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Χυνδρ, έτησ. sv Έλλάδι Λρ. 1. διβυθγνςις 
» » » Έξωτεριχφ » ί>δφ Σταδίου άριθ- 39.

Εις ούδίνα, πλήν τών τακτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερΐς 
τών Παίοων» άνευ προπληρωμής.

Εί; τούς τάφους τών Μυκηνών 
Ανεκαλύφθη μεταζυ δύο άλλων και 
ή προκειμένη προσωπΐς, ήτις έ- 
χρησίμευε πρό; προφύλαίιν τού 
προσώπε τοϋ νεκρού. Είναι φύλλον 
λεπτού χρυσού,πολύ άτέχνω; έ;ειρ- 
γασμένον, έπειδή δέ εί; όλα; ταύτα; 
ταί προσωπίδα; ό τύποι τού πρόσω - 
«β δέν είναι ό * Ελληνικός τάν δποΐον 
Απαντώμεν εί; τά; παραστάσεις 
τών θεών και ήρώων, υποτίθεται 
δτι έκαστο; ήτο άπομίμησι; τών 
χαρακτήρων τοϋ νεκρού, τού δποίου 
τό πρόσωπον έσπέπαζεν- άλλως 
Ελαι αί προσωπίδες θά ήσαν τού 
αύτού τύπου.

Τινέζ μάλιστα είναι τή; γνώμη; 
οτι δ χρυσό; έτίθετο θερμός άκόμη 
καΐ εύκαμπτο; έπί τοΰ προσώπου 
τού νεκρού καί διά τή; πιέσεω;

Χρυτή πρόσωniς έκ Μυκηνών.
(Ιοε προηγούμουν φύλλον,}

έλάμβανε τόν τύπον τών χαρακτή
ρων του. Τοΰτο δμω; δέν έξηγεΐ 
την έπί τή; έξωτερική; έπιφανεί- 
α; έργασίαν, ώ; λ. χ. τών ίφρύων 
τοΰ μύστακο; κτλ.

Εύρέθη καΐτέταρτη χρυσή προ- 
οωπΐ; έν τή Άκροπόλει τών Μυ
κηνών, δχι δμω; ανθρώπινη, άλλά 
παριστώσα μορφήν λέοντοί. Καί 
αΰτη ίίμω; φαίνεται οτι έκάλυπτε ] 
πρόσωπον Ανθρώπινον.

Ούτε 0'Όμηρο;, ούτε οίμεταγε- 
νέσrepot συγγραφεί; αναφέρουν τήν 
συνήθειαν τού νά καλύπτώνται τά 
πρόσωπα τών νεκρών διά προσω- 
πίδων,α'ίτινε; ήσαν άπομίμησι; τών 
χαρακτήρων των. Εί; δέ τού; Αι
γυπτιακού; τάφους εόρέθησαν ξύλι- I 
ναι προσωπίδες παριστάνουσαι όλα* . 
τόν αύτδν τύπον.

Τά φαίνό]Αβν% πολλάκίς άπατοΰν.

Τά άνθη έψιθύριζαν στον κήπον μιάν ήμέρα, 
Έλύγιζαν κ’ έσείοντο κ’ έστάλαζαν δροσιά.

Έχύνετο μοσχοβολιά τριγύρω στον Αέρα,
Καΐ σάν πνοή ήκούετο ψιλή κρυφομιλιά,

Πρώτο τό ρόδο τ* άπαλό παράπονου Αρχίζει’
“Ταίρι δέν έχω στήν όσμή, στό χρώμα, στήν θωριά,

Άλλ άν καί ώς βασίλισσαν ή φΰσις μέ γνωρίζη, 
’Αγκάθια είν ό θρόνο; μου, μοΰ σχίζουν τήν καρδιά·»

Ίό κρίνον Αποκρίνεται στη; φίλης του τδν πόνο, 
«θάρρος! γλύκειά μου Αδελφή. Μέ βλέπει; τό αγνό;

Τής μαύρη; λάσπη; γέννημα, τό μίτωπον σηκώνω, 
Σάν χιόνι Ακηλίδωτο πάντα στον ούρανό } »

Ή δάφνη, ή έπαινετή. βαρεγά Αναστενάζει- 
“Μή βλέπετε τά κάλλη μου τά ροβοφουντωτά.

Τήν πίκραν τής καρδία; μου κάνει; βέν έζετάζει, 
Φαρμακερά τά δάκρυα πού χύνω θολερά.))

Τό ταπεινό χαμέ μήλο προβάλλει λυπημένο- 
‘‘Προ'στυχον άνθος σάν έμέ δλοι περιφρονούν,

Άλλά καλόν άντΐ κακού τοΐ; κάμνω, τδ παύ μένο, 
Καΐ πάντοτε μοσχοβολώ, δσάκι; μέ πατούν.»

-ν^φ)^****-

Κ’ ένφ τού κήπου ήκουα τόν στεναγμό κρυμμένη, 
Τά άνθη παρομοίωσα μέ όντα λογικά.

«Έτσι Αναστενάζομεν οί πλέον ζηλεμμόνοι.
“Ετσι τή; τύχης τά κακά ή άρετή νικά »

■ X λ 6 η.»
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' αθ ΠΑΤΗΡ ΜΑΣ»

’ Εχ τοΰ Γαλλιχοΰ. 
ί 
; (Συνέχεια· καί τέλος)

Είς τήν έρώτησιν ταΰτην ό κύριος Μαρκέτος γσθάν· 
θη Αλγεινόν ρΐγος^δι βλου τοΰ σώματός τοο. Γώρα 

, δέν ήτο πλέον πατήρ ούδενός! Έν τούτοις 'άπεκρίθη
■ ήσύχως.
! κ Ήχι,^παιδί μοο, δέν είμαι πατήρ σου.
I «"Αχ... ήλπιζα, δτι εΐσθε «ό Πατήρ μας», είπε τδ 
παιδίον άναστενάζον βαθέως. «‘Η μητέρα μοΰ παρήγ- 
γειλε νά λέγω κάθε πρωί τδ Πάτερήμών» καινά τοΰ 
ζητώ άρτον, και πριν άποθάνη μοΰ εϊπεν οτι αοτδς 

ί θά μοΰ δίδη πάντοτε· άλλά δέν με άκοΰει* διότι κανείς 
άλλος άπδ σα; δέν μοο δίδει ψωμί. Διά τοΰτο έσκεπτό 
μην δτι ίσως εΐσθε σείς «δ Πατήρ μας» καί ήθελα 

ι νά είπα» τδ «Πάτερ ημών ο είς τήν θΰραν σας ..» 
i Άκοΰσας τους λόγοος τούτους ό κύριος Μαρκέτος 
I έννόησε διατί τδ παιδίον τδν έβλεπε πάντοτε μέ ύφος 

; σεβασμού, θαυμασμού καί δειλίας.
Δέν άπεκρίθη τίποτε είς τδ πτωχόν μικρόν, άλλα 

λαβών τήν χεΐρά του τδ είσήγαγεν είς δωμάτιον θερ
μό τα τον Ικ του λαμπρού πυρδς τής εστίας, καί καθί-

