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ΔΙΕΥΘΓΝΣΙΕ, 

’Ey ΑΑ<μ .Σταδίου ά,ριθ. 39.

Εες Ο\>ϊϊέν<Χ·., πλήν των τακτικών 
ανταποκριτών, στέλλβται ή «Έφημερίς 
τών ϋαίδέον· avro προπληρωμής.

'Η προκειμένη εικών παριστάνει τίτ) κολοσσιαΐον εκείνον 
ίππον, τόν δποΐον οί κατά της ΤρωάΒος ποΧεμουντές "Ελλη
νες κατασκεύασαν, καί είς τήν κοιλίαν τοϋ δποίου ένέκλεισαν 

τους ανδρειοτέρους των ήρωας.
Τδν ίππον τοϋτον οί Τρώες, χωρίς να ΰποπτίυθοϋν τήν 

απατην των Ελλήνων εμΒασαν είς τήν πολιν χαλάσαντες 
μέρος του τείχους αυτής καί τδν εθεσαν 
εις τδν ναδν τής Άίηνας, είς τήν όποιαν 
ήτο αφιερωμένος, καί έπεδόβησαν είς συμ
πόσια καΐ χαράς* Άλλά την νύκτα οί 
ε^κεκλεισμένοι ήρωες έξήλΟον καΐ ήνοιξαν 
τας πυλας. Οί δέ αναχωρήίαντες μέ πλοία 
"Ελληνες έπέστρέψαν καΐ έπέπεσαν κατά 
της πόλεως, περάσαντες εν στδματι μα- 
χαιρας τούς κατοίκους αυτής* Τήν Ιστο
ρίαν τοϋ Τρωϊκοϋ πολέμου μέ δλας τας 
περιπετείας του έξέθηκεν δ "Ομηρος έν 
■τρ Ίλιαδι του, τής όποιας μετέφρασεν είς 
την όμιλουμένην Ελληνικήν μετάφρασιν 
επιτυχως δ παρ’ ήμΐν διαπρεπής τυπογρά
φος Α. Κωνσταντινίδης πρδς γνωσιν του 
λαού, εις τδν δποΐον και συνιστα τήν μετά- 
φρασιν ή Έφημερίς Των Παίδων.

Ό Aovpato? Ιππος*
προ£ Toys μικρούς συνδρομητή 

THE 3». ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.

Αγαπητοί φίΛοι!

'θ ούράνιος ήμών Πατήρ κατά τήν άπειρον αγάπην 
του διεκπεραίωσε καί πάλιν ήμάς διά τών ποικίλων 
περιπετειών ένδς άλλου έτους είς τδ τέλος αύτοΰ.

Κατά τδ διάστημα τούτο, καθ’ όσον γνωρίζομεν, έί 
δλων τών μικρών μας φίλων δύο μόνον έκαλέσθησαν 
είς τδν άλλον κόσμον, καί οί δύο Αγαπητοί καί προσφι
λείς είς τδν συντάκτην τής Έφημερίδος τών Παίδων, 
καί οΐ δύο εύρρωστοι καί ύγιεϊς, παρέχοντες έλπίδας 
ρεγάλας δχι μόνον μακράς, άλλά καί καλής καί χρη
σίμου ζωής. Ή μόνη παρηγοριά, τήν δποίαν καί γο
νείς καί συγγενείς καί φίλοι δύνανται νά έχωσιν είς 
τοιαύτας περιστάσεις, είναι ή πεποίθησις δτι τά τρυ
φερά ταύτα φυτά μετεφυτεύθησαν άπδ τής γής ταύ
της τών θλίψεων καί τής Αμαρτίας είς τον ούράνιον | 

κήπον τοΰ Χριστού, δπου δέν υπάρχει πόνος, ασθέ
νεια, θάνατος, άλλ’ Αδιάκοπος χαρά καί εύδαιμονία, 
διά χάριν τοϋ Κυρίου ΊησοΟ Χριστού.

Ή Έφημερίς τών Παίδων μέ τό φύλλον τούτο 
κλείει τδ a ο"" έτος τής ήλικίας της. Ό δέ συντάκτης 
αύτής, δστις καθ' όλα ταΰτα τά έτη Αφιλοκερδώς είρ- 
γάσθη δι' αύτής πρδς τδ καλόν τών έντδς καί έκτδό 
τής Ελλάδος Έλληνοπαίδων, ούδενδς κόπου φεισθείς 

δπως καταστήση τδν μικρόν τούτον 
φίλον τών παιδιών κα! έν γένει τής 
οίκογενείας ώφέλιμον ύπδ διανοητι
κήν, ηθικήν καί πνευματικήν έποψιν, 
χαίρει μέν Αφ’ ένός, διά τάς παντα- 
χόθεν έκφραζομένας εύαρεσκείας καί 
έπαίνους, άλλά λυπεΐται, Αφ' έτέρου 
διότι οί συνδρομηταί της δέν κατέδα- 
λονεΐσέτιτάς άπαιτουμένας προσπα- 
θείας πρδς αΰΕησιν Τού Αριθμού τών 
συνδρομητών αύτής.

Έφημερίς ώς ή τών Παίδων, Su
va μέν η νά παραβληθή μέ οίανδήποτε 
άλλην ’Εφημερίδα τού είδους της είς 
άλλας γλώσσας καί χώρας πλουσιωτέ- 
ρας καί πολυανθρωποτέρας τής Ελ
λάδος, έπρεπε νά έχη τριπλασίους καί 
τετραπλασίους συνδρομητάς τώνδσων 

ήδη έχει. Έφημερίς, ή όποία παρ’ ήμϊν εΤναιή μόνη ΑΕία 
τού όνόματος, τδ δποΐον φέρει, καί πράγματι Αναγκαία 
δι’ οίκογενείας, καί παιδία, στερούμενα άλλων τοιούτων 
Αναγνωσμάτων, έπρεπε νά παρέχη κάτι τι καί είς τόν 
σνντάκτηντης καί ούχί μετά δυσκολίας νά άπαντά καί 
τά Απολύτως Αναγκαία έΕοδα, τής τυπώσεως, χάρτου, 
είκόνων, ταχυδρομείου, καί διανομής. Εκτός τούτων ή 
Έφημερίς τών Παίδων διά τδ εύτελές τής συνδρομής 
έπρεπε νά ήναι είς τάς χεΐρας παντός παιδίου γνωρί
ζοντας νά άναγινώσκη. Δέκα λεπτά κατά μήνα καί αύτό 
τδ πτωχότατου παιδίον ήμπορεΐ νά οίκονομήση καί 
έπρεπε νά τδ κάμνη πάν παιδίον θέλον νά μάθη νέα 
καί ώφέλιμα πράγματα καί νά δδηγηθή είς τήν εύσέ- 
έειαν καί τήν Αρετήν.

Έχων ύπ’ δψει όλα ταύτα τά προσόντα τής Έφη-
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peplooc τών ΙΙαΙδων b συντάκτης της ίλπίζει δτι 
κατά τό έτος, ε(ς τό όποιον έντδς όλίγου είσερχόμεθα, 
έκαστος των ύπαρχόν των συνδρομητών θά προσπα
θήσω νά προσθέση είς τόν άριθμόν αύτών ένα του
λάχιστον νέον συνδρομητήν, Έάν τοΰτο γείνη δ 
συντάκτης της θέλει δυνηθή νά κάμη διαφόρους βελ
τιώσεις, τάς όποίας δι’ έλλειψιν μέσων άδυνατεΐ.

