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ΕΝΘΓΜΟΓ ΙΌ ΚΕΛΐΨΟΣ (φλόδαν) σου.

Ίοου τρία δρνίθια μόλις έίελθόντα τών ώών των. 
Ίδέ πόσον σοβαρόν εΐναι τό Ιν καΐ πόσον προσεκπ- 
χώί κυττάζΐι τό άλλο 1 αί άκούσωμεν τί τρέχει. Τδ 
δρνίθιον με τό εν άχρον τοΰ καλύφου: ετι έπΐ τής ρα 
χεώ; του ευθύ; άφοΰ έίήλθε τοΰ κελύφους έστράφη 
και έθεώρησε τό άλλο μέρος, τό έπΐ τής γης, καΐ μέ 
άπορίαν του έςεφώνησε, . [Ιαράξενον ! Εΐναι δυνατόν 
νά εζησα έγώ εντός σου ; Έξηλθον τφ οντι έγώ άπδ 
σοΰ;«

— Ώ, μάλιστα, αδελφέ μου, εΐπέ τδ άλλο δρν ί
διον, τδ όπ-ιον φαίνεται ώς νά έςεχολλάφθη φιλόσο
φος,—μάλιστα είς αυτήν έζησες καΐ απ’ αυτήν έκ- 
βήκε;, όπως καί έγώ άπδ μίαν ά'/.λην απαράλλακτο ν 
ώς τήν ΐοικήν σου. Δόσχολον νά τδ πιατεόση τις, άλλ1 
Ομως άληθές· έγώ δέν θά λησμονήσω τήν πρώιην 
μου κατοικίαν έν δσιρ £φ. Ήμπορώ νά ζ<» είς ώραΐον 
ορνιθώνα, όταν μεγαλώσω, δπως ή μήτηρ μα;, ή νά 
γείνω βασιλεύς έπάνω είς μίαν δωδεκάδα ορνίθων, 
δπως ό άξιότιμος πατήρ μας, άλλ’ όμως ποτέ, ουδέ

ποτε θά ξεχάσω τήν φλόοαν μ«, ή θά αίσχυνθώ πο· έ 
νά ομολογώ τήν καταγωγήν μου.

Συχνά κ·.ς ταπεινοί άνθρωποι γίνονται μεγάλοι, άλλά 
είναι σπάνιον νά εΰρη τις άνθρωπον ένθυμοΰμενον 
τήν ταπεινήν του καταγωγήν — τά ράκη μέ τά όποια 
ένεδόετο καΐ τδ Οχληρόν καΐ γυμνόν έδαφος έπΐ τ-οϋ 
οποίου έςηπλοΰτο καΐ έκοιματο, ή τδν μαυρον 
καΐ ξηρόν άρτον, τδν όποιον έτρωγεν. Οί τοιοΰτοι χά- 
νουσι πολύ έκ τής γλυκυτητος καΐ ώφελείας, τάς ό
ποιας μία τοιαυτη ένθύμησ-ς παρέχει είς τον ανθοω- 
πον, Όσοι δέ είς τήν λησμονησίαν ένόνουν και τήν 
αχαριστίαν πρδ; τους γονείς των, οί τοιοΰτοι είναι 
άνάϊιοι τοΰ ονόματος τοΰ λογικοΰ ανθρώπου.

’ Ελπίζομεν οτι κανείς τών μικρών μας αναγνωστών 
δέν θά μιμηθή τδ παράδειγμα τοΰ μικρού ορνιθιού.

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΚΑΧΘΑ.

'ΕΙ μικρά Μαρία είς τήν βίαν της νά συνάξη άνθη, 
έπλήγωσε τήν χείρά της μέ όξεΐαν άκανθαν. Τοΰτο 
τήν έκαμε νά κλαίη έκ τοΰ πόνου κατά πρώτον καΐ 
έπειτα νά φωνάζη μέ θυμόν λέγυσα, «Πόσον έπεθό- 
μουν νά μή υπήρχον άκανθαι είς τδν κόσμον!»

«Καΐ όμως οί Σκώτοι,—έΐπεν ή μήτηρ της, —έχουσι 
τήν άκαν&αν είς τόσην υπόληψιν, ώστε τήν θετού σιν 
εί; τά εθνικά' των σήματα ή σύμβολα.»

«Είναι τδ τελευταΐδν άνθος, τδ οποίον &ά έσόναζον, 
εΐπεν ή Μαρία,— μοΐ φαίνεται δέ, δτι οί άνθρωποι 
εκείνοι ήμπόρουν νά ευρωσι πολύ καλλίτερου έμβλημα 
άκόμη καΐ μεταξύ τών χόρτων.»

