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Χυνδρ. έτησ- έν Έλλάθι Λρ. 1. διευθϊνςις ούδένα, πλήν τών τηκτικών
- η , „ <>·». Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερΐς

> * » Εςωτερικω ρ 2, Εν δΰφ ΑΙόλοϋ άριθ. *><F·  τών Παίδων ο ίνευ προπληρωμής.

Hept έφέλξεως.

1. Διπτί τδ πανίον ζαρώνει, άφοΰ βραχή;
2. Διατί έάν βραχη τδ πανί μιας λέμβου, ή λέμ

βο; πλέει ταχύτερου;
3. Διατί τδ χρώμα Εμποδίζει τά ξύλα άπδ τοΰ νά 

μαζεύουν;
■ί. Διατί δέν δυνάμεθα νά στεγνώσω μεν έντελώ; 

Sv προσύψιον διά μόνη; τή; στίψεω;; (στουμπίίματος.)
5. Διατί τό ύδωρ δέν διέρχεται διά ψιλοΰ χοσχί 

νου έζ σύρματος, έάν πρώτον τά σύρματα άλειφθοδν 
μέ πάχο;;

6. Διατί είναι δοσκολώτερον νά, βηκώση τις σανίδια 
έκ του δδατοί παρά ε?; τήν ξηράν ;

7. Διατί μελάνη χυθεΐσα εί; μίαν άχραν βιβλίου 
τινο; έξαπλοοται περισσότερον, παρ’ έάν έχύνετο είς 
τά; άκρα; τών φύλλων χωριστά';

8. Έάν χυθη μελάνη εί; τδ άχρον βιβλίου τινδς, 
πρέπει νά πιέση; τά φύλλα δμοο ή ου ;

9. Διατί δέν ένοΰται τδ έλαιον μέ τδ ΰδωρ ;
10. Διατί τδ ύδωρ κολλφ εί; τήν χεΐρά, ό δί ύδράρ- 

γυρο; όχι ·,

Ερευνάτε τάς Γ’ραφάς.

‘0 Αμαθής είς τήν καλήν 
Σωτήρός του τήν συμβουλήν 

Κωφεύει, 3έν τον μέλει.
Επίμονος Ολιγωρεί, 

Άσυλλογίστως φλυαρεί
Καί λέγει ϊ,τι θέλει.

Όπόταν ϊλθη λ καιρός
Κϊ 6 νους σου ήναι καθαρός 

Ώ ανθρωπ’ ένθυμήσου
Καί σύνελθε, μή δύσπιστης 

Τούς λίγους του συλλογιστείς
Τούς θείους καταπείσου.

Έάν άχόμη βαθμηδόν 
Τήν έσφαλμένην του δΰόν 

Τυφλώς Ακολουθήση, 
Άλλοίμονον μετ’ ού πολύ1 

Ή βλάβη του πόσον πολλή 
'Τπάρχει, θάγνωρίση.

"Αν ίπϊ τέλους δέ φανήί 
Καταφρονών αϊτούς, κάνείς

Δέν θα ίδή ζημίαν
"Οσον σύ, τάλλαν ’Αμελή

"Οστις σύν βήματι θρασεΐ 
Πλανασαι μέ ίκοτίαν.

Ή Επάνοδος τοΐί είαρος.

Τό ίαρ τό γλυκύ έφάνη, 
χαΐρε ώ φύσις θεσπεαία I

Μέ σέ ζωήν αναλαμβάνει 
Κ’ ή τεθλιμμένη μου καροία.

Εις τά πολύστονά μου στήθη
Σχεδόν έσίγησεν ό πόνος 

Σχεδόν ή νάρκη θιελόθη
Τοΰ αιωνίου τοϋ χειμώνας,

Είς άλσος όπου μέ τά βόδα
Κομφ ό νάρκισσος, το ίον, 

ΙΙεριπλανώ μονήρη πόδα 
“Ως τις σκιά τών Ήλυσίων.

Κ’ είς τήν ψυχήν μου αίφνης τόσα 
Γεννώντ*  αισθήματα θυμήρη, 

'0 κόλπος τοϋ Μαιου ίσα 
"Ανθη ευώδη διασπείρει.

Καΐ πάσα αύρα μυροβίλος 
Aloi λέγει ώς φωνή κρυφία, 

«Καϊ θιά σέ βέν εΐναι Αλως 
’Αδύνατος ή ευτυχία.»

Καϊ λησμονώ ίτι έκείνη, 
Ό στέφανος τοΰ ϊαράς μου, 

Ή καλλονή, ή εΰφροσόνη,
Ή Εΰα τής Έδέμ τοΰ κόσμου,

Τών ήμερων καί τών άγρυπνων 
Νυκτών μου ή φροντϊς είς σκότη, 

’Ανήλια φρικτά τόν 3πνον 
Τόν άνεξέγερτον ύπνώττει,

I. ΚΑΡΑΣΟΪΤΣΑΣ.
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Al MOVSAi.

Κατ’ άρχάς αί Μοΰσαι ήσαν τρεις μόνον, Μελέτη, 
Μνήμη καΐ Άοιδή ονομαζόμενα!, ακτίνες, ώς λέγει ό 
Παυσανίας, έλατρεόοντο έν Βοιωτία, έξ άρχαίων ήθη 
χρόνων, καΐ πρώτοι έθυσίασαν είς αδτάς έπΐ τοΰ Ελίκω
ν ο ς οί παωες το υ ’ Λλωέω ς Τ Ω τος καΐ ’ Εφ ιάλτη ς (Παυσ. 
Βοιωτ. κθ\ 1). Αί έννέα δε Μοΰσαι μετά τών διαφό
ρων αύτών ονομάτων εόρ ίσκαν τα ι κατά πρώτον εις τδν 
'Ησίοδον (θεογ. 77), ονομαζόμενα! οΰτω, Κλείω, Εό· 
τέρ>πη, θάλεια, Μελπομένη, Τερψιχόρη, Έρατω, 

5τι θά νικήση αύτάς κατά τήν φδήν, άφήρεσαν αΑ 
τοΰ τήν Οείαν %αιδην καΐ κατέστησαν αύτδν βωβόν, 

