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Et$ ΟΊΐδίνα, πλήν τών τακτικών 
άνταποκριτών, στέλλεται «ή ’Εφημερία 
τών Παίδων» ώνευ προπληρωμής.

ΙΑΠΩΝΙΚΑ! ΠΑΡΟΙΜΙΑ]

«Μή βάζης τό περιστέρι 
νά σού χουβαλήση σιτάρι ,» 
λέγεται 5ταν φέρη κανείς 
τόν άλλον etc πίίρασμόν

«‘Η θάλασσα δίν φοβείται 
τήν σκόνην.» ®νλ. ό καλός 
άνθρωποί Si ν φοβείται τήν 
συκοφαντίαν, β’ϋ κόσμος εί
ναι δπως τόν κάμνει 0 κα
θείς·» δηλ.άπό τον άνθρωπον 
έξαρτώνται τά ιύχόριςα χαΐ 
τά δυσάρεστα.

Mow’.zi δργανχ. «Κάμε καππάκι τού μω
ρού έκείνου καί σκέπασέ τον» 
λέγεται όταν φλυαρή τις ά- 
διακόπω;.

«Έκάμαμεν θεόν, άλλά 
δέν του έδώχαμ’ν ψυχήν,» 
λέγεται ϋπό πολλών ίαπω- 
νών, οί όποιοι δν καί είδω- 
λολάτραι ίννοοΰν τήν μα
ταιότητα τών ειδώλων

Τ α μ π ο υ ρ (ν ί α.. Είδος ά ρ χ α ί α ς λύρας.

Ο ΠΛΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΓΜΠΑΝΤΟΣ.

Μΐσα στόν κάμπο, μ·κρή παπαρούνα, 
Εύμορφη, κόκκινη, καμαρωτή,

Τόν θολωτόν ούρανόν άτενίζει, 
Καί πώς βαστεΐται ίκεΐ άπορεΐ.

Βλέπει παρέχει ψηλό κυπαρίσσι, 
Καί παίρνει θάρρος καί το ρωτά.

«Μήπως είς τήν κορυφήν σου έπάνω
«Ό θολωτός ούρανό; άκουμβψ ;■

«*Οχι, ώραία μου,» λέγει έκείνο,
■ Ούτε τήν άχραν του φθάνω νά ’ >ώ, 

« Αλλος ψηλότερος Si τόν σηκώνη. —
■ Ισως αύτό τό άντίκρυ βουνό,»

«'Άνεμε, σύρε νά τό ρωτήσης— 
«Άλλον ψηλότερου δέν θα εδρής.

«Τήν κεφαλήν του νέφη στολίζουν, 
«Καί έντελώς τό χωρίζουν τής γης.»

■ «’Απ' άρχής κόσμου,» είπε τό όρος.
«" Αγρυπνον στέκω καί παρατηρώ, 

«Πλήν τό μυστήριον δέν το άνηΰρα,
«Τόν οόρανόν τις κρατεί, άγνοώ.»

Αναστενάζει τό κυπαρίσσι,
Κ' ή παπαρούνα μέ πόθον λαλεΐ, 

«Πές μας πουλάκι, που κόσμον γυρίζεις, 
«Μήπως τό είδες λ τ’ άκουσες σύ ;»

Καί τό πουλάκι ςέ κλώνον καθίζει,
Ϊιγοκουνεϊται καί γλυκολαλεϊ, 

«Άνεμε, όρος, λιγνό κυπαρίσσι,
«Καί λουλουδάκι, αύτό σάς λυπεί;

«’Εκείνος, δστις δι’ δλα φροντίζει,
«Όλους μάς έπλασε καί συντηρεί, 

« Ο ’Επ ουράνιος Πλ.άστης τοΰ κόσμου
«Αύτός τόν ουράνιον θόλον βαστεΐ.»

Μ.
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τήν δ βίαν, βτι xavsl; δέν θα προσεπάθει νά άποκα- 
λόψη τά μυστήρια τοΰ δωματίου πρό τη; ώρας. ‘Η 
όπόσχεσις ήτον ίερά.

α1 Αλλ’ άν δ άνεμος ή άλλο έτόγχανε νά άνοιξη τά 
παραπετάσματα;» ήρώτησε δειλώς μικρά τις.ξανθή 
κόρη μέ οφο; πονηρόν. .

«Τότε πρέπει νά στρέψήτε άλλου τά μάτια,» άπε" 
κρίθη ή θεία μει οιώσα. «*Ε! τί;» προσέθεσε, βλέπουσα 
οτι όλοι τήν ήκουαν μέ άπορίαν. «Τί; δά ήτο τάχα 
τόσον δύσκολον πράγμα νά στρέψήτε τό βλέμμα σας 
άλλου-;»

κ Είναι δάσκαλον,· ναι,» άπεκρίθησαν of γενναώτε· 
ροι, σάλλ’ δμω; θά τό κάμωμεν!» Οί άλλοι έπανέ. 
λαβον τήν ύπόσχεσιν, άλλά στενάζοντες.

«Καλά, λοιπόν, έχω τόν λόγον σας,» είπεν ή θεία, ι I 
«Άλλά μή φοδήσθε· τά παραπετάσματα εΐναι βαρέα j 
καί καλώς κλεισμένα καί δέν θά άνοίξουν μόνα των J
διά νά σας πειράξουν. Έξαρταται τώρα άπό σάς νά /
διαταραχθοΰν ή όχι. Τά έμπιστεύομαι εις τήν τιμιό
τητά σας. ‘Ο λόγος σας άξίζεί περισσότερον δί έμέ 
παρά δλαι αί κλειδαριαΐ του κόσμου. Χαίρετε, παιδία 
μου. Διασκεδάσατε καλά!»

Έξήλθεν, άφίνουσα τά παιδία μόνα εί; τήν μεγά
λην αίθουσαν είς κατάστασιν πολλής ταραχής. Ήσαν 
Ελα τίμιου χαρακτήρος καί εδθύς ώς άνεχώρησεν ή 
θεία έκαμαν συμβούλιου διά ν’ άποφααίσουν πώς νά 
φυλάξουν αδστηρότατα τόν λόγον των. Κατ’ άρχάς μέν 
άπεφασίσθη νά άποσυρθοϋν όλοι είς τό άπέναντι άκρον 
τη; αίθοόσης, μακράν τοϋ πειρασμού, καί νά στήσουν 
δριον, τό όποιον κάνεις νά μή διαβή* άλλ’ έπί τέλους 
έμειναν δλοι σύμφωνοι νά καθήσουν πέριξ τής με' 
γάλης τραπεζης καί νά διηγηθοϋν έκαστο; κατά σει
ράν μίαν λαμπράν ιστορίαν !

Μερικαι φωναί ήκούσθησαν εόθός νά ζητοΰν πρώτα, 
πρώτα κανέν φοβερόν διήγημα. «Εΐναι νόστιμοι,» εΐ* 
πον τινές «νά φοβήταί τις άπό τάς ίστορία; !» «Όχι, 
δχι!» έλεγον άλλοι «νά ειπωμεν τίποτε άστεΐον, — 
μάλιστα άστειότατον, διά νά ξεκαρδισθώμεν άπό τά 
γέλια!»