«’Αλλά ή άκανθα τοό; έκαμε μιαν καλήν υπηρε
σίαν,—έπρόσθεσ εν ή μήτηρ της, —ώστε έμαθαν νά 
τήν έκτιμοΰν πάρα πολό. Ιστορείται, ότι όταν οί Δα- 
νάΐ εισέβαλαν είς τήν Σκωτίαν, ήτοιμάσθησαν νά 
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προσβάλωσι διά νυκτος το δ; κοιμωμένους φύλακας 
ένδς φρουρίου. Πρδς τοΰτο άνέβησαν επί too βράχου 
έ ξυπόλητοι χαϊ εΐχον σχεδόν φθάσει μέχρι τών 0πάλ· 
ςεων τών τειχών, Sts εις τούτων πατήσας μίαν τοιαύ ■ 
την ά/.ανθαν έξέβαλε δυνατήν κραυγήν ίκ τοΰ πόνου 
καί έξύπνησε τούς φύλακας, οί όποιοι επέπεσαν κατά 
τών Δανών καί τούς ήνάγκασαν μέ μεγάλην φθοράν νά 
λύσωσι τήν πολιορκίαν ώστε, ώς βλέπεις, ή άκανθα, 
ητις έπλήγωσε τήν ίδικήν σου χεΐρα, έσωσε τήν Σκω
τίαν έκ τών Δανών καί 3ιά τοΰτο είναι τδ αγαπητόν 
έμβλημα τών Σκώτων.

Πολλά πράγματα, ανωφελή ή καί βλαπτικά είς 
πολλούς τόπους, είναι αναγκαία καί ωφέλιμα είς άλ
λους τόπους καί εις άλλους ανθρώπους.

Ο ΣΑΜΨΩΝ.
"Ολοι ίσοι άνέγνωσαν τήν Παλαιόν Διαθήκην ή- 

ξεύρουσι τήν ιστορίαν τοΰ Σαμψών. Οΰτος ήτο δ 
Ηρακλής τών‘Εβραίων, άλλ1 άνθρωπος, τδν όποιον 
ή πρδς τάς γυναίκας άδυναμία του έπί τέλους κατέ- 
στρεψε.

‘Η δύναμις του κυρίως συνίστατο είς τάς τρίχας 
της κεφαλής τ», και δτε αύται άπεκόπησαν παρά τής 
άπίςυ σοζύγυ τυ Δαλιδάς, οί Φιλιςάιοι έπέπεσον κατ 
αύτοΰ τον συνέλαβον, τδν έδεσαν, καΐ άφοΰ τοΰ έςώ- 
ρυξαν τους Οφθαλμούς, τδν έδεσαν είς μύλον διά νά 
σλέθη, καί είς τοιαύτην κατασιοσιν καί έργασίαν ευ
ρισκόμενον τδν παριστφ ή προκειμένη εικονογραφία.

Δυστυχή Σαμψών ! έκεϊνος, οστις διά μόνης τής 

σιαγόνος ενός ονου έφόνευσε 1000 άνδρας πολεμιστάς 
και μέ γυρνάς χειραί διεσπάραξε φοβερόν τινα λέοντα, 
ήδη ώς ονος δεδεμένος είς τδ κωπίον τοΰ μύλου, αλέ
θει σίτον πρδς χρήσιν τών άπεριτμήτων Φιλισταίων !

Πόσον κακόν, πόσον έξαχρειωτικδν πράγμα ή αμαρ
τία ! Άν ό Σαμψών έξηκολούθει ύπακούων τδν Θεδν 
τοΰ Ισραήλ, θά εζη καϊ θά άπέθνησκεν ώ; οί λοιποί 
Κριταί αυτού, έν τιμή καί 3όξη· περιφρονήσας βμως 
τήν εντολήν τοΰ θεού καί αυζευχθε’ις μετά γ υναικδς 
ίθνικής, καί μάλιστα καϊ πόρνης, ερριψεν εαυτόν είς 
αθλιότητα καί κατήλθε προώρως είς τόν τάφον.

Άλλ’, ·ώς φαίνεται, ή αιχμαλωσία καί τύφλωσίς του 
έπήνεγκον μεταβολήν εΐς τήν καρδίαν του καί μετά
νοιαν ειλικρινή καί συγχώρηοιν τών αμαρτημάτων τ». 
Τούτου ένεκα και ό θεός είσήκαυαε τήν δέησίν του 
καϊ εκαμεν έκδίκησιν κατά τών σκληρών εχθρών του.

