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Χτινδρ. έτηα- έν 'Ελλάδι Λρ. 1.

» » 7> Έξωτερηαρ ίίϊ·.ΐ

Αΐ&ΥΘΥΝΣΙΣ

Έν ΛίόΧου άριβ,

Et$ θνδέν<Χ» πλήν τών ταχτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφήμερίς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

«ΦΛαλήβειχ

Ή φιλαλήθεια είναι όΰ μόνον 

τό καλλώπισριά, Αλλά καί τό Αρ

γαλειόν τοΰ Ανθρώπου· τό καύ

χημα τοΰ πλουσίου καΐ τό έπιστή- 

ριγμα τΟΰ πτωχού. Ή φιλαλήθεια 

είναι πόρος ζωής, ύπόληψιί, τό 

κάλλιστον συστατικόν γράμμα. 

Κοινώς ®μωί καί μεταξύ τών κυ- 

Εερνώντων ή μέν φιλαλήθεια θεω

ρείται καΐ Ονομάζεται Ανοησία·, 

τό δέψεϋόος εύφυία και πο

λιτική ικανό τής!

Η κόρη βεμόάζουσα είς τό ύπαιθρον;

Έξοχου άνδρος 
ΛδΓρχ

«Έγνώριβα κάΐ τάς απολαύ

σεις καΐ τάς ώφελείας τής παρού- 

σης ζωής, καΐ τάς ήδονάςτής μα- 

θήσεως, μί ολην δέ τήν πείραν ό

σην Απέκτησα Αν διαστήμάτί 60 

έτών σας βεθαιώ άτι μέγα κα

λόν εΐναι ή ύγ εία, μ έ γ απα

λόν ή αύΐα'ρκεια, έντίμως απο

κτημένη. μέγα καλόν οί εύγε- 

νεΐς, οί πιστοί φίλοι καΐ συγγε

νείς, Αλλά μ έ γ ι σ τ ο ν πάντων 
τών προνομίων Οιωρώ τονάή- 

ναί τις Αληθής Χρ ις ιάνίίς.»

ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟΝ-

Ύπό τήν σκιάν τών δένδρων αγάπα νά ξαπλωθη, 
’fcx τοΰ καύσωνας τοΰ θέρους θέλων τις ν’ Απαλλαχθή.

Υποκάτω είς τά δένδρα καί τά δροσερά νερά, 
όπου θρέμματα σταλίζουν άπαντα γαλαχτερά.

Οί μαστοί των εΐναι πλήρεις νέκταρος ηδονικού, 
καΐ προσμένουν νάγεμίιούν τά δοχεία τοΰ βοσκού.

Μέ τά; φουντωτός ούράς των δεξιά κι’ αριστερά 
έκδιώκουσι τάς μυίας πού δαγκάνουν φοόερά.

Άλλ’αύταί 5πως 'μπορέσουν έκταράττόυσιν άύτά, 

έπισείουσαι τά κέντρα καΐ τάς πτέρυγας φρικτά.
Κλαυθμηρά αί Αγελάδες έρωτόΰν μέ μηκυθμοΰΐ, 

ιιδί κηφήνες ούτοι πόθεν φέρουν το'σους στεναγμού;;
άλΐπέ..!» φωνάζουν αί Αμνα'οέσ, διατί άνησυχοΰν 

τήν ειρήνην τών έχόντών χρείαν νά άναπαυθοΰν,
Εΐν ή φύσιί τών κηφή-ίων πάντα ένοχλητική

είς τούς φίλεργους έν γένει, έπειόή είναι κακή;
Λύτοΐ ρέγχουν τήν ήμέραν καΐ σαπίζουν στην Αργίαν; 

τήν 3έ νύκτα φαρμακεύουν τών λοιπών τήν ήσυχίαν. Λ;
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.
Μετάφραάις ίλευβέρα.(ίχ τοΰ * Αγγλικό,ύ)(Ίδί προηγοάμβνον ίριθμιίν.)

«Καύ'μένε Έρϊκε!,d εΐπεν ό ’Αλβέρτος, «πόσον σέ 
! λυπούμαι χαί πόσον πεινασμένο,ς πρέπει νά ήσαι IΈ 

δου δλίγα παξιμαδάκια, τά όποια μοί έδωκαν προ ό- 
λίγου^ φάγε τα, διότι έγώ δέν πεινώ·» χαΐ έκβαλών 
αύτά άπδ ~ώ. θυλάχιόν τοο, τά προσέφερεν είς αυτόν. 
«’Αλλά χαίρω, δτι ήλθες έδώ, διότι 0ά ήσαι είς- τδ 
έξης άδελφόί μου, καί άφοΰ σέ φέρω πρδς τδν πατέ-. 

: ρα μου, αδτδς θά χαρή πολδ, διότι πάντοτε φαίνεται 
1 μελαγχολιχδς καΐ σκυθρωπός, οσάκις τδν παρακαλώ νά 
: μέ άφήση νά έχω ένα άδελφδν νά παίζω μέ αύτόν.

Ναι, θά μένης μέ ήμας καΐ ποτέ πλέον δέν θά σέ ά-, 
φήσω.μεν νά ύπάγης είς έκεΐνο τδ σκοτεινόν σπηλαίοι 
διότι ό αγαθός θεός σέ ώδήγησεν εΐς ήμας έδώ.»

α Ποιος;» ήρώτησεν δ Έρΐκος,
«Ό άγαθδς θεδς,» εϊπεν δ 'Αλβέρτος μέ έχπληξιν.
«Άλλά ποιος εΐναι αύτδς δ θεός; Κανείς δέν μέ 

■ ώδήγησεν έδώ, έγώ μόνος μου εύρον τήν δδδν,ο εΐπεν 
0 Έρΐκος,

! «Δέν ήθελα νά είπω, δτι άνθρωπός τις σέ έηπασεν. 
άπδ τδ χέρι, καΐ σέ ώδήγησεν· έδώ, άλλ’ ό θεδς,» εΐ
πεν δ Αλβέρτος.

