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Εεφ ούδένα, πΐην τ«Ύ τακτικών 

ανταποκριτών] ιττέλλβται ή * ΕφημερΙς 

τών Παίδων» otvtu προπληρωμής»

κροί μου άναγνώσται 
γίαν.

Ό Ηρακλής ήτο εΐς τών διάσημων ήρώων τής άρ" | 
χαιότητοε. Εύεργέτησε δέ με- 
γάλως τήν ανθρωπότητα, έίο- 
λοθρεύων ληστάς καΐ άγρια 
θηρία, τά δποία κατερήμονον 
τήν χώραν. Μεταίύ τών πολ
λών καΐ μεγάλων κατορθωμά
των τής άνδρείας του, τήν 
πρώτην θέσιν κατέχουν οΐ δώ- 
δεκα α θ λ ο 1 του.

Διά τάς εύεργεσίας του ταύ- 
τας εΐς τήν άνθρωπό τη τα, οΐ 
άνθρωποι τδν άπεθέωσαν μετά 
θάνατον, προσφίροντέο είς αυ
τόν θείας θυσίας, καί κτίσαντεε 
είς τιμήν αύτοΰ ναούς καί συ- 
στήσαντες έορτάς καί αγώνας,

‘Ιερά ήσαν εΐς αύτδν ή λεύ
κη, ή έλαία, b κισσός, καΐ αί 
θερμαΐ πηγαί. Παρίστατο δέ 
ύπδ τρεις μορφάς ΰπδ τής τέ
χνης,—ώς βρέφος, ώς ν ε α
νίας, καΐ ώς άνήρ έέόχου εύ- 
ρωστίας, ροπαλοφόρος, φέρων 
λεοντήν, καί £χων κόμην βρα- 
χεΤαν καί έκφρασιν σοβαράν.

Ή προκειμένη είκών παρι- 
στα τδν Ηρακλή άναπαυό- 
μενον. Κατεσκευάσθη δέ ό άν- 
δριάς οΰτος ύπό τον Λυσίππου, 
ώραία άπομίμησις τοϋ δποίου 
εύρίσκεται έν τφ μουσείω τής 
'Ρώμης. Οΐ δώδεκα δέ &θλο( 
του παριστάνοντο είς τάς με- 
τώπας τοϋ ναοΰ τοΰ Διδς έν 
’Ολυμπία καί τοΰ Θησείου 
ίν Άθήναις. Τά καθ’ ϊκαστα
τής ίωής, τών κατορθωμάτων, τού θανάτου καΐ τής 
ίποθεώσεως τού Ήρα κλέους εύρίσκουσιν οί μι -

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΑΠΑΥΟΜΕΝΟΣ.
είς τήν ’Ελληνικήν μυθολο-

ΑΘΜΗ «ΙΟΐ 
έ Γτ-οΐερ

£Οΐ ΧΡΕΙΑΝ ΒΧ(Ϊ.

Δια την <ριθην Έ<ρ. iSv Παιδωτ· 

(Έχ τοΰ ’Αγγ.ίίχον.)

'Ο ' Ιίραζλνίς άνχπχυύμβνος.

Σοΰ χρεία»’ οχ' ae(, 
Χριστέ θεεζ" 

Ή Στι φωτη χαρας 
ΠΛηρεα εμε.

Ι
Σοϋ χρείαν, ώ! Σου χρείαν, 

Συν έχω έσγεί' 
Εΰλόγησόν με, Σώτερ ! 

Προστρέχω Σοί.

Σοϋ χρείαν έχ’ αεί, 
Έλθέ σ’ έμέ.

Νικώ τούς πειρασμούς 
Συζών μέ Σέ.

Χορός.— Σου χρείαν, ώ! κτλ.

Σου χρείαν εχ’ αει, 
Γε^ών θρήνων 

Ό βίος άνεν Σου, 
“Ω, τί Βεινόν !

Χορός.— Σον χρείαν, ώί κτλ.

Σοϋ χρείαν έχ’ αεί* 
Σύ δίδαζον

Τάς υποσχέσεις Σου 
’Εκπλήρωσαν. 

Χορός.— Σοϋ χρείαν, ώ ! κτλ.

Σοίί χρείαν έχ’ άεί, 
Πανάγιε"

Σόν ποίησον, εμέ, 
Θεόν Τίέ.

Γ. Κ.
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Η ΧΑΪΔΗ.

(*Ι6® ίτροηγούρΐίνον φύ>λον).

Ό γέρων έκάθησε καί έπί τινα λεπτά της 
ώρας δέν ήδυνήθη νά λαλήση, ένεκα συγκινή
σεων διά τήν άνέλπιστον υποδοχήν, τήν όποιαν 
έλαβεν άπο τον ιεροκήρυκα. Άλλά τέλος συνήλ- 
θεν εΐς έαυτόν και εΐπεν « Ήλθα, κύριε μου, 
νά σέ παραζαλίσω νά λησμονήσεις ο, τι σέ ειπον 
έκεΐ επάνω εΐς τά βουνά, νά μή μνησικακήσης St 
εναντίον μου, διότι έστάθην τόσον άζατώπε ιστός 
εΐς τήν καλήν σου έκείνην συμβουλήν. Πραγμα
τικός είχες δίκαιον, έγώ δε άδικον. Τώρα όμως 
θά ακολουθήσω τήν συμβουλήν σου καΐ θά φρον
τίσω νά εΰρω εν οίκημα Six τόν έαυτόν μου και 
διά τήν Χαίτην εΐς τό Δόρφλη τόν ερχόμενον 
χειμώνα. Διότι ό χειμών είναι πολύ δυνατός 
Six τήν μικρών μου έκεΐ έπάνω εΐς τά ορη, αύτή 
St είναι πολύ αδύνατος. Γνωρίζω ότι οί άνθρω
ποι έδώ κάτω μέ υποβλέπουν ολίγον, άλλ’ είμαι 
άξιος τούτου, είμαι δέ βέβαιος ότι καί σεις, κα
λέ μου ποιμήν, θά μέ ύπερασπισθήτε. »

Οι οφθαλμοί τού ιεροκήρυκας έλαμψαν άπό χα
ρών, ένφ έλαβε τήν χεϊρα τοϋ γέροντος και ε- 
σφιγξεν αύτήν, λέγων μέ πολλήν συγκίνησιν, 
«Χαίρω πολύ διά τήν άπόφασίν σου ταύτην έάν 
ε'λθης και κατοικήσης μεταξύ μας πάλιν, δέν θά 
εχης αιτίαν νά μετανοήσης, Οά μέ ευρης δέ πάν
τοτε ειλικρινή καΐ καλόν φίλον σου. Ελπίζω 
προσέτι ότι θά άπεράσωμεν όμοϋ πολλάς ευχά
ριστους έσπέρας, θά εύρωμεν δέ καί άλλους κα
λούς φίλους Six τήν έγγόνην σου.»

Άφοϋ είπε ταΰτα ό καλός ίεροκήρυξ έθεσε τήν 
χειρά του εΐς τήν κεφαλήν τής Χαΐδης καΐ έθώ- 

j πευσε τάκρικελάμ.αλλ)άτης καΐ συνώδευσεν αύτήν 
• και τόν παππού της μέχρι τής αυλόθυρας, εύχηθείς 
■ εΐς αύτούς καλόν κατευόδιου εΐς τήν οικίαν των. 
[ Έν τφ μεταξύ οί άνθρωποι τοϋ Δόρφλη, ΐδόν- 
■τες τον γέροντα εις την Εκκλησίαν, ήρχισαν νά 
ί συναθροίζονται ε“ξω τής οικίας τού ίεροκήρυκος, 
i ενώ αύτός εύρίσκετο εντός, και νά συζητούν με- 
'ταξύ των τί τάχα νά ήθελε όπου κατέβη κάτω 
j άπό τό βουνό του.

