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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.
τ%ν έφ. των ΠαιΒων,

Ό Πέτρο; καϊ ό 1 Ιωάννη; ήσαν αδελφοί· ημέραν 
δέ τινα, ένω ήσαν μόνοι, εΐπεν ό Πέτρο; πρδς τον ά· 
δελφδν αότοΰ, «Έλα νά παίςωμεν την έ κ χ λ η- 
σ ί α ν έγώ νά χάμω τδν ίεροκήρυχα, σΰ δέ τδ άχρο- 
ατήριον.»

«Καλά,· άπήντησεν 0 ’Ιωάννης, 5ί παίςωμεν.»
Ο ΓΙέτρο; λοιπόν άναδά; εί; μίαν καρέκλαν, ώ; 

εί; άμβωνα, χαϊ λαβών Sv βιβλίον ώ; Αγίαν Γραφήν, 
ηρχιοε νά χηρόττη ώ; άςή;·

• Τδ ρητδν τοΰ λόγου μου είναι σύντομον και πολ!» 
είχολον. «ΓίνεσΟε δέ εί; άλλήλοο; χρη
στοί! (Έφεσ. δ,  32.)**

την άφίνη; νά παιζη μέ του; στρατιώτα; σου.
• δ.') Πρδ; τήν Μαρίαν καί νά μή χλαίηςκαί τήν 

χτοπά; δταν σέ νίπτη χαϊ σέ κτενίζη.
«’Αλλά, μέ συγχωρειΐ, Κύριε, τδν διέχοψε καϊ πάλιν 

ό Ιωάννη;, «Αύτή μου τραβά τά μαλλιάμέ τδ κτένιον» 
«Σιωπή εί; τδ άκροατήριον,ι» έφώναςεν δ Πέτρο;.

• έ.) Πρδ; τήν γάταν νά μή τραβά; τήν ουράν τη; 
ούτε νά τσιμπά; τά αυτιά τη;, άλλά νά τήν χαϊδεό- 
η; χαι νά τήν κάμνη; νά ρογχαλίζη.

«Έλα τώρα, τελείωσε μέ τδν λόγον σου, διότι έγώ 
έκκράσθηκα,» ίφώναΐεν δ’ Ιωάννη;. «Είναι καιρό; πρέ, 
πει νά ψάλλωμεν, χαϊ χωρΐ; νά περιμένη τδ τέλο; τοΰ 
λόγου, ήρχωε νά ψάλλη, δ δέ Πέτρο; ήναγκάσβη νά 
παύση. Ό λόγο; οότο; είναι μέν σύντομο; οδχ ήττον 
όμως πρακτικό; καϊ ωφέλιμο; πρδ; παν παιδίον.

ΕΛΕΦΑΝ'ΙΌΔΟΝΤΕΣ.
’Υπολογίζεται, δη εί; μόνην τήν πόλιν τή; ’Αγ

γλία; Σέφιλδ έςοδίδονται 180 τόνοι έλεφαντ οδόν των 
εί; κατασκευήν χειρών μαχαιριών καϊ περονών. Διά 
νά προμη&εοόή δέ ή ποσότη; αυτή, πρέπει νά φο- 
νεόωνται κατ’ έ,ο; υπέρ τά; 18 χιλιάδα; ελεφάντων I

ΠΡΑΞΕΙΣ καϊ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Εόφυή; τι; πα
ρατήρησε ποτέ εί; τινα είπόντα, "Οτι άπεφάαίσε νά 
κάμη τδ τάδε καϊ τάδε πραγμα, ότι ουδέποτε άνέ· 
γνωβεπερϊ τών ’Αποφάσεων τών ’Αποστόλων, υπάρ
χει 3μω; βιδλίον, τδ όποιον περιέχει τά; Πράςει; των!

— ’Εάν ήναι δυνατόν, κάμνε καλόν τι πάσαν ή
μέραν.