< «Άλλά σέ βεβαιώ, δτι εΐμαι βεβαιότατος· περΐ τού
του, δτι δέν μέ ώδήγησε κάνεις έδώ,» έπανέλαβεν ό 

! Έρΐκος μέ ίμφασιν.
«Πώς!» έξεφώνησεν δ 'Αλβέρτος μέ έκπληξιν, 

: «δέν γνωρίζεις λοιπδν ποιος εΐναι δ θεός; Δέν ήξεύ- 
ρεις, δτι δ θεδς' εΐναι δ ούράνιος πατήρ, ήμών, δτι αύ- 

: τδς έκαμεν δλον τδν κόσμον, τήν γην, και τά δένδρα, 
ί τά άνθη καΐ τοδς ποταμούς, τους βράχους καΐ τδ στε

ρέωμα, έμ δέ τήν σελήνην καΐ τδν ήλιον, τά όποια 
; σύ τόσον πολδ θαυμάζεις δ.ιά τήν ωραιότητά των; Δέν 

ί ήξεύρεις ολα ταΰτα;

ί «Βλέπω, δτι παραξενεύεσαι μέ τήν άγνοιαν καΐ άμα- 
ί θειάν μου, άλλά δυστυχώς οδτως- έχει τδ, πράγμα*  

κανείς δέν μέ. έδ.ίδαξέ ποτέ περί θεοίΐ, πώς λοιπδν δύ
ναμαι νά ήξεύρω ποιος εΐναι;»

Ό 'Αλβέρτος έπροσπάθησεν βσον- ήδόνατο νά τοΰ 
; μεταδώση δσα έγνώριζε περΐ θεού, έπειτα δέ τδν «η 
ί δήγησεν είς τήν έχχλησίαν, καΐ του έδειξε τήν Γραφήν 
ί καΐ τδν άμβωνα, καί τοΰ εΐπεν, οτι ό λαός συνέρχεται 

έχει, καί ψάλλουν, καί προσεύχονται καί ακροάζονται 
τδ κήρυγμα του Ευαγγελίου άπδ, τδν ιεροκήρυκα. 
*Είπειτα τομ ώμίλησε. περΐ του Ίησοϋ Χρίστου και

περί άμαρτίας, πώς είσήλθεν ak τδν κόσμον, καί πώς 
δ Χριστός χατέβη είς τήν γην μας χαΐ έγεννήθη άπδ 
μίαν Παρθένον καί έσ.ταορώθη χαΐ άπεθαν.ε διά πάν,τα 
άνθρωπον. Άλλ’: όλα ταΰτ.α έφαίν,οντο εΐς τδν Έρΐχον 
ώς μύθοι, ’Επί τέλους- έξηλθον άπδ τήν έχχλησίαν, χαΐ 
Ιπορεύοντο εΐς: τδν κήπον, διά νά συνάξουν ολίγα άν&ηρ 
καθ’ δδδν δέ συνήντηβεν αύτούς είς· τών ανθρώπων, 
του Κόμητος, όση; συλλαβών τδν Έρΐχον έκ τοΰ βρα-. 
χίονος, τδν έφοβέρισεν,. δτι θά τδν έτιμώρει, άν ΰέ.ν 
ώμολόγει ποιος ήτο καΐ πώς εθρέθη έκεΐ^ χωρίς νά τδ 
γνωρίζη κανείς.

Ό Έρΐκος ίδών τδν άνθρωπον άκέίνοιι καΐ άκουσας 
τους φοβερισμούς του, ήρχισε νά τρέμη,. καί νά συλλο- 
γίζηται καθ’ έαυ,τδν, δτι έπεσεν είς χεΐρας άλλου 
Μαυροθοδωρή· άλλ1, ό Άλβέρ,τος στραφείς πρδς τδν άν
θρωπον, «Έάν δέν άφήσης, — εϊπε,— τδν Έρΐκον ησυ- 
χον, Χάν, θά τδ άναφέρω είς τδν πατέρα μου καΐ θά 
τιμωρηθής· διότι έγώ τοΰ είπα νά έλθη έδώ, καί θά 
τδν φέρω είς τδν πατέρα μου, αυτός δέ θά μοί έπι- 
τρέψη νά τδν έχω ώς αδελφόν μου, ί»

«Ωραία δουλειά 1» άπεκρίθη δ Χάν, «εν γυφτόπου- 
λον νά γείνη άδελφό'ς σου!» Έπειτα δέ «τραφείς πρδς 
τδν ’Ερΐκον, είπε, «Κάμνεις καλά νά μάς δείξης τήν 
βάχη σου οσον τδ. δυνατόν γρηγορώτερα, διότι αλ- 
λως θάπάθηςτών παθών σου τδν τάραχον ί ’Ακούεις,. 
κυρ ’Αθίγγανε; Καταλαμβάνω διανί ήλθες έδώ· νά χρυ- 
φθής κάπου, διά ν.ά άνοιξης τήν νύκτα τήν πύλην τοϋ 
φρουρίου είς τοδς ληστάς, Ξεκουμπίσου λοιπόν!»