— Δεν είδες, εΐπεν εις έκ τών συναθροισθέντων, 
1 πόσον προσεκτικά έκράτει άπο τήν χεϊρα τήν 
[έγγόνηντου; Βεβαίως δέν ήμπορεΐ νά ήναι τόσον 
ί κακός άνθρωπος όσον τόν παοιστάνουν I
1 —Βεβαιότατα, παρετήρησεν άλλος τις, αλλέως 
δέν θά έπήγαινεν είς τήν οικίαν τοϋ ιεροκήρυκας!

—-Έγώ τό είπα εξ αρχής! έξεφώνησεν ό ψωμάς, 
ότι κοράσιον τόσον μικρόν δέν θά άφινε τά άγα-

θά, τά όποια είχεν εΐς τήν Φραγκφόρτην καί δέν 
θά ήρχετο είς τόν παππού της, άν αύτός ήτο τρα
χύς καί σκληρός—θά τήν έκαμνε νά τον φοβήται.»

Ή συζήτησες αύτη είχε το αποτέλεσμα νά 
διεγείρη τήν συμπάθειαν τών άν.θρώπων υπέρ τοΰ 
γέροντος τόσον πολύ, ώστε όταν έξήλθεν άπο την 
οικίαν τοϋ ιεροκήρυκας εις τήν όδόν, τόν περιεκύ- 
κλωσαν και δέν έπρόφθανον ποιος πρώτος νά φιλη- 
ση την χειρά του λέγοντες, «Χαίρομεν, παππού, 
διότι σέ βλέπομεν πάλιν μεταξύ μας !» τούς συ- 
νώδευσαν δέ εΐς ικανήν άπόστασιν έπιστρέφοντας 
είς τήν οικίαν των έπάνω είς τά βουνά. Τόν παρ- 
εκάλεσαν δέ νά τούς έπισκεφθή είς την οικίαν 
των, όταν ξανακαταβή πάλιν εΐς τό Δόρφλη. 
'Όταν ό λαός τούς άφήκε μόνους ό γέρων ΐ- 
στάθη καί παρετήρει τούς άναχωρούντας άνθρώ
πους με τόσην χαράν καΐ άγαλλίασιν, ώστε το 
πρόσωπον του Γλαμπεν άπο ευχαρίστησιν. Τού
το παρέτήρησε καΐ ή Χαΐδη, καί είπε, «Σήμε
ρον, παππού, μου φαίνεσαι πολύ ωραιότερος. Ποτέ 
πρότερον δέν σέ είδον τόσον ώραΐον!»

«Πραγματικώς, τέκνονμου, άπεκρίθη 5 γέρων, 
μειδιών. Σήμερον αισθάνομαι τον έαυτόν μου 
πολύ καλήτερον παρ’ ο,τι δύναμαι νά εννοήσω, 
ή χζίζω. Τό νά ήναι τις είρηνευμένος μέ τόν 
θεόν καί μέ τούς άνθρώπους είναι τφ όντι εύτυ- 
χία. Ό άγαθός Θεός έσκόπεώτοϋτο, όταν σέ ε- 
στειλεν έκεΐ επάνω είς τό βουνόν, Χαΐδη.»

Ούτως συνομιλούντες εφθασαν εΐς τήν καλύ- 
βην τοϋ Πέτρου. Ό γέρων τότε άντΐ νά διευθυνθή 
εΐς τήν καλύβην του, ήνοιξε τήν θύραν του Πέ
τρου, οπού ή τυφλή κυροϋλα έκατοικοϋσε μέ την 
μητέρα τοϋ Πέτρου, καΐ έχαιρέτησε τήν γραίαν, 
εΐπούν, «Καλή ήμερα, κυρούλα 1 Ό Θεός νά σάς 
εύλογήση. Τί λέγετε, θά έργασθώμεν μαζύ είς 
τήν ταπητοποιίαν πριν ελθη το φθινόπωρον και 
άρχίσουν νά πνέουν οί σφοδροί άνεμοι;»

«Θεέ μου ! άνέκραξεν ή γραία. Ό παππούς! 
Πόσον χαίρω, διότι εζησα νά ϊδω τήν μεταβο
λήν ταύτην εις αύτόν ! Καί τώρα παππού επι
θυμώ νά σέ ευχαριστήσω καί προσωπικώς δι’ 
όσα έχεις κάμει δι’ ημάς. Είθε δέ ό Κύριος νά 
σέ άνταμείψη διά τούτο! Σέ παρακαλώζδε, άν 
ποτέ σε έκαμα κάνέν κακόν νά μη μέ τιμωρήσης 
διά τούτο, άφίνων τήν Χαΐδην νά φύγη άπ’έδώ 
πάλιν.Δέν ήξεύρεις πόσον τήν άγαπώμεν !» Ταύτα 
είποϋσα εσφιγξε τήνΧαΐδην εΐς τάς άγκάλαςτης,

— Μή ταράττεσαι διά τοΰτο, κυροϋλα, εΐπεν 
ό γέρων. — "Ολοι ήμεϊς θά μένωμεν μαζύ. Είθε ■ 
δέ ό Κύριος νά εΰδοκήση ή συμβίωσίς μας νά 
ήναι μακροχρόνιος !

Τήν στιγμήν έκείνην ή μήτηρ τοϋ Πέτρου ε'-
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σύρε τον γέροντα ελαφρώς εΐς μίαν τών γωνιών 
της καλύβης καΐ έ'ίειξεν εΐς αύτόν τό ώραΐον 
καπέλο καί τά πτερά, καΐ διηγήθη εΐς αύτόν 
όλον τό μικρόν έκεΐνον έπεισό^ιον μέ την Χαίτην 
καί οτι αυτή <ϊέν έσκόπευε νά τά πάρη άπο αυτήν.

Μέ πολλήν εύχαρίστησιν ό γέρων έκύτταξε 
την Χαΐιϊην καϊ είπε, «Τό καπέλον είναι ΐίικόν 
της καί έάν <Ιέν βέλη νά τό ξαναφορέση καλώς. 
Έάν ίέ σοί τό έ^ώρησε, κράτησέ το.»

Ή Βριγέτη ύπερεχάρη εΐς την παρατήρησιν 
ταύτην τοΰ γέροντος, καί είπε, «Το καπέλο τοΰτο 
αξίζει περισσότερον άπό £έκα μάρκας. Κύτταξέ 
το I πόσον ώραΐον είναι, έξεφώνησε, κρατούσα τό 
καπέλο ύπεράνω της κεφαλής της. Συλλογίσου 
πόσον θαυμαστά πράγματα ή Χααϊη έφερε μαζύ 
της άπό τόΦράγφορτ! Έσκέφθην πολύ νά στείλω 
καί έγώ τόν Πετράκην μου έκεΐ. Πώς σου φαίνε
ται, παππού;»

Νομίζω, εΐπεν δ γέρων, οτι τοΰτο ίέν θά βλά- 
ψη τόν Πέτρον, άλλά μοί φαίνεται προτιμότερον 
νά άναμενη δ Πέτρος μίαν καλήν ευκαιρίαν.

Ένφ ίέ ταΰτα συνέβαινον εις την καλύβην 
της γραίας, δ Πέτρος εΐσήλθε μέ άρμην κράζων 
«εν γράμμα! εν γράμμα γιά την Χαίτην!» Ή 
Χά$η ώς άστραπή ήρπασε το γράμμα άπο τάς 
χεΐρας τοΰ Πέτρου, καί μόλις έκύτταξε την επι
γραφήν άνεφώνησεν, «Είναι άπο την καλήν κυ- 
άαν Κλάραν I Καθήσατε καί θά τό άναγνώσω.»

