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Χυνδρ. άτηβ. εν Έλλάδι Αρ. 1·ι λιετθχν2ιε,
» » » Έίω-κριχφ φρ. «·| όάώ Σταάίου άριθ. 39.

Εες ούδένα, πλήν των τακτικών 

ανταποκριτών, στέλλεται ή «ΕφημερΙς 
τών Πα(8ων>^£νεν προπληρωμής.

Μοβχοφύρος ’Έλαφος.

Πρός τούς συνδρ. τ^ς 
’Εφ. τών ΙΙχέδων.

'Ακριβοί μου μικροί φί.Ιοι.

Μέ τό άνά χεϊρας ψύλλον 
ή Έφ, των Παίδων κλείει τό 
εικοστόν έτος τής ηλικίας της, 
ό δέ συντάκτης αύτής χαίρει 
βλέπων ότι τό ενδιαφέρον των 
παιδιών καί κορασίων έζηκο- 
λούθησε καθ’όλον τούτο τό 
διάστημα άκμαΤον και ανθη
ρόν, λυπεϊται δέ ότι ή έκτύ- 
πωσις τής δευτέρας σειράς των 
Παιδικών Διηγημάτων δέν ε
στάλη εΐσέτι έί ’Αγγλίας. Ή 
αίτια τής καθυστερήσεως τούτου είναι, αί δυσ
κολίας τάς οποίας απαντούν οΐ τυπογράφοι, 
όταν έχουν νά κάμουν μέ δημοσιεύσεις εΐς 
γλωσσάς ξένας. Όθεν πρέπει νά έχωμεν ολί
γη ν ύπομονήν άκόμη.

Ή έπάνοδος τών Χριστουγέννων πρέπει πάν
τοτε νά ύπενθυμίζη εΐς τά παιδία τόν σκο
πόν, διά τόν όποιον ό άγαπητός Κύριος ήμών 
Ίησοΰς Χριστός κατήλθεν εΐς τήν γήν μας 
καί άνέλαόεν ανθρώπινην μορφήν καί σάρκα, 
και νά τά κάμνη νά άγαποΰν αυτόν καί να ύ- 
πακούουν τό άγιον αύτοΰ Ευαγγέλιον καθ’ έκά- 
στην.

Ευχόμενος βΐς δ7α τά παιόΐα χαΑίι Αρε- 
στοΰγεννα μένω με ποΑΑήν άγάπην

*0 σνντάχτης
Κ. Δ. Κλαοποθλκης.

ΜΟΣΧΟΦΟΡΟΣ ΕΔΑΦΟΣ-

Ή οικογένεια τών μσσχοφό- 
ρων Έλάφων άποτελεΤται άπό 
ζώα μαστοφόρα μικροί) μεγέ
θους, ζώντα αγεληδόν εΐς τήν 
’Ασίαν καί τάς νήσους τοϋ ’Ιν
δικού ’Αρχιπελάγους.

Δέν έχουν δέ κέρατα ούτε 
οί άρρενες, ούτε τά θήλεα, 
άλλ’ οί άρρενες έχουν εΐς τήν 
άνω σι αγώνα δύω χαυλιόδον
τας χρησιμεύοντας ώς όπλα 
άμύνης.

Τά σκέλη τών ζώων τούτων 
εΐναι λεπτότατα. Έλαόον δέ 
τήν ονομασίαν των έκ τούτου,

ότι είς τινα είδη ύπό τήν κοιλίαν υπάρχει σακκί- 
διον, έκ τοϋ όποιου έκκρέει ύλη εχουσα τήν 
οσμήν τοΰ μόσχου, πρός άπόκτησιν τοϋ όποιου 
θηρεύονται τά ζώα ταΰτα. ’Εκτός τοΰ μόσχου 
εΐναι έν χρήσει τό κρέας, τό όποιον εΐναι πολύ 
νόστιμον — τό δέρμα καΐ αί κνήμαι, τάς ό
ποιας προσαρτοΰν εΐς ράβδους, άλεέιδρόχια 
καί άλλα πράγματα χρήσιμα είς τήν ζωήν.

— Έξεχώθη πρό μικρού είς τών πασσάλων, 
έπί τών όποιων έστήριζε το -η πρώτη ξύλινη γέ
φυρα τοΰ Λονδίνου έπί του ποταμού Ταμέσιος. 
Εύρέθη ίέ τό ξύλον εντελώς σώον, άν καί ητο χω- 
μένον 20 πόάας ύπό την επιφάνειαν έπί 100 
* ί €T7] I
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δι’αΰτό. ~Ησαν τόσον πολλοί εΐς τήν πρώτην βρύ- 
σιν, ώστε επήγα εΐς τήν δευτέραν, άλλά και έκεϊ 
ηύρα πολλούς περιμένοντας νά γεμίσουν τά στα
μνιά των, ώστε ήναγκάσθην νά υπάγω παρέκει 
εΐς τήν τρίτην, και έκει εύρον ευκαιρίαν νά γε
μίσω τό ποτήριον. Ένας δε κύριος μέ λευκά 
μαλλιά στέλλει χαιρετήματα είς τόν κ.Σήσμαν.»

«Καλώς—ειπεν δ κ. Σήσμαν—ή εκδρομή 
ήτο επιτυχής, άλλά ποιος άράγε νά ήτο δ κύριος 
εκείνος ;»

« Άπερνοΰσε άπό τήν βρύσιν και καθώς μέ εί- 
δεν, ειπεν, « Άφοΰ εχεις τό ποτήριον, δός μοι νά 
πίω’ έπειτα μέ ήρώτησε διά ποιον είναι τό νερόν, 
καί άφοΰ τοΰ είπον/οτι είναι διά τόν κ. Σήσμαν 
— ΐ γέλασε καί ειπεν, ότι ήλπιζεν οτι θά σάς ευ
χαριστήσω;.»

«Ποιος νά ήτο έκεϊνος, όστις έστειλε χαιρετή- 
ματα ; Πώς ήτο ; ’Εφαίνετο πολύ εΰχαρις· είχε 
χρυσήν άλυσον μέΓμίαν μεγάλη» κόκκινην πέτραν 
εΐς τό άκρον, καιΊ εΐς τό άκρον τής ράβδου του 
ήτο μία κεφαλή ίππου !»

« ΤΗτο δ ιατρός μας,—-εϊπεν δ κ. Σήσμαν και 
ή Κλώρα^συγχρόνως, έγέλασε δέ πολύ συλλογι- 
ζόμενος τί θά έστοχάζετο άράγε δ φίλος του βλέ- 
πων τόν νέον τρόπον τής προμήθειας τοΰ ϋδατος 
διά τοΰ ποτηριού.»