Τό βλέμμα τοΰ Χάν ήτο τόσον άγριον, οί δέ λόγοι 
του τόσον βαρ.έΐς, ώστε κατετρόμαξαν τδν ταλαίπωρον 
Έρΐκον, εύθύς δ’ άφοΰ -ήλευθερώθη άπδ τήν χεΐρά 
του, άμέσως· τόκοψ,ε στα πόδια καΐ έγεινεν άφαντος 
έντδς τοΰ, δάσους, ένφ δ μικρός Αλβέρτος έδρα με 
πρδς τδν πατέρα του, καί τδν παρεκάλει νά έπιτρέψη 
είς τδ μικρόν γυφτόπουλον νά μένη έντδς τοϋ φρου
ρίου καί νά ήναι αδελφός του. Είς τάς παρακλήσεις 
τοΰ υίοΰ του ένδώσας έκεΐνος ύπεσχέθη νά στείλη καΐ 
έρευνήση 3ιά τδν Έρΐκον, άλλ’ ή ήμερα παρήλθε καΐ 
αυτός δέν εύρέ&η πουθενά, πρδς μεγάλην θλίψιν του 
Ά.λβέρφου, οστις έκλαι^ν άχαταπαύστως δ ι’αύτόν.

(’Ακολουθεί.)

ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΛ ΛΟΥΤΡΑ.

Οΰτω πως δνομάζονται θερμά τινα λουτρά κείμενα 
έν τη Αφρική κατά τήν έπαρχιαν της Κωνσταντίνης·· 
ίοου δέ τί μυθολογείται περ.ί αύτών. Έβασίλευε πάλαι’ 
ποτέ ένταϋθα’Εμίρης τις, δ όποιος άνεχώρησεν έκτης: 
πρωτευοόσης αύτοϋ χάριν έκστρατείας*  έπανελθών 
μετά πολυετίαν καΐ ΪΒών δτι ή ίδια αότοΰ άδελφή ή-.
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λικιώθεΐσα ήτό ώραιότάτη, δΐενοήθη κακά πέρί αύ
τής, Χαί απεφάσισε νά τήν νυμφευθή· άλλά τις έδό- 
νατο νά δώση άύτφ τοιάύτην άδειαν; Είς μάτην πα- 
ρεκάλεσε καί WkSt'Saf, καί μουφτίοας, καί Χριστιανούς 
ίερεις, και Εβραίους Χαχάμιδας, όδδεΐς συγΧάϊεΐέθη. 
Έπί τέλους έπέτυχε καοήν ασυνείδητον, βστιί λαβών 
χρήματα σονήνέόεν είς τδν παράνομον γάρΛν. Άλλ’. 
ίσε έφθασεν ή ημέρα Χής Χελετής, καί συνήχθησαν 
οί κεκλημένοι, «αί <χνήφ8ησαν οί κλίβανοι χάριν τοΰ 
γεύματος, ίδοδ μαυρίζει ή ουρανός, καί αστράπτει, κ9ΐ 
βροΐΧφ, καί κεραυνοβολεί» κάΐ μεταβάλλει ιόν μέν 
γαμβρόν καί τήν νύμφην καί τδν καδήν καί τους κε· 
κλημένους καί αότοος τους μαγείρους καί παραμάγει
ρους εις πέτρας, τους δέ κλιβάνους είς λουτρά θερμά I

.. ..

Παράδοξοί παραλλαγή περιστερ&ν. (Ίθέ προηγούμενου φύλλον.)
S ΠΕΡΙ ΑιΔΟΥ ΔΟΞΑΣΙΑ ΪΟΝ ΑΡΧΑΙΟΙ*.

Οί άρχαΐοι έδόξδζον δτι έντδς ή Γή είναι κενή. Τδ 
«ρδς τδ κέντρον της γης κενδν ώνόμαζον ^δήν, καί 
έκεϊ μετέβαινον καί κατφκουν αί ψυχαί των άνθρώ- 
πων. Τδ διάστημα τοΰτο έφωτίζετο ύπδ Uioo ήλίου, 
καί εΐχεν ίδιον ούρανόν.

Ό φδης σονείχετο μέ τήν έξω έΛιφάνεΙαν τής γης 

διά δπης τίνος, τήν δποίαν εθετον ήί άρχαΐδι Έλληνες 
είς τδ Τάίναρον άκρωτήριον τής Πέλοποννήσοο, όί δέ 
Τταλοίέΐςτι Οπήλαιον έν τή Καμϋανίφ Χαρά τη λίμνη 

Άόρνιμ άπδ το3 άντρου τούτου δπήρχεν δδδς φέρουσκ 
είςτδν ’Αχέροντα ποταμόν, τδν δποΐον διήρχονΐο αίψυ- 
'χάι διά πλοιαρίου διοικουμένοο &πδ τοΰ Χάρωνος, 

ΐχλλ? έχέΐΐάι μΰνόν ήσάν παραδελτάί, όσων ΐά πτώ
ματα έτύγχανον ένταφιασμόΰ· αί άλλάι περίεψέροντο 
είς τάς όχθαΐ του ποταμού βνά αιώνα.

Μετά τήν δίοδον τοϋ ποταμού ύΧήρχέ ύέά είσοδος 
έίς τά Π'αλάάια τοο Πλούτωνδς, ένθα ύπήρχεν δ φοβε
ρός καί άγρυπνος κόων Κέρβερος-. Έντδς ίων Παλατίων 
■Ίοότων ύπήρχον αί ψυχαί κατά τάξιν τεθειμένοι άναλό- 
γως τής ήλικίας καί ιών διαφόρων πράξεων· τινές ήσαν 
έντδς δάσους περιΧλανώμεναι, sal αυται ήσαν αί τών 
αύτοχειρίαζομένων έξ έρωτος. Μετά τδ δικαστηρίου 
ύπήρχεν δ Τάρταρος, δστις ήτον φυλακή αίωνία, ένθα 
ύπήρχον ποταμοί φλογών θειωδών, ιδίως δ Πυριφλε
γές ων, καί άλλων βρωμερών δομών, καί πλήθος τρο
μερών βασανιστηρίων.