Μετά πολλάς συζητήσει; εί; ώραΐο; καί ύψηλό; 
παΐ; ένδεκαετης, σοβαρός τό ύφος καί μέ βλέμμα γλυ
κύ καί αξιοπρεπές, έπρότεινε νά τού; διηγηθή κάτι 
τι ώφέλιμον, τό όποιον νά ήναι συγχρόνως καί ευχά
ριστο» καί ένδιαφέρον, έλεγε δέ δτι ή ιστορία είχε 
πολλά τοιαδτα διηγήματα. Ή πρότασις αύτή άμέσως 
έγεινε δεκτή, άλλ' ή συζήτησι; έξηχολουθησεν· ώς 
πρός τήν έκλογήν τοΰ διηγήματος, διότι έπί τέλους 
είς τήν ιστορίαν υπάρχουν παντός είδους πράγματα, 
ωραία καί δυσάρεστα, άστεια καί άνοστα. Άλλ’ ήλ-
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’ Λ'χ τοΰ γαλλικού.
(συνέχεια· ίδε προηγ. ψύλλον )

“Αί άνατρέξωμΒν μέ τόν ‘Ερρίκον εξ μήνα; si; τό 
παρελθόν, καί ΐ?ς ιΰωμεν, όπως αότό; έφαντάζετο δτι 
1<ό\ επε πάλιν, τήν μεγάλην και πλούσιαν αίθουσαν τή; 
θεία; τοο, φωτιζομενην άπό πολυάριθμα κηρία, είς 
τό μέσον τή; όποιας έπαιζαν, έπήδων, χαί έφλοάρουν 
εΰθυμος χορός παιδιών, έχοντα διάθεβιν νά διασκεδά
σουν, όπως χάλλιστα ήιπόρουν.

Οί μικροί κωμασταί εΐχαν συναθροισθή είς τήν οι
κίαν τή; θεία; Αύγής άπό ολα τά μέρη τή; χώρας. 
‘Η θεία σονείθιζε νά προσκαλή χατ’ έτο; δλον τόν μι
κρόν τούτον κόσμον όλίγα; ημέρας προ τών Χρίστου, 
γεννών, διά νά εορτάσουν τήν μεγάλην ταύτην έορτήν.

Πώς άνεμένετο ή ήμερα αύτή! ‘Η θεία ήτο τόσον 
καλή και γενναιόδωρος, ή οίκία της τόσον εόρυχω- 
ρος και κατάλληλος διά τά παιγνίδια, ώστε θά ήτο 
δυστυχέστατον τό παιδίον έκεΐνο, τό όποιον δέν ήθελε 
προσχληθή.

Τρεις άκόμη ήμέραι έχώριζον τά παιδία άπό τήν 
ποθητήν ήμέραν τών Χριστουγέννων, άπό τήν τόσον 
έπιθυμητήν στιγμήν τής διανομής τών δώρων. Πρέπει 
νά τό όμολογήση τις, δτι δ καιρό; αύτος τοϊ; έφαίνετο 
τρομερά μακρύς, κατά τήν ομόφωνον δέ γνώμην όλων 
αί τρεις αΰταί ήμεροι ήσαν αί μεγαλείτεραι του έτους. 
Ώς έκ τούτου δέν διεσκέδαζον μέ ολην των τήν καρ
διάν, δπω; άλλοτε* τά προσδοκώμενα μεγαλεία τών 
Χριστουγέννων άφήρουν άπό τά; παρούσα; διασκεδά
σεις, τά δέ παιγνίδια, αί συνομιλίαι έγίνοντο μέπυρε· 
τώδη τινά ορμήν, ώς νά έχρησίμευον μόνον εί; τά νά 
έξαπατήσουν τήν κοινήν ανυπομονησίαν.

Μία μάλιστα άπό τάς θύρα; τής αίθουση; ήτο τρο
μερό; πειρασμό; είς τοΰ; ζωηρότερους· ή θεία είχε κα· 
ταιβάσει μυστηριωδώς τά παραπετάσματα της καί έφαρ- 
μόσει πολύ προσεκτικώς τά άκρα, διότι όπισθεν τοΰ 
παραπετάσματος, αύτοΰ είς τό παρακείμενον δωμάτων 
ήσαν τά δώρα τών Χριστουγέννων, τά ήτοιμασμένα 
διά ένα έκαστον τών μικρών ξένων τή; οίκίας. Άλ
λ' έπρεπε νά παρέλθουν άκόμη τρεΐ; ήμέραι, — 
τρεις άτελεότητοι ήμέραι πριν νά μάθη καθείς αυτών 
τϊ τόν 4νέμενεν έκεΐ μέσα, Δεινόν πράγμα! δέν εΐναι 
έτσι; — πρό πάντων δταν έσκέπτοντο δτι άπλώς έν 
παραπέτασμα, — ούτε τουλάχιστον μία καλώ; κλει
σμένη θύρα τοΐς εκρυπτεν δλ’ αύτά τά καλά, ένφ θά 
ήτο τόσον ευκολον νά ικανοποιήσουν τήν περιέργειαν 
των σηκώνοντες μίαν άχραν τοΰ παραπετάσματος.

Τοϋτο δμω; ήτο έξω τοΰ ζητήματος. ‘Ο τρελλός 
οδτο; μικρός κόσμος εΐχεν ύποσχεθή τιμιώτατα είς
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ξίον "έλος είς συνεννόησιν, καί 6 ’Ιάκωβος ήρχισε νά 
διηγήται τήν ιστορίαν τοΰ σοφοΰ καί έναοέτου Κάτω· 
νος, ‘Η φωνή too αντηχεί συμπαθητικώς είς τήν με· 
γάλην αίθουσαν, καί καθ’ βσον έπροχώρει, ή προσοχή 
των άκροατών του ηΰξανεν. Άπδ τήν ποικιλην έχ" 
φρασιν τών διαφόρων προσώπων εβλεπέ τις δτι άλλοι 
μέν έθαόμαζον .τήν αυστηρόν αρετήν τοΰ Κάτωνος, 
άλλοι δέ έπεθόμουν νά τιΰ όμ'.ιάσουν, χαϊ άπό διά
φορα σημεία ήδόνατο νά έννοήση, δτι ό δείνα χαρα" 
χτήρ θά άντέστεκεν εις κάθε προσβολήν τής δυστυχίας, 
ένφ άλλος ί)ά ένιχάτο καί άπδ τής παραμικρός δοχι 

μασίας.
'Η προσοχή ήτο γενική, μέ μίαν μόνην έξαίρεσιν. 

Είς άπδ τους μικρούς άκροατάς δεν ήδΰνατο νά προ- 
σέξη είς τήν ίστορίαν τοΰ Κάτωνος. '0 παΐς έχείνο; 
τοΰ οποίου ή κεφαλή έσχοτοδινίαζε καί ή χαρδια 1 
παλλεν ώς νά ήθελε νά διάρρηξη τδ στήθος του, δέν 
ήτο άλλος άπό τδν άτυχή Έρρϊχον, δστις τώρα χά
νει πικρά δάκρυα είς τδ βάθος τοΰ μικρού δάσους.

