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ΠΕΡΙ ΟΡΚΟΙ’.

Πόσον λυπούμαι οσάκις ακούω παιδιον 0ρκιζόμενον ! 
Ποιος σε έπλασε, τέχνον μου ! Ποιος σου διατηρεί 
τήν ζωήν ; Ποιος σοί έοωκε τήν γλώσσαν ; Ποιο; 
σοι έοωκε τήν δύναμιν του όμιλεϊν ; Ποιος σε ένδόει 
καί σε τρέφει ; Ποιος άπέστειλε τον Υ’ίόν Αυτού διά 
νά ?μαι φίλος καί Σωτήρ σου ; Ιίοιο; ανοίγει τόν 
ούρανόν; Είς τίνος γην κατοικείς ; Τίνος είναι τό 
στερέωμα το ύπεράνω τής κεφαλής σου; καί τίνος εί
ναι 0 ήλιος, ό όποιος σε φωτίζει; Ί1 άπόκρισίς σου 
βεβαίως είς τάς ερωτήσεις ταύτας θά εΐναι, Ό Θεός. 
Δεν εΐναι λοιπόν παντοδύναμος καί πανάγαθος ; Δεν 
πρέπει νά άγαπφς, νά εδχαριςής καί νά υπάκουης Αυ
τόν ; Καί όμως τό πράττει οποίος ορκίζεται, οποίος 
λαμβάνει τό’Αγιον τοΰ θεού όνομα έπί ματαίιρ καί 
προφέρει αύτδ μέ γλώσσαν ματαίαν καί άσεβή; Ό 
Θεός προΐίδε οτι ήθελον όπαρξει άνθρωποι, οί όποιοι 
θά έκαμνον ορκου; καί θά ελάμβανον τό ονομά του 
έπί ματαίιρ, καί διά τούτο έκαμε νόμους άπαγορεόον- 
τας τους ορκοος. Ίδοί» εΐς

«Μ ή λάβης τό όνομα Κυρίου τοΰ Θεού σου ίπί 
ματαίιρ,διότι δέν θέλει αθωώσει ό Κύριος τόν λαμβά
νοντα έπί ματαίιρ τό όνομα Αυτού.» Τοΰτο σημαίνει, 
δτι όΘεός θεωρεί ώς ένοχον πάντα άν
θρωπον λαμβάνοντα τό ονομααύταο, έπί 
μ α τ α ί ιρ.

ΦυλάττεσΘε λοιπόν,-μικροί μου φίλοι, άπό τους όρ
κους.

ΤΙ ΚΑΚΟΝ ΣΑΣ ΕΚΑΜΕΝ ;

Ό περίφημος Πολύκαρπος έπίσχοπο; Σμύρνης καί 
μαθητής τοΰ άποστόλου Ίωάννου ύπέμεινε μαρτυρικόν 
θάνατον είς τά 107 Μ. X. 'Ιστορείται δε περί αυτού 

δτι δταν άνήφθη ή πυρά, ή όποια έμελλε νά τον χα· 
ταχαΰση, οί εχθροί καί διώκταί του προσεπάθουν νά 
πείσουν τον εύσΐβή καί ένάρετον τούτον χριστιανόν νά 
βλάσφημηση το όνομα τοΰ Χριστού. Αυτός όμως ά
πήντησεν είς αύτοΰς ώς εξής, «Όγδοη κοντά ες ετη 
δουλεύω Αυτόν καί κανλν κακόν δίν μοί έκαμε, διατί 
λοιπόν νά βλασφημήσω τό όνομα τοΰ βασιλέα»; καί 
Σωτήρός μου ;»

Ταΰτα είπών άνίβη έπί τής πυράς προτίμησα; νά 
ύποφέρη τον διά πυράς θάνατον μάλλον παρά νά εΧτττ[} 
κακόν διά τον Σωτήρά του.

Και όμως χιλιάδες παιδιών ακούονται πάσαν ώ
ραν τής ήμερα; λαμβάνοντα τό όνομα τού Χρίστου 
επί ματαίφ καί βλασφημούντα και ύοριζοντα έκεινον 
ό όποιος όχι μόνον τά έπλασε καί τά διατηρεί ζώντα 
και υγιή καΐ τά περιποιείται πολυτρόπως, αλλά καί 
απίθανε διά τάς αμαρτίας των ί

Ελπίζω οτι κανείς άπό τούς μικροί»; άναγνώστας 
τής «Εφημερίδας των Παίδων· δέν θά πέσει είς τοι- 
αότην αμαρτίαν εναντίον τοΰ καλού έκείνου φίλου καί 
μεγίστου εύεργέτου του.

ΔΙΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ.
π Διατί δέ» έ πήρες έκεΐνα τά ωραία μήλα; — ειπέ 

ποτέ παιδιον τι πρός τόν σύντροφόν του, — «Πόσον 
ανόητος έστάθης I κάνεις δεν σέ έβλεπεν.ο

«Έχεις λάθος, φίλε μου, — άπεχρίθη τό άλλο, — 
αν δάν ήτο έχει κανείς άλλο; νά μέ ϊδη, έγω όμως ή
μουν παρών και δέν θέλω νά βλέπω τόν έαυτόν μου 
πράττοντα κακά; πράξεις.»

Εκτός έμοΰ όμως ήτο καί άλλος, ό Θεός. Καΐ τφ* 
δντι ό έαυτός μας και ό Θεός εΐναι δύο αληθείς μάρ
τυρες, οί όποιοι εΐναι παρόντες χαί είς αύτάς τάς μυστι- 
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χωτάχας πράξεις μας* ίνθυμοϋ λοιπόν τούτο, μικρέ μ« 
άναγνώστα. καί πρόσεχε νά μή χάμνη; τίποτε διά τδ 
δ ποιον ούτοι δύνανται νά σέ χ ατα μηνύσω σι ν.

ΑΜΕΡΙΚΗ.
Είς το προηγοόμενον φυλλον είπον πώς καί παρά 

τίνων άνεχαλύφθη και χατεκτήθη ή ’Αμερική, Βόρειος 
και Νότιος, ώ; και αί πρδς άνατολά; και δυσμάς αυ
τή; νήσοι, ήδη προσκαλώ τήν προσοχήν τών μικρών 
μου αναγνωστών είς τά όλίγα, τά όποια έχω νά 
προσθέσω.

Ή ’Αμερική είναι περίφημο; χώρα διά πολλά 
πράγματα, *Εχει τοΰ; μεγίστου; ποταμού; εί; τδν 
κόσμον, ώ; λ. χ. τήν ’Αμαζόνα είς τήν Νότιον Αμε
ρικήν, 3στις είναι πλατύτερο; ατό τήν Μεσόγειον θά
λασσαν καί είς τά; όχθα; τοΰ όποιου φύεται τδ δέν
δρου, τοΰ όποιου ό φλοιό; ξηραίνομενο; Ονομάζεται πί
να καί άπδ αυτόν κατασκευάζεται τό κινίνον, τό όποιον, 
ώ; όλοι γνωρίζομε?, είναι σωτήριον φάρμακου εί; 
του; διαλείποντα; πυρετού;. *0 Μισισσίππη; εί; τήν 
Βόρειον ’Αμερικήν, τοΰ όποιου τδ μήκος είναι ύπέρ τά 
3100 μίλια και τοΰ όποιου ή κοιλάς υπολογίζεται 
δτι, άν καλλιεργηθή, ήμπορεΐ τά θρέψη 200 έκατομ- 
μύρια ψυχών ί

Ή ’Αμερική έχει τά μέγιστα δα'ση εί; τδν κόσμον
μερικά άπδ τά δένδρα τη; είναι τετρακοσίων και έπέ- 
κεινα ποδών ΰψο; καί έχουν κορμόν, ό όποιο; έάν 
έκόπτετο θά έσχημάτιζεν επίπεδον, έπάνω τοΰ όποιου 
ήδόναντο νά παίξουν 5J μουσικοί μέ τά σκαμνία καί 
τά όργανά των I

Εις τήν Βραζιλίαν εύρίσκονται τά ώραιότατα άνθη 
καί πουλιά εις τόν κόσμον. Μερικά άπδ τά πουλάκια 
εΐναι τόσον μικρά καί τόσον ποικίλόχροα, ώστε αί γυ
ναίκες τά φονεύουν, τά ξηραίνουν καί τά κρεμούν 
άπδ τδ ράμφος εις τά αύτία των ώ; σκουλαρίκια ί 

Πόσον κακόν πράγμα είναι νά στερή τι; τήν ζωήν 
τοιουτων ώραίων ζώων μόνον καί μόνον διά νά ευχα
ρίστηση τήν ματαιότητα' του ί Ό Θεό; μα; έοωκεν 
εξουσίαν έπάνω εις όλα τά χτίσματα, καί ήμποροΰμεν 
νά τά μεταχειριζώμεΟα διά τά; άνάγκα; μας, άλλ’ είναι 
σκληρόν καί απάνθρωπου πράγμα νά φονεύη τις ζώα 
οπω; κάμνουν μερικά παιδιά καί άνδρες, άπλώ; διά 
διασκεδασιν, ή διά νά ευχαριστήσουν μίαν ματαίαν 
έπώυμίαν.