• σαν αύτδ τφ είπε, '
— Καί που είναι ή μήτηρ σου, παιδί μου;
—ΤΩ ! άπέθανε πρδ πολλού! Ενθυμούμαι οτι ο' 

ταν ό πατήρ μου εζη, εϊχομεν ώραίαν οίκίαν με κή·
■ πον, ύστερον ό πατήρ μου άπεθανε και ή μήτηρ μου 
. εκλαιε πολύ, και ελεγεν βτι πρέπει ν’ άναχωρήσωμεν, 
1 διότι δέν εΐχομεν αρκετά χρήματα διά νά μείνωμεν

έκεΐ. Τότε ήλθομεν έδώ είς τήν πόλιν. Άπδ τότε ε· 
: κλαιε/άκόμη περισσότερον. Ήτο πολύ άσπρη καί έ' 
ί μενε πολύ είς τδ κρεββάτι. Μίαν ήμέρα μοΰ είπεν 
' οτι θά ύπάγη νά εύρη τδν πατέρα είς τδν ουρανόν, καί 
ί οτι «ό Πατήρ μας» θά μέ πάρη καί έμενα μίαν ήμέ-
■ ραν διά νά τούς εΰρω πάλιν. Τήν άλλην ήμέραν μου 

εΐπον δτι άπέθανεν ! Ήθελα νά μέ πάρη τώρα «δ
: Πατήρ μας, άλλά δέν πιστεύω νά είξεύρη ποΰ είμαι.» 
ί Ή κ. Μαρκέτος, βαθέως συγκινηθεΐς, συνέστησε 
ί τό ορφανόν νοερώς είς τδν θεόν. Κατόπιν υπήγε νά
• φέρη τήν σύζυγόν του.
! Ή κ. Μαρκέτου ήκολούθησε τδν σύζυγον της είς 

τό δωμάτιον, οπού ό μικρός έπερίμενε. Τδ πτωχόν 
παιδίον καταβεβλημμένον έκ τής κοοράσεως, εΐχεν ά" 
ποκοιμηθή ύπδ τήν θερμότητα τοΰ δωματίου. Δάκρυα 
έρρευσαν έκ τών όφθαλμών τής νεαράς γυναικδς, 2τε 
τό εΰρεν ουτω, καί στραφεϊσα πρός τόν σύζυγόν της 

. τφ είπε ;
— Τί θά κάμωμεν; πού θά κοιμηθή απόψε;
—Τφ οντι οέν ήςεύρω’ δέν θά έχη οίκίαν, καί άν 
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τδν έκβάλωμεν είς τους δρόμους μέ αύτόν τδν καιρόν : 
θά παγώση έως αύριον.

— Νά τδ έκβάλωμεν! Δέν είναι δυνατόν . . . θέλεις 
νά χοιμηθή απόψε έδώ; Έχομεν θέσιν, άςτό κάμω
μεν δι1 ένθύμησιν τού Βερτράνδου μας!

— Καί δι’ αγάπην του, δεν είναι έτσι; άγάπητή μου-
- Ναι! κάμε όπως θέλεις.
Ή κ. Μαρκέτου έφώναζε τήν ύπηρέτριάν της διά 

νά τήν βοηθήση νά έτοιμάση κλίνην διά τδν μικρόν ί 
ςενον.

’Αφού τήν ήτοίμασεν, έπλησίασε τό κοιμώμενον 
παιδίον καί τδ ήσπάσθη είς τδ μέτωπον.

Αισθανθέν τήν θωπείαν ταΰτην, αύτδ ήνοώε τούς , 
οφθαλμούς καί τήν προσέδλεψε μέ έμπιστοσύνην.

Άφησε καί τδ έσηκωσαν, τδ ένιψαν και τδ έξέδυ* 1 
σαν ώς άν γνωστή χειρ τφ εκαμνε συνήθη υπηρεσίαν. *

Κατόπιν ή κ. Μαρκέτου. άφου τφ έδωκε εν ζε
στόν νά πίη τδ έθεσεν είς τήν κλίνην καί πριν άπο- 
μακρυνθή τφ είπε.

— Πώς ονομάζεσαι, παιδί μου ;
— Κανείς δέν μέ ονομάζει, άφ’ δτου άπέθανεν ή 

μητέρα μου.
Άλλά πώς σέ ελεγεν αυτή ;

— Βερτράνδον.
Τόσον μόνον ! άλλ’ ήτο άρκετόν ! Πόσον τδ όνομα 

τοΰτο συνέσφιγίε τήν καρδίαν τών δυστυχών γονέων, 
άφίνω είς τους άναγνώστας μου νά φανιασθώσι. Πα- 

ί ραδοήωτάτη σύμπτωσις ! Διότι τδ ονομα τούτο δέν είναι 
κοινόν. Μδλα ταύτα ή κ. Μαρκέτου ήδυνήθη νά κρά
τη θή έως οτου παρέδωκε τό παιδίον είς τάς φροντίδας 
τής υπηρέτριας, κατόπιν έπήγεν είς ιό δωμάτιον της 
καί άφησε νά ρεύσωσιν έλευθέρως τά δάκρυα της.

Τ ήν πρωίαν ήγέρθη αργά, άλλ' ήτο παρηγορη· : 
μένη, καί τά βήματά της, ώς έί ένστικτου, οιηυθύνθη’ , 
σαν πρδ; τδ δωμάτων, δπου άνεπαύετο τό μικρόν παι
δίον. ‘Ο σύζυγός της εΐχεν υπάγει έκεΐ πρδ αυτής, καί 
οί δύο έβλεπον σιωπηλώς τόν άπροσδόκητον τόΰτον μι- ' 
κρδν ΐένον. ’Αρκετήν ώραν δέν έπρόφερον λέ£ιν· τέλος · 
ή κ. Μαρκέτου, πλησιάσασα είς τόν σύζυγόν της, καί ί 
έναγκαλισθεΐσα αυτόν τφ είπε χαμηλοφώνως· . j

— Έβρϊκε, τοΰτο μοι ύπενθυμίζει τήν παραμονήν^ 
του θανάτου τοΰ Βερτράνδου μας. Τήν ενθυμείσαι;

--Άν τήν έν θυμούμαι! Ή! τήν ενθυμούμαι καί 
δέν θά τήν λησμονήσω ποτέ. [

— Ναι, άλλά τδ εσπέρας, πριν έπιστρέψης άπδ τδ . 
μαγαζί, καί έδρόσιζα τά φλογισμένα χείλη του καί 
έβρεχα τδ θερμόν του μέτωπον, έκεΐνο; μοί ώμί* 
λει μέ χαράν περί τή; ευτυχία,-, τήν οποίαν θά είχεν 
είς τδν ουρανόν, καί έζήτει νά μέ παρηγόρηση μέ ;
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ΤΕΛΟΣ.
«Δέσποινα Λουιήοοπιίάη»

ΥΜΜΟί ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙί ΧΡΙίΤΟΝ·

ΤΩ χριστιανών παιδία 
ώς μικρά, άχνά βτρσυίόία, 

έν εύγνώμονι καρό ία 
εόλογώμεν τόν Χριστόν.