(ακολουθεί)

ΠΡΟΘΥΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
—Μ

‘Ιεραπόστολός τις δηγεΐτο, δτι μεταξύ τών νεο. 
φωτιστών Κινέζων, τους όποιους αυτός έβάπτισεν, ήτο 
καί είς λεπρός, άνθρωπος ευσεβέστατος, δστις άμα 
έγεινε χριστιανός ήθέλησε νά κάμη κάτι τι διά νά δείξη 
τήν αγάπην του πρδς τδν Χριστόν έπειδή δέ παρετή
ρησεν δτι τδ άναγνωστήριον της έκκλησ ας ήτο παλαιόν 
και έτοιμον νά πέση, άπεφάσισε νά δωρήση νέον άνα
γνωστήριον διά νά άκουμβφ έπάνω του άσφαλώς ή 
•Ιερά Γραφή.

Άλλά πως; ’Ητο πτωχός, ώστε δέν είχε τά μέ
σα νά τδ παραγγείλη είς λεπτουργόν, άλλ' ούτε είχε 
χεΐρας, ώστε νά τδ κατασκευάση ό ίδιος, διότι ή 
τρομερά εκείνη νόσος είχε καταφάγει τους δακτύλους 
τών χειρών καί τών ποδών του. Είχεν δμως τδν πό’ 
δον του νά ύπηρετήση κάπως τδν Χριστόν, καί βέλη 
σιν σταθεράν νά προσφίρη ει; τδν οίκον τοΰ θεοδ 
άντικείμενον της ιδίας του έργασίας. Άντι λοιπόν νά 
άπελπισβή διότι δέν είχε χεΐρας, έλαβε τδ μαχαιρίδιόν 
του είς τους δ δ ό ν τ α ς του και μετά μάκρους καί 
έπανειλημμενους κόπους κατώρθωσε νά κατασκευάση 
νεον αναγνωστήριον, ώραιότατα έσκαλισμένον, είχε δέ 
τήν εύχαρίστησιν νά ίο η τήν προσφιλή ταυ ‘Ιερόν Γρα
φήν άναπαυομένην έπάνω αύτοΰ άσφαλώς ί

Τδ παράδειγμα τοΰ πτωχού και αμαθούς τούτου άν- 
θρώπου πρέπει νά κάμη έντόπωσιν είς ήμας τους χρι
στιανούς. Σκέπτεσθε άρά γε σεις, τά έκ χριστιανών

γονέων καί χριστιανικώς άνατραφέντα παιδία, οτι έ
χετε όποχρέωσιν νά κάμνητε κάποιαν άνταπόδοσιν 
είς τόν Χριστόν διά τήν μεγάλην Του άγάπην πρδς έσΰςί 
Αίσθάνεσθε τδν πόθον έκεΐνον, δστις έκίνει τδν πτωχόν 
Κινέζον νά άναλάβη τόσους κόπους καί μόχθους, βπως 
δείξη τήν έύγνωμ οσόνην του πρδς τόν Σωτήρα ; Εύ· 
καίριας έχει καθέν άπδ σας νά όπηρετήση τδν Χρι. 
στον, αρκεί μόνον νά έχητε θέλησιν. Καί οΰτω θά 
δβίξητε άν τδν αγαπάτε πραγμαπκώς ή δχι.

Ό Χριστός, δταν ήτον άκόμη έπί τής γης, έδίδαξε 
τους μαθητά; Του, δτι παν ο,τι πράττει τις, ή προσ
παθεί νά πράξη διά τους πτωχούς, τούς ασθενείς, τόΰς 
πεινασμένους, καί έν γένει τους δυστυχείς, είναι τδ 
αύτδ άχριβώ; ώ; νά τδ έπραττε δί αδτόν, ε’ιπών οτι 
ει’ς τήν ήμέραν τής Κρίσεως, ό Βασιλεύς, — ό Χρι
στός δηλαδή. — θέλει ένθυμηθή δλας ταότας τάς μι
κρός πράξεις και προσπάθειας, καί θά είπη είς τούς 
αγαπώντας αύτδν «Έλθετε οί ευλογημένοι τοΰ Πα- 
τρός μου — δ,τι ,έπράξατε δί αυτούς, τδ έπράξατε είς 
έμέ," προσθέσας δτι όσοι δέν έπραξαν τίποτε διά τούς 
δυστυχοΰντας, θά άκοόσωσι τούς τρομερούς έκείνου; 
λόγους, άπελθειε άπ’ έμοΰ, διότι δ,τι δέν έπράξατε 
είς αύτούς δέν το έπράξατε είς Έμέ,

'Έν τών δυο τούτων λόγων θά άχούση καθείς άπδ 
σας έν τή φοβέρα έκείνη ήμέρφ, δταν έλθη 6 Βασι
λεύς έν τή δόξη Του. Ποιον θέλετε νά άκουσητι; Τούτο 
έξαρταται άπδ σάς. Τί έπράξατε; τί πράττετε διά τδν 
Χριστόν; Έπράξατε τίποτε; Ίσως ειπη τις; «Δέν πα
ρουσιάζεται ευκαιρία.» Άλλά πρδς τούτον άποκρί- 
νομαι: «Παρεκάλεσάς ποτέ τόν Χριστόν νάσοίδώση 
ευκαιρίαν δπως τδν υπηρέτησης; ΛΗ μήπως δέν σε 
μέλει περί αύτοΰ καί της δπηρεσιας του; Έσο ειλι
κρινής· μή ζητήσης νά άπατήσης τδν εαυτόν σου. 5 Ε
κείνος είξεόρει τήν διάθεβιν τής καρδίας σου, καί, άγα· 
πητέ φίλε, είναι πρόθυμος νά συγχώρηση τήν άδια„ 
φορίαν σου.

θέλεις λοιπόν νά άρχίσης άπδ τοΰδε νά Τδν υπη
ρέτης; Τί πρέπει νά κόμης; Πρώτον, προσευχήθητι 
είς Αυτόν, όπως σοί δώση ευκαιρίας διά νά τόν 3ου- 
λεόσης. Δεύτερον δε μή λησμονήσης βσα Τδν έζήτη- 
σας, άλλά αναζητεί τάς εύκαίριας αυτά;· έσο παρατη
ρητής τών άναγκών τών άνθρώπων, μέ τούς όποιους 
έχεις νά κάμης καί μή άμφιβάλλης 3τι θά σοί πα 
ρουσιασθή έντδς δλίγου ευκαιρία, τήν όποιαν ούτε κάν· 
όπώπτευες πρότερον, άν καί έπαρουσιάζετο καθ’ έ- 
κάστην,

Μή λησμονεί δμως, δτι ή καλή βου πράξις δέν έχει 
άξιαν ένώπιον τοΰ θεοϋ, έάν δέν προέρχεται έξ άγά. 
πης καί εύγνωμοσύνης πρδς τδν Χριστόν. Πώς δέ
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δόνασάι νά μή άγαπάς τδν καλδν έκεινον Φίλον, δστις 
τόσον ήγάπησεν έσέ;