«?Ε.ν«γχαληαθίϊ?,-^μβίε λέγ» ή Ιερά ‘ Ιςυράε,^-τΰς 
δύο στάλου; τής οικοδομής, επί -tout όποιους |στη- 
ρίζετο ή στέγη της καί εντός τή; όποιας είχαν φέρει 
αϋτϋν βπως διαακεαάαωαιν οί προύχοντες μετά τοΰ 
λαού τών Φιλιοταίων, παρεκάλεαε τδν θεόν νά τφ 
δώαη οόναμιν καί αφέγξαί τους «τύλους κατερριψεν 
αυτούς καί συναπωλεαθη μεθ’ όλου τοΰ πλήθους $πδ 
τά έρείπια τήΐ στέγης βίκων, «Άπολεσθείτω ή ψυχή 
μου μετά τών αλλοφύλων.»

0£ ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΓ,

’Επειδή τά μικρά παιδία άγαπώσι πολ'υ τοδς μύ
θους καί τάς ιστορίας ίαου έρχομαι καί έγώ νά τοΐς 
ειπω μίαν περί τριών μικρών κορασίων τής Έλίζης, 
Μαρίας καί Μαργαρίτας.

Είς μιχράν τινα καλύβην ολίγον άπέχουσαν άπδ τοΰ 
έςοχικοΰ μέρους οπού άπέρνων τδ καλοκαίριον αί 
τρεις αΰται κόραι, έζων δύω ά'λλα μικρά κοράσια’ τά 
ονόματα των δέν γνωρίζω, άλλ’ ήσαν πάντοτε απλώς 
άλλά καθαρώς ένδεδυμενα καΐ έφαίνοντο είς τήν θύ- ■ 
ραν οσάκις ή άμαξα τοΰ πατρος τής Έλίζης διέβαι- 
νεν Ικεΐθεν χαιρετώντα τάς τρεις άοελφάς, αί όποίαι 
πάντοτε τής έρριπτον έκ τής άμάξης μικρά τινα βι-'-' 
ολιάρια μέ ωραίας εικονογραφίας καί ιστορίας.

Τδ ακόλουθον θέρος αί τρεις άδελφαί μετέβησαν 
κατά τδ συνηδες είς τήν εξοχήν τοΰ πατρός των καί 
τδ εσπέρας έξήλθον είς περιδιάβα'σιν έφ* άμάξης· κα- 
θώς διέδαινεν έξωθεν τής καλυοης τών δύω μικρών' 
εκείνων άδελφών, έζήτησαν διά τών Οφθαλμών τά ■ 
δύο μικρά έκεΐνα κοράσια, άλλ’ούδέν έφάνη είς τήν - 
θύραν ώς πρότερον. . ..

Τί νά έγειναν άρά γε τά μικρά έκεινα κοράσια;—, 
εΐπον μεταςύ των αί τρεις άδελφαί· ίσως ίίά ήναι μέσα 
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είς τήν καλόβην ά; καταβώμεν τή; άμάξης καί 5; 
έρωτήσωμεν. ’Ενώ Si έπρατιον τοΰτο γυνή τις, ή ό
ποια άπεδείχθη κατόπιν, οτι ήτον ή μήτηρ των, έ- 
γάνη κρατούσα τό Sv από τά κοράσια έκεινα άπδ τήν 
χεϊρα, ένφ διά τή; άλλη; έσφόγγιζε τά δάκρυα της. 
Εί; τά; ερωτήσεις τών τριών αδελφών, ή πτωχή μή
τηρ άπεκρίθη μετά μειδιάματα;, δτι τδ άλλο τη; κο- 
ράσιον εΐχεν άποθάνει κατά τδν παρελθόντα χειμώνα. 
Ταϊ; έπληροφόρησε δέ. οτι Βν άπδ τά βιβλιάρια, τά 
όποια είχαν δώσει είς τά κοράσια τη;, έγένετο τδ μέ
σον τοΰ νά τήν όδηγήση είς τον ουρανόν. Το βιβλιά
ριο? έμεινα τήν έδιδα;εν, δτι ήτον άμαρτωλή, δτι ό 
Χριστός ήτο ό Σωτήρ τη; καί οτι άπέθανε διά τάς 
αμαρτία; της* έπρόσθεσε δέ, δτι τδ κοράσιόν τη; άπέ- 
θάνε πολύ ευτυχέςμέ τδ βιβλιάριο? εΐ; τά; χεΐράς τβ!