Τό εσπέρας, ενφ δκ. Σήσμαν έκάθητο είς τήν 
τραπεζαρίαν μόνος μετά τής κυρίας Λουκίας 
και συνωμίλει μέ αυτήν περί διαφόρων οικια
κών πραγμάτων, έπληροφόρησεν αυτήν ότι ή 
Χαίδη θά έμενεν είς τήν οικίαν του ώς σύντρο
φος τής κ. Κλάρας, διότι εύρεν ότι τό κοράσιον 
ήτο εντελώς ΰγιές, προσέτι δέ ότι ή θυγάτηρ του 
ήτο καθ’ όλα ευχαριστημένη άπό τήν συνανα
στροφήν της καί τήν έπροτίμα άπό οίανδήποτε 
άλλην κόρην.

«’Επιθυμώ ακόμη, έπρόσθεσεν δ κ. Σήσμαν, 
μέ τρόπον άποφασιστικώτερον, τό κοράσιον εΐς 
τό έξης νά τό μεταχειρΐζεσθε όλοι μέ πολλήν 
ευγένειαν, νά μ ή θεωρώνται δέ αΐ παραξβτβιαΐ 
του ώς παπή διαγωγή. ’Εάν δέ δέν ήμπορεϊς μό
νη σου νά τήν διευθύνης, ή μήτηρ μου σκοπεύει 
νά έλθγ εντός ολίγου νά μάς έπισκεφθή, αυτή 
δέ δύναται νά διευθύνη δποιονδήποτε, άρκεϊ νά 
τό άναδεχθή, όπως καί σϋ αυτή καλώς τήν γνω
ρίζεις. »

— Αυτό τό ήξεύρω και εγώ, -— άπεκρίθη ή 
κυρία Λουκία μέ κατεβασμένον πρόσωπον.

Ό κ. Σήσμαν έμεινε» είς τήν οικίαν όλίγας 
μόνον ήμέρας, διότι ήτο ήναγκασμένος νά ύπάγη 
εις τό Παρίσι διά υποθέσεις του.

(ΆχώουΟιΓ)·

1658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Η X Α ΐ Δ Η.
Κατ' ίπιτομτιΐ έκ τον Γτρμαηκοϋ.

("Εΐ προηγούμενο» φύλλον).

«Αγαπητέ £ ιδάσκαλε, διέκοψεν & κ. Σήσ
μαν,— εγώ άπλώς θέλω νά μάθω αν το κορά- 
σιον έκαμε κανέν φοβερόν άμάρτημ.α, δτε έφερε 
τά παράξενα έκεϊνα ζώα εΐς την οικίαν, καί άν 
νομίζης φρόνιμον νά μένη πλησίον τής Κλάρας ώς 
σύντροφος αυτής.»

« Δέν θά έπεθύμουν νά έχω νά κάμω πολύ μέ 
το κοράσιον, — ειπεν δ διδάσκαλος, —· διότι είναι 
εντελώς άπειρον εΐς ολα τά άφορώντα την κοινω
νίαν τών πολιτισμένων ανθρώπων. *Αλλ’ ή ελευ- 
σίς της Ιδω εις τήν Φράγκφορτ θά τήν ώφελήση 
πιστεύω μεγάλως.»

«Ζητώ συγγνώμην, διδάσκαλε,— εϊπεν δ κ. 
Σήσμαν,—επιθυμώ νάϊδω τήν κόρην μου διά μίαν 
στιγμήν. Ταϋτα εΐπών, άφήκε τήν τραπεζαρίαν 
κα'ι μετέβη εΐς τό σπουδαστήριον, οπού εύρε τήν 
Κλάραν καί έκάθησε πλησίον της. Έπειτα θέλων 
ν’άπομακρύνη τήν Χαίτην,·· άπο τό δωμάτιο», 
«Πήγαινε, τής είπε, και φέρε μοι έν ποτήριον ψυ
χρόν νερόν.»

Άφοΰ δέ ή Χαίδη άνεχώρησεν, δ κ. Σήσμαν 
είπε πρός ^ήν Κλάραν, «Αγαπητή μου Κλάρα, 
’πέ μου άκριβώς καί μέ ολίγα λόγια, τι είδους 
ζώα ή Χαίδη έφερεν εΐς τήν οικίαν καί τί κά- 
μνει τήν κ. Λουκίαν νά νομιζη δτι τό κοράσιον 
δεν είναι στά σωστά του;»

«"Ω,— ειπεν ή Κλάρα, — όλα αύτά είναι 
αποτελέσματα τής φαντασίας τής κυρίας Λου- 
κίας — Αυτή καθώς γνωρίζεις είναι νευρική και 
αποτροπιάζεται ολα τά ζώα.» Τοϋ εξιστόρησε 
τότε τήν ΰπόθεσιν τής χελώνης κα'ι τών γατα- 
κίων εΐς τρόπον, ώστε τόν ε'καμε νά ξεκαρδισθη 
άπό τά γέλοιά του.

«Λοιπόν δέν επιθυμείς νά φύγη τό κοράσιον, 
Κλάρα;»

« βεβαιότατα όχι — ούτε νά το συλλογισθήτε, 
πάτερ μου, πρέπει τό τοιοϋτον 1 Άφότου ή Χαίδη 
ήλθεν έδώ καθ’έκάστην κάτι τι νίον συμβαίνει. 
Είναι δέπολύ εΰχάριστον καί δλως διάφορον παρ’ 
οτι συνέβαινεν. Πρότερον τίποτε δέν συνέβαινεν, 
ή δέ Χαίδη μοι διηγείται πολλά πράγματα τά 
όποια μέ αρέσουν πολύ.»

« Καλά, κάλλιστα, τέκνον μου. Νά, ιδού επι
στρέφει ή μικρά σου φίλη μέ τό νερόν.»

« Μόνη σου τό έφερες άπό τήν πηγήν, Χαίδη ;» 
ήρώτησεν ή Κλάρα.

«Μάλιστα, κυρία Κλάρα — άπεκρίθη ή Χαί
δη·— άλλ’ έπρεπε νά υπάγω αρκετά μακράν
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Ο ΒΟΛΒΟΣ ΕΝΟΣ ΚΡΙΝΟΥ·

ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΕΡΙ ENOS ΕΞΟΡΙΣΤΟΥ.