Μέ ψυχήν ένθουσιώσαν, 
μέ Ευγνωμοσύνης γλώσσαν 

καί μέ δψιν μηόειώσαν 
εύλογοόμεν σε, Χριστέ.

, ίσως είναι' 
τοΰ θησαυρού 
δρφανόν τοΰτο '

άναλάβης τήν 
είπε βραδέως

Σέ ό άνω χόαμ,ος χαίρων 
χαΐ τα οψη τών αιόέρων 

καί τά πλήθη τών άβτόρων,
Σί τό παν υμνεί, Χριστέ.

I χιλίας θωπείας. Ήναγκάσθην νά έξέλθω μίαν στιγ- , —Νομίζετε, δτι «ό Πατήρ μας έν τοΐς ούρα νοις» θά 
ι μήν, καί δταν έπανήλθον, δέν μέ παρετήρησεν άλλά έπιτρε'ψη είς τόν πατέρα μου καί τήν μητέρα.μου νά 
ί δέν θά λησμονήσω ποτέ τό θέαμα τό όποιον παρου·· φροντίζουν δί αύτόν, δπως σεις φροντίζετε δι’έμέ ; θά 
ί σιάσθη ένώπιόν μου· είχε τάς χεϊρας του ηνωμένας τοϋτό ζητήσω άπόψε είς τήν προσευχήν μου.ιι
■ καί τους όφ&αλμοός του κλειστούς, καί τόν ήκουσα 
; νά λέγει μετά θερμότητας·
I «θεέ μου! σλ παρακαλώ ευλόγησε τούς άγαπητους ■ 
ί μου γονείς* παρηγόρησέ τους, καί στείλε τους άλλον : 
Βερτράνδον, διά νά τούς άγαπφ δπως θά τούς άγα· ■ 
ποΰσα έγώ.» ί

— Εσκέφθην τότε δτι ό θεός θά είσήκουε τό τεκνον .
1 μας δι' άλλου τρόπου, άλλ1 . . . 
! έδώ ή άπόκρισις είς τήν προσευχήν
■ μας. Ό θεό; θέλει νά δεχθώ μεν τό 
ώς τέκνον μας.

— Φιλτάτη μου, θέλεις τιρ όντι νά 
; φραντίδα ν' άνα&ρέψης ξένον παιδίον;

6 κύριος Μαρκέτος.
— Μέ τήν βοήθειαν τοΰ θεού θά κάμω δ,τι δόνα-: 

μαι διά νά γείνω καλή μήτηρ είς αύτδ,άπεκρίθη αϋτη.
Καί ή όπόθεσις αΰτη έτακτοποιή&η ούτως. Οί εύ*

■ σεβεΐς σύζυγοι έ γόνυ π έτη σαν τότε πλησίον τοΰ κοιμω- ’
■ μενού παιδιού, και έζήτησαν παρά τοΰ θεοΰ τήν αγίαν
. του εύλογίαν έπί τής άποφάσεώς των.

Δέν Ιχομεν πλέον πολλά πράγματα νά διηγηδώ*: 
. μεν περί τοΰ Βερτράνδου, τώρα δπου είναι ευτυχής, 
δπου ηΰρεν όχι μόνον «τόν Πατέρα μας, δστις είναι είς ,

■ τούς ούρανού;», άλλά και φιλόστοργους γονείς έπί τής 
ί γής.
ί Άς ρίψωμεν άκόμη έν βλέμμα έπ’ αύτοΰ, δτε α
πό κατέστη πλέον είς τήν νέαν του κατοικίαν. ’ 

Ήτο εσπέρα, έκάθητο έπί σκαμνιού παρά τους
: πόδας τής θετής του μητρός, ένφ ό κ. Μαρκέτος έ·!
■ θώπευε φιλοστόργω; τήν κεφαλήν του.
ι Μέχρι σήμερον οί θετοί του γονείς, δεν τιρ είχον
. όμιλήσει περί τής μεγάλης θλίψεώς των, διά τόν θά·
: νατον τοΰ Βερτράνδου των, δστις δέν ήτο πλέον μετ' 
αυτών, διότι ό θεός τόν είχε λάβη· άλλά τό έσπέρας 
έκεΐνο τιρ διηγήθησαν τά πάντα, καί ύστερον & κ. 
Μαρκέτος προσέθεσεν

— Ναι, αγαπητέ μου, πρέπει νάμάςάγαπφς πολύ, 
διότι έπιθυμοΰμεν ν’ άνακαταστήσης σΰ τόν προσφι-

, λέστατόν μας Βερτράνδον, δστις ήτο περίπου τής ήλι*, αύτοΰ λεγομεν, δτι καθ’ ον καιρόν οί Έτροΰσκοι έπο- 
J ft. ■ \ .J _L,.. Uy__ _ X U - ft Λν I.

Σί> όντοποιός τών όντων, 
ΣΙι ζωοποιός τών ζώντων 

καί σύ φέγγος τών βέεπόντων, 
Σέ τό παν όμνιΐ, Χριστέ.

Σέ, ώ Κύριε κυρίων, 
5στις ϊγκινκί παώίον 

πρός παιδείαν τών νηπίων, 
: Σέ δοξάζομεν. Χριστέ.

Σί) μέ τά ϊιδάγματά σου
καί μέ τά μυβτήριάσου 

μόρφωσαν τά νήπιά σου
τά ύμνοΰντά Σε, Χριστέ.

Κ Δ. (Έχ του Λόγου.)

Γάδο; Μούκεο; ό

'Όσοι διήλθετε τήν Ρωμαϊκήν ‘Ιστορίαν θά ένθυ- 
μήσθε βεβαίως τήν πράξιν τοΰ Ραίου Μουχίου, διά 
τής όποιας απέκτησε τό όνομα «άριστερόχειρ» ή 
«σχαιόχειρ,ν Χάριν τών μή γνωριζόντων τήν ιστορίαν

χίας σου. θέλεις ; λιώρκουν τήν Ρώμην πολλοί Ρωμαίοι διεκρίθησαν
—ΤΩ, ναι, βεβαιότατα. Άλλά ποΰ είναι τώρα δ μι - δ'* διαφόρων ήρωιχών πράξεων, μεταξύ δέ /αί άλ- 

κρός σας Βερτράνδος: ; λων ήτο ί> Μουκιος, δστις λαβών τήν άδειαν τής
«Είί τόν ουρανόν, ειπεν ή χ. Μαρκέτου. .Συγκλήτου μετημφιέσθη ώς Έτροΰσχος καί διαβάς

. Τό παιδίον έσκέφθη στιγμάς τινας, ύστερον ύψωσε τόν Τίβεριν, είσήλθεν είς τό στρατόπεδον τοΰ έχθροΰ, 
τούς ωραίου; μέλανας οφθαλμούς του πρός αυτούς, καί μιγεϊς μέ τους στοατιώτας εφθασεν είς τήν σκη - 
και είπε’ νήν τοΰ βασιλέως απαρατήρητος. Τότε σόρας τό ξίφος
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του ιΰρμησεν επί ένδς ανθρώπου, τον όποιον έζέλαβεν 
ώς τόν βασιλέα, και τδν Ιφόνευσεν. Πριν Ομω; δυνη- 
θή νά φυγή συνελήφθη καί έσύρθη ενώπιον τοΰ βασι- 
λέως, δστις τδν ήρώτησε τις ήτο χαΐ τι ήθελεν. ‘Ο 
Μουκι ς άπεκρίθη:

«’Ονομάζομαι Γάϊος Μοόκιος, είμαι 3έ ‘Ρωμαίος 
πολίτης. Ή λθ ον εοά "να φονεΰσω έχθρόν τινα, και 
γνωρίζω καλώς οτι μέλλω νά υποφέρω διά την πραςίν 
μου, Άλλά σέ προτρέπω, βασιλεύ, νά προσεχής, δι
ότι δεν έχεις νά κάμης μέ τους Ρωμαίους είς τδ πεδό 

; ον τής μάχης, άλλά μέ ήμας τούς νέοος πρόσωπον 
I πρδς πρόσωπον !»
ι ‘Ο βασιλεύς φοβηθείς ήπείλησε τδν Μούκιον δτι ή" 

βασιλβως εΓπεν·
«Άφοΰ, βασιλεύ, σέβεσαι τόσον τήν άνδρείαν, έγω 

θά σοι ειπω έκέΐνο τδ όποιον δλα τά βάσανα του κό
σμου δέν θά ήδυναντο νά άποσπάσουν άπδ τά χείλη 
μου. Μάθε, δτι τριακόσιοι νέοι Ρωμαίοι ώρκίσθησαν 
νά σέ φονεΰσωσιν, είς Ιμέ 3έ έπεσεν ό κλήρος, ΐνα πρώ
τος τδ έπιχεφήσω, οί δέ λοιποί κατά σειράν θά πρά. 
ξωσι τδ αύτό. Χαίρω, έν τούτοις, οτι δέν σέ έφόνευσα 
διότι θά έπροτίμων νά ήσαι φίλος τών ‘Ρωμαίων 
μάλλον ή έχθρός των.μ

Οί λόγοι τοο Μουκίοο έκαμον τόσιν έντόπωσιν έπι 
τοΰ βασιλέως Πορσένα, ώστε ίπεμψεν πρέσβεις είς 
τήν Ρώμην νά ζητήσγ; ειρήνην.

Vim

ί θελε τδν παυσει ζώντα έάν, δέν έξηγεϊτο καθαρώτερον, 
; καΐ δπως τδν τρομάξη προσεταξε νά άναφθή πΰρ ένώ- 
π ιόν του.

Άλλ’ ό νέος βλέψας περιφρονητικές είς τδν βασι
λέα έξέτεινε τήν δεξιάν του χεΐρα καί τήν έκράτησεν 
είς τάς φλόγας, έωσοΰ κατεκάη, καΐ τούτο χωρίς νά

Γάϊος Μοόχιος & *Αριβτερόχειρ. >

Οί δέ Ρωμαίοι ώς τεκμήριον εύγνωμοσυνης πρδς 
τδν Μοόκιον, τφ έδώρησαν καλά κτήματα έπί τής ά„ 
πέναντι όχθης τοΰ Τιβέρεως,

δείξη διά κραυγής ή της έκφράσεως τοΰ προσώπου 
ί του δτι χσθάνετο τδν έλάχιστον πόνον !

: ‘Ο βασιλεύς τδν παρετήρει έκθαμβος, Έπι τέλους 
δμως είπεν:

«Ύπαγε! είσαι έλεΰθερος! Έάν ήσο έκ τών ή μ ε
τέρων θά σου έλεγαν, Έσο πάντοτε τόσον γενναίος δ- 

: σον έδείχθης τώρα. Άλλά τώρα ύπαγε ! Είσαι έλεό- 
j θέρος! »
■ Τότε και δ Μοόκιος συγκινήσεις έκ τών λόγων τοΰ

-* ‘Η γηραιοτάτη ροδή τοΰ κόσμου έχει ήλικίαν 
1000 έτών. Εύρισχεται είς Χιλδεσχάίμ τής Γερμα
νίας, είς τδν περίβολον ναοΰ κτισθέντος άπδ Λουδο-
βίκου τοΰ Εύσεβοϋ; περί τάς άρχάς του 9του αΐώνος, 
είναι δέ άκμαιοτάτη καΐ άνθει κατ’ έτος άφθόνως. 
Πέρισυ τδν χειμώνα έφαίνετο πάσχουσα, δθεν συνεκά- 
λεσαν τούς διασημοτέρους κηπουρούς άπδ παν μέρος 
τής Εύρώπης δπως συσκεφθώσι πώς νά τήν σώσουν. 
Ή συνδιάσκεψις ήτον ώφέλιμος,διότι ή ροδή δποβλη' 
θεΐσα είς θεραπείαν άνέλαβεν, Είς τδ αύτό μέρος ευ* 
ρίσκεται κλήμα τής αυτής περίπου ήλικίας, του 0ποί· 
ου αί ρι'ζαι κατέρχονται είς τά δπόγεια καί τάς κρυ_ 
πτας της έκκλησίας, οίδέ κλάδοι σκεπάζουν δλόκληρον 
πλευράν αυτής.
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Τό τρβχαπτ άφυλλον τής νήσου 
Μα&αγχβκάρ.

ΐ '' ,
; Τά ώραΐα δικτυωτά φύλλα, τά όποια έχετε ενώπιον 
ί σας, ανήκουν εις τό υδρόβιον γεώμηλον τής Μαδαγα' 
, σχάρ, φυόμενον έντδς τών ποταμών είς τά πλέον άπό* 
I χεντρα δάση τής εύφορε ταύτης νήσου. ‘Η όμοιότης 

; τών φύλλων τυ πρός τά τρίχαπτα (δαντέλλαν) άπέκτη- 
σαν 8ι αδτδ τδ όνομα Τριχαπτόφυλλον. Τδ θέαμα τοΰ

1501

τά φύλλα έκ τοΰ υδατος παρατηρούνται μιχρόταται 
πομφόλυγες έπιχολλημέναι είς τήν χάτω Επιφάνειαν 
των, τόσον λαμπραί χαι καθαραί, ώστε φαίνονται άδά* 
μαντες έρραμμένοι έπι ποιχιλοχρόων τρίχα πτων* αί 
πομφόλυγες αδται σχηματίζονται διά τής άδηλου δια
πνοής του φυτοΰ.

44 ρίζα τοΰ φυτοΰ ομοιάζει τδ ζιγγίβερι καί τρώ* 
γεται.

ι

I
i
I.
ί

Τό τριχαπτόφυλλον τής ΜαΒαγασχέρ.

