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Είς ούΏενα, πΧήν των ταχτίΧων 
άντιχχοΜ ρινών, στίλλιται ή «Έφημ^ρΙς 
τών Παίδων * άνευ προπλ'ηραψ.ης.

Η ΠΡΩΤΕΓΟτΕΑ THE Κ1ΝΑΕ ΠΕΚΙΝΟΝ.

Τύ Πεκϊνον κεϊται είς πεδιάδα, περιβάλλεται 
δέ ΰπδ τειχών ύψηλών, ΐϊτινα φαίνονται άπό 
μακρόθεν, είναι δέ 30 μιλίων την περιφέρειαν

Έκτος τών τειχών τούτων ΰπόρχουόι δύο ξε· 
χωριάταί πόλεις ή τών Κινέζων καί Κ τών Ταρ- 
τάρων, είς δέ τάς πόλεις τών Ταρτάρων υπάρχει 
τρίτη ή άπηγορενμένη πόλις, 
εντός τής όποιας κεϊνται τά 
Ανάκτορα καί άλλα βασιλικά 
κτίρια, έκτιόμένος κήπος καί 
μικρά τις λίμνη,

Τό τείχος τό περιβάλλον τήν 
τρίτην τούτην πόλιν εΐναι χρώ
ματος κίτρινου, δπερ εΐναι τό 
χρώμα τό αύτοκρατορικόν, καί 
όπως τά Ανάκτορα περικαλύ
πτονται ύπό τούβλων κίτρινων.

Τό εξωτερικόν τείχος εΐναι 
τό θαυμαάτότατον καθ ‘ δλην 
τήν Κίναν. Είναι δέ 40 ποδών 
τό ύψος, 60 ποδών τό πλάτος 
εΐς την βάοιν καί 34 ποδ, πλατύ 
εΐς τήν κορυφήν, κατά διαστή
ματα δέ ΰπάρχουν γουλάδες 
πρός ΰπεράσπισιν αύτοϋ με
ταξύ τών πυλών.

Πύλαι ύπάρχουόι 16 εΐς τήν 
πόλιν, διανεμημένων καταλ
λήλως πρός εύκολίαν τών πο
λιτών, ϋφ’ έκάστην δέ πύλην 
εγείρεται υψηλός πύργος 115 
ποδών τό ύψος. Έκάστη λεω
φόρος, κοινωνοΰσα μέ μίαν άπό 
τάς πάλας είναι διπλή. Τά 
τείχη καί αί πύλαι δίδουοιν εΐς τήν πόλιν τήν 
θέαν τής Ασφαλείας. Τό φθινόπωρον τοΰ 1890 αί 
ήνωμέναι δυνάμεις τών Γάλλων καί "Αγγλων δ- 
φθαόαν μέχρι τών πυλών τοΰ Πεκίνου, εύρον δέ 
δτι δέν εΐναι τόσον εύκολον νά καταρρίψονν τό 
τείχος."Εστησαν λοιπόν έμπροσθεν μιας τών πυ
λών πρός βορράν τής πόλεως, καί έπεμψαν λόγον 
είς τόν αύτοκράτορα, δτι έάν ή πύλη δέν ήνοιγε 
πρό τής 12υ της έπομένης ήμέρας, θά τήν έξα- 
πόρθουν διά τής δίας.

Έ ΜωαΡίτης 'Poif) σταχνο^ογοΐίαα 
είς τον αγρόν τον Βοάζ, / ίίί Βιβ.Ιιον 
‘Ρουθ, &. χεφάΛαιον,)

(Έβκαλίσβη ύπδ τη< μοίρας συνδρομή- 
τρία; της α’Εφ. των ΙΊαίδων» δεοκοινίδος 
Νιχολαίδου sx Σμύρνης.}

Οί Κινέζοι δέν έδειξαν όημειον υποχωρήόεως 
εΐς τήν άπάντηάιν μέχρις ολίγων λεπτών πρό τής 
όρισθείσης προθεσμίας, δτε αί πύλαι τής πόλεως 
ήνοίχθηόαν άφ’ εαυτών καί τά συμμαχικά στρα
τεύματα εΐιίήλθον άνευ Αντιστάσεως είς τήν 
πόλιν I

Φθάάαντες είς τά Ανάκτορα εύρον ότι ό αύτο- 
κράτωρ είχε φύγει άπό τήν πόλιν καί έζήτησε 
καταφύγιου είς τήν Ταρταρίαν, δπου όλίγας ήμέ
ρας μετά ταϋτα ηύτοκτόνησεν. Ό πόλεμος ούτος 

έγένετο πρός έξασφάληόιν τής 
ζωής καί τής περιουσίας τών 
Αλλοδαπών έμπορων καί προ
σέτι τής ζωής τών έντοπίων 
χριστιανών εΐς τάς ενεργεί ας 
τών πρός διάδοόιν τοϋ χριστι
ανισμού έν Κίνα.

Έπι τυς κορυφής τών τειχών 
ύ π άρχει πεζοδρόμιο ν πλακο
στρωμένου διά περίπατον πέριξ 
τής πόλεως , όυχνάζεται δέ 
ύπό Ανδρών καί γυναικών τών 
καλλιτέρων κοινωνικώντάξεων, 
διότι ούτε κόνις ούτε λάόπή 
ούτε Αλλη Ακαθαρσία υπάρχει 
έκεϊ ένεκα τοΰ μεγάλου ύψους 
τοΰ μέρους τούτου Από τοϋ έ- 
δάφους.
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Ίάτάρχουν κολλά πράγματα, 
τά όποια ημπορείτε νά κάμε
τε, άλλά τά όποια δεν εΐο&ε 
υπόχρεοι νά πρήξετε. ΉμΛο- 
ρεΐτε δμα>ς «άντοτε νά χάμνετε 
δ,τι εΐνε τό χα&ήκόν sag νά κά - 

μνετε έδώ χαΐ τώρα.
— 'Γπάρχουν άϊίειροι δέσεις,τάς όποιας δύναβ&ε 

νά πληρώσετε, άλλά ε’πΐ τοΰ παρόντος μίαν μόνην 
&εΰινεΐδ&ε Υπόχρεοι νά πληρώοετε.Πράξατε τόεν 
πράγμα τώραχαϊ πληρώνατε τήν μίαν θεσιν τώ
ρα. Ό δε βλίπωυ πάντα τά πράγματα καί όλους 
τούς τόπους ίΐά φροντίοη περί τ&ν λοιπών.
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MYPTIS·

διήγημα τοϋ πρώτου αί,ώγος μ. X.
(*Ι5ε ·κροηγούμ.ενον φύίλβν.)

