάστασκευής τής ζαχάρεως.
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σιον φυτόν. το όποιον φύεται εις τόν βυθόν τοϋ
Ειρηνικού ’Ωκεανού. Ούτως ή αγαθή θεία Πρό
νοια προμηθεύει εΐς τούς κατοίκους τών ψυχρών
ί εκείνων μερών τά μέσα πρός φωτισμόν καΐ τροφήν
ίιά τών ιχθύων τούτων.

XIOIKLI^k-A-
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τοΰ αριθμού τών τυφλών τδ έν τρίτον είναι τυφλοί έκ γενετής,
ό δ’ αριθμός τών άρρένων καΐ θηλέων είναι ίσος,
—Τό θαυμαστότερον ωρολόγιον τής Αφηλίου.—Πε
ρίεργον ώρολόγιον κατεσκευασθη ύπδ μηχανικού τίνος, Βίλιγ γεν λεγομένου, είς τδ Μέλαν Δάσος, καΐ οπερ κατα τον «Πρωι
νόν Τηλέγραφον#, θα ύπερθή παν 6,τι έγενετο μέχρι σήμερον
τοιούτου είδους.
"Εχει ΰψος 3 μέτρων καΐ 50 εκατοστών, πλάτος 2 μέτρων
75 έκατοστών. Δεικνύει τά δευτερόλεπτα, τα λεπτά, τά τέ
ταρτα, τάς ώρας, τάς ήμέρας, τας ίόδομάδας, τούς μήνας, τάς
τέσσαρας ώρας τοϋ έτους,τά συνήθη καΐ τά βίσέκτα ετη μέχρι
τέλους του 99999 μ. X. έτους. Έκτος τούτου δεικνύει τάς
φάσεις τής Σελήνης καί τάς πλείστας τών συνειθιζομένων αστρο
νομικών πληροφοριών.
ΙΙληθος αυτομάτων παριστα τδν ανθρώπινον βίον, τήν θρη
σκευτικήν ιστορίαν και τάς αρχαίας μυθολογίας. Εξήκοντα
άγαλμάτια οεικνύουσι τά εξήκοντα λεπτά. Ό θάνατος παρίσταται ύπδ τδ σχήμα σκελετού. Είς άλλα; όροφός βλέπει τις
τούς δώδεκα αποστόλους, τας έπτα ηλικίας τοΰ ανθρώπου,κατα
τήν περιγραφήν του Σαιξπήρου, τάς τέσσαρας ώρας τοΰ έτους
ή τούς δώδεκα ζωδιακούς, τήν νύκτα εξέρχεται φρουρός τις
καΐ σημαίνει τας ώρας διά σάλπιγγας. Κατά τήν ανατολήν
του ήλιου εΐς αλέκτωρ εμφανίζεται καΐ αδει. Υπάρχει επίσης
κώνωψ τις δστις φαίνεται άπαξ τοΰ έτους, τήν πρωτην ήμέραν
τοΰ Ιαρος.

—*Η δΰναμες
θρησκείας τοϋ Ευαγγελίου.—Ή
θρησκεία του Ευαγγελίου έχει τήν δυναμιν νά κατορθώνη
δυο μεγάλα πράγματα, τά οποία κανέν άλλο πράγμα είς τον
■/.οομον δεν δύναται.
1) Νά κάμνη τον; χαχούς, χαΛονς, νά μεταόάλν) τούς
βλασφήμους, τοϋ; πονηρούς εις χναρ/τονς, τον; αχρείους είς
αγαθούς, καΐ τους ανειλικρινείς και ύποκριτάς εις ειλικρινείς
καί ευθείς, τούς σκληρούς καΐ άσπλάγχνους είς συμπαθείς
και ελεήμονας, τούς υπερήφανους είς ταπεινούς καί τούς
αμελείς και οκνηρούς εΐς επιμελείς καΐ δραστήριους, και νά
ανυψώνν; καΐ έξευγενίζϊ) τούς έξηυτελισμένους καΐ έξηχρειω' μένους. 2) Νά προάγω τά συμφέροντα της άνθρωπό τη τος. Έάν
έξετάσωμεν τήν ιστορίαν τοϋ κόσμου άπδ τής αρχής τοϋ
χριστιανισμού έως σήμερον, θά ίδωμεν, ότι ολαι α! με γάλα ι
αναμορφώσεις, κοινωνικοί, πολιτικαΐ καΐ θρησκευτικά! χρεώ
Έκτο; τών εικόνων αυτών, βλέπει τις σειράν δλην κινητών
στουνται εΐς τήν επιρροήν τοΰ Ευαγγελίου. — Λοιπόν, τέκνα
μου, άναγινώσκετε, πιστεύετε καΐ ύπακούετε τδ Εΰαγγέλιον, εικονογραφιών, έπΐ μίλτου, δεικνυουσών αλληλοδιαδόχων τάς
ίπτά ημέρα; τής Δημιουργίας καί τούς δεκατίσσαρα; σταθ
εάν θέλετε νά καρπωθήτε τάς ευλογίας του καΐ νά γίνετε τδ
μούς τοΰ δρόμου τοΰ σταυροΰ. Κατα ώρισμένα; ώρας είς νεωμέσον ευλογίας εις τήν πατρίδα καΐ τούς συγγενείς σας.