φυτοΰ όπδ τά κρυστάλλινα οδατα ορεινοί γεύματος εΐ* 
ναι έίαίσιον. Άπδ iπαστήν ρίζαν άνέρχονται δεκάδες 
λεπτών νημάτων, είς τδ άχρον τών οποίων ταλαντεύ* 

J ονται τά ώραια διχτυωτά φύλλα, Ενίοτε 12 δακτύλων 
1 τδ μήκος, χαι παντός χρώματος,— πράσινα, κίτρινα, 
ί έλαιόχροα, χασιανά, τά νεώτεοα ανοικτότερα τών πα* 
I λαιοτέρων, δλα δέ στίλδοντα ώς συρματόπλεγμα χρυ- 
• σοϋν υπό τάς άχτινας τοο ήλιου. Άμα άποσυρδώσιν

Η ΟΛΙΣΘΗΡΑ ΟΛΟΣ,

(Εχ τοο YaUixoS.)
(Συνέχεια· ίοε προηγ. φύλλον.ι

Έπι τέλους έφθασεν ή ήμέρα τής άναχωρήσεως. 
Είχον συμφωνήσει νά ελθη ό θείος ’Ιωάννη; νά συν- 
οδεόση τδν 'Ερρίκον είς τδ σχολεΐον ακριβώς λοιπόν 
είς τήν προσδιωρισμένην ώραν, δ θειος μέ δλην τήν 
ακρίβειαν στρατιωτικού, παρουσιάζεται, εύθυμος, μΐ
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καλήν διάθεσιν διά τδ ταξείδιον, καί σφυρίζων σιγά, συντρόφων. Άμα δε κατέβη τόν έλαβεν έκ της χειρδς , 
σιγά τδν προσφιλή του σκοπόν, ζητών συγχρόνως j καί τδν συνέστησεν εις τινας τών μαθητών, έκφράζων j 
συγνώμην άπδ τάς κυρίας διά τήν κακήν ταότην τήν έλπίδα οτι θά έγίνοντο έντός δλίγου καλοί φίλοι· ■ 
συνήθειαν τών στρατοπέδων. ‘Η γ·νωριμία συνάπτεται εύκόλως μεταξύ μαθητών,

"Ολα ήσαν έτοιμα. ί ή δέ είσοδος αΰτη είς τήν κοινωνίαν τών συνομηλί-.
Ή μήτηρ τοΰ ‘Ερρίκου ήτο ωχρά ώ; τδ κρίνον < κων του θά ήτο άνάμνησις ευχάριστος είς τδν Έρρΐ- 

τδ αΐμά της εΐχεν άποσυρθή ολον είς τήν καρδιάν της.; κον, έάν μία κρύφια φωνή έν τή κάρο ία του δέν τφ 
Δεν έλεγε τίποτε είς τδν ‘Ερρίκον, άλλά τδν έφιλει,' έλεγεν άκαταπαύστως: 

καί τδν εσφιγγεν είς τήν άγκάλην της καθεκάστην στιγ
μήν, ‘Η οικονόμος Άννα κατέβη με τάς άγκάλας 
της πλήρεις δεμάτων, καΐ πρός παρηγοριάν του Έρ* 

j ρίκου του έψιθύρισεν δτι Θά ευρισκε κάτι τι νόστιμον 
| όταν τά ηνοιγε. Ή μικρά έξαδέλφη έκάθητο άναυδος 
: είς μίαν γωνίαν έν τψ μέσψ τών παιγνιδίων της. Ό 
I Θειος ’Ιωάννης προσεπάθει νά δώση Θάρρο; είς τήν

«Άν ήξευρον τά παιδία αΰτά τι έκαμες, δτι είσαι , 
δόλιοί φίλος, νομίζεις δτι θά si ύπεΰέχοντο τόσον 
έγκαρδίως; Έσο βέβαιος δτι δέν θά σε έπλησίαζον!» ' 
Οδτω λοιπόν καΐ πάλιν ένόησεν ό δυστυχής δτι 
δπου καί άν ΰπάγη δ ένοχος, ή φωνή τής συνειδή- ί 
σεως τδν παρακολουθεί παντού.

Τήν έσπέραν εκείνην, άφου ή ήσυχία διεδέχθητδν
I οικογένειαν, έπαινών τδ τάξε ίδιον, τδ σχολείο ν, καί θόρυβον τής ήμέρας, δ ‘Ερρίκος εΰρέθη δ μόνος άγρυ· 
ι τά προτερήματα τής σπουδής καί τής έπιστήμης έν ; κνος είς βλον τδν άπέραντον κοιτώνα, Επου τόσα1 
(γένει. , |

'Επί τέλους άπεχωρίσθησαν, Τδ ταξείδιον δέν ήτο 
, μαχρόν. Ό θειος Ιωάννης ήτο είς άκρον περιποιητικός 
ι καί έκαμνεν β,τι ήδύνατο νά φαιδρό νη τδν ανεψιόν του. 
ι ’Αφού δέ έφθασαν εις τδ έκπαιδευτήριον καί 0 θείος
• παρέδωκε τόν Ερρίκον είς τδν διευθυντήν, τοΰ έσφιγ· 
ί ξε τάς χεΐρας μέ στοργήν, έστρεψε^τά άκρα τοΰ μΰ- 
ί στακός του μέ άσυνήθη ζωηρότητα, άπέμαξε κρυφίως
έν δάκρυ καί άνεχώρησε, σφυρίζων πολϋ ταχέως τόν 
προσφιλή του σκοπόν.

Τδ έκπαιδευτήριον ήτο πολύ μέγα, ‘Η οικία περι
είχε μακράς αίθύσας, περικοκλά»μένας δπδ εΰρυχώρων 
αυλών καί ώραίου κήπου, διασταυρουμένου υπό άνα- 
δενδράδων καστανεών. Αίφνης, ένιύ ό Ερρίκο; έβλεπε 
άπδ τό παράθυρον τής αιθούσης τής δποδοχής, ήκου'

■ σε βοήν ύπόχωφον, ώς τδν μυκηθμόν τών κυμάτων 
, έπΐ τής ακτής· ή δέ βοή, μεμακρυσμένη κατ’ άρχάς,
■ έπλησίαζεν όλονέν, έωσοΰ διεκρίνοντο αί νεαραί φωναί 
J διακοσίων περίπου παίδων, οίτινες διεχόθησαν είς τάς 
' αόλάς, τρέχοντες, πηδώντες, φωνάζοντες, καί έν ριπή 
ι όφθαλμοΰ γεμίζοντες πάσαν γωνίαν κενήν,
• Ώς φαίνεται, είχον είδησιν τής άφίξεως του Έρριά 
. κου, διότι παρευθύς τά βλέμματά των ύψώθησαν πρδς
• τά παράθυρα ώ; νά έζήτουν τι. Άμα τόν διέχριναν 
'έκεΐ ήκοΰσθη νέα έχρηξις,—έκφωνήσεις, μορφασμοί, 
, νεύματα καί καγχασμοί έχαιρέτισαν τδν νέον μαθητήν,
■ Εστις έδειλίασεν άπδ τά βλέμματα τόσων ζωηρών 
! καί άστραπτόντων οφθαλμών, καί άπδ τόν θόρυβον τό
σων ηχηρών καί εύθυμων φωνών.