— Τρίξε, Κλεομένη, είπε μέ χαμηλήν φω
νήν εΐς τον παϊδα δ Δημήτριος, νά εΐδοποιήσης 
τον κήρυκα νά έλθη σήμερον εδώ. Οΰτος δέν 
έχασε καιρόν, άλλ’ άνεχώρησε δρομαίως. Μετα- 
βάς όμως εΐς τήν οικίαν τοϋ κήρυκος, ε’μαθεν ότι 
ειχεν ήδη ΐξέλθει διά νά έπισζεφθή Διονύσιον τόν 
’Αρεοπαγίτην, Έκεϊ λοιπόν έσπευσεν δ Κλεομέ
νης, καί συνήντησε τόν γέροντα άκριβώς εκείνην 
την στιγμήν έξερχόμενον τής οικίας τοΰ Διονυ
σίου, διά νά μεταβή εΐς τήν άγοράν. Όταν ή- 
κουσε τήν αγγελίαν τοϋ Κλεομένους εΐσήλθε πά
λιν εΐς τήν οικίαν διά νά ειδοποιήσει και τόν 
Διονύσιον διότι οΐ τότε Χριστιανοί, άν καί δέν 
έφοβοϋντο νά ομολογήσουν τόν Χριστόν, είχον 
μάθει έκ πείρας ότι άσκοπον και όλως μάταιον 
ητο νά κηρύττουν εΐς ήρεθισμένον όχλον.

Όταν όμως ό Κλεομένης έπέστρεψεν εΐς τήν 
άγοράν, νέαι δυσχέρειαι τον έπερίμεναν. Κατά 
τήν απουσίαν του, οί ’Ιουδαίοι είχον κάμει κατα
κραυγήν εναντίον τοϋ Δημητρίου, οτι εί^ε στεί
λει νά είδοποιήση τον Ναζωραίον νά μή έλθη- 
καθ’ ήν δέ στιγμ.ήν έπανήλθεν δ Κλεομένης, εις 
ώργισμένος Ιουδαίος έκτύπησε τόν Δημήτριον 
τόσον σφοδρώς, ώστε ιόν ήπλωσεν ήμιαναίσθη- 
τον και αίματόφυρτον κατά γης.

Ό Κλεομένης κραυγάζων διά βοήθειαν, ερρί- 
φθη εΐς τό μέσον καί έσήκωσε τόν Δημήτριον εΐς 
τάς άγκάλας του. "Άλλοι Έλληνες προσήλθον 
καί τόν έβοήθησαν νά δέση τάς πληγάς του, 
ένφ οί Ιουδαίοι, βλέποντες τόσους προστρέχον- 
τας, άπεσύρθησαν τάχιστα.

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν δ Κλεομένης, ζη
τών τεμάχια φύλλων συκής μεταξύ τών πανε- 
ρίων, είδε διερχομένας δύο κορασίδας δούλας. 
Έμεινεν επί μίαν στιγμήν εμβρόντητος, έπειτα 
κραυγάζων « Μύρτι 1 Μύρτι!» ε’δραμε και ένηγ- 
καλίσθη τήν προσφιλή του άδελφήν. Εκείνη 
ούτε λέξιν ήδύνατο νά προφέρη, άλλ’ έ'κλαιεν 
άσθμαΐνουσα, επί τοΰ βραχίονός του. Κατ’ εκεί
νην τήν στιγμήν δ Δημήτριος ήνοιξε τούς οφ
θαλμούς του και τούς έκύτταξε.

—Εύρέθη ή Μύρτις! άνέκραξεν δ Κλεομένης 
πρός αύτόν. Έπειτα κυττάξας τήν δούλην, ήτις 
συνώδευε την Μύρτιν, παρετήρησεν ότι αυτή 
δέν ήτο άλλη παρά τό τυφλόν έκεϊνο κοράσιον 
το δποϊον είχε προστατεύσει είς τάς δδοΰς τής 
*Ρώμης. «Καί ιδού, Δημήτριε, έπρόσθεσε, μία

ήτις εγνώρισε τόν μέγαν Παύλον εΐς τήν "Ρώμην. 
Δέν ήλπιζα ότι θά τήν έπανίδω εΐς τάς Αθήνας!» 

-—Ναι, μέ επροστάτευσας εύγενώς εις τήν 
Τώμην, ειπεν ή τυφλή.

—Άλλα καί συ μέ εΰεργέτησας πολύ περισ
σότερον, διότι σύ πρώτη μου είπε; περί τοϋ θεοϋ, 
οστις είναι μεγαλήτερος τοϋ Διός καΐ τής Παλ
λάδας.

—Ά, αύτός δ θεός ήκουσε τάς προσευχάς 
μου περί «οϋ έψιθύρισεν ή Μύρτις.

Ό Κλεομένης άνεσκίρτησε καί έκύτταξε τήν 
άδελφήν του, μέ έ'κπληξιν. «Λοιπόν καΐ συ γνω
ρίζεις τον Θεόν τούτον, Μύρτι μου I ανέκραξε· 
«Τότε μαζύ θά άναζητήσωμεν τήν μητέρα μας 
καί θά τής εϊπωμεν οτι ειμεθα καΐ οί δύο Χρι
στιανοί !»

—Λησμονείς, Κλεομένη, ότι είμαι δούλη!
Πράγματι εΐς τήν χαράν καΐ συγκίνησίν του 

είχε λησμονήσει τοϋτο, καί προσέτι, ότι ϊσταντο 
έκεϊ περικυκλωμενοι άπό πολλούς περιέργους, 
οΐτινες ήκροάζοντο τάς εκμυστηρεύσεις των. "Η 
Μύρτις όμως άντελήφθη όλων τούτων. «Πρέπει 
νά σέ άφήσω τώρα, είπε, διότι ή κυρία μου θά μέ 
μαλώση »

—Ά, ναι! κύτταξε καλά, άδελφούλα μου, 
μή τήν δυσαρεστήσγς, διότι εχω ακούσει ότι αί 
ΊΡωμαϊαι κυρίαι πολύ σκληρώς τιμωρούν τούς 
δούλους των.

Ή Μύρτις έκύτταξε τόν Δημήτριον, καί έψι
θύρισεν είς τόν αδελφόν της· «Είσαι καΐ σύ δού
λος αύτοϋ τοϋ γέροντος;»

—Όχι, όχι—αυτός είναι δ σύζυγος τής Ξαν
θίππης μας, καΐ μέ έχει πολύ προστατεύσει. 
Έδραπετευσα άπό τον άνθρωπον, δ δποΐος μάς 
είχε πρός πώλησιν, καί σέ άνεζήτησα· παντού· 
τώρα δέ οπού σέ ηύρα θά σοΰ εξαγοράσω τήν 
ελευθερίαν σου!»

