
* "Ακούε u lt  wx.Sc!%i - ιτ ρ ό «  «0 9  κ κ ί μ η  ίτ.ώττ, Οισμουί μ τ,τρό ί ro'· ιτ-ΐ- 
»av jv  γ ϊρ γ α ρ ίτ ω ν  εξτ| 3?, κ  -p-'f{|, κα ί κλοιόν -/ρόκον τ : ρί σ φ  τραχρήλιρ.»

Í(«50cu.t7.< ïoXifAfü.rsj.
Έ m U ô ι τ a t  χ / ι τ ά  I I - ¡ ι . -r t u r  r.-τΛ Μ  ¿I. Σ ι ι χ χ ι p¡,(i<jr,v·

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ
’Εν Ά β ή ν α ι ς .........................................................δραχ. 6 .
’Εν τα ϊς  Έ παρχίαις  .............................. » 7 .
’Εν τη  ’Α λ λ ο δ ν .π Τ ι................... » 1 0 .

A ί σ ύ ν δ ρ ο μ α  i γ  ί ν ο ν τ α :.
’Εν ’ λΟήναις παρά τοι Ταχυδρομεία).
’Εν τα ϊς Έ παρχίαις παρά το ϊς ΚΚ. τ  αχ . ’Ε π ιςάτα ις.
’Εν τ?, ’Αλλοδαπή παρά τοις 'Ε λληνικοί; Ταχυδρο
μ είο !; καί ly  έλλείψ ε: τούτων παρά το ί; ΚΚ. Πρόξενοι;.

6

SI Φ  1 \ Ο Σ Τ Ο Ρ Γ Ο Σ  Ι Η Τ Β Ρ .

ΕΤΟΣ Α'. ’Εν 'AÖ/,ναι;, τ?, 8  Φεβρουάριου 1 8 6 2 . ΛΡΙΘ. G.



Ο ΒΟΪΣ ΚΛΙ Ο ΙΠΠΟΣ

Οί Γερμανοί ί χ ο υ σ ι  πολλά ωραίους μύθους· μεταξύ 
δέ αύτών είναι καί ό εξής, άπό τόν όποιον πλεΐστα πα ι
δία δύνανται νά μάΟωσι πώς νά φέρωνται πρός τούς μι
κρότερους αδελφούς καί συμπαίκτοράς τω ν. ’Ακούσατε 
τον λοιπόν.

Ε ίς μέγιστος βούς περίπατων καθ’ όσον μέ τό'άργόν καί 
βαρύ βάδισμά του, άπήντησεν ένα εΰΟυμον ίππον,επάνω είς 
τόν οποίον έχάθητο §ν μικρόν παιδίον. Τό παιδίον τούτο 
ώδήγει τόν ίππον άπό τόν χαλινόν, Ινώ οΰτος έπορεύετο 
ήσύχως, προσεχών νά μή ρίψη κάτω τόν μικρόν του ίππέα 
καί τόν κτυπήση. 'Ο βούς έστάθη έμπροσθεν αύτών καί 
ανέκραξε μέ τήν παράτονον φωνήν του ταΰτα. α Είναι εν
τροπή σου ! "Ιππος τόσον μέγας, τόσον δυνατός, τόσον έ
ξυπνος, καθώς σέ λέγει ό κόσμος, νά άφίνης εν παιδάριον 
νά  σέ διοική ! Μά τήν αλήθειαν, δέν έχεις ούτε ενός προ
βάτου νούν, καί είναι δυστύχημα διά τούς εύγενείς γο 
νείς, οί όποιοι σέ ¿γέννησαν ! ’ Εάν ό μικρός ούτος τύραν
νος ήθελε δοκιμάσει νά άναβή επάνω μου, αμέσως ήθε- 
λον τόν ρίψει κάτω ! "ΠΟελον τόν τινάξει είς τόν αέρα μέ 
τά  κέρατά μου, καί τόν καταπατήσει μέ τούς πόδας μου, 
αφού έπιπτε κατά γής. η Μετά τούς λόγους τούτους έρρι- 
ψεν επάνω είς τόν ίππον εν φοβερόν καί περιφρονητικόν 
βλέμμα.

Ά λ λ ’ ό ταχόπους ίππος δέν έπειράχθη άπό τούς έγ- 
γικτικούς τούτους λόγους του βοός. "Οχι· άλλ ’ άνεσή- 
κωσεν όλίγον τούς τέσσαρας πόδας του, ¿πρόβαλε τό 
πλατύ στήθος του καί κυρτώσας τόν λαιμόν του, ώ ς εάν 
ήτο πολεμικός ίππος, ήρώτησε τόν βουν <ι άλλ ’  ύπόΟες, 
κύριε βοϋ, ότι ήΟελον ακολουθήσει τήν συμβουλήν σου,

τί Οά είπή ό κόσμος οι’ έμέ, τόν μέγαν καί δυνατόν ίπ 
πον, όταν φονεύσω εν μικρόν καί αδύνατον παιδάκι, τά 
οποίον ό εύγενής κύριός μου ένεπιστεύθη είς έμέ ; ’Εκτός 
του ότι ήθελον πράξει τό σκληρόν έγκλημα τοΰ φόνου, 
ήΟελον θεωρηθή καί ώ ς μηδαμινός προδότης. ’Όχι, κύριε 
βού ! Δέν μεταχειρίζομαι τήν δύναμίν μου έναντίον ενός 
παιδιού, τό οποίον θέλει νά διασκέδαση!« Καί ¿προχώρη
σε βαδίζων άργά αργά, ώ ς έάν δέν είχε κεντηθή υπό τού 
άλαζόνος βοός.