Ή ’Αμερική εχει τάς μεγίστα; λίμνας είς τδν κό
σμον — μία ή δύο άπδ αΰ τάς είναι ώς ή Μεσόγειος 
θάλασσα μεγάλαυ

Ή Αμερική έχει τοΰ; μεγίστου; καταρράκτα; είς 
τδν κόσμον. Ο καταταράκ-η; τοΰ Νιαγάρα εΐναι 

740 ύάρ3α;πλα-ΰ; και 150 πόδ. ύψηλδ; I πρό τινων 
έτών κατεσκευάσθη έπ’αδτού γέφυρα σιδηρά έπάνω 
τής όποία; περνούν οχι μόνον άνθρωποι καί ζώα άλ* 
λά καί άτμάμαςαμ

Εί; τήν ’Αμερικήν εύρίσκεται μεγίστη ποσό τη; χρυ
σού· μόνον άπδ τά χρυσωρυχεία τή; Καλιφορνίας έ- 
ξάγεται χρυσός αξίας - με γ >. λει τέρας άπδ εν εκατομμύ
ριο? τάλληρα πάσαν εβδομάδα!

Είς τήν Αμερικήν εόρίσκονται τά μέγιστα Ανθρα
κωρυχεία, όπου έξάγουν τους τόσον ώφελίμου; διά 
τάς άτμομηχανά; λιθάνθρακας,

Εί; τήν ’Αμερικήν υπάρχουν τά πλουσιώτατα με
ταλλεία του σηδήρου· είναι δέ περίεργον, δτι ό θεό; 
έθεσε τδν σίδηρον καί τούς λιθάνθρακας πλησίον άλ- 
λήλων, ώστε νά εΰκολύνωνται οί άνθρωποι είς τήν 
άποχώρισιν τοΰ σιδήρου, οστις είναι άναγκαιότατοί 
είς τάς χρεία; τού Ανθρώπου.

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΩΝ
(Urania species a)

' Η ποοκειμε'νη εικονογραφία παριστφ δίνδρον, τδ 
όποιον φύεται εί; τήν νήσον Μαγαδάσκαρ. ή οποία, 
κεΐται εί; τά ανατολικά παράλια τής ’Αφρικής καί είναι 
νήσο; μεγάλη καί εύκαρπος, Τδ δένδρον τοΰτο είναι 
χρησιμώτατον είς τά μέρη εκείνα, Οπου τδ κλίμα είναι
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ξηρόν χαι ή γή αμμώδης χάί νερά δέν υπάρχου σι,
Ό θεό? μέ πολλήν άγάπην x-atl σοφίαν έπρονό- 

ησε διά τάς «νάγκας τοΰ ανθρώπου όπου δήποτε καί 
$ν ήθελε* εύρεθή. Όπου ένεκα τοΰ κλίμα το; δέν 
φύονται γενήματα, έχει έκαμε νά β λα στήσουν δέν
δρα, ώ; τδν άρτό καρπόν, περί τοΰ οποίου άλλοτε ει· 
πομεν άρκετά, και ρίζαι άμυλώόβις, αί δποΐαι άναπλη 
ρόνουν τήν έλλειψιν τών σιτηρών. Όπου διά τήν 
αΰτήν αιτίαν δέν δύνανται νά υπάρξουν οδτε γε- 
νήματα, ούτε δένδρα, ώ; εί,- τάς κατεψυγμένας ζώνας, 
έχει έδεσε τάς φώτα; καί άπειρα κοπάδια χηνών καί 
νησσών (παπιών) άπδ τδ κρέας τών όποιων τρέφονται 
οί κα'τοικοι τών μερών έκείνων.