Αί Μοΰσαι ήσαν κατ’ άρχάς έπιπνευστικαΐ πηγαΐαι 
νυμφαι, είς τάς όποιας ήσαν άφιερωμέναι πηγαί, άντρα 
και δάση (άλση). ’Ανέκαθεν έλάτρευσεν αύτάς ή φυλή 
τών Θρακών, οίτινες έκ τών χωρών τοΰ Όλυμπου 
και τής Πιερίας κατήλθον είς τδν Έλικώνα τής Βοιω
τίας, δπου αί πηγαί Όχανίππη καΐ 'Ιπποχρ-ηνη ήσαν 
ίεραΐ τών Μουσών. Έκ του Έλικώνος έξηπλώθη ή 
λατρεία αυτών καί εις άλλοος τόπους καΐ βαθμηδόν 
καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα. Διέμενον δμως άσυένως 
είς τά παρά τδν Έλικώνα κείμενα δρη AsiSrflpov καί

Πολύμνια, Ουρανία, Καλλιόπη. ΤΙΙσαν 0έ θυγατέρες 
τοΰ Διάς καΐ τής Μνημοσύνης, διότι αί μαθήσεις, είς 
τάς οποίας άλληγοροΰνται, είναι αποτελέσματα τοΰ 
νοδς καΐ τής μνήμης.

Παρ’ *Ομήριρ εΐναι μόνον θεαΐ της ιρδής, τραγφ 
δοϋσαι έν ’ Ολόμπω είς τά συμπόσια τών θεών, έχά- 
ριζον δέ είς τοΰ; ψάλλοντας τδ ψάλλειν και ένέπνεον είς 
τάς ψυχάς των τήν ΰλην τών σ,σμάτων.1 Εντεύθεν έπε· 
κράτησε τδ έθος νά προσφωνώσιν αΰτάς οί άοιδοΐ 
εΐς τήν άρχήν τών φυμάτων, οίτινες εΐναι υίοΐ καΐ 
φίλοι αυτών. 'Ότε δέ ό θάμυριζ έτόλμησε νά εΐπη 

Παρνασαον, εις τους πόδας του οποίου έγγΰς τών 
Δελφών ήτο ή πηγή Κααταλία. Έκ τών κυριωτέρων 
τόπων της λατρείας αύτών ονομάζονται Πιεριοε-, 
'Ολυμπιάδες, Πιμπληίδες, 'Ελιχωνιάδες, θεσπιάοες, 
Παρνασσίδες, Κασταλίδεζ. Αί Μοΰσαι άπασαι έλα- 
τρεόοντο ώς θεαΐ καΐ έφοροι τών ώραίων τεχνών καΐ 
έπιστημών, καΐ, άπλώς εϊπεΐν, πάσης παιδείας. Μετά 
ταΰτα παρέλαβον καΐ διάφορα προσόντα, καΐ οΰτω; ή 
αέν Καλλιόπη γίνεται θεά τοΰ έπους καθ’ δλους τους 
θαθμοΰς τής άναπτόςεως αύτοϋ*  ή δέ ΙΆτέρπη θεά 
τής λυρικής ποιήσεως, κρατούσα αυλόν*  ή Α/εάπο/ιέ-
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προσέτι έχουσα καΐ χελώνήν έπΐ τής κεφαλής καΐ είς 
τάς χεΐρας πλήκτρον καΐ λύραν κρατούσα, και έπιγρα
φήν φέρουσα τοιαότην· «.Πολύμνια μύ θ ο υ ς.»

υη μούσα τής τραγωδίας, κρατούσα τραγικήν προσω
πίδα είς τήν χειριχ καί φέρουσα κισσόν περί τήν κεφα
λήν ή ’ Ερατώ μούσα τής έρωτικής ποιήσεως καί 
τής μουσικής· ή Πολύμνια μούσα τών ύμνων- ή θά
λεια μούσα τής γλυκυθυμου έπιτοπίου ποιήσεως, δηλ. 
τής κωμωδίας, κρατούσα τήν κωμικήν προσωπίδα, τήν 
ποιμενικήν βάβδον καΐ τδν έκ κισσού στέφανον ή Τερ
ψιχόρη μούσα τοΰ χοροΰ καΐ τής λύρας· ή Κλείω 
μούσα τής ιστορίας, κρατούσα χάρτινον κύλινδρον· ή 
Ουρανία μούσα τής αστρονομίας, κρατούσα σφαίραν.'

Αί Μούσαι πολλάκις εόρίσκονται έν συναφείφ μετά 
τού ’Απόλλωνος, δστις εΐναι καΐ θεδς τής μουσικής 
κάί έφορος τών αοιδών 86 εν λέγεται καί Μουαη^ε- 
της. Διά τοΰτο δέ fxal προσέτι ένεκα τής έπιπνευστι- 
κής αύτών φύσεως εΐναι καΐ μαντικαί θεότητες, συν- 
δεόμεναι πάλαι ποτέ έν Πιερίφ καί μετά τού Διονυσυ. 
Βραδότερον δέ άνεζωπόρησε τήν σχέσιν ταύτην ή 
δραματική ποίησις, ήτις έξαιρέτως έρριζώθη εις τήν 

τού Διονύσου λατρείαν.ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ.
Διόδωρος ό Σικελιώτης λέγει, δτι ή «Μελπομένη ώνο- 

μάστθη άπδ της μελφοίας, διά της δποίας τοδς άκούοντας 
ευφραίνει» ένομίζετο δ’ εδρέτις και έφορος τής τρα- 
γφδίας καΐ απλώς τής μελφδίας. Τήν έζωγράφουν 
δέ σεμνήν καί λαμπρά ένδεδυμένην, εχουσαν έπΐ τής 
κεφαλής στέφανον έκ δάφνης ή έξ άνθέων και κρα
τούσαν εΐς μέν 'τήν μίαν χειρα σκήπτρον, εΐς δέ τήν 
άλλην ξιφίδιον· ένίοτε δέ καΐ διάδημα φέρουσαν έπΐ 
τής κεφαλής καΐ προσωπίδα τραγικήν, καΐ έπιγραφήν 
τοιαότην, ^Μελπομένη τραγτρδίαν.»ΕΡΑΤΩ.