Ή Μύρτις τόν έφίλησε, καΐ αύτή καΐ ή τυ
φλή Δρουσίλλα άνεχώρησαν διά νά μή βραδύ
νουν. Ό Κλεομένης όμως δέν ήδυνήθη νά μή 
τρέξη κατόπιν των, άμα έβεβαιώθη οτι ο Δημή· 
τριος συνήλθεν άπό τά κτυπήματά του, καΐ τάς 
συνώδευσε μέχρι τής οικίας τού ’Ρούφου, άπε- 
χαιρέτησε δέ τήν άδελφήν του, άφοϋ τήν ε\αμε 
νά ύποσχεθή ότι, άν ήδύνατο θά ήρχετο είς τήν 
άγοράν τήν έπομένην νά τόν άνταμώσιρ.

Ότε έπέστρεψεν είς τήν άγοράν, εύρε τόν Δη- 
μήτριον έτοιμάζοντα τά πανέρια πρός άναχώ- 
ρησιν. «Άς έπιστρέψωμεν εΐς τό σπίτι,» ειπεν 
ούτος, «διότι δέν έχω πλέον σήμερον όρεξιν νά 
μείνω έδώ, καί θά εϊπωμεν καί είς τήν Ξανθίπ- 
πην ότι εύρήκαμεν τήν άδελφήν σου.» Ό Κλεο-
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μέυης "λοιπόν έφόρτωσε τά πράγματα επάνω είς 
τόν όνον, και άπηλθο» της άγοράς. Καθ’ όδόν 
διηγήθη είς τόν Δημήτριον πώς έσκόπευε νά ά- 
γωνισθή ώς μονομάχος, διά νά κερδήση άρκετά 
χρήματα νά ελευθερωτή την Μύρτιν. *0 γέρων 
δέν ήγώπα τάς μονομαχίας τόσον όσον τούς εν
δόξους άγώνας της Ελλάδος, άλλά έπεδοκίμπσε 
τό σχέδιο» τοϋ Κλεμμένους, άφοϋ ητο πρός απε
λευθέρωσήν της άδελφής του.

— Έγώ ότε ήμην νέος, ήγωνίσθην εις τά 
“Ίσθμια, είπε, καί άν καί τό βραβεϊον ητο μόνο» 
στέφανος έκ δάφνης, καί δέν εϊχον κκμμίαν 
άδελφήν νά άπελευθερώσω, δέν έφείσθην κόπων 
και σωμασκίας επί πολλούς μήνας, διά νά γείνω 
καλός αγωνιστής.

—Καΐ έκέρδισες τό βραβεϊον; ήρώτησεν ό 
Κλεομένης, ζωηρώς.

—”Οχι, δυστυχώς, διότι ήσαν πολλοί οί άγω- 
νισταί, καΐ δύο μέ ίπέρασαν καθώς εφθάσαμιν είς 
το τέρμα».

—Τότε λοιπόν είς μάτην υπήγαν όλοι οί κό
ποι σου καί ή σωμασκία ;

—Όχι, διόλου* έμαθα νά υπομένω κοΰρασιν 
καί πείναν καΐ ψύχος άγογγύστως, ειπεν ό Δη- 
μέτριος, καί τοϋτ' αυτό πρέπει νά μάθης καί σύ, 
άν θέλης νά άναδειχθγς είς αυτούς τούς ΊΡω- 
μαικούς αγώνας.»

Παρά τάς πΰλας ητο μικρόν ιερόν της Τύχης, 
καί άλλο τε μέ τοιαύτην συνομιλίαν, θά ϊσταντο 
ενταύθα διά νά θυμιάσουν είς την τυφλήν θεάν. 
"Ήδη όμως εϊχον αρχίσει οί οφθαλμοί των νά 
διανοίγωνται ύπό της αλήθειας, καΐ δέν ένόουν 
πλέον νά αναθέτουν τάς ελπίδας των είς τοιαϋτα 
πράγματα.

—Θά έρωτησω, παιδί μου, ειπεν ό Δημή- 
τριος, τόν καλόν μας κηρυκα άν δέν δυνάμεθα νά 
προσευχηθώμεν είς τον Θεόν ύπέρ της επιτυχίας 
σου είς τοϋτο, όπως άλλοτε εις την Τύχην.»

"Οταν ίφθασαν είς την οικίαν, ή Ξανθίππη 
τούς συνήντησεν είς την θύραν, ωχρά καί έν
τρομος. «"Ηρχισεν!» ΐστέναξεν, όταν είδε την 
κεφαλήν τοϋάνδρός της τυλιγμένη» μέ αίμόφυρ- 
τον επίδεσμον.

—Τί ηρχισεν ; ήρώτησεν ό Δημήτριος.
—Ή έκδίκησις τών θεών, άπήντησεν ή Ξαν

θίππη· Τό ηξευρα οτι θά μάς καταφθάση 1»
—ΜπάΙ ητον ή έκδίκησις τών Εβραίων, όχι 

τών θεών, είπε μειδιών ό Δημητριος.
—Τότε λοιπόν σέ ήξεύρει όλη ή αγορά 5τι 

είσαι Ναζωραίος, ήρώτησεν ώχριώσα ή σύζυ- 
! γός του.

—•Πιστεύω, άπηντησεν ό Δημητριος* άλλά |

ΰ Κλεομένης, άμα βάλη τόν όνον είς τόν στάβ
λον, έχει κάτι σπουδαιον νά σου άναγγείλη.»

Ή Ξανθίππη όμως δέν ε"δωκε προσοχήν εις 
τούς λόγους του. «Ά, δυστυχία μου 1 τί εντρο
πή [» «στέναξε κλαίουσα. «Είθε ό Ζευς νά' εκε 
ραυνοβόλει τόν Παύλον εκείνον, πριν πρρφθάση 
νά έλθη εΐς τάς ’Αθήνας μέ τάς ασεβείς διδα
σκαλίας του, διότι μοϋ ερήμωσε την ζωήν. 
Πρώτον παρέσυρε τήν κυρίαν μου, ήτις ήτο άγνή 
καΐ εΰγενής σαν τήν "Ηραν* καΐ τώρα ό Δημή- 
τριός μου, ποΰ δέν είναι άλλος τιμιότερος άπό 
αυτόν είς ολην τήν άγοράν, καΐ αυτός εκόλλησε 
τήν λέπραν τής άποστασίας!»

Κατ’ εκείνην τήν στιγμήν είσήλθεν ο Κλεομέ
νης καΐ τον διέκοψεν. «Ξανθίππη μου 1 φαντά- 
σου!» άνέκραξε, «σήμερον ηύρα τήν Μύρτιν, είς 
τήν άγοράν 1». Ή καλή τροφός έλησμόνησεν όλα 
τά άλλα άπό τήν χαρών της οτι καί τό άλλο 
της χαίδεμένον παιδάκι, τό οποίον είχε χάσει 
πρό τόσων ετών άνευρέθη, καΐ οτι τήν επαύριον 
θά τόν ε”βλεπεν 1

Ακολουθεί.