Ό Αύτοκράτωρ Παύλος δ Ιοί είχε μεταξύ τών 
αξιωματικών του ενα, οστις διά τήν γενναιό
τητα. και τήν άφοσίωσίν του εις τήν πατρίδα 
είχε προαχθή είς τόν βαθμόν τοΰ συνταγματάρ
χου τοΰ ’Ρωσσικοΰ στρατού. Ό Βαρώνος Μόλ- 
δοφ, $ ιό τι τοϋτο ήτο τό όνομα τοΰ συνταγματάρ
χου, θά επροβιβάζετο εΐς άνώτερον βαθμόν, άν δέν 
επεσυρε καθ’ έαυτοΰ τόν φθόνον και τήν αντιζη
λίαν μερικών έκ τών αύλικών, διά τών ραδιουρ
γιών τών δπαίων διωρίσθη φρούραρχος τοΰ φρου
ρίου Νοτεμβερ, τό όποιον έχρησίμευεν ώς φυλα
κή τών πολιτικών καταδίκων.

Εΐς τό άπόκεντρον καί έρημον εκείνο μέρος δ 
Βαρώνος, αν καϊ νέος, ήρχισε νά χάνη τήν ζωη
ρότητα καί τό χαροποιόν, τά όποια έχαρακτή- 
ριζον αυτόν.

Τά όνειρά του περί προβιβασμού καί δόξης ή- 
φανίσθησαν είς τήν μονότονον ζωήν, τήν δποίαν 
ήτο ήναγκασμένος νά διέρχεται εΐς τό μέρος ε
κείνο, θά κατεκυριεύετο δέ εντελώς ύπό μελαγχο
λίας, άν δέν είχε νά φροντίσει περί τοΰ θησαυ
ρού, τόν δποΐον είχε κληροδοτήσει είς αυτόν ή 
άποθανοΰσα σύζυγός του — τής μικράς θυγατρος 
του Ενικής.

Χάριν αυτής έξηκολούθει καθ’ έκάστην νά 
πράττη τό καθήκον του μέ ευθυμίαν καί φαιδρό- 
τητα, διά δέ τοΰ φιλάνθρωπου τρόπου το,υ προς 
τους φυλακισμένους, έκέρδησε τήν αγάπην αυτών. 
Τόσον καλώς καί τόσον άμερολήπτως έζεπλήρονε 
τό καθήκον του, ώς φρούραρχος, ώστε οΐ εχθροί 
του δέν εΰρισκον τίποτε νά τόν κατηγορήσουν 
και τόν βλάψουν πλέον εΐς τόν Αΰτοκράτορα.

Μεταξύ τών φυλακισμένων ήτο και νεανίας τις 
οστις είχε σταλή διά τήν άθυροστομίαν και τάς 
φιλελευθέρους ιδέας του. Ό νέος ούτος ώνομά- 
ζετο πρίγκηψ Βαλκίνσκιος καί άνήκεν εΐς μίαν 
άπό τάς πρώτας οικογένειας τήςΡωσσίας.

Έπί δύο δλόκληρα έτη δ νέος ούτος πρίγκηψ 
έστενοχωρειτο καί έμαραίνετο εντός τοΰ φρουρίου 
τούτου άναμένων άπό ημέρας είς ήμέραν ν’ άνα- 
κληθή ύπό τοΰ Αΰτοκράτορος καί νά έλευθερωθή.

’Επειδή δέ οί συγγενείς του ήσαν καί πλού
σιοι καί ισχυροί, κατ’ άρχάς τό επήρεν αψήφιστα, 
διότι ήτο βέβαιος, ότι αυτοί θά μετεχειρίζοντο 
ολα τά μέσα πρός άπελευθέρωσιν αΰτοΰ. Άλλ* δ 
Αύτοκράτωρ,^όσφ μάλλον τόν παρεκάλουν νά τόν 
συγχώρησή καί τόν έλευθερώσγι,τόσφ μάλλον κα
θίστατο δυσκολότερος, καϊ έπί τέλους τούς έμ- 

πόδισεν άπό τό νά τώ άναφέρωσι καί αυτό τό 
όνομά του !

Άμα εφθασεν ή εΐδησις αΰτη είς τάς άκοάς 
τοΰ νέου πρίγκηπος, κατεκυριεύθη ύπό τρομεράς 
μελαγχολίας καί μετά τινας ημέρας ήσθένησεν.

Ό φρούραρχος Μόλδοφ καί διά τήν ηλικίαν 
καί διά τήν οΐκογένειάν του ελαβε μεγάλην πρός 
αυτόν συμπάθειαν καί δέν ε'φήρμοζεν εΐς αυτόν τόν 
κανονισμόν τοΰ φρουρίου, όστις ήτο πολύ αυστη
ρός' άλλά τόν μετεχειρίζετο μέ έπιείκειαν, καϊ 
μάλιστα τόν προσεκάλει συχνά εΐς τήν οικίαν του 
καί τόν άφινεν ελεύθερον νά άπερν^ί δλην τήν ή
μέραν έκεϊ μετά τής μικράς κόρης του.

Αυτός όμως άντί νά ήναι ευγνώμων διά τάς 
περιποιήσεις τοΰ φρουράρχου καί νά ύπομένη ά- 
γογγύστως τήν θέσιν του, έπωφεληθείς ·■ άς σκο
τεινής έσπέρας, ένεδύθη τήν στρατιω1 κήν στο
λήν τοΰ φρουράρχου καί προσεποιήθη όσον κα
λώς τό βάδισμα και τάς λοιπάς κι- ,σεις του, 
ώστε έξηπάτησε τους σκοπούς καί οΰ ο κατώρ
θωσε νά έξέλθγι τοΰ φρουρίου.

(’Ακολουθεί.)
——-----------

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΙΛΗ KOI " ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΛΝ ΠΑΙΔΩΝ- ·>

Αίτια χαι θίραχιια- τής διαφθοράς της ιρνσεως, 
χαι της καρδίας τών ανθρώπων.

ΙΙδσον διεφθάρ’ ή φύσις, 
Τών ανθρώπων παντελώς, 

Κ’ ή καρδία των επίσης 
Δολερά εϊν’ εντελώς, 

"Ενενεν τής αμαρτίας
Τών Προγόνων τής φριχτής, 

Τής αυτών παρανομίας
Θείας έντολής ^ητήί.

"Άρα ή κληρονομιά 
Είναι Προπατορική.

Πασι δέ κοινή, δμοία 
Τοΐς άνθρώποις, γενική.

