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ΚΟΥΝΤΟΥ.

Ή προκειμένη εικονογραφία παρώτφ tv τών ώ- 
ραιοτάτων και μεγαλοπρεπέστατων ειδών τών άντε- 
λόπων τής Νοτίου Αφρικής. Τδ ώραΐον τοΰτΟ ζώον 
εΐναι 4 ποδών τδ δψο; κατά τους ώμους καΐ έχει 

: σώμα παχύ καΐ ισχυρόν. Τά κέρατά του εΐναι περίερ
γα οχι μόνον διά τδ μήκό; των, διότι εΐναι τριών ποδών, 
άλλά καΐ διά τδν τρόπον, μέ τδν όποιον εΐναι πε
ρί ειλιγμένα.

_Ή Κοντού ένδιάιταται είς δάση πυκνόκλαδά, καΐ 
.. ομιμ;< ,(διέρχεται ■ δι* αύτών μέ μεγάλην εδκολίαν, £ί- 

■ ·πταυσα τά κέρατα έπ'ι τής ράχέώ; ΐης. Εΐναι δε ζώον 
Κφίχυ,. ώς ολα τά είδη τών άντελόπων, καΐ τδ κρέας 

πολύ νόστιμον. Οί εντόπιοι κυνηγούν αύτδ και διά 
δέρμα του, έκ τοΰ όποιου κατασκευάζουν διάφορα 

πράγματα χρήσιμα εί; τήν ζωήν των.

Ο ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΥΑΛΤΕΡΟΣ
Λήγημα άνα,φερόμενον έίς τήν πολιορκίαν 

τού Στρασβούργον.
(Συνέχεια ϊδ. προηγούμινον άριθ.)

ΕΙ; to Βερολίνο* εύρίσκομεν τούς Soo φίλους μας, 
τδν Ούάλτερον καί Μαρτίνον συγκατοικούν τα; μετά 
τών γονέων των εί; ταπεινήν τινα οικίαν — ούτε τδν 
έκτεταμένον κήπον, ούτε τδν ώραΐον ορίζοντα τής κω· 
μοπόλεως τήί γεννήσεώς των εχοντε;· εί; τδ πρόσω
πο* μάλιστα τών γονέων φαίνεται έ ζωγραφισμένη ή ί 
θλίψις.

• Διατί δέν γράφει ποτέ ή Έλισάββετ; ή ρώτησαν 
ήμέραν τινα τά παιδία τήν μητέρα των. - ■

—Δέν ήΕεύρω,—άπεχρίθη εκείνη.
— Ευθυίάφόΰ καταταχθώ εί; τδ ΠάνεπΙστήμιδν—,· 

έξεφώνησεν δ Οδάλτερος,—θά δ πάγιο νά ΐδα> τί γί
νεται ή ‘Ελισάββετ.

—Δέν θά τήν εύρή;,—εΐπεν δ πατήρ.
—Δέν εΐναι λοιπόν ιΐλέον είς τδ Μονάχον; ήρώ- 

τηόεν δ Μαρτίνος.
—Ήτο μόνον 3ύθ μήνας είς τήν Λειψίαν· είς τδ 

Μονάχον πιθανόν ποτέ δέν υπήγε, — εΐπεν ά ίτάτήρ, 
σηκωθείς, καΐ ούτως έπαυα εν ή περαιτέρω περί αύ- 
τή; όμιλία.

Τοΰτο εκαμε τά παιδία νά σύλλογίζωνται πολύ 
περί τή; άδελφής των, άλλ* ό καιρός παρέρχεται — 
καΐ αδτοί άπδ τδ γύμνασών μετέβησαν εί; τδ πάνε- :· 
πιστήμιον. Ό Μαρτίνο; εΐναι ήδη '21 έτους. Κατά 
τδν ’Ιούλιον τοΰ έτΰυ; τούτου ί!870) ές ακριβώς 
μήνα; άπδ τής καταΐάξεως αύτοΰ ώς φοιτητοδ είς 
τδ πανεπιστήμιο^ δ Ούάλτερο; ήλθεν κατά τδ σύ· 
νηθες νά γευμαϊίση είς τήν πατρικήν οικίαν, άλλά.. 
πολύ τεταραγμένος.

—Τί τρέχειήρώτησεν ή μήτηρ.
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'—Δεν ήαουσες λοιπόν,—ίφώναξεν, έκεινος,— δτι 
θά ?χωμεν πόλεμον ;

—Ό θεάς νά μας φυλάξη άπά τά κακα' του,—εΐ· 
πεν ή μήτηρ. — Καΐ με ποιαν θά έχω μεν τόν πό
λεμον ;

— Με ποιον άλλον, ή η μέ τόν άρχαΐον καΐ αδιάλ
λακτον έχθρον τής Γερμανίας,—τήν Γαλλίαν;—εΐπεν 
ό Οΰα'λτερος.

— Συ πιστεύεις πασαν φήμην, — εΐπεν ή μήτηρ 
σειούσα τήν κεφαλήν,—Ό βασιλείς μας ήξεύρει προ 
παντός άλλου πόσον τρομερόν πραγμα εΐναι ο πό
λεμος, καΐ δέν θά κίνηση, βεβαίως τοιοΰτον.

— Νά κίνηση ; βεβαίως οχι! εΐπεν ό Ούάλτερος— 
1 Άλλά νά ύπερασπισθή τήν χώραν του,εις τήν όποιαν

6 γαλλικός στρατός μετ'δλίγον. δά είσβάλη. Είναι δέ 
Ανάξιον νά ΰπάρχη τό έθνος ίκείνο, τό όποιον δέν 
ριψοκινδυνεύει τό παν διά τήν τιμήν του.

Μετ’ού πολύ ήλθε και ό Μαρτίνος, πλήρης άγα- 
< νακτήσεως.— Ό βασιλεύς ήμών δέν δα ύποφέρη μίαν 

τοιαότην προσβολήν! έξεφώνησε—·ναί, δεν θάτολμή- 
ση νά πράξη τοΰτο, » Μετά τοΰτο διηγήθη εΐς τήν 
μητέρα τΟυ τήν αιτίαν τοΰ πολέμου.
— — Μετ' δλίγον ήλθεν έκ του γραφείου του και ό 
πατήρ καΐ έπεβεβαίωσε τους λόγ’ους τών νεανίσκων, 
εΐπών, «Νομίζω καΐ έγώ, δτι δά έχωμεν άφεύκτω; 
πόλεμον,· καί πόλεμον αίματηρδν, διότι έχομεν νά πο- 
λεμήσωμεν κατά στρατού μεγάλου καΐ καλώς γυμνα- 

.5 αμένου.
Τήν Ακόλουθον ήμέραν διεδόθη εΐς τήν πόλιν, δτι 

: ’ δ βασιλεύς έμελλε νά έπιστρέψη άπό τής Έλμς, καΐ 
όλος δ λαός συνέρρευσεν είς τάς οδούς, διά τών ο
ποίων έμελλε νά διέλθη. Μεταξύ τοΰ πλήθους ήσαν 
καΐ οί δυο φίλοι μας μετά τών γονέων των. Άπό 
τοΰ στάθμου τοΰ σιδηοοδρόμου μέχρι τών Ανακτό
ρων ό λαός έζητωκ-.αόγαζε. λέγων, < Ζήτω ό βασι
λεύς Γουλλιέλμος ■ Είς τά Παρίσια ! είς τά Παρί
σια ! »

Οίιως έκραζον οί κάτοικοι του Βερολίνου, άνδρες 
τε καΐ γυναίκες έν τή παραφορά τής άγανακτή 
σεώς των μή γνωρίζοντας, δα χιλιάδες έί αύτών 0ά 
έκλαιον καΐ έμελανοφόρουν πενθοΰντες τους Αγάπη 
τούς αυτών, οιτινες έμελλαν νά πέσωσιν έν τοις πε- 
δίοις τής μάχης.

