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έτηβ. έν ·Ελλά8ι Αρ. 1.| διειόυνςις,
» » » Έξωτςρικω φρ. ί®·[ 'Ey όάφ ΣΐαόΙον άριβ. 39.

Εβξ ούδέν-Ζ, πλήν των τακτικών 

ανταποκριτών, στέλνεται ή «ΈφημερΙς 
των Παίοων» ανευ προπληρωμής.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΓΡΑΦΗΣ.

I (Ψαάμ,ος ί ί9° )

Πόσον αγαπώ τδν νόμον σου ! 
*Όλην την Ημέραν είναι μελέτη μου.

Δια των προσταγμάτων σου 
ί Με έκαμες σοφωτερον των εχθρών μου, 
ί Διότι είσαι πάντοτε μετ’ εμού. 
Είμαι ανώτερο; πάντων των οιδασκόν 

I , , ίτω* t15
; Διότι τα μαρτύριά σου Είναι μελέτη μου. 
: Είμαι συνετωτερος των γερόντων, 
ι Διότι έφύλαξα τάς έντολά; «ου. 
Άιώ πόσης όϊοϋ ττονηρας έχωλυσα 

[τούς πόόας μου,
Διά νά φυλάξω τον λόγον σου.

Άτιδ των κρίσεων σου δεν έζέχλινα, 
Διότι σΰ μέ εδίδαξας.

Πόσον γλυκείς είναι οί λόγοι σου εΐς τόν 
[ουρανίσκον μου 1

Είναι υπέρ μέλι εΐς τό στόμα μου. 
Έχ των εντολών σου έ’γεινα συνετός. 
Διά τοϋτο έμΐσησα πασαν όίόν ψευόους.

Μογγόλος Λάμ,ας (ίίρεύς).

— Κατά παρελθόν έ
τος 741 ναυαγοί έσώθησ«ν 
<ϊιά τής βοήθειας των σωτή
ριων λεγομένων λ ερεβών. Εί
ναι 5έ έν χρήσει ήίη καθ’ 
ολην τήν Μεγάλην Βρετα
νίαν 273 τοιαϋται ΰπο τήν 
ίιευθυνσιν τής ΰμ,ωνύμου 'Ε
ταιρίας, ήτις άπο τής συ- 
στάσεώς τ·ης ρέχρι σήμερον 
29,000 ψυχάς εσωσεν επί 
παραλίας 5,000 ριιλίων το 
μ.ήκος. --------

— Τά μ.εγάλα κακά όρεοι— 
άζουν τούς σεισμούς, τούς κε
ραυνούς ή τούς κατακλυσμούς, 
αλλά πολύ μάλλον τάς πυρ- 
καϊάς, αΐ δποΐαι αρχίζουν (Ζ,έ 
μικρούς σπινθήρας, άλλ’ επι
φέρουν ρεγάλας κατας-ροφάς.

Ο ΠΛΑΣΤΗΣ ΤΟΪ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ.

Ότ’ έν λειμώνι διανθεΐ μέ μυροδέλα ϊα 
ήκουσα νά συμψάλλωσι τά εΰμολπα στρουθία, 
πηδώντα, παίζοντα φαιδρώς έπί πρασίνων κλώνων, 
έν έέ αύτών ήρώτησα μέ τής καρδιάς μου στόνον· 
κ Πτηνό ν μου, τίς σοί έδωκεν, είπε μοι, &ν γνωρίζης, 
τούς τόνους σου ποϋ λυγηρώς τοσοΰτον κιθαρίζεις;: 
καί ασμα ψύλλον έν χαρά μ* εϊπεν άνευ άπάτης, 
«Νά 5δω μέ έδίδαέε τοΰ Σύμπαντος b Πλάστης.»

&
"Οτε μονάζων ήκουσα τό κϋμα νά φλοισβίζη 
καί τοΰ Ζ εφόρου ή πνοή ήσύχως νά συρίζη, 
Στραφείς δέ τότε καί ίοών τήν τής θαλάσσης θέαν 
θερμώς ήρώτησα αότήν τήν γλαυκοφόρον γραίαν : 

« Ώ θάλασσα, τίς σ’ έδωκεν, είπέ καί σΰ άκόμα, 
τόν φλοίσβον και τδν Ζέφυρον καί τ’ ούρανοΰ τδ χρώμα 
Καί μ’ άπεκρίθη πρόθυμος κι’ άνευ τινδς άπάτης, 
«τδ χρώμά μου μοί έδωκε τοϋ Σόμπαντος δ Πλάστης.»