Τίς λοιπόν θά άπαλλάξβ
Τούς δύσμοιρους έ- αυτής ;

Ποΐός θά αποτίναξη 
Τόν βαρύν ζυγόν αυτής;

"Άνθρωπος οΰδεϊς βεβαίως 
Ειν’ εΐς τοϋτο ίκανός,

Πάθει τφ κοινώ μοιραίως 
“Ων καί ούτος κοινωΆς'

Ούδ’ ’Αρχάγγελος επίσης

Δύναται νά πράΐη τι, 
Κ’ ή των-’Αρχαγγέλων φύσις 

Εΐς αυτό αδυνατεί".

Μόνος ό Θεός τό πράττει 
*0 τών όλων ποιητής, 

Τούς δυστήνους άπαλλάττει 
Καταδίκης τής φρ.κτής, 

Ναί, τό Πνεύμα τοΰ Κυρίου 
Τούς βρ στους άναγεννα, 

Τούς ποιεί" φωτός τοΰ θείου 
Τέκνα, χτίσματα καινά.

“Οθεν δεύτε βεηθώμεν
Του Πατρος ήμών θ·οΰ, 

"Οπως έλευθερωθώμεν
Του δεινού, σκληρού ζυγού, 

Χάριτί τε καί αξία
Τή τοϋ "Ιησού Χριστού 

Καΐ Αυτοί τή μεσιτεία
Του ενδόξου Λυτρωτοΰ.

’Er Κ<ύν/ποΑει Κ,

Τόν άνωτέρω ύμνον μάς άπέστειλεν ό καλός φίλος 
τών παώίων καί πρώην συνεργάτης μας κ. Γ. Καζά-Ι 
κος, δοτις μόλις χάριτι θεία διεσώθη έκ μεγάλης ά- 
οθενείας. Έλπίόομεν δέ 8τι όπως όταν συνειργάζετο; 
μεθ’ ήμών οΰτω καί εΐς τό έίής δέν θά λησμονή τούς 
μικρούς συνδρομητάς τής Έψ. τών Παίδων, άφοΰ 
Εχει Τ® χάρισμα τοΰ στιχουργείν t
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ΤΟΥΡΚ.ΟΜΑΝΟΙ·

— Ούτως ονομάζονται οί κάτοικοι της Τουρ
κεστάν, ήτις κεΐται μεταξύ τής Κινεζικής 
Τουρκεστάν, τοϋ ’Αφγανιστάν, τής Περσίας 
και τής Κασπίας θαλάσσης. Οΐ κάτοικοι αύτής 
μέχρι ς έσχατων έζων βίον 
νομαδικόν καΐ ληστρικόν, 
κάμνοντες έπιδρομας εις 
τήν Περσίαν συνήθως καί 
μεταφέροντες άπ’ έκεΐ εΐς 
τάς κατοικίας των τά 
λάφυρά των, τά όποια ου- 
νίσταντο εΐς πρόβατα, 
βόας, ίππους, καμήλους 
καί άνθρώπους, τά όποια 
κατόπιν έφερον και έπώ- 
λουν, ιδίως τούς άνθρώ
πους είς τάς αγοράς τής 
Χίβας καΐ τής Βοχάρας.

Ό αριθμός τών Τούρ
κο μόνων ύπολογίζεται εΐς
3—φ,οοο,οοο ψυχών, εί
ναι δέ πάντες Μωαμεθα
νοί τό θρήσκευμα. Μέ- 
χρις έσχατων ολίγον έ- 
γνωρίζετο ό λαός ούτος 
καί ή χώρα αυτών.
Αί έπιδρομαί τών Τουρ" 

κομάνων είς τά παρά τά 
σύνορα κατοικημένα μέ
ρη τής Περσίας ήσαν 
συχνα'ι καί έπέφερον με
γάλος ζημίας εΐς τούς 
κατοίκους, οϊτινες ένεκα 
τούτων ήναγκάζοντο νά 
κατασκευάζουν κυκλοτε
ρές τείχος έκ χώματος 
ενίοτε 3ο ποδών τό πλά
τος, καί έπί τοϋ τείχους 
τούτου νά κατασκευάζουν 
τάς κατοικίας των, έντός 
δέ τοϋ περιβόλου τούτου 
νά έχουν τά κτήνη και τούς καρπούς των. Εΐ- 
χον δέ οί τοιούτοι περίβολοι μίαν μόνην είσο
δον καί ταύτην τόσον χαμηλήν, ώστε έφιππος 
δέν ήδύνατο νά είσέλθη τις, έκλείετο δέ δια θύ- 
ρας μαρμάρινης.

Αί έπιδρομαΐ αύται τών Τουρκομάνων ήσαν 
άληθεΐς έκστρατεΐαι, διότι πολλάκις ό αριθ
μός τών έπιδρομέων άνέβαινενείς 5, 6 και πε

Λέσποενα 'Τουρκομ.άνος.

ρισσότερός χιλιάδας άνδρων, όλων ιππέων, οί 
όποιοι πρό τής επιδρομής, άφοΰ έζέλεγον τόν 
άρχηγόν ή τούς άρχηγούς των, έγυμνάζοντο είς 
τήν χρήσιν τοΰ ίππου, τής λόγχης, τοΰ ξίφους 
καϊ τοϋ τουφεκιού.

Τάς έπιδρομάς των έκαμνον συνήθως ενω
ρίς τό πρωί, όταν οΐ 
κάτοικοι έξήρχοντο είς 
τούς αγρούς διά νά έρ- 
γασθοΰν — μία δέ φά- 
λαγζ αύτών προσέβαλλε 
τούς είς τούς αγρούς 
εργαζομένους, καί άλλη 
τά χωρία, άτινα ήσαν 
ατείχιστα, καί είτε ήχμα- 
λώτιζον ολόκληρον τό 
χωρίον, άνδρας, γυναί
κας, παιδία καί πάντα 
τά ζώα καί έπιπλά των 
ή όσους έκ τών κατοί
κων ήδύναντο νά συλ- 
λάβουν. Άφοΰ δέ τούς 
συνήθροιζον είς ώρισμέ- 
νον τινά τόπον, τούς 
μετέφερον εΐς τήν χώ
ραν των και έκεΐθεν είς 
τάς έν λόγω πόλεις πρός 
πώλησιν. Λέγεται, ότι 
πολλάκις κατώρθωσαν νά 
άπαγάγουν μέχρις ιοο 
χελ. προβάτων διά μιας I 

’Εσχάτως ό είς τήν 
κεντρικήν ’Ασίαν 'Ρωο 
σικός στρατός κατώρ- 
θωσε νά καταπαύση τάς 
ληστρικός ταύτας έκδρο- 
μάς, οί δέ Τουρκομάνοι 
ήρχισαν νά έπιδίδωνται 
κατά τι είς τήν καλ
λιέργειαν τής γής καΐ 
τήν κτηνοτροφίαν.