Τοιαύτην ήμέραν, καθώς αύτήν, δεν βλέπει πς 
εΐμή απαξ είς 100 έτη, — εΐπεν ό πατήρ ένω έπέ 

Ιστρεφεν είς. τήν οικίαν μετά της συζύγου του. Οί 
Γάλλοι πρέπει νά το ουλλογισθώσι καλά, διότι καϊ 
αύτά τά παιδία θά πολεμήσωσι κατ’ αδτών.

Τήν,άκόλουθον ήμέραν έξεδόθη διάταγμα, διά τοΰ

-Ml'.·· . .J.ljl....·.. . 

οποίου όλόκληοος ό στρατός εκαλείτο είς τά, δπλα 
πρδς ύπεράσπισιν τής πατρίδας. “Οταν δέ έφθαοεν ή 
εΐ&ησις, ότι καί τά άλλα Γερμανικά Κράτη δέν ήθε
λαν νά μένωσιν ουδέτερα, άλλ’ άπεφάσισαν νά' σομ 
πολεμήσωσι μετά τής Πρωσσίας κατά τής Γαλλίας, 
ο ένθουσιασμός τών πολιτών ήτον Απερίγραπτος.

Ένφ 3έ ή Κυβέρνησις έσπευδεν ετοιμαζόμενη, οί 
πολιται τοΰ Βερολίνου ήρχισαν νά κάμνωοιν αλλας 
προετοιμασίας πρός βοήθειαν τών πληγωμένων καϊ α
σθενών στρατιωτών· ανδρες τε καΐ γυναίκες, νέοι καϊ 
γέροντες προσέφερον έαυτούς είς τά φιλάνθρωπον 
τούτο έργον — οΰδεϊς ήθελε νά φανή κατώτερος του 
άλλου είς τό σπονδείον τοΰτο έργον. Καί αρτά τά 
πανεπιστήμ*α έκλείσθησαν. Εΐς τών' καθηγητών ε-· 
γραψεν έπί τής δυραςτοΰ δωματίου τών παραδόσεων 
του, "Έπειδή οί φοιτηταΐ ήδη εχουσιν άλλο τι καλ- 
λίτερον νά πράξωσιν ή νά φοιτώσιν είς τά π-ανεπιστή- 
μιον, άπό σήμερον παύω τάς παραδόσεις μου. μ Το 
αίιτό έκραξαν καΐ οί λοιποί καθηγηταΐ οί δέ φοιτη. 
ταΐ κατά έκατοντάδας κατετάχθησαν είς τον στρατόν 
ώς έθελονταί. (ακολουθεί.)

Οί βιίο 2κώι?χ>« καϊ ή καλή γραία.

ΑποτελΙβματα Χαλης-περιποιήαεως.

Βλέπετε τά δύο έκεινα μικρά ζώα λαμβανον τα 
χάιι τι άπό τήν χειρα γραίας καθημένης πλησίον εΐς 
τθ παραθυρον ; ’Ονομάζονται Σκίουροι· εΐναι ζώα ώ- 
ραΐα μέ -<&ράν φυντωτην καΐ τόσον γρήγορα, ώστε πη- 
δώσιν άπό δένδρον είς δένδρον ώς αστραπή* τρέφον
ται δέ άπό καρύδια· δθεν χαί εύρίσκονται έκεΐ όπου- 
ύπάρχουν δάση καρυδιών- έξημεροΰνται δέ ευκόλως 
καΐ τότε έρχονται χαΐ λαμβάνουν τήν τροφήν των 
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άπδ τά; χεΐραςτοΰ άνθρώπου. Είί πολλούς δημοσίες, 
κήπους τή;’Αμερικής ύπάρχοον πολλοί σκίουροι έ- 
{jjjjxsρωμ.2voe εχουαι δέ κατασκευασμένους δι αύτάύς 
μικρούς οικιακούς έπί τών δένδρων, δπου κοιμώνται 
καί γεννούν τρέφονται δέ ιακπκώ; ύπδ τοΰ φύλα
κας. Είναι δέ δειλά ζώα καί διά τούτο δέν έπιτρέπε- 
ται είς σκύλους νά εμβαίνοον είς τούς τοιουιους 
κήπους.

Τά μικρά παιδία καθ’έκάστην πηγαίνουν είς τούς; 
κήπους τούτους νά παίίουν καί φέρουν κάτι τι να φι
λευτούν καί τούς μικρούς έκείνοος σκίουρους, ώς λ. χ· 
καρύδια, φουντούκια, αμύγδαλα, «στραγάλια καί ακό
μη και ψωμίσν.

Εΐναι περίεργος ή πρόνοια τοΰ μικροΰ τούτου ζώυ* 
δ,τι δέν εχέι βρείιν νά φάγη, σκάπτει κα! τδ κρύπτει 
είς τήν γήν· και όταν πεινάση άνασκάπιει και τδ τρώ
γει- ευρίσκει δέ τδ μέρος διά τής δσφρήσεως, διότι ■ 
έχει πολύ όίεΐαν δσφρησιν

Ή καλή γραία τής εικονογραφία; μας κατόρθωσε 
διά τοΰ περιποιητικού της τρόπου νά έςημερώση 
τά δύο έκεΐνα δειλά ζώα, καί δαάκις τά έκάλει ετρε·. 
χον πρδς αύτήν είς τδ παράθύρον καί έλάμβανον δ-: 
λίγον άρτον άπδ τάς χειράς -της.

Πόσον λυπηρό* εΐναι νά βλέπη τις όχι μόνον ποι
δία άλλά ;Ζαϊ ηλικιωμένους νά διώκουν καί μάλιστα 
νά τυραννιών τά ζώα, τά πτηνά, τάς μυιάί—νά βά
ζουν σκύλους νά μάχωνται μέ άλλους, ή μέ γάτας 
ή νά δένουν παλιοτενεκέδες είς τάς ούράς των καί 
νά τά τρομάζουν! Ό θεό; δέν άρέσκεται' εΐς τήν 
σκληρότητα, άλλ’ άγαπφ νά βλέπη τά λογικά του 
πλάσματα, τά όποια έπλασε’ κατ’, εικόνα καί όμοίω 
σιν ίδικήν το ο, νά ήναι έυίπλαγχνα πρδς " τά λοιπά 
κτίσματά του, δπψ,ς Αδτδς εΐναι είς αότα'. Μικροί μ» 
φίλοι έστέ φιλάνθρωποι-πρδς ολατάζώα,

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΆ.
(Ί6β προηγούμενον άριΒ.)