Ο ΝΑΟϊ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ώΙΟ£·

Τίς μικρός *Αθηναίος δεν αγαπά τούς πελωρίους 
καί μεγαλοπρεπείς στόλους τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου 
Δώς, ύπδ τήν σκιάν τών οποίων τοσάκις έχάθισε jie 
τους γονείς του ή έπαιξε με τους συντρόφους του, καί 
τών οποίων τδν γιγαντιαΐον χορρόν πολλάκις προσεπά* 
Ον]σαν πολλοί όμοΰ ένώνοντες τάς χβΐράί των νά έ 
ναγκαλισθουν άλλά 3ιν ήδυνήθησαν; Μόνον οί δεχαέξ 
ούτιΛ στύλοι μένουν έξ έχαιδν είκοσι τεσσάρων, οί ό 
ποιοι άλλοτε έσχημίτιζον τδν μεγάλε ίτερον χαΐ πλ« 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1885!

Άπδ καιρού είς καιρόν μετά τάΰτα εγειναν μιχραίΐ 
τινες προσθήκαι είς αυτόν, άλλά δέν έτελειοποίηση j 
ή κατά τδ 129 μετά Χριστόν, οτε δ φιλέλλην αύτο- 
χράτωρ ’ Αδριανδς μέ ιδίαν του δαπάνην 7080 χαλάν 
των, ή 42,800,000 3ρ. τδν έπερα’τωσεν, 700 περίπου 
έτη μετά τήν Οΐμελιωσίν του.

Ό ναός ούτος τελειοποιηθείς ήτο δ μέγιστος καΐ 
μεγαλοπρεπέσχατος της Ελλάδος, ήτο δέ ρυθμοί Κο
ρινθιακοί, δστις είναι δ πλουσιώτατος τών άρχαίων 
αρχιτεκτονικών ρυθμών, καΐ έχει ώί διακριτικόν του 
σημεϊον κιονόκρανον σχηματιζόμενον άπδ δέσμην ά· 
κανθοφΰλλων,

Οί 124 πελώριοι στύλοι του ήσαν διευθετημένοι 
κατά μέν τήν έμπροσθίαν καί τήν δπισθίαν οψιν τοΰ

01 οικαέζ στύλοι τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός.

σιώτατον ναόν τοΰ κόσμου, έάν έξαιρέσωμεν τδν ναδν 
τής ’Αρτέμιοος έν Έφεσφ. Ό ναός του ’Ολυμπίου 
Διδς έχει περίεργον και μοναδικήν ιστορίαν. Λέγεται 
δτι 1600 έτη π. Χρίστου, ό Δευκαλίων, ό Νώε έχεϊνος 
τής ‘Ελληνικής μυθολογίας, έκτισεν είς τήν Οέσιν αυ
τήν ναδν είς τδν Ολόμπιον Δία. Μετά χίλια περίπου 
έτη, δηλαδή κατά τδ 530 π. X, ό φιλόκαλος τύραν* 
νος τών ’Αθηνών Πεισίστρατος έθαλε τά θεμέλια τοΰ 
παρόντος ναοΰ, άλλά πριν προχωρηση ή οικοδομή δ 
Πεισίστρατος άπέθανε καί δ ναός έμεινεν είς τά θε
μέλια μόνον. Οί Περσικοί πόλεμοι έμπόδισαν τήν 
πρόοδον του έργου, κατόπιν δέ, δταν αί Άθήναι Ιστό- 
λίζοντο και ώραΐζοντο δπδ του Περικλεούς, ούδείς εύ- 
ρέθη νά άναλάδη τήν τελειοποίησιν τοΰ ναοΰ τούτου. 

ναοΰ είς 3 σειράς, κατά δέ τάς πλευράς είς διπλήν 
σειράν, ώστε δ περιπατών ύπδ τήν μεγαλοπρεπή ταό’ 
την χιονοστοιχίαν ήδυνατο νά φαντασθή, δτι εύρισκέτο 
είς πυκνόν δάσος γιγαντιαίων δένδρων.

’ Εκ τών σωζομένων σχολών εΐς χεΐται έκτάδην έπΐ 
τής γής, άναχραπείς άπδ λαίλαπα καί σεισμόν τφ 
1853. Έξ αδτοΰ δυναταί τις νά έννοήση πόσον θαυ
μάσω ν καί μέγα ήτο τδ έργον τοΰ ’ Αδριανοΰ, διά τδ! 
οποίον οί ’Αθηναίοι τφ ήγειραν κολοσσιαιον ανδριάντα 
καί παρ’ δλίγον τδν έθεοποίησαν.

Έκτοτε έπΐ παλλάί έκαιοντάδας ίτών δ ναός τοΰ 
’Ολυμπίου Διδς δέν άναφέρεται είς τήν ιστορίαν. Μό. 
λις δε προ 200 έτών άνεγνώρισαν οί άρχαιολόγοι τίί 
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πράγματι ήτο, διότι εΐχε' μεταβληθή είς ναδν χρι* 
«πανικόν, καΐ αΰτό τδ όνομά το υπείχε λησμονηθή.

Η ΠΟΛΙΣ ΛΙΣΑΒΩΝ·
‘Η Λισαόών, πρωτεύουσα τής Πορτογαλλίας, εΐναι 

μία από τάς γραφικωτάτας πόλεις της Ευρώπης. 
Τά παλάτια, τά μοναστήρια, αί έκκλησίαι και αί οί* 
κίαι της Εκτείνονται έπΐ διαφόρων λόφων, οί όποιοι 
περικυκλοΰσι λαμπρόν και εόρΰχωρον λιμένα.

Η πόλις κατεστράφη Εντελώς 5πδ σεισμοί τώ 
5755, δτε 60,000 περίπου άνθρωποι έχάθησαν· άν 
δέ καΐ άνεκτίσθη εζτοτε μεγαλοπρεπών, δεικνύει όμως 
είς πολλά μέρη τά Αποτελέσματα τοΰ σεισμό ΰ.

ΤΗτο ωραία καΐ τό έγνώρ·ζεν, άλλ' είς τδν κήπον 
ίκεΐνον, όπως είς τδν κόσμον, όπήρ/ον τόσαι άλλαι 
ώραΐαι, ώστε κανείς δέν παρετήρει αότήν. Μάτην έ- 
πρόβάλλε ζωηρότατα καί λαμπρότατα άνθη είς τδ μέ
σον τοΰχειμώνας ώς νά ήτο καλοκαιρίαν, κανείς δέν έ* 
δίδε προσοχήν είς αυτήν, κανείς δέν την έπήνει. Ήτο 
πολΰ δυστυχής καΐ αιωνίως παραπονημένη.