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ).

Ό ίιά της προκειμένης εικόνος παριστανόμε- 
νοί αρχαίος ναός η το αφιερωμένος εις τόν ’Από
στολον Παύλον, είς την θέσιν S’ αύτοΰ άνηγέρθη 
ό νυν ύπαρχων, δστις κατέχει την πέμπτην θέσιν 
μεταξύ τών χριστιανικών ναών τοϋ κόσμου κατά 
τό μέγεθος.

Έσχείιάσθη ύπό τοϋ άρχιτέκτονος Χριστοφό-
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Αρχαίο? ναό? τού αγίου Παύλου έν Λ-ονδίνφ.



1630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1887

ρου Ρέν, εχει σχήρια σταυροί καΐ είναι 500 
ποίων τό ριήκος, 180 πο£. τό πλάτος, 365 ποί. 
τό ίψος τοΰ βόλου καϊ 145 ποί. ή ^ιάριετρος 
αύτοΰ,

Εΐς τόν ναόν τοΰτο παρατηρούνται ίύο £υθ- 
[ΐοί, δ Κορινθιακός καϊ ό μικτός. Τό εσωτερικόν 
είναι εντελώς ακαλλώπιστου, καϊ κατά τοΰτο 
διαφέρει τών ναών της Ηπειρωτικής Ευρώπης. 
Ό 'Ρέν ήναγκάσθη νά τροποποίηση τό αρχικόν 
του σχέίιον, κατά το όποιον τό κτίριον τοΰτο 
θά είχε σχήμα Βυζαντινού καΐ ούχι Λατινικού 
σταυρού, θά ητο δέ μονόροφον καϊ ό βόλος του 
ίσος μέ τον τοΰ ’Αγίου Πέτρου έν 'Ρώμη. Άλλ’ 
ό Δούξ της Τόρκης, οστις μετεπειτα εβασίλευσεν 
ύπο τό όνομα Ιάκωβος Β'. καϊ ητο διακαής 
Παπικός, τον ήνάγκασε νά μεταβολή τό σχε
δίάν του διά νά άρμόζη είς την λειτουργίαν της 
Παπικής εκκλησίας, έπραξε δέ τοΰτο, ώς λέγε
ται, δακρύων, Ό ναός οΰτος έθεμελιώθη τη 21 
Ιουνίου 1675 μ. X. καΐ έτελείωσε τό 1710 μ. X.

«Ο ΧΕΙΜΩΝ·»

Έν φ 4 "Ηλως πανιού λαμπρός ήκτινοδόλει,
Έν ω ησαν ανέφελοι του ουρανού οί θόλοι, 

Έν ω ούόέ Sv φύσημα ex του βορείου μέρους
"Επνεεν είς την εποχήν τοϋ ίαρος και θέρους, 

Έν ω μεγάλως έχσιρε πασα ή άνθρωπδτης
Καϊ εΐς αυτήν έχέετο γαλήνη καί αεράτης, 

Αίφνης παντού μεταβολή επέρχεται μεγάλη, 
Διότι τρομερός χειμών τήν φύσιν περιβάλλει. 

Παν δνθος, δπερ έθαλλε, μέ πόνον καταπίπτει
Καί παν πτηνόν ναρκώνεται ίν ύπογείω κρύπτη, 

Παν δένδρου διασείεται ύπο σφοδρού άέρος
Διασκορπα τά φύλλα του εΐς ένα κι’ άλλο μέρος, 

Πασα ή φΰσις φαίνεται γυμνή έκ στολισμάτων.
Καθώς ωραίο; άνθρωπος στερούμενος χρημάτων ! | 

Έν ζωηρόν κελάδημα τής θείας άηδόνος
Ουδέποτε ακούεται ’ς τήν ώραν τοΰ χειμώνος.

Μόνον στρουθία άχαρα έδω κ’ έκεΐ πετωσι
Θηρεύοντα έπϊ τής γη; τους κόκκους Γνα ζώσι.

Καμμία διασκέβασις, παντού ακινησία
Καί αποτρόπαιος σιγή καί ζώσα ηρεμία.

Κατά χειμώνα φύεται ’ς όλους τής γης τούς κόλπους, 
"θα τις έρημους καθιστα τούς ζωογόνους τόπους.

Νυν Επου γράφω, φίλοι μου, τόν σκυθρωπόν χειμώνα
Καί παριστώ ’ς τό πνευμά σας τήν έαυτοΰ εικόνα. 

’Ακούω βόμδον τρομερόν κα'ι πάταγον μεγάλον,
"Οστις μοί φέρει ’ς τήν ψυχήν πολλούς παλμούς καϊ σάλον, 

Αυτός δέ είναι ό αήρ, δστις λυσσώδης πνέει
Καί δστις τήν δρμήν αυτού *ς ήμας ποικίλως χέει. 

Θορυδωδως περικυκλοΓ πάσαν την ατμόσφαιραν
Καί περιβάλλει μέ πνοιάν τήν έπϊ γης ήμέραν, 

Τά τής θαλάσσης κύματα τό φύσημά του μόνον
Φαυσκόνει καί ανησυχεί* ’ς ολίγον τινά χρόνον.

Τί πράγμα ! ου σόι άγνωστον ... ποΐός τό ?χβι πλάσει ;
Τίς τό έδημιούργησε» έν τή άπείρφ πλάσει;

Είς 1 εΐς 1 Θεός κυρίαρχος τού γένους τών ανθρώπων
Αυτός 1 Αύτό; 1 τόν έπλασε χωρϊς κανένα κόπον 

Κι’ αΰτόν καϊ μόνον έπλασεν δχι I άλλά καϊ όλους
Τούς γεννωμένους έπϊ γής, ’ς τούς άπεράντους πόλους, 

’Σ Αυτόν ί όφείλομεν ζωήν ’σ Αΰτόν ! καϊ εΰτυχίαν

’Σ Αύτό 1 ! τήν υπαρζιν ήμών ’σ Αυτόν ! τήν σωτηρίαν. 
Είς οίανδήποτ’ εποχήν συμβή να εύρεθώμεν,

Αυτόν 1 άπό καρδίαν μας ανάγκη νά’ΰμνώμεν 
Καϊ νΰν ’ποΰ είναι ό χειμών άς πράξωμεν συμφωνως,

«Εϊη Θεός ευλογητός έπϊ παντός αΐωνος !»
Έν Κερκύρα,

Ιω. Αντ. Γκικαζ.

ΠΑΡΑΕΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑ!.

Φαίνεται απολύτως άπίστευτον οτι δ Μεγα^ 
Πέτρος, δ ιδρυτής τοΰ 'Ρωσσικοΰ στόλου, ήδύ- 
νατό ποτέ νά έχρ τόσην αντιπάθειαν εΐς τό ύδωρ, 
ώστε νά τφ επέρχεται ρίγος εις την θεάν ΰδατος 
ζέοντος η ήρεμοΰντος, ιδίως μάλιστα, δταν έτύγ- 
χανε νά ηναι [/.όνος.

Εΐς τούς κήπους του, οΐτινες ήσαν τόσον ω
ραίοι, ουδέποτε εΐσήρχετο, διότι διά ράσου αύτών 
έρρεεν δ ποταμός Μοσέρας.

Είς τόν άριαξηλάτην του είχε δώσει αύστηράς 
διαταγάς ν’άποφεύγη δλους τούς δρόριους, οΐ δ- 
ποϊοι διήρχοντο άνωθεν ποταμών, δταν δέ ητο 
ήναγκασριένος νά διαβή ποταριόν, ή γέφυραν έπι 
ποταριου δ [χέγας Αΰτοκράτωρ εκλειε τά παρά
θυρα της άριάξης καΐ έσψ.ρ.αζεύετο εΐς [λίαν γωνίαν 
αύτης τρέρ.ων καϊ καλυπτόμενος ΰπό ψυχρού 
ΐδρώτος.

Άλλος Μονάρχης, δ ’Ιάκωβος Ιος, οστις έπω- 
νοριάζετο δ Σολοριών της Αγγλίας, είχε σφοδρών 
αντιπάθειαν κατά τοΰ καπνίζειν καΐ τοΰ χοιρι
νού κρέατος καΐ [χέχρι τοΰ θανάτου του δέν ήδύ- 
νατο νά ϊδη, άνευ ταραχής, ξίφος γυρίνον, δταν 
δέ εΐς [λίαν περίστασιν έδωκε τό ξίφος τής εΰγε- 
νείας εις τινα, έστρεψε πρός τό άλλο ριέρος τό 
πρόσωπόντου, καΐ παρ’ολίγον έπλήγωνε τό πρό- 
σωπον τοΰ νέου εύγενοΰς!

Ό Έρρΐκος 3°ί τής Γαλλίας, προσέτι είχε 
τόσην αντιπάθειαν πρός τάς γάτας, ώστε ΐλυπο- 
θύριει είς τήν θέαν αύτών.

Ή Κοντέσσα Λαμ βάλλε είχε τόσην αντιπά
θειαν πρός τάς βιολέτας, ώστε ή θέα των τής έ- 
προξενει τρόρ.ον.

Ό περίφημος ζωγράφος Βινσέντιος κατελαρι- 
βάνετο ύπό σκοτοδινιάσεως, εις τήν όσριήν ρόδου.

Ό Σκαλίγερος διηγείται, δτι εΐς τών συγγε
νών του ήσθένησεν εΐς τήν θέαν κρίνου, καΐ αύτος 
δέ έγίνετο ωχρός εΐς τήν θέαν μικρού καταρρά
κτου, καΐ ποτέ δεν ήδύνατο νά πίη γάλα.

Ό Κάρολος Κίνσλεϋ, δ διάσημος φυσιοδίφης) 
έφοβεΐτο πολύ τάς άράχνας, εΐς δέ «τόν Γλαύ
κον», άφοϋ είπεν, δτι έκαστος άνθρωπος εχει αντι
πάθειαν πρός εν ζώον, εξακολουθεί λέγων. «Γνω
ρίζω ένα (έννοών έαυτόν) δστις άνετράφη παιδιά-
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θεν εις τήν Ζωολογίαν κατά ξηράν καί θάλασ
σαν, άν καί έχει τό θάρρος νά δμολογήση δτι τά 
πάντα είναι ώραΐα άνευ έξαιρεσεως, καϊ καθ’ολην 
την ήμέραν χειρίζεται παν είδος φαρμακερού ερ
πετού, δέν δύναται δμως νά ίδη αράχνην, χωρίς 
νά καταληφθή ύπό παροξυσμού τρόμου!»

Ό Δούξ τοϋ Σχιόμβεργ, άν και γενναίος στρα
τιώτης, δεν ήδύνατο νά καθήση εΐς τό αύτό δω- 
μάτιον με μίαν γάταν, ή νά ακούσει τό μιαούρι- 
σμά της.

Γνωστός τις αξιωματικός τής βασιλίσσης Βι- 

λησε νά έπισκεφθή ένα τών φίλων του. Εις τήν 
έξώθυραν άπήντησε σκυλάκιον ακάθαρτον, τό ό
ποιον τόν επλησίασε καϊ έφαίνετο οτι έζήτει τήν 
φιλίαν του, άλλ’ δ Μουσέτ άπέστρεψε τό πρό- 
σωπόν του και ε’ισήλθεν εις τήν αυλήν. Τό σκυ
λάκιον τόν ήκολοΰθησε μέχρι τής αιθούσης, δπου 
ήλθε καΐ δ φίλος του μετ’ ολίγον. Ένω δέ συν- 
ωμιλουν, το σκυλάκι, τό όποιον εΐχεν εξαπλωθή 
εΐς τούς πόδας τοϋ Μουσέτ, έσηκώθη καί έθεσε 
τούς δύο εμπρόσθιους πόδας του εΐς τά γόνατά του.

— «Τό άθλιον επρεπε νά φονευθή 1» έψιθύρι-

<Ι»ωλεν.ο ύφαντοΰ (σττ^νηίί.)
κτωρίας εγείνετο ωχρός εΐς τήν θέαν γαλής, δταν 
προσεκλήθη ύπό τίνος φίλου του νά γευματίση 
μετ’ αΰτοϋ, μετ' ολίγα λεπτά, άφοϋ έκάθησαν 
εΐς τήν τράπεζαν, ήρχισε νά δεικνύη σημεία ανη
συχίας καί τέλος ώμολόγησεν, δτι δεν ήδύνατο 
νά ήσυχάση, διότι ήσθάνετο δτι εΐς τήν αίθου
σαν ήτο μία γάτα —"Ερευνα εγένετο πανταχοϋ, 
άλλ’ ή ανησυχία του έξηκολοΰθει, εως ού δ φίλος 
του εξέβαλε μίαν γάταν, τήν δποίαν είχε κρύψει 
εΐς έν συρτάριον, διά νά δοκιμάση τόν φίλον του, 
ώς είπεν, εΐς αύτόν απολογούμενος.