Τόν μύθον τούτον, παιδία μου, σας συμβουλεύω νά έν- 
ΟυμήσΟε πάντοτε, καί όταν παίζητε, καί όταν περιπατήτε, 
καί εις τήν οικίαν, καί είς τήν όδόν, καί είς όλας τά ς 
πράξεις σας· μιμήθητε τό παράδειγμα τοΰ εύγενούς ίπ 
που, ό οποίος ένώ ήόύνατο νά ρίψη κάτω καί νά φονεύση 
τό παιδίον, δέν ήΟέλησε ν’ άκούση τήν συμβουλήν τού 
μηδαμινού βοός. 'Υποθέσατε, ότι 2ν μικοότερον παιδίον 
ΰοριζεν εν άλλο μεγαλείτερον κατά τήν ήλιχίαν τούτο 
δέ τό μεγαλείτερον ώς δυνατώτερον έδερε τό μικρότε- 
ρον όποιαν ύπόληψιν ήΟελον έχει δι’ αυτό οί άνθρωποι; 
Βέβαια, καμμίαν· όλοι ήΟελον τό κατακρίνει, καί τά 
δακτυλοδυκτήσει μέ περιφρόνησιν. Φέρεσθε λοιπόν πάν
τοτε εύγενώς καί φιλανθρώποίς πρός τούς αδυνάτους, 
καί παραβλέπετε τά σφάλματα τών άλλων," καθώς καί ό 
θεός παραβλέπει τά ίδικά σας.

ΓΒΠΚΒΜΤίιιπ
ΤΟ ΦΙλΟΣΤΟΡΓΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ.

«Ό Βασίλειος Χαραλάμπους ¿δραπέτευσε σήμερον μετά 
μεσημβρίαν άπό τό  σχολείον, μήτερ«, Ιλδγεν εν παιδίον 
στεκόμενον είς τό πλάγι τής μητρός του, ένώ αυτή εξε-



Sue τό βρέφος της διά νά τό βάλη νά κοιμηθή είς τήν 
κοιτίδα του, «καί παρεκίνει καί έμέ νά φύγω  μέ αύτόν, 
ά λλ ’ έγώ  δέν τόν ήκουσα, ούτε θέλω κάμει ποτέ τοιοϋτον 
πράγμα .»— Τό πιστεύω, τέκνον μου, άλλά διατί δέν τό 
Ικαμες ·, ΤΩ μήτερ ! άνέκραξε τό παιδίον πίπτον είς 
τόν τράχηλόν της καί έναγκαλιζόμενον αύτήν, έ σ τ  ο- 
χ ά σ Ο η ν ό τ ι  ή θ ε λ ε ς  λ υ π η Ο ή  π ο λ ύ ,  κ α ί  δ ι ά  
τ ο ϋ τ ο  δ έ ν  έ φ υ γ α  ά π ό  τ ό  σ χ ο λ ε ί ο  ν.

’Εάν καΟέν παιδίον έσυλλογίζετο κατ’ αύτόν τόν τρό
πον, ήΟέλομεν έχει εις τήν πόλιν ταύτην άπειρα καλά παι
δία. — Διά τοΰτο, παιδία μου, όταν σάς εύρίσκη ό πειρα
σμός,βάλλετε κατά νοϋν όποιαν λύπην ή μήτηρ σας ήΟελεν 
αίσθανθή, έ ά ν  π α ρ α δ ο Ο ή τ ε  ε ί ς  α ύ τ ό ν  καί είς 
πόσα κακά κινδυνεύετε νά ύποπέσητε, όταν, άντί νά διαμέ- 
νητε είς τό σχολεΐον,οπου οί γονείς σας σάς στέλλουσι διά 
νά προκόψητε, τρέχετε είς τούς δρόμους άτακτοΰντες, 
καθώς εκείνα τά παραλυμένα παιδία, τά όποΐα δέν έχουσι 
γονείς διά νά φροντίζωσι περί αύτών.

nMOKSW n '

ΤΑ ΔΤΟ ΚΗΡΙΑ

Ύπάρχουσιν άνθρωποι, οί όποιοι άπό ματαιότητα καί 
άλαζονίαν θέλουσι νά θαμβάνωσι τά ομματα τών άλλων, 
καί τοιουτοτρόπως επισύρουσιν έπάνω των τήν κατάκρι* 
σιν καί τούς χλευασμούς τοϋ κόσμου. Διά τοϋτο, ότε 
δύο άσωτοι έφιλονείκουν τ ις νά φανή ανώτερος κατά τάς 
άνοήτους δαπάνας· εύφυήςτις είπεν, ότι ένόμιζεν, ότι έ
βλεπε καί τούς δύο έξωθεν τοϋ νοσοκομείου προσκαλοϋν- 
τας ό εις τόν άλλον διά νά έμβη πρώτος. "ΠΟελε δέ μί 
τοϋτο νά δείξη, ότι οί άσωτοι καταντώσι δυστυχείς, καί

όταν άσθενήσωσε μή έχοντες τούς τρόπους νά ίατρευθώσι 
καταφεύγουσιν είς τά νοσοκομεία, όπου πηγαίνουσι καί 
οί πτωχοί καί άποροι.