Λοιπόν, άγαπη.τοί μου φίλοι, πώς ηδρεΐε τά ά
στρο νομικά τη; Έφ, τών Παίδων; Δέν εΐναι ώραΐον 
καί εύχάριστον μάθημά;

Ειμεθα άκόμη είς τδν ήλιον, τδν Δοτήρα καί Δε
σπότην πάσης ζωής έπί τής γής μας- διότι πρέπει 
νά ήξεύρητε, δτι άνευ τοΰ ήλιου, ούτε φυτδν, ούτε 
ζώον κάϊ επομένως ούδ’ αύτδ; δ άνθρωπος 3όν αται 
νά ζήση έπί τής γής. Ενεργεί δέ τούτο διά τοΰ φω
τός καί τής θερμότητός του. Όθεν και περί τούτων 
θά εΐπωμεν δλίγα.

ΠΕΡΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ. Όλοι γνωρίζομεν έκ πεί
ρας τί εινάι θερμότης,' καί 8τι αύτή προέρχεται άπδ 
τδν ήλιον ή άπδ σώματα καιόμενα.

Ό ήλιος λοιπδν είναι σώμα κάϊον ; θά έρωάήσωσι 
πδλλοϊ τών μιαρών μας αναγνωστών.

Μάλιστα, φίλοι μου—καί ή θερμότης τόο εΐναι τό
σον μεγάλη, ώστε ‘έάν ή γή μας, όπως εχές έβάλετο 
έπί τοΰ ήλίου διά μιάί όχι μόνον τά οδατα τών θα
λασσών καί ωκεανών καί ποταμών θά μετεδάλόντο 
είί άεροίιδή κατάστάσιν, άλλά καί αύτδ τδ χώμα καί αί 
πέτραι και αύτά τά μέταλλα θά άνελύονΐο και θά 
έγίνοντο άέριαϊ Τόσον μεγάλη εΐναι ή θερμότης τοΰ 
ήλιου, ώστε δέν δόναται νά μετρηθή— μόνον υπολο
γίζεται. Ίσω; δυνηθητε νά σχηματίσητε μικράν τινα 
ιδέαν περί τούτυ, όταν σας είπα» δτι άν όποθέσω- 
μεν, 3τι ή θερμότης, τήν όποιαν έκπέμπει ό ήλιος, 
είναι ίση μέ δύο τριλιονίων βαθμούς, ή γή μας λαμ
βάνει μόνον τδ εν διςτριλιονιστημόριον αύτής! καί 
όμως καΐ τδ έλάχιστον τούτο μέρος τής θερμότητας 
εΐναι ικανόν νά ψήτη κρέας καί αύγά σκληρά, εΐςτι- 
να μέρη τής διακεκαυμένη; ζώνη;, Εΐς τήν Νότιον 
’Αφρικήν, δ περίφημος άγγλος άστρονόμος Έρσχελ, 
έθεσεν εί; τήν άμμον είς βάβος τεσσάρων δακτύλων 
κομμάτια κρέμτος έντδ; διπλού ύελινού Κιβωτίου καί 
μετ’ δλίγον έψήθησαν διά μόνης τή; θερμότητος τών 
ήλιακών άκτίνων. ’Επίσης καί αΰγάεχωσεν εντός τής 
άμμου και μετ’ ού πολύ έψήθησάν. Τοΰ άλλου μέρυς 
τοΰ μεγίστου τή; θερμότητος έλάχιστον μέρος λαμ· 
βάνουσιν όί άλλοι πλανήται, κομήται χλ. τοΰ ήλιακου 
μα; συστήματος, τδ δέ ύπόλοιπον διαδίδεται είς τδ 
αχανές—όπου κατά τδ φαινόμενου χάνεται.

Kata τούς υπολογισμού;, τούς οποίους έκαμαν 
οί αστρονόμοι, δ ήλιος μειαδίδει τόσην θερμότητα 
είς παν δευτερόλεπτου δσην θά εδιδον 11,600,000, 
060,060,660 τόνοι λιθανθράκων, -ήτοι απαιτούνται 
όκτάκις περισσότεροι γαιάνθρακες παρ’θοοί εύρίσκον- 
ται είς ύλην τήν γην μας, διάνα δώσω σι τήν θερμό
τητα, τήν οποίαν ό ήλιος μας μεταδίδει εί; Sy μόνον 
δευτερόλεπτον! I Πόσον ύπερθαόμαστα τά έργα τοΰ 
Οεοΰ ! Ποιος ήμπορεΐ νά τά κατανόηση ί

(άκολοοθέΐ.)

'0 Ούασιχκτών. καί ή τόο.

Πολλά άνέκδοτα έγράφησαν περί ΐβ Ούασιγκτώνος 
καί τής μητρδ; αύτοΰ* τό έίής εΐναι δν τούτων. Μετά 
τδ τέλος τοΰ έπιτοχοΰς πολέμου τών Ηνωμένων Πο
λιτειών κατά τής’Αγγλίας, ό Γεώργιος Ούάσιγκτων, 
οστις ήτο δ άρχιστράτηγος τού στρατού τής πατρι
ό ος του έπέστρεψε θρίαμβε υτικώς είς τήν μητρικήν 
οικίαν, τιμώμενο; καί άν ευ φημοό μένος παντού βπυ 

■ διέβαινεν ώς σωτήρ τής πατρίδος τόυ καί ώς ό μέχιΧ 
στο; άνήρ τής έποχήςτοο. "Οταν δ’ έφθασεν είς \ 
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μέρος, δπου έχατοικοΰσεν ή μ.ήτηρ του, ευρε μεγα 
πλήβος άνθρώπων συνηΟροισμένων έχει, διά νά τδν 
ύποδεχθώσι καί τδν συγχαρώαιν έν τφ μέσφ. δέ τοΰ 
πλήθους έκείνου ΐστατο καΐ ή μήτηρ του- Ό Ούάσιγ- 
κτων χωρίς νά προσέςη εΐ; τάς άλλυ; πρδς αύτήν κατ’ 
εδβεΐαν διηυβ.όνΟη καΐ τ§ προσέφερβ τά σεδάσματά τυ. 
Ένιρ δέ έχείνη τδν ένηγκαλισΟη καΐ τδν χατεφίλει,εΐ- 
π εν εις τινα;, οί όποιοι την συνεχαίροντο διότι είχε το- 
οον εύγενή υίδν, ο Ό Γεάργιοζ πάντοτε ^το iwnp- 
χοον παιδίον. *

Καΐ τω οντι, δείξατε με εν εδπειθέί καΐ δπηκοον 
παιδίον, καΐ θέλω σας δείξει ξ«α χρηστόν πολίτην· 
διότι ή πρδί του; γονείς ύπακοή εΐναι ή βάσις τή; 
πρδ; τους νόμους χαΐ τους άρχοντας τής πατρίδος.