Ό Δέ Μουσέτ άπεστρέφετο υπερβολικά τούς 
σκύλους. Μίαν πρωίαν, πριν μετάβή εΐς τήν Α
καδημίαν διά νά λάβη το δίπλωμά του, ήθέ- 

σεν 0 Μουσέτ.
— Βλέπω δτι αγαπάτε τά σκυλιά, — είπεν δ 

φίλος του.
— Τά σκυλιά ! έξεφώνησεν ό Μ. Τά μισώ 

άπό καρδίας· άπορώ δέ πώς είναι τό σκυλάκι 
τούτο έδώ;

— Δέν τό εξέβαλον, — είπεν δ φίλος, διότι 
ύπέθεσα δτι ήτο ίδικόν σου.»

— Ίδικόν μου ! Μέγιστε Θεέ! και εγώ φίλε δέν 
τό έφόνευσα, διότι ύπέθεσα, οτι ήτο ίδικόν σου !

— Ούτως ώνομάσθησαν μικρά τινα πτηνά· 
τά δποΐα ΰφαίνουσι τήν φωλεάν των μέ πολλήν 
έπιτηδειότητα.



1632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 1881

ΧΤΟΙΚΙ-Δ-Α.·

— Ή περιεργοτάτν) συνάμα 81 καί δυσκολωτάτη εργα
σία είναι τόμος τις, δστις ανήκει είς τήν οικογένειαν τοϋ 
Πρίγκηπος δέ Λιγνή, καί εΰρίσκεται ήδη έν Γαλλία, καλεί
ται δε «Τά πάθη τοϋ Χριστού,* ούτε χειρόγραφον δέ είναι 
οϋτε τυπωμένου, άλλά παν γράμμα εΐναι κόμμένον άπό έν 
φύλλον, επειδή δέ είναι με γαλανόν χάρτην άναγινώσκεται 
επίσης καλώς ώς καί ό κάλλιστός τόπος.

Ό κόπος καΐ ή υπομονή, τήν όποίαν ό έργάτης κατέβαλεν 
πρός επεξεργασίαν τοϋ βιβλίου τούτου πρέπει νά ήτο θαυμα
στή δταν μάλιστα θεωρήσωμεν τήν ακρίβειαν καΐ σμικρύ- 
τητα τών γραμμάτων.

'Ροδόλφος ό 2ος τής Γερμανίας προσέ^ερεν δι’ αυτό τό 
1640, μ. X. 11,000 δουκάτα τά όποια την σήμερον ΐσοδυ- 
ναμοϋν μέ 60,000 .

Τ0 περιεργότατον δέ είναι οτι φέρει τά βασιλικά σήματα 
τής ’Αγγλίας, αλλα πότε ητο είς τήν Αγγλίαν καΐ ποΐός τό 
εΐχεν είς τήν κατοχήν του δέν έγνώσθη μέχρι τοΰδε. Τό βι- 
βλίον τούτο είναι είς έκ τών πολυτιμοτάτων τών φιλολογικών 
θησαυρών.

— Τό 6έν ήμποροϋν νά. κάμουν τά χρήματα. Ό 
Δημοσθένης έλεγεν, ότι άνευ χρημάτων ούδέν άπό τά πρέ
ποντα δύναται νά γείνη. 'Ο δέ Κικέρων, έθετε τά χρήματα 
ύπεράνω καί αυτής τής αρετής, λέγων, «χρήματα χρήματα 
πρώτον καί έπειτα αρετήν!»

Καΐ τώρα δέ οχι μόνον τά παιδιά, άλλά καΐ οί ηλικιωμέ
νοι νομίζουν δτι αν ευ χρημάτων τίποτε δέν δύναται νά κα- 
τορθωθή*

Άλλ’ δμως υπάρχουν πολλά πράγματα, τά όποΓα δλος ό 
χρυσός τοϋ κόσμου δέν δύναται νά τά άγοράση. Τοιοϋτοι 
είναι οί καλοί τρόποι, ή ήθική, τό καλόν όνομα, ή τιμιότης, 
ή άπταιστος συνείδησις ενώπιον Θεοΰ καΐ ανθρώπων, καΐ αί 
παλαΐ άρχαί. Ταΰτα πρέπει νά ζητώμεν νά άπαντήσωμεν όλοι, 
καΐ άνεξαιρέτως'.Βλοι δυνανται, έάν θέλουν νά τά αποκτήσουν.

— Καιρός. Τό μόνον πραγμα, τό όποιον ό άνθρωπος δΰ- 
ναται να όνομάση ιδικόν του, είναι ά Καιρός—ό ^fcvcc' 
άλα τά άλλα είναι αβέβαια. Ό χρόνος εΐναι τό ύφασμα, διά 
τοϋ όποιου είναι κατεσκευασμένη ή ζωή μας. ”Οθεν όλοι οί 
σοφοί καΐ αυτό τό Εύαγγέλιόν παραγγέλουν νά φειδώμεθα τοϋ 
καιροΰ μας. Καΐ όμως πόσον άνοήτως δλοι μας τόν σπατα- 
Ιώμεν I

Ό Σεννέκας έλεγε πολύ όρθώς, 8τι μέρος της ζωής μας έξο- 
βεύομεν μή κάμνοντες δ,τι εΐναι αγαθόν, άλλο μή κάμνοντες 
τίποτε, καϊ τό 8λον μή κάμνοντες τό πρέπον!

— θαυμασία ’Ηχώ. Πλησίον τής Βοστωνης τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών τής Αμερικής υπάρχει γέφυρα 500 ποδών 
μακρά, όχουσα έπτά τόξα (καμάρας). Τά έ'ξ εχουσιν έκτασιν 
37 ποβ. έκαστον, τό δέ έβδομον είναι 130 ποδ. τό μήκος, πα
ρουσιάζει δέτό έξης μοναδικόν φυσικόν φαινόμενου. Επαναλαμ
βάνει δηλονότι τόν κοινόν ήχον 15—20 φοράς—εκπυρσοκρό
τησα δέ πιστολιού επαναλαμβάνεται εϊκοσι καΐ πέντε φοράς.

