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ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ.

Τ ήν ευχήν ταύ
την άποστέλλει 
διά τοΰ παρόν
τος φύλλου ό 
συντάκτης τής 
μικρός Έφ. των 

|Παίδων εΐς τούς 
ίττο λυ α ρί θμους 
| μικρούς αυτής 
■συνδρομητάςκαΐ 
j τας οικογένειας 
αύτών,δεόμενος 
τοϋ κοινοΰ Πα- 
τρός Θεοϋ νά ε
πιδαψίλευση έττ’ 
αυτούς παν επι
θυμητόν και ω
φέλιμον αγαθόν 
κατά τό νέον έ
τος. Πρό πάν
των όμως δέε
ται ύπέρ αύτών 
τήν δωρεάν τοϋ 
Αγίου Πνεύμα
τος, όπως δι* αύ
τοϋ προψυλαχθώσιν άπό τής κακίας καΐ ένιοχυ- 
θώσι νά ζήσωσι κατά τό θέλημα τοϋΧρίστον, τό 
όποιον εύρίσκεται σαφώς έκτεθειμένον είς τό Ιε
ρόν Εύαγγέλιον, τό όποιον έκαστον παιδίον πρέ
πει νάέχη καί νάάναγινώσκη καΐ νάύπακούη καθ’ 
έκάστην, έάν θέλη νά ζήση καλώς εις τήν ζωήν

ϋαλή πρωτοχρονςά.

ταύτην και νά 
προετοιμασθή 
κα ταλ λή λω ς 
διά τήναιωνι- 
ότητα.
-- ’Εφέτος 

έχομ.εν«ρο 
μ,ηββο 0ή 
Ι*. €γ άλας 
καί ωραίας 
βίκόναςδεά 
τήν Έ. τών 
Παίδων.

Πα ρ a t, μ. I » c 
περί φιλίας.

— Χωρίς φί
λου δ κόσμος 
Οάτιτοέρημία.
— Φίλος πι

στός είναι πλη 
σιέστερος τοϋ 
σ τ ε νοτάτο υ 
συγγενούς.
—Συγγένεια 

καρδιών είναι 
ή στενότατη 
συγγένεια.

— Αιφνίδια φιλία·—βέβαια μετάνοια.
— Φιλία φλέγουσα σβένει ώς η φλόξ.
— Πριν κώμης τινά φίλον, φάγε ψωμί και ά

λας μέ αύτόν.
— Ό κάλλιστος καβρέπτης είναι παλαιός καί 

πιστός φίλος.
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Η ΧΑΪΔΗ.
Κατ' επιτομήν ex τον Γερμανικόν.

("Ιίε προηγονμινον φύλλον).

Μόλις δμως άνεχώρησε και δ ταχυδρόμος έφερεν 
επιστολήν άπδ την μητέρα του, διά τής όποιας αύ
τή τον ειδοποιεί, δτι μετάδύο ήμέρας θά ήτοέκεΐ.

Εΐς τήν εϊδησιν ταύτην ή κυρία Κλάρα ήτο 
ολη χαρά, είπε δέ εΐς τήν Χαίτην τόσα πολλά 
πράγματα ευχάριστα διά τήν κυροϋλά της, ώστε 
ή Χαίδη δσάκις ήθελε νά άναφέρη τό όνομα τής 
κ. Σήσμαν, έλεγε κυροϋλα.

Ή ελευθερία αΰτη έξώργιζε τήν κυρίαν Λου- 
κίαν, καί τήν έκαρινε νά τήν έπιπλήττη διά τήν 
χωριατοσύνην της. <ι Δέν πρέπει νά όνομάζης 
τήν κ. Σήσμαν, κυροϋλα,διότι δέν έχεις καμμίαν 
συγγένειαν μέ αυτήν. Είναι κυροϋλα τής κ. Κλά
ρας καί όχι ίδική σου. Σύ πρέπει νά λέγης εΰ- 
γενεστάτη. ’Ακούεις; »

Άλλ’ή Χαίδη δέν ήμποροϋσε νά έννοήση διατί 
τάχα νά μήν ήμπορή νά καλή τήν κ. Σήσμαν 
κυροϋλα — άλλά εύγενεστάτην — καΐ επιθυμούσε 
νά ερώτηση τήν κ. Λουκίαν διά τοΰτο, άλλά 
δέν είχε τό θάρρος.

Τέλος πάντων κατά τήν προσδιορισθεισαν ήξε
ραν ή κυρία Σήσμαν ήλθεν, δλοι δέ οί οικιακοί κα- 
τέβησαν είς τήν αυλήν διά νά τήν υποδεχθούν.

Μόνη ή Χαίδη δέν έφάνη, διότι ή κ. Λουκία 
τήν είχε διατάξει νά όπάγη είς τό δωμάτιόν 
της και νά μένη έκεΐ, έ'ως ού τήν καλέσουν, έ- 
πρόσθεσεν δέ οτι ή κ. Σήσμαν επιθυμεί νά μείνη 
μόνη μέ τήν κ. Κλάραν.

Ένφ δέ έκάθητο είς τό δωμάτιόν της σκε- 
πτομένη δσα τής είπεν ή κ. Λουκία, ήνοιξε τήν 
θόραν ή Τιννέττη, καί τής είπεν νά όπάγη εΐς 
τήν τραπεζαρίαν, δπου ή κ. Σήσμαν μέ τήν κ. 
Κλάραν θέλουν νά τήν ίδοΰν.

Ή Χαιδη ΰπήκουσεν άμέσως καΐ διευθύνθη 
είς τήν τραπεζαρίαν, καθώς δέ ήνοιξε τήν θόραν 
αυτής, ή κ. Σήσμαν μέ πολλήν φιλοφροσύνην 
την επροσκάλεσε νά όπάγη εΐς αυτήν. 'Η Χαίδη 
την επλησίασε και μέ φωνήν ύποτρέμουσαν, είπε, 
« Καλή ήμέρα κυρία εΰγενεστάτη ! »

«Αΰτό δέν είνε κακόν, » είπεν ή κυροϋλα γε- 
λώσα. Έτσι, χαιρετούν εΐς τόν τόπον σου έπάνω 
είς τά βουνά σας ;

— “Οχι, έκεΐ πέρα ποϋ κατοικοϋμεν ημείς 
δέν είναι καμμία νά έχη τοιοϋτον όνομα, —είπεν 
ή Χαίδη μέ συστολήν.

— Οΰτε έδώ, καθ’ όσον έγώ γνωρίζω,—είπεν ή 
κ. Σήσμαν, καίέχάϊδευσε τήν μικράν ε’ις τόν λαι- 
μ.όν. Εΐς τήν βιβλιοθήκην καΐ τήν τραπεζαρίαν

είμαι πάντοτε κυροϋλα, Σύ δέ νά μέ όνομώζης 
πάντοτε μέ αύτό τό όνομα.

