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τών Παίδων» ccvev προπληρωμής.

Ή Λϊβστορεανή στήλη.

Ή προκειμένη εί- 
κών παριστάνει τό 
άνω μέρος στήλης 
έκ γρανίτου η ποδ. 
τό ύψος καί ι ο—ι1 
δακτ. τό πάχος· έ- 
στήθη δέ ή στήλη 
αΰτη πρός άνάμνη- 
σιν τής είσαγωγής 
τοΰ Χριστιανισμού 
είς τήν Κίναν πρό 
120ο περίπου έτών* 
άνεκαλύφθη δέ με— 
τα£ύ τών έρειπίων 
ένός τών ναών τοΰ 
Βούδα, έν τή πόλει 
Σιγγάν-φόν πρω- 
τευούση τής Σών- 
Σί, μιάς τών βο
ρείων έπαρχιών τής 
Κίνας.

Τό έν λδγφ μέ
ρος τής στήλης φέρει 
άναγλΰφουςμορφάς, 
αί όποΐαι ύποτίθεται ότι παριστάνουσι τά Χερουβείμ.

Μεταέύ δέ τών άναγλύφων τούτων καί ύποκάτω 
τοΰ σταυρού υπάρχει είς Κινεζικούς χαρακτήρας ό 
τίτλος τής στήλης, δστις έχει ώς έζής — «Στήλη τη- 
θεΐσα πρός άνάμνησιν τής διαδόσεως, έν τώ Μεσαίω 
Βασιλείιρ, τής ένδόζου ή φωτοδόλου Συριακής θρη
σκείας,» διά τοΰ όποιου έννοείτο ή Νεστοριανή έκ- 
κλησία.

Κάτωθι τοϋ τίτλου τούτου έπεται εΐς πεζήν Κι
νεζικήν γλώσσαν σύνοψις τών δογμάτων τής φωτο- 
δόλου ταύτης θρησκείας, τά οποία ο! Νεστοριανοί 
ιεραπόστολοι έδίδασκον τούς Κινέζους, έτι δ’ έκθεσις 
τών περιπετειών τοΰ Χριστιανισμού είς τήν Κίναν 
άπό τής είσαγωγής αύτοΰ μέχρι τής έποχής, καθ’ ήν 
έστήθη ή στήλη αΰτη· είς δέ τό κάτω μέρος τής ςή- 

λης υπάρχουν διάφο
ροι φράσεις, κυρίως 
εΐς γλώσσαν Κυρια
κήν, εΐς τάς όποιας 
άναφέρονται διάφορα 
κύρια όνομα τα, ώς 
λ. χ. τοϋ Ηγουμένου 
Γελή, δστις κατείχε 
θέσιν υψηλού ύπαλ— 
λήλου τών ιερών τε
λετών,καΐ έφόρει τήν 
βυσσίνην στολήν, τήν 
ύπό τοΰ αύτοκράτο— 
ρος δωρουμένην.

Ή έκθεσις αυτή 
μετεφράσθη καί έδη- 
μοσιεύθη ’Αγγλιστί, 
είναι δέ πολύ έκτε
ταμένη, και διά τοΰ
το δέν δυνάμεθα νά 
τήν μεταφέρωμεν εΐς 
τάς στήλας τής έ- 
<μημερ(δας τών Παΐ- 
οων.

Έέ αυτής παρα— 
θέτομεν μόνον τα έ-

£ής: δτι ό χριστιανισμός είσήχθη είς τήν Κίναν έπι 
τής Βασιλείας τοΰ αύτοκράτορος Ταί-Τσούνγ τού 
θεμελιωτοϋ τής δυναστείας τών Τσάνγ, ύπό τίνος 
όνομαζομένου ’ΟΛάπον, τό 635 μ. X., δτε κατά δια
ταγήν'τοΰ αύτοκράτορος τούτου, ό Όλόπους καί τά 
ιερά βιβλία, δηλ. αΐ Αγιαι Γραφαί, μετεφέρθησαν είς 
τήν πρωτεύουσαν, τό Πεκΐνον, καΐ έζητάσθησαν ύπό 
τών σοφών τοΰ Κράτους, τόσην δέ έντύπωσιν έκά
ρον είς τόν αύτοκράτορα καί τούς περί αυτόν ή όρ- 
θότης καΐ τό ύψος τών διδασκαλιών των, ώστε μετά 
3 έτη τό 638, ό αύτοκράτωρ έίέδωκε τήν έζής προ- 
κήρυςιν: «Έίετάσαντες τάς άρχάς τής θρησκείας 
ταύτης, εύρομεν αύτάς καθαρός, έοαιρέτους καΐ φυ
σικός. Έρευνήσαντες δέ τήν πηγήν τής καταγωγής 
της, εύρομεν δτι ίλαόε τήν αρχήν έκ τής ίδρύσεωο
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' σπουδαιότατων άληθειών. Al τολετσΐ της είναι έλεύ- 
ί θεραι αινιγματωδών έκ φράσεων, αί δέ άρχαΐ της θά 
. έπιόήσωσι καί όταν άκόμη τδ οικοδόμημα αύτής λη- 
σμονηθή. Είναι θρησκεία ευεργετική είς δλα τά πλά
σματα καΐ χρήσιμος είς δλον τό Ανθρώπινον γένος. 
Άς δημοσιευδή καθ’ δλον τό Κράτος, αί δέ άρμδδιαι 
άρχού άς άνεγείρωσι μίαν Κυριακήν έκκλησίαν έν 
τή πρωτευούση κατά τήν δδδν ‘ί-νίνγ, ή δποία θά 

ί κυδερνάται ύπό 21 ιερέων,» κλπ.
| Επειτα ϊπεται μακρά έκθεσις της θρησκείας ύπδ 
.τούς επομένους αΰτοκρήτορας· έπί οέ τοΰ αύτοκρά- 
ίτορος ΤαΙ-Τσούνγ έκτίσθησαν έκκλησίαι χριστιαν. 
εΐς πάσαν έπαρχίαν τοϋ Κράτους.

Τδ όμμ οί όπαδο'ι τού Βούδα ήρχισαν νά εγείρουν 
ταραχάς καί νά ένεργοΰν κατά τοϋ χριστιανισμού, 
άλλά δέν κατόρθωσαν τίποτε κατ’ αύτοΰ, διότι δ αύ
τοκράτωρ καί οί εύγίνείς ήσαν ύπέρ αύτοΰ, ή δέ Νε- 

• στοριανή έκκλησία ήνθει μέχρι τοΰ ι ηοο μ. X. Ή έπι- 
| όμως αύτη δέν προβαίνει περαιτέρω τοΰ γ56 
ι μ. Χρ.

Η ΧΑΪΔΗ.
Κατ' επιτομήν έκ τον Γερμανικού. 

(“13ε. προηγούμενοι ψύλλον).

Ή κ. Κλάρα έπροσπάθησε νά παρηγόρηση 
την Χαίτην, και νά της έξηγήση οτι η ιστορία 
εκείνη ίέν είχε νά κάμη τίποτε μέ τήν κυρούλα 
της έκεΐ πέρα εις τά βουνά τής πατρικός της, 
άλλ* άνεφέρετο είς άλλο πρόσωπον εντελώς ξένον, 
αλλά δεν κατόρθωσε νά ήσυχάση τήν ε'ξαψίν της 
διότι ή ιδέα είσήλθεν εις τόν νουν της, οτι ή 
γραία κυρούλα τη; και άκόμη δ παποΰ; τη; ή- 
άύναντο νά άποθάνουν, ένφ αυτή ήτο πολύ μακράν 
άπ’αυτού;, έάν ε'μενεν εί; τήν Φραγκφόρτην επί 
πολύν άκόμη καιρόν, και έσυλλογίζετο πόσον έ
ρημον καί νεκρόν κάθε πράγμα θά ήτο έκεΐ πέρα 
ει; τά βουνά των, και ότι αυτή θά ήτο τότε ή- 
ναγκασμένη νά ζή εκεί ολομόναχο; καί ποτέ νά 
μη ϊίη πλέον κανένα είς τόν κόσμον.