Εύχαρίστως άναγγέλλομεν δτι ή δευτέρα σειρά τών 
ΙΙαιδικών Διηγημάτων έφθασεν έπί τέλους είς 'Αθή
νας. Διά νά ήναι δέ συνεπής είς τάς υποσχέσεις της 
ή Έφ. τών Παίδων θέλει δώσει δωρεάν, ώς ύπεσχέδη, 
τά υπόλοιπα η φυλλάδια είς τούς συνδρομητάί τοΰ 
188γ τούς δικαιωμένους κατά τούς έν τφ προγράμ- 
ματι τοΰ έτους έκείνου δρους. Άπό δέ τής πρώτης 
Ίανουαρίου 188μ τά ΙΙαιδικά Διηγήματα θά στέλλων- 
ται δωρεάν εΐς μόνον τούς προμηθεύοντας ένα νέον 
συνδρομητήν, οΐ λοιποί θά πληρώνουν φο λεπτά δι’ 
έκάστην σειράν συνισταμένην έ£ δ φυλλαδίων.

Είς τούς προπληρώνοντας δι’ δλον τό έτος ή Σύν- 
ταέις υπόσχεται νά δώση τά 8 φυλλάδια, 8τα ν έκα
στη σειρά έκτυποΰται έν Λονδίνφ, διότι πιθανόν 
νά άργοπορήση, ώς συνέβη μέ τήν δευτέραν ταύτην 
σειράν.

Ταΰτα άνακοινώνων ό Συντάκτης τής Έφ. τών 
Παίδων είς τούς μικρούς φίλους αυτής καί αύτσΰ, εύ
χεται είς πάντας καλήν έντάμωσιν κατά τήν πρωτο
χρονιάν.

Η ΧΑΪΔΗ.
Κατ' ΐπιτομην έκ τοϋ Γτρ/ιαηχαν.

(“Ιδε «ροηγούμινον φνλλον).

« 'Ω τέκνον, τέκνον! όποιας ευλογίας μέ 
φέρεις!,» εφώναξεν ή κυρουλα, ψηλαφούσα ταΐς 
φρατζόλαις, τάς όποιας έρριπτεν εΐς την ποδιών 
της ή Χαΐδη, «άλλά ή μεγίστη άπό ολας είσαι 
σΰ αΰτη !» Χαϊδεύουσα δέ έκ νέου τήνκόμην της 
καΐ τάς παρειάς της, έπρόσθεσεν, «'Ομίλησε, 
Χαΐδη μου, ώμίλησε, διότι πολύ επιθυμώ νά 
ακούσω τήν φωνήν σου!» Ούτως ή Χαΐδη τής 
είπε πόσον (φοβείτο μήπως δέν θά τήν εύ'ρισκε 
ζωντανήν, και πώς ένόμιζεν οτι αΐ φρατζόλαις 
|9ά τήν ωφελούσαν πολύ.
j Τοΰ ΙΙέτρου ή μ.ητέρα έμβήκεν εΐς τήν καλο
ί βην έν τώ μεταξύ καίδι’ ύλίγας στιγμάς εμεινεν 
'ακίνητος, ε”πειτα έφώναξεν, «Είναι τω οντι ή 
1 Χαΐδη ; Δέν μ’ άπατοϋν οί οφθαλμοί μου ;» 
| — Μάλιστα, θείτσα,—ίκραξεν ή Χαΐδη τρέ-
ξασα πρός αύτήν. 'Εγώ είμαι ολόκληρος !

j —Και τί ώραΐα φορέματα! τι καπέλο ! τί 
.πόλκα! ολα αύτά ιδικά σου είναι, Χαΐδη ;

—βεβαιότατα, θ εϊτσα. Ό καλό ς κΰ ριο ς Σήσ μαν 
,τά ήγόρασε δι’ έμέ, κατά παρακίνησιν τής αγα
πητής Κλάρας, τής θυγατρόςτου. Άλλα τό κα- 
,πέλο έγώ Λεν χρειάζομαι καΐ ήμπορεϊς νά τό 
ίπάρης σΰ. Έγώ δεν Θά τό φορέσω.—“Εχω τό 
ι παλαιόν μου καπέλο, τό όποιον (φύλαξα. ’Ιδού 
ιτο. Αύτό θά φορέσω. » Ή Χαΐδη ένθυμεϊτο τί 

τής είπεν ό παππούς της, όταν άνεχιίψησε διά τό 
Φράγκφορτ, οτι δέν θά ήθελε νά την κυττάξη 
άν ποτέ (πεστρεφε φορούσα καπέλο μέ πτερά, και 
λοιπόν έφύλαξε τό παλαιόν της καπέλο, διά νά 
παρουσιασθή μέ αΰτο είς τον παππού της. Μέ 
ολας δέ τάς προτροπάς και επιπλήξεις τής θεί
τσας, εμεινεν ακλόνητος εΐς τήν άπόφασιν της.

Μετά τούτο έβγαλε τό ώραΐον φόρεμά της και 
περιδέσασα τό κόκκινόν της σάλι τριγύρο εΐς τό 
μεσοφόριό της μέ τά ανοικτά μανίκια, ήτοι- 
μώσθη διά τόν παππού της. Ή όδός, ώς γνωρί- 
ζουσιν οι άναγνώσταί μας, ήτο ανωφερής, άλλ’ 
ή άπόστασις δεν ήτο μακρά, και ήμπορούσε νά 
ΰπάγη φέρουσα μαζύ της και τό πολύτιμ.ον δέμα 
και πανέριον της. Άφοΰ δε άπεχαιρέτισε την κυ- 
ροϋλα καί τήν θείτσαν (ξεκίνησε διά τόν παππού !

Ή όψις τών όρέων κατά τήν δύσιν του ήλιου 
καθίστα τήν άνάβασιν πολύ ευχάριστου, Ή Χαΐ
δη έφαίνετο ώς νά άνεγεννατο ! Τόσον ευτυχής 
ήτο εΐς τά βουνά τής πατρίδας της 1 Έπί τέλους 
έφθασεν εις τήν ποθητήν καλύβην, όπου εΰρε τόν 
γέροντα παππού της καθήμενον καΐ άναγινώσκον- 
τα. Πριν δέ έννοήση τήν έλευσίν της, ή Χαΐδη ερ- 
£ίφθη εΐς τόν τράχηλόν του καΐ τόν κατεφίλει, 
κλαίουσα έκ τής χαράς καΐ κράζουσα, «παππού! 
παππού! παππού!»