—«Ευχαρίστως—μάλιστα ήτο ιμαζόμην νά σάς 
καλέσω ουτω πως,» άπεκρίθη ή Χαίδη, ’Αλλά ...

— Καΐ πώς ονομάζεσαι, καλή μου κόρη ; — 
ήρώτησεν αυτήν ή κυρία Σήσμαν.

— Τό όνομά μου είνε Χαίδη, άπεκρίθη ή μι
κρά. Άλλά αν πρέπη νά ονομάζωμαι Άδελχάϊδ, 
θά προσέχω είς τό έξης, ν’ άποκρίνωμαι, όταν με 
καλοϋν μέ αυτό, έπρόσθεσε τό κοράσιον μέ πνιγ- 
μένην φωνήν, διότι ήσθάνετο έαυτήν ένοχον, επειδή 
πολλάκις ή κυρία Λουκία τήν εκάλεσε μέ τό όνομα 
τοΰτο καί δέν άπεκρίθη.

Μόλις είχε τελειώσει τήν φράσιν της ή Χαίδη 
καΐ ή κυρία Λουκία είσήλθεν εΐς τήν τραπεζα- . 
ρίαν, άφοΰ δέ ΐχαιρέτησε τήν κυρίαν Σήσμαν, 
«Νομίζω, είπε, δτι σεις κυρία συμφωνείτε μέ εμέ 
οτι πρέπει νά έκλεξω εν ονομα διά τήν Χαίδην, 
τό δποΐον δύναται νά μεταχειρίζηταί τις χωρίς νά 
ένοχλήται, έστω καί χάριν τών υπηρετών.»

« Άλλ’ έάν, άγαπητήμου Λουκία, ή Χαιδη έχει 
αύτό τό όνομα καΐ ευχαριστείται μέ αυτό, δέν 
βλέπω τόν λόγον, διά τόν όποιον πρέπει νά τό άλ- j 
λάξωμεν. ;

«Άφοΰ το θέλετε έτσι, είπεν ή κ Λουκία, βε- ί 
βαίως θά γείνη κατά τήν επιθυμίαν σας.

Τήν έπομένην ήμέραν, ολίγον μετά τό γεΰμα, 
ή κ. Σήσμαν μετέβη εΐς τό δωμάτιόν τής κ. Λου- 
κίας, καΐ τήν ήρώτησε ποϋ μένει ή Χαίδη μετά 
τό γεΰμα, καί τί κάμνει.

—* Κάθεται εΐς τό δωμάτιόν της, οπού ήμπο- 
ρει νά ένασχολήται, εάν ήξευρεν ή είχε τήν έλα- 
χίστην ιδέαν όποιουδήποτε χρησίμου πράγματος. 
Άλλά, κυρία Σήσμαν, πρέπει νά ήξεύρετε τόσον 
μωρά σχέδια τό εν κατόπιν τοϋ άλλου κάμνει τό 
κοράσιον τοΰτο, καΐ συχνά μάλιστα και τά πραγ
ματοποιεί, ώστε είς εύγενή κοινωνίαν οΰτε νά τά 
όνομάση κανείς δύναται.

«Έτσι θά έλαμνα καί έγώ, άπεκρίθη ή κυρία 
Σήσμαν, έάν ήμην ήναγκασμένη νά κάθημαι μόνη 
εΐς τό δωμάτιόν μου, όπως ή Χαίδη. Άλλά τώρα, 
πήγαινε παρακαλώ καί φέρε είς τό δωμάτιόν μου 
τό κοράσιον, επειδή έχω μερικά βιβλία δι’αΰτό.»

«Άλλά, κυρία Σήσμαν, έφώναξεν ή κ. Λουκία 
τί δύναται τό κοράσιον εκείνο νά κάμη μέ τά βι
βλία ; Καθ’ δλον τοΰτο τό διάστημα τής έδώ δια- ι’ 
μονής της δέν κατώρθωσε νά μάθη τό αλφάβητον. 
Είναι άδύνατον νά τής δώση τις τήν ΐλαχίστην 
ιδέαν περΐ άναγνώσεως. Ό διδάσκαλος δύναται 
νά σάς εϊπη όλα περΐ τούτου. Έάν δέ αυτός δέν 
είχε τήν υπομονήν αγγέλου θά παρήτει τά μα- Γ 
θήματα πρό πολλοϋ, (’Ακολουθεί;)
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ψύχους καΐ τής ερημοόσεως; Μή, λοιπόν, μή με 
στέρησης τής εύτυχίας, τοΰ νά ζώ μετά σοΰ και 
νά σέ υπηρετώ εΐς τάς χρείας σου. Έάν μέ άφήσης 
εδώ νά ήσαι βέβαιος, οτι μετ’ ολίγον θά προστεθή 
εΐς τάς άλλας θλίψεις σου καί ή έκ τοΰ θανάτου 
τής μονογενούς σου θυγατρός, διότι πώς δύναμαι 
νά ζήσω συλλογιζομένη ότι εκείνος, τον δποΐον 
άγαπώ περισσότερον και άπό τόν εαυτόν μου, εΰ- 
ρίσκεται άπερριμμένος είς τήν τρομερών έκείνην 
χώραν, χωρίς φίλον, χωρίς συγγενείς, χωρίς πα
ρηγοριάν;

Ματαίως δ πατήρ προσεπάθησε νά τήν μετα- 
πείση εκθέτων είς αύτήν τάς τρομεράς κακουχίας 
καί στερήσεις, τά δποϊα οί δυστυχείς εξόριστοι 
ύποφέρουσιν είς τό κατάψυχρον εκείνο κλίμα της 
Σιβηρίας, αύτή επόμενε νά τόν άκολουθήση, λέ- 
γουσα, «όπου σύ ύπάγης θά ύπάγω, καί αί λύπαι 
σου θά ήναι λύπαι μου· όπου σύ ζής, θά ζώ καί 
έγώ, καΐ δπου σύ άποθάνης, θά άποθάνω καί έγώ, 
έάν καΐ τοΰτο είναι τό θέλημα τοΰ Θεοΰ. Τίποτε, 
πάτερ μου, δέν δύναται νά μέ χωρίση άπό σέ!»