&
Ότε είο νύκτα ήρεμου κυτάέας τούς αιθέρας 
κ’ είδον τούς λάμποντας φαιδρώς πολυπληθείς άστέραο, 
Μέ σεβασμόν ήρώτησα έν ές αύτών των δλων 
τών φωτιζόντων πανταχοϋ τοϋ οόρανοϋ τδν θόλον: 
«Τίςσ’ίδωκεν,ώ άστρον μου, τάς φωτεινός σου λάμψεις 
Κι’ λάμπον μένεις άγρυπνου ’στάς άχανεϊς έκτάσεις;» 
καί έκεϊνο μ’ είπε μειδιών κι’ άνευ τινδς άπάτης, 
«τήν λάμψιν μου μοι έδωκετοΰ Σόμπαντος δ Πλάστης.»
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"Οτε δέ πάλιν έν άγρφ ποΰ θάλλει ή μυρσίνη, 
πού τάνθη άρωμα σκορπούν κι’ άνθοθολοϋν οί κρίνοι, 
Δέσμην ποιήσας έί αυτών καί όσφρανθείς έκείνων 
τδ άρωμα, ήρώτησα έν έΕ αύτών τών κρίνων : 
κΤώ σ’έδωκε τό μΰρόν σου, ώ άνθος έρωτύλον, 
τήν χάριν καί σεμνότητα τών ανθηρών σου φύλλων; » Κ’ εόώβες ρίπτον άρωμα ώς έμθλημα άγάπης> 
μ’ είπε, «Τά πάντα μ’ έδωκε τοΰ Σύμπαντος δ Πλάσης.»

Άθήνησίρ Μηνί Ανγούστω 1887.

Σπυρ, Μ* Πρεβλινας. 

Η ΧΑΪΔΗ.

Κατ' eattojiiir έχ τον Γερμαηχον.
(*ΙΒε προηγόΰμενον φύλλον.)

*0 Σεβαστιανός έλαβε τά γατάκια, άλλ’ άντΐ 
νά τά ρίψη έξω κατά τήν διαταγήν τής κ. Λου
κίας, τά μετέφερε, κατά τήν επιθυμίαν τής κ. 
Κλάρας, εΐς τό άνώγιον, δπου εΐχεν ευρυχωρίαν 
νά παίζουν. Οΰτω δέ έπανήλθεν ή ησυχία εΐς 
τήν οικίαν, ή δποία είχε τόσον διαταραχθή ένεκα 
τοΰ όργανόπαιδος καί τών γατακίων.

Τά πράγματα εμενον είς τήν κατάστασιν ταύ
την μέχρι τής επομένης πρωίας, δτε ό διδάσκα
λος ώδηγήθη κατά τό σύνηθες εΐς τό σπουδα
στήριον, οπού τόν άνέμενεν ή κ. Κλάρα μετά 
τής Χαιδης.

Άλλά πριν ή άρχίσωσι τό σύνηθες μάθημα ό 
κώδων τής αυλόθυρας έκρουσε σφοδρώς, ό δέ 
Σεβαστιανός νομίσας οτι ήτο ό κύριος Σήσμαν, 
ό πατήρ τής κ. Κλάρας, ετρεξε δρομαίως διά νά 
άνοιξη τήν θύραν.

Όποια όμως ΰπήρξεν ή έκπληξίς του, όταν 
άντΐ τοΰ κ. Σήσμαν εΰρε τό όργανόπαιδον! «Δεν 
μέ λέγεις, τί εννοείς μέ τό παιγνίδι τοΰτο, ήρώ- 

ίτησεν ό Σεβαστιανός; Τώρα θά σοΰ δείξω έγώ 
, πώς σημαίνουν τά κουδούνια τών οικιών κατ’ 
'αυτόν τόν τρόπον, παληόπαιδο !» 
ί « Άλλά πρέπει νά ϊδωτόνκ. Κλάραν, εφώνησε 
ί τό παιδίον.