Ένφ ίέ ή Χαιίη εύρίσκετο εί; τήν ταραχήν 
ταύτην ή κ. Λουκία είσήλθεν είς τό σπουδαστή- 
ριον καί ήκουσε τά; φιλικά; προσπάθεια; τή; κ. 
Κλάρα; νά καθησυχάση τήν μικράν της σύντρο
φον. Άλλ’ επειίή ή Χαιίη δέν ήδύνατο νά κρά
τηση τά ίάκρυά τη;, ή κ. Λουκία είπε πρό; αυ
τήν, «Ακούσε Χαιδη, ή πρέπει νά παύση; τάς 
ανοησίας, τά; όποια; ήρχισας, ή άλλω; θά σέ 
άφαιρέσω τό βιβλίον σου καί ποτέ πλέον ό'έν θά 
τό ΐό'ης εί; τήν ζωήν σου.»

Ό φοβερισμός οΰτος έφερε τό ποθούμενον απο
τέλεσμα, ίιότι ή Χαί3η έσπόγγισεν άμέσω; τά 
άάκρυά τη; και επαυσε τού; λυγμού; ώ; ίιά μα
γείας, ε’πειίή ήγάπα περιπαθώ; τό βιβλιον εκεί
νο, τό όποιον τή; είχε χαρίσει ή καλή κυρουλα 
Σήσμαν καί άπ’ έκείνη; τή; ώρας ποτέ πλέον
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ίέν εκλαυσε μεγαλοφώνως, ό,τι άήποτε και άν 
τή; συνέβη. Ενίοτε όμως ητο ήναγκασμενη νά ■ 
καταβάλλη τοιαύτας προβπαθεία; #ιά νά κρατη- 
θή άπό τοϋ νά κλαύση, ώστε ή κ. Κλάρα τής 
ε'λεγε, «Διατί κάμνεις τό πρόσωπόν σου κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον, Χαίδη;»

"Οπω; και άν εχη τό πράγμα οΐ μορφασμοί; 
ίέν ε’καμνον κρότον καί ή κ. Λουκία ίέν ε’τυχε νά ' 
τό παρατήρηση, όταν ίέ ή Χαΐίη κατόρθωνε νά; 
κρατηθή, τό όποιον συνέβαινε πάντοτε μετά με-; 
γάλου κόπου, καθίστατο ήσυχωτερα έπί πολλάς: 
εβδομάδας. ;

Μέ όλον τούτο ή Χαϊίη ήρχισε νά χάνη τήν! 
δρεξίν της, νά γίνεται χλωμή καΐ ισχνή, 0 <ϊέ 
Σεβαστιανό; δέν ύπέφερε νά τήν βλέπη νά ά- 
πορρίπτη τά νοστιμότατα φαγητά χωρίς καν νά 
τά άοκιμάση — ίιότι ίέν έτρωγε σχεδόν τίποτε. 
Ενίοτε έψιθύριζεν εις τό αυτί της, ένφ προσέφερε 
τά πινάκια μέ τά ό'ιάφορα φαγητά, «Πάρε μίαν 
βουκιάν άπ’ αυτό —είναι γλυκύτατον σέ βε
βαιώνω! μόνον μιαν κουταλιάν, καΐ θά ϊίης.» 
άλλ’ ή πατρική αΰτη συμβουλή ίέν είχε καμμίαν 
επιρροήν εΐ; τήν Χαιίην —αυτή ό'έν ήό'ύνατο νά 
φάγη. "Οταν ό'έ έπλάγιαζε τό έσπέρας ίιά νά 
κοιμηθή, εβλεπεν έμπροσθεν τη; εκείνο^ τό όποιον 
έποθοΰσεν δλην τήν ήμέραν, καΐ έκλαιεν εως ά- 
πεκοιμάτο ένεκα νοσταλγίας.

Κατά τόν τρόπον τούτον παρήλθεν άρκετός 
καιρός, ή <ϊέ Χαΐίη μόλις ήσθάνετο αν ήτο θέρο; 
ή χειμών, άιότι τοίχοι καί παράθυρα ήσαν τά 
μόνα αντικείμενα, τά όποια εβλεπεν έκ τής οι
κία; τοϋ κ. Σήσμαν, καί έννοειται ότι πάντοτε 
ησαν τά αύτά, αΰτη ίέ έξήρχετσ μόνον όταν ή 
κ. Κλάρα ήτο εις καλήν κατάστασιν νά έξέλθη 
μέ άμαξαν άλλά καΐ τούτο ίέν^ιήρκει πολύ, 
άιότι ή κ. Κλάρα ήτο τόσον άίΰνατος, ώστε έ- 
κουράζετο ταχέως καΐ εί; τήν άμαξαν. Επομέ
νως σπανίως εξήρχοντο τη; πόλεως είς τού; α
γρούς νά ι^ουν τήν πρασινάδα καί τά άνθη τών 
αγρών καί τά έλατα τών ίασών. Ένεκα τού
του ό πόθος τής Χαΐδης ίιά το ώραϊον τής φύ- 
σεω; ηΰξανε, και ή θέα όποιουάήποτε φυσικού 
πράγματος τήν εκαμνε νά κλαίη, ίιότι τής ενθύ
μιζε τά αγαπητά βουνά τή; πατρίό'ος τη; μέ ο
λην τήν φυσικήν αυτών ώραιότητα.

Οΰτω; δ χειμών παρήλθεν, ή ίέ θερμότης καί 
άντανάκλασις τών ηλιακών άκτίνων έκαμαν τήν 
Χαίτην νά έννοήση, δτι ήτο θέρο; — ό καιρός, 
κατά τόν όποιον ό Πέτρος έπήγαινε μέ τά; αί- 
γά; του εΐς τά; ορεινά; βοσκός, όπου αί ώραϊαι 
χρυσαλίίε; έπέτων έ£ώ και έκεΐ εΐ; τά ώραΐα 
άνθη, καΐ τό εσπέρας ολα έκολύμβων ε’ι; ^οίοει-
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£ές φώς. Τότε (κάθιζεν εΐς μίαν γωνίαν τοϋ μο
νήρους δωματίου της, (κάλυπτε το πρόσωπόν τη; 
μέ τάς 5ύο της χειρ ας καί εκλαΐΕν έ'ως ού η κ. 
Κλάρα εστελλε νά την φωνάξη.

Η ΕΡΕΥΝΑ TH? ΟΙΚΙΑ? TOY Κ. ΣΗΣΜΑΝ.
Κατά την εποχήν ταύτην ή κ. Λουκία ηρχι- 

σεν ήσύχως νά περιέρχεται εΐς τήν οικίαν, βυθι
σμένη εις λογισμόν. Ένφ St περί τά χαράγματα 
περιήρχετο άπό δωματίου εΐς δωμάτιον, και εΐς 
τούς διαδρόμους, πάρε τηρεί πέριξ αυτής είς τάς 
γωνίας καί έπειτα όπισθεν της, ώσάν νά (φοβείτο 
ότι κάποιος απαρατήρητος θά τήν έτραβοΰσεν 
άπό τά φόρεμα.