Αί γειτόνισσαί της, αί Μπαγίιάναι, Απλοϊκά, εύρω
στα και εύθυμα τριαντάφυλλα, μέ τήν συνήθη των 
ειλικρίνειαν—τήν όποιαν όμως Εκείνη έξελάμβανεν ώς 
χωριαπάν — τής έλεγαν καθαρά ότι ήτο Αχάριστος 
διά τά καλά τής τύχης της.

«Ό,τι δυναται νά έπιθυμήση μία τριανταφυλλιά τδ

Ή πρωτεύουσα τής ΙΙορτογαλΐας Λιβαίάν.

Η ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ,

Κατ’ Ιπιτομην ίχ τοΰ ’ Λγγλιχιιΰ, 
Είς μίρη τρία.

Α',.
Ήτο ροδή Δαμασκηνή, ές έκείνων αί όποΐαι Ανθί

ζουν όλον τδ έτος. Έζη είς ώραΐόν παλαιόν κήπον, 
οπού εΐχε γειτόνισσαν μίαν Μπαγξιάναν, τήν οποίαν 
περιεφρόνει όχι δλίγον, διότι ή Δαμασκηνή μας ήτο 
φύσει πολΰ πλέον δπερήφανος παρ’ δ,τι έπρεπεν είς τήν 
καταγωγήν της. Σκληρά δέ τύχη τήν εΐχε 9έσει εί; 
μέρος τοΰ κήπου Απόκεντραν, πλησίον του τοίχου ένίς 
πορτοκαλλεώνος, δπου κανείς σχεδόν δέν έπάτει έκτδς 
τοΰ κηπουροΰ και τών βοηθών του. 

έχεις, - λαμπρόν παλαιόν τοίχον χωρίς ραγίσματα,ήλιον 
νερδν άφθονον, περιποίησιν, περιβολάρην, ό όποιος κα
ταστρέφει τά σκωλήκια πριν προφθάσουν νά σέ βλά
ψουν πρό πάντων κανείς δέν σου κόπτει ούτε εν άν
θος! Τί θέλεις περισσότερον; ‘Ο πορτοκαλλεών αδτδς 
εΐναι παράδεισος!»

Ή Δαμασκηνή δεν άπεκρίνετο,
‘Η αλήθεια εΐναι ότι τοΰτο Ακριβώς έκέντα τήν φι

λοτιμίαν της — δτι κανείς ποτέ θέν ήρχετο νά κόψη 
εν άπδ τά άνθη της. Δέν 9α τήν έίετίμα έπΐ τέλους 
κανείς ;

Άλλ' δ κήπος αδτδς περιείχε’τόσον πλήθος σπανίων 
τριανταφυλλιών, ώστε, κοινή ροδιά, ώς ή Δαμασκηνή, 
Sv καΐ ώρα ία, έμβινεν Απαρατήρητος. Άπδ τδντοΐχόν 
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της εΐχε θέαν τά>ν κατάφυτων λειβαδιών. τής πλατείας 
πρασιάς, ή οποία έξετείνβτο προ τής οικίας χαΐ δλων 
τών αριστοκρατικών τριανταφυλλεών, αί δποιαι ήνθιζον 
έχεΐ. Τάς έγνώριζεν έί δνοματος μόνον, — τήν Αυτής 
Μεγαλειότητα«τήν Δόξαν του Διού'νίου,» βασίλισσαν έχ 
βασιλικού οίκου· τήν έςαδέλφην της έχ του βασιλικού 
οΐκου τών Νιφετών, τήν Πριγκίπισίαν Άδέλαιόα, τήν 
Κόμισσαν Ουδάρωφ, τήν ύποκόμισσαν Δε Καζε,*, ένδε- 
δυμένην ολόχρυσα, τήν κυρίαν Δέ Σομβρευΐλ κατά, 
λευχα ένοεδυμένην, τήν ώραιοτάτην Λουΐζαν τής Σα
βοΐας, τήν έξαισίαν Δοόχισσαν τής Δεβονίας — βλας 
αύτάς τάς εόπατρίδας ροδιάς, τάς τόσον άπομεμακρυ- 
σμένας απ' αύτήν δσον ήσαν τά άστρα τοΰ ούραν ου ! 
‘Η Δαμασκηνή θά έδιδεν δλα της τά λαμπρά έρυθρά 
χρώματα άν ήτο δυνατόν νά γείνη κιτρινωπή και ξανθή 
ώς ή πριγχίπισσα Άδελαΐς, ή άχρους ώς ή Δουκισσα 
τής Δεβονίας.

Μίαν ή μέραν δ κηπουρός τήν έπλησίασεν, έστάθη 
καί τήν παρετήρησε, και τότε αίφνης ή Δαμασκηνή 
ήσθάνθη δξεΐαν μαχαιρίαν, καί ζωηρόν πόνον, βστις 
διέτρεξεν βλον τόν κορμόν της.

«Κάτι μου συνέβη, δέν είναι έτσι;» ήρώτησε τήνμι
κρόν Μπαγίιάναν, διότι ήσθάνετο λειποθυμίαν, κα! 
δταν πάσχη κανείς δέν ήμπορεΐ νά κάμη τόν ύπερή- 
φανόν.

‘Η Μπαγξιάνα έγέλασε μ’ ύλην της τήν καρδίαν, 
σείουσα εύθΰμως τά κίτρινα της άνθη.

αΉ έπιθυμία σου έγεινεν έπί τέλους, ν τής άπεκρίθη. 
«θάγείνης μεγάλη κυρία· σέ έκαμαν ροδην Ινδικήν!»

Ροδήν Ινδικήν ! Ήτο άρά γε δυνατόν ; Έμελλεν 
έπί τέλους νά άνήκη είς τήν δψηλήν καί εΰγενή έκεί
νην τάξιν, τήν όποίαν έως τώρα εΐχε ζηλεύσει άπό μα 
κράν ; Δέν ήτο πλέον Δαμασκηνή ;

Ή χαρά σχεδόν τήν έπνιγεν, έτσι τουλάχιστον 
ένόμιζε, πράγματι όμως, έκεινο τό όποιον τήν έμπό- 
διζε νά άναπνέη, ήτον ό σφιγκτός δεσμός, μέ τόν ό
ποιον εΐχε περιδέσει τό έμβολιασμά της ό κηπουρός.

Είχε δέσει καί σωλήνα μετά λ λινόν πέριξ του χορ- 
μοΰ της, 6 όποιος τήν έοάρυνε καί τήν ήνώχλει τρο
μερά· άλλ' ή ιδέα δτι θά ήτο κανέν στολίδιον τοΰ 
συρμου τήν έβοήθησε να’ όποφέρη τό βάρος του χωρίς 
παράπονου.

Ή Μπαγιξάνα τήν ήρώτησε πώς εΐχεν, άλλ1 εκείνη 
ούτε κατεδέχθη νά τής δώση άπάντησιν. τό αύτό έ
καμε καί δταν τήν έκαλημίρησεν ένας κότσυφας, δ ό
ποιος ήρχετο καΐ έτρωγε τάς κάμπιας άπό τά φύλ
λα της.