"Ολοι ύ'ιά μιας έκάθησαν καΐ ή Χαύϊη ήρχισε 
νά άναγινώσκη.

«’Αγαπητή μοι Χαί'ίη.
Άφ* δτου άνεχώρησες άπ’ έ<5ω £έν έχω ορεξιν 

νά κάμω τίποτε. Είμαι σάν ξεκουτικσμένη. Πάν
τοτε σέ ενθυμούμαι καί θέλω νά σε ξαναιίω. 
Παρεκάλεσα πολύ τόν πατέρα μου νά μέ φέρη 
έως αύτοϋ, καΐ ΰποσχέθη τό ερχόμενον καλο
καίρι νά μέ συνωίεύση δ ΐίιος έως είς τά βουνά 
σας. "Οχι μόνον ιϊέ αύτός θά ε’λθη νά ιίη τόν 
παππού σου, άλλά καί ή καλή κυροϋλα Σήσμαν 
θά μάς άκολουθήση, ώστε θά ^ιασκε^άσωμεν 
λαμπρά αύτοϋ έπάνω είς τά. μεγαλοπρεπή βουνά 
σας μέ ταΐς γΐίες σας καί μέ τόν Πέτρον και θά 
ϊίωμεν καί τήν τυφλήν κυροΰλαν. Έν τφ μεταξύ 
χαΐρε καί μ.ή λησμονής τήν μικρήν καί αγαπη
τήν σου φίλην ΛήΖάραν.»

Είς τήν άνάγνωσιν. τοΰ γράμματος όλων τά 
πρόσωπα ήστραψαν άπό χαράν, άλλά τής Χαΐ- 
ίης ή χαρά ίέν είχεν όρια, έπήία και έτρα- 
γωίοΰσε και έφλεγε χίλια καλά πράγματα ίιά 
την κυρίαν Κλάραν και την καλήν κυροΰλαν Σή
σμαν, και $έν είχε λόγους νά εκφράση τήν εύ-
χαρίστησιν και καλωσύνην τοϋ κ, Σήσμαν.

— Ευλογητός ό Θεός, παρετήρησεν δ π«π’ 
πους έπί τέλους· (άς ιίωμεν τούς άγαθούς τού
τους φίλους μας — δ Θεός μάς τους στέλλει ^ιά 
καλόν. Καί τώρα, Χαίίη, άς ΰπάγωμεν είς τήν 
καλύβηνμας. Καλήν νύκτα, κυροϋλα, καί σΰ Πέτρε 
μέ τήν μ.ητέρα σου. Αύριον θά σάςυϊωμεν πάλιν.

Άφοϋ δ γέρων έπέστρεψε μέ τήν Χαίτην εΐς 
την καλύβην των καί ειϊείπνησαν τό λιτόν των 
ίεϊπνον, ηύχαρίστησαν τόν Κύριον καΐ έπλαγία- 
σεν έ'καστος είς τήν άχυρένιαν κλίνην του, πλή
ρεις χαράς Six τήν μέλλουσαν έ7ευσιν τών άγα- 
πητών των φίλλων, (’Ακολουθεί.)

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ.

Μίαν εσπέραν άνθρωπός τις ελαβεν άνά χεί- 
ραρ μικρόν κηρίον αναμμένου καϊ ήρχισε νά 
άναβαίνη ΰπειροειδώς μίαν κλίμακα.

— Ποϋ πηγαίνεις; ήρώτησε τό κηρίον.
— Έπάνω είς τήν κορυφήν τοΰ πύργον τού

τον, άπεκρίθη ό άνθρωπος.
— Και τί θά κάμης έκεΐ ;
— @ά δείξω είς τά πλοία, τά όποια έρχονται 

μακράν άπό τό πέλαγος, πον εΐναι ό λιμήν, διά 
νά μη λανθαβθονί' καΧ ναυαγήσουν είς τούς 
βράχους, διότι εΐμεθα έδώ είς τήν είσοδον τον 
λιμένος, δπου τά πλοία διευθύνονται και τώρα 
εΐναι ωρα νά ΐδουν τό φώς μας.

— ’ Αλοίμονον !, άπεκρίθη τό κηρίον, κανεν 
πλοιον δεν δύναται νά ίδη τό ίδικόν μον φώς! 
Είναι τόσον μικρόν!

— Έάν τό φώς σου ήναι μικρόν, τήρησέ το 
άναμμένον, καϊ ίίφ>ηβε τά λοιπά είς εμέ,—-εΐπεν 
ό φύλαξ τον φάρον, άνερχόμενος την κλίμακα. 
"Οταν δε έφθασεν είς την κορυφήν, είβήλθεν είς 
τόν φανόν καί ήναψε τούς δύο ισχυρούς λαμ
πτήρας, οι όποιοι βοηθούμενοι άπό ιβχυράς αντα
νακλαστικός ύέλους, ήρχισαν νά πέμπουν άπλετον 
φώς έπΧ πολλά μίλια μακράν είς τήν θάλασσαν.

Μετά τοΰτο ό φύλαξ εοβυοε τό κηρίον και 
τό έβαλε κατά μέρος, άλλά τό κηρίον είχε κάμει τό 
έργον τον. Άν και τό φώς του ήτο μικρόν καί 
άμνδράν, ήτο όμως τό μέσον διά τον οποίον ά- 
νήπτοντο τά μεγάλα φώτα είς τήν κορυφήν τοϋ 
φάρου, τά όποΐαβιά τοϋ'ίσχυροϋ των φωτός'ώ- 
δήγονν τά πλοία άσφαλώς'είς τόν λιμένα έν και- 
ρώ σκότους.

Οΐίτω καϊ Οεΐς,"μικροί μου άναγνώσται, άνκαί 
μικροί καϊ άδύνατοι, δύνασθε'όμως διά τής καλής 
καϊ εύσεβοϋς συμπεριφοράς'σας νά όδηγήτε άλ
λους είς τήν όδόν τοϋ Θεοΰ και είς τήν ευσέβειαν.
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ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΑΡΠΟΣ.

Τό φυτόν, τό όποιον παράγει το νέον τούτο εί- 
5ος καρπού, ονομάζεται ύπό τών εντοπίων Κόλα, 
είναι 3ε αυτοφυές τών τροπικών χωρών της Α
φρικής, καΐ φαίνεται προωρισμένον νά καθέξη ε
πίσημον θέσιν μεταξύ τών χρησίμων προϊόντων 
εΐς τόν άνθρωπον.

τσοκολάτα είναι πολύ θρεπτικοί. Έν φλιτζάνι 
έκ τής τοιαύτης σκευασίας διατηρεί ένα εργάτην 
0λην την ημέραν άνευ άλλης τροφής.

Άλλ' 0 καρπός αυτός έκτος τής θρεπτικότητας 
έχει καΐ άλλην πολύτιμον ΐ5ιότητα, νά καθαρί- 
ζη τό ϋ5ωρ κάλλιονκαΐ αύτοϋ τοΰ άνθρακας. Μι
κρά ποσότης αύτοϋ ριπτομένη είς άγγεΐον υ5α- 
,τος καθαρίζει τό υ5ωρ εντελώς και ουτω το κα-

Οαυμ,αεσοος καοπος.

Οί εντόπιοι μεταχειρίζονται τους καρπούς τού
τους ώς ιερά σύμβολα, ή κάλλιον εΐπεϊν, ώς φυ- 
λακτήρια, όπως εις τινα μέρη τής Ελλάδος μετα
χειρίζονται τόν πεντάλωβον καρπόν τοΰ απηγά
νου, ειίη τινά κογχυλίων, τά σκόρρο5α κλ.