Τούτο έκαμνε μόνον εΐς τά μεσαΐον πάτωμα, 
όπου ή οικογένεια (κατοικούσε, όταν δέ ήθελε 
νά ύπάγγ) ή νά περιε'λθη τό άνω ή κάτω πάτω
μα τής οικίας, ιδίως τήν μεγάλην αίθουσαν ε’ιςτό 
κάτω πάτωμα, όπου κάθε πάτημα (προξενεί πα- 
ράξενον ήχον, καΐ όπου αί έπΐ τών τοίχων μορ- 
φαί ίφαίνοντο ότι έκύτταζον τόσον ατενώς καΐ τό
σον βλοσυρώς, εσυνωδεύετο καί υπό της Τινέττης,

Άλλά καί ή Τινέττη, όταν είχε νά ύπάγη 
εΐς τό άνω ή κάτω πάτωμα, παρεκάλει τόν Σε
βαστιανόν νά τήν συνοδεύση, προφασιζομενη, 
ότι πιθανόν νά ήτο ανάγκη νά μεταφέρω κανέν 
πράγμα άπ’ έκεΐ.

Τό δέ παραδοζότατον άπό όλα καΐ αυτός ο 
Σεβαστιανός έκαμνε τό αυτό. Έάν τον έστελλον 
εΐς κανέν άπομεμακρνσμένον μέρος τής οικίας, 
παρεκάλει τόν Ίωάννην νά τόν άκολουθήση διά 
τήν αύτήν αιτίαν, μήπως δέν θά ήμπόρει νά κάμη 
μόνος του ο,τι τόν παρήγγελλον 1 έκαστος δέ ύ- 
πήκουεν εΐς τήν παράκλησιν τοΰ άλλου, άν και 
πραγματικώς δέν ήτο τίποτε νά μεταφερθή κάτω 
ή έπάνω, Ένφ δέ ταΰτα συνέβαινον ή γραία μα
γείρισσα ϊστατο άνωθεν τών τεντζερέδων καΐ με 
πολλούς αναστεναγμούς καΐ κινήσεις τής κεφα
λής, έμουρμούρ ιζε ν....

Βεβαίως κάτι τι παράδοξον πρέπει νά συνέ- 
βαινεν άπό τίνος καιρού εΐς τήν οικίαν τοΰ κ. 
Σήσμαν. Κάθε πρωί, όταν οΐ ύπηρέται κατέβαι
ναν κάτω, ή θύρα τής οικίας εύρίσκετο ανοικτή, 
και κανείς δέν έφαίνετο πλησίον ή μακράν, ό ό
ποιος νά είχε τι νά κάμη μέ αύτήν. Όταν τούτο 
συνέβη τήν πρώτην φοράν, οΐ ύπηρέται ήρεύνησαν 
εΐς παν δωμάτιον καί πάσαν γωνίαν της οΐκίας 
άπό φόβον μήπως εΐχε κλαπή τίποτε, διότι όλοι 
(νόμιζαν ότι κλέπτης τις είχε κρυφθή εΐς τήν οι
κίαν καί τήν νύκτα μεταφέρει ασφαλώς τήν 
λείαν του,

Άλλ’ ευτυχώς τίποτε δέν ελειπεν ε’κ τής οΐ
κίας άλλά τά πάντα ήσαν εΐς τήν θέσιν των. Τήν 

έπομένην εσπέραν ή θύρα όχι μόνον έκλειδώθη 
μέ δύο στροφάς τού κλειδιού, άλλά καί εζησφα- 
λίσθη μέ δοκάρια ξύλινα, "Ολαι αύται αί προ
φυλάξεις δέν ωφέλησαν τίποτε. Τήν πρωίαν ή 
θύρα εύρέθη ανοικτή, τούτο δέ ε’ξηκολούθει εκ- ί 
τότε, άδιάφορον πόσον ενωρίς οί ύπηρέται έση- 
κώνοντο καΐ κατέβαιναν εΐς τήν αυλήν, όλοι δέ 
οί γείτονες άκόμη ε’κοιμώντο καί ολαι αΐ άλλαι 
οΐκίαι ήσαν κλειδωμέναι.

Τελευταίου δ Σεβαστιανός καί δ Ιωάννης ε- 
λαβον θάρρος καί ήτοιμάσθησαν κατά διαταγήν; 
τής κ. Λουκίας, νά διέλθωσι τήν νύκτα κάτω ’ 
εΐς το δωμάτιον, τό όποιον ε'φερεν εΐς τήν μεγά- ■ 
λην αίθουσαν, καί έκεΐ νά περιμένουν γρηγοροΰν- | 
ίι’ ο,τι ήδύνατο νά συμβή.

(ΆχολονθεΓ.) 

ΜΥΘΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ CFAN ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ·

(Λιά τ!ρ· Έφημ. τώη ΠαΙίΐύν) 
ύπό

ΕΛΕΝΗΣ Κ.

Ή Λουκία εΐχε μίαν μικράν άδελφήν, τήν όποίαν 
πάσαν έσπέραν έσυνείθιζε νά βάλη είς τό κρεόόάτι της 
μέ ένα μύθον.

Τήν περί ής ό λόγος έσπέραν, άφοΰ ή μικρά Ελ
πινίκη είπε τήν προσευχήν της καί έπλαγίασε είς τό 
μικρό κρεόόατάκι της, παρεκάλεσε τήν άδελφήν της 
Λουκίαν νά τής ε’πη κανέν παραμυθάκι κατά τό 
σύνηθες. Ή δέ Λουκία ήρχισεν ώς έ£ής ;

«Μία φορά καί ένα καιρό ήτο ένας βασιλεύς, δστις 
εΐχε μιά μονά κριό η θυγατέρα, τήν όποίαν ύπεραγα— 
πούσε καί ήθελε νά τήν κάμη ώραίαν καϊ φρόνιμον 
ήγεμονίδα. Οθεν τήν έστειλεν είς μίαν χώραν, δπου 
έπρεπε ν’ άπεράση άπό διάφορα σχολεία, διά νά μάθη 
δσα θά τής ήσαν άναγκαΐα διά νά τήν καταστήσουν 
κατάλληλον δ:ά τό παλάτιον τοϋ πατρός της. Δέν 
τήν έστειλε δέ μόνην, άλλά τής έδωκε ίο υπηρέτας, 
διά νά τήν συνοδεύουν καί νά τήν ύπηρετοΰν.

Δύο άπό τούς ΰπηρέτας τούτους έπρεπε νά τής 
δείχνουν δλα τά ώραΐα καί χρήσιμα πράγματα, δσά 
ήθελεν ϊδει είς τήν άπουσίαν της άπό τήν πατρικήν 
οικίαν, καί δταν έπιστρέψη νά τά ε’πη είς τόν πατέ
ρα της. Δύο άλλοι έργον εΐχον νά τήν βοηθούν νά 
άκούη γλυκεΐαν μουσικήν καί ήχους, οί όποιοι ήθελον 
τή δίδει χαράν καί εύχαρίστησιν, καί νά τής λέγουν 
περί όσων είθε καί νά ένθυμήται πάντοτε τήν αγά
πην τοϋ πατρός της.

Δύο άλλοι τήν μετέψερον όπουδήποτε ήθελε νά 
ύπάγη, θά ήτο οέ δυστυχής χωρίο τούς μικρούς τού
τους ΰπηρέτας, δ ότι τή ήσαν πολύ χρήσιμοι.

Άλλος τής έλεγεν δσα αύτή ήθελε νά εϊπη είς 
τούς παρευρισκομένους καί νά ψαλλη ύμνον δοόολο- 
γίας είς τόν βασ λέα, τόν πατέρα της.