«Γενηθήτω τό θέλημα του Κυρίου τέκνον μου,» 
είπεν δ Μολδόφ μετά δακρύων φιλήσας τήν Ε
λένην. «Είθε δ Κύριος νά μάς εύλογήση εΐς τήν 
άδικον ταύτην εξορίαν μας! »

Ή Κυβέρνησις έπέτρεψε εΐς τόν πατέρα καί 
τήν κόρην νά λάβουν μαζύ των ολίγα εκ τών α
ναγκαίων τής ζωής—οΰτοι δε ώφεληθεντες έκ τής 
συγκαταβάσεως ταύτης έπρομηθεύθησαν τά αναγ
καία φορέματα διά τό κλίμα εκείνο. Ή Ελένη 
άντι στολιδίων έπήρε μεθ’ έαυτής τον βολβόν ενός 
κρίνου, τόν δποΐον δ πατήρ της ύπερηγάπα, διότι 
δ Βαρώνος Μολδοφ ύπερηγάπα τά άνθη.

Μετά μακρόν καΐ πολύπονον ταξείδιον δ πα
τήρ καί ή κόρη έφθασαν είς τό μέρος, τό δποΐον 
δ Διοικητής τής Τοβόλσκης εΐχε προσδιορίσει δι’ 
αύτούς. Μεγάλη ήτο ή συγκίνησις τοϋ Μολδόφ, 
όταν εΐς τήν εξαγωγήν τών πραγμάτων των έκ 
τών κιβωτίων, εΰρέθη καί δ βολβός τοϋ κρίνου 
προσεκτικώς διπλωμένος είς χαρτίον, διά νά μή 
βλαφθή.

Ή καλύβη, εις τήν δποίαν δ πατήρ καΐ κόρη 
έγκατεστάθησαν, ήτο αληθώς πενιχρά, άλλ’ ή 
ίλαρότης τοϋ προσώπου καΐ ή έτοιμοτης τών χει
λών τής μικράς Ελένης μετεποίησαν αύτήν μετ’ 
ολίγον είς άνάκτορον εύτυχίας, όπου δύο ψύχαι 
άφωσιωμέναι εΐς τόν Θεόν και πρός άλλήλους έ- 
περνοϋσαν τάς ήμέρας των έν άγάπη. Ή Ελένη 
ήτο δ ήλιος δ θερμαινων τήν τεθλιμμενην καρ
διάν τοϋ πατρός, δστις μ,ενων πλησίον της αλη
σμόνησε τήν δυστυχίαν του καΐ εβλεπεν εΐς τό 
μέλλον μέ άταραξίαν. (’Ακολουθεί). '

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Ο ΒΟΛΒΟΣ ΕΝΟΣ ΚΡΙΝΟΥ·
ί*Ι$Β προηγούμενο ν φύλλον)»

Μετ’ ολίγον ή άπάτη έγνώσθη καί απόσπα
σμα ιππέων εστάλη πρός καταδίωξιν αύτοΰ, 
(«τά πολλήν δ’ ερευνάν κατόρθωσε νά άνακα- 
λύψη τά ίχνη του. Άλλ’ δ νέος Βαρώνος δέν ή- 
θέλησε νά παραδοθή χωρίς ΐσχυρας άντιστάσεως, 
κατά τήν όποιαν είς τών στρατιωτών ΐκτύπησεν 
αυτόν μέ τόν κόπανον τοΰ όπλου του εις τήν κε
φαλήν καΐ τόν Ιρριψε κατά γης άπνουν.

Τό απροσδόκητου τοΰτο περιστατικών ένέβαλεν 
είς πολύν φόβον τούς στρατιώτας, οΐ όποιοι εϊχον 
αύστηράν διαταγήν νά μήν βλάψωσιν αυτόν εις 
τήν ζωήν, καΐ αποφάσισαν νά άποκρύψωσι τόν 
θάνατόν του, έπιστρέφοντες καΐ δηλώνοντες, οτι 
ίΐλαι αΐ ερευναί των άπέβησαν μάταιαι, καΐ ότι 
πουθενά δέν ήδυνήθησαννά άνεύρουντά ίχνη του!

Όταν ή είδησις τής άποδράσεως τοΰ Βΐλκαν- 
σκη έφθασεν εΐς τάς άκοάς του Τζάρου, δ Βα
ρόνος Μολδόφ καθηρέθη τοΰ στρατιωτικού του 
αξιώματος, ή περιουσία του έδημεύθη και αυτός 
έξωρίσθη εΐς τήν Σιβηρίαν.

Ό Βαρώνος Μολδόφ ήτο άνήρ υψηλών φρονη
μάτων καΐ άπεφάσισε νά αντιμετώπισή καΐ τήν 
νέαν ταύτην καταφοράν τής θείας Προνοίας άγογ- 
γύστως, άντλών θάρρος καΐ υπομονήν έκ τής συν- 
αισθήσεως τής άθωότητός του καΐ άφίνων τά τοΰ 
μέλλοντος εΐς τήν χεΐρα ’Εκείνου, οστις κρίνει δι- 
καί ως.

"Εν μόνον έτάραττε τήν τεθλιμμενην καρδίαν 
του ή μέριμνα περΐ τής μικράς του θυγατρός Ε
λένης. Νά τήν λάβη μαζύ του καΐ νά τήν κάμη 
συμμέτοχου τών μοναξιών καΐ όλων τών άλλων 
κακών τής εξορίας του, ή νά τήν άφήση εΐς τήν 
φροντίδα τών συγγενών, οΐ όποιοι δέν έφαίνοντο 
πρόθυμοι νά τήν δεχθώσι, καΐ μέ τούς δποίους 
ζώσα, θά έπόθει τήν αγάπην εκείνου, οστις θά 
έμαραίνετο κατά μικρόν εις τάς παγετώδεις ερή
μους τής Σιβηρίας. Τό ζήτημα τοΰτο έτάραττεν 
αυτόν περισσότερον όλων τών παθημάτων του.

Άλλ’ αύτή ή 'Ελένη ελυσεν αύτό πρός μεγά
λην χαράν τοϋ πατρός της. Μόλις εΐχεν εννοήσει 
έκ τοΰ προσώπου τοΰ πατρός της τήν στενοχώ
ριαν, εΐς τήν" όποιαν εΰρίσκετο, έναγκαλισθεϊσα 
αυτόν τόν παρεκάλεσε μετά δακρύων νά μή τήν 
άφήση όπίσω του. Τίποτε δέν θά άναπληρώνη 
τήν έλλειψίν σου, πάτερμου, διότι είς έμε σύ είσαι 
παν ό,τι δ κόσμος περιείχε πολύτιμον. Καΐ ποιος 
άλλος καλλίτερος άπό εμέ, αγαπητέ μοι πάτερ, 
θά δυνηθή νά σέ παρηγορη καΐ άνακουφίζη τάς 
θλίψεις σου εις τήν άξενον έκείνην χώραν τοΰ
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ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ
Έίω χτυπούν τά τύμπανα εΐναι γιωρτή μεγάλη

Ό ένας χρόνος έεψυχά κι' δ άλλος ξεπροβάλλει 
Τού πρώτου ή νύχτα γίνεται τοΰχάρου τδ κρεόθάτι

Τοϋ δεύτερου ή χαραυγή τής νχότης του τό άτι.