Οί μικροί μου άναγνώσται ε*χουν ενώπιον των 
τά φύλλα, τά άνθη και τον καρπόν τοΰ χρησί
μου τούτου 5έν5ρου. Οί καρποί μόνον είναι έν 
χρήσει κατά διαφόρους τρόπους. Πρώτον μιγνυό- 
μενοι μέ κοινήν τσοκολάταν, είς αναλογίαν έν 
προς 5ύο, κάμνουν τό μίγμα πολύ θρεπτικότερου 
τής απλής τσοκολάτας. Παρασκευαζόμενοι ώς ή 

θιστ^ υγιεινόν καί κατάλληλον 5ιά πόσιν.
Ή Αγγλική Κυβέρνησις διέταξε νά γείνουν 

πειράματα με τούς καρπούς τούτους, καί άν επι
τύχουν, τότε θά προμηθεύη τούς στρατιώτας έν 
καιρώ πολέμου μέ κομμάτια πάστας άπεξηρα- 
μένης έκ των καρπών τούτων. Οι 5έ γεωκτήμο- 
νες ήρχισαν νά επεκτείνουν τήν καλλιέργειάν του, 
όχι μόνον εΐς τάς χώρας, όπου φύεται αύτομά-: 
τως, άλλά καί εις άλλας θερμάς χώρας, εύρέθη 
5έ ότι δύναται νά καρποφορώ καί εις ύψος 1000 
πο5ών άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης.
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ΙΑΠίΙΝΙΔΕΣ

Ή θέσις τών γυναικών είς την ’Ιαπωνίαν ύ- 
>n?sv άνΐναθίν ύώ·ηλοτέοα -rvir θέιτεωι· τών vn~ Iπήρξεν ανέκαθεν ύψηλοτέρα τής θέσεως τών γυ- — Etc zac 'Hrititih-ac Πολιτείας τής Άμε- 

ναικών είς τήν λοιπήν’Ανατολήν. Κατά τούς πρώ- ρικής ύπάρχουσιν ήδη 22 Ίεραποστολικαί Έται- 
τους αιώνας τής ’Εθνικής ΰπάρξεως τής Ιαπωνίας ρεϊαι αποτελούμε ναι ύπό γυναικών. Αί έταιρίαι 

άξιώματα περιφανή είς τό αύται συντηρούσε 75 γυναίκας ιεραποστόλους καϊαί γυναίκες κατεΐχον 
έθνος. Έχ τών 123 
ηγεμόνων τής χώρας 
9 ήσαν γυναίκες, αί 

ίόποϊαι είχον μ.εγά- 
ληνέπορροήν εις τήν 
άνάπτυξιν τοΰ Κρά
τους.

j Καΐ είς τά γράμ- 
1 ματα δέ δ ιεκρίθησαν, 
πλουτίσασαι την φι
λολογίαν διά πλή
θους ποιήσεων καί 
άλλων συγγραφών είς 
τήν Ίαπωνικ. γλώσ
σαν, ενώ οι λόγιοι 
Ίαπωνοί συνέγρα - 
φον είς τήν Κινεζι
κήν.

Τήν σήμερον αί 
γυναίκες εΐς τήν Ια
πωνίαν είναι περιω- 

: ρισμέναι, μηδόλως 
ίμετέχουσαι τών δη
μοσίων πραγμάτων. 
’Εκπαιδεύονται ό
μως είς τά γράμμα
τα, αί μεν κόραι τών 
πλουσίων κατ ’ οί
κον, αί δέ τών πτω
χών είς τά δημόσια 
σχολεία.

Μετά τήν έγκα- 
θίδρυσιν τών Χριστι
ανών Ιεραποστόλων 
έν ’Ιαπωνία, καί τήν 
ΐδρυσιν παρθεναγωγείων, ή γυναικεία εκπαίδευ
σες ακολουθεί τήν όδόν τών πεπολιτισμένων καί 
χριστιανικών λαών τής Ευρώπης καί ’Αμερικής 
καί βαίνει παραλλήλως μέ τήν τών άνδρών. Τι- 
νές τών γυναικών ήρχισαν νά σπουδάζουν καί 
τήν ιατρικήν.

Ή προκειμένη εΐκών παριστφ δύο Ίαπωνίδας 
υψηλής τάξεως, φερούσας τήν εθνικήν ενδυμα
σίαν. Ό ευρωπαϊκός συρμός όμως ήρχισε νά εί- 
σάγηται καί εις τήν ’Ιαπωνίαν και μετ’ ολίγον 

Ιαπωνίδβς.

θέλει έξοστρακίσει έξ αυτής τον αναπαυτικόν καί 
άπλοϋν εντόπιον ιματισμόν.

avrziffytfovffi περί 
τά 5,000,000 φρ. 
κατ’ έτος.

— Αι πίττε fit· 
ά.Ιαι Εύρωπαίκαι 
υνάμεις διατηροϋ 

σι στρατόν κακτι- 
κον συνιστάμενον έκ 
12,000,000 άνδρών 
έκτος τών στόλων 
των, οϊτινες είναι 
διπλάσιοι τού πρός 
20 ετών ηνωμένου 
στόλου όλων τών 
Κρατών τοϋ κόσμου!

—Ό Πύργος Ειφ- 
φελ, οστις άνεγείρε- 
ται ήδη εΐς τό μέ
ρος τής έκθέσεως έν 
Παρισίοις, θά έχη 
ύψος 984 ποδών. 
Κατασκευάζεται δέ 
έκ σιδήρου καί έχει 
4 πατώματα. Είς 
τό πρώτον πάτωμα 
θά άνέρχωνται διά 
κλιμάκων—συγχρό
νως όμως είς τούτο 
καΐ εις τά άλλα 
τρία θά ανέρχεται 
τις και διά μηχανή
ματος, κινούμενου δι’ 
ηλεκτρισμού, καθή- 
μενος αναπαυτικά είς 
καναπεν μετά δια

φόρων άλλων. Ό πύργος ούτος ώρίσθη πρός φω
τισμόν τής έκθέσεως, Είς τήν κορυφήν αύτοϋ θά 
τοποθετηθώ ηλεκτρικός λαμπτήρ δυνάμενος νά 
φωτίζη ό’λον τον χώρον τής έκθέσεως !

— 'ArexaMptfy Ισχάτως έν Σκωτίερ εν κατά- 
στιχον τοϋ 16ον αίώνος, έν άρχρ τοΰ όποιου ό 
έμπορος είχε γράψει τά εξής: «Ό Θεός νά εΰλο- 
γήση τό βιβλίον τοΰτο και νά τηρήση και αύτό 
και έμέ τίμιους! »
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ΣΩΜΑΣΚΙΑ.