Τέσοαρα ποάά μιχρά 
Μέ αίσβήσειτ χαι πνοήν 
Et'/at πλέον γνωστικά 
Άπέ τ' αλλα είς την γην.

Μύρμηξ.

Βλέπει; τδν μυρμηκα οώτδν*
Ζωύφιον πολύ μικρόν
Ίδέ τον πόσον ζωηρώ;
Τδ θέρος και. έπιμελώς 
Ένασχολεΐται αρκετήν 
Γ>ά νά συνάζη τήν τροφήν.

Χαιρογρύλλιον.

Τδν χοφογρυ/λιον ίδέ.,.
Καί θιιόμασον, ω αγαθέ..

Ποία ή δόναμις αύτόΰ;
Καΐ όμως έπΐ όψηλορ 
Βράχου τδν οίκον ασφαλώς 
Κτίζει καΐ λίαν εύπρεπώς

Άχρίς.
Είς τάς ακρίδα; ήγεμών 
Ούο' αρχών εΐναι παντελώς^. 
Βαδίζουν πλήν δλαι όμοΰ, 
’Εν τάξει μετ’ αλαλαγμού, 
‘Ωσάν γενναίο; ας στρατός 
Κατά έχβροΰ πίπτων σφοδρώς,

■ ’Αράχνη..

H δέ άράχνη σταβέρώς
Κρατεί;’ έκ τών χειρών αΰτής, .· ,·...
Καΐ. μένει ου ιω τακτικώς . Λ ? . 
Τών άνακτόρων φοιτητής. 
ΜιμήΟη.τε,; φίλοι. ;αυτά!
Τά ζώα τά πολύ σοφά'.

Α. Λ.

ΜΕΛΙΤΟΦΟΡΟΙ ΜΤΡΜΗΚΕΣ.

Εν Μεξικιρ όπάρχουαι μελιτοφόροι μόρμηκες, περί 
ων ένησχολήΰη έσχάτως ή ζωολογική εταιρία τοΰ 
Βελγίου, άλλά τδ μέλι τοΰτο ,δέν παράγουσιν άδια- 
φόρως πάντες οί του είδους τούτου μύμμηκες. Υ
πάρχει μεταίδ αύτών τ.άξις καλούμενη έργατική, κα- 
τασκευάζοοσα τήν φωλεάν. καί φέρουσα τήν πρώτην 
τοΰ μέλιτος ύλην, ήν καταθέτουοιν εί: ώρισμένον μέ
ρος’ ουτοΛ δ’ εία'ι μέλανες και πολλφ μείζονες τών 
λοιπών- άλ).η δέ τις τάξις καλείται μετακομιστική, 
ήα; παραλαμδάνουσα τδ μέλι άπδ τή; άποβήκη; τής
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όηό τής πρώτης σχηματισβείσης τδ φέρει είς τάς 
μέλι το π οι οός. αΐτινες κεΐνται έν- τφ κέντρφ τής φω· 
λεά; εί; βάθος 60 ~8ϋ δφεκατοστομέτρων ύπό τήν 
γην, Αί μετακβμιστικαΐ είναι χρώματος άνοικτϋ φα·ύ. 
Τήν τριτην τάίιν άκοτελοΰσιν αί μελιτοποιοΐ, εχου· 
σαιτό αό;ό με τά; μετακομιστικάς χρώμα καΐ όμοιά- 
ζοοσαι αΰτάι; κατά τε τό όχημα και τά; διαστάσεις 
τή; κεφαλή; Χαΐ τών μελών, άλλ’ εί; τούτο μόνον 
περιορίζεται ή δμοίότης , διότι αί τελευταίοι έχόυ- 
σι κοιλίαν είκοσακις, μεγαλειτέραν τού λοιπού σώ
ματα;, οθεν εΐναι καταδεδικασμέναι είς εντελή άχινη 
σίαν αΰτη δε ή κοιλία είναι ό περιέχων τό μέλι 
σάχκος. Διέρχονται τήν ζωήν έπΐ ειδ«; τάπητα; κατε· 
σκευασμένου έ; ίνώ? φυτικών ουσιών μετά λεπτό- 
τη το; χαΐ τέχνη; συμπεπλεγμενων· ένθα οί τής δεύ
τερα; τάίεως μύρμηχε; φέρουσιν είς αοτ'ά; τήν τρο 
φήν· άλλ’ή μεγάλη αΰτη κοιλία σχηματίζεται δια 
τή; ήλιχίας- διότι χαάάρχάς όμοιάζουσι προς τάς λοι 
πας. Τό μέλι τούτο έπιζητεΐται πολύ υπό τών ά 
γρίων, οδχ ήτιον δέ και υπό τών πεπολιτισμένων· 
λέγε-αι δέ ότι είναι έςαίρετον, υπάρχουσιν όμως χαί 
οί χατηγοροΰντκί αύτό. //υίίαχήοας

1 Εσπερινή προσευχή.
—Ζητώ συγγνώμην,—εΐπεν ή χόρια Β. εί; μερι

κά; φιλαινάδας της, αί όποια*, ήλθον νά άπεράσωσι 
τήνέσπέραν είςτήν οικίαν της.—θά σας άφήσω Βι’δ 
λίγα; στιγμάς, διότι· εΐναι καιρός νά βάλω τόν μι
κρόν μου Γεώργιον εί; τό κρεββάτι.

—Αϊ, καΐ δέν λέγει; τής ύπερετρείας νά τδν βάλη ; 
—εΐπεν ή φίλη της Ζ;—Δέν ήμπορεΐ τάχα έχείνη νά 
τοΰ βάλη τά νυχτικά του χαί νά τόν βάλη εί; τό 
κρεββιίτι, μόνον πρέπει νά διαχόψης τήν σοναστρο- 
φήν μα; κάι νά υπάγης συ ; Έχτός τούτου τά παι 
δία κακομαθαίνουν οΰτω πως καί τότε ή δυστυχή; 
μήτηρ δέν θά έχη καιρόν ουδέ ν’ ά-απνεόση.

— Ή υπηρέτρεια,—φίλη Ζ,— άπεκρίθη ή κυρία 
Β. Δέν δυναται νά κάμη δ,τι μία μήτηρ είς τοιάύ- 
τα; περιστάσεις· δέν είναι ανάγκη νά έκδυση καΐ έν
δυση μόνον τό παιδίον, άλλά τό σπουδαιότατο? χαΐ 
νά τό όδηγήση είς τό νά έκτελέση-τά χριστιανικά 
του καθήκοντα πριν πλαγιάοη. Όθεν σας ζητώ χαΐ 
πάλιν συγγνώμην δ.ι’ όλίγας στιγμάς.

— Πόσον παράξενος γυναίκα εΐναι ή κυρία Β.;— 
εΐπεν ή κυρία Ζ. πρό; τάς άλλα; κυρίας—πάντοτε 
μέ τήν θρησκείαν τυραννεΐ τόν άτυχή Γεώργιον, ώ; 
νά ήτο έί; κατά στάσιν τό μικρόν έχεινο παιδίον νά 
έννοή τάς διδασκαλία; αότής.