Κι’σύτά λουλούδια Αγνώριστα δέν νοιώθουντά καϋμένα 
Τού πάπου τή συγκίνησι τή ύστερνή του ώρα.

Τους δίνει τήν εύχοΰλά του μέ χείλη λυπημένα 
Καί ψεύγουνε δλόχαρα μέ τοΰ παποΰ τά δώρα.

Δΐχέμβριοε 9 87. Ν. Ρ. I.

ί 
ί 
ϊ

Ό Παπ.ους ζαΐ τά έγγόνεα, του.
Σέ τέτοια σχόλη ό παποΰς τά 3υδ μικρά έγγόνια 

’Αγαπημένα έοψιγγε στήν κρύα Αγκαλιά του.
Νά δώση τά χαρίσματα στά υστερνά του χρόνια 

Τά ποιδ θερμά χαμόγελο, τά ύστερα ^ιλχά του

— Τίμα τδν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου διά 
νά γε(νης3μακροχρόνιος έπΐ τής γής, τήν δποίαν 
Κύριος δ Θεάς σου σοί δίδει.»

(Β“ ’Εντολή.)
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Α Δ Ρ I A Ν Ο Υ Π Ο Λ I Σ·

Ή πόλις αυτή κεϊται έν τώ μέσω εύφορωτά- 
της πεδιάδας, και είναι ή δεύτερα πόλις της ’Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας εν Ευρώπη.

Τό άρχαϊ- 
όν της όνο
μα ήτο Ό- 
γεστιάς, ε- 
κτίσθη ό έ 
παρά τίνος 
* Αντινόου , 
οθενκαι’Αν- 
τινόη ώνο- 
μάζετο. Τό 
παρόν όνο
μά της έ
λα βε παρά 
τοϋ Αΰτο- 
κράτορος’Α 
Κ - tr οριανου, ο- 
στιςάνέκτι- 
σεν αυτήν.

Τφ 323 
μ. Χρ . ό 
Κ ωνσταντΐ 
νος ενική— 
σεν εις τά 
πέριξ αυτής 
τον Λυκίνι- 
ον, τφ δέ 
378 ο ί Γότ
θοι ένίκη- 
σαν πλησί- 
ο ν αύτής 
τον Βαλέν- 
τιον.

Τώ 1360 
έ κυ ρι εύ θη 
ύπό τοϋ τε
λευταίου Ά 
μουράτ τοϋ 
1™ καί κα
τέστη ή έ
δρα τών δι
αδόχων αύ-
τοϋ Σουλτάνων, Άχμέτ 3°ν, Μεχμέτ 2’« και 

Μουσταφά.
Τφ 1829 κατελήφθη προσωρινώς ύπό τών 

'Ρώσων, 6τε|συνήφθη καί ή συνθήκη τής Άδρια- 
νουπόλεως, δι’ ής ή 'Ρωσία έκτήσατο τήν κατο

χήν τής ανατολικής ακτής τής Μαύρης θαλάσσης, 
Τφ 1827 έκυριεύθη πάλιν ΰπό τών ’Ρώσων 

άλλά διά τής συνθήκης τοϋ Βερολίνου άπεδόθη 

πάλιν εις τήν Τουρκίαν. . ί
Έχει Άκρόπολιν αρκετά ίσχυράν, καί τρία

Τ ουρ κι κά 
Τζαμία ά
ξια λόγοι?, 
τό τοϋ Σε- 
λΐμ 2<w, τό 
του Βαγι- 
ατζιτ 2™ 
καί τό τοϋ 
Μουροιτ20“· 
Είναι έδρα 

Μητροπολί 
του ’Ορθο
δόξου και 
Μολά Ό- 
θω μα νοϋ . 
Ό πληθυ
σμός αύτής 
συμπο σού- 
μενος ε ϊ ί 
14 0,000 
περίπου ψυ
χών, συνί- 
σταται δέ 
έξ ’Οθωμα
νών, 'Ελλή
νων, Βουλ
γάρων, ’Ι
ουδαίων 
καί ’Αρμε
νίων.

Περιέχει 
καί οπλο
στασίου, είς 
το όποιον 
εις προλα- 
βόντα ετη, 
έ χ ύ ν ον το 
καί τηλε
βόλα, και 
στρατώνας 
διά 20000 

άνδρών,
Ή μάλλον πεφωτισμένη τάξις τών κατοίκων 

άποτελεϊται κυρίως έξ 'Ελλήνων, οί όποιοι συν- 
τηροϋσιν τν εξαίρετου Γυμνάσιου, εν 'Ελληνικόν, 
Σχολεΐον καί διάφορα προκαταρκτικά σχολεία,
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βοηθούμε να: κατά τι καί υπό τοΰ εν 'Αθήνα ις 
Συλλόγου τοΰ προς ^ιά^οσιν των ελληνικών γρα[χ- 
[χάτων.

------------ 1 - 0 |W-----------

ΑΙ ΦΟΝΙΚΩΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΚΑΤΑ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 100 ΕΤΗ.

Ή [χάχη τοΰ Αόίι, ή όποια ήτο ή πρώτη λαμ
πρά επιτυχία τοΰ Ναπολίοντος τοΰ 1ου, ήτο Α
πλώς γενναία ίιάβασις μιας μεραρχίας.

Ή μάχη τής Άρκύλας ητο φονικωτάτη. Ό 
αριθμός των άντρων, οί όποιοι ελαβον μέρος είς 
αυτήν άνέβαινον είς 70,000 περίπου — ό 3ε των 
πεσόντων εΐς 25,000! ήτοι 35 τοΐς εκατόν,

Είς τήν μάχην τοΰ 'Ρίβολι έλαβαν μέρος 80 
χιλ, άνίρών, εκ των δποίων έπεσαν 40,000 ! άλ- 
λ’ οί ήμίσεις αυτών ήσαν Αυστριακοί, οί όποιοι 
παρείόθησαν είς τόν Ναπολέοντα, ώστε οί πε- 
σόντες ήσαν 25 τοΐς εκατόν.

Εΐς τήν μάχην τοΰ Μαρέγγου ελαβον μέρος 
70 χιλ. άντρες, αΐ (ft άπώλειαι άνέβησαν εις 
17,000, ήτοι 28 τοΐς εκατόν.

Είς τήν μάχην τοΰ Άουστερλιτζ οί άντιμαχό- 
μενοι στρατοί των 'Ρώσων, Αυστριακών και Γάλ
λων άνήρχοντο εις 210,000, αί <ϊέ άπώλειαι ή
σαν 40,000, ήτοι 18 τοΐς εκατόν,

Είς τήν τής Ίένης Άουροταί παρετάχθησαν 
κατ' άλλήλων 325,000 άντρες, αί άπώλειαι ή
σαν 40,000, ήτοι 12 τοΐς εκατόν.