©ΙΒΕΤ.

Tb Θιβέτ κείται 400 καί ώτε'κεινα μίλια προς 
βορρά» της Βεμκάλης μεταξύ τών υψηλών ’Τμα- 
λαίων δρεών, διά νά είΰάλϋ"η δε' τις sig τήν πα
ράξενο» ναύτην χώραν πρέπει νά ύιέλ&η διά χα
ραδρών καί βτενωπ&ν, ύψήλοτε'ρων χαΐ αυτών 
τ&ν"Αλπεων !

Ζχεδόν Ολόκληρος >; χώρα τοΰ Θιβέτ αυνί- 
βταται έκ στεπών, ήτοι μής ίπιπε'δον ΐδ,ΟοΟ 
μιλιών &νω τής- ίπιφανείας τής θαλάσσης. Έδ& 
δέ καΐ έκεϊ ύπάρχουν λίμναι καΐ ένιοτε Εκτετα
μένα λειβάδια,είς τά όποια βόσκουν άγύλαι "Τά
κων. 'ti ' Τάκ είναι άμελάς έ'χονσα μακρύς τρί
χας και ύβον έπΐ τής ράχεως αύτής δμοιον πρός 
τόν τ&ν Καμηλών, μεταχειρίζονται δέ αυτήν οί 
κάτοικοι ώς ίππον δι ιππασίαν.

Το κλίμα είς τοιοΰτον ύψος είναι φνΰικά πο
λύ ψυχρόν, τόν δέ χειμώνα τό κρέας παγώνει 
τόσον ώστε δύναται νά κοπανισθί) καΐ νά χρη
σιμεύσω ώς άλευρο»!

Ή πρωτεύουσα τον Θιβέτ ονομάζεται ζ/άσσα, 
όλοι δέ οί κάτοικοι τής χώρας συμποσοΰνται είς 
6,000,000 περίπου ψυχών, 'JT πρωτεύουσα πε
ριέχει 30,000 κατοίκους, περί τό ήμιδυ δ’ αυτών 
είναι Αάμαι, ήτοι ίερεΓς. Τό περιερμότατον δέ 
πάντων μεταξύ τοΰ παραδόξου τούτου λαοΰ 
είναι ή θρησκεία των,ήτις καλείται Λ ά μ α Ι’ΰ μ.
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Ό άρχηγός ί} Πάπας τοΰ Λαμαϊσμοϋ κατοικεί 
είς πολυτελε'? τι μέγαρον els την πρωτεύου
σαν καί κυβερνά τον λαόν κατά τρόπον όμοια- 
ζοντα μί τόν τρόπον, καθ’ ον οί Πάπαι εκυ- 
βερνων τόν Καθολικόν κόσμον εις τόν καιρόν 
τοΰ Λουθήρου.

"Οταν δ μέγας ούτος Λάμας άποθάνη, δ λαό? 
πιστεύει δτι τδ πνεΰμά του εισέρχεται sig μι
κρόν παιδίον καΐ οΰτω? Εξακολουθεί νά ζί). ΆλΧ 
ούδεΐ? γνωρίζει ποΰ τό παιδίον τοϋτο είναι, οί 

Εκ της Επαιτείας' όταν πλούσιό? τι? αποθάνη 
οί Λάμαι ούτοι η μοναχοί, κάμνουσι μίαν οπήν 
sig την κεφαλήν αύτοΰ διά νά ΕξΕλθΐ) τό πνεύμα 
Εκεΐθεν, και τότε λέγουΟιν sig τού? φίλου? τοΰ 
άποθανόντο?, οτι Εάν τούς πληρώσω σι καλώ?, 
θά κάμω οι πολλά? λειτουρ γίας καΐ θά Ελευθε
ρώσω σι τδ σώμα τοΰ τεθνεώτο? άπό τοΰ κριτοΰ 
τών καταχθονίων χωρών.

Ετερον πολύ παράξενου εθιμον τοΰ λαοϋ 
τούτου είναι οτι προσεύχονται διά μηχανής. Τοι-

δέ κατώτεροι Λάμαι ισχυρίζονται μετά τινα? ά- 
ναζητήσεις ότι τό άνεκάλυψαν.

"Οταν οί μεγάλοι ούτοι Λάμαι άποθνήσκωσιν, 
τά σώματά των καίονται εί? κλιβάνου?, Ενώ τά 
σώματα τοϋ λαού μεταφέρονται εξω sig τού? 
ά^ρού? καΐ Ε/καταλείπονται Εκεί πρδ? βορραν 
τών όρνεων καΐ τών Γερών σκύλων. ΟύδεΙς άλ
λος πλήν τών Μεγάλων Λάμων Ενταφιάζεται 
Εν ®ιβέτ.

Εΐς τινα πράγματα οί Λάμαι δμοιάζουσι πο
λύ τούς καθολικού? ίερείς, διότι 8λοι είναι κ α- 
λ όγ η ρ ο ι, ζώντες είς μοναστήρια κατά Εκατον
τάδα?, είναι δέ άργοι και ποταποί, ζωντες 

αϋται μηχαναΐ εύρίσκονται παμπληθείς είς όλην 
τήν χώραν. Τοιαύτας μηχανάς βλέπει τις είς 
τά? δδού?, είς τά? οικίας,είς τούς ναούς, είς τά 
όρη, είναι δέ αί μηχαναι αύται ώ? βαρέλια καί 
στρέφονται Επι αξονος ώς δ τροχός. ’Εντός τών 
βαρελίων τούτων οί Ιερείς προσαρμόζουσι μα
κράν ταινίαν Εκ χάρτου, Επί τής δποίας είναι 
γεγραμμέναι δλίγαι λεξεις προσευχής. "Οταν δε 
θελη νά προσευχήθή τις στρέφει τήν μηχανήν 
ταύτην όπως στρεφειτις τδν μύλον τοΰ καφέ, ή 
τήν σφίγαν,Εκαστη δέ στροφή τοΰ βαρελιού είναι 
καΐ μία προσευχή!

Τοιαϋται προσευχαΐ προσαρμόζονται πολλάκις
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Ή άναρρωνύουσα μ,ήτηρ.
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είς τούς άνεμομύλους, ή έπι τής κορυφής τών 
οίκι&ν, διά νά βτρέφωνται νπδ τον άνέμου χω
ρίς τής συνέργειας τον άνθ-ρώπου, διότι πιστεύ- 
ουσιν οί πεπλανημΐνοι εκείνοι άΐ'τλρωποέ, ότι, 
δσον περισσοτέρας φοράς έπαναληφ&ώσιν αί 
προσευχαϊ αύται τόσα καλλίτερου διά τδν προ- 
σευχόμενον.