« Υίός τις έλεγε πρός τόν πατέρα του, ό όποιος έ-
πλούτησε·

α Πώς, πάτερ μου, κοτώρθωσας νά άποκτήσης τόσα 
πλούτη ·, Έ γώ  μόλις δύναμαι νά περάσω τό έτος μου 
μέ τά εισοδήματα τών κτημάτων, τά όποια μοϋ έδωκας,
ότε ένυμφεύθην.

 Τίποτε δέν είναι εύκολώτερον άπό τοϋτο, άπεκρίθη
ό πατήρ, σβύννων εύΟύς τό εν άπό τά  δύο κηρία, τά ό
ποια τούς Ιφεγγον· πρέπει νά άρκήταί τ ις είς όσα του 
είναι αναγκαία, καί νά καίη έν μόνον κηρίον, όταν δέν 
Ιχη άνάγκην νά καύση δύο.

’Ιδού ώραΐον μάθημα οικονομίας.

•μ Μ Β Θ Η · »

II ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

{0  Νώε έφύλαξε καί άνενέωσε τάς τέχνας, τάς όποιας 
οί πρώτοι πατριάρχαι έγνώριζον, καί κατεγίνετο πρό 
πάντων είς τήν γεωργίαν, ή όποία είναι ή ώφβλιμωτέρα 
άπό όλας τάς άλλ ας τέχνας. Έδίδαξε τούς απογόνους 
του πώς νά ένδύωνται, πώς νά κτίζωσιν οικίας, καί έπί 
τέλους ύπήοξεν δ πρώτος, ό όποιος καλλιεργήσας τήν 
άμπελον κατεσκεύασε τόν οίνον άπό τόν καρπόν της· άλλ 
έπειδή δέν έγνώριζε τήν ένέργειαν τοϋ ζωμοΰ τής σταφυ
λής, θά ίδήτε τ ί τοϋ συνέβη, ότε πρώτην φοράν έγεύθη
τό νέον τοΰτο ποτόν.

Όθεν μίαν ήμέραν άφοΰ έπιεν οίνον, αίφνης του ήλθεν 
όρεξις νά κοιμηθή* ¿πλάγιασε λοιπόν καί παρευθύς παρε-
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δοΟη είς ύπνον  βαθύν, 6 όποιος έρχεται άμέσως μετά τήν 
μέθην, διότι ό Νώε χωρίς νά τό καταλάβη έμέθυσεν.

‘Ο υίός του Χάμ, ίδών τόν πατέρα του είς τοιαύτην 
•άπρεπή κατάστασιν, Ιτρεξε καί ¿φώναξε τούς αδελφούς 
του διά νά τόν περιγελάσωσι, πράγμα πο7.λά κακόν· διο'τι 
δέν ¿φύλαξε τό σέβας, τό όποιον χρεωστεΐ ό υίός πρός 
τόν πατέρα του· ά λ λ ’ ό Σήμ καί ό Ίάφεθ έντράπησαν 
βλέποντες τόν πατέρα των βυΟισμένον είς τόν βαΟύτατον 
εκείνον ύπνον καί γυμνόν καί τόν ¿σκέπασαν μετά σεβα
σμού.

Ά φοΰ δέ ό Νώε έξύπνησε, μόλις ενθυμούμενος τ ί του 
συνέβη, έμαθε τήν κακήν διαγωγήν τοΰ Χάμ καί άντ’ αύ- 
■τοϋ κατηράσΟη τόν υίόν του Χαναάν· διότι ό Θεός προη
γουμένως είχεν ευλογήσει τόν Νώε καί τούς υιούς του 
Σήμ, Χάμ καί Ίάφεθ, καί επομένως ό Νώε δέν ήθελε νά 
κχταρασθή εκεϊνον, τόν όποιον εύλόγησεν ό θεός. Είπε 
οέ είς τόν Χάμ, ότι πρός τιμωρίαν τοΰ σφάλματός του, 
οί άπόγονοί του Οά ήναι Οπηρέται τώ ν απογόνων τών 
άδελφών του. Τούς δέ άλλους δύο υίούςτου, τόν Σήμ 
καί τόν Ίάφεθ άντήμειψε διά τήν υίϊκήν τω ν ευσέβειαν 
εύλογήσας αυτούς, καί τήν ευλογίαν του ταύτην επεκύ- 
ρωσεν ό Θεός, καθώς έπεκύρωσε καί τήν κατάραν του 
εναντίον τοΰ Χαναάν.

Πρέπει νά σάς κάμω γνωστόν ένταΰΟα, ότι μετά τόν 
κατακλυσμόν, ή ζωή τών άνθρώπων οέν είναι τόσον πο
λυχρόνιος, όσον ήτο πρό αύτοΰ, καί ότι ό Θεός έσυγχώ- 
ρησεν εις αυτούς νά τρώγωσι τά κρέας τών ζώων, ενώ 
έως τότε έτρέφοντο μόνον μέ καρπούς και μέ χόρτα.