—Λοιπόν, άγάπη μου,— εΐπεν ή χ. Β. είς τόν μι
κρόν Γεώργιον, είσελθουσα είς τό δωμάτιον του ύ
πνου,—είναι καιρό; νά κοιμηθής.

— Μάλιστα, καΐ απόψε, ώς βλέπεις, μήτερ, έξεοΰ- 
θηχα καί έβαλα τό νυχτικό? μου δποκάμισον μόνος. 
Είμαι μεγάλον παιδίον τώρα. *

—Εύγε, τέχνον μου. Έλθέ τώρα νά εΐπη; τήν 
προσευχήν σου.

'Ο· Γεώργιος έγονάτισε. έμπροσθεν τών γονάτων 
τής μητρός του, έκυψε τήν κεφαλήν χαΐ θεσα; τήν 
χεΐρα έπΐ τών δφθαλμων τόυ, ■ έπρ,όφερε τήν έξη; 
βδαχεΐα? προσευχήν. βΣ'έ εύχαριστώ Θεέ, δτι μέ έ- 
φύλαξε; υγιή ολην τήν ήμέραν—δτι'έχω τόσα καλά 
και πολλά παιγνίδια νά παίζω— δτι δέν είμαι τυ
φλό; καθώς ό πτωχός έχεΐνό; ά'νθρωπος, τόν όποιον 
εΐδον σήμερον εί; του; δρόμους, άλλά βλέπω νά πε
ριπατώ καί νά τρέχω καί νά παίζω μέ άλλα παώία— 
Σέ ευχαριστώ διά τήν καλήν μου μητέρα καί σέ. 
παρακαλώ νά προφυλάττης τόν άπόντα πατέρα μου 
έως νά έπιστρέψη πάλιν έδώ— νά συγχωρήσης δλα 
τά σφάλματά μου καϊ νά εύλογήση; τους αγαπητούς 
μου γονείς, χαΐ ολους τού; φίλους μου,— και νά μέ 
βοηθή; νά ήμαι πάντοτε καλόν παιδίον, διά χάριν του 
Κυρίου Ιησού Χριστού. ’Αμήν. »

Μετά τήν μικρόν ταυτην δέησιν ό Γεώργιος· έση- 
κώθη, έφιλησε τήν μητέρα του καΐ άνεβη είς τήν 
κλίνην. Ή οέ καλή του μή,τηρ άφοΰ τόν έφίλησε 
καΐ τοΰ εύχήθη καλήν νύκτα έπανέστρεψεν είς τήν 
αίθουσαν καΐ έπέρασε τό ύπόλοιπον τή; έσπέρας μέ 
τάς φίλα; της. ..

Έάν άπασαι-αί μητέρες. μας έξετέλουν άκριβώς 
τά προς τά. τέκνα των θρησκευτικά των καθήκοντα 
δέν θά έβλεπε τις τόσην άνυποταίίαν καϊ κακό ή θεία ν 
μεταΐΰ τών παιδιών, δσην βλέπομεν σήμερον. Είθε 
νά. έλθη ταχέως ή έποχή, καθ’ ήν αί μητέρες καΐ 
σύζυγοί μα; θά προτιμώσι τήν κατ’ οΐκον ανατροφήν 
τών τέκνων των άπό. τους χορούς, τά θέατρα και τάς 
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ποικίλας άλλαί διασκεδάσεις, είς τάς όποια; πρός ζη
μίαν τήί οικογένειας των συχνάζουσι καί εόρίσκοοσι 
σήμερον εΰχαρίστησιν.

ΓΕ2ΓΡΑΦ1Κ0ΪΣΤ0Ρ1ΚΑ

ΑΣΙΑ.
CJS. προηγούμενων άριβμιίν.)

Εΐς τό παρελθόν φύλλο ν σας εΐπον έν γίνει δλίγα 
τινά περί τής μεγίστης τών Ηπείρων τήί γή;,— τή; 
’Ασίας· είς τό παρόν έπιθυμώ νά προσθέσω μερικά 
ακόμη, πρίν ή έμβιο είς τά καθ’ £καστα τής ΐστο 
ριαί τής πρώτης έκείνης κσιτίδος τοΰ άνδ.ρωπ νου 
γένους.

‘Η Άσία, σάς εΐπον, δτι είναι ή μεγίστη καί πολύ- 
ανθρωποτάτη Ήπειρος τής γης, καί εΐναι άληθέ;· διότι 
παρέχει 18 έκατομμ. τετραγωνικών μιλιών, ήτοι τδ tv 
περίπου τρίτον τής όλης έπιφανείας τής γης ! Έχει 
δέ σχήμα άκανωνίστου τετραγώνου, όπως δύνασθενά 
ΐόητε παρατηρούντες είς όποιονδήπατε χάρτη ν Ό 
πληθυσμός αυτή; προσέτι εΐναι μέγιστο; άναί αίνων 
εις 500 Εκατομμύρια ψυχών, ήτοι σχεδόν τό ήμίσυ ; 
του όλου πληθυσμού της γης. Τό κλίμα προσέτι τής ' 
’Ασίας εΐναι ποικιλώτατον, άρχόμενον από τής κα
ταψυγμένης καΐ φθάνον μέχρι τής καρδία; τής δια- 
κεκαυ μόνης. Οί ποταμοί της εΐναι κατώτεροι κατά τό 
μέγεθος μόνον τών ποταμών τήί ’Αμερικής, άλλά τά’ 
ορη της υπερέχουν κατά τό ύψος πά,ια τά όρη 
τήί γης. .

Έχει προσέτι μεγάλας λίμνας, Εκτεταμένα; πεδιά
δας καΐ εΐιρείας έρημου;,

Έν α&τή φύονται τά Εκλεκτότατα άνθη, τά γλυ
κύτατα άρώματα καΐ τά πολυτιμότατα μόρα.

Ή Ασία εΐναι ή γεννήτειρα γή τοΰ ίππου, του ταοϋ, 
(παγωνιού) τοΰ φασιανού καΐ τών κατοικίδιων όρνί 
θων, Έν γένει δέ είς τήν ’ Ασίαν ευρίσκει τις παν β,τι 
μεγαλοπρεπές συνδεδεμι Όν μετά παντός ώραίου.

Ίστορικώί προσέτι καΐ ήθικώί ή ’Ασία εΐναι θαυ
μάσιος τόπος. 'Ενταύθα έδημιουργήθη τό πρώτον 
ζεύγος τών άνθρώπων, και έδώ ή ίστορια τοΰ άν 
θρωπίνου γένους άρχεται.