Μέχρις έσχατων δεν εϊχεν έπιτραπή ή είς 
Θιβέτ έπίσκεψις χριστιανών ιεραποστόλων.

Ή έν τή οελίδι 1980 είκ&ν παριστάνει τήν 
αγελάδα ‘ Τάκ μετά τοϋ μόσχου της.

Η AN ΑΡΓΗΝ VO TEA ΜΗΤΗΡ.

Σε έξοχη ποΰ δροσερά τήν λούζουνε βυάκια
Π’ ανθίζουν χίλια λοΰλουδα ωραία τρυφερά, 

Πού κελαίδοϋνε χαρωπά λογιών, λογιών πουλάκια
Κ’ ύμνοΰνε τον Πανάγαθο αμέριμνα, φαιδρά,

St κάμπο χαταπράσινο, αί χάμπ’ άνίοσπαρμένο, 
"Οπου ή φύσ’ όλόχαρη μαγεύιι τήν καρδιά, 

Ποΰ αεράκι ελαφρό χαΐ μοσχομυρισμένο 
Χύνει δροσιά, χαΐ λουλουδιΰν σκορπίζει ευωδιά,

Εικόνα βλέπω θελκτική, ειχόνα ζηλεμμένη 
Άγια μπροστά μου φαίνεται καϊ τρυφερή σκηνή, 

Σχηνη οπού αιώνια στή μνήμη μου ία μένη 
Γιατί βαθειά τά σπλάγχνα μου, βιθειά τα συγχινεϊ.

Μία, μητέρα ώμορφη καί νβιά πολύ άχόμα 
Κατ’ από δένδρο κάθεται ωραίο, σκιερό·

’Έχει γλυκό χαμόγελο στ’ αγγελικό της στόμα 
Μαχει κομμέ,α βλέμματα καί πρόσωπο ωχρό.

Κοντά της στέχει ολόχαρο και παχουλό παιδάκι 
"Εν άγγελοί®* όλόξανθο μέ πρόσωπο γλυκύ

Στήν αγκαλιά κρατεί" γατί, στο χέρι λουλουδάκι 
Καΐ τό προσφέρει τής μομας μέ χάρι παιδική.

Έκείνη βλέμμα τρυφερό απάνω του στηρίζει 
Σχύπτει χαΐ μ* απερίγραπτη αγάπη τό φιλεΐ

Λάμπ’ ή χαρά στην ό'ψι της, τό μάτι της δακρύζει 
Τί τάχα συλλογίζεται έκε~ ποΰ τοΰ μιλεΓ;

Άπό μεγάλο κίνδυνο σκέπτεται πώς έσώθη 
Πώς πάλι βλέπει τήν χρυσή, τή σμαραγδένια γή

Πώς πάλι στο παιδάκι της τ* αγαπητό έδόθη 
Καΐ από μέσα άπό τήν καρδιά τόν Πλάστην ευλογεί.

,Κρϊάταλλια Χργςοβεργη-

ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΟ.ΤΤ ΤΣΖΑΈ’ΧΆΧφ.

Είς τήν Μητρόπβλιν τοΰ ‘Αρχαγγέλου Μι
χαήλ, δοτές κεΐται πλησίον τον ναόν τής . ..., 
ενταφιάζονται οί Τσάροι τής Ρωσσίας, Εΐναι ό 
ναδς ουτος κτίριον τετράγωνον, άσπρισμένον, 
μέ πέντε επίχρυσους κουμπέδες. 'Η πρώτη έκ- 
Ηλησία έκτίσθη πρδς άνάμνησιν τής λυτρώσεως I 

τ^ς ΡωΟοΖας άπδ τής πείνης ήτις συνέβη τδ 1333, 
άλάά τδ παρόν κτίριον άνηγέρϋη τδ 1507 ύπδ 
’Ιταλού τίνος αρχιτέκτονας. 9Εσνλήθη δμως καϊ 
έβλάφ&η πολλάκις, άλλ’ άμέσως άνεκαινίξετο. 

’Ήδη περιέχει πολλάς χρυσ&ς καϊ άδαμαντοκολ- 
λήτους εικόνας, οί δε τοίχοι τον καλύπτονται 
ύπδ Βυζαντινών αγιογραφιών, «ίΙΛά έκεΐνο, τδ 
όποιον καθιστά τδν ναδν τούτον ενδιαφέροντα 
είναι τδ νεκροταφείου 47 ηγεμόνων καϊ ένας 
Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας.

Ό Ίβάν δ πρώτος μετέφερεν ένταν&α τά δοτά 
τ&ν πρώτων ηγεμόνων, οΐτινες είχαν ένταφιασθή 
άλλαχοΰ, οί δέ Ρωμάνωφ ένεταφιάζοντο ένταΰ- 
θα μέχρι Πέτρον τοΰ Μεγάλου. Ό εγγονος αύ- 
τοϋ Πέτρος 2ος είναι δ μόνος, δστις έκ τής έπο- 
χής έκείνης ένεταφιάσθη ενταύθα.

Οί τάφοι είναι διηνθετημένοι κατά γενεαλο
γικήν τάξιν, καλύπτονται δϊ με κάλυμμα έκ βε
λούδου χρώματος έρυθροϋ, φέρουν δε πλάκα έκ 
χρυσόν, έπι τής όποιας εΐναι έγγεγραμμέναι ή 
ημερομηνία τής γεννήσεως καϊ τον θανάτου τοϋ 
ήγεμόνος.

’Άνωθεν δε τον τάφον ίκάστου τ&ν ήγεμόνων 
τούτων εΐναι ή είκων αύτοϋ, φέροντας τδν λεν 
κδν μανδύαν τής στέψεως αύτοϋ. Τά πάντα έν- 
ταϋθα είναι σεμνοπρεπή και σοβαρά.

"Εκαστος Τσάρος, άφοΰ ΰτεφϋή είς τδν ναδν 
τής Μεταστάσεως ίρχεται είς τήν Μητρόπολιν 
τοϋ Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ΐνα ρεμβάση καϊ προ- 
Οευχηθή μεταξύ των τάφων τ&ν προγόνων τον. 
fO Καραμσϊν λέγει οτι δ Αημήτριος, δ νικητής 
τον Κουλίκοβο ήλθεν έντανθα πριν εκκίνηση 
είς τήν νικηφόρον αύτοϋ έκΰτρατείαν, έναντίον 
τ&ν Ταρτάρων τδ 1380, καϊ ήδη κεΐται είς τά 
πλάγια τοΰ Ίβάν Κουλίτα, τοϋ ϋεμελιωτον τον 
ναοϋ τούτον, καϊ Συμεώνος τον ’Αγέρωχου, δστις 
άπέ&ανεν έκ τής πανώλους, άφήσας τήν πρώτην 
έγγραφον διαθήκην έν Ρωσβία. Μετ’ αύτδν έρ
χεται δ Βασίλειος δ υίδς τοϋ Αημητρίου, καϊ 
Βασίλειος δ τυφλδς, δστις είσήγαγε τήν σκληράν 
Ταρταρικήν τιμωρίαν τοΰ Κ ν ο ύ τ ο υ είς τήν 
Ρωσσίαν.