Μετά τόν κατακλυσμόν ό Νώε έζησε τριακόσια πεντή- 
κοντα έτη καί άπέθανεν είς ηλικίαν πολλά μεγαλειτέραν

¿πό τήν ήλικίαν τοΰ Ά δάμ, διότι έφθασεν έως εις τά 950 
έτη· οί δέ υίοί του Ορηνοΰντες τοΰ άπέδωκαν τάς τελευ
ταίας τιμάς. ’Εκ τών τριών υίών τοΰ Νώε κατάγονται
όλοι οί άνθρωποι, οί όποιοι ευρίσκονται είς τήν γην. Έ 
καστος έξ αύτών είχε πολλά τέκνα, πολλούς εγγονους 
καί δυσεγγόνους, οί όποιοι κατωκισαν όμοΰ ένα ώραΐον 
τόπον τής Ά σ ίας , τόν όποιον ώνόμασαν ΜΕΣΟΠΟΤΑ
ΜΙΑΝ,δηλ. τ ό π ο ν  κ ε ί μ ε ν ο ν  μ ετ  α ? ·■ π ο τ α-

γγ· ¿Λαλούν τήν ίδιαν γλώ σ -μ ώ ν  Τίγρεως και Ευφρα"; » ( Ι
καίκαΟεί'*" '  ΛυΡ’°1’ Χαί Ρ^σιλευς τής οικογένειας του. 

Ά7 7 ’ Α" * έπ°λλαπ7.ασιάσθησαν τόσον, ώστε δέν τούς 
..ρεφε π7.έον ό τόπος εκείνος, άπεφάσισαν νά άποχωρι- 
σθώ σ ι διά νά ύπάγωσι καί κατοικήσωσιν είς άλλους τό
πους, όπου οέν κατώκει ακόμη κανείς άλλος ·  άλλα  πριν 
χωρισθώσιν, άπεφάσισαν νά κτίσωσιν ένα πύργον ύψη7νό- 
τατον, τοΰ οποίου  ή κορυφή νά έγγίζη είς τόν ουρανόν.

Ό  πρώτος αύτών βέβαια στοχασμός ήτο νά έχωσι τόν 
πύργον αύτόν ώς καταφύγιον, εάν ποτέ ό Θεός ήθελε καί 
πάλιν νά καταπόντιση τον κόσμον μέ κατακλυσμόν· άλλα 
συγχρόνως ήΟέλησαν ν’ άφήσωσι τ ’ όνομά των αθάνατον, 
δηλαδή βλέποντες μετά ταΰτα οί άνθρωποι τήν μεγαλω - 
τάτην ταύτην οικοδομήν, νά ένθυμώνται, ότι ήτο έργον 
τών τέκνων τοΰ Νώε· αλλά  δέν ήρεσεν είς τόν θεόν ή έ- 
πιχείρησίς των αϋτη, καί διά τοΰτο τούς ¿μπόδισε νά τήν 
άποτελειώσωσιν επειδή άπό υπερηφάνειαν ¿στοχάσΟησαν 
νά κάμωσι τοΰτο.

Έ ν τούτοις οί άνθρωποι ήρχισαν τό μέγα τοΰτο κτί- 
ρΐον, τό όποιον έμελλε, καθώς έ7»εγον, νά φθάση έως είς 
σά σύννεφα και ¿προχώρησαν μάλιστα αρκετά υψηλά· άλλ ’ 
«ίφνης παρετήρησαν, ότι δέ ν $7^άλουν πλέον τήν ιδίαν



γλώσσαν, καί δέν έκαταλάμβανεν 6 είς τ ί έλεγεν ό ¿λ* 
λος· ώστε εάν ό εις έζήτει πλίνθους (διότι μέ πλίνθους ό 
περίφημος ουτσς πύργος έπρόκειτο νά κτισθή), ό άλλος 
μή έννοών τ ί τοΟ έλεγε, του έφερε ξύλα ή 53ωρ. Τό ίδιον_ «» λ ·> *

λος τήν οδτος Γεομαν(χή ,> έχίϊνος τ -
ΜσπανικΓν και ουτω xuo.r..,. Τ , ,

' · ;; 1 οιαυ .η βέβαια συγχυσις
ηΟεΛεν εισΟαι ατορητος, και ε-o a s , .  < * ,

f * ΐΛΛ * λΓ  '  " 7’ 8uv“f“ *e« νάσυνεννοηθήτε η',ελετε αποχωρισυή.
Τοιοϋτόν τι συνέβη καί είς τούς άπογόνους τοΰ Νώε, 

δτε ήΟέλησαν νά κτισωσι τόν άτελείωτον τούτον πύργον, 
ό όποιος ώνομάοθη ΒΑΒΒΑ, ήγουν σύγχυσις. Οΰτω λο ι
πόν ό Κύριος χωρίς νά τιμωρήση άλλέως τούς ύπερηφά- 
νους τούτους άνΟρώπους, τούς ήνάγκασε διά του άπλου- 
στάτου τούτου τρόπου νά παραιτήσωσι τήν έπιχείρισίν 
τ ω ν . ’Έκτοτε, παιδία μου, ήοχισεν ή διαφορά τών γ λ ω σ 
σών μεταξύ τώ ν ανθρώπων καί διαφόρων εθνών, τά όποια 
κατοικοΰσι τά διάφορα μέρη τής γή ς .

Είς δέ τά θεμέλια τοΰ πύργου τούτου, τόν όποιον ήο- 
χισαν νά κτίζωσιν οί απόγονοι τοΰ Νώε, μετά πολύν και
ρόν, είς απόγονος τοΰ Χάμ, όνομαζόμενος Νεμβρώδ 
ώχοδάμησε μίαν πόλιν περίφημον τήν Βαβυλώνα, περί τής 
όποία; κατόπιν Οά σας διηγηθώ πολλάς ιστορίας καί είς 
τοΰτο τό βιβλίον καί είς άλλα.