Ό γέρων έφάνη κατ’ άρχάς ώς άποσβολωθείς, 
και έπί τινας στιγμάς ε'μεινεν άκίνητος, αμέ
σως όμως συνήλθεν έκ τής έκπλήξεως καΐ ήρχισε 
νά δακρύη άπό χαράν, λέγων. «Έπέστρεψας 
λοιπόν πάλιν εΐς τό σπήτι μας, τέκνον ! Πώς καΐ 
διατί τόσον γρήγορα; Μήπως σέ άπέβαλαν οΐ 
κύριοί σου διά καμμίαν άταξίαν ;»

—“Οχι, όχι,παππού.—Απεναντίας ήσαν ολοι 
πολύ καλοί εΐς έμέ—μάλιστα δέ ή κ. Κλάρα 
καΐ ή κυρούλα Σήσμαν, άλλ’ έγώ δεν ήμπορούσα 
πλέον νά κρατήσω τήν καρδίαν μου.—’’Ηθελα 
νά έπιστρέψω νά σάς ιδω, τι κάμνετε, καΐ πώς 
άπερνάτε, καΐ ό κ. Σήσμαν μέ ('στείλε μέ εΰχα- 
ρίστησιν νά σάς ϊδω, διότι ό ιατρός είπεν ότι άν 
έμενα έκει, θά άπέθνησκον άπό μίαν άσθενειαν τήν 
όποίαν οί γιατροί ονομάζουν, γοσταΛγία?. "Ισως 
γράφει περΐ αυτού ΰ κ. Σήσμαν εΐς τούτο τό 
γράμμα, οπού μοΐ εδωκε διά σε, παππού. ’Ιδού 
λάβε το καΐ άνάγνωσέ το.» Ταΰτα εΐποϋσα ενε- 
χείρισεν εΐς τον παππού της τήν επιστολήν μέ τό 
δεματάκι, τό όποιον εϊχεν ήδη βάλει εΐς τό κάτω 
μέρος τού πανεριού της.

— Τούτο είναι διά σέ, Χάϊδη,—είπεν ό γέρων, 
θέσας τό δεματάκι εΐς τάς χεΐράς της Χαΐδης. 
“Επειτα άνέγνωσε σιωπηλώς τήν επιστολήν, καΐ 
μετά τούτο έλαβε τήν χεϊρα τής Χαΐδης είς τήν 
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ίίικήντου και την ήρώτησε, «Δεν θέλεις νά πίης 
ολίγον γάλα μέ έμέ ;ϊ> Μάλιστα, παπποΰ—άλλά 
πάρε το δεμ,ατάκι—είναι γιά σέ.

— Όχι, τέκνον μου—αύτό περιέχει χρήματα 
γιά σε—ν’ άγοράσης μίαν νέαν κλίνην και φο
ρέματα αρκετά διά πολλά ετη.

— Δεν εχω χρείαν άπό χρήματα, παπποΰ· όσον 
διά κλίνην’ήξεύρειςότι £χω μίαν έκεϊ έπάνω—κυτ- 
τάζασα προς τό μέρος οπού συνείθιζε νά κοιμάται 
πριν ύπάγη είς το Φράγκφορτ. Καΐ φορέματα δέ 
μέ έδωκε τόσα πολλά ή κ. Κλάρα, ώστε έπΐ 
πολλά ετη δέν θά χρειασθώ νά άγοράσω νέα.

— Λάβε τα μόλον τοΰτο, και φύλαξε τα είς 
τό συρτάρι. ’Ίσως σέ χρειασθοΰν καμμίαν φοράν.

Ή Χαιδη ύπήκουσε καΐ έτρεξε νά κρύψη τό 
δεματάκι της εΐς τό συρτάρι. Κατόπιν έπήγε 
νά ΐδη τό παλαιόν της κρεββάτι, άλλά εΰρε τό 
μέρος άδειον, διότι ΐ» παποΰς είχε το μετακινήσει 
είς άλλο μέρος.

— Ό δεϊπνος είναι έτοιμος, Χαιδη, ήκούσθη 
ό παππούς νά ειπη μετ’ ολίγον. Ή δέ Χαιδη ε- 
τρεξε καΐ έκάθησεν είςτό συνειθισμένον σκαμνάκι 
της. Ό γέρων εΐχε θέσει επί της τραπέζης γάλα 
και τυρί, καθώς έσυνείθιζεν, ή δέ Χαΐδη έδεί- 
πνησε μέ πολλήν ορεξιν, καΐ έτοποθέτησε τά αγ
γεία εις τό μέρος των, άφοΰ τά έκαθάρισε πα
στρικά.

Μόλις δέ είχε τελειώσει τήν έργασίαν της καΐ 
ήκούσθη το γνωστόν σφύριγμα τοϋ Πέτρου, τό 
όποιον έκαμε τήν Χαιδην νά τρέξη είς τήν θύραν, 
καΐ νά φωνάξη είς τόν Πέτρον, δστις κατήρχετο 
άπό τά ύψη με τάς αιγας του, «Πέτρε 1 Πέτρε ! 

Ιΐίαλή έσπέρα, Πέτρε I Όταν δέ δ Πέτρος επλη- 
Ισίασεν, ή Χαΐδη έτρεξε πρός αύτόν καΐ τόν 
ενηγκαλίσθη. Αί αίγες τοΰ παπποΰ της τήν άνε- 
γνώρισαν αμέσως καΐ ήρχισαν νά τρίβωνται επά
νω της καινά τής γλείφουν τάς χεΐράς, χαίρουσαι 
κατά τό φαινόμενον διότι τήν έπανέβλεπον.

— Ό δυστυχ,ής Πέτρος ε'μεινεν ώς άπολιθω
μέ νος.—Τόσον άνέλπιστος καΐ άπροσδόκητος ήτο 
ή παρουσία τής Χαΐδης, ώστε δ δυστυχής έζα- 
λίσθη καΐ δέν ήξευρε τί νά εϊπη. Ευθύς όμως 
συνήλθεν είς τόν εαυτόν του καΐ τήν έδεξιώθη 
σάν καλός εξάδελφος.

— Λοιπόν αύριον θά έλθης μαζύ μου έπάνω 
είς τό βουνό μέ τάς αίγας;

— Όχμ αύριον, διότι ύπεσχέθην νά ύπάγω 
είς τής κυρούλας, άλλά μεθαύριον χωρίς άλλο.

— Πόσον χαίρω, Χαιδη, οτι έ«έστρεψες όπίσω 
ί έδώ I Ήμην δλομόναχος δλον αυτόν τόν καιρόν, 
,» καΐ πάντοτε έσυλλογιζόμην διά σέ.

— Ευχαριστώ, Πέτρε,—είπεν ή Χαιδη—άλλ’ 

εϊναι καιρός νά ύπάγω είς τόν παπποΰ—δθεν κα
λήν νύκτα καΐ αύριον καλήν άντάμωσιν.

Τήν Χαΐδην ήκολούθησαν αί δύο αίγες τοΰ 
παπποΰ γλείφουσαι τάς χεΐράς της καί μετ’ ολί
γον εφθασαν είς τήν καλύβην του. Έκεϊ ή Χαΐδη 
εΰρε τήν παλαιών της κλίνην έστρωμενην ώς 
πρότερον καΐ έτοίμην διά ύπνον. Άφοΰ δέ έκα- 
λονύκτισε τον παπποΰ άνέβη καΐ έπλαγίασε καΐ 
μετ’ ολίγον έκοιμάτο ύπνον βαθύν. Άλλ’ δ γέ
ρων δεκάκις έσηκώθη καί άνέβη εΐς τήν κλί
μακα, διά νά ΐδη άν ή Χαιδη έκοιμάτο καλά. 
Ή επιστολή τοΰ κ. Σήσμαν τόν έφόβησεν, άλλ’ 
ή Χαιδη έκοιμάτο ώς αρνάκι πλησίον τής μη
τρός του, δέν έσηκώθη δέ παρά άφοΰ εϊχεν άνα- 
τειλει δ ήλιος αρκετά.

f Ακώ.οιΛεΐή

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ THS.