Ή τακτική διαδοχή τ&ν τάφων άρχεται άπδ 
τον Ίβάν τοΰ Μεγάλου, τοΰ τρίτον έκ τής οι
κογένειας τ&ν Ίβάν. Ούτος ήτο δϊς τών 4νδο|ο- 
τάτων Μοναρχών τής έποχής τον, τιμώμενος 
καϊ σεβόμενος άπδ Ρώμης μέχρι Κωνσταντινου
πόλεως καϊ Βιέννης μέχρι Κοπεγχάγης. Ουτος έ- 
πίστενεν ώς δΝαπολέων είς εαυτόν, ώς άνθρωπον 
τής ειμαρμένης διά τής βίας δέ καϊ τής πανουρ
γίας κατώρθωσε νά έδραιώση τήν Ροσσικήν κυ
ριαρχίαν, και χωρίς νά νικήση είς μάχην τινά, 
έθριάμβευσε κατά των έχθρ&ν αύτοϋ, ένφ έμε- 
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νεν ήουχος έντός τον Κράτους τον. Αύτός ήτο 
ό πρώτο? οοτις έλαβε τήν έπωνυμίαν τον Τρο 
μερ οΰ, άλλ’ δμω? τρομίρύ? ήτο είς μόνον τούς 
έχ&ρούς αύτόν και είη τού? αδυνάτους. Είς 
τάς ημέρας τον ή γν&ΰις τή? πνρίτιδο? καί ή 
τέχνη τού χύνενυ τηλεβόλα είοήχ&ηϋαν κατά 
κρ&τον είς τήν Ρωΰοίαν. ’Ιταλός άρχιτέκτων 
ίκτιΰε τό Κρεμλΐνον τής Μόΰχας καί τον Νόβ- 
γοροδ, είχε δε ΰύξυγον τήν Σοφίαν Παλαιό λόγον 
τον τελευταίου είς τήν ϋειράν της, ήτις μετέφε- 
ρεν είς τήν' Ραιββίαν τήν ίεροτελεβτίαν τής 'Ελ
ληνικής έκκληοίας.

Άκολουθεϊ.

0

ΕΙΔΩΛΟΔΑΤΡΙΚΑ θρησκεύματα.
(ίίΐ προηγούμιν. φΰλλον).

Τρίτον είδωλολατρικόν θρήσκευμα είναι 
Φετιχιαμός ή δρήσπευμα των φυΛακτηρΙων, Ού-
τος επικρατεί μεταξύ τών μαύρων τής ’Αφρικής, 
είναι δέ ό κατώτατος τύπος, ή κατωτάτη μορφή 
όλων τών θρησκευμάτων Οίονδήποτε άντικεί- 
μενον ήθελε προσβάλει τήν φαντασίαν τινός, όταν 
ήναι έξυπνος, ή ονειρεύονται περί τούτου , ώς 
λ. χ. κογχύλιον, ή και χαλίκιον φέρεται εις 
τόν κατασκευαστήν φυλακτηρίων καί μεταποι
είται είς φυλακτήριον, διά τής εισαγωγής ίνδς 
πνεύματος είς αύτό, Τούτου γενομένου τό φυλα
κτήριον τοΰτο καθίσταται άντικείμενον προσκυ- 
νήσεως. Κατά τόν αύτόν δέ τρόπον έάν δ προσκυ
νητής χάση τήν πίστιν του εΐς αύτό τό κατα
στρέφει 1 Οί Φετιχισταί πιστεύουσιν είς τήν 
ΰπαρξιν Δημιουργού, δστις εδημιούργησε μέν τόν 
κόσμον, τόν εγκατέλιπεν δμως εις τήν διάκρι- 
σιν τοϋ πονηρού πνεύματος, πιστεύεται δέ ότι 
τά φυλακτήρια ταΰτα προφυλάττουν τον φέροντα 
αύτά άπο τού πονηρού τούτου πνεύματος.

Τέταρτον είδωλολατρικόν θρήσκευμα είναι ό 
Ταοϊσμός·, ή άρχαιοτάτη θρησκεία εν Κίνιγ. 
Κατ’ άρχάς μέν συνίστατο είς μίγματι δεισι
δαιμονιών, άλλά μετά τήν εισαγωγήν τοΰ Βου
δισμού είς τήν Κίναν τό 65 μ. X. ό Ταοϊσμός 
μετέστη είς τήν παρούσαν αύτοϋ μορφήν. Εΐ
ναι σύστημα μαγικών ιεροτελεστιών καί φυ
λακτηρίων, καί διδάσκει τήν πολυθεΐαν. Κατά 
τό θρήσκευμα τούτο τό μαγειρείου έχει τόν Θεόν 
του, ή υγεία τήν θεάν της, ί> πλούτος τόν θεόν 
του, ή βροχή κτλ. *Η ιερά Βίβλος του καλείται 
Ταο Τε Κίνγ, ήτοε Βίβλος τοϋ τρόπου καί τής 
άρετής.

Έτερον είδωλολατρικόν θρήσκευμα είναι ό 
Σιντοϊσμός, ή άρχαία θρησκεία τής ’Ιαπωνίας. Ή 

ίερά Βίβλος της ονομάζεται Κοτζίκι, διδάσκει 
δέ οτι τό σόμπαν ήλθεν είς ΰπαρξιν πρό τών 
θεών, Συνίσταται δέ τό θρήσκευμα τοΰτο είς την 
προσκύνησιν τών προγόνων, άλλ’ ΰπεχώρησε πολύ 
είς τόν Βουδισμόν.

’Ακολουθεί.

ΛΑΤΡΕΙΑ ΓΑΛΏ.Ν·

Ή άρχαία Αίγυπτος ητο δ παράδεισος τών 
γαλών. Ή θεά Βάστ ή Πάστ, ητο γαλή, ολαι 
δέ αί γαλαϊ ούσαι ύπό την προστασίαν καί τούς 
τύπους της, ησαν ΐεραί. Έν όσω δε εζων άπε- 
λάμβανον τόν σεβασμόν τών άνθρώπων, ή δέ 
προσωπική των ασφάλεια ητο εξησφαλισμένη διά 
νόμων λίαν αυστηρών, άφοΰ δε άπέθνησκον ένε- 
ταφιάζοντο σεμνοπρεπώς. Έφερον δέ σκουλαρί
κια, και ενίοτε πολύτιμόν τινα πλίθον είς τό μέ- 
τωπον αύτών.