’Απολλώνιος δ 'Ρόδιος, διηγούμενος τά κατά Ίά- 
σονα καΐ Μήδειαν, τήν Ερατώ έπικαλεΐται ίν τή Αρχή 
τοΰ τρίτοι» βιβλίου. Τήν έζωγράφουν δέ νέαν κεχα- 
ριτωμένην, καθημένην καΐ έχουσαν έπΐ μέν τής κε
φαλής στέφανον έκ ρόδων καΐ μυρσίνης, εΐς δέ τάς 
χεΐρας λύραν καΐ τόξον, Εύρέθη προσέτι έζωγραφη- 
μένη καί κιθάραν καί πλήκτρον κρατούσα· έπΐ δέ νο
μισμάτων εύρέθη έχουσα φόρεμα μακρδν καΐ τήν κό
μην απλεκτον καΐ κυματιζομένην κάι τδ στόμα ανοι
κτόν ώς τραγφδοΰσα, καΐ έπιγραφή ύπ’ αύτήν άνα- 
γινωσκομένη, ν’ Ερατώ ψάλτρια.·»ΠΟΛΥΜΝΙΑ
Αδτη κατά τινας μέν έφεύρε τους ύμνους, κατ’ άλλους 
δέ τήν γεωμετρίαν, ιστορίαν καΐ γραμματικήν. Έζω- 
γραφεΐτο'δέ έχουσα έπΐ τής κεφαλής ςέφανον έκ μαρ
γαριτών καΐ λευκοφορούσα, κρατούσα εΐς τάς χεΐρας 
λύραν καΐ άνω εΐς τόν ούρανδν βλέπουσα. Εύρέθη

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ.
0 ιδιότροπος δέν κρατεί τάς ιδέας αύτοϋ, άλλά 

κρατείται ΰπ’αύτών, διότι δταν άπαξ κυριευθή όπό τίνος 
απάτης, αύτη εΐναι ώς τό δαιμόνιου, το όποιον δέν έ- 
ξέρχεται είμήμέ πολλήν προσευχήν καί νητείαν. ‘Ο,τι- 
δήποτε συλλαβή, ώς δ μεθυσμένος, ουδέποτε έγκατα- 
λείπει αύτδ, καίτοι σύρει αύτδν ταχΰτερον πρδς τδν 
βυθόν.

Η άμαθεια αύτοϋ εΐναι τραχεία άάΐ απρόσιτος, 
άπόρθητος ύπό τε της τέχνης καΐ τής φύσεως, καΐ θέ
λει άντέχει μέχρι θανάτου, άν καί ούδέν άλλο ή χώ
ματα έχει νά ύπερασπισθή. Εΐναι μέλαινα ώς ή πίσ
σα, καί έπικολλάτάι έπΐ παν πράγμα, εδθύς άφοΰ έγγί- 
Εη αύτό. Τδ κρανίον αΰτοΰ εΐναι τοσοΰτον παχύ, ώςε 
εΐναι ίκανή άπόδειξις τής έλλείψεως κρίσεως, καΐ ού- 
δέποτε διαρρήγνυται είμή κατά τδ αντίθετον μέρος έ- 
κείνου, είς τδ οποίον έγένετο ή έντόπωσις. 'Όσφ έπι- 
πολαιότεραι καί Ασυνεπέστερα! εΐναι αί γνώμαί του, 
τόσον σφιγκτότερα κρατεί αύτάς, άλλως ήθελον κα- 
ταπέσει άφ*  έαυτών, διότι at ψευδείς γνώμαι πρέπει 
νά κρατώνται μέ περισσοτέραν Ακρίβειαν καΐ βεβαιό
τητα ή αί Αληθείς, άλλως εΐναι πιθανόν, δτι θέλουσι 
προδώσει τούς κυρίους των, πριν ή ούτοι έννοήσουν 
ΐοΰτο. Ό ιδιότροπος άγάλλετεται μάλλον νά διαφέρη 
τών άλλων εΐς πράγματα, άτινα εΐναι Αδιάφορα, α
διάφορων κατά πόσον μάταια ή κενά εΐναι ταΰτα, είς 
τήν άσθενή του κρισιν εΐναι μεγάλης σημασίας, δθεν 
καΐ ήθελε προτιμήσει νά ύποφέρη μαρτυριον μάλλον 
παρά ν’ άποχωρισθή καΐ τής έλαχίστης ιδέας του, 
διότι εΐναι -αδύνατον νά βάψη τήν μέλαιναν αύτοϋ ά» 
μάθειαν εΐς άνοικτότερόν τι χρώμα, ’Απεφάσισε νά 
μή έννοή τά ίδικά του ή αυτός. Αί Αστειότητες αυ
τού εΐναι δμοιαι μέ τδν σάκκον, δστις κατά τήν πα
ροιμίαν, δένεται κάλλιον, όταν ήναι κενός, ή πλήρης. 
Αί γνώμαι αύτοϋ εΐναι ώς τά έπί τών βράχων φυό
μενα φυτά, τά όποια προσκολλώνται στερεώς άν 
καΐ δέν έχουν βαθείας βίζας. Ή κρίσις του είναι έ- 
σκληρυμμένη ώς τήν καρδίαν τοΰ Φαραώ, ώστε ού
δέν έπιχείρημα, δσον ισχυρόν καΐ σαφές καί άν ήναι, 
δύναται νά πείση αυτήν, (Μέντωρ.)

— Κατά τούς όπολογωμούς ίεραποστώου τινύς έν Κίνα, οί 
κάτοικοι τοϋ Εκτεταμένου Εκείνου Κράτους οαπανώσιν είς 
τήν λατρείαν τών προγόνων των, περί τά 300 Εκατομμύρια 
φράγκων κατ’ Ετος!

ι
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Τό Έβραϊτόν xrfi όνομα είναι Τ α δμ ό ρ ή θ α δ μ ό ρ, καί 
δπως τό ‘Ελληνικόν σημαίνει, π ό λ ι ς Φ ο ι ν ί κ ω ν. Έβεμε- 
λΐωΟη 04 ή έμεγεύύνίίη ύπϋ τοΰ Σολομώντος (Β'. Βασιλέων 
®· 18—Β'. Χρονικών ή. 4.} ‘Η πόλις αΰτη ϊκειτο εΐς τινα 
ώρα (αν καί Χαρποφόρον όασιν είς τήν καρδίαν τήί Συρ ιαχής 
έρήμου, ποτίζομε νη ύπό διαφόρων μικρών fνάνων,

Τήν πόλιν ταύτην ούτε ό Ξενοφών Αναφέρει, ούτε τις τών 
περί τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον, πρώτη δέ μνεία αύτής γίνεται 
είς τήν ιστορίαν υπό τοΰ Αππιανοΰ, φαίνεται δ’ δτι ήτο πόλις 
Ανεξάρτητος κειμένη είς τά Παρβιαχά μεβόρια. 