— Γιατί μικρή παιδούλά μου, στο πέλαγο βυθίζεις
τή ζωηρή σου τή ματιά

ΚΓ άλλοτε μεν χαμογελάς άλλοτε, 5έ δακρύζεις ; 
Γιατ’ ή μικρή σου ή καρδιά

Πάλλει στδ στήθος δυνατά ; με τή μικρά Λιλίνα 
δπου κρατείς στήν αγκαλιά,

Γιατί δέν παίζεις, δέν γελοίς ; τί έκαμες εκείνα 
τα τόσα χάδια καί φιλιά ;

Γιατί νά ζωγραφίζεται στ’ ώραΐδ πρόσωπό σου 
ανησυχία μυστική,

Και πάλι νά φωτίζεται τ’ αθώο μέτωπό σου 
άπδ ελπίδ’ αγγελική ;

Πώς ξύπνησες τόσο πρωί; ό Ήλιος ακόμα 
8έν καταχρύσωσε τή γή,

Καΐ μόλις τώρα φάνηκε στοϋ ουρανού τδ δώμα 
ή ροδοδάκ τύλος αΰγή ;

’Πέ μου γιατί τόσο ’νωρίς στδ παραθύρι μένεις 
ανήσυχη καϊ χαρωπή ;

Μή δμοιόν σου άγγελον νά ελθη περιμένης, 
τήν καλημέρα νά σου ’πή ;

Ή μή^ νεράιδα ίλόχαρη απόψε στ’ όνειρό σου 
ήλθε με πάτημ’ ελαφρό

Καϊ σου ’πε πώς θά τήν ιδής άπ* τδ παράθυρό σου 
νά παίζ’ απάνω στον άφρό ;

— Δέν περιμένω άγγελο, ή κόρη άπεκρίθη,
ούτε νεράιδα γαλανή.

Άν ή καρδιά μου δυνατά κτυπμ μέσα στά στήθη, 
άλλο τήν κάνει νά πονή.
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Λείπ’ ό μπαμπάς μου, προ πολλοϋ, στα ξένα ταξεώεύει 
καί σαν θαλάσσιο πουλί

Μ’ αέρας και μέ κύματα μερΐνυκτα παλεύει, 
γ^ατί μάς άγαπφ πολύ.

Που τρεσένδοξον μ* εσένα 
μας ένωνει παρελθόν,

Με γαλεία «ερ ασμένα
είς την γην τών ΙΙλαταιών*

Μά τώρα θάρθη έγραψε, κ’ έγώ τόν περιμένω, 
γι’ αΰτο πρωί εδω

Άνήσυχ’ ανυπόμονη στο παραθύρι μένω. 
"Αχ, θέλω πρώτη νά τόν δώ !

Ποΰ στη μητρική σου αγκάλην 
μετά χρόνους συμφορών 

"Ήλθαμ’ ευτυχείς και πάλιν, 
Χαΐρε πόλις ’Ληνών.

7/^ ΚΡΪΕΤΑΛΙΑ ΧΡΥΕΟΒΕΡΓΗ·

τόν μ-σιαμ-πά τη$.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ.

Χώρα α ιωνία τής Παλλάδας· 
χώρα δόξης, θαυμαστή, 

Ήρα πόλις της Έλλαδος, 
της 'Ελλάδος κορυφή.

Συ ποϋ έστάθης τής σοφίας 
πρώτη, αθάνατη πηγή.

Μήτηρ τής ελευθερίας, 
τής ελευθερίας αυγή

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ Κ. ΖΑΠΠΑΝ.

Ή μνήμη σου, ώ Ζάππα, δεδοξασμένη 
ας ήναι, ενόσω δ ήλιος δ λαμπρός 

θά χΰνη φως στα πάτριά τεμένη, 
ενόσω δάφνης κλώνος θαλερός 

στα εδάφη τά Ιερά μας θά βλαστοί νη.

Χαΐρε ευεργέτα I Χαίρε ! κ’ ή σκιά σου 
στα Ήλύσια ας άγάλλεται, ας σκιρτά.

Πανηγυρίζει ιδού τά 'Ολυμπίά σου 
ολη ή Ελλάς, κ* εσένα χαιρέτα.

Ζήτω ή Ελλάς καΐ δόξα στ’ όνομά Σου.
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ΟΪΊΛΛΙΑΜ ΚΟΏΙΕΡ

Ή προκειμένη είκών παριστά ένα τών έίόχων 
ποιητών καί έπιστολογράψων τής ’Αγγλίας, καί ένα 
τών πρώτων ποιητών τής έποψής του, τά δέ έργα 
του έπέζησαν καί θέλουσιν έπιζησει όλων τών περι
πετειών καί μεταβολών, α'ίτινες έπισκιάζουν συνήθως 
καί καθιστούν άπηρχαιωμένα τά πλεΤστα τών έργων 
τής ανθρώπινης διανοίας καί τέχνης,

Ό Κοΰπερ ήτο γνήσιος έραστής τής φύσεως καί 

καταρκτικήν του έκπαίδευσιν έπεδόθη είς τήν σπουδήν 
τών νομικών, άλλά μετά πολλάς ματαίας προσπάθειας 
πρός έπιτυχίαν έγκατέλειφε διά παντδς τήν νομικήν 
έπιστήμην καί έπεδόθη είς β,τι έκ φύσε ως ήτο προω- 
ρισμένος, —τήν ποίησιν καί τήν έλαψράν φιλολογίαν.

Ό Κοΰπερ ήτο άνθρωπος εύσεβής ή δ’εύσέβειά του 
καταφαίνεται είς τά πλεΤστα τών έργων του. Τά πλεϊ- 
στον τής ζωής του διήλθεν έν π r ωχ ία, άλλά περί τά 
τέλη αύτήςέζησεν έν άνέσει διά τής γεναιοδωρίαςτινών 
έκ τών συγγενών αΰτοϋ. Άπέθανε τό ι8οο Άπρ. αό.

Ούΐλλεαμ. Κ,οΰπερ.

διά τοϋτο αί σκηνογραφία! του διατηρούν πάντοτε 
τδ πρόσφατον καί ζωηρόν αύτών. Αί εικόνες τής έίο- 
χικής ζωής καί τής οικιακής εΰτυχίας, αί πατριωτικά! 
έκχυσεις τής καρδίας καί οί λαμπροί έπαινοι τής έλευ- 
θερίας—αί εύγενεϊς σάτυρες, οι’ ών έκαυτηρίαζε τάς 
μωρίας καί κακίας τών ήμερων του, καί ή άνδρική ΰπο- 
στήριέις, τήν όποιαν παρέσχεν είς πάσαν δημοσίαν καί 
ιδιωτικήν αρετήν είναι ήθικαί Ιδιότητες, έπισύρουσαι 
τόν σεβασμόν καί τήν άγάπην τών άναγινωσκόντων 
τά έργα τοΰ Κοΰπερ.

Ό Οΰΐλλιαμ Κοΰπερ έγεννήθη τόν Νοέμβριον τοϋ 
έκ πατρδς άνήκοντος είς μίαν τών άριστοκρα- 

τικών οίκογενειών τής ’Αγγλίας, Μετά δέ τήν προ-

ΙΑΠήΝΙΛ.

θρησκεία.
Οΐ πρώτοι κάτοικοι της ’Ιαπωνίας φαίνεται 

οτι η σαν Ταταρικής η Μογγολικής καταγωγής, 
μεταναστεύσαντες έκεΐ ίιά μονοξύλων εΐς πα
ν αρχαί αν τινά εποχήν.