Τότε καί ο έπιμελητή; έπλησίασεν είς τδ παράθυρον 
καί διά νευμάτων προσεκα'λεσε τόν ‘Ερρίκον νά κα

1 ταβή νά λάβη μέρος είς τά παιγνίδια τών νέων του

• mj’ vjr w. »ς.Μ ι* r r UlUjy IUUUI
νεαραί κεφαλαί άνεπαύοντο έπΐ τών λευκών των προ' > 
σκεφαλαίων. Δέν^ήσΘάνΘη καμμίαν άνακοΰφισιν τοΰ 
βάρους τής καρδιάς του’ δέν ύπέφερεν όλιγώτερον ! 
έκεΐ έν τφ μέσιμ τόσων κλινών, παρ’ δσον όπέφερεν είς ! 
τήν μικράν του λευκήν κλίνην έν τή οίκίφ του. |

Ιίλησιον τυήτο ή κλίνη ένδς μικροΰ, τόσον εύθΰμου · 
καΐ φαιδρού, ώστε και είς τδν ΰπνον του άκόμη έ' ’ 
φλυαρεί καΐ έγέλα- άπδ καιρού είς καιρόν ήχούοντο ; 
άπδ τδ ήμιάνοικιον στόμα του μικροί καγχασμοί, αί 
δέ μικραΐ του χεΐρες έκινοΰντο ζωηρώς έδώ κ’ έκεΐ, : | 
ώς νά έχειροκρότουν κανεν παιγν ίδιον, ή άλλο έπει-1 
σόδιον τών όνείρων τοο, τδ όποιον τόν εΰχαριστει ' 
δπερβολικά. Ό ‘Ερρίκος έκάθησε πολλήν ώραν, πα- ’ 
ρατηρών τδν μικρόν τούτον σύντροφόν τοο, Εστις εΐχε ■ 
τόσον έλαφράν καρδιάν, καί έσκέφθη οτι θά έδιδε ’ 
προθΰμως Ελην τήν πατρικήν του κληρονομιάν άν , 
ήδύνατο νά έχη, καί έπΐ μίαν μόνην νύκτα, τόσον χα- ·. 
ροποιδν καΐ εύχάριστον ΰπνον ('ακολουθεί.)

Η ΧΛΙΔΗ.

Λάτ’ επιτομήν έα τοΰ Γερμανικό». 

ίσυνέχεια· βε προηγ. ψύλλον )

Τήν έπομενην ήμέραν έπαυσε νά χιονίζη, καί δ 
πα'ππος έξήλθε μέ τδ μεγα'λον πτοάρι καί ήνοιξε δρό· 
μον εις τήν χιονα τριγύρω τής καλύβης, ώστε καί 
τά παράθυρα καί ή θόρα ήσαν ελεύθερα πλέον.

Τό μειημέρι, ένφ ή Χαΐδη καί ό πάππος έκά· 
θηντο είς τδ τραπέζι, ήχου σαν θόρυβον είς τήν θΰραν 
ώς νά τήν έσπρωχνε καί έκλώτσα κάποιο; μέ όρμήν. 
Αίφνης ήνοιξε, καί ποιον νά ΐδουν ; Τδν Πέτρον, δστις 
είχε κάμει βλον αδτδν τδν θόρυβον διά νά φύγουν 1
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τά χιόνια άπό τά ύποδήματά τοο, διότι όχι μόνον 
οί πόδες του, άλλ’ δλον του τδ σώμα ήτο μια μάζα 
χιόνι, τδ όποιον εΐχε κολλήσει καί παγώσει έπάνω του, 
ένώ διάβαινε τάς υψηλά; χιονοστιβάδα;. Μ’ ολα; 
αότάς τάς δυσκολίας δμως εΐχεν φθάσει γενναία»; 
είς τήν καλυβην.

— «Καλήμέρα σας», είπε καί έπλησιασεν δσον τδ 
δυνατόν είς τήν φωτιάν. Ούτε λέξιν είπε περισσότερον» 
άλλ άπδ τδ πρόσωπον έφαίνετο οτι ήτον εόχαριστημέ 
νος νά έπανβη του; φίλους m. ‘Η Χαΐΰη τδν έκΰτταζε 
με περιέργειαν, διότι τά χιόνια ήρχιζον νά λοώνουν 
άπ’ έπάνω του καΐ ετρεχον άπδ 6λα τά μέριγ του 
σώματός τον, ώστε ώμοίαζε καταρράκτην μάλλον
παρά τδν Πέτρον,

— «Έ! στρατηγέ; Πως περνάς τώρα;» ήρώτησεν 
ί ό πάππος. «Τώρα δπου δέν έχεις στρατόν άναγκάζε"
■ σαι βέβαια νά δαγκάνης τδ πετροκόνδυλόν σου.»

— «Διατΐ αναγκάζεται 
νά δαγχάνη τδ πετροκόν
δυλόν του ;» ήρώτησε πε 
ριεργως ή Χαΐδη.

— «Διότι, βλέπεις, πη" 
γαινεί εΐ; τα σχολεΐον, τόν 
χειμώνα. Έκεΐ μανθάνυν 
νά άναγινώσκουν καΐ νά 
γράφουν — πράγμα δύσ’ 
κολον, τδ όποιαν κάπως Sr 
ευκολυνεται δταν δαγκάνη 
κανείς τδ κονδύλι του' Δέν 
είναι έτσι; Τί λέγεις, ςρα. 
τηγέ;»

«Ναι, είναι άλήθεια», εΐπεν ό,Πέτρος.
‘Η Χάίδη είχε μεγάλην περιέργειαν νά άκοΰση 

περισσότερα πε.ϊ τοΰ σχολείου, τί κάμνουν έκεΐ, τι 
ί μανθάνουν, καΐ τά παρόμοια, και έκαμνε τόσας ερω
τήσεις ώστε ό Πέτρος έζαλίσθη προσπαθών νά εύρη 

ί καταλλήλους αποκρίσεις, άλλ' έν τφ μεταξύ έστέγνω* 
: σαν τά ενδύματα του ‘Ο πάππος ήκουε την συνομιλί 
| αν χωρίς νά λάοη μέρος, άλλ’ άπδ καιρού είς και 

f ρδν αί άκραι τοΰ μύστακός του έκινοΰντο ώς νά εΐχε 
διάθεσιν νά γβλάση. Έπΐ τέλους, άφοΰ παρήλθον άρ- 

j κεταΐ ώραι, ό πάππος έσηκώθη.
«Ιώρα, στρατηγέ, &ά αισθάνεσαι βέβαια άνάγκην

■ μετά τοΰ; κόπους σου·» καΐ ταΰτα λέγων 
; ήνοιξε τδ ερμάριον καΐήρχισενά έκβάλη τά χρειαζο
ύμενα διά τδν δεΐπνον.
| ‘Ο Πέτρος εμεινεν έκστατικδς όταν είδε χονδρόν 
I τεμάχιον παστού κρέατος, τδ όποιον έθεσεν είς τδ πι- 
I να’κιόν του ό πάππος. Δεν ένθυμειτο ποτέ του νά έκά- 

(Κήτος πεπηγΰς.

θησεν είς τόσον ευχάριστου τραπέζι· άλλ' έπι τέλους 
έχορτάσθησαν δλοι, τδ καλόν οεΐπνον έτελειώσε, καί; 
δ Πέτρος ήτοιμάσθη νά αναχώρηση, διότι ήρχισε νά ■ 
νυκτών η.