νάγκασεν αύτήν νά κλεισθγϊ έντός τών τειχών' τής Παλμύρας· 
μετά 8έ γενναίαν Αντίστασιν, ή μέν Ζηνοβία ζητήσασα νά 
διασωβή διά τής φυγής συνελήφβη αιχμάλωτος, ή δέ πόλις 
παρεδόβη, άλλά δέν διηρπάγη.

Πριν δμως δ αύτοκράτωρ φβάση είς τόν 'Ελλήσποντον ή 
Ιίαλμύρα έπανεστάτησε καί χατέσφαξε τήν έν ίότή άφεβεΐσαν 
ρωμαϊκήν φρουράν. Τούτο έξώργισε τδν Αύρηλιανόν, οστις 
ίπανακάμψας ίξεπόρβησεν αύτήν χαί έπέρασεν λνστόματιμα- 
/αίρας τούς κατοίκους της άνευ Βιακρίσεως γένους ή ήλικίας. 
Έχτοτε ή πόλις κατά μικρόν παρήκμασε καί έπί τέλους έντελώς 
ϊγκατελείφβη.

Ή προκειμένη είκών παριστα τά λείψανα τών περιφημοτέ-

1 Ερείπια τού ναού τοϋ Ήλίου έν Παλμύρφ.
Ή Παλμύρα Απέκτησε την δόξαν της έπί τής βασιλείας 

Ζηνοβίας τής συζύγου τοΰ Όοαινάβου, Σαρακηνοϋ τίνος ήγε- 
μόνος, δστις διά τήν ανδρείαν του κατά τών Περσών έλαβε 
παρά τοϋ αύτοκράτορος Γαλλιηνοΰ τόν τίτλον βΑύγουστος,» 
καί άνεγνωρίσίίη ώς συνέταιρος τής αύτοκρατορίας.

Μετά τήν δολοφονίαν αύτοΰ ή σύζυγός του Ζηνοβία άνέίη τόν 
θρόνον, καί λαβνΰσα τόν τίτλον «Βασίλισσα τής ’Ανατολής- 
έξέτεινε τό βασίλειόν της ού μόνον είς τήν Συρίαν καί Μέσο 
ποταμίαν άλλά καί μέχρι τής Αίγυπτου καί άπωτέρω αύτής. Είχε 
δότην άξίωσιν 5τι κατήγετο άπό τους Πτολεμαίου;· Τά φιλό
δοξα σχέδια τής Ζηνοβίας κατέστρεψεν δ αΰτοκράτωρ Αύ- 
ρηλιανός έκστρατεύσας κατ’αύτής έπϊ κεφαλής μεγάλου στρα
τού, καϊ νικήσας αύτήν είς δύο έκ τοΰ σύστασην μάχας, ή- 

οων κτιρίων τής Παλμύρας, περί τών όποιων θίλομεν πραγ- 
ματευβήέκτενέστερον είς τόν« Αςέρα τής ’Ανατολής» ότε κατά 
:σεφάν φβάσωμεν είς τά^περί Παλμύρας. Τό κυριώτερον μεταξύ 
τών κτιρίων φαίνεται οτι ήτο ό ναός τοΰ ‘Ηλίου, τοΰ’ όποιου 
αί στήλαι, ώς φαίνονται έν τ^" είκόνι; ήσαν Κορινθιακού 
ψυβμοΰ..

ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΥAITBAISTHS.

Ό ’Απόστολος "Ιωάννης ήτο υίός του Ζείεϊαίου, Αλιεύς τΰ 
επάγγελμα, ώς φαίνεται δϊ έγκατεστάΒη έν Ιερουσαλήμ· άφοΰ 
άνέφη 4 Χριςας καϊ παρέλαβεν είς τήν οικίαν του τήν μητέρα 
:τοΰ Χρίστον- ήτο δέ 6 Αγαπητός μα&ητής τού Κυρίου.
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Μετά τήν άνάστασι-ι τοϋ Χριβταϋ ϊιέμενεν έν Ιερουσα- 

λήμ, περί 6έ τό β5 Ετος· μ. X. εΰρίσκομεν αύτόν είς 
Έφισον, Επουείργάζετο κηρόττων τό Ευαγγέλια ν, Ενεκα τοΰ 
όποίου, ώς δ Βιος λέγει εΐς τήν Άποκάλυψίν του, ίξωρίσβη 
ύπδ τών 'Ρωμαίων είς τήν νήσον Πάτμον, οπού όιίμεινεν 
ίκΰνά Ετη. Απαλλαγείς τής ίξορέας έγκατεστάθη ώί φαίνεται 

ίξεΐχς προσέτι κατά τήν ταπεινοφροσύνην, τήν πρφίτητα καί 
τόν υψηλόν βαβρόν πνευματικότητας. Τοσοΰτον δέ ή τοΰ Χρί
στου αγάπη ήτο ίρριζωμένη ίν τή καροίφ του ώστε Εκατον
τούτης &ν καί μή ουνάμενος νά περιπατή % νάίμιλή έφί- 
ρετο έπι καθίσματος είς τήν ίκκλησίαν, καί έπανελάμβανε τήν 
φράσιν, «Τεκνία, Αγαπάτε «λλήλους.ιι

'Ιωάννης 4 Είιαγγελιστής γραφών τό Εύαγγέλιίν γηψ

ί*  τών Επιστολών του. παρά τήν “Εφεσον, Επου ϊξησε τό υπό
λοιπον τής ζωής του καί Απίθανε φυσικόν θάνατον ίν γήρατι 
βαθεΐ, ΰπερεκατοντούτης.