Κατά την ’Ιαπωνικήν Μυθολογίαν ή ’Ιαπωνία 
αποτελεί το σύμπαν, δλαι 5έ αΐ θεότητες τών 
Ίαπωνών, εξαιρούμενων ολίγων τινών, είναι ιστο
ρικά πρόσωπα, τό £έ σύνολον της κοσμογονίας
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[καΐ ουρανίου γενεολογίας είναι ότι ο Μικάδος 
(δηλ. ό αύτοκράτωρ) είναι δ απόγονος καί αντι
πρόσωπος τών θεών, οϊτινες έδημιούργησαν τόν 
ουρανόν καί τήν γην, δηλ, τήν ’Ιαπωνίαν ! "Οθεν 
όλοι έχουσιν απόλυτον καθήκον νά τον ύπα- 
κούωσιν.

Αί θρησκευτικά! άρχαί αί έπικρατοϋσαι καθ’ 
ολην τήν’Ιαπωνίαν, συνοψίζονται εις τά έξης—

ί) Θέλεις τιμά τούς θεούς και άγαπ-ή την 
πατρίδα σου.

2) Θέλεις σαφώς εννοεί τάς άρχάς τοϋ Ουρα
νού και το καθήκον τοϋ ανθρώπου.

3) θέλεις σέβεσθαι τον Μικάδον, ώς Κυ
ρίαρχόν σθυ και υπακούει εΐς το θέληρια τών 
συμβούλων του.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν τής ’Ιαπωνικής 
θρησκείας είναι ή λατρεία τών προγόνων, ή άπο- 
θέωσις των αύτοκρατόρων, τών ηρώων καί τών 
εύπαιδεύτων καί ο σεβασμός τών προσωπεπαιη- 
μένων φυσικών δυνάμεων.

Ή ’Ιαπωνική θρησκεία οΰτε αγάλματα, οΰτε 
εικόνας μεταχειρίζεται είς την λατρείαν της.— 
Τά σύμβολά της είναι καθρέπτης καί λωρίδες 
ψαλιδισμένου και τά άκρα κατά χάρτου λευκού 
έξηρτημέναι έκ κλωστής μάλλινης.

Δεν διδάσκει τό δόγμα τής αθανασίας τής 
ψυχής, άλλάτό δόγμα τοΰτο δύναται νά εξαχθη 
έκ τής πίστεως, τήν όποιαν έχουσιν ήδη όλοι οί 
άνθρωποι, δηλ. οι Ίαπωνοί κατάγονται έκ τών 
αθανάτων θεών.

Τό πυρ καί δ ήλιος είναι αντικείμενα σεβασμού 
παρά τοΐς Ταπωνοϊς.

Ή ’Ιαπωνική θρησκεία δεν έχει κώδικα ηθι
κόν, δηλ. ακριβές σύστημα ηθικής ή πίστεως. 
Ή κυρία άρχή αύτής είναι μίμησις τών ενδόξων 
πράξεων τών προγόνων, καί καθαρά ζωή εις 
άπόδειξιν τής έξ αύτών καταγωγής.

Ή γέννησις καί 0 θάνατος θεωρούνται ώς μια
σματικά.—‘Όθεν καί ή λεχώ καί δ νεκρός και 
πάντες οΐ παρευρισκόμενοι είς τοκετόν ή κηδείας 
θεωρούνται άκάθαρτοι και δίν επιτρέπεται είς 
αύτούς νά συναναστρέφωνται μ.ετ’ άλλων έως άν 
κάμωσι τά νενομισμένα πρός καθαρισμόν. Οί 
ιερείς πρέπει νά λούωνται καί νά φορώσι καθαρά 
ενδύματα πρίν άρχίσουν τήν λειτουργείαν. Δέ- 
νουσι δέ καί τεμάχια χάρτου ε’πϊ τό στόμα των, 
μήπως ή αναπνοή μιάνη τήν προσφοράν 1

Πολλαί είδικαΐ έορταί γίνονται χάριν καθα
ρισμού, δ δέ τόπος δ πρός τούτο έγκαινιζόμε- 
νος καθαρίζεται πρώτον διά πιπιλίσματος ά
λατος.

Οί αύτοκράτορες έν τή πρωτευούση και οί ιε-

ρεις εν ταϊς έπαρχίαις έξετέλουν, τό πάλαι τό 
έργον τού καθαρισμού.

Κατά τούς νεωτέρους χρόνους τεμάχια χάρτου 
παριστώντα τόν λαόν έρρίπτοντο εΐς τόν ποταμόν, 
πρός καθαρισμόν τοϋ ε’θνους έκ τών άμαρτιών 
αύτοΰ άπαξ εις εξ μήνας.

’Εσχάτως δέ δ Μικάδος διώριζεν αντιπρόσω
πόν του τον υπουργόν τών εκκλησιαστικών διά 
νά κάμνη το εργον τοΰτο υπέρ όλου τοΰ έ'θνους.

Μετά θάνατον τά έπιζώντα μέλη τής οίκογε
νείας απέχουν άπό πάσης αναστροφής του κό
σμου, οΰτε συχνάζουν εις θρησκευτικάς τελετάς 
καί έάν ήναι υπάλληλοι δέν έργάζονται έπί 
ώρισμένον αριθμόν ήμερων.

Εύχαριστία, δέησις, μετάνοια καί δοξολογία 
όλα συμπεριλαμβάνονται εις τάς πρός τούς θεούς 
προσευχάς των, τάς οποίας κάμνουν άνδρες καί 
γυναίκες.

Ό αύτοκράτωρ καί οί ευγενεϊς συχνά συναν
τιόνται είς τόν ναόν και είς τούς δημοσίους κή
πους, ΐνα συνθέσουν ΐίμνους ή ιερά ποιήματα εις 
τους θεούς.

Κατά την ώραν τής προσευχής αΐ χεϊρες συν
δέονται δίς, ή δέ κεφαλή καί τά γόνατα είναι 
κεκλιμμένα, και ή δέησις γίνεται σιωπηλώς,

Οί προσκυνηταί δέν εισέρχονται είς τόν ναόν, 
άλλά ΐστανται έμπροσθεν αύτοΰ καί πρίν άρχί
σουν τήν λατρείαν των σύρουν σχοινί ον προσδεδε- 
μένον εις σφυράν, ήτις πίπτει εΐς κώδωνα, δ ή
χος τοΰ δποίου χρησιμεύει είς τό νά διεγείρη τήν 
προσοχήν τών θεών είς τάς δεήσεις τού λάτοου.

Οί θεοί πιστεύεται ότι ακούουν τήν προσευ
χήν ένφ είναι εισέτι έν τφ νφ, πρίν εξέλθη τών 
χειλέων. ’Επειδή δέ δέν είναι δι’ ανθρώπινα ώτα, 
ή εύγλωττία είναι περιττή.

Ό αύτοκράτωρ καθ’ έκάστην δέεται ύπέρ 
όλου τοϋ λαού του, αί δέ προσευχαί του εισα
κούονται περισσότερον τών προσευχών τών ύπη- 
κόων του.