Τδ βιβλιάριο? εκείνο τήν έδίδαςεν, δτι ήτον άμαρ
τωλή ! Πάσα τοιαΰτα βιβλιάρια δέν δυνανται νά τε- 
6ώσιν εί; τά; χεΐρα; τών πτωχών παιδιών, άτινα είναι 
έγκαταλελέιμμένα είς τήν τύχην καί ήλικιουμενα γε- 
μίζοοσι τά; φύλακας μα; 1 Ποιος δμως ελαβέ ποτέ 
φροντίδα περί τούτων ; Ποιο; έσκέφθη ποτέ περί τών 
δυστυχών τούτων πλα σμάτων ;

Οι μικροί άναγνώσται καί άνάγνώστριαι της Έφημ. 
τών ΙΙαίδων άς μιμηθώσι τάς τρεις έκείνα; αδελφός 
και άφοΰ αυτοί άναγνώσουσιν ο,τι εύρίσκουσι καλόν, 
άς τδ δίδουν ή κάν άς τδ δανείζουν είς άλλα παιδιά, 
τά όποια ή δέν έχουν , ή δέν &έλουν ν’αγοράσω σι 
τοιαΰτα ωφέλιμα αναγνώσματα ώ; λ. χ. τήν έφημε- 
ρίδα τών Παίδων, έάν &έλουν νά συνεργήσουν εις 
τήν μόρφωσιν καλών πολιτών καί τήν σωτηρίαν τών 
ψυχών πολλών κακών παιδιών, ΕΛΛΕΝΗ.

ΘΓΜΟΣΟΦΙΑ KTNAPISN (σκύλων.)

Πρδ τοΰ γαλλοπρωσσικυΰ πολέμου ύπήρχε ξενο
δοχείο? τι είς τά Παρίσια, όπου ό άρχιμάγειρος με- 
τεχειρίζετο δυο μικρά σκυλάκια είς τδ νά ψήνω σι 
κρέας εί; τήν σούβλαν γορίζοντες αυτήν- τόσον δέ 
καλώ; έγνώριζον άπδ τήν δσμήν δτι τδ κρέας ήτο 
έψημμένον, ώστε ποτέ δέν έλαν&άνοντο. "Οταν έώή- 
νέτο ειδοποιούν αυτόν γαυγίζοντα, διά νά υπάγη νά 
πάρη το ψη.θέν καϊ τοί; δώση άλλο. Τά σκυλάκια ε
κείνα είργάζονηο κατά σειράν δυο ήμερα; τήν εβδο
μάδα έκαστον* τδ Βν τήν Δευτέραν καϊ Πέμπτην τδ 
άλλο τήν Τρίτην και Παρασκευήν. Τήν Τετάρτην καί 
Σάοβατον άνεπαυοντο διότι κατά τήν καδολικήν έκ- 
κληαίαν αί ήμέραι αΰται εΐναι νηστήσιμοι, τήν δέ Κυ
ριακήν,διότι εΐναι εορτή.

'Ημέραν τινα, τδ Βν αύτών, του οποίου ήτο ή σειρά 

νά γυρίαη τήν σούβλαν, έλειπε’ δ δέ μάγειρος ζήτησα; 
καί μή ευρών αΰτδ εί; τδ ξενοδοχείο?, έφώναςε τδ 
άλλο καί τδ διέταξε νά κάμη τήν έργασίαν.

— «Γοο-ρου ,..» -έφώναςε τδ αδικούμενο?, ώ; νά 
έλεγε «δέν εΐναι ή σειρά μου, άφεντικδ,* καί έζά- 
ρωαεν εί; μίαν άπδ τάς γωνίας. Ό μάγειρος έπήρε 
μίαν βέργαν καί ήτο έτοιμο; νά τδ ξυλοφορτώση, 
άλλ’ αυτό έπρόφβασε και έξήλθε τοΰ ξενοδοχείου 
γαυγίζον, «άου-άου·» «εΐναι άδικον—εΐναι άδικον.» 
Τρέςαν δέ εί; τδν παρακείμενον κήπον έφάνη μετ' δ- 
λίγον φερον άπδ τ’ αύτί τδ έτερον σκυλάκιον, πρδς 
τδν ξενοδόχο? καί εΐπεν, --«ίου, άου,» — «Ίδοδ δ κύ
ριο; t έπαιζε είς τδν κήπον άντί νά ελ&η νά κάμη 
τήν έργασίαν του!»