Π0Σ0Τ11Σ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΝ ΤΩι ΚΟΣΜΩι 
’Υπολογίζεται ΰτι τδ μεταλλικόν κα&’δλον τδν κο- 

σαον άναβαίνει έί; 600 εκατομμύρια τάλληρα, έζ τών

•’Υπάρχουοι μιχρά τινα ρητά, τοΰ Ευαγγελίαν, έπί- 
τηδε; διά τά μιχρά παιδία, και τδ ρητδν τοΰτο είναι 
Sv έ; αύτών. Λοιπόν, Γίνεστε χρηστοί.»

• λ.) Προ; τδν πατέρα σου· νά μή φωνάζη;, ούτε νά 
κάμνης ταραχήν δταν πάσχη άπδ κεφαλόπονον. Σΰ 
δέν ήςεύρει; τί είναι κεφαλόπονο;, έγώ δμω; τδν 
εΐχον μίαν φοράν καϊ δέν ήβελα νά ακούω ταραχά;.

αβ·') Πρδ; τήν μητέρα σοο’νά κάμνη; εοδδ; δ,τι 
σοι λέγει, και νά μή τήν άναγχά'η; νά έπαναλαμδά- 
νη πολλάχι; — Ιωάννη, είναι καιρό; νά όπάγη; νά 
χοιμηδή; — διότι αύτδ τήν ενοχλεί πολύ.»

•γ.') Προ; τήν μικράν μα; αδελφήν.......... ’Αλλά,»
ύπέλαδεν δ’Ιωάννη;, έλησμόνησα; νά εϊπης, πρδ; τδν 
Πέτραν.»

•Καλά,» εΐπεν δ Πέτρο; · δέν θέλω νά αναφέρω 
τδ όνομά μου εί; τδν λόγον μου. Πρδ; τούτοι; οδ 
είσαι τδ άκροατήριον καί δέν πρέπει νά όμιλή;.» Λοι
πόν έλεγα, νά ήοαι χρηστό; εί; τήν Έλενίτζα χαϊ νά
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όποιων 400 εΐναι εί; κυκλοφορίαν χαί 200 είς τάς 
διαφόρους τραπέζας. Έάν ύποθέσωμεν, Βτι ό πληθυ
σμός τής γης εΐναι Sv δισεχατομμύριον, χαί τό μεταλλι
κόν διενείμετο μεταξύ των κατοίκων τοΰ κόσμου, θά έ· 
λάμβανεν έκαστο; τρεις δραχμά; χαί εξήκοντα λεπτά.

— '77 Πόλιί της Βοσΐώνηί, ήτις περιέχει περί τάς 
500 χιλιάδας κατοίκων, έχει περί τά 200 σχολεία 
διαφόρων κλάσεων, είς τά όποια συχνάζουσι καί ίκ· 
παιδεύονται ύπέρ τάς 20 χιλιάδας παιδιών, πρδς 
πληρωμήν τών διδασκάλων τών όποιων δαπανώντατ 
ύπέρ τάς 40 χιλιάδας ταλλήρων! Δικαίως λοιπόν ή 
Βοστώνη καλείται αί JViai ’A&qvat.

Ο ΕΠ’ΝΩΜΩΝ ΠΙΘΙΙ2.

Δυο κύριοι κατοικούν τες είς παραλίαν τινά τής Α
φρικής έξήλθόν ποτέ είς δάσος πρδς κυνηγών. Ένψ 
δέ περιεπλανώντο έδώ καί έκεϊ ήκουσαν όλο λυγμού; 
καί έχ περιέργειας κινούμενοι ίστρ άφησαν πρδς τδ μέ
ρος, οθεν έξήρχοντο αίκραυγαΐ δπως μάθωσι τδ αίτιον.