Είπε λοιπόν τήν Καληνύχτα, καίτδ «ό θεός νά σάς · 
εΰλογήση» διότι έτσι συνετίζεται είς τά μέρη έκεΐ- | 
να, καΐ ήτο ήδη είς τήν θΰραν έτοιμος νά έξέλθη, ί 
οτε ένθυμήθη κάτι καΐ έστράφη πάλιν πρός τήν Χαί. 
δην καΐ τδν πάππον της.

« Γην έρχομένην Κυριακήν, σήμερον δκτώ &ά έλ-. 
θω πάλιν. Και σϋ Χαιδη νά έλθης νά ιδη; τήν για- | 
για μου. Έτσι μοΰ παρήγγειλε νά σου είπώ.» ;

(’Ακολουθεί.) I

W.Sjxo5 έντος πάγου.

Τδ κήτος, τδ όποιον βλέπετε περικλεισμένον έντδς ■ 
του πελωρίου εκείνου δγχυ ■ 
πάγου, ήτο έν τών μεγα* | 
λ ει ιερών κητών, τά όποια I 
έθεάθησαν ποτέ si: τάς 
πολικάς θαλάσσατ, καί μά, 
λίστα ιών μεγαλειτέρων ; 
ζώων τοΰ κόσμου, έχον 

μήκος περίπου 100 ποδ. 
' Εκ πρώτης δψεως φαίνε- , 
ται άπορον, πώς εΰρέθη , 
έντδς τόσον σκληρας κα[ ί 
παχεΐας μάζηί πάγου· ό 
πλοίαρχος δμως, δστις τδ ; 
εΐδεν, έξηγει τδ πράγμα» I

ύποθέτων, δτι κύμα τι τδ έρριψε κατά πρώτον έπ^ ί 

ένδς τών παχέων έκείνων στρωμάτων πάγου, τά ό· 
ποια σχηματίζονται παρά τάς ύπηνέμους άκτάς τών 
άρκτφων νήσων, ’Ολίγον δέ κατ’ δλίγον ή χιών στιβα' 
ζομένη έπ’ αύτοΰ και τηκόμενη μετεβάλλετο είς κα- ! 
θαρόν πάγον έωσου τό βάρος τοΰ όγκου άπέσπασεν αύ- 
τδν άπδ τήν ξηράν καί τδν έφερεν εξω πρός τά πλέον 
άπροφόλακτα μέρη τοΰ ωκεανού, δπου ηΰξανεν ολο· 
νέν ή έπ’ αύτοΰ σχηματιζομένη μάζα πάγου, και έπΐ 
τέλους έκ τοΰ βάρους του άνετράπη, ώσιε τδ πρότε. 
ρον βυθισμένον είς τήν θάλασσαν μέρος, έςέΐχε, τδ δέ ι 
κήτος έκειτο άνάσκελα. Τδ ύψος τοΰ πάγου άνω τής - 
|πιφανείας τής &αλάσσης ήτο 300 ποδών, έπειδή δέ 
μόνον τδ δέκατον τής όλης μάζης έξεχει πάντοτε του ! 
ΰοατος τδ έπίλοιπον μέρος τοΰ πάγου, τδ βυθισμένον 
όπδ τήν έπιφάνειαν θά εΐχε 2,700 ποδών ύψος !

Τδ συμβάν τοΰτο δέν είναι μοναδικόν. ’Αγγλοι 
ναυτικοί είδον άρκτους καΐ βράχου; τοιουτοτρόπως 
έμπεπηγμένους είς τους πλέοντας πάγους ·ών βο
ρείων ύδάτων.



1504 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΑΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1886

—*0 νέος αίιτοχράτωρ της Κίνας είναι παιδείαν, μόλις 
15 έτώντήν ήλιχίαν, κατά παράδοξον όμως Κινεζικήν συνή
θειαν θεωρείται δεκαεπτά έτών, διότι, λέγουν, «δ Ούρανός 
καί ή Γή τάν έλυπήθησαν ότι έγε IV εν αύτοχράτωρ τόσον μι
κρός, και τοϋ έ χάρισαν έκαστος άπό έν έτος I»
—Τό Ίρκούτσκ είναι πόλις τής Κεντρώας Σιβηρίας, όπου τό 
ψύχος είναι πολύ δριμύ τόν χειμώνα. ‘Η άγορά τότε παρου
σιάζει περίεργον θέαμα, διότι όλα τά τρόφιμα είναι παγωμέ
να. Έχει βλέπει τις τά ψάρια έστιβασμένα κατά σειράς ώς

δλον. Καθ’ δδόν συνήντησε τόν οίνοπώλην, είς τοΰ όποιου 
τρ καπηλείαν είχε χάσει τήν υγείαν του χαί τά χρήματά του 
άλλοτε.

«Έ. φίλε,ν τφ λέγει ό οίνοπώλης «Πώς πηγαίνεις άφ’ 
ατού ϊγεινει έγκρατής ;·

«Αρκετά καλά,» άπεκρίθη δ ναύτης, «τοΰτο μόνον, ότι έ
χω ένα ίξόγκωμα είς τόν δεξιόν μου μηρόν, σκληρόν 
πέτρα.ν

*"Α ! Και τ! περιμένεις, άφοΰ δέν πίνεις άλλο παρά
ράν; Εννοείται ότι Θά πάθη; τοιαΰτα πράγματα >

«Νομίζεις ότι αΰτό είναι ;·
«Βεβαιότατα ! Θέλεις νά μέ άκούσης; Παυσε τό νερόν

ω;

χαΐ
να ησαν ξυλά, τό αύτό συμβαίνει καί μέ τά διάφορα είδη άρχισε νά πίνης δλίγον κρασί, δλίγον οινόπνευμα χαθημέραν 
κρέατος. ΛΙ όρνιθες, οί χοίροι, τά πρόβατα, οί βόες, στέκουν ί καί θά ίδής πόσον γρήγορα θά έξαλειφθή τό ίξόγκωμα!» 
όρθιοι έπί τών άκαμπτων μελών των, ώστε φαίνονται σχε- «Άλλά 
δόν ζωντανοί, Τό περιεργότατον όμως είναι ότι άκόμη καί κ,Α <W«>, ■« 
τά ρευστά είναι πςπηγμένα καί στερεά, καί πωλοΰνται είς 
τεμάχια, Ίο γάλα πωλείται είςτετραγωνικούς όγκους, έκ τοΰ 
μέσου τών δποίων έξέχει ξύλον ή σπάγγος, πρός εόκολίαν 
τοΰ άγοραστοΰ, δστις τό κρατεί έκειθεν καί τό φέρει είς τήν 
οικίαν του.

—Οί μεγάλοι καί διάσημοι ανδρες τοΰ κόσμου, ώς έπί τό 
πλεϊστον ώφειλον το μεγαλείου τοΰ χαρακτήρός των είς τό 
παράδειγμα καί τάς νουθεσίας τών μητέρων των.