Έχει οπού δεν υπάρχει νερδν έκαμε νά φυτρώσουν 
διάφορα φυτά καί δένδρα, τά όποια έπροίκισε μέ δύ- 
ναμίν ν’ άπ'ψροφοΰν τδ ΰδωρ άπδ τήν άτμοσφαίραν 
ή νά συνάγουν τήν βροχήν καί νά τήν άποόηκευουν 
είς όργανα επίτηδες πρδς τούτο κατεσκευασμένα, διά 
νά χρησιμεόη κατόπιν πρδς διατήρησιν έαυτών καί 
χρήσιν τοΰ ανθρώπου και τών ζώων.

Τδ δένδρον τών /Οδοιπόρων» γίνεται μεγάλον καί 
ύψηλδν ώς ή χουρμαδιά (φοΐνιξ), άλλα ποτέ δέν έχει 
περισσότερα τών εικοσιν έως είκοσι τεσσάρων φύλλων, 
τά όποια, ώ; βλέπει ό αναγνώστης, φύονται είς τδ άνω 
μέρος τοΰ στελέχους. Είναι δε ώραιον είς τήν οψιν 
χαι χάμνει πυκνήν καί εδχάριστόν σκιάν.

Τά φύλλα είναι μακρά χαι πλατέα, Ό μίσχος εί
ναι τριών πήχεων μάκρος, τδ δέ καθ’ αύτδ φύλλον 
άλλων τριών πήχεων, ώστε δλον τδ φύλλον εχει μι- 
κος εξ πήχεων I Τά φύλλα είναι τοιουτοτρόπως χα· 
τεσκευασμένα, ώστε τδ βρόχινον νερδν, τδ όποιον πί
πτει επάνω των άντί νά ρέη πρδς τά έξω καί νά χά
νεται, τρέχει πρδς τδν μίσχον, οσιις είναι αυλακωτός 
καί είς τδ μέρος δπου ένό-εται- μέ τόν κορμόν, πλατύ 
νεται καί σχηματίζει είδος δεξαμενής (στέρνας) καί 
έκεϊ συναθροίζεται και χρησιμεύει πρδς χρήσιν αύ· 
τών τών φύλλων καί τών διψώντων δδοιπάρων, οί ό
ποιοι παρακεντούν διά τίνος λόγχης τδ μέρος έκεΐνο 
καί δέχονται εις άγγεΐον τό έκρέον νερόν. Έκαστον 
φύλλον περιέχει ήμίσειαν περίπου όκαν δδατος.

Εκτός τούτου, τά φύλλα χρησιμεύουν καί είς άλ· 
λας άνάγκας τοΰ ανθρώπου. Ένεκα τής στερεότητας 
καί έλαστικότητός των τά μεταχειρίζονται οί κάτοικοι 
τών μερών έκείνων ώς τραπεζομάνδυλα καί πινάκια, 
καί άφαΰ τά διπλώσωσιν άρμοδίως ώς κουτάλια καΐ 
δοχεία. Σχεπάζουσι προσέτι μέ αΰτά τάΐ σχέπας 
τών οικιών καί τών χαλυβών των καί διπλόνουσι 8ι* 
αυτών πραγματα, τά όποια θέλουν νά φυλάξουν ή νά 
άποστείλουν είς άλλα μέρη, ώστε τδ δένδρον τοΰτο
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είναι αναγκαιότατο? καί χρησιμότατο? είς τους κατοί
κους τών μερών έκείνων, χαί εΐναι εν τών άπειρων 
πραγμάτων, τά όποια μαρτυροΰσι τήν πανσοφίαν καί 
άγθότητα τού θεού πρδς τδν άνθρωπον.

ΒΟΗΘΕΙΤΕ ΑΛΔΗΛΟΓΣ.

'Οδοιπόρος τις, έναν διέβαινε τά; Άλπεις, κα· 
τελήφθη επί τής κορυφής αύτών άπό μίαν άπδ 
Ικείνα; τάς καταιγίδα; τής χιόνος, αί δποΐαι είναι 
συχναί είς έκεΐνα τά υψηλά βουνά. Τό ψύχος 
έγεινε δριμύ, δ άήρ έπυκνώθη άπδ τήν χιό- 
να, ό δέ διαπεραστικός άνεμος έφαίνετο άτιδιήρ- 
χετο μέχρι τών κοκκάλων.