Έκ τών συγγραμμάτων τουκρίνοντες βλέπομεν Ετι ΐ άγιος 
Ιωάννης ήτο φρονίμου, συμπαθούς καί τρυφερού χαρακτήρας, 
άν καίίνίοτε ίν τιμ ζήλφ του Εδειξε σημεία μεγάλης όργής·

Ό ’Ιωάννης έγραψε τό Εόαγγέλων τό οποίον φέρει τό όνο
μά του, τρεις καθολικάς έπιστολάς καί τήν Άποκάλυψιν. Δια- 
πρίνειαι δέ τών άλλων Ιερών συγγραφέων διά τό γλυκύ, ΰψη- 
λόν καί τρυφερόν του ΰφος καί τάς νέας πνευματικός οώα- 
σκαλίας τάς όποίας Αποκαλύπτει.
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ΠΟΣΑΚΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΤΡΩΓΗ1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Τά ζώα ζοΰν διά νά τρώγουν, 6 άνθρωπος όμως 
πρέπει νά τρώγη διά νά ζή· τούτου ενεκεν καί ώρας 
προσδιωρισμένας πασαν ήμέραν έχει πρδς τδ τρώ- 
γειν. Αί ώραι αυται είναι διάφοροι είς τά διάφορα έθνη*  
άλλά χαΐ μεταξύ τών ανθρώπων Εκάστης κοινωνίας ύ. 
παρχει διαφορά τών ωρών τούτων άναλόγως της κρά. 
σεως, τοΰ Επαγγέλματος, χλπ.

Έπί Όμηροι» ύπήρχον κατά τήν γνώμην πολλών 
τέσσαρες Εποχαΐ καθ’ Εκάστην του τρώγειν. Τδ δρι*  
στον, δ δεΐπνος, τδ δσπέρισμα, xai δ δόρπος.

Τδ άριστον Εγίνετο τδ πρωί, τδ ύποΐον μετά ταϋτα 
ώνομάσθη Άκρατισμός*  διότι συνίβτατο ώς Επί 
τδ πλεΐστον Εξ άρτου Εμβαπτομένου Εντός otva*  άλλοι δέ 
Ετρωγον άρτον μέ Ελαίας, μέλικτλ. Τδν άκρατισμδν 
τοϋτον ώνόμαζον και διανηστισμδν, δηλ. τδ ήμέτερον 
π ρ ό γ ε υ μ«,

10 δειπνος έγίνετο τήν Μεσημβρίαν, δστις μετά ταϋτα 
ώνομα'σθη ά ρ ι σ τ ο ν ή Δ ό ρ π η σ τ ο ς, (Γεΰμα.)

Τδ έσπέρισμα, Εκαλείτο και καί Δειλινόν*  (Όδ. ρ'. 
899).

Ό Δόρπος Εκαλείτο καί Επιδορπίς, χαί με? Επειτα 
δεΐπνος.

Τά τέσσαρα ταϋτα φαγητά παρά τοΐς μεταγενεστέ- 
ροις καί μέχρι τοΰδε φέρουσι τά Εξής όνόματα, Πρό
γευμα, Γεΰμα, ή "Αριστον, Δειλινδν, καί Δεΐπνος. ’Αλ
λά ταϋτα καί τδ πάλαι, ώς καΐ ήδη, δέν Επρατταν 
όλοι.

Έπί ‘Ομήρου έν καιρού πολέμου κατά δυο μόνον 
Εποχάς τής ήμερας έτρωγαν. Τδν τότε Δεΐπνον κα- 
λοόμενον, δστις έγίνετο πρδ της μάχης, καί τδν Δόρ- 
πον, γινόμενον μετά τήν μάχην.

Έπί δέ της άκμαζουσης Ελλάδος συνήθως έτρω
γαν δις μόνον τής ή μέρας τδ Γεϋμα, καΐ τδν δεΐπνον· 
Τδ γεΰμα εκαμνον πλήρες καΐ Εν τελές, διδ καί τδ ώ° 
νόμαζον "Αριστον τδ δε Εσπέρας έτρωγαν όλίγον. Πα
ρά τοΐς'Ρωμαιδις βμωςδπήρχε τδ άντίστροφον*  τδδα- 
ψιλώτερον φαγητδν έγίνετο τδ Εσπέρας· ώΐ ύγιεινδν δέ 

■ έθεωρεΐτο και τότε τδ νά μή τρώγη τις κατακόρως δΐς 
τής ήμέρας, ώς τοΰτο καί δ Κικέρων λέγει· αδέν εΐ
ναι αγαπητόν δις της ήμέρας νά χορταίνη τις.»

Ανεξαρτήτως πάσης έξεως κατά διάφορα έθνη δπδ 
φυσιολογικήν εποψιν Εξεταζόμενα τά τής Εποχής τοίϊ 
φαγητού, πρέπει νά γίνηται τοΰτο άναλόγως τών Εκ- 
τεθέντων ώς πρδς τδ Επάγγελμα, τήν ήλικίαν, κλπ. Οί 
μέν Εργατικοί νά τρώγωσι τρΐς τής ήμέρας, τδ πρό
γευμα, τδ γεΰμα, καΐ τδ Εσπέρας. Τδ πρόγευμα νά 
ήναι μέτριου, τδ γεΰμα περισσότερον, καί τδ Εσπέρας, 
ό δεΐπνος πλήρης.

Οί διάγοντες βίον ήσυχώτερύν, καί ααθεάτηκότα, 
καί μάλιστα οί νοερώς Εργαζόμενοι άρκέΐ δις μόνον νά 
τρώγουν, τδ γεΰμα καί τδ Εσπέρας: τδ πρωί νά πίνυν 
καφέν, δστις διεγείρει τάς πνεύμαΊικάς δυνάμεις*  
τδ δέ γεύμα νά τρώγουν δαψιλώτερον, δπερ καΐ οί 
αρχαίοι "Ελληνες Επραττον· τδ δ’ Εσπέρας,ό δεΐπνος νά 
ήναι άπλοόστερος, καΐ Εξ όλιγωτέρων φαγητών*  ΐνα ή 
χώνευσις γίνηται τακτικωτέρα, και ό ύπνος Ελαφρότε
ρος. "Αλλοι δμως, Εν οΐς ό ‘Ιπποκράτης καί ό Γα
ληνές, θέλουν τδ άφθονώτερον φαγητδν νά γίνεται 
τδ Εσπέρας. Τινές δέ θέλουν νά γίνεται τετράκις τής 
ήμέρας*  φυσιόλογικώς δέ κρίνων τις εύρίσκει, δτι 
Επειδή κατά μέσον δρον ή χώνεοσις γίνεται είς διά
στημα Εξ ώρών, άρμοδιώΐερον εΐναι καΐ τδ φαγητδν 
κατά Εξ ώρας νά γίνεται· καΐ τδ μεν πρωί νά εΐναι δλί- 
γον ή μόνον ποτόν τι*  διότι τδ πρωί δ στόμαχος Ενεκα 
τοΰ δπνου τής νυκτδς εΐναι χαλαρωμένος, καί δέν δυ- 
ναται νά υποφέρη πολό*  οΰτω οί νοερώς Εργαζόμενοι, 
Εάν φάγουν 'τδ πρωί, αισθάνονται κακουχίαν τινά καΐ 
συγχϋσιν εΐς τάςνοεράς δυνάμεις, Τήν μεσημβρίαν τδ 
αριστον, καΐ τδ Εσπέρας, δ δεΐπνος.