Δύο άλλοι τήν έόοήθουν νά κάμνη πάν δ,τι ήθελε 
προόενεΤ εύτυχίαν είς αύτήν καί είς άλλους. Ό τε
λευταίος δμως ύπηρέτης δέν ήδύνατο νά ίδωθή παρ’ ι
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άλλου είμή παρ’αυτής καί τοΰ πατρός της. "Οταν δέ 
ουτοςό υπηρέτης διέταττεν όλοι οΐ άλλοι ήσαν πιστοί 
καί Αληθινοί, καί τότε ή μικρά πριγκηπεσσα ήτο ώ- 
ραία καί εύτυχής.

Ό τελευταίος ουτος ύπηρέτης πάντοτε τής έλεγε 
νά Αγαπά τόν πατέρα της καί νά όδηγή τούς άλλους 
ύπηρέτας της είς τό νά μή κάμνουν πράγματα, τά ό
ποια τόν δυσηρέστουν.

Ενίοτε δμως ή μικρά πριγκηπέσσα έλεγε καθ'έαυ- 
τήν, «Ό πατήρ δέν είναι έδώ, καί έγώ θά κάμω Β,τι 
μέ άρέσκει», καί τότε έκώψευεν είς τάς συμδουλάς 
τοΰ υπηρέτου τούτου, τόνθιέταττε δέ νά όοηγήση τούς 
άλλους ΰπηρέτας είς δρόμους άπηγορευμένους, καί 
ούτω έψερεν έπάνω της πόνους καί ταραχήν.

"Ωστε καί μικρά 
πριγκηπέσα μέ δέκα 
δούλους νά τήν ύπη- 
ρετοΰν ήμπορεϊ ένίοτε 
νά πράττη κακά πράγ
ματα!

Τελευταίου ό πατήρ 
της έδωκε μίαν διατα
γήν είς έκαστον τών 
δέκα ύπηρετών τής θυ- 
γατρός του, καλέσας 
αύτοΰς κατ’ όνομα. Τά 
ονόματα καί αί διατα- 
γαί ήσαν αί έέής :

Μικρά ’ματάκια κυτ- 
τάίετε έπάνω είς τόν 
Θεόν.

Μικρά αύτάκχα προ
σέχετε εΐς τόν λόγον 
Του.

Μικρό στόμα ψάλλε 
τούς ύμνους Του.

Μικροί πόδες περι- 
πατεΐτε είς τούς δρό
μους Του.

Μικραΐ χεϊρες κά- 
μνετε τό θέλημά Του.

Μικρά καρδία, Αγά
πα αύτόν έτι μάλλον.

Ή μικρά Ελπινίκη 
έννόησε τόν μΰθον 
καί όταν καμμίαν φο
ράν τής ήρχετο ό πει
ρασμός νά κάμη ή νά 
ε?πη κανέν κακόν, έλε- 
γεν. «Όχι όχι, δέν θά τό κάμω, διότι έχω,

Δύο μικρούς όψθαλμούς διά νά βλέπουν είς τόν Θεόν.
Δύο μικρά αΰτάκια διά νά άκούουν τόν λόγον του.
Δύο μικρούς πόδας διά νά περιπατούν κατά τάς 

όδούς του.
Έν μικρόν στόμα διά νά ψάλλη τούς Suvouc του.
Δύο μικράς χεϊραε διά νά πράττουν τό θέλημά του.
Καί μίαν μικράν καρδίαν οιά νά τόνΑγαπά πάντοτε.
Τώρα, άγάπη μου, έπρόσθεσεν ή αδελφή της, κλείσε 

τά ’ματιά σου καί Αποκοιμήσου, διότι ό βασιλεύς ά- 
γαπά νά βλέπη τήν μικράν του κόρην έίυπνοΰσαν 
ένωρίς κάθε πρωί.

Καλήν νύκτα, άδελφοΰλά μου—είπεν ή μικρά Ελ
πινίκη—δέν θά μουρμουρήσω πλέον διά τίποτα—καί 
κλείσασα τά ’μάτιά της άπεκοιμήθη γλυκύτατα ϊως

νώ*, 37 πό£. το ΰψος, ί> <ϊέ άλλος τοΰ Διός

'Η 6εά Έλευβερία.

τό πρωί, τότε δέ έέύπνησεν εγκαίρως καί άπό riqc ή- 
μέρας έκείνης έπροσπάθει νά όδηγή τούς 10 ύπερέ- 
τας της είς τό καλόν.

Κάθε μικρός αναγνώστης τής Έφ. τών Παίδων 
δύνατα νά διατάττη τούς δέκα τούτους φύλακας νά 
έργάζωνται τό καλόν.

ΠΕΡΙ ΚΟΛΟΣΣΩΝ.

Ή λέξες Κολοσσός παρά τοΐς άρχαίοις έσή- 
μ.αινε γενικώς πάντα ανδριάντα ή άγαλμα, μ.ε- 
γαλειτέρου μεγέθους τοΰ φυσικού. Ί^ίως ίέ έδό- 
θη 7) ονομασία αΰτη είς τόν γιγάντειον ανδριάν
τα τοΰ ’Απόλλωνος, όστις ητο κατεσκευασμένος 
έκ χαλκού, καί ΐστατο είς τό στόμιον τοΰ λιμέ- 
νος της νήσου 'Ρόδου.

Οΐ Κολοσσοί φημίζονται όχι μόνον διά τό μέ
γεθος, άλλά καί διά τήν έκφρασιν τής ιδέας, 
τήν όποιαν οΐ τεχνϊται ήθελον νά έκφράσωσι διά 
μέσου αυτών.

Οΐ κυριώτατοι Κολοσσοί είς τήν αρχαιότητα 
ησαν τρεις — δύω χρυσοελεφάντινοι, κατασκευα- 
σ&έντες ύπό τοΰ Φειδίου, δ μέν εις τής Αθήνας 
είς τον Παρθενώνα τής Άκροπόλεως τών Άθη- 

' . ’; «»

εν

Άγ. Κάρολος Βορομέης. ΙΊαναγία τον Πονή. Ή Βαυβρία.
’Ολυμπία, 40 ποδ. καί ό τρίτος έκ χαλκοΰ 
‘Ρόδφ, 70 πήχεων τό ΰψος.

Εις τούς μετεπειτα χρόνους οΐ έξης ανδριάντες 
συγκαταριθμούν τα ι μεταξύ τών Κολοσσών, Ό 
τοΰ Οΰμβρίου Διος εΐς τήν Βίλαν Πετρολίναν τής 
’Ιταλίας και ό τοΰ Άγιου Καρόλου Βορομίου 
παρά τάς όχθας τής λίμνης Μαγγιόρας, Εστις έχει 
ύψος 22 μέτρων,

Οί Κολοσσοί τών ήμερων μας είναι τό εν Μο- 
νάχφ άγαλμα τής Βαυαρίας, 15 μέτρων καί 75 
εκατοστών τοΰ μέτρου τό ΰψος, ή Παρθένος τοΰ 
Πουή 16 μέτρων καί το τοΰ Αρμενίου ε'ν Βετσφα- 
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λίφ, δπερ μετά τοΰ ύψουμένου ζίφους ανέρχεται 
είς ΰψος 28 μέτρων και 36 περίπου έκατοστών.

’Αλλά δ μέγιστος πάντων τών Κολοσσών έν 
τφ κόσμφ είναι το άγαλμα τής θεάς ’Ελευθε
ρίας, δπερ Εσταται έν τω λιμένι τής Νέας *ϊόρ- 
κης έν ’Αμερική ίωρηΟέν ύπό τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας εις τήν ’Αμερικήν, χαϊ έ'/ον ύψος 46 

καί επέκεινα μέτρων καί μετά τοΰ βάθρου του 
70 μέτρων, κατεσκευάσθη ύ'ε ύπό τοϋ γλύπτου 
Βαρθόλίη καί χρησιμεύει προς φωτισμόν τοϋ 
κόσμου.