Περιηγηταί τινες έξεφωνησαν τήν λέξιν Χώ· τοιοϋτος δέ 
ήχος γέλωτος αντήχησεν, ώστε έκίνησε καΐ αυτου; είς γέλω
τα 1 Ή αντανάκλασις ήχου ΐσχυροΰ είναι τόσον ισχυρά, ώστε 
εν νηνεμία ακούεται είς μεγάλην απόστασιν.

— Πλοία. Τά σιδηρόφρακτα πλοία τών ημερών μας δέν 
εΐναι έφεύρεσις τών νεωτέρων χρόνων.

Ή έφεύρεσις τών πλοίων εΐναι αρχαιοτάτη — Ό τύπος 
αυτών έδόθη παρά θεοΰ είς τόν Νώε, πρός σωτηρίαν τοϋ αν
θρωπίνου γένους.

Τά πρώτα περίφημα πλοία κατά τήν αρχαιότητα εκτός τής 
κιβωτού τοϋ Νώε, ησαν τά του Πτολεμαίου του Φιλοπάτο- 
ρος, «ίτινα εΐχον μήκος 280 πήχεων, 38 πλάτος καΐ 48 
ΰψος. Έκωπηλατοϋντο δέ ύπό 400 κωπηλατών καΐ εΐχον 400 
ναυτας καΐ 3,000 στρατιώτας. Τό πλοΓον, τό όποΓον ό Ιδιος 
Πτολεμαίος κατεσκεύασεν έπί τοΰ ποταμού Νείλου ητο ήμισυ 
στάδιον τό μήκος.

Άλλ’ ΐμως ταΰτα ήσαν μικρά παραβαλλόμενα πρός τά πλοία 
τοΰ Ίέρωνος, τοϋ τυράννου τών Συρακουσών, τά όποΓα κα- 

τεσκευάσθησαν ύπό τήν βιεύθυνσιν τοϋ Άρχιμήδους. Τα 
πλοία ταΰτα περιείχαν παλάτι ον, έστιατόριον, στοάς, κήπους, 
λίμνας διά ίχθΰς, σταύλους, μύλους, λουτρά καΐ ΐνα ναόν της 
'Αφροδίτης * 1 2 3

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) Ποίος ήτο ό μεγάλείτερος τών Προφητών;
2) Ποιος δ μεγαλείτερος τών γεννηθέντων έπΐ γης ;
3) Ποιος πάντων τών πλασμάτων τοϋ Σύμπαντος ;

Περιεβάλοντο δέ γύρωθεν ύπό τείχους ΐσχυροΰ με πύργους 
κατά διαστήματα, έχοντας μηχανάς πολεμικάς, ιδίως δέ £να, 
δστις ερριπτε λίθον 300 λίτρων τό βάρος, καΐ τόξον 12 πηχών 
τό μήκος, κα'ι πολλά αλλα, τά όποια περιγράφει 0 Αθηναίος.

— Χρυσός καί ίργυρος είς τ4ς τίχνας. Κατά τινα 
πίνακα εσχάτως δημοσιευθέντα αποδεικνύεται δτι κατά τό 
1883 περίπου 75,000,000 φρ. χρυσου έχρησιμοποιήθησαν 
είς τάς τέχνας μόνον έν ταΓς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Α
μερικής. _ , , „ , ,

Έκ τοΰ ποσού τούτου υπέρ τό ήμισυ έδαπανηθη εις κα
τασκευήν ωρολογίων καΐ άλλων χρυσών στολιδίων, 15 έκα- 
τομ. εις άλΰσους χρυσούς ώρολογίων καΐ 5,000,000 εις φύλλα 
χρυσού.

Κατά τό αυτό έτος 26,000,000 περίπου αργύρου έδαπα- 
νήθησαν είς όμοιους σκοπούς.

— Έφημερίς τις τής Νέας Ύόρκης δημοσιεύει ώς αληθές, 
8τι οί τον συρμόν νέοι τής πόλε ως εκείνης δαπανούν 1000 
λιρ. τό έτος!

— Τό σώμα τοΰ ανθρώπου συνίσταται έκ 13 στοιχείων, 
έκ τών όποίων 5 είναι άέρια καί 8 στερεά. Τό κυριώτερον 
τών στοιχείων τούτων είναι ιό όξυγόνον, κατόπιν έρχεται τό 
ύδραγόνον, έπειτα τό νιτριγόνον, ή χλωρίνη, φλονορίνη, ό άν- 
θραξ, 0 φώσφορος, τό θειον, τό κάλσιον, τό σόδιον, τό πο- 
τάσιον, δ σίδηρος κλ.

— Εΐς τήν Καλιφορνίαν εκδίδονται 4 ίφημερίδες έβΒομα- 
διαίαι εις τήν Κινεζικήν γλώσσαν διά τούς μετοίκους Κινέ
ζους, μέ κυκλοφορίαν 2,000 φύλλων. Ή στοιχειοθεσία εΐναι 
τόσον δύσκολος ώστε απαιτούνται πολλαΐ χεΐρες καΐ πολύς 
χρόνος πρός σύνθεσιν μικρας έφημερίδος, ένεκα τοΰ άπειρον 
αριθμού τών στοιχείων. Τό νέον έτος αί εφημερίδες αυτοί έκ· 
τυποΰνται είς κόκκινον χάρτην μέ κοκαΐνην μελάνην.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ·

Χριστός γενναται σήμερον, έν Βηθλεέμ τη πόλει 
οί ουρανοί αγάλλονται χαίρει ή κτίσιςβλοι.

Χριστός γενναται σήμερον, έν φάτνϊ) τών αλόγων 
οΐ άγγελοι κ’ οί άνθρωποι κηρύττουσι τόν λόγον.

Χριστός γενναται σήμερον, τό ύψος ταπεινού τα ι 
καΐ 0 ευγνώμων άνθρωπος μέ δόξαν στεφανοΰται.

Χριστός γενναται σήμερον, ώς απαλόν παιδίον 
άγιον απεργάζεται τόν όντα πρΐν θηρίον.

Χριστός γενναται σήμερον, καΐ θραύει τοΰ θανατου 
πΰλας μοχλούς, κι’ άπολυτροϊ ψυχάς άπ’ τά δεσμά του.

Χριστός γενναται, τί χαρα σ’ ανθρώπους τρισαθλίους! 
τοΰ Παραδείσου ή τρυφή τους κάμνει μακαρίους.

Χριστός γενναται σήμερον, δοξάζεται δ Πλάστης, 
ΰπόσχεσις σωτήριος εύρε τό πλήρωμά της.

Λ.
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