κόρος σημαίνει κώδωνά τι να καΐ προσεύχεται. Πάντα δέ
— Καί τί φυτά αποικούν. — Ό άποικισμδς τών φυτών
συνοδεύονται ύπδ γλυκύτατης μουσικής.
γίνεται κατά τρεις τρόπους.
— Καθ’ δλον τδν κόσμον έξεμεταλλεύθη χρυσός μέν αξία!
Διά. των πτηνών, τά όποια τρώγουν εκ τών φυτών ή καρ
500 περίπου εκατομμυρίων φράγκων, άργυρος δέ 650 περίπου
πών αυτών και αποθέτουν τους σπόρους αυτών διά τής κόπρου
εκατομμυρίων φράγκων.
των είς άλλα; χώρας.
— Παρατηρείται, 8τι μερικά ζώα είναι προγνωστικά τοϋ
Αιά τοϋ ά νόμου. Ό σπόρος φυτών τινων είναι περιδεδλημένος άπδ εΐδός τι πτερών, άναρπαζόμενος δέ ύπδ του ανέ καιρού, ώς λ. χ, οί μυρμηκες, οί χοίροι κλπ.
μου μεταφέρεται εΐς άπομεμακρυσμένας χώρας.
Έν ’Αμερική οί μύρμηκες καΐ οί ποντικοί προγνωρίζουν
Διά τής μεταφυτεόβεως ύπδ τοϋ άνθρώπου. "Οπως τάς πλημμύρας καΐ μεταναστεύουν άπδ τά παρόχθια τών
μεταξύ τών ανθρώπων καΐ ζώων ουτω καΐ μεταξύ τών φυτών ποταμών μέρη είς άλλα υψηλότερα, όπου ή πλημμύρα δεν
παν είδος προσπαθεί νά εκτείνη τδν κύκλον τής επικράτειας φθάνει καΐ ουτω σώζονται.
του,απδ Βορρά πρδς Νότον, καΐ απδ ’Ανατολών πρδς Δυσμάς,
Τά ζώα ταϋτα παρατηρούν οί κάτοικοι τών μερών εκεί
αγωνιζδμενον νά εκ τοπίση τά εντόπια καΐ νά έγκατ ασταθή αΰτδ νων καΐ μιμούνται τδ παράδειγμά των, σώζοντε; τοιουτοτρό
εις την θέσιν αύτών, άκόμη καί είς τά μέρη εκείνα, δπου τδ πως τήν ζωήν καΐ τήν περιουσίαν των.
κλίμα δεν εΐναι ευνοϊκόν είς τδν πολλαπλασιασμόν αύτοΰ,
— Αί άγγλικαΐ εφημερίδες διηγούνται τδ έξής περίεργον
δπως παρατηρείται είς τά ψυχρά κλίματα.
συμδάν. Ό λόρδος 'Ρόλλε έγεννήθη τδ 1750, ένυμφεύθη είς
Δια τής τασεως ταύτης πολλά έξωθεν έλθόντα φυτά εΐς τήν
τρίτον γάμον τήν λαίδην Ρόλλε τδ 1782, άπέθανε δέ εκείνος
Αυστραλίαν, Αμερικήν καΐ τάς νήσους τοϋ Ειρηνικού Ωκεα
μέν τδ 1844, αυτή δέ τδ 1885, ώστε απδ τής γεννήσεων
νού κατώρθωσαν νά καταπνίξουν καΐ νά εξαφανίσουν τά
εκείνου μέχρι τοΰ θανάτου αυτής παρήλθον 135 ετη.