Έν τούτοις δ δδοιπόρος ήγωνίζετο βαδίζων 
πρδς τά έμπροσθεν. Άλλα τά μέλη του τέλος 
πάντων έπάγωσαν, καί ήρχισε νά καταλαμβάνεται 
άπδ ύπνον οί πόδες του δέν ήθελαν νά κινηθώσι, 
καί αύτδς έπλαγίασεν έπί τής χιόνος, ένδίδων είς 
τήν έπιββοήν τοΰ θανατηφόρου τούτου δπνου, 
οστις είναι τδ έσχατον στάδιον τοΰ δπερβολικού 
ψύχους, καί άπδ τον όποιον βεβαίως ποτέ δεν 
θά έςυπνούσεν είς τούτον τόν κόσμον.

Κατ’ εύτυχίαν του βμως τήν στιγμήν έκείνην 
εΐδέν άλλον πτωχόν ίδοιπόρον κατακείμενον δ- 
λίγα βήματα μακράν άπ' αυτόν. Ό δυστυχής 
έκεΐνος έφαίνετο άτι ήτο είς χειροτέραν άπό τήν 
ίδικήν του κατάστασιν, διότι μόλις έκινεϊτο· βλα 
τά μέλη του ήσαν παγωμένα καί έφαίνετο έ
τοιμος ν’ άποθάνη.

'Η θέα τοΰ δυστυχούς έχείνου άνθρώπου έζί- 
νησε τήν συμπάθειαν του καί τόν έςήγειρεν άπδ 
τδν λήθαργον, βστις τόν είχε καταλάβει· μέ πο- 
λύν δέ κόπον καί άγώνα. διότι δεν ήμπόρει νά 
κινηθή, κατώρθωσε νά τδν πλησιάσγ}. Έλαβε 
τότε τάς χεΐράς του εί; τάς ίδικάς του καί έπρο- 
σπάθει νά τάς θερμάνη· έτριψε τδ μέτωπον 
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τού; πόδα; χαί τό σώμα, χαί τόν ένεΟάρρυνε μέ 
παρηγορητικού; λόγους.

Μετ όλίγον δ ψυχορραγώ1^ άνθρωπο; ^ρχισε 
νά άναλαμοάνη - αί δυνάμει; του έπανήλθον καί 
άρβάυΟη τον έαυτίν του ικανόν νά δδοιπορήαη.

Άλλ’ ή πρό; τον ξένον καλοσύνη του είχε 
καί άλλο καλόν αύ;ό; ί ίδιο; ευεργέτης άνέλα- 
οε τάς δυνάμει; του διά τών προσπαθειών, τά; 
όποιας κατέοαλε διά νά σώση τδν ξένον. *0 κό
πος, τδν όποιον εκαμε τρίοων αΰ;θν, Ιζαμε καί 
τδ ίοικόν του αίμα νά κυκλοφορήοη πάλιν εί; 
τάς φλέοας του —Έζεατάθη προσπαΟών νά 
ίίερμάνη τδν άλλον. '11 ύπνηλασία του ?φυγε 
καί δέν ήθελε πλέον νά κοιμηθη- τά μέλη του 
έπανέλαδον τήν ελαστικότητα των καί οί §09 6- 
δοι πόροι ε-ηκολούθηοαν τδν δρόμον των αυγχαί- 
ροντες δ εΐς τδν άλλον διά τήν σωτηρίαν των.

Μετ’ δλίγον ή καταιγί, έπέρασε καί αυτοί δι- 
έοησαν τδ ^ουνδν καί έφθασαν άσφαλώ; είς τάς 
οικία; των.

Καί τώρα, μικρέ μου άναγνώστα, έάν αισθάνε
σαι τήν καρδίαν σου ψυχράν πρδ; τδν θεόν καί 
τήν ψυχήν σου σχεδόν έτοιμον νά χαθη, προσ- 
πάΟησον νά κάμης κάιι τι τδ όποιον θά βοηθή- 
ση άλλην ψυχήν νά σωΟή καί &i χαροποιήση άλ
λην καρδίαν καί συνήθως θέλεις τό ευρει τδ Χάλ- 
λίσταν μέσον τής ίδική; σου έπανορθώσεως καί 
παρηγοριάς. ,

Η ΑΝθΟΓΛΑ.
Ποιο; δεν ϊίρει τήν Άνθουλα πώχει τά χρυσά μαλλιά

Καί ς’ τά χάδ^α μεγαλώνει σάν μικρή τριανταφυλλιά; 
Δι’ αυτήν ό κόσμος είναι ή Αγία της Γραφή,

Καί μικρή μιά καρδερίνα π’ άγαπά σάν αδελφή. 
Μια φορά ένφ κρατούσε τό πουλί τό τρυφερό,

Και τό τάγιζε μονάχη και το πότιζε νερό, 
■ΚότταΕ’, μητέρα, είπε τί εράσμιο πουλί!