Καί ιδού πίθηξ καθήμενος πλησίον δένδρου τίνος, 
έχων τδν δεξιόν αύτοΰ μηρόν τεθραυσμένον καί κλαί- 
ων. Ό εΐ; τών κυνηγών έπρότεινε νά τδν φονεό- 
σωσι καί ούτω νά άπαλλαξωσιν αύτδν τών πόνων, 
άλλ’ ό έτερος, δστις ήτα ιατρός, δέν έσυγκατένευσεν είς 
τοΰτο· πλησίασα; ·δέ τδ ζώον και έξετάσας τήν πληγήν, 
έδεσεν αύτήν διά τοΰ μάνδολίου του· τοΰτο πολύ 
ευχαρίστησε τόν πίθηκα, δστις διά πολλών καί ποικί
λων κινημάτων προσεπάθεινά ίκφράση τήν πρδς τδν 
ευεργέτην του ευγνωμοσύνην. Οί κυνηγοί άφησαν- 
τες τδν πίθηκα άνεχώρησαν, περιπλανηθέντές δ’ έπΐ 
πολΰ.ν χρόνον είς τδ δάσος καί καταληφθέντες, ώς έκ 
τοΰ κόπου καί τοΰ καύσωνα;, όπδ υπερβολικής δίψης 
επέστρεψαν κεκμηκοτες και σχεδόν ημιθανείς πρδς τδ 
μέρος 5που εΐχον άφήσει τδν πίθηκα. Οΰτος δέ μόλις 
είδε τδν ευεργέτην του, και αμέσως έννόησεν, ίκ τής 
αδημονία; και τών σχη μάτων αύτοΰ, ότι έτρεχε μέγαν 
κίνδυνον· λοιπόν άφήσας αύτοΰ; άνεχώρησε συρόμενος, 
καί μετ’ δλίγον έπέστρεψε φόρων είς τάς χεΐράς το άν
θος κυλικοειδές (pitcher plant) (δμοιον 
με ποτήρ'ίον) τό όποιον προσέφερεν είς αύτοΰ;.

Τό άνθος τοΰτο εχει σχήμα, κέρατο; τδ δέ στόμιον 
αύτοΰ έν μέν άνυδρίφ, καλύπτεται ύπό τίνος πετάλλου,
*___ —- .............. ........... .............;

ΜΑΙΟΣ, 1869

τό όποιον, έν καιριρ βρ°χήΐ άνοίγει καί οΰτω συ
νάζονται είς αύτο εκατόν περίπου δράμια υδατος, τδ 
όποιον τηρείται καθαρόν καί χρησημεύει πρδς κα* 
τάσβεσιν τής δίψης ζώου τινός ή άνδρώπων εί; επο
χήν υπερβολικού καόσωνος. Ό πίθηξ λοιπόν, αΰτος, 
άπδ ευγνωμοσύνην κινούμενος έπρομήθευσεν είς τδν 
ευεργέτην του ύδωρ και οΰτω ϊσωσεν αύτδν έκ σκλη
ρού καί όουνηροΰ θανάτου.

Καί όμως πολλοί άνθρωποι οΐτινες'καυχώνται ότι εΐ
ναι πολύ άνώτεροι τών πιθήκων κατά τήν διανοητικήν 
άνάπτυξιν είναι πολύ κατώτεροι αύτών κατά τήν ευγνω
μοσύνην. Ό θεός, ώ; καλός καί άγαθός πατήρ, προ
μηθεύει είς ημάς άφθανίαν άρτου, υδατος, άέρος, 
φωτός, καί πάσης φυσικής εύλογίας, καί πρδς τού
τοι; έδωκεν τδν υίόν Αυτού τδν μονογενή δπως άπο- 
θάνη διά τάς αμαρτία; μας, ήμεΐς δέ οχι μόνον λη- 
σμονοΰμεν νά ευχαριστώ μεν αύτδν καθ’ έκάστην διά 
προσευχής, άλλά καί περιφρονοΰμεν αύτδν διά τής 
διαγωγής μας καί ύδρίζομεν καί βλασφημουμεν αύ
τδν διά τών λέξεων.