«Συ, μάγγα θέλεις νά ϊδγς τήν κ. Κλάραν ; καΐ 
• τί δουλειαΐς έχεις σύ μέ αΰτήν !
I « Με χρεωστεϊ έν φράγκο, είπε τό παιδίον.

«,Μοϋ φαίνεται, οτι δέν είσαι στά σωστά σου, 
■έξεφώνησεν δ Σεβαστιανός.. Πώς ξεύρεις κατά 
; πρώτον λόγον ότι υπάρχει μία τοιαυτη κ. Κλάρα ; 
ί « Τής έδειξα τόν δρόμον χθες εΐς τον μεγάλον 
; πύργον διά μισό φράγκο, καΐ τήν έφερα πάλιν 
I οπίσω εώς ε'δώ διά άλλο ήμισυ, ώστε με χρεω- 
! στεϊ εν φράγζον.

« Άνοησίαις ! έξεφώνησεν ό Σεβαστιανός. Ή 
j κυρία Κλάρα ποτέ δέν περιπατεΐ έξω, ούτε εντός 
;τής οικίας ήμπορεΐ νά περιπατηση. Δειξέ μου

λοιπόν την ράχιν σου, διά νά jz.vi σέ ξυλοφορ
τώσω.

« Σέ λέγω, οτι χθες τήν εΐδον καΐ τήν ώδή- 
γησα εις τόν μεγάλον Πύργον καΐ όπίσω εδώ— 
θά σοΰ πώ δέ καΐ τά χαρακτηριστικά της.—Εί
ναι κοντή καΐ μελαγχρινή καΐ έχει κοντά μαλ
λιά. κρικελά, μάτια μαύρα και μπροσθέλαν κε- 
ραμιδωτήν—δέν όμιλεϊ όπως ήμεϊς όμιλοΰμεν.

« “Α! *Α ! έξεφώνησεν ό Σεβαστιανός — αύτή 
είναι ή κυρά Δεσποινοΰλα ! *Ελα μέσα — Στά- 
σου έκεΐ καΐ άφοΰ σέ φωνάξω καΐ εμβης εΐς τό 
σπουδαστήριον, ευθύς ν’ άρχίσης νά παίζης τό , 
δργανόν σου — αυτό θά ευχαρίστηση πολύ την 
κ. Κλάραν.»

Ταΰτα εΐπών διηυθύνθη πρός τό σπουδαστή
ριον καΐ ειδοποίησε τήν κ. Κλάραν, οτι εΐς τήν 
αυλήν ήτο εν παιδίον, τό όποιον έπεθύμει νά της 
εϊπη κάτι τι. « “Ας έλθη αμέσως, εΐπεν ή κυ
ρία Κλάρα, ή έχεις καμμίαν άντίρρησιν εΐς τοΰ- '· 
το, διδάσκαλε ;»

«Καμμίαν, — εΐπεν ό διδάσκαλος.
Ό Σεβαστιανός άπήλθε καΐ μετ' ολίγον έφάνη: 

τό όργανόπαιδον καΐ άμέσως ήρχισε νά παίζη.
Τήν πρωίαν ταύτην ή κυρία Λουκία ήτο πολύ; 

ένησχολημένη εΐς τά του οίκου καΐ δέν ελαβε; 
γνώσιν των διατρεξώντων, ώστε έξαφνίσθη άπό! 
τόνήχοντοΰ οργάνου, καΐ άφήσασα τήν εργασίαν: 
της έτρεξεν εις σπουδαστήριον διά νά ιδη τΐί 
έτρεχεν, φαντάσθητε δέ τήν εκπληξίντης όταν 
άνοίςασα τήν θύραν είδε τα μέν όργανόπαιδον πάί-· 
ζον τό δργανόν του, τόν δε διδάσκαλον καθήμενον I 
αναπαυτικά είς τήν έ'δραν του καΐ τήν κυρίαν; 
Κλάραν καΐ Χαίδην άκροαζομένας μέ μεγάλην' 
χαράν τήν μουσικήν. ;