Είς τήν Ασίαν συνεστήθησαν καΐ έχειεύρίσκομεν 
σήμερον τά μέγιστα κράτη έν τφ κόσμφ. Ή Κίνα μέ 
τά 360 Εκατομμύριά της. — Ή Ινδία μέ 200 Ε
κατομμύρια. ’Ενταύθα εΐχον τήν άρχήντων οί Τούρ
κοι, οΐτινες έπί πολλά έτη έστάθηόαν ό τρόμος τοΰ 
κόσμου· — Έδώ οί Σαρακηνοΐ έτρεξαν τδ ένδοξον 
αδτών στάδιον. ’Ενταύθα κατφκησαν ό ’Αβραάμ, 
Ισαάκ καΐ Ιακώβ. — Έδώ εΐναι τό ορος Σινά, ή 
Βηθλεέμ καΐ ή Ιερουσαλήμ. — Έδώ έβασίλευσεν δ 

Δαβΐδ καί έπροφήτευσένό Έσαΐας. — Έ§ω υπήρ
ξαν τά Σόδόμα καΐ τά Γόμορρα.— Έδώ εκτισεν ό 
Σολομών τόν περίφημου ναόν τοΰ θεού, καί Ενταύθα 
τέλος ό Χριστοί έγεννήθη ΐόκατά σάρκα, έζησε καΐ ά· 
πέθανεν έπί τοΰ σταυρού διά τάτάμαρτίας τοΰ κόσμου.

Είς τήν Ασίαν έλαβον τήν άρχήν των αί θρη
σκείας αί δποΐαι έπεκράτησαν έν τφ κόσμφ—ήγουν 
ό Βουδισμός, Λαμαϊσμός, Χριστιανισμός καΐ Μωαμε
θανισμός. Η ’Ασία έπομένως δπό πασαν έποψιν εΐ 
ναι χώρα πολύ ένδιαφΐρουσα, όπως θά ιόωμεν, Εταν 
εΐσέλθωμεν είς τά καθ’ έκαστα,

(άκολουθεΐ.)

ΤΟ ΡΟΔΟΝ
(Έκ τοΰ ’ιταλικοί.)

. Όταν τό ρόοον ήναι άγριόν, έχει μόνον πέντε 
φύλλα· ακολούθως δέ καλλιεργούμενων άποκτφπλειό- 
τερα, τά όποια εΐναι καί ή άληβής ώραιύτης αυτού.

Γινώσκονται μέχρι τοΰδε πλειότερα τών διακοσίων 
ειδών έκ τοΰ γένους τών ρόδων, καΐ ολα τάΰτα άνή- 
κουσιν είς τό βόρειον ήμισφαίριον, από τήί Καμτσάτ- 
κας καΐ Ιαπωνίας μέχρι τών δυτικών παραλίων τής 
Ευρώπης. Εύρίσκονται δέ τινα καΐ εΐς τήν βόρειον 
Αμερικήν. Ουδέν έκ τούτων περιλαμβάνεται εΐς τά 
μεσημβρινά μέρη μέχρι τοΰ Ισημερινού καΐ δλίγιστα 
ύπερβαίνουσι τά όρια ταΰτα· άπαντα έΐ; τά μεσημ
βρινά τήί Ευρώπης μέρη εΐναι άγρια.

Εΐί 3 λα; τάς έποχά; καί ύφ’ όλων τών λαών τό 
ρόδον έθεωρήθη ό βασιλεύς τών άνθέων.

ΟίΈλληνες τό αφιέρωσαν είς τήν Άφρυδίτην. Κα
τά τήν μυθολογίαν τούτο ήτο λευκόν τό πρώτον,έχρω- 
ματίσθη δέ ύπό τοΰ αίματος τοΰ Άδώνιδος ή υπό 
του Έρωτος, ή προσέτι tx τοΰ αΐματος τών δακτύ
λων τής ’Αφροδίτης, ήν άκανθά τις έτραυμάτισεν.

Άλλοι πάλιν περιαοιοΰντες τιμήν τφ Βάκχφ, εΐς 
αύτόν άποδίδουαι τήν παραγωγήν του. Ίδουτί λέγει 
ό Gessner*

* Τότε δ' έξεκένωσε τήν φιάλην (ό Βάκχος) καί 
γελάσαί, έπανήρχισε νά διηγήται, τίνι τρόπφ εδωκε 
βλάστησίν εΐς τό ρόδον.
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«ΈπεθόρΛυν, λέγει, νά a'Ma^to, νέαν τινά νύμ
φην ή ωραία φυγάς έπέτα μετ’ έλαφροΰ ποδδς έπί 
τών άνθέών·· παρατηρούσα δ’ όπισθεν αύτής, έμειδία 
καχεντρεχώς,βλέπουσά με κλονούμενον καί καταδιώ- 
κοντά αυτήν σφαλερφ ποδί. Μά τήν Στύγα δέν'ήθε· 
λον ποτέ καταλάβει τήν ώρα ία ν ταύτην νύμφην, άν 
τά φορέματα αύτής δεν έμπλέκοντο είς Ακανθώδη τι- 
νά βατόν. Γοητευμένος πλησιάζω αύτήν. Ωραία, τη 
λέγω, είμαι· δ Βάκχος, δέος τοΰ> οίνου καί τής.εύ 
θομίας, αιωνίως νέος.

•Έθιξα τότε διά τής ράβδου μβ τήν βατόν, οιατά 
ξας νά καλυφθή ύπ’ άνθέων, τά όποια νά μιμηδώσι 
τδ άίιέραστον έρύθημα τής νύμφης χαΐ νά έχωσι τήν 
χροιάν τήςαίδοΰς τής Ιπικαθημένης έπί τών παρειών 
αύτής..

• Διέταία, καί παρεοθυ; τδ ρόδον άνεφυη. »
—Έν Αρχή,—λέγει ετερόςιτις μξίθος,— ήτο ή Αη

δών ήτις έψαλλε τήν λέξιν τσουκούτ! ένφ δέ έψαλλε, 
πανταχοΰ έφαίνοντο Αγροί, καί έβλάστανον ΐα καί 
μαργαρίταν .

* Αυτή έκέντη®ε μέ : τδ ράμφος-.τδ.στήθος τής, τδ 
δ’.έρυθρόν αΐμα ερρευσε καί έκ τού αίματος έςήλ- 
θεν ωραία ροδωνιά, έπί τής. οποίας καθημένη φάει 
τους έρωτας τηφ*

Τδ ρίδον έν γένει εΐναι τδ σύμβολον τής ώραιύτη- 
τος, τής χάριτος, τής άνθηρότητος καί τής τρυφερό- 
τητος. Τδ λευκόν ρόδον είναι τδ έμβλημα τής παρ 
θενίας καί τής αθωότητας, τδ έρυθρδν τδ τής άγα. 
πης* τδ ρόδαν, τών. τεσσάρων ωρών τοΰ έτους τδ τής 
ώραιότητος πάντοτε άκμαζούσης, τδ ευώδες τής 
έξάψεως καί τής ήουπαθείας, τδ. ο’ έχατόμφυλλον τδ 
σ.ύμβολον τών χαμιτών.

Τδ βόδον-έπίσης θεωρείται ώς είκών τών έφημέ- 
ρων ήδονών τής- ζωής, διότι, ταχέως παρακμάζει.