ActsEct. Είς μαυροπίνακα αιθούσης τινός ένός 
τών Πανεπιστημίων τής 'Αμερικής, είς τήν ίποιαν αυνιίθιζε 
νά παραδώη δ καθηγητής τής Ιστορίας, μαθητής τις έγραψε 
διά κιμωλίας μέ μεγάλα γράμματα *Ό  καθηγητής μ«ί εΐναι 
όνος.·

Ό καθηγητής είσελθών είς τήν αίθουσαν καί ίδών τήν έπί 
του μαυροπίνακας γραφήν, ίλαβε τήν κιμωλίαν καί χωρίς νά 
ταραχθή, ούθέ νά εϊπη λόγον, μετίβάλε τήν κατάληξιν τής 
τελευταίας λέξεως είς ηλάτης- καΐ ίκάθισε πρόί άποστό- 
μωσιν καΐ Εντροπήν του γράψαντοςΐ

Ο ΑΤΤΙΛΑΣ.
α

Οί μικροί άναγνώσται έχουν Ενώπιον των την ει
κόνα Ενός τών διασημοτάτων, άλλά καΐ σκληρότατων 
δορικτητόρων του κόσμου— τοΰ ’Αττίλα, δστις Ε- 
κάλει Εαυτόν τήν μάςιγα τοϋ θεοΰ. 'Ο Ατ
τίλας ήτο θύννος τήν καταγωγήν, οί δέ Οδννοι ήσαν φυ
λή Μογγολική, Επέδραμον δε τδ Ρωμαϊκόν Κράτος κα
τά τάς άρχάς τοΰ Soo μ. X. αίώνος, ύπδ τήν αρχη
γίαν τοΰ Βδέλα, άδελφοΰ τοΰ ’Αττίλα· τοότου δέ φο- 
νευθέντος, διεδέχθη αΰτδν ό ’Αττίλας*  Εχων δέ ύπδ 
τάς διαταγάς αύτοΰ 700,000 βαρβάρων Ελεηλάτησε 
τάς άνατολικάς Επαρχίας τοΰ Βυζαντινού Κράτους, κα
τέστησε φόρου υποτελείς τήν Γερμανίαν καΐ ύπεχρέω- 
σε τους αύτοκράτορος της τε ’Ανατολής καΐ Δυσεως 
νά τω πληρώνωσι φόρον.
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‘Ο ’Αττίλας ιστορείται ώς τέρας της φΰσεως· τδ 

πρόσωπΰν του ήτο δμοιον μέ τδ τών σημερινών Καλ- 
μοόκων, χονδροειδές καί άγριον, ή κεφαλή δγκώδης, 
ή μορφή ήλιοκαής, ή ρις σιμή, τδ σώμα βράχο και 
τετράγωνον καί τδ 'βλέμμα θηριώδες καί άγριον.

Είχε ξίφος, δπερ έκήρυττεν, δτι έδόθη είς αδτδν 
παρά τίνος ποιμένας, δστις τδ εύρε τεθαμμένον έν
τη γη καί ήτο τδ ξίφος 
τοίϊ Θεοΰ Άρεος, παρέ- 
χον είς αύτδν τδ δικαίω
μα τοϋ νά άρχη έφ’ όλης 
της γης!

*Ητο βμως άπλουςτά 
ήθη, ούτε τήν άπλήν έν- 
δυμασίαν τοϋ έθνους του 
ήλλαξεν, οΰτε τήν άπλήν 
τροφήν άλλ’ έφόλαττεν 
άμφότερα καί δταν ακό
μη παρηκολουθεΐτο όπδ 
μεγιστάνων λαμπρώς έν- 
δεδυμένών και παρέθετε 
δι’ άλλους πλουσιοπάρα
χόν τράπεζαν κατφκει 
δέ εΐς οικίαν ξυλίνην, 
καί είς τήν τράπεζαν του 
μετεχειρίζετο μόνον ξύ
λινα σκεύη, έτρέφετο δε 
μέ μόνον κρέας, άφίνων 
τδν άρτον είς τους γε
ωργούς 1

Άφοϋ ήρήμωσε τήν 
Μακεδονίαν καί εβδομη
κοστά άλλας πόλεις έφθα- 
σε μέχρι τών πυλών τής 
Κωνσταντινουπόλεως, νι- 
κήσας δέ τδν Αύτοκρά- 
τορα Θεοδόσιον τδν Β’ 
τδν ήνάγκασε νά κλείση 
μετ’ αύτοΰ ειρήνην μέ υ
ποταγήν καί δώρα. "Επει
τα έπέδραμε τήν Γαλλίαν 
και έφθασε μέχρι τών 
πυλών τής Αυρηλίας· άλ- Ό ’Αττίλας.

λά διωχθϊίς έντεΰθεν έπορευθη είς τάς πεδιάδας 
τοΰ Σαλών, οπού συνάψας μάχην μέ τδν στρατάρχην 
Άέτιον ένικήθη καί ήναγκάσθη νά άναδιοργανώση 

τδν στρατόν του.'Η μάχη αυτή έγένετοτδ 451 μ.Χ. 
καί κατ’ αύτήν Ιστορείται δτι έπεσαν περί τάς 150,000 
άνδρες έξ άμφοτερων τών μερών !