Άς μάθωμεν λοιπόν καί έκ τοΰ πίθηκος νά ήμε- 
θα εύγνώμονές οχι μόνον πρδς τοΰ; ανθρώπους, άλ
λά καί πρδς τόν θεόν τδν μέγιστον τού ανθρώπου 
εύεργέτην.

ΩΦΕΛΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ.

Ειπέ αντικείμενά τινα ή πράγματα τά όποια δό- 
νανται νά έχωσι τάς έξης ποιότητας. Μέγαν, μικρόν, 
όρθιον, νέον, ξηρόν, υγρόν, παχύ, ισχνόν, παλαιόν, 
σπάνιον, ασθενές, υγιές, βραχύ, στενόν, χονδρόν, 
ξυνόν, πικρόν, σοφόν, κόκκινον, πράσινον, μαΰρον, 
κίτρινον, δξΰ, οκνηρόν, έργατικδν, υψηλόν, χαμηλόν, 
δμαλδν, ψυχρόν, θερμόν, εύχάριστον, δυσάρεστον, 
αγαθόν.

ΑϊΤΑΡΚΕΙΑ.

Πολλά τών κακών, άπδ τά οποία πάσχουσιν οί άν
θρωποι, προέρχονται έκ τής έλλειψεως τής αρετή; 
ταύτης — τής αύταρκείας. Οί άνθρωποι συνήθως 
μή άρχούμενοι εί; όσα έχουν στενοχωροΰνται καί λυ
πούνται, διότι δέν δύνανται νά εχωσί περισσότερα καί 
καλλίτερα.

Ιστορείται, ott ό Σωκράτης διερχόμενός ποτέ διά 
τής αγορά; ειπεν εί; τούς περί αύτδν, « Ποσά πράγ
ματα ύπάρχουσιν έδώ, οποία, δέν έπιθυμώ! ·

Ίεροκήρυξ τις, δστις έλάμδανεν δλίγον μισθόν, συ- 
νείθιζε νά αστειεύεται πρδς τοΰ; φίλους του λέγων, 
α Δέν χρεωστώ τίποτε — Δέν μέ χρεωστεΐ τις τίποτε 
— Δέν έχω τίποτε — Δέν χρειάζομαι τίποτε!»
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*0 αυτάρκη; νους ευρίσχεται είς διηνεκή ευωχίαν. 
« Εί; τδν τοιοΰτον, λέγει τι; σοφό;, — πασα ταραχή, 
πασα ένόχλησις, είναι ώ; χάλαζα πίπτουσα έπΐ τών 
κεραμιδιών οίχία;, έντδ; τή; οποία; χάθηται ευωχού
μενο;. ·

ΠΟΣΟΝ ΛΥΠΗΡΟΝ ΠΡΑΓΜΑ Η ΚΩΦΩΣΙΣΙ

Έσυλλογώθητέ ποτέ, μικροί μου φίλοι, οποία ίέρή- 
α; είναι το νά ήναι τι; κωφό;; Έχετε πάππον 
ή μάμμην κωφήν; Δέν σά; άπέρασέ ποτέ άπδ ιόν 
νουν πόοων πραγμάτων στερείται τι;, όταν ή δέν ά- 
κοόη χαλά, ή ήναι έντελώ; κωφό; ; Όποιαν εύχα- 
ρίστησιν άπολαμβάνη τι; έχ τή; ακοή;! Πόσον γλυ
κό καί ηδονικόν εΐναι ν’ άκοόη τήν φωνήν τών γο
νέων, συγγενών χαί φίλων του χαί τά γλυκά ^σματα 
τή; μουσική; !