Εΐς τήν τοΰ Βορο^ίνου ήσαν 170,000 άντρων 
—80,000 έφονεύθησαν καί έπληγώθησαν, ήτοι 
47 τοΐς εκατόν!!

Εΐς τήν μάχην τής Λειψίας ελαβον μέρος 500 
χιλ. άντρων. Αυτή Χιήρκεσε τρεις ημέρας και αί 
άπώλειαι είς ψονευμένους και πληγωμένους άνέ
βησαν είς 110,000, ήτοι 22 τοΐς εκατόν.

Είς τήν του Βατε^λώ έπολέμησαν 140,000 
άντρων, Αί άπώλειαι ησαν 40,000, ήτοι 24 τοΐς 
εκατόν.

Είς τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, ελαβον μέρος 125 
χιλ. άντρων, είς τήν μάχην τοΰ "Ινκερμαν, οί <ρο- 
νευμένοι καί πληγωμένοι άνέβησαν είς 25,000, 
ήτοι 20 τοΐς εκατόν.

Είζ τήν τής Μαγέντας ήσαν 220,000 άνίρών, 
αί ό’ άπώλειαι περί τάς 25,000 ζν^ρών, ήτοι 11 
τοΐς εκατόν.

Είς τήν τοϋ Σολφερίνου ελαβον μέρος 250,000 
άντρες, 40,000 εκ των όποιων έπληγώθησαν καί 
έφονεύθησαν, ήτοι 16 τοΐς εκατόν.

Εΐς τήν τής Σαίόβας ήσαν 425,000 άντρων, 
αί 3έ άπώλειαι άνέβησαν είς 40,000, ήτοι 16 
τοΐς εκατόν.

Εΐς τήν τής Γραβελότης ήσαν 450,000 άν
τρων, αί άπώλειαι 35,000, ήτοι 8 τοΐς εκατόν.

Είς τήν τοϋ Σιλυ (’Αμερική) οί 3ύο στρατοί 
ήρίθμουν 90,000 άνίρών, αί ί’άπώλειαι ήσαν 
30,000, ήτοι 33 τοΐς εκατόν 1!

Εΐς τήν τής Άντείταμ ήσαν 150,000 άντρων, 
αί <ί' άπώλειαι 20,000, ήτοι 13 τοΐς έκατόν.

Εΐς τήν τής Φριίερισβούργης ήσαν 180,000 
άνίρών, άί $’ άπώλειαι 20,000, ήτοι 11 τοΐς 
εκατόν.

Εΐς τήν τής Τσικαμεγκας 105,000 άντρων, 
αί 3' άπώλειαι 30,000, ήτοι 30 τοΐς έκατόν.

Εις τήν τής κετισβέργης ήσαν 160,000 άν
τρων, αΐ ί* άπώλειαι 57, ήτοι 39 τοΐς έκατόν.

Αί τελευταΐαι μάχαι έγένοντο έν ’Αμερική 
κατά τον τελευταίου εμφύλιον πόλεμον,

Ή τοΰ Βοροίίνου καί τής Γκετισβέργης ήσαν 
αί φονικώταται μάχαι των νεωτέρων χρόνων.

Η Tor E11THPOS ΓΠΟΒΧΕΕΙΪ.

’Αρκεί" σοι ή χάρις μου 1 να <τέ ανακουφίζω κεκοπιασμένον, 
νά σέ εν,σχύτ) βαδίζοντα τήν τεόλιμίνην όδόν μόνον, 

νά «οι χύνη βάλσαμον είς τήν ψυχήν καί «οι άφαιρητόν πόνον, 
νά σϊ παρηγορή καί χαροποιή οντα καταβεβλημένου.

’Αρκεί" «οι ή χάρις μου J Si ότι είναι άνωτέρα πάσης άλλης χά- 
( , [ριτος.

Υπερβαίνει πάντα βαθμόν ανθρώπινης αγάπης. 
Υπερβαίνει πάντα βαθμόν άνΒρωπίνης χαράς.

Είναι νίκη, δόξα, καί ευδαιμονία άρρητος.

Άρχει «οι ή χάρις μου ! διότι είναι αίωνία τροφή, 
μόνη μεταξύ όλων των πραγμάτων ταΰτης τής ζωής σταβερά, 

μόνη μεταξύ των τρικυμιών καί των συμφορών τοϋ βίου ιλαρά, 
Είναι των βανασίμων τραυμάτων καί πληγών ή μόνη ζήδορος 

[αλοιφή.

Αρκεί" σοι ή χάρις μου! διότι δύναται νάσοι άναπαραστήσ^ 
[τό παρελθόν, 

νά σοι 3είξ$ τά ελαττώματα, τάς άμαρτίας τάς πτώσεις καί 
[αποτυχίας.

Νά σε φέριρ ουχ! μετά βίας, άλλ* οΐκειοίελώς είς τή, όδόν τής 
[μετάνοιας,

καί νά σε αξίωσή συγχωρήσεως καί απαλλαγής εκ των δει- 
[νών παθών.

ΆρχεΓ σοι ή χάρις μου ! ΐνα ύψωθής μέχρι τοϋ θρόνου τοϋ 
[θεοϋ, 

5χι διά νά κρίσης, άλλά διά νά σταδής καί άχούσης τόν 
[ϊπαινον «Εύγε.»

Νά είσέλθνις είς τήν χαράν τοϋ Κυρίου σου, και άχι νά τρο, 
[μάξης με τήν αράν a φεύγε.»

Ό! τότε, άλλά τότε μόνον θά ΐχτιμήσης αρκούντως τήν χάριν 
[τοϋ Ίησοϋ Χρίστου.

Δ. Λ.
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ΓΑΜΟΣ ΠΑΡΑ TOIS ΚΙΝΕΖΟΙΣ

Την ακόλουθον περιγραφήν γάμου κάμνει ιερα
πόστολός τις ’Αμερικανός, όστις εζησεν επί πολλά 
ετη εις τό Πεκΐνον.
Όγαμβρός ημέρας τινας προ των γάμων προετοι

μάζει, άναλόγως των μέσων του, οσα είναι αναγ
καία διά την οικίαν της μελλούσης συζύγου του.

Όταν δε έλθη ή ήμερα τοϋ γάμου, ή νύμφη 
φέρεται εντός πολθρώνας κλειστής εις τούς ώμους 
τεσσάρων άνδρών λαμπροενδεδυμένων.

Τής νύμφης προπορεύονται άνδρες φέροντες λαμ
πάδας άνημμένας, έ'πονται δέ αχθοφόροι φέροντες 
τά έπιπλα τής οικίας.