Οί Έοΐμαιοι ε"λεγον, «νους υγιής έν σώμ.ατι 
ύγιεΐ». Τό λόγιον τοΰτο εκφράζει την τελείαν ευ
εξίαν τοϋ ανθρώπου. Δήλα δή, ο νους ν.Μ τό 
σώμα έξ ίσου πρέπει νά τηρώνται είς ύγιά κκ- 
τάστασιν, v.x'i αντί την υγείαν τοϋ σώματος νά 
παραμελώμ,εν χάριν τής τής διάνοιας, ούτε τήν 
υγείαν τοϋ νοος χάριν της τοϋ σώματος. Ή 
ύγιης κατάστασις τοϋ τε νοός και τοϋ σώματος, 
εννοείται, οτι παράγεται διά τής άσκήσεως. Δυσ
τυχώς τήν σήμερον και ιδίως μεταξύ τών νέων 
τοϋ ε"θνους μας καλλιεργείται ή άνάπτυξις τοϋ νοός 
καΐ παραμελεϊται τό σώμα. Δέν άμφιβάλλομεν 
ότι πολλοί, πλεϊστοι άπο τούς μικρούς άναγνώ - 
στας τής «Έφημερίδος τών ΙΙαίδων,» επιδιδό- 
μ.ενοι μέ ζήλον καΐ φιλομάθειαν εΐς τάς σπουδάς 
των, δέν σκέπτονται περΐ τής άναπτύξεως τοϋ 
σώματός των. Και ένόσφ μέν είναι εΐς τά κα
τώτερα σχολεία, ε’χουσι βεβαίως τήν άναγκαίαν 
σωμασκίαν μέ τά παιγνίδια καί τάς «τρέλλας» 
τών παιδιών. "Οταν όμως εΐσέλθουν εΐς τό Έλλην. 
σχολεΐον και ε’κεΐθεν εις τό γυμνάσιου, παύουν 
φυσικά ολίγον κατ’ ολίγον και τά ζωηρά παι
γνίδια, και αΰτοΐ αρχίζουν συνάμα περισσοτέραν 
μελέτην, Ουτω δέ τό εΰρωστον παιδίονγίνεται νέος 
κακώς ανεπτυγμένος οωματικώς, καΐ ό νους του 
δέν είναι εΐς τήν πρέπουσαν εΰρωστον κατάστασιν, 
άν και δύναται νά κατέχγι πολλάς χκώσεες·.

Την απόλυτον ανάγκην τής σωμασκίας εννόη
σαν καΐ οί ένδοξοι πρόγονοί μας, οΐτινες έθεώρουν 
εν τών ουσιωδέστερων στοιχείων τής έκπαιδεύ- 
σεως τών νέων τήν γυμναστικήν. *0 νέος έδιδά- 
σκετο ‘ϊμονσιχή^’ΐ) τοΰτο δ’ έννοει όχι ε’κεϊνο το 
όποιον ήμεΐς καλοΰμεν « μουσικήν», άλλά «τάς 
καλάς τέχνας», ή τήν ελευθέριον έκπαίδευσιν, πρός 
διάκρισιν τής «βαναύσου» έκπαιδεύσεως.

Αλλ’ όπως τήν σήμερον ήμεΐς παραμελούμεν 
το σώμα χάριν τοΰ νοός, ύπήρχον καΐ τό πάλαι 
άνθρωποι, οΐτινες παρημέλουν τόν νοϋν χάριν τοΰ 
σώματος. Καί τοιοϋτοι ήσαν οί Σπαρτιάται, οϊ- 
τινες άπό παιδικής ηλικίας έγυμνάζοντο σωμα- 
τικώς διά κακουχιών καΐ αγώνων, μή δίδον- 
τες καιρόν πρός διανοητικήν άνάπτυξιν, μάλιστα 
άπηγόρευον τήν μελέτην καΐ εντριβήν είς τάς τέ- 
χνας και τάς έπιστήμας.

Έγειναν μέν λαμπροί καΐ γενναίοι στραιτώ- 
ται, άλλ’ ή ανδρεία των ήτο ώς ή τών άλογων 
ζώων, καί ήσαν υπέρ ππντας αισχροκερδείς καί 
ά.σπλαγχνοι. Εις αύτούς βλέπομεν τήν κατά- 
χρησιν τής σωμασκίας, ένφ εΐς τούς Αθηναίους

βλέπομεν τήν άρμονι/.ήν καΐ όρθην ένωσιν τής 
σωμ.ασκίας καί τής άναπτύξεως άου νοός.

’Αλλά καί τό πνεύμα τής Γραφής, μολονότι j 
ή Γραφή άναφέρεται κυρίως εις την ψυχήν τοϋ j 
ανθρώπου, είναι κα ά της καταφρονήσεως τοϋ 
σώματος. Εΐς τήν ΙΙαλαιάν Διαθήκην, δ Μω-' 

σαϊκός νόμος έχει πολλάς διατάξεις περΐ τής κα-; 
Οαριότητος τοΰ σώματος (πράγμα σπουδαιότατον 
διά τήν ΰγιείαν) καί ή Νέα Διαθήκη επιβάλλει 
τήν εγκράτειαν εΐς όλα τά άφορώντα τό σώμα. 
Άλλά προϊόντος τοϋ χρόνου, μετά τήν έξά- 
πλωσιν τοΰ Χριστιανισμού, ήρχισε νά εΐσέρ- 
χηται ή πλάνη εΐς τήν Εκκλησίαν και αί δια
τάξεις τοΰ Ευαγγελίου νά διαστρέφωνται ύπό 
τής δεισιδαιμονίας. Τότε ήρχισεν ή μοναχική 
μανία, μέ τάς κακουχίας τοϋ σώματος. Εΐς τήν1 
Δυτικήν εκκλησίαν δ μοναχικός βίος διετήρησεν 
όλην τήν σκληρότητα του έπΐ μακρότερον χρόνον' 

παρά εις την Ανατολήν. Μοναχοί καί μο- 
ναχαί έδερον τά εαυτών σώματα μέ μάστιγας 
εχούσας σίδηρους κόμβους, έφόρουν τόν αύτόν; 
μάλλινον χιτώνα θέρος καί χειμώνα, χωρίς ούτε 
τον χιτώνα οΰτε το σωμάτων νά πλύνουν ποτέ!; 
Καΐ ενόμιζον οτι οσω άσθενέστερον καί ρυπαρώ- 
τερον και έλεεινότερον ήτο τό σώμα, τόσον υγιέ
στερα καί καθαρωτέρα έγίνετο ή ψυχή ! Καί ή 
πλάνη αύτη, ώς ιστορεί δ Βίκτωρ Ούγκώ εΐς τούς 
«Άθλιους» του, διετηρεϊτο έν Γαλλία έως είς 
τάς άρχάς τοΰ παρόντος αΐώνος. Καί τήν σήμε
ρον άκόμη υπάρχουν όλίγαι κοινότητες μοναχών 
όπου οί μοναχοί ζοϋν έντος υπογείων καί κοι- 
μώνται έντος νεκρικών φερέτρων κτλ.

Άλλ’ ευτυχώς το φώς τοϋ Ευαγγελίου δια- 
διδόμενον ήδη καθαρώς διασκόρπισε πολλάς δει
σιδαιμονίας καΐ τήν σήμερον γνωρίζομεν οτι ό 
Θεός άρέσκεται εΐς τον οσφ τό δυνατόν τελειότε- 
ρον άνθρωπον, εις εκείνον δηλαδή, οστις ανα
πτύσσει καΐ μεταχειρίζεται όσον δύναται νάλλιον 
τάς διαφόρους δυνάμεις— σωματικάς, διανοητι
κής καί ψυχικάς—τάς οποίας τοΰ έδωκεν δ Θεός, 
και διά τάς όποιας θά δώση μίαν ήμέραν λόγον.