Όχι μόνον άτομα ήσαν αφιερωμένα είς τήν 
θεάν Βάστ, άλλά καί όλόκληρος πόλις ητο ΐδική 
της, ή ονομαζόμενη Βούβαστις, ήτις ήτο εΐδικώς 
αφιερωμένη εις τήν λατρείαν της. Εΐς τήν ΐεράν 
ταύτην πόλιν έστέλλοντο πολλάκις γαλαϊ πρός 
ενταφιασμόν, Ιδίως εκεϊναι, αΐτινες έλατρεύοντο 
είς τούς ναούς τής θεάς Βάστ.

Τινές τών συγγραφέων Ισχυρίζονται οτι το ό
νομα γαλή ήτο Μώ, Μάϊ, Μάω καί Μιάου, καί· 
ότι τό όνομα τοΰτο έδόθη εΐς τήν γαλήν έκ τών 
ήχων, τούς όποιους εκφέρει.

Τινές τών γαλών ετηροϋντο πρός σεβασμόν 
είς τόν ναόν τής Βάστ, ό δέ Ηρόδοτος μάς λέ
γει περί τούτου καί έν γένει περί τών ιερών 
ζψων, ότι όχι μόνον τά πρός συντήρησιν αναγ
καία έδίδοντο εις αύτάς, άλλά καί πράγματα, 
τά όποια δέν ήδύναντο νά ίκτιμήσωσιν, οΰτω 
λ.χ. έλούοντο, έμυρώνοντο, ή ήλείφοντο με ε"λαιον. 
Είχον δέ είς τά δωμ.άτιά των πλεκτούς τάπη
τας και πεποικιλμένα έπιπλα, έτρέφοντο δέ με 
άρτον, βαυτημένον είς γάλα, και μέ όψάρια εκ 
τοΰ Νείλου ποταμού, κομμένα εις λωρίδας. "Οταν 
δέ άπέθνησκον έβαλσαμόνοντο με ελαιον κέδρου 
καί άρώματα.

Οίοσδήποτε φονεύων γαλήν ή ϊβιν κατεδικά- 
ζετο εις θάνατον, αδύνατον δέ νά γλυτώση την 
ζωήν του και αύτός ό 'Ρωμαίος πολίτης, δστις 
κατά τύχην ήθελεν ύποπέσει είς έν τοιοϋτον έγ
κλημα. Ό όχλος συνήθως έφόνευε τόν εγκλημα
τίαν χωρίς νά άναμένη τόν τύπον τής διαδικα
σίας ώστε έκ του φόβου μιας τοιαύτης τιμωρίας, 
έάν τις εΰρισκεν έν τών ζφων τούτων νεκρόν, ΐστα-
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το [εακράν, καϊ ε’κραζε μεγαλοφώνως, ύποκρινό- 
μενος βλίψιν καΐ ίεαμαρτυρόμενος, οτι την εύρε 
νέκραν ! Έτι καί εΐς καιρόν σιτοδείας καΐ πείνας, 
οτε οΐ άνθρωποι κατηντων νά τρώγωοιν άνβρώ- 
πινον κρέας,οί Αιγύπτιοι ίιετηρουν τάς γαλάς των,

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΪ Η ΑΞΙΑ ΤΟΓ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ Γ ΚΡΑΤΟΓΣ.

Το Βρετανικόν Κράτος περιλαμβάνει έννέα 
— ίο έκατομμυρίων τετραγωνικών μιλιών, ήτοι 
σχεδόν τό έν πέμπτον τής όλης έπιφανείας 
τής γής 1

Εΐναι τρις μεγαλείτερον όλης τής Ευρώπης, 
κατά ι,όοο,οοο τετ. μίλια μεγαλείτερον τής 
'Ρωσσικής αυτοκρατορίας, δεκάκις μεγαλείτε
ρον τής Γερμανίας, δ,οοο,οοο μιλ, μεγαλείτε
ρον τής Γαλλίας καί’τών κτίσεων αύτής, συμπε- 
ριλα^βανομένης καί τής νήσου Μαδαγάσκαρ 
καί έν περίπου μίλιον μικρότερον όλης τής έκ- 
τάσεως τής ’Αφρικανικής ’Ηπείρου!

Είς τήν άπέραντον ταύτην έκτασιν κατοι- 
κοϋσι 36ο,οοο,οοο ψυχαί, περιλαμβάνουσαι 
πάντας τους τύπους τής ανθρωπότητας ύπό τόν 
ήλιον ! ούτως έΐ όλου τοϋ πληθυσμού τής γής 
τό έν τέταρτον ή τό έν πέμπτον εΐναι Άγγλοι 
ύπήκοοι1

Ή κολοσσιαία αΰτη άνάπτυέις οφείλεται κυ
ρίως είς τούς γαιάνθρακας καί τόν σίδηρον, 
οστις υπάρχει είς τάς Βρετανικός νήσους, έ
πειτα είς τά ποικίλα έργοστάσια τής ’Αγγλίας 
ιδίως όμως εΐς τήν Άγ, Γραφήν.

ΤΙΟΙΚΧ^Ϊ-Α-·

— Εύδθιιμ.ονία.. Ή Γραφή μας λέγει on ό Ουρανός ιϊ- 
ναι τάπα; ευδαιμονίας, άλλά τί γνωρίζομεν ημείς περί ευδαι
μονίας ; Ευδαιμονία εΐς τδν κόσμον τοϋτον είναι πτηνόν 
κατά τδ ήμισυ πτερουγιαμένον — είναι μονοπάτιον ανθώδες 
μέ όφιν συρΐζοντα επ’ αΰτοΰ — σταμνίον τεθραυσμένον έκ 
τοΰ οποίου τδ ύδωρ χύνεται πριν πίωμεν εξ αΰτοΰ— ^ιϋμα 
άγαλλιάσεως, παρ ακολουθούμενου ΰπδ καταστρεπτικής κατα. 
πτώσεως,

Διά νά μας κάμΐ| νά κατανοήσωμεν τας χαρας τοϋ Ουρα
νού ή Γραφή μάς φέρν| είς ένα ποταμόν. Εις τάς χλοερας 
οχδας του ίστάμενοι θεωροϋμεν τδ ριϋμά του ρίον αδιακό
πως. Άλλ’ ή ακαθαρσία τών πόλεων κενδνεται εις αυτόν, 
καί αί οχβαι ξεσχίζονται και αναθυμιάσεις νοσηραί άναδίδον- 
ται έξ αύτον, καί ούτως άστοχου μεν είς τδ νά συλλάβωμεν 
ιδέαν τινα τοΰ ποταμού τής ζωής εν Ουρανώ

— Τό μίγιατον δένδρον έν τφ κόσμφ ανεκαλυφθρ έν 
Καλιφορνία ή περίμετρος δ’αύτου είναι 4 πόδας άνω τοϋ εδά
φους 129 ποδών καί 5 ποδών.