Κατόπιν τούτων έρχονται παϊδες, οι δποϊοι α
ποτελούν τον γαμήλιον μουσικόν θίασον.

Άφοΰ ή συνοδεία φθάση εις τήν θύραν τής αυ
λής τοϋ οϊκου τοϋ γαμβρού, οί βαστάζοντες την 
πολθρώναν σταματούν και πριν εΐσέλθη ή νύμφη 
ό Τελετάρχης καίει διάφορα τεμάχια κεχρυσω- 
μένου χάρτου, και σκορπίζει ολίγον |ίζι, ώς έμ
βλημα ευτυχίας. Μετά τοϋτο ή συνοδεία εισέρχε
ται εΐς τήν αύλήν, όπου δ γραμβρός διά πρώτην 
φοράν βλέπει τήν νύμφην, αλλ’ ούχί ακόμη καί τό 
προσωπον αυτής.

Ή νύμφη άφ’ ής στιγμής άφήση τήν πατρικήν 
οικίαν μέχρις οΰ είσέλθη εΐς τήν αύλήν τοϋ γαμ
βρού εξακολουθεί νά κλαίη, διότι άφίνει τον πα
τέρα καί τήν μητέρα της καί διότι μέλλει νά 
γείνη δούλη τής πενθεράς της, έάν έχη τοιαύτην.

Έκ τής αυλής ή νύμφη δδηγεΐται ύπό τοϋ 
Τελετάρχου εις δωμάτιον επί τούτω προητοιμα- 
σμένον εΐς μίαν δε γωνίαν αυτού κεϊται τράπε
ζα τετράγωνος, ε’πΐ τής όποιας καίουν λαμπάδες 
κόκκινου χρώματος καί θυμίαμα, έμπροσθεν τής 
εΐκόνος των προγόνων τοϋ γαμβρού, καί ενταύθα 
6 γαμβρός λαμβάνει τήν νύμφην, ενίοτε διά α
πλής ύποκλίσεως. Όταν δέ ό Τελετάρχης κράξη 
■—Γονατίσατε! άμφότεροι δ γαμβρός καί ή νύμ
φη κάμνουσι μίαν βαθεϊαν ύπόκλισιν εΐς τήν έπι 
τού τοίχου κρεμαμένην εικόνα των προγόνων.

Μετά τούτο ό Τελετάρχης λαμβάνει δύο κομ
μάτια στενά λεπτού μεταξωτού υφάσματος, προ- 
ητοιμασμένου διά τήν περί στάσιν, το εν πράσινον 
καί το άλλο κόκκινον, ένος μέτρου τό μήκος έκα
στον, καί δέσας αυτά έκ των άκρων, βάλει τό 
πράσινον εΐς τήν δεξιάν χεϊρα τοϋ γαμβρού καί 
τό κόκκινον εΐς τήν τής νύμφης, καί άμφότεροι 
τότε γονατίζουν, και κάμνουν τρεις ύποκλίσεις διά 
τής κεφαλής ό εις εΐς τον άλλον, μίαν πρός τήνει
κόνα των προγόνων, και διαφόρους πρός άλλήλους.

Ό γαμβρός μετά τοϋτο ακολουθεί τήν νύμφην 

είς άλλο δωμάτιον, οπού συναθροίζονται όλοι οί 
προσκεκλημένοι, καί έκεϊ είτε ό γαμβρός, εϊτε 
άλλος τις αποσύρει τήν καλύπτρκν άπό τό πρό- 
σωπον τής νύμφης καί τότε κατά πρώτον βλέπει 
αύτό ό σύζυγος αΰτης f Τήν άποκάλυψιν ακο
λουθούν αί επικρίσεις των προσκεκλημένων περί 
τής ώραιότητος ή άσχημίας ’ τής νύμφης. — 
Και συνήθως μέν γίνονται μέ ευγένειαν, άλλ’ούχί 
σπανίως ή δυστυχής νύμφη διέρχεται διάδοκι-: 
μασίας πολύ σκληράς I Εΐς πολλάς περιστάσεις' 
αΐ επικρίσεις είναι τόσον κακαί, ώστε δ δυστυ
χής γαμβρός εξέρχεται τού δωματίου διά μή 
τάς άκούη. «Πόσον αξιολύπητος είναι δ καϋμέ- 
νος δ γαμβρός νά τοϋ φορτώσουν τοιοϋτον τέρας 1» 
άκούει τις νά λέγουν οί προσκεκλημένοι, διότι 
εΐς τήν Κίναν, ώς καί είς άλλας χώρας, οί συγ
γενείς διαχειρίζονται τά των γάμων χωρίς τά 
ένδιαφερόμενα πρόσωπα νά ϊδουν ποτέ άλληλα.

’Ενίοτε ή νύμφη κάθηται εΐς τό δωμάτιον παρά 
τήν κεφαλήν καί δ γαμβρός παρά τούς πόδας 
τής κλίνης, δύο δέ ποτήρια πλήρη οίνου προσφέ- 
ρονται εΐς αυτούς. Αφού έκαστος πάρη εν ^ούφη- 
μα, άλλάζουν ποτήρια και περνούν άλλο εν και 
πάλιν άλλάζουν ποτήρια και πίνουν, έ'ωςοΰπίω- 
σιν δλον τόν οίνον. Έν τφ μεταξύ οί προσκεκλη
μένοι παρατηρούν, έάν θά κατορθώσουν νά πίνουν 
ΐσην ποσότητα έκάστην φοράν. Όταν δέ επιτύ
χουν τοϋτο, λαμβάνουν τόν έπαινον τών παριστα- 
μένων διά χειροκροτημάτων!

Μετά τήν κένωσιν τών ποτηρίων τοϋ οίνου 
δίδονται εΐς αυτούς δύο έτερα πινάκια πλήρη 
τεμαχίων τροφής, και πράττουν τό αύτό, όπως 
και μέ τά ποτήρια τοΰ οίνου. Ένω ταϋτα λαμ
βάνουν χώραν εΐς τό δωμάτιον κείνο, ό γαμβρός 
έξέρχεται δρομαίως, ολαι δέ αί γυναίκες και τά 
παιδία προσπαθούν νά τόν εμποδίσουν, καί τότε 
όλοι αρχίζουν νά γελούν καί νά άστειεύωνται.

Μετά τήν σκηνήν ταύτην ή νύμφη πλησιάζει 
έκαστον τών παρευρισκομένων καί κάμνει πρός 
αύτόν ή προς αυτήν μίαν ύπόκλισιν. Εΐς τήνπε- 
ρίστασιν ταύτην πάντες έχουν τό δικαίωμα νά 
εξετάσουν τά ενδύματα καί τά λοιπά στολίδιά 
της καί νά κάμωσι τοιαύτας παρατηρήσεις, δ- 
ποίας νομίζουν καταλλήλους είς τήν περίστασιν.