Τούτο φυσικά έκαχοφάνη τοΰ κοτσόφου.
«"Οταν σέ ξαναπειράξη καμμία, μή μου φωνάξης 

διά νά τήν φάγω.» εΐπε, χαΐ έφυγε θυμωμένος.
Ή δίαγωγή αυτή τής Δαμασκηνής ήτο μεγάλη άχα- 

ριστία, διότι δ κότσυφας τής εΐχε φανή χρησιμότατος, 
δπως καί είς τά άλλα φυτά, τά όποια έβλαπταν τά σχω· 
λήκια καΐ αί κάμπιαι, <Άα δέ τά χαλά καί εύγνώμονα 
άνθη τόν ήγάπων καθώς χαΐ ολον τό γένος του,

Ή δπερήφανος δμω; καί άχάριστος Δαμασκηνή τόν 
έσιγχαίνετο. Καί διατί; Διότι μίαν ή μέραν τής εΐχεν 
εΐπεΐ —

«Έπρεπε νά ήσαι ή εύτυχεστάτη τριανταφυλλιά 
τοΰ κόσμου! Δέν υπάρχει τριανταφυλλιά δυνατωτέρα 
καί υγιέστερα έκτος τήςβάτου.»

’Ακούεις έκεΐ, νά τήν παραβάλη μέ τήν πρόστυχον 
βάτον! Άπό τήν στιγμήν έκείνην τόν έμίσησε καΐ 
παρεκάλει νά τόν φάγη ή γάτα.

Έπέρασεν δ χειμών, καΐ δτε πλέον έπανήλθε τό 
καλοκαίρι, τό έμβόλιασμα εΐχε πιάσει· ή Δαμασκηνή 
εΐχε μεταβληθή είς Ινδικήν, καΐ έγέννησε τό πρώτον 
της παιδίον του μεγάλου καί εύγενοΰς τούτου γένους, 
άδυνατον χαΐ χλωμόν άνθος, πολύ κατώτερον άπό τά 
πρότερά της πλούσια βυσσινιά ρόδα. ’Εκείνη όμως τό 
ένόμισε πολΰ ώραιότερον.

Μόλις 5μως τό έγέννησε καΐ ό κηπουρός τό εχοψεν, 
ώς άπόδειξιν τής έπιτυχίας του. Ή μαχαιριά τής έπρο- 
ξένησε δυνατόν πόνον- ή καρδία της έστάλαξεν αιμα.

«Εμπρός ’στά κάλλη τι είν' ό πόνος;» είπεν ή 
Μπαγξιάνα θέλουσα νά τήν παρηγόρηση, άλλ’ ή πρό- 
τερον Δαμασκηνή, τώρα δέ Ινδική, δέν άπεκρίθη. Προ- 
σεποιήθη μάλιστα δτι τδ αΐμά της δέν ήτο άλλο τι 
παρά σταλαγματίαι δρόσου, άν καΐ ήτο μεσημέρι καγ 
τήν δρόσον τήν είχε πιει βλην δ ήλιος, δσιις κουρά
ζεται πλέον όταν φθάση είς το μεσουράνημα, καΐ άρ· 
χίζη νά διψά-

Τό δεύτερόν της παιδίον ήτο πολύ εύρωστότερον 
χαΐ ώραιότερον, άλλ’ ή μάχαιρα τό άπέχοψεν εΰθυς, 
οσάκις οέ έπρόβαλλε νέον άνθος τής άφηρεΐτο, διότι 
ήτο πολύτιμον — άνήκον εΐ; τήν εόγενή οικογένειαν 
τών ’Ινδικών ροδών- (άκολουθέΐ.)

/7ρώς τούς pixfiobi άναγνώστας τής ‘ Εγ-ημ. 
των ΙΙαίδων.

Έκαστον τών μικρών παιδιών φαντάζεται δτι θέ
λει κατορθώσει μεγάλα πράγματα έν τή ζωή του, 
δλίγιστα δμως βλέπουσι τά χρυσά αύτών όνειρα πραγ· 
ματοποιοόμενα. Ό δέ λόγος είναι δτι δέν γνωρίζουσι 
τό μυστήριον τής έν τω κόσμφ τούτιρ έπιτυχίας, καΐ 
τοΰτο σκοπεύω δι1 ολίγων νά έκθέσω, κολακευόμενος 
δτι δι' α&του τινές τούλάχιστον τών αναγνωστών μου 
θέλουσιν ώφεληθή.
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κάλλίστα.Τινές έργασίαι είναι κατάλληλοι δι' Sv παιδίον, 
άλλαι δέ δι’ άλλο. Μή Επιδίδεσαι είς άλλην είμή 
είς έκείνην είς τήν οποίαν είσαι κατάλληλος. "Ολοι δέν 
είναι πλασμένοι ομοίως. Τδ δοκιμάζειν τά διάφορα έργα 
είναι τδ αύτό με τδ χάνειν τδν καιρόν. Παρατήρησαν 
τίνος πράγματος ό κόσμος έχει χρ είαν, επειτα σκέ 
ψου,ήίν σύ ήσαι κατάλληλος νά πράξης αυτό. ’Εάν ευ- 
ρης δτι είσαι, τότε κάμε τά σχέδιά σου — Σκέπιου 
έκ τών προτέρων τί άπαιτεΐται καί πώς δόνασαι νά 
άναπληρώσης τήν άνάγκην έκείνην. Προσπάθει νά μά· 
δης τι δυνασαι νά πράξης, καΐ πώς, έπειτα άρχιζε 
τήν Εργασίαν. Μή άναμένης ούδ’ Επί στιγμήν, Εάν ήναι 
καιρδς πρδς εναρξιν, καί πρόβαίνε μετά θάρρους.

Τδ παιδίον, τδ όποιον Επιθυμεί νά Επιτυχή έν τή 
ζωή ταότη, πρέπει νά ήναι

I. Όρϋ-ών άρχων. Δέν πρέπει Οηλ. νά Ερωια, Sv 
πράγμα τι θά τδ άνταμείψη ή μή, άλλ’ άν ήναι δρθόν ή 
μή. ’Εάν ήναιύρθδν άς Επιμένη Εργαζόμενον δι" αυτό, 
άοιάφορον πόσον θέλει τοο στοιχίσει. ’ Εάν χαχύν,άί άπέ 
χηάπ’αΰτοΰ.’Άς μάθω σι ν όλοι,δτι δ π άρχουν παιδία άξια 
Εμπιστοσύνη?, είτε είναι παρόντες, είτε απόντες, είτε τά 
παρατηρή τις, είτε μή, χαΐ οτι ό λόγος των δόναται 
πάντοτε νά ληφθγζ ώς άληθής, καί τά παιδία Εκεΐνχ 
εΐναι έν τή όδψ τής Επιτυχίας.

Έσο .τίμιος, φιλαλήθης, πιστύς, δχι διότι τοΰτο σε 
άνταμείβει. οδδέ διότι ευαρεστεί τους προϊσταμένους 
σου, άλλά διότι τούτο είναι Ερθδν, κα!, ίτι μάλλον, 
διότι άρέσκει είς τδν θεόν, διότι είναι έντολή αύτοΰ.