εντόπια.
Ό λόρδο; 'Ρόλλε κατά τήν στέψιν τής βασιλίσσης Βικτω
Παντού εις τήν φυσιν παρατηρείται μέγας άγων ποΐδν νά
υπερίσχυση τοΰ άλλου — άπδ του ανθρώπου μέχρι της τρυφε ρίας έγλίστρισεν άνερχόμενο; τάς βαθμίδας τή; εξέδρας,έπΐ τη;
ρά; βοτάνη;· τδ δέ κατασταθέν ισχυρότερου, καταπονεί καΐ όποιας ήτο έστημένος ό βασιλικός θρόνος και έκυλίσθη μέχρι
τη: βάσεων αυτής— άνηγέρθη Βμως άμέσως καΐ ήρχισε πάλιν
τέλος εξαφανίζει τδ ασθενές.
Ούτως ή θεία Πρόνοια οδηγεί τδν φυσικόν, ως καΐ τδν ν’ ανέρχηται τάς βαθμίδας, αλλ1 ή βασίλισσα άφήσασα τδν
ηθικόν κόσμον εις τήν τελειότητα, μεταχειριζομένη ώς μέσα θρόνον τη; κατέδη πρδς προϋπάντησιν αυτόν, έν τώ μέσω τών
τα φυσικά στοιχεία καί αυτόν τδν άνθρωπον, διά της ορθής γενικών επευφημιών τοΰ λαού.
χρήσεως τοΰ λογικού τοΰ δποίου βελτιοϋται ό φυσικός διοργα—ΑύθεντεκΔς όρεσμάς καέτά. σκυλιά δεμένα.—"Οταν
νισμδς καΐ αυξάνεται ή χρησιμύτης τών φυτών και τών ζώων. ό πρίγκηψ Γουλλιέλμος της Πρωσσίας έπεσκέφθη τδν αυτο’Άς γίνεται μόνον τούτο πρδς δόξαν του θεού καΐ όφελος της κράτορα ’Αλέξανδρον έν Πολωνία, οΰτος ήθέλησε νά ύποδεχθή
ανθρωπότητας.
αύτδν έν στολή Πρωσσική, άλλά δυστυχώς ή στολή εΐχε λη— ’Ανέκδοτα περί τυφλών. — Καθ’ ίλην τήν Αγγλίαν σμονηθή έν Πετρουπόλει. Άλλ’ ή επιθυμία τοϋ αυτοκράτορος
καΐ Ουαλλίαν ΰπάρχουσιν 23,000 τυφλών. Τούτων 14,000 έπρεπε νά έκπληρωθή. "Οθεν τηλεγραφικών διετάχθη ό εν
δεν έχουσι καμμίαν ένασχόλησιν, αί λοιπαΐ 9,000 ένασχο- Πέτρου π όλει αυλάρχης νά τω πέμ.ψη τήν στολήν ταύτην. Ή
λοΰνται εις διαφόρους εργασίας- 2 είναι υπάλληλοι τής Κυ- διαταγή έφθασεν έχεί τηλεγραφικών, ή στολή δέ εστάλη αυ
βερνήσεως είς πολιτικήν υπηρεσίαν, 2 θεσμοφύλακες, 4 αστυ θωρεί τήν 6ην ώραν τής εσπέρας δι’ ένδς ύπασπιστοΰ, έπιόάννομικοί υπάλληλοι 1 28 ιεροκήρυκες, 500 μουσικοί, 165 εΐναι τος εΐς μίαν ατμάμαξαν, έφθασεν εί; Λιτόθσκην, όπου ητο ό
πλΰστραι, 36 γραμματείς εμπορικών καταστημάτων, 400 πε· Αντοκράτωρ τήν 7ην τής έπομένη; πρωίας, διατρέξασα 589
ριηγηταί, 6,000 κατασκευάζουν κάνιστρα, στρώμματα, βούρ μίλια είς 13 ώρας. ’Αλλά διά νά έχτελεσθη ή διαταγή αυτή
τσες κλπ, 300 μεταπράται καΐ οί λοιποί εις άλλα. 'Εξ όλου έπρεπε νά σταματήση πασα άλλη συγκοινωνία 1
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