Κατόπιν ή νύμφη άποχαιρετήσασα διά ύπό κλί- 
σεως τούς προσκεκλημένους πορεύεται διά νά εύ
ρη τήν πενθεράντης εΐς άλλο μέρος τής οικίας. 
Συνήθως αί πενθεραί υποδέχονται τάς νύμφαςτων 
μέ αδιαφορίαν καί άπό τής στιγμής εκείνης ή δυσ
τυχής νύμφη καθίσταται δούλη τής πενθεράς της 
καί είναι ύπόχρεως νά τήν ύπακούη κατά τά πάντα
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ΠΟΙΚΙΛΑ-

' Κατά τήν τελευταέαν γεωπονικήν βχθβ,σιν ύπαρχον 
σιν ηδη είς τήν Καλιφορνίαν φυτευμέναι 2,000,000 είς τήν 
Φλωρίδα 3,000/100 χαΐ εις τήν Λουιζιάνην 1,000,000 πορ- 
τοκαλέαι.

—Λεμονέαι δ* είς μέν την Καλιφβρνίαν 250,000, χαι είς τήν 
Λουιζιάνην 300,000» 'Υπολογίζεται δέ δτι έκαστον δένδρου 
παράγει 3—5 κιβώτια χαρπού, ζώσι δέ τα δένδρα ταΰτα από 
50—100 ^τη.

Τα πορτοκάλια τής Καλιφορνίας ε:ν& ανώτερα τών *Ιταλι- 
χών κατά τδ αρωμα, τήν γεΰσιν και τδ χρώμα» Τά δέ τής 
Φλωρίδος και τής Λουιζιάνης είνε γλυκύτερα καϊ εύχυμώτερα 
τώι/ έξωθεν εισαγομένων, ώστε έντδς ολίγων έτών αί Ήνωμ. 
Πολιτεία! δέν θά έχουν χρείαν εσπεριδοειδών έξωθεν»

— Έργάζου ε&ν θέλγις ύψωΟτ^ς. *Αφού δ έξοχοι 
*Αγγλος ρήτωρ Έδμόνδος Βούρκε έτελείωσεν δμιλών μίαν ημέ
ραν είς τδ Κοινοβουλίου, ό αδελφός του 'Ριχάρδο; έκάθητο είί 
μίαν γωνίαν συλλογιζόμενος» Φίλος τις πλησιάσας, τόν ήρώ- 
τησε, τί έσυλλογίζετο —* «Συλλογίζομαι — άπεκρίθη έκεΐνος, 
πώς 0 αδελφός μου κατώρθωσε νά συγκέντρωσή είς έαυτόν δλην 
τήν ευφυΐαν και τδν νοΰν τής οικογένειας μας 1»

Έλησμόνησεν όμως δτι Οταν αυτός καί οί άλλοι αδελφοί του 
έξωδευον τδν καιρόν των είς διασκεδάσεις καΐ παιγνίδια, δ 
Έδμόνδος είργάζετο!

Τδ μάθημα δι* Ελους τούς μικρούς άναγνώστας μου είνε τό 
έξης»— «Έάν θέλετε να διακριθήτε και ευτυχήσητε εις τήν ζωήν 
σας, πρέπει νά εργάζεσθε μέ επιμέλειαν καΐ χρησιμοποιητε 
τδν καιρόν σας» «Βλέπεις άνθρωπον, — λέγει ό σοφός Σολο
μών, — επιμελή είς τδ έργον του ; αυτός θά σταθξ ενώπιον βα
σιλέων, ν δέν θέλει σταθή, δηλ» δεν θέλει συγκαταριθμηθή μέ 
ποταπούς άνθρώπους»

—< Σπογγδίρεα» "Ολοι οί άναγνώσται τηςΈφημ. τών Παί- 
3ων £χουν ιβεΐ καΐ ψηλαφήσει καΐ μεταχειρισθή σπογγάρια, 
άλλ* 1 * 3 αρά γε ήξευρουν και τί είναι τά σπογγάρια ;

ΙΕΡΟΓΡΔΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποΰ έφονεύθη δ τελευταίος τών Προφητών τής Π. Δ;
2» Τί λέγει δ Χριστός περί τούτου ;
3. Ποιος είναι ο έσχατος Προφήτης ;

Έπί πολυν καιρόν οί άνθρωποι τά έθεώρουν ώς φυτά, άλλ* 
απεδείχθη δτι είναι ζώα, τα όποια προσκολλώνται εις βράχους 
εις τδν πυθμένα τών θαλασσών και συλλέγονται ύπό τώνσπογ- 
γαλιέων,

*Οταν κατά πρώτον έξαχθώσιν είναι χρώματος σκοτεινού,καϊ 
γλοιώδους συστάσεως,ομοιάζοντας μέ σηκότιον βοός* Συνίσταν- 
τα< έκ δικτυωτού τίνος σκελετού, έκ νημάτων λεπτών καϊ 
σκληρών, τα όποια σχηματίζουν πολυπληθείς δπάς μεγάλας και 
μικρά;» Τά νήματα ταΰτα καλύπτονται ύπό γλοιώδους ουσίας, 
3ταν δ σπόγγος είναι ζών, τδ ύδωρ δέ διέρχεται άκωλύτως διά 
τού 5λου σκελετού, καΐ έκ τού υδατος τούτου λαμβάνει ό σπόγ
γος τήν τροφήν του, ή οποία εινε άναλελυμένη είς τδ θαλάσ
σιον ύδωρ δι* απορροφήσεως .

Αφού οί σπόγγοι αποσπασθούν από τών πετρών και φερθούν 
εις τήν επιφάνειαν, κρύπτονται εις ξηράν άμμον έως ου τδ^ γλοι
ώδες μιγμά των σαπη, κατόπιν δέ βάλλονται εις κλωβιον συρ- 
ματερδν καΐ άφίνονται εις τήν θάλασσαν έως ού καθαρισθούν 
εντελώς άπ* αυτό»

Οί λεπτότατοι καϊ κάλλιστοι σπόγγοι άλιεύονται είς τήν Με
σόγειον καϊ έκειθεν μεταφέρονται είς ολα τά μέρη του κόσμου.

Είς τήν σπογγαλιείαν ένασχολοΰνται χιλιάδες ανθρώπων έκ 
τών Σποράδων νήσων, τής "Υδρας, των Σπετσών, της Αίγί- 
νης, τού Πόρου καϊ τού Κρανιό ίου*

—■ ’Αντίδοτα κατά τ^ς δηλητηρς&σεως. Εις πασαν 
δηλητηρίασιν τρία πράγματα πρέπει νά έκτελώνται δσον τδ 
ταχυτερον» Πασα δέ οικογένεια πρέπει νά γνώριμη ταΰτα.