Άφοΰ πλύνη τάς χεΐρας καΐ τό στόμα δ προ
σευχόμενος επαναλαμβάνει ώρισμένας τινάς προ
σευχάς ώς παράδειγμα τών δποίων είναι ή έξης.— 
«Ώ θεέ, δ κατοίκων είς τά δώματα τοΰ Ού- 
ρανου, οστις είσαι θειος κατά τε τήν ύπόστασιν 1 
καί τόν νοΰν, καί ικανός νά προφυλάττης άπό τήν 
ένοχήν καί τάς ποινάς αύτής, νά έκδιώξης τήν 
ακαθαρσίαν και νά μέ καθαρίσης άπ’ αύτήν, δός 
άκρόασιν καί εΐσάκουσον τής δεήσεώς μου ταύτης. 
Εύλόγησόν με, διορθώσας τά σφάλματα, τάδποΐα 
είδες καΐ ήκουσας ότι έπράχθησαν ύπ’ έμοΰ.— 
Άπομάκρυνον τά κακά, τά δποΐα κακοΐ θεοί 
δύνανται^ νά επιφέρουν κατ’έμοΰ.—·Χάρισόν μ4
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ζωήν [χακράν, ώς τήν τοϋ <εκ>.ηροϋ καΐ άναλοιώ- 
του βράχου, καί ί·π«ναλχ&. ίιά της πνοής σου, 
είς τούς ουρανίους καί επιγείους θεούς τάς δεή
σεις, τάς όποιας άναπεριπω πάσαν ήρςέραν, $ιχ 
νά άκουσθώσι παρ’ αύτών.

Αί προσφοραί, αΐ τιθεμεναι ύπο τών ιερέων 
ένίείυμιένων λευκά ίρ.άτια ένώπιον τών θεών, 
σύγκεινται είς καρπούς, λαχανικά της εποχής, 
ιχθύας και κυνηγιον. Τήν νύκτα 5έ ρ.ετανοοϋσι 
καί ΐίιοκτήται γίνονται τών ιερέων.

Κυνηγιον και πουλά[κικά προσφερόριενα ζώντα 
θεωρούνται ώς πράξις λατρείας. ’Αφού SI κρερια- 
σθώσιν άπο τών ποδών έμπροσθεν τοϋ ναοϋ έπί 
τινας στιγμκς, απολύονται, καΐ έκτοτε θεωρούν
ται ιερά τών θεών, καΐ είς ούίένα επιτρέπεται 
νά βλ-ζψη αύτά εΐς το μέλλον.

Όρίζιον, μέταξα καί βάμβαξ προσέτι προσφέ- 
ρονται εις τούς θεούς.

ΕΓΝΤΑΓΑΙ ΚΟΜΩΣΕΠΕ UAPA ΤΟΙΕ 
ΑΡΧΑίοίΕ ιαιγγπτιοις.

Περίεργοι συνταγαί άφορώσαι τήν κόμην εύρε- 
θησαν είς τινας παπύρους, τινές ίέ τούτων τών 
συνταγών είναι πολύ γελοϊαι. Ουτω λ. χ. μία 
περιέχει όίηγίας πώς νά μή ασπρίζουν τά μαλ
λιά.—Κατά τήν συνταγήν ταύτην πρέπει νά 
κατασκευασθή αλοιφή έξ αίματος μαύρης ίαμά- 
λεως βράζομενον εΐς ελαιον! Κατ’άλλους όμως 
τό αίμα πρέπει νά ληφθή άπό μαϋρον ταύρον!

"Αλλη συνταγή συνιστώ τήν βύθισιν όοόντος 
πιθήκου εις μέλι πρός έν^υνάμωσιν τών τριχών 
τής κεφαλής 1 Τά συστατικά προσέτι αλοιφής, 
ήτις εχει τήν δύναμιν νά βλάπτη τήν κόμην άν- 
τιπάλου τίνος ένταυτφ £έ ^ΐίεται καί τό άντι· 
φάρμακον πρός παρεμπο^ισμον τής καταστρεπτι
κής ένεργείας τής έν λόγφ αλοιφής έπί τάς τρίχας 
τής κεφαλής.

Πήτται ιδιαιτέρας κατασκευής, ϊκαναί νά 
άπορροφήσωσιν ελαιον ετίθεντο έπΐ τών κεφαλών 
τών προσεκλημένων είς συμπόσιον, έξ αύτών δέ 
τό ελαιον έρρεε διά τών τριχών !

Έχρωμάτιζον ποικιλοτρόπως τήν κόμην των, 
ιδίως αί γυναίκες διά νά φαίνονται ώραιότεραι, 
Οίτω λ. χ. έκαμνον πρασίνην γραμμήν κάτωθεν 
των οφθαλμών. Αΐ βλεφαρίδες καί αί όφρεις εβά- 
φοννο μαϋραι, οι όνυχες ερυθροί.

Όσφ πολύπλοκος καί κοπιώδης ήτο ή κόμη 
τών Αιγυπτίων γυναικών, τόσον άπλή ήτο ή εν
δυμασία των και κατάλληλος εΐς τό κλίμα τής 
χώρας καΐ τάς οΐκιακάς εργασίας.

Έκτος τής περούκας, ή κεφαλή έφυλάττετο 
ασκεπής. Κοινώς δ’ αί γυναίκες περιεφέροντο άνυ- 

πόδητοι~~έφόρουν 8μως καΐ σανδάλια, δταν ησαν 
εν στολή. Τά σανδάλια ταΰτα ήσαν κατεσκευα- 
σμένα έκ παπύρου, ή έξ ίνών φοίνικος, ή καί έκ 
δέρματος, έδένοντο δέ διά λωρίδων, δίν είχον 
6μως πτέρνας ή πλάγια, άλλ’ έσκόπουν νά προ- 
φυλάξουν μόνον τό πέλμα τοΰ ποδος.

ΔΙΑ ΝΑ ΗΝΕ ΚΑΝΕΙΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ.

’ιδού ποια είναι ή επί τούτον χνώμη τον έπιφα- 
vovc ΓάΛΛου ποιητοΒ Παχαρύ:

Για να τις ευδαίμων πρέπει πάντοτε νά Ι'χνγ 
Αρετήν περισσοτέρου παρά γνώσεις καΐ παιδείαν,

Παρα ψευδοεπιδείξεις ναχη πλείονα φιλίαν, 
Χρηστοήθειαν δέ μάλλον, παρά πνεύμα κ’ ευφυΐαν·

Παρα πλούτον δ’ ανωτέραν ναχη πάντοτε ύγείαν, 
Κι’ απδ κέρδη κι’ ώφελείας πλειοτέραν ησυχίαν.

ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ.

Άπδ θλίψεις κυρτωμένος καΐ ίίνδακρυ τδ ό'μμα
Μόνος γέρων τις βαδίζει, καΐ μ’ άπηυδησμένον στόμα 

Πάνου φράσεις εκφωνεί;
«Διατί, αφ’ ου τριγύρω ζώσι τόσαι ευτυχείς' 

» ή ΐδική μου ή καρδία νάναι μόνη δυστυχής; 
«αυτή μόνη νά πονή;

• Διατί ό ηλιός μας, ’που τούς πάνταζ καθηδυνει,
• ’Εμέ μόνον δεν ευφραίνει, έμέ μόνον δέν φαιδρύνει 

•αλλά, μάλλον μέ λυπεί;
Διατί ή κοϋφος αύρα, ’ποϋ δροσίζει τάς χαρδίας,

•Εις εμέ να επαυξάνη τούς παλμούς καΐ τας πικρίας, 
’καΐ νά μέ καταλυπή;

•Διατί ή ^υσις πασα κ’ ή φαιδρά της μουσική,
•Είς έμε σινδών νά ηναι κι’επφδία νεκρική;....· 

Παϋσον, σίγα!... *0 μωρός
Ταύτα λέγει, καΐ τδ φανλον, τδ άδόλεσχον τδ στόμα!...