Ή προκειμένη εΐκών δεικνύει τά συγκριτικά 
ΰψη τών κυοιωτέρων Κολοσσών.

'Ο Γεωργοί καε το ρ.ωρό.

Η ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΤΟΡΓΗ-
Κυττάξετε μέσα *ς τήν αυλή μονάχο το Γεωργάκι 

Μέ ποσ' αγάπη και στοργή 'ς τά γόνατα βαστάζει

Τον αδελφό του, τό μικρό, τό παχουλό παιδάκι, 
Και τοϋ χτυπά τό τρίγωνο καί τό διασκεδάζει!

"Έξω φωναΐ ακούονται καί ταραχή μεγάλη 
Παίζουν τά συνομήλικα τή; γειτονίας παιδ^α
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Ό Γιώργος διασχέδασι δμως δεν θέλ^ι άλλη, 
Τού φθάν* βχ^ίνη rou τον λέ« αδελφική καρδιά.

*Η μάνα λςί Rtr χαΟ* αυγή μονάχο ττάντ* άφίνει
Τδ σπήτι της( άλλά γι’ αυτό έννοια χαμμίά δέν ίχ«. 

Καλά γνωρίζει πώς, ένω έργάζεται εκείνη,
Ό Γεωργός καΐ τδ σπήτι της καΐ τδ μικρό προσέχει.

Κ’ εκεΓ/ος ολομόναχος πάντα *ς το σπήίΐ μένει.
Πλήν μέ χαρά *ς τδ πρόσωπο χαρά καΐ \ τήν ψυχή, 

Γιατί γλυκερά ανταμοιβή τή βράδυ τδν προσμένει, 
Τής μάνας του τδ φίλημα, τής μάνας τ’ ή ευχή.

Κρυεταλλια X.

ΕΙΣ ΤΗΝ ANQJS1N·

Φύσις θάλλσνσα χΓ ωραία 
τέρπεις πάντο» τήν ψυχήν, 

στη μαγευτική σου θέα 
βρίσκει τις αναψυχήν.

Τίνος πλάσματος τού κόσμου 
δέν ευφραίνετ* ή καρδία, 

έντδς φύσεως ευόσμου 
μέ γλυκέίαν ευωδίαν ;

Τίς δέν τέρπεται στον ήχον 
της φωνής τής άηδόνος, 

κ* έν τω μέσω των καλύκων 
μυροβόλων τού λειμώνος;

Τίς τήν φύσΐΫ δέν θαυμάζει, 
στής άνοίξεως τά κάλλη 

και τδν Πλάστην δέν δοξάζει 
πού τήν φυσιν περιβάλλει;

Στής άνοίξεως τά κάλλη, 
τήν χαράν καί ευτυχία 

βρίσκω σαν μέ περιβάλλει 
φύσις θάλλονσα κ* εύδία.

Οι άγροΐ σαν πρασινίζουν 
κ’ ειν* τά δένζρα ανθισμένα, 

κ’ ευωδίαν σάν σκορπίζουν 
τ* άνθη ολα μυρωμένα,

"0>.η τότε χαίρ’ ή φύσις, 
όταν Γδη τήν μορφή σου, 

σαν έρθης νά τήν στολίσης 
μ* δνθη κ’ Τα παραδείσου*

"Όταν βλέπω τά τερπνά σου 
τά μαγευτικά σου κάλλη, 

ςή στολή τήν ανθηρά σου, 
τότε ή καρδιά μου πάλλει.

Ό Θεός τί £χει πλάσει 
τήν στιγμήν αύτήν θαυμάζω.

Βλέπω γύρω μου τήν πλάσι 
και τον Πλάσαντα δοξάζω

Καί ένω έσέ θαυμάζω, 
Διατί ή ευτυχία 

αύτη τότε ανακράζω, 
νά μή είναι αΐωνία;

Δ Η ΜΗΤΡΙΟΣ ΚβΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΗΕ.

0 ΜΑ Ι ΟΣ.

Μας ήλθε πάλ’ δ Μάιος μα; έπισκέφθη πάλιν
κ>* όλοι αμέσως τρέξαμεν εις τήν τερπνήν τ1 αγκάλην 

δρέπο*τες τά πολύτιμα καΐ μυροβόλα ρόδα.
Είς τάς κοιλάδας βαίνομεν με εύχαριν τδν πόδα.

’Η πράσινος τής γής σινδών μ* δλας τάς ποικιλίας 
ευχάριστε? γέρους παιδια xj* 0λας τάς ηλικίας,

ή δέ λιγύφθογξ αηδών εκπέμπει γλυκόν στόκον ϊ
τά πρωΤνά της άσματα εν μέσψ τών ανθώνων,

5Γ ών καταευχαριστεΓ τούς έπισκεπτομί^ους 
καΐ χάριν τής π ρω το μαγιάς εκε? ευρισκομένους.

Τά άνθη τής άνοίξεως πληρούσιν ευωδίας
καΐ ή ψυχή μας τέρπεται στην αύρα τής πρωίας* j

Τίς όμως ταϋτα συντηρεί" έν τ0σ$ ποικιλία
καί τίς διέπει δλ* αύτά έν τόσ^ άρμονίφ ;

Εΐν* ό ουράνιος Πατήρ όστις μας διευθύνει
xj* αείποτε τάς θλίψεις μας δε’ αγαθών ήδύνει 

είς τοϋτον άς προσφέρωμεν μέ πασαν προθυμίαν 
μέ πασαν ευχαρίστησεν δλην μας τήν καρδίαν, 

καί τούτο δι’ αντάλλαγμα τών τόσων αγαθών μας
είς δεΓξιν της αγάπης μας στον Πλάστην καΐ Οίύν μας, 

Nik. Κ. Μπελλαρης.

—- Εΰθηνόν καί όμ·ως τελεσφόρου 
φάρμ.ακον (ιατρικόν) κατά τών διαλειπόντων 
πυρετών ιδίως τών χρονιών. Λάβε λεμονιού νω
πόν καΐ κόψε αυτό εΐς τρία κομμάτια συμπερι
λαμβανομένου καΐ τοΰ φλοιοϋ· θέσον αύτά κατό
πιν εις άγγεΐον πήλινον άμεταχείριστον, καΐ προ'σ- 
θεσον τρία ποτήρια κοινά ΰίατος, βράσον έπει
τα το μίγμα έως οΰ μείνν) εν ποτήριον, και 
στράγγισαν τό υπόλοιπον διά λινοΰ υφάσματα; 
θλίβων συγχρόνως τά. κομμάτια τοΰ λεριονίου. 
“Αφησε 3ί τό ούτως άποκτηθέν έευστόν μέχρι 
τής πρωίας, τότε δέ πίε αΰτΰ διά μιάς πρό τοϋ 
προγεύματος.

Τοϋτο ΐπανάλαβε επί δύο η τρεις εβδομάδας 
καΐ έσο βέβαιος, οτι όχι μόνον άπό τοΰ νά προσ
βληθείς άπό διαλείποντα πυρετόν θά σέ προφυ- 
λάξη, άλλα καΐ τόν ήδη υπάρχοντα θά θερα- 
πεύση.

— Κατά τάς ίημοσιευθεΐσας στατιστικάς αί 
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής Αμερικής παρήγαγον 
πέρυσι 1,456,161,000 κοιλά δημητριακών καρ. 
πών αξίας 3,500,000,000 φρ.! Εις όλίγοο έτη 
ή Αμερική θά προμηθεύγ ολόκληρον1 τον κόσμον 
μέ άλευρα !