‘Υπήρχε 3έ καί άλλο! τόπος λίαν ευχάριστος καί 
λουμένος Ήλύσια Πεδία, τά όποια κατά τίναΐ ποιη
τές ύπήρχον είς τά κατά δΰάιν πέρατα της γής»

Ή παράδοσις συνέμιξε Χαί διετήρησε Χολλάς τοι· 
άύτας ίδέας μέ τήν άληθή χριστιανικήν θρησκείαν*  
Οβτω διατηρείται είσέτιή φράσις, δ «ίίάτω Κόσμος. ο

’Ενταύθα σλοΧεύομεν νά είπωμεν δτι έπί τήΐ άρ- 
χκιοτάτης έποχήί δ άνθρώπινος νοΰΐ κάτήντησε νά 
φανταβθή καί νά παραδεχθή δάι ή γή εΐναι κενή έντδς, 
καί κατοικεΐταϊ όΧδ ψυχών, ένφ πράγματι τδ έσωτε- 
ρικδν αυτής εΐναι πλήρες δυαπύρων άναλελομένων 

ύλών.
Άλλά μετά ταΰτα ή Ιδέα αβτη έγκατελείφθη, καί 

έθεωρήθη γελοία. Καί βμωί ίδοδ εΐς τών έπισήμων 
φυσικών διεβευνών τά τής Κοσμογονίας άψίχθη εί< 
ϊήν έπανάληψιν τής παναρχαιοτάτης ταύτης ίδέαί 
Χαί είς τήν παραδοχήν αύτής. Ουτος εΐναι δ Λέσλιοΐ 
βϊτις, ώς αναφέρει δ σοφός Οόμβόλδος είς τδν Κό- 
ίμον του, δαβχορίζεταΐ δτι ή γή εΐναι κενή πρδς τδ 
κέντρον της, πλήρης άβαροϋί τίνος βευστοϋ, βπ έκεΐ 
υπάρχουν φυτά, κατοικούν ζώα, καί βτι φωτίζουν τδ 
μέρδς τούτο δύο άστρα, δ Πλούάων καί ή Περίεφό- 
νη, καί δτι παρά τδν βόρειον Χόλον κατά πλάτος 82 
μοιρών ίπάρχει δπή, δι’ ής τδ βόρειόν σέλας διαδί
δεται είς τάς ύΧογείους ταΰτας χώρας I

ΟΝΕΙΡΑ ΕΝ Τβι ΓΡΑΦΗ .

Η'. ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΪΛΐΐ 
ΒΝΔΚΚΔ ASΓΕΡΟΝ;

1Είς τδ φύλλον τοϋ Μαρτίου έδήμοάιεόθή είάών Χα4 
ριστώσα τδ όνειρον του ’Ιωσήφ περί τών δεμάτων των 
αδελφών του καΐ αδτοΰ· πώς δηλ; ώνωρεύθη, δτι έδενε 
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δεμάτια, είς τον καιρόν τοΰ θέρους είς τον άγρδν, μετά 
τών, αδελφών του, καί δτι τδ ίδικόν του. δεμιήτιρν έ- 
στάθη δρθιον, τα δέ,τών, αδελφών του, ίπεσα&καΐ 
προσεζόνησαν αυτό.

'Αμφότερα. τά όνειρα. ταΰτα έπληρώδησαν, δταν 'Ί. 
βεώς Πρρνρια. άνεδειξεν. αυτόν, αντιβασιλέα. τής- Αίγυ
πτου,. οί, δέ, άδελφοί το», χαΐ αδτός ό. πατήρ του, με-, 
τέδηβαν είς τήν Αίγυπτον, κμΐ; τίιχ πρρσεκόνησ^,ν..

Η'. Τό *Ονεφον τοΰ Τνκήφ, (Γεγ, λξ'·)

'Η- παρούσα είχών παριστγ έτερον ovetpov προση- 
μαϊν.ον.τδ αύτδ πράγμα. Κατά δνεφον τοΰτο ό’Η
λιος χαί. ή- Σελήνη, καί. οί δνδεχα. άατέρες έπεσαν .καί 
τδν προσεκύνησαν.

Τήν ιστορίαν.τοΰ ’ Ιωσήφ εύρώχουσιν οί' μικροί μου 
άναγνώσται τό βιβλίον τής Γενέσεως κεφ. λζ'. λδ'.—ν\· 
συνιατώμεν δέ τήν άνάγνωσιν αυτής είς πάντας ώς διδα- 
χτικωτάτην καΐ ώφελιμωτάτην.



ΡΟΥΜΠΑΓΑ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΟΥΓΑΝΤΑΣ.

Ή προκειμένη είκών παριστ?· τήν, πρωτεύουσαν 
μιας νέας αύτοκρατοριας-. ‘Ό. αότοκράτωρ δέν ανήκε 
είς τήν λευκήν, φυλήν- τών- ανθρώπων,, άλλά τί πειρά
ζει ; μήπως; χαΐ οί μαΰροι καί οί· χαλκοχροες δέν έ- 
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ένός ίεροκήρυχος Σκώτου.τοΰ, δόκτορος Λίβιγστωμ καί 
τοΰ, περίφημου, περιηγητοΰ Στάνλεϋ.

*!Ο· αύτοκράτωμ Μτέαας χατ άρχάς ήτο είδωλο*  
λάτρης, σκληρός καί αιμοχαρής τύραννος,, άλλά πρό 
ττνων έτών. διά μέσου έμπορων τινών Μωαμεθα
νών ήσπα'όθη τδν Μωαμεθανισμόν, άπό δέ τδ 1.87& διά

'Ροιψπάγα, ή,.πρωτίύονσα τή^.αύτοκρίίτορίις ΟΊγβντας, 
(Έκ τοΰ Άστέρος τήί 'Ανατολής.