Μετά ταΰτα οί άπο'γονοιτοΰ Νώε διεσπάρησαν διαβαι- 
νοντες τά υψηλά όρη τής ’Ασίας. 'II οικογένεια τοΰ Ίά· 
φεθ, άξιωσημείωτος διά τήν λευκότητα τοΰ χρώματός της 
καί τήν κανονικότητα τών χαρακτηριστικών της κατώκη·

σαν πρός Δυσμάς, δηλ. πρός τά μέρη όπου δύει ή βασι
λεύει ό ήλιος* καί έπειδή ή Ευρώπη κεΐται πρός τό μέρος 
τοϋτο, όταν άναχωρή τις άπό τήν Μεσσοποταμίαν, όλοι 
οί λαοί τοΰ μέρους τούτου τοΰ κόσμου είναι απόγονοι τοΰ

Ίάφεθ.

Οί υίοί τοΰ Σήμ, οί 
νον η το ελαιοχρουν χρώμα των περεωρισο·/^ , ^,^ 
Μεσσοποταμίαν, καί είς τά πέριξ μέρη τής χώρας α -ΤΥ  
καί έκ τής οικογένειας ταύτης κατάγονται οί'Εβραίοι, περί 
τών οποίων θάσαςείπω  κατόπιν πολλά πράγματα, καθώς 
καί όλα σχεδόν τά  έθνη τής ’ Ασίας, τά όποια έφύλαξαν 
τό διακριτικόν τοΰτο χρώμα τής γενεάς των. Οί δέ από
γονοι τοΰ Χάμ έχοντες έπί τής κεφαλής των τήν κατά- 
ραν, τήν οποίαν ό Νώε έδωκεν είς τόν πατέρα τω ν , διε- 
σκορπίσθησαν είς τήν ’Αφρικήν καί είς τά Μεσημβρινά μέ
ρη τής ’Ασίας,καί άπό τούτους κατάγοντοι οί Α ί γ  ύπτ ι ο ι, 
ο ί Χαναναϊοι, καί άλλα  πολλά έθνη, πώ ν όποιων τά όνό-



ματα Ο’ άναγνώσητε εις τάς ιστορίας, τάς οπο ία ς  δέν Οά 
άργήσω νά σας διηγηθώ.

*0 ΘΙΙΣΑΤΡΟΣ.

Εις τά χρυσωρυχεία τη ς Αυστραλίας, δηλ. εις τά μακού· 
νά ¿κείνα μέρη ποός Μεσημβρίαν τής Ά σ ία ς ,τά  όποία όμοϋ 
μέ τήν νέαν 'Ολλανδίαν άποτελοΟσι τό κέμπτον μέρος του 
κδσμου, καί ίπου άνασκάπτοντες οί άνθρωποί εύρίσκουσι 
χρυσίον, σκαπτών άνθρωπός τις ευρεν ένα μέγαν βώλον 
χρυσίου, ό οποίος έζύγισεν είκοσιν όκτώ λίτρας,καί ήτο τά 
μεγαλείτερον τεμμάχιον άφ’όσα εύοέΟησαν έως τότε εις τά 
μεταλλεία ¿κείνα- φαντασθήτε,παιδία μου,τήν χαράν του δυ

λύν ·*/• /¡ν οι-
* μίλ'.α 
διά νά

,ώ ς εί- 
ότι τά

.  . .  . ,  / υ ν ν  Λ ίρ ω ν στερλινών δ η λ .
’^ Χα/θΊ5ραχμών σχεδόν. Καί τώρα βεβαίως σείς θέλετε 

στόχασθή, ότι αύτάς εγεινεν ευτυχής· καί ήθελε ν ¿«ιατρέ
ψει εις τήν σύζυγον καί τά τέκνα του, άφοϋ απέκτησε τόσα 
χρήματα.

*Ας ίδωμεν τώρα τ ί εκαμεν αυτός, καί εάν ποαγματι- 
κώ ς ό θησαυρός, τόν όποιον εύρε τον Ικαμεν ευτυχή. Ό 
άθλιος ούτος άνθρωπος,εύθύς άφοϋ έλαβεν εις χεϊράς του 
το χρυσίον εκείνο παρεδόθη εις τήν κρεπάλην καί τήν μέ- 
Οην, δέν είργάζετο πλέον, ήγόρασεν ένα ώραίον ίππον, 
κα ι έξώοευε τόν καιρόν του τρέχων άνω καί κάτω έφιπ

στυχοϋς τούτου, ό όποϊοςπιθανώς είργάζετο μέ πο> 
«ον ολόκληρον τήν ζωήν του, καί ειχεν ^ ?ή 3|’̂ 0 0 0  
κογένειάν του έν ’Α γγλία , καί έταξε·*.  0χ} ̂ α α ,  
μακράν τής πατρίδος του δ ια σ ν^  ^  τφ<5ντ, εδ?ε., 
εύρη τύχην εις τήν Α ΰ -  ^  ^  πχ ού, !ος. δ[

δ -.ε , .ό) ήτο αξίας 7000  λιρών στερλινώ
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πος. ’Ενώ δέμίαν ημέραν έτρεχε τοιουτοτρόπως καί εις 
άκρον μεθυσμένος, έκτύπησεν άπροσέκτως επάνω εις εν 
δένδρον τόσον κακά, ώστε σχεδόν άναίσθητος επεσεν άπά 
τόν ίππον. Ούτω λοιπόν κατεστράφη αυτός ό άνθρωπος 
τής άπωλείας, διότι καί χρήματα, καί ζωήν, καί ελπίδας 
έχασεν έντός όλίγου. Καί άντί ό πλούτος τόν οποίον άπέ- 
κτησε μετά τόσους κόπους νά τόν κάμη νά δοξολογήση 
τόν Θεόν, εγεινεν εις αύτόν άφορμή βλασφημίας μή γνω* 
ρίζων πώς νά τόν μεταχειρισθή.