Ό μάγειρος ύπερευχάριστήS=t; άπδ τδν τρόπον του 
κυναρίου, άδτδ μέν' έσογχώρήσέν ■ καί έφιλοδώρησε 
μέ εν γλυκυσμα,· τό’ δέ άλλο έτιμώρηάε καΐεθεσε? 
αμέσως νά γυρίζη τήν σούβλαν! ; ■

Πόσοι αδελφοί κάι’άδελφαί'χαοιν. τών'πάιγνιβίών 
των δέν άφίνουν οχΐ μόνον τού; μικρού; άδέλφόύ; 
καί άδελφάς των νά κάμώσυτά έργά; τά'όάόιά αυτοί 
έπρεπε- νά κάμουν. άλλά' καί ‘αΰτόυ;' πολλάκι; ' too;· 
άγαπητους γονείς των ! Τοΰτο ομώ; δέν' εΐν'άι διλάιοφ' 
καί πρέπει ό καθείς νά κάμνη τδ χρέος του.' ” /

ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟΣ.

Οΰτω πω; καλείται τδ δύσμορφο? ζώον, τδ όποιον 
παρίσταται έν τή προκειμένη εικονογραφία, καί τδ 
όποιον τδ πάλαι παρά τίνος Αιγυπτιακού λαοϋ, τών 
Παπρημιτών, Ιθεωρεΐτο ιερόν. Τδ ζώον τοΰτο εΐναιι 
αμφίβιον καί ίσομέγεθε; τοϋ 'Ρινοκέρου· γεννάται δέ 
καί ένδιαιτάται παρά τους μεγάλους τής ’Αφρική; 
ποταμού; καί ιδίως παρά τδν Νείλον, έκ τοΰ οποία Ε
λαβε και τήν επωνυμίαν Νειλφο; ΐππος άν καί μόνον 
κατά τά ώτα καί τδν χρεμετισμόν ομοιάζει κάπως τδν 
κομψότατο? καΐ τοσοΰτον χρήσιμον είς τάς άνάγκα; 
τοΰ άνθρώπου ίππον.

Τδ Σώμα τοΰ ΐπποποτάμου εΐναι χονδροειδέστατα? 
καί καλύπτεται υπο δέρματος ώ; έπί τδ πλεϊστον ά
τριχο», μ'ελάνοφαίοο καϊ πεποικιλμένου διά πλαγίων 
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μελανών λωρίδων. Οί δφβαλμοίτου εΐναι πολύ μι
κροί άναλόγως τού τερατώδους σώματος, το 6έ στό
μα του μέγα χαί ώπλισμένον οιά φόβε ρωτά των χαυ
λιοδόντων, οΐτινβς υπερβαίνουσιν ένίοτε τδν πήχυν. 
Τά τρομερά δέ ταΰτα όπλα μεταχειρίζεται μόνον 5 
ταν εύρέθή εί; τήν άναγνήν νά ύπερασπίση έαυτδν, 
καθ’ βτι β-.βαιη ΰται δτι, έν δσφ μένει Ανενόχλητος, 
είναι παντελώς άκακος, φοβούμενος δπερβαλλόντως 
τδν ήχον τών πυροβόλων οπλών καϊ τούτου· ενεκεν 
κρυπτόμενος τήν ήμέραν έντδς πυκνών καλαμώνων 
καί τελμα'των.

Ό ιπποπόταμος ζυγίζει περί τάς Ι,ίΟΟ δκάδας! 
τρέφεται δέ δι’ δρυζίου, ζαχαροκάλαμου καί διαφό
ρων μικρών δψαρίων.

Έπειδή δέ τδ πλεΐον τής ζωής του δια'γει είς τάς 
τελματώδεις όχθας τών ποταμών, κρατών ΰπεράνω 
τής έπιφανείας τοΰ ΰδατος μόνον τδ άνω μέρος τής 
κεφαλής αύτοΰ, καϊ ώς έκ τούτου δυοκόλω; φονεύε
ται ύπδ τών κυνηγών, διά τοΰτο οί κάτοικοι τοΰ Σε- 
ναάρ συλλαμβάνουσιν αύτδν διά τάφρων, τάς οποίας 
σκάπτουσιν ιδίως κατά τά μέρη έκεΐνα, διά τών ο
ποίων συνειθίζει οότος νά διαβαίνη έν καιριρ τών νυ
κτερινών αύτοΰ έκδρομών.