των,διδασκαλιών ένός. Χριστιανού, νέου, τόν όποιον ο. 
‘Στάνλεϋ άφήκε πληρών, του,, ήρχισε νά μανθάνη τά, 
δόγματα του. Χριστιανισμού,, καΐ διά πολλών παρα,. ; 
κλήσεων κατώρθωσε νάί. σταλώσιν είς τήν ,πρωτεόου-ι· ; 
σάν.·του.» Χριστιανοί ιεροκήρυκες, όποιοι-, διδάσκουν^ '■■ 

χουν ■ τήν αυτήν ■ φιλοδοξίαν- μέ: τούς λευκούς αδελ
φούς των;

Η αυτοκρατορία δνομάζ^ται-Ούγάντα, ό' δ’’αδΤοκρά- 
τιορ Μτεσα κεΐται δέ είς τά: παρ άλια μιαίτμεγάλης λί- 
μνης, τής Βίκτωρ ίάς; Ν υάντζας είς τήν παρ δ ία ν· τή ς1 Α
φρικής, ή όποια-, θεωρείται ώς.μια τών πηγών του ποτά· , ή δη, και αυτόν καΐ’ τόν λαόν του τόν Χριστιανισμόν·.. 
μοίϊ.Νείλου, καί άν εκαλύφθ η προ δ λίγων μόνον. έτών όπλί ■·. ' Η, πρωτεύουσα του, ώς φαίνεται,. εινα.ικτισμέίΐη ,επι*
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λόφου, αί οΐκίαι καί τό παλάτιον εΐναι κατεσκευασμέναι 
έκ σπάρτων πλεκτών, αί δέ όοοί πλατδΐαΐ, 100 ποδών 
ίκάστη, καΐ εύθύγραμμοι, μέ δενθροστοιχίας εί, άμφο*  
τερα τά πλάγια αύτών, ώστε οί άνθρωποι δυνανται 
νά περΛαΐοΰν ύπό τήν σκιάν.

Οί κάτοικοι τής «δτοκρατορίαϊ ταόΐης σύμποσουμενύι 
εΐς 3 περίπου έκατομ. δεν εΐναι λεΰκόί, ούτε μαύροι,άλλά 
χοιλκόχροες, ή δέ γλωσσά ίων, ή όποια κάμνει ΐάς με- 
ταβολάς ούχΐ εΐς τδ τέλος τών λέξεων, oftioi ή ‘Ελλη
νική καΐ- άλλαι, άλλ’ εΐς τήν άρχήν, εΐναι,καθώς φαίνεται, 
κράμα διαλέκτων ’Αφρικανικών, Ό έκχριβτιανισμύς τής 
χώρας ταυίης θά ήναι μέγα εύτδχημα δι’αότοόί καί τήν 
’Αφρικήν, διότι ό αύτοκράτωρ των χαίρει μεγάλων ύ- 
πόληψιν εΐς ολα τά πλησιόχωρα μέρη,

FOS ΣΙΑ

ΊΙ ’Ρωβσική αύΐοάραΐορία είναι μίά άπό τάς με*  
γώτας χώρας τοΰ κόσμου, περιλαμδάνοοάα μέγα μέ
ρος τής Ευρώπης καΐ ούχΐ μικρόν μέρος τής ’Ασίας,

*Αλ.λ’ δμωί καθυστερεί πάντων τών Ευρωπαϊκών 
χωρών κατά Ίδν πολιτισμόν, τόν πληθυσμόν καί τά 
μέσα τής συγκοινωνίας, οί δέ κάτοικοί της εΐναι άμα- 
Θέΐς, δειβιδαιμονες, άγροΰώι καί πτωχοί.

Επικρατούσα Θρηίκέία έΐνάι «ή ’ Ορθόδοξος ’Ανα
τολική,» έκτός αύτής δμως δπάρχουσι διάφορα άλλα 
Θρησκεύματα, ώς λ. χ*  τό τών Παπιάτών, τών Μωα
μεθανών, τών Είδωλολαάρών, τών Άποκέχωρι- 
3 μ έ ν ω ν, δπερ εΐναι κλάδος τής έπίΧρατούσης Θρη
σκείας, τό τών’Ιουδαίων και άλλα.

Τό περιεργδτατον πάντων τών Θρησκευμάτων τού
των εΐναι τό τών Δουχομποράτιων. Οί ύπαδοί 
τοΰ Θρησκεύματος τούτου μετά πολλούς και ποικίλους 
διωγμούς άπό μέρους τής έπικρατόύσης έκχλησίας, 
κατώρθωδαν ν’ έναγνωρισθοΰν ώς ιδιαιτέρα ΘρησΧευ 
τική κοινότης, νά κατοικήσουν δέ εΐς τήν Ταυρίδα. Οί 
άνθρωποι ούτοι εΐναι χριστιανοί, άλλά ούτε ίερεΐς έ
χουν, Ούτε έκκλησίας, ούτε εικόνας, άπΟ^ρίπτΰυν δέ 
καί τό βάπτιβμα καί τήν Κοινωνίαν.

Ή λατρεία των δέν περιορίζεται είς ώρισμένόν τό*  
πον καί χρόνον, συνίσταται δ’ είς ψαλμφδίάν, προσέυ*  
χάς, καί άνάγνωσιν τών Γραφών.

Εΐναι έγκρατεΐς, φίλεργοι καί πρφοι τόν χαρακτήρα 
καί τά ήθη, καί άνατρέφουσι τά τέκνα των καλώς καί 
έπιμελώς. Έχουν δέ τά πάντα κοινά· ή μόνη ποινή 

ή επιβαλλόμενη έίς τΰυς παραβαίνοντας τούς νόμους 
τής κοινότητάς Ίων εΐναι ό αποχωρισμός άπ’ αύτής καί 

ή έξορία.
*· ·ΐ·

’ΙΡωαβοχον ανέκδοτον.