— ’ Αγέραστος θάνατος. Σκώτός τις . 
ίεροκήρυξ έπρογεύετο μίαν πρωίαν μετά τής λοι
πής ΰίκογίνάχί του, Άφοΰ δέ έφαγενεν ώόν βρα
στόν, τό όποϊον ή θυγάτηρ του είχεν ετοιμάσει, 
έστράφη πρός αυτήν καΐ είπε, «Νομίζω οτι έχω 
ορεζιν δι’ εν ακόμη ώόν. Ετοίμασε με παρακα
λώ, εν ακόμη.»

Μόλις όμως ή θυγάτηρ έσηκώθη έκ τής τρα- 
πεζης, ό πατήρ ησθάνθη ΰξΰν πόνον εΐς τήν καρ
διάν του, και έφώναζε, «Στάσου, θυγάτηρ, στά-
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«ου. Ό Κύριός μου μέ καλει. Ό θεός νά ήναι 
μαζύ «ας, τέκνα μου — Έπρογεύθην μέ σάς—-θά 
δειπνήσω μέ τόν Κύριον Ίησοϋν Χρίστον απόψε!» 
ταϋτα ειπών ίξέπνευσε I

— 'Εξαετές τΐ παιδίον διαταχθέν παρά τής 
διδασκαλίσσης του νά κάμη εν γύμνασμα ττερι τοϋ 
Κολόμβου, έφερε την έπομένην ήμέραν τό έξης :

«Ό Κολόμβος ητο άνθρωπος, οστις ήδύνατο 
νά κάμγι εν αύγόν νά στηθή επάνω εΐς τό οξύ 
άκρον του χωρίς νά τό σπάση I Ό βασιλεύς της 
’Ισπανίας ειπεν εΐς τόν Κολόμβον, δύνασαι νά 
ανακαλύψεις τήν ’Αμερικήν; Μάλιστα, ειπεν 6 
Κολόμβος, έάν μοι δώσης εν πλοιον. Ούτως t> βα
σιλεύς τώ έδωκεν εν πλοιον καί αύτός τότε διευ- 
θύνθη προς τό μέρος όπου ένόμιζεν ότι ή ’Αμε
ρική ήθελεν εύρεθή. Οΐ ναϋται έφιλονείκησαν είς 
τόν πλοϋν διότι άν καϊ παρήλθον πολλαϊ ήμέραι 
πουθενά δέν εφαίνετο ξηρά, Όθεν ήρχισαν νά 
άπελπίζωνται. Άλλά μετά τινας ακόμη ημέρας 
ί> πρωρεΰς ηλθεν εΐς τον Κολόμβον καϊ είπε, «Κο- 
λόμβε, βλέπω ξηράν.» Τότε αύτή είναι ή Αμερι
κή,— ειπεν ό Κολόμβος.

Άφοΰ δε τό πλοιον έπλησίασεν εΐς τήν ξηράν, 
πλήθος ανθρώπων μαύρων εστεκεν εΐς τήν παρα
λίαν. Ό Κολόμβος τούς ήρώτησε τότε- Είναι αύ
τή ή Αμερική ; Μάλιστα άπεκρίθησαν. Λοιπόν 
σύ πρέπει νά ησαι ό Κολόμβος, — ειπεν ό άρχη- 
γός των. Μάλιστα, — ειπεν ό Κολόμβος. Τότε 
ό αρχηγός στραφείς πρός τούς ανθρώπους του 
είπε. «Δέν ήμποροϋμεν νά κάμωμεν τίποτε. Μάς 
άνεκάλυψαν τε'λος πάντων !»

— Έκάστί) γόμωσες των μεγάλων τηλε
βόλων τοϋ ναυτικού τής ’Αγγλίας «τοιχίζει 100 
λίρας I ή 3ε ταχύτης τοϋ βλήματος ή τής σφαί
ρας ανέρχεται μέχρι τών 2,128 ποδ. κμτά παν 
δεύτερον λεπτόν τής ώρας!

— Λο τεμ,αό τών διαφόρων ζώων εις τόν 
ζφολογικόν κήπον τοϋ Λονδίνου είναι μυθώδεις. 
Ούτως είς Τλνόκερως έστοίχισε 6,000 λιρών— 3 
Καμηλοπάρδαλεις 2,400 λιρ. — εΐς Έλέφας 500 
λίρας.

— Ανέκδοτον περί του Φρειδερίκου Γου- 
λιέλμου τής Πρωσίας, πάπου τοϋ νυν αΰτοκρά- 
τορος.

Ό Ήγεμών ούτος ητο όχι μόνον αγαθός Ήγε- 
μών, άλλά καϊ ενάρετος άνθρωπος. ’Ιστορείται 
ότι ε'σπέραν τινα είχε προσκαλεσει είς φιλικήν 
έσπερίία τούς κληρικούς τοΰ Βερολίνου. Μετα
ξύ τούτων ήτο γέρων τις, όστις ένφ οί ύπηρέται 
περιήρχοντο μέ τούς δίσκους προσφέροντες είς 
τούς προσκεκλημένους ταάϊ καΐ διάφορα γλυκύ- 1
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σματα, άπέθεσε τόν κληρικόν του πίλον επί μιάς 
μικράς τραπέζης κείμενης όχι πολύ μακράν αύτοϋ.

Τήν τράπεζαν ταύτην ό διανείμων τά γλυκύ- 
σματα καί τά κομφέτα υπηρέτης είχε θέσει εκεί, 
διά νά τοποθέτηση τά άπομηνάρια αύτών έπ’αύ- 
τής, και κατόπιν νά τά φέρη είς τήν οικίαν του. 
Είς τήν βίαν του δέ δέν παρετήρησε τόν πίλον τοϋ 
ΐερέως, και οϋτως έκένωσε τον δίσκον εντός 
αύτοΰ. |

Μετά τό τσάϊον ό βασιλεύς ήρχισε νά περιέρ-Ι 
χηται τήν αίθουσαν καί νά κάμνη όλίγας έρω-| 
τήσεις εις έκαστον τών προσκεκλημένων. Κατά | 
συνέπειαν όλοι ήγέρθησαν εΐς τούς ποδας των,! 
κρατούντες έκαστος τόν πίλον άνά χεΐρας. I

Ό γέρων ίερεύς έπρηξε τό αύτό, καθ’ήν στιγ-| 
μήν ό βασιλεύς ώμίλει μέ τόν γείτονα του· άλλά 
μόλις έλαβε τον πίλον άνά χεΐρας τά κομφέτα 
έσκορπίσθησαν έξ αύτοϋ, πρός μεγίστην θυμηδίαν 
τοϋ.βασιλέως καΐ πάντων τών παρισταμένων.ί 
Ώς φαίνεται συνήθεια υπήρχε νά μεταφέρουν εΐς 
τάς οικίας των γλυκύσματα οί προσκεκλημένοι. 
Όθεν έξεδόθη αυστηρά διαταγή κατά τής συνή
θειας ταύτης ύπο τοϋ βασιλέως.

Ό βασιλεύς όμως είς τήν περίστασιν ταύτην 
άντΐ νά επίπληξη τόν άποσβολωθέντα ιερέα, έ
πλησίασεν αύτον καΐ μέ γλυκύ μειδίαμα τω εί
πε, «Δέν πειράζει· ίσως έχεις τέκνα, Ισως καΐ έγ- 
γόνια, τά όποια δεν έδοκίμασαν ποτέ τά βασιλι
κά κομφέτα. Πάρε όσα θέλεις, καΐ εύχομαι νά 
τούς κάμουν καλό.»