Ταΰτα πάντα στερείται ό κωφό;. Τδ Κελάδημα 
τών πτηνών δέν προσβάλει πλέον τά άτά του. Ό 
ήχο; τών φιλικών φωνών δέν φαιδρύνει πλέον τδ πρό
σω πόν του. Πόσον λυπηρόν πρέπει νά ήναι εί; εκεί
νου;, οι«νε; ένησχολοΰντο εί; τά;·υποθέσει; καί τά; 
ευχαριστήσει; τή; ζωή;, νά βλέπωσι μόνον τά; κινή
σει; και έργασία; τών όμοιων των, άλλά νά μή δύ- 
νανται νά συνδ’-αλεχθώσι μετ’ αυτών!

Όσιρ λυπηρά ΰμω; καί άν ήναι ή τοιαότη κατά- 
στασι;, πάντε; ήμεΐς, έάν ζήσωμεν νά φθάσωμεν μέ
χρι τή; γεροντική; ήλικίας, Οίλομεν λάβει πείραν 
αότής.

Ένθυμεΐσθε, λοιπόν, τοΰτο, μικροί μου φίλοι, χαι 
μή φέρεσθε σκληρώ; προ; τού; στερούμενου; τοΰ τό
σον θείου χαί ύψηλοΰ τούτου οώρυ τοΰ ουρανίου ημών 
Πατρδ;, και προσέχετε ώστε νά μή άφίνετε τά καχά νά 
είσέρχωνται διά τών ώτων χαί μολύνω σι τήν καρ
διάν σα;, χαί τήν άποςενόνωσιν άπδ’Εκείνον, ό ό
ποια; πρέπ?ι νά χατέχη τήν πρώτην χαί όψίστην 
θέσιν έν αυτή.

ΚΟΤΟΠΑΞΙΟΝ.
Τδ Κοτοπάςιον εΐναι τδ υψηλό τα τον όφαίστειον ορο; 

τών ’Ανδεων έν ’Αμερική, καί μολονότι χειται πλησίον 
τοΰ Ισημερινού, ή κορυφή του δμω; εΐναι χεχαλυμμένη 
μέ διηνεκή χιόνα, διότι είναι 18,876 ποδών υψηλόν, 
ήγουν περί τά τρία χαί ήμισυ μίλια χατά κάθετον 
γραμμήν άπδ τή; έπιφανεία; τή; θαλάσση; |

Τδ ήφαίστειον τοΰτο έχει περιοδικά; έχρήΐει;, 
αΰινε; εΐναι μέν μεγαλοπρεπείς, άλλά πολλάχις λίαν 
καταστρεπτιχαί.

Τό 1743 συνέβη μία.τοιαότη· κατ’ αυτήν αί φλό

γες άνέβησαν είς 5ψο; 3000 ποδών, ή περί τδ ήμι- 
συ μίλτον ΰπεράνω τοΰ στομίου τοΰ χρατήρο; !

Τδ 1744 αί βροντά! τοΰ ηφαιστείου τούτου ή
χου οντο εί; άπόστασιν 600 μιλίων, ήγουν διπλάσιάν 
σχεδόν της απ’ ’Αθηνών είς Κωνσταντινούπολή 1

Τήν 4ην ’Απριλίου 1768 ή ποσότη; τή; έχπεμ- 
πομενη; στάχτη; ήτο τόσον πολλή, ώστε έσχοτίσθη 
ό ήλιος άπδ πρωία; μέχρι τής τρίτη; μ. μ. Τδ 
1803, μετά παντελή εικοσαετή χατάπαυσιν δλων 
τών ήφαιστείων φαινομένων, συνέβη αίφνης τρο
μερά εχρηίι;, ή τι; έγενετό όρατή έτι χαί εί; αύτδν τδν 
Ειρηνικόν Ωκεανόν.