« Παυσε, παυσε άμέσως — «βρόντησε τρέξασα ί 
πρός τό παιδίον άλλά μόλις είχε κάμει δύο ί 
βήματα καΐ κάτι τι έμπερδεύθηκεν είς τούς πό-; 
δας της, καΐ τήν ήνάγκασε νά σταματήση καΐ νά; 
κυττάξη κάτω. Στακτερόν τι ζώον είχε προσκολ-1 
ληθή εΐς τό φόρεμά της ! — ήτο χελώνη ! Ή κυ-ι 
ρία Λουκία, ή όποια έφοβεϊτο τάς χελώνας περισ-' 
σότερον άπό τά γατάκια, έκαμεν έν πήδημα εΐς! 

τον αέρα καί συγχρόνως έφώναξε, «Σεβαστιανέ,! 
Σεβαστιανέ, τρέξε, τρέξε εδώ! »

Τό όργανόπαιδον εσταμάτησεν, άκοϋσαν 
τήν άγρΐαν φωνήν τής κυρίας Λουκίας ζαιΐδόν· 
τόν τρόμον της είς τήν θέαν τής χελώνης.

Εις τόν Σεβαστιανόν ολη ή σκηνή έφάνη πολύ 
γελοία — οθεν ήρχισε νά γελγ. ’Αλλά δέν άπή- 
λαυσε πολύ τήν εΰχαρίστησιν ταύτην, διότι ή 
άγρια φωνή τής κυρίας Λουκίας τόν διέταξε νά 
δίωξη τό όργανόπαιδον μέ τήν χελώνην του.

1
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«Δός του δέ καί εν φράγκο διά τήν χ. Κλάραν 
έπρόσθεσε,—καί ποτέ πλέον νά μή φανή έδώ 

ίεις την οικίαν.»
ί Ό Σεβαστιανός εξέβαλε τό παιδίον καΐ έκλεισε 
'^τήν θύραν. Ούτως έπήλθεν ησυχία εις τό σπου? 

δαστήριον, δ δέ διδάσκαλος άνέλαβε τό μάθημα, 
τό όποιον η παρουσία τοΰ όργανοπαίδου είχε 
δ ιακόψει.

j Δέν παρήλθον όμως ολίγα λεπτά καΐ άλλος 
ί κρότος ήκούσθη ε’ις την έξώθυραν. Ό δέ Σεβα- 
ί στιανός παρουσιάσθη μέ την αγγελίαν οτι άν
θρωπός τις ΐστατο έξωθεν μέ εν μέγα πανεριού, 
τό όποιον έλεγεν, οτι ήτο διά την κ. Κλάραν.

« Δι’εμέ ϊ εΐπεν ή κ. Κλάρα εκστατική. “Ας 
έλθη μέσα νά τόν ίδωμεν.»

Ό Σεβαστιανός έπέστρεψε μετ’ ολίγον κρατών 
; μέγα κάνιστρον έσκεπασμένον καΐ τό άπεθεσεν 
ί έπι τής τραπέζης. «Τελειώσατε τό μάθημά σας 
πρώτον και έπειτα βλέπομεν τι περιέχει τό πα- 
νέριον τοΰτο, — εΐπεν ό διδάσκαλος.

Άλλ’ ή μικρά Κλάρα, της όποιας ή πε
ριέργεια είχε κορυφωθή, άφήκε τήν γραμματικήν 
και μέ τόνον ικετευτικόν είπε πρός τόν διδάσκα
λον «Ήμπορώ νά δώσω μίαν μόνην ματιάν 
εΐς τό εσωτερικόν τοΰ κανίστρου, μόνον νά ΐδω 
τί περιέχει, και πάλιν εξακολουθούμε ν τό μά
θημα ; »

«Ή παράκλησίς σου, — εΐπεν ό διδάσκα
λος,—είναι, κατά τι λογική, διότι έν όσω ή προ
σοχή σου εΐνε έστραμμένη εις τό κάνιστρον.. .. »