Ό πτωχός ίερεύς μόλις ήδυνήθη νά εϊπη, «Με“ 
γαλειότατε! απορώ κα'ι έξίσταμαι διά τό πράγ
μα, δέν έχω δέ τήν ΐλαχίστην ιδέαν πώς συνέ
βη.» Άλλ' ό βασιλεύς έπροχώρησε χωρίς νά προσ- 
θέση άλλο τι, όταν δέ ε’μαθε τήν αλήθειαν έστει- 
λεν ένα τών υπασπιστών του και τφ έζήτησε 
συγχώρησιν δια τούς λόγους, τούς οποίους τφ είπε 
κατά τήν εσπέραν εκείνην, Συγχρόνως δέ έστειλε 
καΐ δώρα χρήσιμα διά τόν σεβάσμιον εκείνον ιε
ροκήρυκα.

— Έπί που λόφου ΙΙΐντσεο έν 'Ρώμγι ϊστήύη στήλη με 
τήν έξης επιγραφήν, «Το άρχαϊον άνάκτορον τών Μιίίκων έ- 
χρησίμευσέ ποτέ ώς φυλακή του Γαλιλαίου, So τις κατείικάοΕΙη 
διότι άνεκάλνψεν οτι ή Γή κινείται περί τον 'Ήλιον 1»

— Πάσαν ήμέραν όλίγη γνώβις, “Εν πραγμα πασαν 
ήμέραν φαίνεται πολύ μικρόν. Μόνον έν I Άλλά εις ίέκα ϊτη 
το έ'ν τοϋτο γίνεται 3650, τό όποΓον είναι μίγας άριήεό;.

— Ή όφίβτη έκκλησία ίν Ευρώπη. Ή Βοΰνίνερ 
Τάγ6λατ είναι ή των προσκυνητών λεγομένη εκκλησία τής
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άγίοίς Μαρία; δέ Ζχ&τ ανωϋι του Σαλούξ, βν τί) Καντονίφ 
Γχρωβ^ούνδί^ τη; Ελβετίας» Αυτή χειτ«θ 2434 μέτρα ύ- 
π&ρ4νω τη; επιφάνειας της θαλάσσης ήτοι icepl· τα; 8,000 
ποβ, ύπ^ράνω τη; έπιφανΐΐα; της γραμμής, η; φθάνει ή βλά
στησή καΐ αρχ&ται ή «ιωνία χιών* Είναι δε ανοιχτή μόνον 
τδ δέρο; χαΐ ε?ναι έν χρήσ^ι μόνον διά τούς εί; τα; * Αλπεις 
§τ<;χους« οί όποιοι διέρχονται το βέρο; μετά των χ 
αιγών χαι αγελάδων των, *Ανΐ5*ίΐ δ* ε?; τούς Καθολικού;, οί 
όποιοι χατά τδν χρόνον τούτον άποστέλλουσιν έκεΓίερέα προ; 
τέλεσιν τη; λειτουργία; χαϊ χήρυγμα,

—► Ό τών ατμόπλοιων κα(Ρ δλον τδν κόσμον
ανέρχεται εί; 9,969, *Εχ τούτων 5 .,792 άνηχουν είς την 
Μεγ. Βρςττανίαν, 579 είς τήν Γερμανίαν, 509 είς τήν Γαλ
λίαν, 40 j είς τήν ’Ισπανίαν, 400 είς τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας της ‘Αμερικής. 287 είς τήν Νορβηγίαν, 212 είς τήν 
Ρωσσίαν, 200 είς τήν Δανιμαρκίαν, 173 είς τήν ’Ιταλίαν, 

j 152 είς τήν 'Ολλανδίαν, 141 είς τήν Βραζιλίαν, 105 είς τήν 
I’Ιαπωνίαν, 164 είς τήν Τουρκίαν καΐ Έλλάβα εξ ήμισείας, 
68 είς το Βέλγιον καΐ 43 είς έχάστην τών μικρών δημοκρα
τιών τής Νοτίου Αμερικής, 21 εΐς τήν Κίναν και άλλα τόσα 
'εΐς τήν Πορτογαλίαν, 25 είς το Μεξικόν καΐ 21 είς τάς 
ι Σανδουιχάς νήσους.

— Παράξενα ζώα απαντώνται είς τήν Νότιον 'Αμερι
κήν, μεταξύ 6ΐ τούτων τ<> καλούμενου ΈΑοθ είναι τό περιε- 
γότατον. Τοΰ ζώου τούτον οί όνυχες είναι αγκιστρωτοί και 
8«’ αυτών κρεμάται άπό τών κλάδων ανάσκελα' είς τήν θέσιν 
3έ ταύτην μένει νύχτα καΐ ήμίραν, εκτός τοΰ χρόνου καθ’ όν 
έχει ανάγκην τροφής, ήτις συνίσταται εΐς φύλλα και τρυφε- 
ρους καρπούς. Τόσον 8’ άποστρέφετκι τό έδαφος, ώστε δέν 
αφίνει τους κλάδους ειμή άφοΰ καταφάγη παν ο,τι δύναται 
νκ φθίση. Τότε 6έ ακουσίως καταβαίνει είς τήν γην καί α- 
μέοως ά-ιαβαίνει εΐς άλλο δένδρου πρός εΰρεσιν τής αναγκαίας 
τροφής. "Εχουν δέ αί τρίχες του το χρώμα τοΰ φλοιού και 
τών λειχήνων,οί όποιοι φύονται είς τού; κορμούς καί τούς κλά
δους τών δένδρων, ώστε δυσκολότατα Βιακρίνεται άπ’ αυτών,

Οΐ ΆγμαίίΛοι άπ* εναντίας ουδέποτε ανασαίνουν είς 
ίενόρα, αλλα ζοΰν εΐς οπάς, τάς όποιας σκάπτουν διά τών 
ποδών, οί όνυχες τών οποίων έχουν σχήμα σκαπάνης καί διά 
τούτων τά ζώα ταΰτα ταχέως καί ευκόλως ανοίγουν οπάς εν
τός τής γής καϊ ουτω διαφεύγουν τούς διώκταςτων.

ΟΙ Μνρ/,ίηχοφάγοι είναι άλλο είδος παραδόξου ζώου τής 
αυτής χώρας, Ταΰτα έχονσι μέγεθος 4—5 ποΒ. και ουράν 
θυσανωτήν, τήν οποίαν μεταχειρίζονται διά νά προφυλάττον- 
ται από τας ακτίνας τοΰ Ήλιου. Αί σιαγόνες των είναι μα- 
κρα! και λήγουσιν εΐς οξύ, είς τό άκρου Β' αύτών υπάρχει 
τρύπα, πρός έξοδον τής μακρας και σκωλικοειδοΰς γλωσσης 
των, τήν όποιαν εισάγουν είς τάς μυρμηκορωλεάς καΐ έπειδή 
εκρέει γλοιώδίς τι βευστόν, κολλούν οί μύρμηκες έπ* αυτής 
καΐ ουτω εξέρχεται κεκαλυμμένη ύπό μυρμήκων, τούς οποίους 
καταβροχθίζουν, είσάγοντες αυτους Βια της αυτής τρύπας εις 
το στόμα τωσ. Πόσον θαυμαστά τά έργα σου Κύριε, πάντα 
έν σοφία έκαμες 1

— Ό Μάρτιος είναι παρά τοΐς Κινέζοι ς ό μήν τώι ά- 
γοριων. Μέχρι τοΰ έβδομου έτους τής ήλικίας του πάντοτε 
κατα τόν μήνα τούτον έορτάζει τά γενέθλιά του, ώς τόν μήνα 
κατά τόν όποιον έπρεπε νά γεννηθή.