Οί αρχαίοι έκαλλιέργουν τδ βόδον μετ’ έπιμελείας- 
συνήγον τά μόρα αύτοΰ, έσχημάτιζον στεφάνους, καί 
έκόσμουν τά; άμάςας τών θριάμβων, τους γαμηλίυ; 
παστούς, τάς κάλπας καί τους, τάφους.

Ή- καλλιέργεια τών ρόδων, έ-κ τών όποιων κατα 
σκευάζεται τδ μύρον τοΰ ρόδου,. έμπόρευμα αρκούν
τως σπουδαίον διά τήν ανατολήν, παράγεται έν 'Ρυ- 
μέλη. Οί κάτοικοι· τής χώρας ταύτης, σιτινες έν γέ 
νει εΐναι οί τά μάλα έπιδοθέντες εΐς τήν καλλιέρ 
γειαν τοΰ άνθους τούτου, καλλιεργουσι μετά μεγίστη; 
έπιμελείας τδ.είδος τοΰ ρόδου,· έξ ού εξάγεται τδ μύ 
ρον. δπερ θεωρείται δικαίως ώς τδ πρώτιστον, τών 
λοιπών αρωμάτων, μ’ ολον δτι τδ άντιχα&ιστώσι συ- 
χνότερον δι'άλλων Αρωματικών προπαρασκευών, έν 
αΐ; διάφοροι ευώδεις οδσίαι’ ω; ή τοΰ γερανιού, τό 

όποιον ευωδιάζει ώς ρόδον κατά τδ μάλλον καίήττον.
Τδ βόδον τοΰτο έχει 20—25 φύλλα, βαφήν δια- 

φανεστάτην καί γεΰσιν πίκραν. Τδ φυτδν, το όποιον 
τδ παράγει και τδ- όποιον κόπτεται είς Sv μέτρον και 
30 έκατοστά ύψους, ανθεί ζωηρόν κ«ί άφθονον εΐς 
γαίας άργιλλώδεις.

‘Ηπυιότηςτοΰ ρόδου άλλάσσει κατά τήν φόσιν 
τοΰ χώματος, καί αί διάφοροι ποιότητες τοΰ μύρου 
έκ τιμιόνται άναλόγως τής εύωδίας του.’'Αξιόν δέ πα- 
ρατηρήσεως εΐναι δ«· τδ έκχόλισμα αύτοΰ πήγνυται 
Αλλαχού μέν είς 15 βαθμούς, άλλαχοΰ δέ είς 5. Τδ 
μύρον του ρόδου έπωλεΐτο μέχρι πρδ δλίγοο 35 0 
φράγ, τδ κιλόγραμμον.

Καλλιεργούνται καί έν- Τουρκία άλλα είδη ρόδων, 
διά τών οποίων κατασκευάζουσι γλυκύσματα καί άλ
λα έδέσματα, άτινα αί κυρίαι προσφέρουσιν εί; τους 
έπισκεπτομένους. I. Γ, Τ ζ α κ ί ρ ο γ λ ο υ.ς.

(Λ/ένταηρ.)

τλπεινοφροςτνπ.
Έπί τής βασιλείας Γεωργίου τοΰ 3ου-βασιλέως τής 

’Αγγλία; εζη άνθρωπός, τις πολδ πεπαιδευμένο; καί
■ ένάρετος, οστις ήτο & Ανώτατος δικαστικός ύ κάλλη 
λος τοΰ Κράτουΐ·

λ Ό άνθρωπος οΰτος εΐχενυιδν δέκα καί §ί έτών 
τήν ήλικίαν* μίαν δέ εσπέραν πριν πλαγιάση τδν προ 
σ εκ άλεσε ν είς τδ δωμάτων του και τοΰ εΐπεν « ϊίέ 
μου, έπιθυμώ, νά σοί φανερώσω τδ μυστικόν τής έπι- 
τυχία; μου έν τή ζωή τούτη* δύναμαι δέ νά σοί τδ 
εΐπω μέ μιαν λέξιν, — ταπεινοφροσύνη. Έάν δέ καί 
συ, υίέ μου. έπιθομής νά έπιτύχης έν τφ β.ίφ,/ιά^ε

■ ταπεινοφ/φαύνην.»

: ΑΙΝΙΓΜΑ.:ί
Γνωρίζω ένα κοσμοπολίτην, δστις άδια-κόπω; πε- 

’ ριπλανάται. Τδ παν άφαιρεΐ, καί τδ παν άντ ιχαθιστφ. 
. Είναι άλαλος, πλήν όμιλέΐ Ελα* τάς γλώσσας, καί 
. χρινεται ό πλέον εύγλωττος άπδ τοδς βήτορας. Κα- 
‘θησυχαζει ολαςτάς έριδας, ολους τού; θορύβου;, ό 
ποκινεΐ δέ, καί προάγει ολα; τάς διαφοράς κα! τάς 
κρισολογίας. Διεγείρει τήν άνδρίαν, καΐ τήν δει λείαν 

. έρεθίζει- άνθίαταται είς ολα τά πέλαγη, χατασπφ βλα 
τά άντιφράγματα,. καί: πού ποτέ δέν διατρίβει. Σμικρύ
νει δλας.τάς γεωγραφικός· διαστάσεις, αύξάνει δέ ο- 

;λας: τάς ήβικάς;. Κάμνει τραχυτέρας δλας τάς κοινω
νικός; Ανωμαλίας; ή, έξισάζει αύτάς. Έχει δύναμιν 
είς ολα? τά* έπιτηδεύματα. Προμηθεύει άνάπαυσιν, 