Τήν έπομένην άνοιξιν 6 Αττίλας είσεβαλέν είς τήν 
’Ιταλίαν όπερβάς τάς * Αλπεις κατά τδ παράδειγμα 
τοϋ Καρχηδονίοο στρατηγού Αννίβα καΐ καθυ
πόταξε διαφόρους πόλεις αδτής, λαφυραγωγών, έρη- 
μώνων καί καίων παν τδ προστοχδν, κατασφάζω ν δέ 
ανηλεώς άνδρας, γυναίκας, γέροντας καΐ παιδία. Ή 
έπιδρομή καί ή θηριωδία τοϋ Αττίλα ήνάγκαίε τοδς

κάτοικες τής Λομβαρδίας 
νά κατασκευάσουν παρα
πήγματα έπί τών άβαθών 
όδάτων του απέναντι κόλ
που, θέσαντες οΰτω τά 
θεμέλια τής μετέπειτα 
ένδοξου καί ίσχυρας πό- 
λεως τής Βενετίας.

Τελευταίον διά τών 
προσπαθειών του ’ Αετίοϋ 
δ ’ Αττίλας συγκατετέθη 
νά κλείση ειρήνην έπί τφ 
δρω νά εγκατάλειψη τήν 
Ιταλίαν, άλλά νά τφ δο- 
θή ώς σύζυγος ή αδελ
φή τοΰ αύτοκράτορος ' 0- 
νωρία.

Τής συνθήκης ταύτης 
υπόγραφε ίσης, ό Αττί
λας έπανέκαμψεν είς τά 
κατά τδν Δούναβιν κτή
ματά του, άναμένων τήν 
'Ονωρίαν άλλ’ έν τφ με
ταξύ έρασθείς ώραίαςτι- 
νδς αιχμαλώτου, Ίλδικ«ς 
καλούμενης, έλαβεν αύ
τήν· άλλά την ’έπιοΰσαν 
τών μετ’ αύτης γάμων 
του εύρέθη νεκρδς βου- 
τημένος έν τφ αίματί τυ,

Τοιουτον τέλος εσχε 
τδ φόβητρον τοΰτο τής 
Εύρώπης τδ 483 μ. X. 
κατά τδ 45ον έτος τής 
βασιλείας του, καί τδ 
μέν άπεραντον αύτοΰ

Κράτος διελύθη, ή δέ φυλή αύτοΰ άποκατεστάθη έν 
Εύρώπη, καί έξ αύτης κατάγεται τδ γενναΐον έθνος 
τών Ούγγρων,

— Ή πονηριά είναι ποώτης τοΰ νοΐς, καΐ έλάττωμα τοΰ 
χαρακτήρος.
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Λ.νβχδοτ'χ ψιττακών.

Κύριός τι; εΐχε ψιττακόν, όνδματι Πώλ, δστις άπεμιμεϊτο 
τψ φωνήν τών παιδίων, τούς γέλωτας ώς καΐ τάς κραυγά; 
των. Άφοΰ δέ ϊκαμνεν ίσην καί έκεΐνα μέ τάς φωνάς τα- 
ραχί)ν έφώνχζε, «λτό κρεδδάτι, στο κρεβίάτι, στό κρεβάτι 
άτακτα παιδία! Στό κρεόδάτι, σας λέγω, καΐ άφετέ μας ήσύ- 
χους!»

Ό αύτός ψιττακοί πολλάκις ήρχετο είς έριδας μέ τόν 
μικρόν υιόν τοΰ κυρίου του Ιάκωβον, ίστις δέν άγαποϋσε 
πολύ τό οχολεΐον· κατά πάσαν δέ πρωίαν εύθύς μετά τό 
πρόγευμα ί Πώλ έφώναζεν, α’Ιάκωβε, καιρός διά τό σχο
λείου, καιρός νά πγς, τεμπέλη, μ’ άκούεις;»

Ήμέραν τινά έπειδή ί κύριός ταυ εώήλθεν είς τήν τρα
πεζαρίαν, δπιυ συνήθως έμενεν ό Πώλ, χωρίς κατά τό σύ- 
νηθες νά τφ είπη κολακευτικές τινας λέξεις, ό Πώλ έφώνα- 
ξε «ποιος είσαι;» Έπειδή δέ ό κύριος εΐπεν, «είμαι ό θόμ, 
θόμ,» το'τε ό Ψιττακός άλλάξαςτήν φωνήν του «Έτσι, ί!» 
εΐπε μί άπορίαν.

’Ενίοτε έτδποθέτουν τό κλωόίον του είς τόν έξώστην καί 
τότε ήρχιζε νά φωνάζη δυνατά, «Άμαξα,! άμαξα! Έλα 
έδώ !» οί δέ ίκεΐ ΐστάμενοι άμαξηλάται ήπατήθησαν πολλά
κις καί ξτρεχον κυττάζοντες τριγύρω νά Κωυι ποιος τούς 
έκάλεσε!

— Κινέζων 5οζαβίιχ περί
Οί Κινέζοι πιςτεύουν, δτι ό άνθρωπος Εχει τρεις ψυχάς*  τού
των μία μένει έν τώ οίκιρ τοΰ Ονήσκοντος, άλλη μεταβαίνει 
είς τόν τάφον καί μένει μετά τοΰ σώματος, καί διά τοΰτο 
προσφέρουν έπί τών τάφων διάφορα φαγητά πρός τροφήν 
τοϋ τεθνεώτος· ή τρίτη άπίρχεται κάπου, άλλ’ ούδέ αύτοί 
γνωρίζουν ποΰΐ

— Είς τινα μέρη τής Σουρινάμ (τής 'Ολλανδικής Γουι
νέας) οί κάτοικοι προσκυνοϋσι τούς μύρμηκας.