Πόσους τοιούτους δέν έχομεν εις τήν πόλιν μας, οί 
οποίοι ένώ εργάζονται νυχθημερόν, τρώγοντες ξηρόν 
άρτον καί ύδωρ διά νά οίκονομήσωσιν ολίγα χρήματα, 
έξαφνα τήν Κυριακήν καί τάς έορτάς, έν μια ημέρα κατα- 
σωτεύουσιν οσα ¿κέρδισαν όλην τήν εβδομάδα μεθύσκον- 
τες καί πράττοντες βέβηλα έργα, ά ντ ίνά  δοξολογώσι τόν 
Κύριον ·, ΕίΌε ό πανάγαθος Θεός νά τούς φωτίση εις τήν 

οδόν τή ς αρετής I

ΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΛΙ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ 

Περί κοιτώνων, κ .λ .π .

Μετά τόν διάδρομον, τό  έστιατόριον καί τήν αίθουσαν 
τής υποδοχής, έρχονται τά  ιδιαίτερα δωμάτια καί οί κοι
τώνες, όπου κοιμώνται οι Κινέζοι. Τά έπιπλα τώ ν κοιτώ
νων τούτων είναι μία κλίνη, εις νιπτήο, ένα καλλωπι- 
στήοιον μεΟ’ ενός καθρέπτου. Ή  δέ κλίνη καί τώρα άκό- 
μη θεωρείται πολυτέλεια εις τούς Κινέζους. "Αλλοτε έ- 
κοιμώντο κατά γής, επάνω εις στρώματα, ή εις γούνας, 
ή εις φύλλα ενός ’Ινδικού καλάμου, βαμβοϋ ονομασμέ
νου. Τήν σήμερον είναι αληθές, ότι εις όλας τ*ς οικίας



ύπάρχουσι κλίναι· άλλα  καί τώ ν πλουσίων ώ ς καί τώ ν  
πτωχών αί κλίναι δέν είναι άλλο, παρά δύο σανίδες προσ- 
κολλημέναι διά ξύλινου κρίκου έπάνω είς τάς όποιας ςρώ- 
νουσιν εν στρώμα.

Τών δέ πλουσίων αί κλίναι εχουσι καί παραπετάσματα 
μακρά. Καί άνδρες και γυναίκες κοιμώνται έκβάλλοντες 
μόνον τά  σανδάλια και τά επανωφόρια τω ν. Σκεπάζονται 
δέ συνήθως μέ βαμβακηρά υφάσματα, καί, όταν κάμνη 
ψύχρα, μέ γούνας. Σινδόνας όμως δέν γνωριζουσι νά με- 
ταχειρίζωνται.

Είς τήν Κίναν είς τό εσωτερικόν τώ ν οικιών δέν ύπάρ- 
χουσι θΰραι· ά λλ ’ είς τά άνοίγματα, διά τώ ν όποιων συγ- 
κοινωνοΰσι τά διάφορα δωμάτια κρέμονται βελούδα, ή 
βαμβακηρά υφάσματα κεντητά. Πρός τούτοις ούτε θερμά
στρας, ούτε εστίας εχουσι* θερμαίνονται δέ τόν χειμώνα , 
ώς καί είς ημάς, μέ μ αγγάλλ ια , τά όποια βάλλουσιν είς 
τό μέσον του δωματίου. Τά κρεμαστά ώρολόγια εΐναι ά 
γνωστα είς αυτούς· μεταχειρίζονται δέ άντί τούτων άμ- 
μωρολόγια ή ύορωρολόγια, τά  όποια εύρίσκονται είς όλας 
τάς οικίας άνεξαιρέτως καί τώ ν πτωχώ ν καί τών πλουσίων. 
Τοιαΰτα ώρολόγια μεταχειρίζονται καί είς τούς κήπους οί 
κηπουροί μας. Καί πιστεύω, ότι θά σάς άναφέρω καί περί 
τούτων, όταν θά λαλήσωμεν περί ώρολογίων.

Τό εσωτερικόν τών αύλών τώ ν Κινεζικών οικιών είναι 
εστολισμένον άπό έξώστας καί στοάς (καμάρας), καί κε- 
κοσμημένον μέ πήδακας καί μέ άνθη ευώδη. Πρός του- 
τοις βλέπετε είς αύτάς καί μακράς σκιάδας, δηλαδή τά 
λεγάμενα κιόσκια, κάτωθεν τών οποίων τό θέ^ρος προ- 
φΆ-ί.-τονται άπό τόν καύσωνα τοΰ ήλιου.

Αί V. υψηλότερα·, οίκίαι είναι δίπατοι όμοΰ μέ τό

έσώγειον, διότι Οεωροΰσιν ώ ς άτιμίαν, νά κατοικώσι κά

τωθεν άλλου.

Ο ΚΟΡΑΞ

Π ολλά άπό τά πτηνά είναι σαρκοβόρα, δηλαδή άγα- 
πώσι νά τρέφωντα: μέ τό κρέας τών άλλω ν ζ ώ ω ν  τοιοΰ- 
τον πτηνόν είναι καί ό γνωστός σας κόραξ.