Να ί..,.. υπάρχει κ’ εις τόν κόσμον καΐ εΐς τ’ουρανού τδ 
[δώμα 

εις προστάτης, 6 Θεός!..

(Έν Άθηναις 98pioc iS88} “Εποψ·,

— Είς τδν κατάλογον τοϋ Βρετανικού Μουσείου, τών βι
βλίων καΐ πραγματειών σημειοϋνται 395 τοιαϋτα ύπδ τοϋ 
Γλάβστωνος.

Τούτων οκτώ είναι γεγραμμένα εΐς την ’Ιταλικήν, έπτα εΐς 
την Γαλλικήν, πέντε είς την Γερμανικήν, δύο εΐς τήν 'Ελλη
νικήν, βύο εις τήν 'Ρωσσικήν, δύο εΐς τήν 'Ολλανδικήν, δυο 
εις τήν Ουελσικήν, έν εΐς τήν Δανικήν, καΐ £ν είς τήν ’Ισπα
νικήν, τα λοιπά εΐς την Αγγλικήν. Τό περίεργον δέ είναι οτι 
τδ ήμισυ όλων τούτων είναι πραγματεία ι περΐ θεολογικών 
ζητημάτων !

—· Ή Πριγκιπέσσα Μώδ τής Ουαλίας ήτις έξοδευει δλό- 
κληρα σχεδόν τα εισοδήματά της εΐς έλεημοσύνας, μή δυνα- 
μένη ν’ άνταποκριθΐ) είς τάς πολλάς απαιτήσεις τάς γινομένας 
καθ’ έχάστην είς αυτήν, κατέφυγεν είς τό έξης μέσον : Είς έν 
έκ των υποστατικών της τρέφει πολλούς Ταούς, τα ωραία 
πτερά τούτων, ώς γνωστόν άλλάσσουν κατ’ έτος. Ή φιλάν
θρωπος πριγκιπέσσα συνάζει αυτά καί κατασκευάζει δι’ αυ
τών ριπίδια χαΐ καλύμματα έστιών (φωτογωνιών), τά δποΐα 
πωλεΓ πρός όφελος τών πτωχών. Υπολογίζεται δέ οτι διά του 
μέσου τούτου απολαμβάνει μέγα ποσόν χρημάτων I! Τδ ευ
σεβές τούτο παράδειγμα δύνανται να μιμηθώσιν δλαι αί αρ- 
χόντισαις.
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*Ο ital ό Δούξ» ΤΟ Δούξ Ούέλλιγκτων έκαμνε
μίαν πρωίαν wv συνήθη περίπατόν του είς τήν εξοχήν, δταν 
ήκουσε κραυγήν παιδιού κλαίοντος» Έλθών είς το ρ,έρος, 
άπό τδ όποιον ήρχετο ή φωνή, εΰρεν ευτραφές παιδίον ταί- 
ζον έπι τής ^ειρός του βαθρακόν, οστις έφαίνετο ευχαριστη
μένος άπδ τας περιποιήσεις του παιδίου»

— Καί διατί κλαίεις, τέκνου μου ; ήρώτησεν δ στρατάρχης»
— Κλαίω,’—άπεκρίθη το παιδίον, διότι δ βαθρακό; μου 

δέν θά εχη κανένα νά τδν τρέφη»
— Διατί J ηρώτησε πάλιν ά Δούξ.
— Διότι έμέ, δστις τδν τρέφω καθ* ήμέραν, θά στείλουν 

εις μακρινόν μέρος, οπού είναι τδ σχολεΐον.
— Μή κλαίης—έγω θα φροντίσω νά τρέφεται δ βαθρακός 

σου πασαν ημέραν, και θα μανθάνης περί αυτού δταν ησαι 
εις τδ σχολείον, εΐπεν δ Δούξ.
“Ευχαριστώ κύριε, άπεκρίθη τδ παιδίον και άνεχώρησε 

σπόγγισαν τά δάκρυά του. Καθ' δλον δέ τδ διάστημα τού 
χρόνου, κατα τδ όποιον ητο εις τδ σχολείου έλαβεν άπδ τδν 
Δούκα πέντε έπιστολάς, ώς τήν έξης—

Έν Στραδφήλσαϋ » ♦ ♦ . 1837
«Ό στρατάρχης Ουέλλιγκτων θεωρεί* έαυτδν ευτυχή πληρο- 

φορών τδν Ουιλλίεμον Χάρισων, οτι ό βαθρακός του υγιαίνει!«
— Αξιοπερίεργα πράγματα» * Υπάρχει έντομον, τδ 

οποίον διακρίνεται. μόνον δια τοϋ μικροσκοπίου, 20 έκατομ- 
μύρια τούτου δέν αποτελούσαν όγκον ίσον μέ ένα κόκκον!

— νΕνΐομ»α διαφόρων ειδών απαντώνται συχνάκις εις τα 
κοιλώματα ένδς κόκκου άμμου»

—*Η £flfrcp£v6ta τού ανθρωπίνου σώματος καλύπτεται ύπδ 
λεπίων επιδερμίδας τόσον μικρών, ώστε εις και μόνος κόκκος 
άμμου δύναται νά κάλυψη 150 άπΦ αύτά» Καΐ όμως έκαστον 
λέπι ον καλύπτει 500 πόρους τού σώματος ήμών ΐ

— Πλακοκόνδυλα, πως κατασκευάζονται, Πολλοί 
νομίζουν ότι τά πλακοκόνδυλα είναι τεμάχια έκ τής αυτής 
πλακός, έκ τής όποιας κατασκευάζονται καΐ αί πλάκες τών 
παιδιών, Δέν ίχει όμως οΰτω τδ πράγμα, Τά πλακοκόνδυλα 
κατασκευάζονται ώς εξής—

Ιίολλα κομμάτια πλακών λειοτρίβοντες εις κόνιν, έπειτα ή 
κόνις άπερναται απδ λεπτάτην κρισάραν, καΐ μιγνύεται μέ 
κοπανισμένον «..»., τδ μίγμα βρέχεται καΐ, ζυμώνεται, Τδ 
ζυμάρι τούτο βάΐεται εντός κυλίνδρου, εΐς το άλλο στάρι ον 
τοϋ όποιου εφαρμόζεται καλώς πλαξ Αχούσα τρύπας διαφό
ρων μεγε&ων, όια "τών τρυπών οέ τούτων αναγκάζεται δια 
πιέσεως έκ τών όπισθεν να διέλθη τό ζυμάρι, έν εϊόει μαχα- 
ρονίων η μερμιζελίων, τά όποια κόπτονται εΐς διάφορα με
γέθη καΐ θέτον*αι επ'ι τραπεζών δια νά στεγνώσουν καί 
σκληρυνθόϋν.

Άφοϋ καλώς άποξηρανθοϋν βάλονται επ'ι πλακών χάλκι
νων καΐ ψήφονται εις κλιβάνους θερμά ι νομέ νους δι’ ατμού. 
Άπό τούς κλιβάνους στέλλονται εις τό δωμάτιον της λεπτύν- 
σεως κατά το ί'ν άκρου. Τούτου 0έ γενομένου, στιδάζονται 
εΐς δέματα καΐ στέλλονται εΐς τό έμπόριον διά νά χρησι
μεύσουν δια τα παιδία τών σχολείων.