— Φυ«κά περίεργοι έν ζ$ νήσω tifc 
Ίχβαξ. Μεταξύ τών δρέων τής ’[άδας όπ άρχει ίρος κα
λού μενον Τάγκερ, 7—8,000 ποδών τό ύψος-εχει ΐέ κρα
τήρα έσδεσμένου τινός 'Ηφαιστείου, άλλ*  ούχΐ έπί τής κορυφής, 
ώς τοΰτο συμβαίνει είς άλλα μέρη τής γής, άλλ’ είς θέσιν 
1000 περίπου πόδας κάτωθι τής ύψίστης κορυφής· συνίστα- 
ται δ’δ κρατήρ έκ κυκλοτερούς τίνος άνοίγματος, περικυκλωμέ
νου πανταχόθεν ύπό σειράς λόφων διαφόρου ύψους· είναι δέ 
ό μέγιστος πιθϊνόν κρατήρ ίν τφ κόσμφ. Ό πυθμήν αύτοΰ 
άποτελεΐται έκ κοιλάδος κεκαλυμμένης ύπό άμμου, καί ύπό 
τών έντοπίων καλουμΐνης «άμμώδους θαλάσσης·» έχει δέ ή 
κοιλάς αυτή διάμετρον τεσσάρων μιλίων. Εντός τής κοιλά
δας ταύτης εύρίσκονται οΐ κώνοι διαφόρων ήφαιστείων, δ κυ- 
ριώτερος τών όποιων είναι δ Βράμαν, δστίς Εχει ΰψος 600 
περίπου ποδών, μέ άνοιγμα έπί τής κορυφής, 600 περίπου 
ποδών βαθύ. Είς τον πυθμένα δ’ αύτοΰ ύπάρχει βευστόν τι 
πρασινωπήν, έξ οΰ άνίρχεται καπνός πνιγηρός,

"Ετερον περίεργον φυσικόν φαινίμενον είναι ή λεγομένη 
«δηλητηριώδης κοιλάς* a εΐναι δ’ αυτή έαδεσμένσς κρατήρ ή- 
φαιστείου, έξ ού άναϊύει άνθρακικΰν όξύ, δπερ θανατώνει παν 
έμψυχον, δπερ ήθελεν είσέλθει είς αύτόν τούτου Ενεκα εΐναι 
έστρωμένον μέ ίίτα λεόντων, τίγρεων, δορκάδων, πτηνών καΐ 
ακόμη άνθρώπων.

— Καθηγητής τις· ευρών Επί τής Εδρας του τεμάχιον χάρ
του μέ τήν λέςιν Τσα κ ά λ ι, «Κύριοι, εΐπεν είς τούς μαθητάς 
τής τάξε ως, κάποιος άπδ σάς άφήκεν επί τής Εδρας μου τό 
έπισκεπτήριόν του I»

Ταχύτης τοΰ ανθρωπίνου βφυγμιοΰ.

Είς τά νεογέννητα βρέφη 130—140 κατά πάν λεπτόν 
κατά τά πρώτα έτη τής ήλικίας 1Ι>3—130 » » »

» » δεύτερα » » » 100—105 » » »
■ » τρίτα β » * 05—103 ο !> »
’Από τοΰ 7—14 έτους » 80 — 90 » » ®

» · 14—21 » * 75 — 85 » » ’
» »2ί—60 β » 60 — 75 » » »

Κατά τήν γεροντικήν ήλικίαν 75 — 80 β » ί
Είς όξείας φλεγμσνάς 0 σφυγμός δόναται νά άνίλθη μέχρι 
τών 100, 120 καΐ 150 είς τούς ήλικιωμένους, είς δέ τά παι
δία πολλάκις δέν δόναται νά μετρηθή. Είναι δέ ταχύτερος τήν 
πρωίαν παρά τήν έσπέραν, βραδύτερος έν τφ 3πνφ ή δταν δ 
άνθρωπός ήναι έξυπνος.

Είς τάς γυναίκας ύπερέχει τοΰ τοΰ άνδρός κατά 10, εΐναι 
δέ άργότιρος εις τάς υψηλός παρά είς τάς μικρόσωμους.

— Ό διάσημος ’Αμερικανός φιλόσοφος Φραγκλΐνος ίδών 
ποτέ έκ τοΰ παραθύρου τοΰ γραφείου του ξυλουργόν, έργαζόμε-. ; 
νον εϊ; τινα άπέναντι οικίαν, πάντοτε εύχαριν, φιλόφρονα καΐ 
περιποιητικόν ίλαδε τήν περιέργειαν νά τόν έρωτήση νά τφ 
εΐπη τό μυστήριον τής άξιεράστου ίκείνης διαθέσεώς του.

«Τοΰτο δέν εΐναι μυστήριον, εΐπεν δ ξυλουργός·» «ή τιμή 
καί ή χάρις αύτοΰ άνήκει είς τήν σύζυγόν μου. Ή καλή σύ
ζυγος είναι παρά τοΰ Κυρίου δώρον!!»

— Ή Ούγγαρία έχει πληθυσμόν 12,814 πόλεις· 15,864 
προκαταρκτικά σχολεία, περιέχοντα 21,838 δωμάτια παρα
δόσεων καΐ 21,667 διδασκάλους,

Ό άριθμός τών παιδίων σχολικής ήλικίας (7—15 έτών) ά- 
ναδαίνει είς 2,097,490. Ό άριθμός τών παιδίων τών έγγε- 
γραμμένων είς τούς καταλόγους τών προκαταρκτικών σχο
λείων άνέρχεται είς 1,619,692, ή δ’ άλικη δαπάνη τής έκπαι- 
δεύσεως είς 30 περίπου έκατ ομμύρια φράγκων.

Ό κατά μέσον δρος μισθός τών διδασκάλων εΐναι 100 3ρ. 
τόν μήνα.

Ό αριθμός τών διδασκαλείων εΐναι 7Ο· (53 θηλέων καΐ 17 
άρρένων) φοιτώσι δ’ έν αύτοΐς 3,050 κοράσια καί 1283 άρρενα,

Ό άριθμός τών σχολείων τών τεχνών εΐναι 2? μέ 66 δι
δασκάλους καί 975 μαθητάς. Είς τά σχολεία ταΰτα ή Κυδέρ- 
νησις παρέχει καν’ έτος 120 χιλ, φράγκων.

Ό άριθμός τών έργατικών σχολείων εΐναι 152, μέ μαθη- 
τάς 6,000· ί τών έμπορικών 46, μέ 3,045 μαθητάς.

Ό άριθμός τών άποταμιευτικών τραπεζών είναι 2,190· ύ 
τών καταθετών 15,000, καί δ τών καταθέσεων 36,000.

Τό ταμείον τών συντάξεων τών διδασκάλων έχει άποθε- 
ματικόν κεφάλαιον 1,500,000.

1ΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποΰ μνημονεύεται κατά πρώτον χρυβοχόος έν τή Γραφή;
2. Τί λέγει Ήσαΐας περί τοΰ χρυσοχόου;
3. Ποιος άργυραμοιδός περίφημος άναφίρεται ίν τή Νέα 

Διαθήκη;