Μχά δαγκάνει τό κεχρί τυ. μιά τό χέρι μ» φιλεϊ... 
Τά καλά καί αΰ, μικρή μου. ένψ χαίρεσαι τή; γης,

Μή έεχνφί σάν τό πουλάκι τόν θεόν νά εύλογή;.

Η ΙΓΟΓΑΝΑ
Ώ, τί παράζενον ζώον ! ΐ)ά άνακράςουν οί μικροί 

άναγνώσται «τής έφημερίδος τών ΙΙαίΰων.» Καί τφ 
όντι πολύ παράςε.ον- άλλ’ οχι καί άδιάφορον, καί ά- 
νωφελές εί; τόν άνθρωπον δπως θά ίδωμεν ευθύς.

Η Ίγουάνα ανήκει εί; τήν τάςιν τών Ερπετών, εί; 
τήν οικογένειαν τών σαυροειδών τό μήκος τοΰ σώμα
τός τη; εΚα τριών ποδών τό δε τής ούρα; άλλων τριών, 
ώστε τό ολον μήκος τοΰ ζώου άπό τή; κεφαλής μέχρι 
τη; άκρα; τή; ούρα; είναι ες ποδών.

Πολλοί ίσως θά είπουν οτι ή τόσον μακρά ουρά είναι 
άχρηστο; εί; εν τοιοιούτον ζώον, άλλ’ ό δημιούργησα; 

τήν Ίγουάναν έγνώριζε τί εκαμνε- διότι μέ τήν οόράν 
στηρίζεται έπί τών δένδρων καί ε ισχΰεται όταν 
μεταοαίνη άπό κλάδον εί; χλάδον, ή κρεμάται άπ 
αύτους.

VZ ’/χουάνα.
'Η Ίγουάνα είναι ζώον . τής Νοτίου ’Αμερικής καί 

τών Βαχάμων νήσων και μολονότι φαίνεται αηδής 
και άσχημο; είς τήν οψιν καί κανε>; από τούς μικρού; 
μας άναγνώστα; δεν θά ήθελε πιθανόν νά γευματώη από 
το κρέας τη;, μολον τοΰτο τήν μεταχειρίζοντα οί εν- 
τόποιοι καί εί; τό φαγητόν των οσο·. δε έδοκίμασαν 
το κρεα; της τό ύπερεπαινοΰν ώ; τρυφερόν, γλυκύ καί 
νοστιμώτατον.

‘Η Ίγουάνα άγαπα νά κείτεται εί; τήν άμμον ή νά 
κάθηται έπί τών δένδρων- Εχει οέ έκτο; τών άκανθων, 
αί ίποιαι σχηματίζουν σειράν εί; τήνράχιν της, καί ι
σχυρούς όδόντα;, ώστε είναι όχι μόνον δύσκολου άλλά 
καί Επικίνδυνον νά τήν συλλαδη τις. Οί κάτοικοι $■ 
μως τών μερών Εκείνων τήν κυνηγούν μέ σκύλους, καί 
άφοΰ κατορθώσουν δι’ αύτών νά τήν κουράσουν, τήν 
πιάνουν καί πρώτον μέν τή; ράπτουν τό στόμα Βιά νά 
μή δαγκα'νη, κατόπιν δε τήν οτέλλουν εις τήν άγοράν 
διά πώλησιν. Αί Ίγουάναι τρώγονται όχι μόνον πρό
σφατοι, άλλά καί άλατισμέναι. ίδίω; τόν χειμώνα· πρός 
τόν σκοπόν οέ τούτον παστόνονται ώ; τά σκουρμπιά 
ή ώ; σαρδέλες καί αποθηκεύονται εί; έπιτηδε; κατα
σκευασμένα; άποθήκα;.

1H ’ίγουάνα έςημερόνεται καί τότε συναγελάζεται 
καί τρέφεται μέ τού; χοίρου;, εί; τών οποίων τήν συ- 
ν ανατροφήν φαίνεται οτι εύρισκει πολλήν εΰχαρίς^σιν.

Τό χρώμα της είναι πράσινον μέ κηλίδα; κίτρινα;, 
αί δποΐαι άφαιρουσι πολύ άπό τήν άοχημίαν τη;.

Έπίπιστώσει ή **Έφ. τών ίΐαίδων” δέν στέλλεται είς κανένα.