‘Ο Βαρώνος Σούδερλανδ είχε Χυνάριαν τι, τό όποιον 
Αικατερίνη ή Μεγάλη δϊηνεκώς έθαόμαζεν. ‘Ο Βαρώ- 
νος δέν ήδύνατο νά πράξή κάλλιον ή νά δωρήδη αύτό 
πρ’ός τήν αόίοκαάτειραν, ήτις καΐ έδέχθη αδτό. Άλλ’ 
αί πολλαί περιποιήσεις και ή τρυφηλότης, μεθ*  ής έζη 
ύπό τήν νέαν αύτοΰ κυρίαν, έγένΟντό αίτια νά φοφήση 
έκ πληθώρας. ‘Η δ’ αύτοχράτειρα, άληθώς λυπη- 
θεΐσα έκ τού συμβεβηκότος τούτου, προσέταξέ τινα τών 
αξιωματικών αύτής λέγουσα, «Ύπαγε,λάβετόν ΣύυΒερ- 
λανο, καί άς άποδαρή, καί ταριχευθή!» Ύπακούων 
είς τήν δεσποΐικήν και αδτόκρατοριχήν ταότην διατα
γήν ό αξιωματικός μετέδη εΐς τήν οικίαν τοΰ Βαρώνου, 
καί μετά προσώπου έκφράζοντος τρόμον έπανέλαβε 
τήν διαταγήν. *0  Βαρώνός ήσθάνθη άληθή τρόμον, 
διότι έγνώριζεν, οτι άν άπεφασίσθη παρ’ αύτής ν’ ά*  
ποδαρή, καί ταριχέυθη, δέν ήδύνατο νά γείνη άναί*  
ρεβις. Μόλον τούτο κατέπειβε τόν αξιωματικόν νά έ- 
πιτρέψη αύτφ. νά ύπάγη αυτός μάλλον εΐς τήν αύτο- 
κράτειραν φέρων μεθ' εαυτού τό δέρμα του, ή νά 
φερθή πρός αύτήν τό δέρμα αύτοΰ τεταριχεομένον· 
δτε δέ άνηγγέλθη, καΐ είσήχθη πρός τήν Αικατερίνην, 
αΰτη ,άκοόσασα τήν γελοίαν άπάτην τθΰ άξιωματικοΰ, 
έκινδΰνεοσε νά λιποθυμήση γελώσα, καί Βιεσχέδασε 
τούς φόβους τοΰ Βαρώνος βεβαιώσασα αυτόν, ότι ή 
διαταγή έκείνη άνεφέρετο είς τόν κυνα, τόν όποιον 
έκάλει Σουδερλανδ, καί ο&χί εΐς αυτόν!

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.

Καΐά .τήν διάρκειαν τών ταραχών έπί τηξ βασι
λείας Καρόλου τοΰ Γ*  βασιλέως τής Αγγλίας, χω
ρική τις κόρη ήλθεν είς Λονδΐνον πρός εδρεσιν ύπηρε- 
σίας τινόΐ έν τι» οΐκογένείφ· άλλά μή εύραΰσα, είσήλ- 
θεν είς τήν υπηρεσίαν ζυθοποιόυ τίνος, ΐνά μεταφέρη ζύ
θον (μπύραν) έκ τοΰ καταστήματος αύτοΰ.’Ο ζυθοποώς 
παρατηρήσας, ότι τό κοράσιον ήτον έύειδές, προ σέλα*  
βεν αύτήν ώς δούληV εΐς τήν οικογένειαν αύτοΰ, καί 
μετ’ ύλίγον ένυμφεύθη αύτήν*  Άλλ’ αύτδς μέν άπέ- 
θανεν, ένφ. αύτή ήτον έτι πολύ νέα, καί έγκατέλειψεν 
αύΐη άπασαν τήν περιουσίαν αύτοΰ. Ή νέα χήρα πα*  

ρήτησε τήν ζυθοποιίαν, καί έπείδή ήτΟν άπειρος περί 
τήν θιαχείρισιν τοιαύτης κολοσσιαίας περιουσίας, έ*  
κάμε πληρεξούσιον αύτής τόν ΐότε μετερχόμενόν τό 
επάγγελμα τού Δικηγόρου κόρ; Χαϋδ, νά διευθέτηση 
τάς ύποθέσεις τοΰ άνδρός αύτής. ‘Ο κ. Χάυ δ, δστις 
μετά ταΰτα ήτο ό μέγας λόρδος Κλάρενδων, εδρών τήν 
περιουσίαν τής νέας χήρας μεγάλη*,  ένυμφεόθη αύ 
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τήν, προϊόν. δέ τοο γάμου τούτο» -ήτο*  μονογενής τις· 
θυγάτηρ, ή-γις έγένετο σύζυγος τοΰ βαβιλέως ’Ιακώβου, 
τοΰ Β'. χαΐ μήτηρ τής Μαρίας και’Αννης τών βασιλιά 
σών τής Αγγλίας’.

llrtMt···

BAANAS.
I .JlR.

Ή όνομασία αΰτη δίδεται άπο τούς κατοίκου? του 
‘Ακρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος είς εϊδός τι Άντε*  
λόπω.ν, τα δποΐον ζη ειΐ τά μέρη εκείνα χαΐ etoi 

πολύ χρήσιμον είς Λυτούς.
Ή Έλανδη είναι τδ, μέγιστο» είδος τών Άντελόπων, 

έςιαοΰται δ|. μέ τον ίππον, κατά τδ ανάστημα χαΐ ζυ- 

πολύ είς μέρη δπου δέν υπάρχει· ούδέ: «ταγών δδατος 
άν χαΐτρεφομένη άπδ ξηρόν χόρτον.