*0 Βαύάρδος, ό ύπέρτατος όλων τών Ιπποτών τής Γαλ
λίας, οστις ώνομάζετο δ ιππότης εάνευ φόβου καί άνευ μομ
φής,· ουδέποτε έλησμόνησε τάς τελευταίας λέξεις, τάς δ. 
ποίας τφ είπεν ή μήτηρ του, ότε άνεχώρει έκ τή; οικίας του, 
δεκατεσσάρων έτών τήν ήλιχίαν, όπως μεταβή είς τήν αύλήν 
άλλου τινός εύπατρίδου. Ή γενναία καί φιλόστοργος έκείνη 
μήτηρ τφ είπε, «ΙΙέτρε, υιέ μου, δούλευε πρώτον τόν θεόν 
καί προσεύχου εί; Αύτόν πρωΐ κα! έσπέρας. Έσο φιλόφρων 
καί οίκτίρμων πρός πάντας. Φυλάττου άπό τούς κόλακας 
κα! μή γείνης τοιούτος σύ. Άπόφευγε τόν φθόνον, τό μίσος 
καΐ τό ψεύδος, διότι είναι πράγματα άνάξια χριστιανού- 
πάντοτε δέ περίθαλπε τάς χήρας κα! τά δρφανά.·

01 λόγοι τής μητρό; του τόν συνώδευσαν παντού είς τόν 
μετέπειτα βίον του, ότε ήνδραγάθει είς τάς μάχας, καθώς καί 
ίταν πληγωθείς καί φλέγόμενος υπό τής δίψης έδωκε τό ύ
δωρ τό όποιον είχον φέρει διά νά δροσίση τά χείλη του, είς 
έχθρόν πληγωμένου κα! άποθνήσκοντα. ‘Η άνάμνησις τής μη
τρικής άγάπης κα! τών μητρικών συμβουλών είναι φυλακτή- 
ριον κατά τοΰ πειρασμού κα! έμπνευσις πρός καλήν ζωήν.

—Ιίερίεργον φυτόν τής νήσου Μαδαγασκάρ είναι τό γ ε λ οι- 
ογραφικόν λεγόμενον φυτόν, έκαστον φύλλον τοΰ δποίου 
φέρει άνθρώπινον πρόσωπον σχηματίζον γελοωτάτους μορφα
σμούς. Τά πρόσωπα ταυτα προέρχονται έκ τής άνωμαλίας 
τών ίνών κα! τής ποικιλίας τοΰ χρωματισμού κα! τής στί- 
ξεως τών φύλλων,

—Βιομήχανός τις έ γκρα τής έπεισε φίλον του τινα οίνοπό- 
την νά λάβη δρκον έγχρατείας έπ! έν έτος, ‘ϋ φίλος του, 5- 
στις ήτο ναύτης, άπό περιέργειαν έκαμε τό πείραμα κα! έ- 
τηρηαε πιστώς τόν δρκον του μέχρι τέλους τοϋ έτους, ότε 
εύρέθη τόσον ευχαριστημένο; έκ τής βελτιώαεως τής ύγιείας 
του καθώς καί τών οικονομικών του, ώστε ή θέλησε νά έγ
γραφή μέλος διά βίου τής ‘Εταιρίας τής Έγχρατείας. ίΐα- 
ρήλθε καιρός αρκετό; κα! ή εύημερία τοΰ ναύτου δέν τόνέγ- 
κατέλειπε. Μίαν ήμέραν έπέστρεφεν είς τό χωρίον του, μετά 
μαχρυνόν ταξείδιον, έχων είς τό θυλάκών του τόν μισθόν του

I τί νά χάμω τώρα, άφοΰ άνανέωσα τόν όρκον μου ] 
διά βίου ;ι> είπεν ό ναύτης. I

•Τότε λοιπόν Θά ίδής ότι όχι μόνον τό εξόγκωμα τοΰτο '■ 
δέν Θά έξαλειφθή, άλλά πιθανόν καί άπό τό άλλο μέρος ί 
0ά σοΰ παρουσιασθή ομοιον.» ί

«Εΰχομαιΐν άνεφώνησεν ό ναύτης έχβάλων άπό τό Θυλάκι- 
όν του σακκοϋλαν άργυρών νομισμάτων. «Ίίοϋ, φίλε μου, 
τό έξόγχωμα μου! Είθε έντός όλίγου διά τής έγκρατείας νά ■ 
αποκτήσω καί δεύτερον ! Χαΐρε!»

—Είναι άξιον σημειώσεως ότι τά άνθη είς τόν πολικόν ί 
κύκλον ανοίγουν χαί κλείουν ταχτιχώς είς τήν ώραν των, ά
λως διόλου “άνεξαρτήτως τής άνατολής και δΰσεως τοΰ ήλίου 
‘U βοτανικός Σήμαν παρατήρησεν ότι άκόμη χαί κατά τάς ' 
μεγαλειτέρας ήμέρας τοϋ πολικού θέρους, 5ταν δ ήλιος δέν Βύη ' 
πρό τοΰ μεσονυκτίου, τά άνθη έκλειαν τακτιπώς μεταξύ 
τών έξ καί έπτά, απαράλλακτα όπως τά άνθη τής εύκράτου 
ζώνης.

—Είό έπιστημονικόν τινά σύλλογον τής Γαλλίας συνεζητεϊ- 
το ποίαν γλώσσαν θά ώμίλει έκ φύσε ως παιδί ον, τό όποιον · 
8έν έδιδάχθη καμμίαν. "Ολαι αί γνώμαι ήσαν διαφορετικά!, ! 
ώστε έπρεπε νά γείνη πείραμα, τό όποιον νά άποδείξη ποια ( 
ήτον ή όρθή. Πρός τοΰτο έπρομηθεύθησαν δύο βρέφη καΐ τα 
έθεσαν ύπδ τήν φροντίδα τροφού κωφαλάλου, ήτις ίζει μονή 
είς μικρόν τι υποστατικόν είς μίαν τών Άλπεων τής ‘Ελβε
τίας Μετά έξ έτη έφέρθη ή γυνή μέ τά παιδία ένώπιον τών 
μελών τοϋ συλλόγου, οί οποίοι άνέμενον μέ άκραν άνυπομονη- 
σίαν νά ακούσουν ποίαν γλώσσαν ήθελαν προφέρει τά παιδία. 
Άλλ’ ίδού! οΰτε λέξιν έγνώριζον καμμιάς γλώσοης, άλλ’ άπε- 
μιμοΰντο χάλλιστα τό βέλασμα τών προβάτων, τήν φωνήν 
τοϋ άλίκτορος καί τό χαχκάάισμα τής δρνιθος!

ΙΕΡϋΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) ·1) Απόστολος Ιάκωβος έν τή 'Επιστολή του πώς δ- 
ρίζει τήν θρησκείαν,τήν «καθαρόν καί άμίαντον;»

2) Ποία είναι ήάπόκρισις τοϋ Παύλου, μνημονευομένη είς 
τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων, ότε ό δεσμοφύλαξ έν Φιλίπ- 
ποις τόν ήρώτησε, «Τί πρέπει νά κάμω διά νά σωθώ;·

3) Είς τό αυτό βιβλίον τί άναγινώσχομεν οτι δ Πέτρος ά- : 
πεκρίθη είς τούς Ιουδαίους, οΐτινες κατανυγέντες ύπδ τοΰ κη- | 
ρύγματος τών Αποστόλων τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής, ή- 
ρώτησαν, «Τί νά κάμωμεν ανδρες άδελφοί ;ο
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