1} Νά δοθ^ αμέσως εμετικόν διά νά κενωθώ 3 στόμαχος έκ 
του δηλητηρίου.

2) Νά δοθώσιν αντίδοτα ίατρικά κατά τών δηλητηρίων.
3) Νά έμποδισθή δ θάνατος δια διεγερτικών»
"Οταν τδ δηλητήριου ήναι apasrtjcor (πο*τικοφάρμακον|, δ 

δηλητηριασθεϊς πρέπει αμέσως να καταπίν) Sv ή δύο ωά ωμά, 
ευθύς δέ μετά ταΰτα νά λαμβάνη κατά διαλείμματα μεγάλας 
ποσότητας χλιαρού νερού, εις τδ δποΐον πρέπει νά διαλύεται 

£ν. κοχλιαρίου τής σούπας αλατος, ή μουστάρδας* Διά τής βοή
θειας τούτων ό στόμαχος κενούται διά τού έμέτου.

Ευθυς αφοΰ παύσγ] δ Εμετός, 6 ασθενής πρέπει να λάβη 
μίαν δόσιν κοινού ελαίου, ή γάλακτος, διά νά προληφθούν τα 
κακα αποτελέσματα τού δηλητηρίου»

Δια τής έγκαιρου χρήσεως των μέσων τούτων δ δηλητηρια- 
σθεις σώζεται.

«— "Οταν τδ δηλητήριου ήναι δπιον (αφιόνι),μορφίνη,ή λαύ
δανου, τό πρώτον πράγμα τδ δποΐον πρέπει να γείνη αμέσως 
μετά τήν χρήσιν τού εμετικού,είναι νά δοθή Sv καλόν φλιτζά- 
νιον βαρέος καφφέ '—έπειτα νά τεθούν ψυχρά έπιβρέγματα εις 
τήν κεφαλήν καϊ τδν τράχηλον καϊ νά έμποδισθή δ ασθενής άπό 
τού νά κοιμηθη.

— "Οταν τό δηλητήριον ηναι ή Γ^ι^τιχή rpvf, δ ασθενής 
μετά τδ εμετικόν πρέπει Ία πίη καφφέν ή τσάϊον»

— "Οταν τό δηλητήριον είναι θειίκδν οξύ (άκουα φόρτε) ή 
ελαίου τού βιτριολιού, μετά τδ εμετικόν ό ασθενής πρέπει νά 
λάβ/ι διάλυσιν σόδας, μαγνήσια;, ή καϊ ξύσματα τού τοίχου, 
έάν ήναι ασπρισμένος.

— Τό οξαλικόν και φανίκόν όξυ απαιτούν τήν αυτήν θερα
πείαν, αφού πρώτον γείνη χρήσις ολίγου αλεύρου μεμιγμένου 
μέ ύδωρ, λευκώματος τού ωού, ή ελαίου πρδς προφύλαξήν τών 
τοιχωμάτων του οισοφάγου ή τού στομάχου άπδ τού δηλητη
ρίου.

— "Οταν τό δηλητήριον ήναι καυστική αμμωνία, σόδα, ή 
άσβεστος, αμέσως πρέπει νά δοθ^ βξος,ζωμός λεμονιού ή πορ
τοκαλιού μέ ύδωρ, εμετικά καϊ ίλαιον.

^"Οταν φώσφορος, ώς λ.χ. τά άκρα τών πυρείων (σπίρτων) 
εμετικά, καϊ μεγάλαι δόσεις μαγνησίας μέ ύδωρ»

—"Οταν υδράργυρος,πρέπει νά χορηγώνται αμέσως τό λευ
κόν ένδς ωού, αλεύρι μετά υδατος ή γάλα, καϊ κατόπιν εμετικά»

— "Οταν χλωροφόρμίον,ή φωταέριον,ανάγκη καθαρού αέρος 
και ραντισμα δια ψυχρού υδατος.

— Ποιμήν τις προβάτων εις τδ ακρωτήριου της ΚαλήςΈλ- 
πίδος, θέλων νά προφυλαχθή μέ τά πρόβατά του άπδ τήν βρο
χήν, ώδηγησεν αυτά είς μίαν καλύβην αρκετά ευρύχωρου. ’Ενώ 
δέ £μευεν έκεΐ αναμένων νά παρέλθη ή βροχή, £πεσεν εις τήν 
καλυβην κεραυνός καϊ έφόνευσεν 770 πρόβατα έκτων 1000και 
επεκείνα τα όποια εσταυλιζον έκεΐ I *Ο ποιμήν έγλυτωσε με 
μόνον ισχυρόν κλωνισμδν!

— Εΐς Vip Μητρόπολην τοΰ Λονδίνου πρόκειται να 
ανεγερθοΰν νοσοκομεία διά τά ζώα, προσέτι δέ φαρμακεία είς 
τας πτωχοτέρας γειτονίας, δπου οί πτωχοί να δυνανται νά 
προμηθεύωνται τά αναγκαία φάρμακα δωρεάν»

ΕΘΝΙΚΟΙ ΘΕΟΙ ΕΝ ΙΑΠΩΝίΑι.
1 Ό θεός τοΰ Πλούτον. Ουτος παρίσταται ώς παχύς 

μέ στρογγυλόν πρόσωπον άνήρ, καθήμενος επάνω είς δυο σάκ- 
κους πλήρεις ορυζίου μέ σφυρίον εις τήν δεξιάν, καϊ ένα σάκ- 
κον ορυζίου επϊ τδν ώμων του,

2» fO τής * Υγείας» Είς τούτον έρχονται καϊ έγγί- 
ζουν, οσοι είναι ασθενείς, οι πάσχοντεζ οφθαλμίαν τρίβουν 
τους οφθαλμούς των είς τδ εΐδωλόν του* ουτω καϊ πράττουν και 
οί εχοντες άλλα; ασθένειας.

Έκτος τούτων υπάρχουν και άλλοι θεοί, έμπροσθεν τοΰ 
αγάλματος τών όποιων κεΐται κιβώτιου, είς τδ δποΐον οί προς- 
κυνηταϊ βίπτουν τάς συνεισφοράς των»

Είς τούς ναούς καίεται άδιακόπως λιβάνιον καΐ λαμπάδες, 
οί δέ ιερείς άδιακόπως προσεύχονται»

Εις τούς ναούς τούτους εύρίσκονται προσέτι γραίαι, αί 
οποίοι τρέφουν τά πτηνά μέ όρύζιον καϊ έπαιτούν άπδ τους 
πρασκυνητάς χρήματα διά τήν συντήρησιν τών πτηνών τούτων.

Έν Άθήναις, εκ τοΰ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΣΤΗ Κ Ο Ν’ΣΤ AN TIN ΙΔΟΥ 1887— 1165-