‘Ιστιοφόρ^ς αίρ,α.ηα.
‘Ο κόσμος είναι αρκετά ευρύχωρος δι’ δλα τά παι

διά καί τούς ανθρώπους, οίτινες έχουσιν άρχάς— οί- 
τινες είναι αξιόπιστοι. — Διά τούς τοιούτους υπάρχει 
μεγάλη ζήτησις, καΐ δά ύπάρχη τοιαύτη Εν δσιρ οί 
λοιποί άνθρωποι ζώσιν άνευ του Ευαγγελίου.

2. Νά ήναι έρρατικόν χαΐ δραατήριοο. — ’Ερ
γασία σύντονος είναι τδ κλειδίον, δπερ ανοίγει τήν δο
ράν πρδς τήν Επιτυχίαν, άλλά τδ κλειδίον τοΰτο στρέ
φεται μετά δυσκολίας και βραδέως. ’Απαιτεί δέ ούχί 
μικράν δόναμιν καί φρόνησιν καί Επιμονήν νά στρήψη 
τις αύτό καί άνοιξη τήν θόραν* άλλά τδ παιδίον, δπερ 
Εργάζεται μέ Επιμέλειαν και φρόνησιν, Επί τέλους δά 
δυνηδή νά άνοιξη τήν δόραν.

3 Νά εχη σχεδίάν τι. Σκέψου όποιου είδους εργον ό 
κόσμος έχει χρείαν, καΐ όποιον σΰ δόνασαι νά πράξης

Π&ρέ ιστίων.

Τά ίστία ήσαν πιθανώς σύγχρονα μέ τάς πρώ· 
τας προσπαδείας πρδς ναυσιπλοΐαν. Τδ σχήμα καΐ ή 
άναλογία τών ίστίων πρδς τδ σκάφος κλ. διαφέρει 
παρά τοις διαφόροις λαοΐς. Παρά τοΐς Εόρωπαίοις και 
τοΐς Αμερικανοί; ταυτα φέρουσι τδν κοινόν ομοιόμορ
φον τόπον, τδν όποιον δλοι γνωρίζομεν. Έν Κίνφ, 
Ίαπωνίφ καΐ άλλάχοΰ ταΰτα είναι τετράγωνα, τό δέ 
σχήμα τοΰτο εΐχον, ώς φαίνεται, καΐ τά ίστία τών 
άρχαίων.

Τά ίστία μετεχειρίσδησαν οί άνθρωποι πρϋς ευκο
λίαν τής κινήσεως ού μόνον είς τδ δδωρ, άλλά καΐ είς 
τήν ξηράν. Οΰτως Εν Κίνφ συνήθως άνυψοΰσιν ίστδν 
Επί τίνος μονοτρόχου ινα διεοκολύνωσι τήν κίνησιν 
αΰτοΰ.
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'Ιστών με-ςεχειρι'σ&ησαν προσέτι πρός «υίησιν της 
ταχύτητος ιών λεγομένων ποδοκίνητου, τροχηλάτων 
άλλά τό πράγμα άπεθΐίχ&η πολύ επικίνδυνον,

Είς τήν ‘Ολλανδίαν, τήν Ρωσσίαν καϊ τήν Βόρειον 
Ευρώπην είς άμαξας καϊ ίλκηΟρα μεταχειρίζονται 
ιστία αντί ίππων. Μεταξύ δέ 11 ετροοπόλε ως καί 
Κρονστάνδης ύπαρχει τακτική γραμμή το ιού των ίστι* 
οφόρων άμαςών, αϊιινες διανόοοαι 30 μιλιά τήν ώ* 
ραν ! Είς δέ τήν 'Ολλανδίαν ίστιοφόρος τις αμαξα έ
τρεχε τόσον ταχέως, ώστε οί παριστάμενοι κατά 
τήν διάδασιν αύτής δέν ήδόναντο νά δια κρίνω σι τά 
έντός αυτής πρόσωπα !

— Μαύρος τιί τών Δυτικών ’Ινδιών, συνοδεύσει ποτέ τΟν 
κύριόν του είς τήν Αγγλίαν, έθαύμασεν ίταν είδε τήν έογα- 
τικότητα τών Άγγλων καί πώί Iχρησιμοποιούν άκόμη καί 
τά άψυχα πράγματα είς τήν έκτέλεσιν τών διαφόρων έργα- 
σιών των.

« Αφέντη· είπε τοΰ κυρίου του μέ απορίαν «βλέπω ίτι 
έΐώ ίλοι, μικροί μεγάλοι, έργάζονται, — άνεμος, φωτιά, κα
πνός, νερό, άλογα, βόδια, σκύλοι — όλοι κοπιάζουν μόνος 6 
χοίρος χάθεται,— αυτός τρώγει, πίνει, κοιμάται, δέν κάνει 
τίποτε — μόνον σεργανιφ σάν κύριος ίλην τήν ήμέραν.»

•Ωραία ιδέα τών προσόντων κυρίου !
— ‘U οοφός άγγλος έπώκοπος ‘Ιερεμίας Τάϊλωρ εΐπεν: 01 

άπερίσκεπτοι συμπερασμοί είναι γνώρισμα τοΰ μωρού άνθρώ- 
που. ‘Ο σοφός διστάζει, ό μωρός εΐναι πάντοτε βέβαιος, ‘0 
πρωτόπειρος λέγει Ε Ιμαιβέβαιοςδτι οδτως έχει. 
*0 πεπειραμένος λέγει Πιβανόν νά ήναι οδτως ά λ- 
λά φροντίσατε παρακαλώ νάβείαιωθήτε. *Η 
όίίγη γνώσις κάμνει τούς άνθρώπους νά συμπεραίνουν άπε 
ρισκέπτως, άλλ' ή πείρα διδάσκει μετριοφροσύνην καί φόδον,

—Ίο άγαλμα τής θεάς ‘Ελευθερίας, τό όποιον ή Γαλλία 
έδώρησεν είς τάς Ήν. Ιίολιτείας τής ’Αμερικής, έφθασεν είς 
Γέέαν ‘Ιόρκην τόν παρελθόντα μήνα, καί θά στηθ-ή δσον τδ 
δυνατόν γρηγορώτερα είς τήν είσοδον του λιμένος. Παριστά
νει δέ γυναίκα είκοσι φοράς υψηλό τέραν άπό γυναίκα καλού 
άναστήματος, καί υψώνει λαμπάδα άνωθεν τής κεφαλής της, 
•Η λαμπάς θά έφοθιασθή μέ ήλεκτρικόν φώς, τό όποιον θά 
φωτίζη όχι μόνον τήν Νέαν ‘Υόρκην καί τήν άπίναντι αύ- 
τής κειμένην πάλιν τό Βρουκλίνον, άλλά δλαςτάς πόλεις, 
τάς κώμος καί τά χωρία τής περιχώροΰ έπί πολλά μιλιά. 
Τρία Εκατομμύρια άνθρώπων δηλαδή θά βλέπουν τήν λαμ
πάδα τής θεάς ’Ελευθερίας κάθε νύκτα· καλώς λοιπόν ώνο- 
μάσθη τό άγαλμα ή «Ελευθερία φωτίζουσα τόν κόσμον,» 
καϊ πολύ κατάλληλον δώρον μιδς Δημοκρατίας είς άλλην 
Δημοκρατίαν, ή όποια μάλιστα έδοκίμασε τήν γλυκύτητα 
τής έλευθερίας έπί έκατόν ίτη τώρα κα* περισσότερον,