’Εξαιρούμενου τοΰ χρόνου τής- οχείας, καΐ δταν- διώ
κονται, οί άβρενες ζώσι καπά σ’γέλας κεχωρισμένοι 
!τών δηλειών. Τδ είδος τοϋτο τών Άντελόπων είναι 
ίζώα πράα καΐ εΰκόλως έξημεροΰνταμ άλλ’ 3ν και 
μεγάλα, καΐ εύρωστα δέν άντέχουν δμως ώςοί κοινοί 
,βόες καΐ βούβαλοι είς τήν άροτρίασιν τής γής.

Ό άριθμδς τών καθ’ βλην- τήν γήν λαλουμένων 
γλωσσών άναδαίνει είς 8,064, τών πρεσβαυομένων 
§Λ θρησκευμάτων είς χίλια·.

Ό αριθμός τών· άνδρών- καΐ> γυναικών είναι σχεδόν 
ίσος. Τδ τέταρτον, τών άββένων. αποθνήσκει πριν φ.θά-

γιζϊι 150—200 έκάδας, ζή χατά άγέλαςχαΐ άπαντάται 
είς τά σύνορα τής μεγάλης έρημου Κελάρων. "Οταν 
ήναι νέα καί δέν έχει παραφάγει, δυσκόλως κατα- 
φθάνεται διωκωμένη ύπδ χαλοΰ ίππεως*  άλλ’ δταν 
εδρη καλήν βοσκήν, τόσον, ύπερπαχύνεται, ώστε ευκό
λως καταφθάνετε».. Όταν, διώκεται, πάντοτε, οσάκις 
δόναται, τρέχει εναντίον του, άνεμου, διότι οίϊτω δυνα- 
ται νά καταβάλη τδν, ίππον εΐς τύ,τρέξιμον.

Τδ δέρμα της είναι πολύ σκληρόν,, χαΐ μεταχειρί
ζονται αύτδ εις κατασκευήν, Υποδημάτων καί λωρίων." 
τδ δέ κρέας νοστιμώτατον.

Όπως οί λοιποί Άντέλοπες- δέν φαίνεται έχουσα πολ
λήν άνάγκην οδατος· δθεν καΐ δόναται νά ζήση έπΐ άνδρών.

Έ λ ά ν. ϊ η.
σωσι τά έπτά' έτη τής ήλικίας των’- το δ’ ήμισυ, πρδ 
τοΰ δέκατου έβδομου έτους.

Έκχιλίων άνδρών εις μόνον ζή μέχρι τών 100 έ- 
τών, έπί 100 S? μέχρι τών 6'0, καί· έπΐ 500 εΐάμέ- 
χρι τών-80,.

'Ή' γή κατοικεΐται ύπδ 1,200,000,000 κατοίκων, 
κατά πάν δ’ έτος αποθνήσκει τδ έν τρίτον, ήτοι 400 
εκατομμύρια, κατά πάσαν, ήμέραν 1 περίπου έκατομ. 
κατά' πάσαν ώραν 40 περίπου χιλιάδες και χατά παν 
λεπτόν, περίπου έπτά άτομα.

Οί έγγαμοι-ζόΰν περισσότερον τών άγάμωκ» αί δέ’γυ- 
ναικες ΰπερτεροΰσι τούς άνδρας κατά τήν μακροβιότητα 
μέχρι τοΰ 50β.έτους, πέρα δ’αύτοΰ μειονεκτοΰσι τών
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ΐκατ, φ'ρ.
*0 οϊκος τοΰ Kpo&trj έστϊχιζε 24,000,000

οί δ' άγρσί του 61,000,060 »
Ό αύτ'.κράϊωρ Καλιγούλας έπλήρωΛ

?ι’ Ενα δεΐπνον , , , 900,000 »
Ό Σινέκας έλαϊε κληρ ανομίαν . 192,000,000 »
*Ό Νέρων έπλήρωσε St’ ένα τάπειτα, 966,000 * 
Ό Τάπητας ίΰωαεν tie τους φίλους

του δώρα άςίαΐ » » . 652,000 »
Ό βασιλεύς Άΐταλοςδι’ ίν μόνον ,

άγαλμάηον ποιηθέν ύπό τοΰ Άρισΐεί- 
Bov έπλήρωσεν . , , ?50,000 >

ιΟ Καΐσαρ έδωπε οι’ Ενα μόνον , 
μαργαρίτην , * * , 162,000 »

Τό έτήσιον εισόδημα τοΰ Δαρείου ήτο 87,000,000 » 
Τού ’Αλεξάνδρου ή ήμερησία τροφή 

έίτοίχιζεν , , . 12,000 »
Αί φυσιπόίστορικαί έρευναι τοΰ Ά- 

ριίτοτέλους έστοίχισαν , . 6,000,060 »
Ηρώδης ό Αττικός ίϊχε τόσον 

πλούτον, ώστε totfε καθ' έπάστην είς έκαστον πολίτην Άθή- 
ναΐον Εν άιτηρέσικν μέχρι ΐοΰ θανάτου του.

—Μία τών άδελφών τοΰ βασιλέως τής Σουηδίας Εργάζε
ται ώ; Ιεραπόστολος μεταξύ τών ιθαγενών τής Δαπλανδίας

— Ή πρώτη πραξις τοΰ νΰν προέδρου τών ‘Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής μετά τό τέλος τής τελετής τής 
έγπαθιδρύσει»ς αύτοΰ ώς Προέδρου τής μεγάλης Ιάέίνης Δη
μοκρατίας ήτο νά φιλήση τήν μητέρα καί τήν σύζυγόν αύτοΰ, 
έν τφ μέσω τοΰ θαυμασμού καί Ενθουσιασμού τών άνωτά- 
των άρχών τοΰ Κράτους καί ιού άπειρου πλήθους ιών θεα
τών, οϊτινέί ήϊαν παρόντες κατά τήν μεγαλοπρεπή Εκείνην 
τελετήν. Καί διατί τούτο ; Διότι είς μέν τήν μητέρα τοο έ- 
χρεώστει τήν ά.ατρόφήν, ήτις άνήγαγεν αύτόν είΐ τό ανώτα
του άςίωμα τής πατρίδα; τον, είς δέ τήν σύζυγόν τόυ εΰρέ 
σύντροφον πιστήν, τιμίαν καί Ικανήν είς τήν έκτέλέσιν τών 
συζυγικών, μητρικών καί οικιακών αύτής καθηκόντων. Μακά
ρια τά έθνη, άτινα Εχουν άρχοντας εκτιμώντας, ώς πρέπει, 
τούς οικιακούς καί συγγενειακούς δεσμούς.