Τήν σήμερον τό έ'θνος, εΐς τό δποΐον υπάρχει 
ή καλλίστη μόρφωσις τής νεολαίας είναι ή Αγ
γλία. Έκεΐ εΐς τάς οίκογενείας, εΐς τά σχολεία, 
εΐς τά ανώτερα εκπαιδευτήρια καί εις αύτα τά 
δύο μεγάλα της Πανεπιστήμια, ή σωμασκία συ
νοδεύει πάντοτε τήν μάθησιν. Είς τάς μεγάλας 
σχολάς τών παίδο>ν ύπάρχουν εκτεταμένα οικό
πεδα πρός χρήσιν τών μαθητών, και εκεί έπί τής 
χλόης παίζουν τά διάφορά των παιγνίδια —το 
χρί,χεζ, τήν ποδόσφαιραν, κτλ.— τά δποΐα ωφε
λούν καί είναι συνάμα ευχάριστα, Εΐς τά Πα-
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νεπιστή[ζ.ιικ το ϊΐΪΊον πρός τούτοις ή κωπηλασία 
συνειθίζετιζι, υπάρχουν 8έ γυμναστήρια—κτίρια 
ώραία όμπβριέχοντα ολα τά μηχανήματα τά ό
ποια ή επιστήμη ήιΐυνήθη νά εφεύρη πρός άνά- 
πτυξιν τοϋ σώματος. 'Ως άποτΩ.εσμα 8ε τοϋ όλου 
συστήματος βλεπομεν τούς νέους "Αγγή.δυς υγιείς, 
εύρωστους, «παλληκάρια», και άν καΐ 8εν ήναι 
τόσον φοβερώς πολυμ.αθεΐς όσον οί παχεΐς και 
ίυσπεπτικοί Γερμανοί, έχουν τουλάχιστον όλας 
τάς άπαιτουμένας γνώσεις 8ιά νά ιϊιάγουν ζωήν 
πρακτικήν καΐ ωφέλιμον, και πρός τούτοις κρίσιν 
ορθήν και σοβαράν.

Πόσον ίιάφοροι είναι άπό τούς Ι8ικούς μας νέ
ους, οΐτινες άιαελούντες τήν εύεξίαν τοϋ σώματος 
καΐ παρασυρόμενοι εις τάς κακάς διασκεδάσεις 
και ασχολίας, γίνονται μέν ενίοτε πολυμαθείς, 
άλλά συγχρόνως γίνονται καΐ άπιστοι καΐ ^άθυ-1 
μοι, άνθρωποι τής θεωρίας καΐ τών λόγων, καί όχι 
τών έργων, πρακτικοί [

Συμβουλεύομεν λοιπον τούς μικρούς μας άνα- 
γνώστας νά έχουν ταϋτα προ οφθαλμών, καί 
νά μή αμελούν το σώμά των είτε χάριν τοϋ νοος 
εΐτε δι’ άλλον τινά λόγον. Ή συχνή καί τακτική 
ψυχρολουσία είναι ώφελιμωτάτη διά τήν υγείαν. 
Τά παιδία τά όποΐα καταγίνονται είς μελέτην 
πρέπει νά γυμνάζουν και τάς σωματικάς των δυ
νάμεις, είτε εις παιγνίδια ζωηρά, είτε εις περι
πάτους, είτε εΐς κηπουρικήν είτε εΐς άλλην τινά 
ασχολίαν έξω τής οικίας. Οί μαθηταί, έάν δέν 
έχουν γυμναστήριου πρόχειρον, άς κάμνυον συ- 
χνάς έκδρομάς, ή κωπηλασίαν, ή ιππασίαν, ή 
ό,τι άλλο τοϊς είναι δυνατόν. Αί μαθήτριαι άς 
ΐίέρχωνται τακτικώς είς μακράν περίπατον εΐς 
τους αγρούς νά άναπνέωσι καθαρόν άέρα, καί άς 
περιπατούν ζωηρώς, διότι τό άψυχον καί νεκρικόν 
βήμα τό όποιον βλέπομεν είς πολλάς κυρίας εν 
Άθήναις πρό πάντων, δέν ώφελεΐ τήν κυκλοφο
ρίαν τοϋ αίματος οΰτε άναπτύσσει τάς δυνάμεις.

Τελευταίου, πρέπει καΐ οί γονείς νά έχουν 
ταϋτα προ οφθαλμών καί νά συντελούν και αυτοί 
πρός τήν σωματικήν άνάπτυξιν τών τέκνων των. 
Μή βιάζετε τά παιδία είς υπερβολικήν μελέτην, 
διά νά «περάσουν γρήγορα» τήν δείνα τάξιν ή 
τό δείνα σχολεΐον. ’Ενθαρρύνετε άφ’ ετέρου τήν 
σωμασκίαν ύπό όποιανδήποτε μορφήν, ήτις είναι 
πρόχειρος, έξέρχεσθε δέ μετά τών θυγατέρων σας 
τακτικά διά νά πέρνουν τόν αέρα καθώς εϊπομεν 
ανωτέρω.

Ή Έφημερίς τών Παίδων ελπίζει ότι σύν τώ 
χρόνω θά ληφθή γενική πρόνοια καί περί της 
σωματικής άναπτύξεως τής νεολαίας μας, θά συ- 
στηθοϋν γυμναστήρια, θά όργανισθοϋν αγώνες ά-

: ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1751
θλητικοί κτλ. Έν τφ μεταξύ δυνάμεθα πάντες νά 
έπιτκχύνωμεν τήν ήμέραν έκείνην διά τής άτομ.ι- 
κής ένεργείας καΐ τοϋ ίδιου ήμών παραδείγματος,

ΤΟ ΠΟΥΛΙ.

'Εκ τδλν του "Αλεξάνδρου ΑουμΚ.
( ίπό Α· Π/ιράσχηυ iS77,)

Παιδί πουλάνι επιασες τοΰ κάμπου ευτυχισμένο,
Καί *σ’ έπλασα 1» άπ’ τή χαρά φωνάζεις τήν πολλήν σαν. 

Κα’ι κλαίει τώρα οτδ κλουβί τό μαύρο, σκλαβωμένο, 
Καΐ παίρνει τό παράπονο τραγανό’ ή ακοή σου.

Απδ καιρό τό μάτιαζες στη ανθηρή φωλ^ά του,
’ Και τή φωνή του ακόυες ποΰ στόχει παραδώσει,' 
’Εξαπλωμένο άφωνο, στο δένδρον αποκατου,

Γιά νά· μη τύχη καΐ σέ δή καί τή σκλαβιά γλυτώση.

j 'Άχ I τδ πολύ ώς αΰριον θ’ άκούς το λάλημά τον,
Καί γλά χαρά τόση μικρή ή γνώμη ή αναπνοή σου.

Και μέσ’ άκόμη στο κλουβί του κόβει τά φτερά του,
Νά μή πετάξη πώ ψηλά κι’ άπδ τήν κεφαλή σου.

Πώς νά τδ βλέπης ήμπορής απελπισία γεμάτο,
Τδ ράμφος του τ’ άδύνατο στο σύρμα να ματωνη, 

Νά τρέχη κ’ εΐς ταΐς τέσσαρες γωνιαΐς απανω κάτω.
Με τέτοια θλιβερά φωνή,.... Αυτό σέ ξεφαντώνει ;

Καί όμως τδ μικρό κλουβί τά χέρια σου στολίζουν,
Μέ τούς παληούς καί πρώτους τον συντρόφους, τα λουλούδια.

Μά ολ’ αυτά τοΰ λειβαδιού τ' αγέρι δέν αξίζουν, 
Οΰτε σέ λόγγου φύλλωμα τά βραδυνά τραγούδια.

Δέν ξεύρεις οτι προσευχή καΐ λει ουργιά καλούνε, 
Τδ λάλημα μικρού πουλιού πού φέρνει ό αγέρας ;

"Αχ ! τά μικρά του άπδ σέ τό σκλάβο σού ζητούνε.
Γιά σέν’ αυτό είναι πουλί, δμως γι’ αυτα πατέρας.

Πατέρες είν’ καΐ τά πουλιά καΐ τούς 3 ιχθύς μας μοιάζουν' 
Καί τά μικρά τους νά πετουν μανθάνουν στδν αγέρα, 

Κάθε ήμέρα που πέρνα τδν Πλάστην να δοξάζουν,
Καί μέ τραγούδια συμβουλάς τούς δίδουν νύχτα μέρα.