Ο ιπποπόταμος εΐναι παραπολυ ωφέλιμος είς τδν 
άνθρωπον, διότι έκ μέν του σώματός του έξάγεται έ 
^αίσιον λίπος, όπερβαΐνον πολλάκις τάς 450 δκάδας! 
έκ δέ τοΰ άκληρου δέρματος καί τών τενόντων, κατα
σκευάζονται βακτηρίαι και μάστιγες, πωλοΰμεναι κατά 
τήν Αίγυπτον καϊ Συρίαν, καί έκ τών μεγάλων τέλο,- 
καϊ πολυτίμων χαυλιοδόντων του διάφορα ώραΐα τε
χνουργήματα, θεραπεόοντα πολλάς άνάγκας ίου αν
θρώπου.

Ιίόσον προνοητικός καϊ Αγαθός έν ταύτφ εΐναι ό 
Οΰράνιος ήμών ΙΙατήρ Βιά τήν προμήθειαν τόϋ ώφε 
λιμοτάτου τούτου ζώουϊ Καϊ πόσον πρέπει νά εύ- 
γνωμονώμεν καϊ ευχαριστώ μ εν Αδτδν έκ καρδίας 
οσάκις μεταχειριζόμεθα τά διάφορα πράγματα, άτινα 
έν τη άπείρφ Αύτοΰ Αγαθό τη τι μας έπρομήθευσε 
πρός ευζωίαν!

A, Α. ΜίΑΟΤΛΗΣ.

ΪΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
Ποια τινα είϊικά χαρίσματα πρέπει νά ίχη δ χριστιανός, 

οπω; γέίνη ίνεργητικός καί καρποφόρο; τί; τήν έπίγνωσιν 
τοΰ Κυρίου ’ Ιησού Χριστού ;

— Π οσάκις έφανερώθη ά Χριστό: μετά τήν άνάςασώ του, 
καί είς π-jiou; -,

— Διατί άνεστήθη ό Χριστός έκ νεκρών, καί τί 8ά Ουνέ- 
βαινεν άν οέν άνίστατο;

Ή τιμή τών παρελθόντων έτών είναι, διά τήν 
Ελλάδα ΒΟ λεπ. οιά τήν Τουρκίαν 150, τών ταχυ

δρομικών τελών συμπεριλαμβανομένων.

ΜΕΛΑΝ ΠΙΠΕΡΙ.
Ούτως δνομάζεται ό καρπός, ή οί σπόροι κισσοει- 

δοϋς τίνος -φυτού, αδτοφυΌΰς έν Ίνδίφ, κλωνάριον του 
οποίου:: παριστάνει ή προκειμένη εικονογραφία.·

Ολα τά παιδία γνωρίζουσιν έχ. πείρας τήν δσμήν 
καϊ γεΰσιν του πιπεριού, αν κάϊ δέν εΐδον ποτέ τδ 
φυτόν.

Οί σπόροι, τούς όποιους ημείς μεταχειριζόμεθα τό
σον .πολύ είς τδ φαγητόν μας, - περικαλύπτονται υπό 
τίνος θήκης, ή οποία, ίηραινομένου τοΰ καρπού, άπο- 
τριβεται και πίπτει,

Τδ πιπέρι χρησιμεύει όχι μόνον ώ; ά'ρωμα διεγερ
τικόν-καϊ τονωτικόν του στομάχου, άλλά καϊ ώς ια
τρικόν, ιδίως κατά τών διαλειπόντων πυρετών, έν ει- 
οει αφεψήματος. Τά ώραΐα δένδρα, τά όποια φέ- 
ρουσι τδ όνομα πιπεριές, και τά όποια στολίζουν τήν 
πόλιν μας καϊ παρεχουσιν είς ημάς ευχάριστου σκιάν 
κατά τδ θέρος, Ανήκουν εΐς τήν οικογένειαν τών πι- 
περοειδών.

Πόσον Αγαθός ό Θεός δστις οχι μόνον άρτον πρδς 
τροφήν μάς χορηγεζ άλλά καϊ πολλά άλλα πράγ
ματά, τά όποΐα δΰναντάι νά καταστήσωσι τήν τρο
φήν μας εάχαρ ιστό τέραν !

Ι·Ι *

— «Τεκυίά άγαπατε άλλήλους.»

—«Ό φόβος τοΰ Κυρίου είναι ή Αρχή τήί 
σοφίας καϊ τδ νά jMeig τις τό κακόν ούνεσις!»