Όταν τι; άναλογισθή τήν λεπτότητα τοΰ φλοιού 
τη; γή;, Sστις περικαλύπτει τά; διάπυρους ΰλας, αι 
δποΐαι σχηματίζεσαι τδ έσω χερικό ν τή; υδρογείου σφαί
ρας, δεν δύναται παρά νά θαυμάση μέ τήν άπειρον 
αγαθότητα τοΰ θεού, καί νά τρέμη αυλλογιζόμενο;
τήν δργήν του.

Ο ΡΑΠΤΗΣ (Orthotomus Congicaudus) 

Οΰτω πω; Ονομάζεται τό πτηνδν, τδ όποιον παρί-
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σταται Ιν τή προκειμένη εικονογραφία, έ» τής ίπιοε- 
ΐ ιό τη τος, μέ τήν οποίαν κατασκευάζει τήν φωλεάν τυ.

Τοΰ ράπτου υπάρχουσιν πολλά εΐΰη, ήμεϊ; ομω; 
θέλομε? περιορισθή είς το τής εικονογραφία; μα;. το 
όποιον απαντάται είς τάς Ινδίας και τό όποιον εΐναι 
άςιοσημείωτον δ·.ά τόν περίεργον τρόπον, καθ’ ον κα
τασκευάζει τήν φωλιάν του,

Άφοϊ εκλέςη λεπτόν n κλωνάριον έτ εκείνων, τά 
όποια εόρίσκονται είς τά άκρα κλάδου τινός, προετοι
μάζει ειόό; τι κλωστής και άφοΰ πλησιάση πρό; άλ
λ ηλα τά χείλη ενός των μεγάλων φύλλων τοΰ κλωνα
ριού, ράπτει αυτά, άρχίζων από τής κορυφή; προς τά 
άνω, τά ράμφος άντί βελόνη; μετεχει ριζόμ εν ο; με τό
σην έπιτηδειότητσ, ώστε, ώ; βλέπει ό άναγνώστητ, τό 
εργον φαίνεται, ώςεί άγενετό όπό ανθρωπίνων χειρών. 
Άφοΰ δε ή ραφή φθάση όπεράν ω τοΰ ήμισεω; τοΰ 
φύλλου, 0 μικρό; ράπτης πληροί τό ένδον τοΰ ουτω 
σχηματισθέντο; χωνιού διά λεπτού και μαλακοί χνού- 
δου, καΐ έπ’ σΰτοΰ εναποθέτει τά ώά του,:

Ούχί σπανίω; μεταχειρίζεται δύω φύλλα αντί ένό;, 
άλλά τότε είναι ήναγκασμένο; νά κάμη δύω ραφάς, 
ή μία τών όποιων φθάνει έω; επάνω είς τοΰ; μίσχου; 
τών φύλλων, όπως κλειοθη εντελώς τό όπισθεν μέ
ρος τής φωλεας.

Διά τοΰ τρόπου τούτου ό μικρό; ράπτη; προφυλάττει 
τά ώά καί τοΰ; νεοσσού; του άπό τά πολυάριθμα είδη 
τών πιθήκων, σκίουρων και οφεων, τά όποια εΰρί· 
σκονται είς τά θερμά ίχεϊνα καί δασώδη κλίματα. Πό
σον αγαθό; και προνοητικό; φαίνεται δ ουράνιος ημών 
Πατήρ και είς αυτά τά ίλάχιστα καί άδυνατώτατα 
τών πλασμάτων του, προικίσα; αυτά μέ ένστικτον 
έπιοεςιάτητα, διά τή; οποία; δύνανται νά προφυλάτ- 
τωνται από τοΰ; πολυαρίθμου; ίχθρού; των καί νά 
απολαύω σι τών αγαθών τήΐ ζωτ,ς, δι* ήν έδημιουργή- 
ΟησανI

ΑΔΥΝΑΜΙΑ.
Κύριό; τις Ιδει;ε ποτέ έι; τινα φίλον του άνθρωπον 

σιδηρουργόν φέροντα πολλά δακτυλίδια· αυτό; δέ 
σνπ νά έςίππασθή, άπεκρίθη' « Α*! φίλε μου, τοΰ
το είναι ασφαλές οημεΐον άδυναμία;. διότι όπου γί
νεται χρήσις στεφάνων, έκεΐ βεόαίω; υπάρχει αδυ
ναμία!

ΥΓΙΕΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.
1) Ουδέποτε Ισο αργός.
2) Κύτταζε πάντοτε πρό; τό αποτέλεσμα.
3) Άπόκτησον ενα αληθή φίλον.
4) Συλλογίζου περί σεαυτοΰ.

ΒΟΥΣ Ο ΜΟΣΧΟΒΟΛΟΣ ή ΜΟΣΧΑΤΟΣ.
Οί μικροί άναγνώσται τή; έφημερίδο; τών Παίδων 

εχουσιν ενώπιον των τήν εικονογραφίαν ωραίου τινός 
ζώου, τό όποιον ομοιάζει μέ τόν βουν καί μέ τόν κριόν, 
καί διά τήν όποιαν διαδίδει δσμήν μόσχου ώνομά- 
σθη μοσχοδόλο; ή μοσχάτος.

Τό ζώον τοΰτο κατοικεί τά βορειότερα μέρη τής 
Βορείου Αμερικής καΐ εΐναι τρόπον τινά ό σύνδεσμος 
μεταςυ τοΰ βοός καί τοί προβάτου· είναι δέ ίσο; μέ 
διετή οάμαλιν πέντε ήμισυ ποδών τό μήκος καΐ ζυγίζει 
περί 700 λίτρα» ή 250 περίπου δκάδας.

Τά κέρατα εΐναι, ώ; φαίνεται, πεπλατυσμένα κατά 
τήν βάσιν, καί κατ* άρχάς μέν άνέρχονται πρό; τά 
άνω, επειτα κατέρχονται προς τά κάτω καί πάλιν ανέρ
χονται ύπό γωνίαν δςεΐαν και άπολήγουσιν είς οξύ.

'Ολόκληρον τό ζώον εΐναι κεκαλυμμένον υπό μα- 
κροΰ και λεπτού μαλλίου, τή όποιον κατέρχεται μέχρι 
τών ποδών του καί τω δίδει τήν ομοιότητα πρό; τό 
πρόβατον· είναι δέ ταχύ καί γενναΐον και προσοάλλει 
άφόδω; τους κυνηγούς, όταν στενοχωρηθώ’ ανέρχε
ται δέ είς κρημνώδεις τόπου; καί τρέχει μέ ευκολίαν 
και έπιδΐςΐότητα έπί τών βράχων, ώς τά αίγίδια.

Τό κρέας του. Ixtiti τοΰ χρόνου τή; δχεία; εΐναι 
τρυφερόν και νόστιμο ν και τρώγεται μετά πολλής ο- 
ρέςεως άπδ τούς Άσζί/ιώ (Αυτόχθονας). ’Εν μόνον 
δείγμα τεταριχευμένον τοΰ παραξένου τούτου ζώου εύ- 
ρισκεται εί» τδ μουσεΐον τής Φιλαδελφίας, δωρηθέν 
ύπότοΰ περίφημα περιηγητοΰ τοΰ αρκτικού πόλου Δά- 
κτορος Κάνη (Kane). ΕόρέΘησαν όμως σκελετοί 
αΰτοΰ άπολιθωμένοι είς διάφορα μέρη τής άρκτωας 
Αμερικής.

Ε1 Δ Ο Π Ο 1 Η Σ I Σ.
Οί άπαιτοΰντε; παρά τή; Διευθύνσεω; τής’Εφ.τών 

Παίδων απαντήσεις εις τά; ε πιστολάς των, ειδοποιούν
ται, δτι τήν έκτέλεσιν τών ζητούμενων πρέπει νά θεω- 
ρωσιν ώ; άρκοΰσαν άπάντησιν. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣ1Σ.