— Ό ’Ιωνάς Άα,Ι ά Χριστός. Ό Ίωνας ώδήγησε τούς 
ναυτας τοϋ ταλανιζόμενου πλοίου να τό ^ίψουν εις την θάλασ
σαν, διά νά καθησυχάσ^ ή θάλασσα, τήν όποίαν αυτός εΐχεν 
έζαγριώσει. Ήτο έτοιμος νά χαθη διά νά σώση εκείνους, οί 
όποιοι ένεκα τής άμαρτίας των έκινδυνευον νά χαθούν. Ό 
ένοχος άπέθνησκε διά τούς αθώους. — Άλλ’ ό Χριστός — ό 
αΰΆος, άπέθανε διά τούς ένόχους! 'Οποία διαφορά μεταξύ 
τών δύο τούτων καΐ τής αγάπης των!

— Ή μβλλυν όμιλουμένη γλώσσα έν τφ κόσμω είναι ή 
Κινεζική. Ταύτην όμιλοΰσι περί τά 400,000,000 ανθρώπων. 
Μετ’ αυτήν έρχεται ή ’Ινδοτσανική, όμιλουμένη ύπό 120 έκα- 
τομ. ανθρώπων.— Τρίτη έρχεται ή Αγγλική όμιλουμένη ύπό 
100,000,000 ανθρώπων.—Τετάρτη εΐναι ή 'Ρωσσική δμιλου- 
μένη ύπό 80,000,000 ανθρώπων.—ΙΙέμπτη ή Γερμανική δμι- 
λουμένη ύπο 57,000,000 ανθρώπων.—Τελευταίου έρχεται ή 
'Ισπανική όμιλουμένη ύπό 47,000,000 ανθρώπων.

— *Ο Κριμαϊκός πόλεμος έστίχισε τής * Αγγλίας 80 έκα- 
τομ. λίρας καΐ 400,000 ψυχών 1 Οί Γάλλοι άπώλεσαν περισ* 
σοτίρους, καΐ ή Σαρδική όλιγωτέρους.

— *11 τα χύτης τής κινήσεως της γης περί τδν *Ηλισν δύ- 
νατα< να ύπολογισθή ώς ακολούθως» — Ή απόστασις της γής 
άπδ τού Ήλίου είναι περί τά 90,000,000, μίλια, — Δΐς ί 
άπόστάσις αΰτη δηλ. 184,000,000 είναι τδ μήκος τής διαμέ
τρου τής τροχέ ας τής Γής. Τρεις φοράς δέ ή άπό στάσις αυ
τή ήτοι 520,000,000 είναι ?ση μέ τήν δλην τροχιάν τής 
γής, τούτο δέ διαιρούμενον Scot 365 δίδει*τήν απόστασιν, τήν 
όποίαν διανύει καθ’ ήμέραν ή γή πλέον τών 1,500,000 μι
λιών τδ ήαερονύκτιον* ήτοι 62,000 μίλια τήν ώραν ή 1033 
μιλιά κατά παν λεπτόν τής ώρας»

— Πέντε κολοσσιαΓα αγάλματα 'άνεκαλύφθησαν εσχάτως 
έν Αφγανιστάν» Είναι κομμένα άπό βράχον τινα και τδ μέγι* 
στον αύτών είναι 173 ποδ» ύψος, ήτοι 36 πόδες ύψηλότερον 
τού αγάλματος τής ελευθερίας εν τφ Λιμένι της Ν» *Υ6ρκης. 
‘Υποτίθεται ότι εΐναι αγάλματα τού Βούδα καΐ *ύπολογίζον- 
ται 1900 έτών τήν ηλικίαν»

—- Καταστροφαί ύπδ τών εντόμων εν Αμερική. *Η κατ* 
έτος απώλεια τών προϊόντων ύπδ τώλ εντόμων εν ταϊς * Ηνω
μένους Πολιτείας τής " Αμερικής υπολογίζεται είς 150 έκα- 
τομ» ταλλήρων, ήτοι 750,000,000 φράγκων4 ουτω λ* χ. ή 
άπώλεια τού βάμβακος άναβαίνει κατ* ϊτος είς 75,000,000 
φρ» τών μήλων ή αύτή μέ τήν^τού βαμβακος—τών πατατών 
είς τδ ήμισυ τούτου καΐ οΰτω καθεξής» Τό περίεργον δέ είνε 
δτι καθ’ όσον αυξάνει ό πολιτισμός, κατά τοσούτον αυξάνει 
καΐ ό αριθμός νέων εντόμων I

— Οί έπαΐταί έν *Ρώμτ| υπολογίζεται ότι λαμβάνουν ώς 
βοηθήματα 10,000,000 φράγκα, λέγεται δέ ότι 500 άτομα με
ταξύ τούτων έχουν περιουσίαν 75— 125,000 φράγ. έκαστος!

— Τδ 1780 δέν ύπήρχεν ουδέ εΐς ιεραπόστολος έκ τής Με
γάλης Βρεττανίας εργαζόμενος είς οίονδήποτε μέρος τών Ει- 
δωλολατρικών χωρών» *Ηδη είναι εν ενεργεί α 59 έταιριαι 
άποχάείσrtseSJc εργαζόμενοι διά τών υπαλλήλων αυτών με* 
ταξύ τών Ειδωλολάτρων, δαπανώσι δέ αί έταιρίαι αυται κατ* 
έτος κατά μέσον Spov 32,919,950» ,

— Προ είκοσι χαί πέντε έτών δέν ύπήρχεν ουδέ εΐς 
εντόπιος χριστιανός έν τή Επαρχία Εάντ—τούνγ» *Ηδη υ
πάρχουν 300 σταθμοί, οπού χριστιανοί εντόπιοι συνέρχονται 
πρδς χριστιανικήν λατρείαν»

— Καθολική τις έφημερΐς δίδει τδν άκόλουθον κατάλογον 
τών Μοναρχών, οί όποιοι έπισκέφθησαν κατά καιρούς τούς 
Πάπας τής 'Ρώμης άπό τού 800 — 1845 μ» X»

ί» Κάρολος ό Μέγας ,»*»»»»»»,» — 88G
2. *Όθων Ιος..........   962
3. ’’Οθων 2σί............................................................ 983
4. ’’Οθων 4ος......................................................... 968
5. Έρρίχος 2ος.......... ·.......................................... 1014
6. Έρρϊχσς 3ος....................................................... 1051
7. 'Ερρίκος 5ος ............    1112

9, Φρειδερίκος 2ος » ,·».». 1225, 1226, 1228
10. 'Ροδόλφος 1ος της Χ«πσ6ούργης......................  1272
Η. Έρρϊχος 7ος ......................................................... 1312

13. Κάρολος 5ος..........................  1355

16. Κάρολος 8ος της Γαλλίας.....................................1494
17. Κάρολος 5ος ..................................   1555
18. Ίωσηφ 2ος χαί ΦραγχΓσχος............................... 1769
19. *0 Τσάρος Νίκόλαος................................ *...1845

ΙΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΡώΤΗΣΕΙΕ.

1. ΜΙ ΛοΓα έκ τών κοινών χαι φυσικών «ραγμ,άτων παρο
μοιάζει έαυτόν ό Χριστός;

2. Μέ ηοϊον άπό τούς αγίους της Παλαιας διαθήκης ώ- 
μοίαζε περισσότερον ό Χριστό; κατα τόν χαρακτήρα;

3. 'Υπέρ τίνων προσηνχιίθηζίι Χριστός πριν έκπνεύσιρ επί 
τοΰ στα υροϋ;