Τό λαμπρόν τοΰτο δώρον τής Γαλλίας οί ’Αμερικανοί θά 
στήσουν έπάνω είς βόθρον τοΰ αύτοϋ σχεδόν δψους μέ τό 
άγαλμα, στερεώτατον καί όγκώδες, τό οποίον θά στοιχίση δ, 
έκατομμύρια φράγκων, καί άπδ τό όποιον θά άνέρχεται κλί- 
μαξ έντός τοΰ αγάλματος, έως τό ΰψηλότερον σημεΐον τής λαμ 
πάδος, ή όποια θά ήναι περίπου 70 μέτρα άνω τής έπιφα- 
νείας τοΰ ύδατος. *Η ρίς τής θέας είναι σχεδόν δύο πήχεις μα- 
κρά — ό δείκτης τής χειρός ϊχει περισσότερον άπό 2 μέτρα,

μήκος καί περίμετρον είς τήν δευτέραν κλε/δωσιν μέτρου Γ 
καί κάτι. *Η λαμπάς χωρεί 12 άνθρώπους καί ή κεφαλή 40. 
Γό έξωτιρικόν τοϋ άγάλματος είναι χαλκός, τό ϊλον δέ έκό- 
στισε τήν Ι’αλλίαν 200,0 0 φρ,

— «U διδάσκαλος ήγεμονίδος τινός τής Άραΐίας άποχωριζό- 
μενος αύτής τής ίδώρησε μικρόν έλεφάντινον κιίώτιον μέ 
ρητήν παραγγελίαν νά μή τό άνοιξη πριν πκρέλθη όλόκληρον 
έτος. ‘Η κόρη ύπεσχέθη νά περιμιίνη έως τήν δρισθείσαν ήμέ- 
ρ~ν, άλλ’ ήπόρει καί ήτο πολύ άνυπόμονος νά ίδη τί ώραΐον 
πράγμα ήτο κλειδωμένου έκεΐ μέσα, ·Η ήμέρα έκείνη ήλθεν 
έπί τέλους άλλ’ δτε ήνοίχθη τό κιβώτιου άντί πολυτ,μου θη
σαυρού, εύρέθη πράγμάτι έχον σχήμα κοσμήματος τής κεφα - 
λής, άλλά κατάμαυρον κάί κατασκωριασμένον. Τεμΐχιον δέ 
περγαμηνής έφερε τάς έξής λέξεις

«‘Αγαπητή μοι μαθήτρια— .
«Έκ τοΰ έσπωριασμένου τούτου κοσμήματος μάθε τί συμ

βαίνει είς τόν χαρακτήρα τοΰ ανθρώπου. "Oct ένέκλεισα τό 
κόσμημα τούτο έδώ, εΐχεν Ιη μόνον στίγμα σχοίρου, διά τής 
άμε λείας όμως έγεινε τό άχρηστον πράγμα τό όποιον τώρα 
βλέπεις. ΙΙδτω μικρά κηλί; έπί τοΰ χαρακτήρός σου άμελου- 
μένη δύναται νά άμαυρώση καί καταστρέψη χρήσιμον καί 
λαμπράν ζωήν !■

— ‘11 Κωνσταντινούπολή έχει περισσότερα τών Βιακοσίων 
έλληνικών έκπαιδευτηρίων έκτός τής Μεγάλης Σχολής τοΰ 
Γένους, καί τής θεοίογικής καί ’Εμπορικής Σχολής τής Χάλ
κης, Είς τά σχολεία αυτά διδάσκουν δύο χιλιάδες διακόσιοι 
διδάσκαλοι καί καθηγηταί, διδάσκονται 6έ μαθηταί καί μα
θήτρια < σχεδόν είκοσι χιλιάδες. Είς τήν Μ, Σχολήν τοΰ Γέ· 
νους έφοίτηοαν έφέιος περίπου 750 μαθηταί, καί άπελύθησαν 
τελειόφοιτοι 53.

— Χήμα άράχνης έχρησίμευσεν ώς σχέδιον τής πρώτης 
κρεμαστής γέφυρας, καίένγένει όλων τών κρεμαστών γεφυ- 
ρών τοΰ κόσμου. Άγγλος τις άρχιτέκτων περιπατώ» ποτ* είς 
τόν κήπόν του έσκέπτετο πώ; νά κατασκευάση μίαν γέφυραν 
τήν όποίαν τιρ εΐχον παραγγείλει, καί ένφ έδάδιζεν είς διά
δρομον ό οποίος εΐχεν ίνθεν κα! ένθεν ύψηλούς θάμνους, εί
δε ν ίτι τοϋ έφρασσε τήν οδόν εΓ; ιστός άράχνης, δστις διε- 
σταύρωνε τόν διάδρομον, άνηρτημένος άπό τους θάμνους. 
'Αντί νά χαλάση τό νήμα τής άράχνης έστάθη καί τό πα- 
ρετήρησεν, καί’άφοΰ έδείαιώθη δτι ένόησε πώς συνεκρατειτο 
τόσον έλαφρός άλλά συγχρόνως καί τόσον στερεός ώστε ή 
άράχνη νά μεταβάίνη άπό τό ϊ» άκρον έως τό άλλο χωρίς νά 
τόν κόπτη έπέστρεψεν είς τό γράφε ιόν του καί^έσχεδίασε γέ
φυραν, δσον τό δυνατόν όμοιοτέραν πρός τήν γέφυραν τής 
άράχνης. Ή πρώιη αύτή κρεμαστή γέφυρα ήτον άρκετά χον
δροειδής, άνηρτημένη άπό βαρείας ■ άλυσίδας, άλλ’οπωσδή
ποτε ύπήρξε τό πρότυπον κατά τό όποιον έγεινεν ή περίφη
μος γέφυρα τοΰ Καταρράκτου του Ν ιαγάρα, καί ή γέφυρα 
ή όποία ένώνει τήν Νέαν 'Τόρκην μέ τά Βρουκλϊνον, περί 
τής όποιας έλέχθη όρσώς, ότι εΐναι θαυμασιωτέρα παρά 
τά Επτά θαύματα τοΰ κόσμου.

1ΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ,
1. Διατί 0 θεός δέν έπέτρεψεν είς τόν δούλάν του Δαβίδ νά 

οίκοδομήση τόν Ναόν-,
2. ΙΙοϊοι ξένοι βασιλείς συνεισέφεραν είς τήν οικοδομήν 

αύτοϋ;
3. Πόσοι άνθρωποι είργάσθησαν είς τήν οικοδομήν τοΰ 

Ναοΰ ;

Τύποι; Α ακ ω »ι «ε καί έχτύπωτις Άττικοΰ Μουαε ίου