—Φρόνιμος γυνή. Κατά τήν άνάρρησιν τοΰ αυτοκρά- 
τορος τής Γερμανίας Γουλλιέλμου τοϋ Β' αί κυρίαι τοϋ Βε
ρολίνου αποφάσισαν δπως προσφέρουν εις τήν αυτοκράτειραν

ίωρόν τι πρδς ανάμνησιν τής στέψεως τοΰ αύτοκράτορος, πά- 
σαι δέ όμοφωνως συνηνεσαν το δώρον τοϋτον να τ^ναι ποδιά 
εκ λευκού μεταξωτού, φέρουσα είς τά’ άκρα δαντέλα με
γάλης αξίας, φέρουσαι τα ονόματα τών τεσσάρων βασιλο- 
παίδων κεντημένα εΐς στεφάνους.

Ή αυτοκράτειρα έβέχθη τδ ϊωρον μέ πολλήν ευγένειαν και 
ευχαρίστησε τας κυρίας, αότινες εξέλεξαν ώς δώρον την πο
διάν, ήτις εΐναι τδ έμβλημα καλής Γερμανής οικοκυράς. Ό 
σύζυγός μου κατ’ εξοχήν θά εύχαριστηθή, έπρόσθεσεν. διότι τώ 
αρέσει πάντοτε νά μέ βλέπη φέρουσαν ίμπροσθέλαν ίντδς τοΰ 
παλατιού!.

Ή αύτοκράτειρα Δύγούστα εΐνε 35 έτών τήν ηλικίαν, δ
λίγον ΰψηλοτέρα τοΰ αύτοκράτορος μέ κόμην ξανθήν καΐ φυ
σιογνωμίαν ιλαράν, ήτις τήν κάμνει νά φαίνηται νεωτέρα 
παρ’ δ,τι είναι.

—Υπολογίζεται οτι είς τά εργοστάσια τής Νέας ’Αγ
γλίας έν ταίς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής κατα. 
σκευάζονται κατ’ έτος 10,800,000,000 καρφίτσαις, άλλα ®έ 
έργοστάσια παράγουν 18,000,000,000 ακόμη I

—Τό μεγιστον υδραγωγέ ίο ν ίν τώ κόσμω εΐναι εκείνο, 
διά τοϋ όποιου προμηθεύεται τδ ΰδωρ της ή Λιβερπουλη, 
έχει δέ μήκος 68 μιλίων.

— Κατά τό έτος 1880 τδ Πανεπιστήμιον τοΰ "Ταλ έλαβε 
5 1]2 ίκατομμΰρια φράγκα εΐς δωρεάν καί κληροδοτήματα.

—Εΐς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής υπάρχουν 
έν ένεργεία 150,000 σιδηροδρόμων, ένασχολοΰντες 700,000 
ανθρώπων.

—Μία άπδ τάς μεγίστας ίταιρίας του Πετρελαίου, απο
φάσισε νά μή έκσύρη έκ τών πηγαβίων της πετρέλαιον κατά 
τάς Κυριακάς δηλ. νά παυη ή εργασία κατά τήν ήμέραν του 
Κυρίου.

—Εΐς τήν Νέαν Γουϊνέαν τής Αφρικής, τά μέλη διαφόρων 
εντοπίων εύαγγελικών Εκκλησιών, έπιθυμοΰντα νά συνε.σφέ- 
ρωσι κάτι τι πρδς συντήρησιν τών Ιεραποστόλων αλλα μή 
έχοντες χρήματα, συνεισέφερον άλλα λόγχην, άλλα ξίφη, 
άλλα τνμπανον, άλλα λαιμαριάν έκ κογχυλίων κτλ., άτινα 
σταλέντα είς Αγγλίαν έπωλήθησαν ώς περίεργα πράγματα 
αντί 3,000 φράγκων 1 Τί βέν κάμνει ή χριστιανική αγάπη δια 
τήν ψυχικήν σωτηρίαν τών άλλων.

— 'Η έπιρροή των είκόνων κοιί αγαλμάτων έπϊ τον 
νοΰν καί τάς διαθέσεις εΐναι ισχυρά. Τούτου ένεκα οί αρχαίοι 
"Ελληνες καί 'Ρωμαίοι καθυπέβαλον έαυτους είς δαπάνας 
καί κόπους διά νά προμηθευθώσιν ώραία αγαλματα και εικό
νας, μέ τά όποια έστόλιζον τούς διαδρόμους, καί τάς αίθου
σας τών οικιών καί ακόμη τους κήπους των, δημοσίους και 
ιδιωτικούς· Ιδίως είς τά δωμάτια τοΰ ύπνου πρέπει να κρε. 
μώνται εικόνες ώραΐάι, ώστε δ οφθαλμός νά σύρεται πάν
τοτε εύαρέστως είς αυτάς.

— Περί τό ϊν ίκατομμΰριον υπαλλήλων ενησχοληθη- 
σαν εΐς τήν άπογραφήν τών κατοίκων τής ’Ινδικής ΰπδ τής 
Βρετανικής Κυβερνήσεως.

Χενοϋοχεΐα καί ξένοι έν ‘Ελβετία..

Τδ καθ’ ολην τήν 'Ελβετίαν ξενοδοχεία καΐ αί οίκογένειαι 
δεχόμενοι ξένους διαθέτουσιν 62,800 κλίνας, έφ’ ών φιλοξε
νούνται κατά μέσον ορον έτησίως 5,724,000 ταξίιοιώται, 
πληρώνοντες έκαστος 6Γ όλα τά έξοδα κατά μέσον όρον 12.50 
φράγκα, ήτοι έν όλω Ί1,548,430. Διά τά άλλα του έξοδα, 
οιον όδοιπορικά, διασκεδάσεις κλπ. έξοδεύει ό ξένος τουλά
χιστον 10 φράγκα καθ’ έκάστην άπο τελούν τα δι’ όλους 
87,240,000 φράγκων κατ’ έτος. Οΰτω μόνον έκ τών τάξει-1 
ταξειδιωτών εισπράττονται κατ’ έτος εν 'Ελβετία φράγκα ί 
128,785,4301 (’£π τής ΐφηοιφΐΛος)

ΙΕΡΟΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡαΤΙΙΣΚίΙ-

Κ Ιϊότε στρατό; τις έπρομ.ηβεύΰη ν3ωρ βαυριατουργικώς ;
2. Πώς τό αυτό ύδωρ ειεροξένη την καταστροφήν του στρατούj ;
3» Ποιος χατεσκεύασε τόν έξ ελεφαντόδοντου οίκον ;

Έν Άθήναις έκ του Τυπογραφείου τών καταστημάτων ΑΝΕΧΤΗ ΚΛΝϊΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ 1891.—2740