Σημαία μεγάλη ΰψοΰται έπΐ τής οικίας, καΐ Ελα τά παι- 
γνίΒιά του εκτίθενται εΐς τρόπον λαμπρόν. "Οταν γεννηθή 
αρσενικόν, ΰψοΰται όψάριον μέγα κατασκευασμένου έκ τίνος 
ύλης έπΐ τής οικίας.

Ο ’Απρίλιος είναι ό μήν των κορασίων, καΐ κατ’ αυτόν 
ολα τά κοράσια έχουν εξαίρετου καιρόν πρός Βιασκέδασιν, 
Άλλ’ οΐ Κινέζοι όπως ολοι οί άγριοι καΐ ήμιπολιτισμένοι 
λαοί δέυ έχουν είς τόσηνύπόληψιν τά κοράσια οσον τά α
γόρια. 'Ιδίως αί νύμφαι είναι Βοΰλαι τών πένθιμων—πραγμα, 
το όποιον γίνεται καί σήμερον εΐς τινα μέρη τής 'Ηπείρου, 
ώς έπληροφορήθημεν παρά γυναικός, ήτις έπαθεν τά μύρια 
από τήν σκληρόν πενβεράν της. Κα! όμως, όταν έλβη ή σειρά 
των νά γείνωσι και αΰταΐ πενθεραί, δεν ενθυμούνται τά πα
θήματα των, αλλα φέρονται πρός τας νύμφας των μέ τήν αυ
τήν σκληρότητα.

■—Σπουδαία άνακάΛυψις. Έκ πείρας Βιαφόρων προ
σώπων άπεδείχθη οτι Βιπλοΰν φύλλον χάρτου, ώς λ. χ. ’Εφη
μερίδας, τεθέν έπΐ τοϋ στήθους καΐ τής βάχεως μεταξύ τού 
υποκαμίσου κα! τοϋ γελέκου προ φυλά ττει ασφαλώς τον άνθρω
πον άπό κρυολογήματος. Οί μάγγες του Λονδίνου σκεπάζονται 
τήν νύκτα με φύλλα Εφημερίδων καΐ ουτω προφυλάττονται 
άπό τό ψύχος.

— Διά ψηφίσματος τών νομοθετικών σωμάτων τής Πολιτείας 
Νέας 'ϊάρκης άπηγσρεύθη είς τούς καπνό πώλας ή πωλησις 
καπνού ή σιγαρέτων είς τούς ανηλίκους. Εΰχόμεθα τοιοΰτος 
νόμος νά άψιη^ρίΐζετο καΐ παρ' ήμΐν, όπου καΐ αυτά τά νήπια 
ήρχιβαν νά καπνίζουν!

— *0 Χρςστςανόφ Άποϊημιητήφ έχει μετά τήν Γραφήν 
τήν μεγίστην κυκλοφορίαν έν τφ κοσμώ, μεταφρασθέν εις Ε
λα; σχεδόν τάς γλωσσάς τών πεπολιτισμένων Χωρών. Εσχά
τως Βε μετεφράσθη κα! είς τήν διάλεκτον τών Φαντας, φυλής 
τίνος άφρικανής είς την Γουινέαν.

— *Ο άριΟμΑς προσήλυτων Κινέζων εΐς τόν Χρι
στιανισμόν έδιπλασιασθη εντός τής τελευταίας δεκαετίας.

— Οΐ Ρίόσσαε γυμνάζουσίν ίέρακας είς τό να συλλαμ
βάνουν τας περιστεράς, αί όποϊα; γυμνάζονται εΐς τό να με
ταφέρουν ειδήσεις έν καιρώ πολέμου.

.— Ό άριθμος τών Βμιλούντων τας διαφόρους γλωσσάς εις 
τόν κόσμον είναι ώς έξής :

Τήν Κινεζικήν όμιλούν 450,000,000 ψυχαί.—Την ’Αγγλι
κήν 150,000,000. — Τήν Ήΰοστανικήν 100,000,000 τήν 
Ρωσσικήν . 70,000,000.—Τήν Γερμανικήν 58,000,000.—Την 
Γαλλικήν 40,000,000.

— Ό όλεκόφ αριθμός τών παιδιών τών φοιτωντων εις τα 
ιεραποστολικά σχολεία τών διαφόρων Ευαγγελικών εκκλησιών 
τής Αγγλίας και ’Αμερικής έν Ιίαΐρω ανέρχεται εις 620 
κοράσια καΐ 450 αγόρια, έπ τούτων 216 κόρα; καΐ 386 
παιδία ήτοι 602 άνήκουσιν εις Μωαμεθανούς γονείς. Βεβαίως 
ή άνεξιθρησκεία έκαμε θαυμαστός προόδους έν Αίγύπτω.

— θυμοσοφία πτηνών. Είς τήν βιακεκαυμένην ζώνην, 
6που ή φύσις άφθονε; ζώων καΐ φυτών, πτηνά τινα προφυλάτ- 
τσυν τά νεογνά των από τους οφεις, οί όποιοι ανέρχονται είς 
τά Βένδρα, θετοντα φύλλα φυτού τίνος, ή οσμή τών όποιων 
επεργεΐ ως ηλεκτρισμός εΐς τούς ίίφεις, άναγχάζουσα αυτούς 
νά πέσουν είς τήν γήν ώς κεραυνόπληκτοι I

— Είς έκ τών τρόπων τού προσεύχεσθαι είς τήν Κίναν 
μεταξύ τών γυναικών είναι καΐ Βέξής—Λαμβάνουν βελόνην 
Βια τής μιας χειρος καΐ τεμάχιον χάρτου διά τις άλλης, 
έπειτα αρχίζουν νά επαναλαμβάνουν τήν φράσιν ·ω Βούδα !· 
Μετά πασαν δε έκφώνησιν τής φράσεως ταύτης, κάμνουν δια 
τής βελόνης καΐ μίαν τρύπαν είς τόν χάρτην. Έπειδή δέ πι
στεύουν, ότι οσφ περισσοτέρας φοράς έπαναλάβουν τοΰτο, 
τόσφ περισσότερον άρέσκεται 6 θεός Βούδας, επαναλαμβάνουν 
αυτήν έως οΰ κουρασθουν!

— Ό Άληβής Χριστιανός είναι υπηρέτης τοϋ θεού 
καΐ κύριος του κόσμου και τοΰ έαυτοϋ του. Ή άρετή είναι 
τό ξργον του—ή σπουδή άνακούφισίς του—ή αυτάρκεια άνα- 
παυσίς του καΐ ή άρετή ό μισθός του. Ό ©εός είναι 6 πατήρ 
του. Ό Χριστός ό Σωτήρ του, αί εύ σε βεις άνθρωποι αδελφοί του, 
όλοι όσοι έχουν χρείαν αυτού φίλοι του. Ή ευσέβεια είναι 
ό κήρυξ του, ή εγκράτεια ό μάγειρός του, ή φιλοξενία ό οικο- 
φύλαξ του, ή πρόνοια ό οικονόμος του, ή αγάπη ό ταμίας 
του, ή ευσέβίΐα ή οικοδέσποινα του, ή διάκρισις θυρωρός του.

Ούτως είς ίλην την οικογένειαν του, συνισταμένην άπό 
αρετάς, αυτός είναι ό άληθής κύριος αυτής. Διέρχεται δια 
τοΰ κόσμου, αλλα δέν συμμορφοΰται μέ αυτόν, όλη Be ή 
ή φροντίς του είναι να κάμτι όσους ουνηθή ευτυχείς κατά τήν 
πορείαν του εΐς τόν Ουρανόν.
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