~ Π ρ ώ ΐ ο ν έπιμελόΰ ΐήν συνείδησίν σου, διότι ί άϊιαλέ
σεις αύτήν, έχασε τό π·ϊν.

—Δε ύ τ ε ρ ον έπιμελόΰ τήν ύγιίαν σου· διότί ή ύγεία εΐναι 
τό όέύτερόν άγαθον, τό όποιον οί θνητοί δυνάμεθα νά άπολαμ- 
θάνωμεν έπί τή; γής καί τό οποίον ούτε οι’ αργυρίου, Ούτε διά 
άλλου ΐινός άγοραζέττι

— Ή π ο ιό τ η ς πράξεώ; τινός άρέμαται άπό τόν σκοπόν, 
διά τόν όπνϊόν γίνεται. ’Κάν £ίώΐι> είς ώωμοζήτην μίαν πεν
τάραν διά νά ψανώ είς τού; άλλους, ΰΐι κάμνω Ελεημοσύνην, 
καί ούχί άπό αγάπην καί συμπάθειαν πρός αύτόν, ή πραξίς 
μου αυτή, άν άαί κατά τό φαινόμενου καλή, δέν έχέι καμμίαν 
αξίαν.

— Βασιλέων καί άνδρών μεγαλοφρόνούντων ίδιον είναι εύ- 
εργετοόντες νά κακολογώνται. (Μάρκος ’Αντώνιος)

— ‘0 συκοφάντης,—λίγΐι ό Μέγαίς Βασίλειος,— βλάπτει 
διά μ I δ ϊ άρεΐς, τόν συκιφαντούμενον, τόν άκούοντα τήν 
συκοφαντίαν καΐ πρό πάντων τόν εαυτόν too.

—■ Συγγραφεύς τις ύπολογίζει, ότι άπ άρχής ¥οϊ κόσμου μέ
χρι σήμέρΌν άπωλέσθηϊαν έκ ιού πολέμου 14 ΐϋλιώΑά άν
θρώπων, 6ήλ. δωοεκάκις περισσότεροί τών ίσοι ζώσιν έπί τής 
γής σήμερον! κάΐ διατί τουΤο; διά νάΐύχάριάτήσωόίτινές τήν 
φιλοδοξίαν, φιλοχρηματίαν, ή άλλο τι ποταπόν πάθοΐ ίων.

— Στέφανος ό βασιλεύς τής Πολωνίας ΐρός τούς παραι- 
νόύνΐας αύτόν νά άναγκάση τίνος τών ύπηάάων του, οί όποιοι 
έπρέσίέΐίον διαφορετικήν άπ’ αύτόν θρησκείαν, νά παραδε
χθούν τήν ίδικήντου, εΐπεν, «Είμαι βασιλεύς τών άνθρώπων, 
καί ούχί ιών συνειδήσεων. Ή Εξουσία ιών συνειδήσεων ανήκει 
είς μόνον τόν θεόν ί>

Ή ύπόσχεόι; έΐνάί ή ράβδος άόΰ χριστιανού· άλλ’ ή πί- 
Stti ή χειρ ή κρατούσα αύτήν.

-ω, ‘Η χάρις είνάι ή ζωή τοΰ χριστιανού, άλλ' ήπ'ίστίς ή 
άσπίς ή ύπερασπίζουσα αύτήν. Ή πίστίς είναι είξ τήν ήωχήν 
ό,τι ό σφιγμός είς τό σώμα καί St’ αύγής πρέπει νά άρίνώ'μεν 
τήν άληθή καΐάστασιν τής υγείας.

’11 άρ^ή xai to τέλθ| ΐών <ιλω'?«

ΪΙόΰ Ληγαίνόον όταν φεύγουν
τά ξηρά άόδ|όδουφύλλα;

Που πηγαίνουν, Κώύ Πηγαίνουν
τά χλωμά τά χαμαιμήλα

είς το πνέϋμα τοΰ βορρά J

Πού πηγαίνουν σκορπισμένα 
ίνκαιρφ τοΰ φθινοπώρου 

χλωμά φύλλα μασημένα 
δίκην βαίνόντ’ ίδοιπόρου *

κίτρινα, ξηρά, χλωμός

Φέΰ τί γίνονάάΐ τά πάντά; 
μετά θάνατον, πού βαίνουν

Αί ψοχαί μας, άί ψυχαί των;
πού θεέ μου, πόΰ πηγαίνουν 
τή*  γής όλης τ’ άγαθά ·

Έχουν 8λ’ άρχην καί τέλος1 
περί πάντων προνοεϊ 

δ θεός, θεός τών όλων, 
καί τήν τάξιν συγκρατεΐ.

Έν Πεφαιεί > . *, Π- Κ. Α,

ΙΕΡϋΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιον πτηνόν ήτο ό πρώτος άγγελίαφόρος;
2. Πού τής Γραφής άπαντάται πατά πρώτον ή λέξιςάράός;
3. Πού πρώτον άναφέρεται ή λέξις ύδωρ;