Καΐ καταβαίνουν τήν αυγήν απδ τη ζέστη φωλ^α τους, 
Νά βρουν σπειράκι σιταριού νά θρέψουν τα μικρά τους.

Νά μεγαλώσουν, νά γενή τδ απαλό τους χνούδι,
Δυο ταξειδάρικα φτερά καΐ ή φωνή τραγούδι.

Κάθε πουλάκι 0 θεός τδ ευλογεί" τού δίνει,
Τδ σιταράκι ποϋ στή γη ό θεριστής αρίνει.

Γιά 8λα δ καλός Θεός άπδ ψηλά φροντίζει,
Καί τή μικρότερη φωλ^ά μ’ αγάπη τήν στηρίζει.

Εέρει; γιατί ό σκλάβος σου σέ φεύγει καί φωνάζει,
Καί πάλι γιατί στέκεται, προσέχει καί στενάζει ;

"Αχ I τά μικρά του π’ άφησε ακούει καί του λένε,
«”Ελα πριν νά 'ποθάνωμεν πατέρα μου !» καί κλαΐνε . . . .

Κλεισμένο Βέν ’μπορεί" τροφή νά φέρη στή μητέρα, 
Γιά νά τά θρέψη στή φωλιά ποϋ μένει νύχτα μέρα.

Καΐ τά μικρά της μ’ ολη.της τή ζέστη δεν θά ζήσουν, 
Τί κρίμα ν’ άποθάνουνε πριχού νά κελαοήσουν !

Παιδί I τδ όόδον μύριζε, μ’ απάνω μ ή άπλωνης, 
Καΐ τδ πουλάκι άκουγε χωρίς να τό σκλαβόνης.

Γιατί απ’ όλα μοναχά τδ ίδικό μας χέρι,
Κή όταν χαΐδεύη μαλακά, κακδ να κάνη ξέρει.
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ΤΤΟΙΚΧΔ.^-

— χρ?ρις τοΰ βαμδαχοσπόρου. Δέν
j υπάρχει προϊόν, φυτικόν η ζωϊκόν, τό όποΓον εισέρχεται είς τό
σην ποικιλίαν χρήσεων ώςό σπόρος του βάμβακος, δστις μέχρι 
προχθές ακόμη έθεωρειτο καΐ έκαίετοώς άχρηστος* Άνεκαλύ- 
φθη όμως δτι ητο καλός δια Αίϊΐ&σμα τών αγρών κα'ι ήρχι. 
σαν οί γεωργοί νά τόν μεταχεΕρίζωνται ώς όσπρια»'. Κατόπιν

■ εύρέθη δτι ητο τ^ο<ρή δια τάκτήνη και έδόθη είς
| αυτα ώς rot αυτή» Μετ’ολίγον απεδείχθη δτι παρείχε καθαρόν
έλαιον 35 γαλόνια είς έκαστον τόνον, δηλ. περί τάς δέκα «πΐ 

i τοις εκατόν, αξίας εΐς ακατέργαστο? κατάστασιν 70 φράγκων, 
•ή 200,000,000 φρ. δι* ολον τό προίόν του βάμβακος τό πα- 
| ραγόμενον είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής. Τό 
•ελκιον τούτο καθαριζόμενον πωλείται 5 φρ, τό γαλόνιον ήτοι 
! τα χίλια δράμια, εις δέ τήν 'Ιταλίαν οί εχοντες ελαίας θέτου- 
σιν ήμίσειαν όχάν του ελαίου τούτου ακατέργαστου εις τήν 
ρίζαν έκάστου έλαιοδένδρου, διά νά τά προφυλάττη άπό τά 

ί ψύχη τού χειμώνο;. Έκ πείρας εύρέθη οτι εΐς τόνος βαμ- 
|βαχοσπδρου ήτο καλλίτερο? λίπασμα διά τούς αγρούς καΐ 
. καλλιτέρα τροφή διά τά κτήνη μετά τήν άφαίρεσίν τού ελαίου,
■ παρα πρότερον, κα'ι δτι τά κελίφη τών τοιούτων σπόρων ησαν 
.ή καλλίστη ύλη πρός θέρμανσίν των ατμομηχανών, αί όποΐαι 
^«ιργάζοντο προς ίκθλιψιν τού έλαίου εκ τών σπόρων» Ακόμη 
.ή στάχτη τών κελιφών επωλειτο διά τήν πότασσάν της εΐς
υψίστην τιμήν εΐς τό έμπόριον, όλα δέ τα απορρίμματα 

:εΐναι έν χρήσει πρός κατασκευήν τού καλλίστου καΐ καθαρω- 
j τατου ευώδους σάπωνος ! Τοιαύτη καΐ τοσαύτη ή χρησι- 
I μότης τού φυσικού τούτου προϊόντος» Ή Έφ. τών Παίδων 
εύχεται νά μ*δ*1 και νά άκοόση οτι καΐ εις τήν Ελλάδα ό 

{βαμβακόσπορος παρέχει τάς ώφελείας ταύτας εΐς τήν χώραν»
—Τό ευτυχέστατο? παιδίον «Ις όλου τό βασιλείου» 

Μία φορά καΐ ένα καιρόν ήτο ένας βασιλεύς, οστις είχε ένα 
μονάκριβο παιδί* τό οποίον φυσικά ύπεραγαπουσε. Του^ε* 
Βωκε δέ ώραιόν δωμάτιον νά κατοική καΐ ζωγραφιάς καΐ 
παιγνίδια νά διασκεδάζη. Τού εδωκε ένα πουλάρι νά καββα- 
λικεύη καΐ μίαν μικράν λέμβον νά κωπηλάτη εΐς μίαν ώραίαν 
λίμνην καΐ δούλους νά τόν ακολουθούν καΐ υπηρετούν. Τού 
έπρομήθευσε διδασκάλους διά νά τόν διδάσκουν 5,τι ήτο άναγ- 
καΐον να τόν κάμη καλόν καΐ μέγαν.

Άλλ* δμως μέ όλα ταύτα τό βασιλόπουλο δέν ήτο εύτυχές, 
περιεφέρετο δέ συνοφρυωμένου καΐ πάντοτε έπεθύμει πραγμά 
τι, τό όποϊον δέν είχε. Τέλος μίαν ήμέραν μάγος τις ηλθεν εις 
τό παλάτι, καΐ ΐδών to παιδίον μελαγχολικόν, ειπεν εις τόν 
βασιλέα. Έγω η μπορώ να κάμω τό παιδί σου ευτυχές, αλλά 
θέλω νά μοϊ δώσης 100,000 φράγκων. ’Ιδού τα—είπεν ό βα< 
σιλεύς καΐ αμέσως τού τα «μέτρησε. Τότε ό μάγος έπήρε to 
παιδίον εΐς τό δωμάτιον του, καΐ αφού ίγραψεν όλίγας λέξεις 
έπάνω εΐς ενα χαρτάκι, τό εδωκεν εΐς τό παιδίον καΐ τού 
είπε να ανάψη λύχνον καΐ αφού του ανάψη νά κράτηση τό 
χαρτάκι έπάνω άπό τό φως καΐ θά ίδη τί ήτό γραμμένου. 
Νά τό κάμης και θά ήσαι ευτυχής. Ταύτα εΐπών ό μάγος 
έίγεινεν άφαντος»

Το παιδίον έκαμενοπως ό μάγος τού είπε, διά τής βοηθείας 
δε του λυχνου ανέγνωσε τα εξής. —« Κάμνε μίαν καλωσυνην 
εις κάποιον πάσαν ήμέραν καΐ θά ήσαι ευτυχής.» Τό παιδίον 
ηκολούθησε τήν συμβουλήν τού μάγου καΐ ^κτοτε κατεστάθη 
το ευτυχέστατου παιδίον εις δλο «κείνο τό βασίλειον !