Δέν ήξεύοω, άν όλοι είδετε έκ τοΰ πλησίον τόν κό
ρακα, τοΰ όποιου τό χρώμα είναι καταμέλανον· άλλά τό 
έπάνω μέρος τοΰ πτερώματος του έχε: στιλπνότητα κυα
νήν, ή δέ ούρά του είναι ένίοτε στρογγυλή . Τό μήκος 
τοΰ πτηνοΰ τούτου είναι είκοσιδύο δακτύλων καί ήμί- 
σεως. Είναι ώπλισμένον μέ δυνατόν ράμφος, καί μέ μα- 
κρούς καί ισχυρούς όνυχας. ‘Ο κόραξ πετά πολύ υψηλά, 
δύναται νά υποφέρη πάσαν μεταβολήν καιροΰ, καί διά 
τοΰτο ζή είς όλα τα μέρη τοΰ κόσμου.

Κατά τόν Φεβρουάριον ή τόν Μάρτιον μήνα οί κόρα
κες κτίζουσι τάς φωλεάς τω ν είς τά ς σχαομάδας ή είς 
τά ς τρύπας τών φρουρίων, είς τάς κορυφάς τών έρημων 
πύργω ν, ή έν τώ  μεταξύ τώ ν κλάδων τών υψηλών δέν
δρων.

Ένθυμεΐσθε άπό τήν ίεράν ιστορίαν, ότι ό Νώε έξαπέ- 
στείλε πρώτον τόν κόρακα έκ τής κιβωτού, διά νά μάθη 
δι’ αύτοΰ άν τά  ύδ'ατα τοΰ κατακλυσμοΰ είχον ξηρανθή* 
άλλά  οέν έπέστρεψε τό λαίμαργον τοΰτο πτηνόν διότι 
ευρών πτώματα ανθρώπων ή ζώων έκάθησεν έπάνω είς 
αύτά καί έτρωγε μετά 'λαιμαργίας· τοΰτο παρασταίνει 
καθαρώτατα τούς αμαρτωλούς, οί όποιοι προτιμώσι τάς 
κακάς διασκεδάσεις, καί δεν Οέλουσι νά έπιστρέψωσιν εις 
τήν όδόν τή ς άρετής, ώ ς καί ό κόραξ δέν έπέστρεψεν 
ε ίς  τήν κιβωτόν.



Είς τον καιρόν τοΰ προφήτου Ή λ ιο υ  έξαπέστελλεν δ 
θ ε ό ς  τους κόρακας, έναντίον τή ς φύσεώς τω ν, τό πρωί 
καί τό δειλινόν είς τόν χείμαρρον Χορβά0, όπου έκάθητο ό 
προφήτης ουτος κατά προσταγήν τοΰ Θεοΰ, διά νά φέρωσιν 
είς αυτόν κρέας καί άρτον. ’Εάν οί μικροί μας άναγνώσται 
θέλωσι νά άναγνώσωσι τήν ώραίαν ιστορίαν τών κοράκων 
καί τοΰ προφήτου, άς άνοίξωσι τήν παλαιάν διαθήκην ε ίς  
τήν Γην Βασιθ.ειών κεφάλαιον Ι7°ν καί Οέλουσιν εΰρεΐ αυ
τήν γεγραμμένην έν έκτάσει.

Ο ΚΤΡΙΟΣ ΑΛΤΕΜΟΝΤΠΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΤλΟΝ 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΛΘΙΙΚΟΝΤΑ TOT ΜΛΘΙΙΤΟΤ 

ΤΕΧΝΗΣ ΤΙΝΟΣ.

(Συνέχεια.)

Φύλαττε άκραν μυστικότητα είς τήν οικίαν τοΰ κυ
ρίου σου· μή Οεώρει ό,τι δέν Οέλουσι νά σοΰ δείξωσι, μή 
άκουε ό,τι δέν Οέλουσι νά άκούσης, ουδέ ζήτει νά είσδύ- 
σης είς τά  μυστήρια τή ς  οικίας.

Πρό πάντων μή κοινολογεί παν ό,τι συμβαίνει είς τήν 
οικίαν, μηδέ έπαναλάμβανε παν ό ,τι ήκουσας. Δι’ όσα 
άποβλέπουσι τήν οικίαν τοΰ κυρίου σου νά ήσαι βωβός 
πρός τους γονείς σου, πρός τούς όποιους μόνον διά τά  
¡δικά σου πράγματα πρέπει νά έχης πλήρη έμπιστοσύ- 
νην, καί συχι διά τίποτε άλθ.ο. Μή παραπονήσαι εις αυ
τούς, όταν έρχωνται νά σέ έπισκεφΟώσι· μάθε κάλλίον 
νά ύποφέρης, έάν νομίζης, ότι κατά τι σέ ή δίκη σαν. Μή 
λ έγ ε  διόλου, ότι έφέρΟησαν άποτόμως πρός σέ, ότι σέ 
έκακοποίησαν, ότι κοιμάσαι κακώς, ότι τρέφεσαι κακώς. 
Τά παράπονα αυτά γεννώσι τήν δυσπιστίαν μεταξύ τώ ν

δύο οικογενειών, καί πολλάκις Ιχουσι όλέΟρια άποτε- 
λέσματα.