■χαί'άπο&ιώκει τδν ύπνον. Είναι δ κραταιδς βραχίων 
τής τυραννίας, καί τής ανεξαρτησίας δ έγγυητής. ‘Η
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αρετή it®ριφρονεί αύτδν, καί μ* 8λον τούτο δέν έjxtco-^ 
ρεΐ νά της λειψή. ‘Η παρουσία too γεννφ τήν ύάερη·: 
φανιαν· ή δ* απουσία τοο τήν ταπεινόνει ■ Είναι θρα 
co;, προσταχτικός, καί αναίσχυντο;· ένταύτίρ φιλάν 
θρωπος χαΐ πρόθυμοί εΐ; ’ τό βοηθεΐν. Εΐναι τών φί·: 
λων δ άριστος, καί τών έχθρών δ κινδυνωδέστατος·· ό 
σοφώτατος καί δ δλεθριώτάτος, τών συμβουλών. Τοΰ 
μέν ασώτου έρημόνει'τάς γαίας χαί του; οίκους* τον 
δε προβλεπτιχόν βόηθ'εΐ'νά έπισωρεόη. ’Αθώος αύ· 
τδς, διαφθεϊρεί τήν άθωότηΐα. Εις δλα τά έγκλημα 
τα παροτρύνει, προστατεύει ολα; τάί κακία;, καί 
προσβάλλει δλας τάς άρε τάς. Εΐναι τδ ειδωλον παγ 
κοσμά) υ λατρείας. Έθνη καί άτομα ζητούν νά κατέ- 
χωσιν αύτδν άποκλειστιχώς, 5ν καί ήναι δ αμοιβαίος 
καί αναγκαίος διερμηνεός των. ’Επιφέρει ήδονήν και 
κόρον. ’Εξίσου χρησιμεύει είς τάς φαντασιώδεις καί 
τάς αληθείς χρείας, ώς καί είς τήν φιλοκαλίαν «αί τά 
πάθη. Δίδει, τροφήν καί παίγνια εΐς τήν νηπιότητα 
εΐναι δέ τροφή καί παίγνιον εί; τδ γηρατειον. Φέρει 
άρτον είς τδ στόμα τοΰ παραλυτικού, καί ξίφος εί; 
τήν χεϊρα τοΰ δολοφόνου. Κωφαίνει πρδς τού; ικε
τεύοντας αύτδν πένήτας, καί τρέχει απρόσκλητα; εΐς 
τούς καταχρ ωμέ νους αύτδν πλουσίου;. Κα'μνει πολ
λά συνοικέσια, καί διαιρεί πολυαρίθμους οικογένειας. 
Ή φυσική αύτοΰ διάθεσις εΐναι νά περιφέρηται άοια- 
λείπτως. 'Αρμόζει πρδς παν είδος Υπηρεσίας, άλλά 
μ’ ολον τοϋτο: περιπλανιέται. Άν ελθη πρδί σέ, έρχε
ται διά νά φύγη. Άν τδν κράτησης, τίποτε δέν χρη
σιμεύει, κοιμάται. Φρόντισε ώστε νά έπιστρέψη, διό
τι τά πάντα ' έξέόρέι νάκάμνη· είς δλα επιτυγχάνει. 
Άν θέλης' Υπουργήματα, τίτλους, τιμάς, ή καί άμαρ- 
τιών άφεσιν, διευθόνθητι πρδς αύτόν γνωρίζει δλας 
τάς κλεΐ;. Είτε αδύνατος είσαι είτε δυνατός, έμπα- 
ρεΐ νά σέ κάμη Κροΐσον ή 'Ιρον/Οποιος καί άν ήσαι, 
έμπορε; νά σέ είσάξη είς τά ανάκτορα. Χωρίς αΰ- 
του πρίγκηπες ηθελον άναγκασθή νά χάμνωσι τά ίδιά 
των Υποδήματα'-ή· δυσειδής Μάρθα ήθελε μένει . ά- 
νυπανδρος- 6 Βουβάρδος ήθελεν εΐσθαι χειροτέχνης- 
καί ή ‘Ροδόπη ήθελεν εΐσθαι σεμνή.γυνή. .Αύτδς εΐναι 
είς τδ μέσον παντός αγαθοΰ καί παντός κακού. Έπαυ
σε τήν Κοπενάγην, καί φκοδόμησε τήν Ιίετρουπολιν. 
Εΐναι άδρανής, καί μ’ δλον τούτο κινεί τά πάντα. Εΐ
ναι άψυχρς καί δμως ή ψυχή τοΰ κόσμου. Είς τδ 
πλήρωμα τής δυνάμεώς του, άν θέλη νά χαρίση ύγεί- 
αν, στέλλει τδν ‘Ιπποκράτην- άν θέλη νά περιφρόνηση 
τδν θάνατον, ανεγείρει πυραμίδας. 1 ελευταιον, καίτοι 
άπδ τήν γην βλαστήσας, λογίζεται &εόί. Άλλά περί 
τίνος λαλεΐς;

ΓΝ ΩΜΙΚΑ.

‘ ■ Οστις άγαπφ παιδείαν, άγαπα γνώσιν· άλλ’ 2στι; 
μισεί έλεγχον, βΐνατ άφρων,» (παροιμ ιδ'. 1.)

«'Ο δίκαιος έπιμελειται τήν ζωήν τοΰ κτήνους αύ- 
τδΰ* τά δέ σπλάγχνα τών ασεβών εΐναι άνελιήμονα.»

(παροιμ. ιΓ. 10.)
, »Καλλίτερον πτωχόν καί σοφόν παιδίον» παρά βα
σιλεύ; γέρων καί άφρων, βστις δέν εΐχαι πλέον έ π ι
δεκτικός νουθεσίας.» (Έκκλησ. δ' 13.)

* Κάλλιον είς τδν άνθρωπόν νά άκούή έπίπληξιν σο
φού, παρά νά άκούη φσμα άφρόνων.»

(Έκκλησ. C ό.)

Δύσις του έν τφ παρελθόντι φόλλιρ αινίγματος. 
Καθρίπτης 

υπό Αλεξάνδρου Σουντίου,

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1) Εΐ; πΰΐον μίρο; τής Ν. Δωθήκη; άνάφίρεται, οτι καί 

ϊκ τής αδτοκρατορικής οικογένειας τής 'Ρώμης τινϊς ήοαν 
Χριστιανοί;

2) Δια-ti έχωρίσθη δ Παύλος άπό τδν Βαρνάβαν;
&) Ποσάκις έπεσκέφθη δ Παύλος τήν Κόρινθον, καί πόσον 

καιρόν ίμςινεν έκεϊτήν τελευταίαν φοράν; -

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Ποράκαλοΰνται οί απανταχού συνδρομηταί καί 
άνταποκριταί τήςΈφημεριδος τών Παίδων νά δηλώ- 
σωσΐ πρδ τοΰ τέλους τοΰ έτόυςχ τδ πολύ, πολύ έως έις 
τά μέία τοΰ Δεκεμβρίου, τή^^θυμίαν των άν θά 
έξακολβθήσωσι τήν συνδρομήν των καί κατά τδ 1875, 
νά πέμψωσι δέ καί αΰΐήν τήν συνδρομήν διά γραμ
ματοσήμου, διότι άλλως δέν θά τοΐς σταλη τδ φόλλον 
τοΰ ’Ιανουάριου. Διά τοΰ τρόπου τούτου καί τήν Stsu- 
θύνσιν σώζουάί πολλοΰ κόπου καί ταραχής καί συγ- 
χύσεως καί αύτοί θά λάβωσι τδ φυλλον των έγκαίρως 
κατά τήν πρώτην τοΰ νέυ έτιί;.

—Ή τιμή τών παρελθόντων ετών, από τής άρχής 
τή; έκδόσεως τής Έφ. τών Παίδων μέχρι τοΰ τέλυς 
τοΰ 1873 ορίζεται είς 80 λεπτά διά τήν Ελλάδα, 
διά δέ τήν άλλοδαπήν είς μίαν δραχμήν και ήμι- 
σειαν δι’ έκαστον έτος.

— Πολλοί γράφουσι τά ονόματα των καί τά τοΰ 
τόπου τής διαμονής των τόσον δυσαναγνώστως, ώστε 
ή Διεύθοναις εΐναι ήναγκασμένη νά ρίπτη ολατάτοι- 
αυτα γράμματα εις τά παλιόχαρτα. /

—Πάσα έπιστολή πρέπει νά έπιγράφηται Πρδς 
τήν Διεύθυνσιν τής Έφημ. τών Παίδων. a