’Αγαπητοί μικροί μου φίλοι, κάμετε καΐ σεις δ,τι τό παί
διον «κείνο έπραξε και έστε βέβαιοι, οτι θέλετε εΐσθαι ευ
τυχείς»

*- Ό λαμπρότατο $ τάφος έν Άγγ)ια εΐναι του Δουκό; 
του Χάμιλτον, εΐς τά ανάκτορα τοΐξ Χάμιλτον. Έστίχισε δέ 
4,500,000 φρ. Παριστα δέ τό φρούριον τού Μιχαήλ ’Αγγέλου 
εν *Ρώμη. Αί πύλαι είναι ώς αί πύλαι τού Γκιβέρτη «ν Φλω* 
^εντια, τό δε φέρετρου του Δουκός είναι περί κλεισμένου 
«ντός Αιγυπτιακής σαρκοφάγου κατασκευασμένης έκ μαύρου 
μαρμάρου, μεταφερθέντος εξ Άλεξανδρείας.

— Βαρέα παράσημα» Ό άποθανών αυτοκράτωρ Γουλ* 

λιέλμος ε^ερε πάντοτε το σιδηρού? παράσημου καΐ τον σταυ
ρών τής υψίστης τάξεως τοϋ Μέλανος "Αετού.

Ό αυτοκράτωρ ’Ιωσήφ επίσης φέρει τό παράσημο? τού 
Χρυσού Δέρατος, διότι τοιούτος είναι ό οργανισμός τού Ταγ* 
ματος, εΐς τούς ανήκοντας εΐς αυτό νά φέρουν το παράσημον 
τούτο πάντοτε.

Ό αυτοκράτωρ τής Έωσσίας επίσης είναι ύπόχρεως να 
φέρη τόν σταυρόν τού Αγίου Γεωργίου, ύπόκειται δέ εις ποι
νήν αν παραβη την διάταξιν ταύτην.

Δια νά δυνηθούν νά φέρουν ολα τά παράσημα, τα όποια 
τοί“ς έδοθησαν παρά διαφόρων, όπρίγκηψ Βίσμαρκ ή δ Κόμης 
Μόλτκε θά άπητείτο νά έχουν στήθος 30 ποδών τό πλάτος I 
νά έχουν δέ τεραστίαν δύναμίν διά νά φέρουν τό βάρος τόσου 
μετάλλου I

"Ολα τά £θνη τής γής έξοδεύου? εκατομμύρια δια την 
κατασκευήν παρασήμων, αργυρών, χρυσών κλ., τα όποια of 
ηγεμόνες καΐ κυβερνήτου δωρούν εις διάφορα πρόσωπα, ώς 
επί τό πολύ άναξίως. Μόνον αί Ήνωμέναι Πολιτεία* τής 
"Αμερικής ούτε κόπτουν τίποτε παράσημα, ούτε επιτρέπουν 
τούς υπαλλήλου; των νά δέχωνται ταύτα άπό ξένους ηγεμό
νας ή κυβερνήσεις» Εσχάτως ή παρασημοφορία επεξεταθη 
καΐ εΐς τάς γυναΓκας, *Ίσως μετ’ ολίγον νά έπεκταθή και 
εις τά παιδία»

— Ελβετός τις μηχανικός, καλούμενος Ρίτεφ, έπρότεινεν 
εις τήν Δημοτικήν αρχήν τών Παρισίων νά προμήθευα^ εις 
τήν πό/tv ανεξάντλητο? ποσότητα ύδατος έκ τής λίμνης Νεουφ- 
τσατέλ έν Ελβετία, ήτις απέχει άπό τού; Παρισίους 312. 
μίλια άντι 16,000,000 φρ.

— Γραφικοί κανόνες άγαθοεργ£ας. Τί είπεν δ 
Χριστός περί τού δίδειν ;

Είναι μακαριώτερον τό νά δίδη τις παρα να λαμβανη 
(Πράξ. κ\ 35).

Ποιόν δότην άγαπα ό Θεός;
Τόν ίλαρόν δότην (ΒΓ. Κορινθ» θ'. 7.).
Πώς «λάβομεν καΐ πώς πρέπει να οίδωμεν;
Δωρεάν «λάβετε, δωρεάν δότε. [Ματθ. I'. 8.).
Πόσον πρέπει νά δίδωμεν ;
Έκαστος θέλει δίδει κατά τήν δύναμιν αυτού, κατα την 

ευλογίαν Κυρίου τού θεού σου, τήν όποιαν σοΐ £δωκε. (Δευ- 
τερονομ. 4^'. 17»).

Πότον ύπεσχέθη ό ’Ιακώβ νά δίδτ^;
Έκ πάντων δσα μοΐ δώσης τό δέκατον θέλω προσφέρει «<ς 

σέ. (Γενέσ. 2η’. 22.)»
Πώς γίνονται αποδεκτά τά δώρα μας ;
’Εάν προϋπάρχη ή προθυμία, είναι τις απροσδόκητο; καθ’ 

δσα έχει, ούχΐ καθ’ δσα δέν έχει. (Β\ Κορινθ. η'. 12,).
Πώς πρέπει νά τιμώμαι τόν Κύριον ;
Τίμα τόν Κύριον έκ τών ύπαρχόντων σου και από τών 

απαρχών πάντων τών γεννημάτων σου (Παροεμ» γ'. 9.).
ΤΙ λέγεται περί εκείνου, οστις ελεεί* τούς πτωχούς ;
"Οστις έλεεΓ πτωχόν δανείζει «ις τόν Κύριον καΐ θέλει 

γείνει εΐς αυτόν ή άνταπόδοσις αυτού. (Παροιμ ιθ\ 17.).
Πόσον συχνά πρέπει να δίδωμεν ;
Κατά τήν πρώτην ήμέραν τής έβδομάδος έκαστος ήμών ας 

έναποθέτη παρ’ έαυτω θησαυρίζων β,τι αν εύπορή. (Α’» Κο- 
ρινθ. ι<7Γ. 2.).

Ποια ύπόσ^εσις δίδεται εΐς τόν έπιβλέποντα τους πτωχούς;
Μακάριο; είναι δ «πιβλέπων τόν πτωχόν έν ήμέρώ θλί- 

ψεως θέλει ελευθερώσει αυτόν ό Κύριος. (Ψαλμ. να\ 1.),
ΙΙοϊον τό μέγιστο? δώρον τοϋ Θεού είς τόν άνθρωπον ;
Ό θεός τόσον ήγάπησε τόν κόσμον, ώστε ίδωκε τόν υίόν 

του τόν μονογενή, ώστε πας δ πιστεύων εΐς αυτόν να μή χαθή, 
αλλα νά £χ*ι ζωήν αιώνιον. (Ίωάν. γ'. 16.).

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

; L Τί συμβαίνει μετά τόν θάνατον τού ανθρώπου καΐ που 
λέγεται τούτο ;

2. Τί λέγει ό Χριστό; εΐς τούς έλπίζοντας μεταβολήν κα· 
ταστάσεως εΐς τόν μέλλοντα κόσμον καΐ που τό λέγει;

3. Ποιος είναι ό μόνος καιρό; προετοιμασίας διά τόν άν* 
θρωπον ;

Έν Άθήναις, έκ του Τυπογραφείου τών καταστημάτων AXESTH KftNSTΑΜΓΙΝΙΔΟΓ 1889, —1637.