'I I  μυστικότης αυτή πρέπει νά ύπάρχη εις όλα τά 
πράγματα. ΙΙοτέ μή λάλε*, περί τών υποθέσεων τοΰ κ υ 
ρίου σου. Πρώτον, διότι δέν άποβλέπουσ ι  σέ ,  καί δεύτε
ρον, διότι ή φλυαρία ένός παιδιού δύναται νά εχη έπα-
κόλουΟα άνέλπιστα.

"Εσω πάντοτε πρόθυμος, περιποιητικός, καί φαιδρός· 
μή Ισω ούτε κρυψίνους, ούτε προδότης· ό κρυψίνους είναι 
άξιος περιφρονήσεως, ό δέ προδότης είναι βδελυκτός. 
’Εάν έχης συντρόφους, έσω πάντοτε πρός αυτούς ε ιλ ι
κρινής καί αγαθός.

Πρό πάντων, έσω ήπιος καί φιλόπονος, διότι ή φιλο- 
πονία είναι ό μόνος τρόπος διά τοΰ οποίου δύναται νά 
μάθη τ ις . Έ ρωτα διά πάν ό,τι δεν καταλαμβάνεις, καί 
μή έντρέπησαι δι’ αυτό .  Μή δυσαρεστήσαι, όταν δέν έπι- 
τυγχάνης κατά πρώτον είς τό εργον σου, καί έπαναλάμ- 
βανέ το άπειράκις, έάν ή χρεία τό καλέση, εως ού τά 
κάμης καλόν. "Εχε κλίσιν πρός τό έπάγγελμά σου, καί 
έργάζου πάντοτε ποοθύμως. Ό  μαθητής όστις έργάζεται 
προθύμως προοδεύει περισσότερον είς δύο μήνας, παρ’ 
όσον προοδεύει έκεΐνος, όστις έργάζεται ολόκληρον έτος 
άνευ διαΟέσεως καί προθυμίας.

II ΕΙΚΩΝ.
Πλουσιώτατός τ ις  άνθρωπος άποθανών άφήχε κληρονόμον της πε

ριουσίας του τόν μονογενή του υιόν, όστις ύπελογίζετο.οτι ήτο εΐκοσι- 
πενταετής περίπου- άλλ ’ επειδή ε ίχ εν αναχωρήσει πρό δώδεκα σχεδόν 
έ τ ώ ν ίκ  τής πατρικής ο ικίας,δεν έγνώριζε κανείς ποΟ εύρίσκετο. °0 - 
Οεν έστειλαν παντοΟ είς άναζήτησίν του- άλλ’  α ί έρευναι άπίβη- 
σαν μάταια·, καί δια πολύν καιρόν ήτο άγνωστος ό διάδοχος.



Τέλος πάντων ιδού παρουσιάζεται νέος τις ε’νδεδυμένος μέ 'Ασια
νά  ενδύματα καί διαβεβαιοί ότι αότός ε ίνα ι ό κληρονόμος. Καί ή 
μέν δικαστική εξουσία ήτο ήδη έτοιμη νά  τόν αναγνώριση ώς τοι- 
ούτον- ά λλ ’ αίφνης άλλος νέος έλδών έκ τής 'Αμερικής διαφιλονεικεΐ 
τή ν  κληρονομιάν- ένω δε οί δυο ούτοι νέοι έφιλονεικουν. ιδού έρχε
τα ι καί τρίτος έκ τής 'Ρωσσίας, καί παρουσιάζεται ώς αληθής κλη
ρονόμος.

‘Ο δικαστής εύρέΟη πολλά έμπερδευμένος καί μή ήςεύρων τ ί  νά 
άποφασίση, κατέφυγεν εις τό ακόλουθον στρατήγημα- έκρέμασεν εις 
τή ν  αίθουσαν μ·αν εικόνα πολύ ομοιάζουσαν τό < άποθανόντα, καί 
στραφείς πρός τούς νέους είπε. «  Δυο άπό σάς είσθε βεβαίως άπα- 
τα ιώνες. 'Ο θεός θά προστατεΰση τον αθώον, καί θα δώση τήν 
κληρονομιάν εις εκείνον, όστις διαπεράσει διά τοΟ βέλους τούτον τό 
κομβίον τό ευρισκόμενον επ ί τοΟ στήθους τής εΐκόνος ταύτης. »

'Ο μεν πρώτος επιτήδειος κυνηγός δέν ειχεν αμφιβολίαν περί τής 
επ ιτυχίας- ά λ λ ’ έν τούτοις ή χειρ του τρέμει καί δέν έπ ιτυχάνει τό 
σημείον ό δέ δεύτερος ¿πλησίασε περισσότερον ό τρίτος δμως άφού 
¿τέντωσε τό το'ξον του, τό εσύ·· τρίψε κατά γής χράζων, δ τι ¿προ
τ ιμ ά  νά χάση τήν κληρονομιάν παρά νά διατρυπήσρ τό στήθος τοΟ 
πατρός του, έστω καί επ ί τής εΐκόνος.

'Ο δικαστής πεισθείς, δ τι αύτός ήτο ό αληθής υιό :, τόν ένηγκαλ ί- 
οθη φιλοστόργως, και μ έ τά  δάκρυα εις τ  ύς οφθαλμούς τοΟ άπέ- 
δωκεν όλα τά  άγαθα καί τούς τίτλους τού πατρός του.

Λί συνδρομαί πέμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου εις τόν εκδό
τη ν  Μ. Δ. Σακκόρβαφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου εκδότου.
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