Δέν έπρόφθασεν ίίμως νά τελείωση τήν φράσιν 
του και αίφνης έπήδησαν έκ τοΰ κανίστρου, εν, 
δύο, τρία, τεσσαρα γατάκια καΐ άριέσως ετρεξαν 
είς όλας τάς διευθύνσεις! Έν έπήδησεν εις τό 
υπόδημα τοΰ διδασκάλου, καΐ ήρχισε νά δαγ- 
κάνη τό παντελόνι του, άλλο εις τους πόδας τής 
κ. Λουκίας καΐ άνήρχετο εΐς τό φόρεμά της, ένφ 
άλλο έπήδησεν εις τήν έδραν τής κ. Κλάρας. 
Άμέσως δέ κατά τήν συνήθειάν των ήρχισαν νά 
γρατζουνίζουν καΐ ^.νιαουρίζουν όλα, ώστε έ προ
ξένησαν μεγάλην σύγχυσιν.

Τό έξαφνον τοΰτο και απρόβλεπτον περιστατι- 
κόν έπροξενησε μεγάλην εΰχαρίστησιν είς την 
κ. Κλάραν και τήν έκαμε νά γελά έγκαρδίως, 
ένφ εΐς τήν κ. Λουκίαν εΐχε τό εναντίον αποτέ
λεσμα. Κατ’ άρχάς έτρόμαξε καί έμεινε σιωπηλή 
έπί τινας στιγμάς, κατόπιν έξηγριώθη καΐ ήρ- 
χισε νά φωνάζη τόν Σεβαστιανόν καΐ τήν Τι- 
νέτταν νά πάρουν τά κατηραμένα έκεϊνα ζώα 
καΐ νά τά ρίψουν έξω.

Οΐ ΰπηρέται ήλθον, άλλ’ άντΐ νά ρίψουν τά 
γατάκια έξω, τά μετεφερον κατά διαταγήν τής

κυρ. Κλάρας εις τό άνώγεον, οπού ύπήρχεν ευρύ
χωρου δωμάτιον διά νά παίζουν μέ τά άλλα.

Τό εσπέρας, άφοΰ ή κυρία Λουκία άνελαβεν 
άρκετά άπό τόν τρόμον καΐ τήν οργήν της προς- ! 
εκάλεσε τον Σεβαστιανόν καΐ τήν Τινέτταν και 
τούς έθεσεν ΰπο άνάκρισιν, τό αποτέλεσμα τής 
όποίας ήτο, οτι ή Χαΐδη κατά τήν απουσίαν 
της εΐχε προετοιμάσει δλα ταΰτα. 1

Μετά τήν άνακάλυψιν ταύτην προσεκάλεσε ■ 
τήν Χαΐδην, καΐ χωρίς νά τήν έρωτήση πώς καΐ 1 
διατ'ι εΐχε κάμει όλα εκείνα τά πράγματα, ή 
κυρία Λουκία ήρχισε νά τήν έπιπλήττη, λε-. ι 
γουσα, « Διά σέ, Χαΐδη, μίαν τιμωρίαν ήξεύρω, ί 
ή όποια δύναται νά σέ έγγίξη, διότι είσαι χω-1 
ριατοκόριτσο, — θά σέ φυλακίσω εις τό υπόγειον ί 
καΐ έκεΐ μέ τούς ποντικούς καΐ τάς γουστέραςθά! 
μάθης νά φέρεσαι εις τό έξης καλλίτερου.» :

(ακολουθεί). !

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙίΙΤΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ.

Μία άπό τάς περιέργους καΐ ενδιαφέρουσας 
σπουδάς είς τήν φυσικήν ιστορίαν είναι καΐ ή 
σύγκρισις τών έ'ξεων και τρόπων ζφων, τών οποίων 
ή ζωή είναι εντελώς διάφορος.

Οΰτω τά πτηνά, όταν παραβάλλωνται με τους 
ΐχθΰς παρέχουσιν αντικείμενα πρός σπουδαίαν 
σκέψιν. Είς έκαστον τούτων εΰρίσκομεν άθροίσ- 
σματα καΐ οΐκογενείας, τά δποΐα εχουσι φύσεις 
καί κλίσεις σχεδόν τάς αύτάς. Ούτως ό γΰψ καί 
ό καρχαρίας, τά παραδείσια πτηνά, και οί άγ- 
γελοειδεϊς ΐχθΰς, όλα έχόυσι κάτι τι κοινόν. — 
"Ολοι οί ιχθύς είναι ώπλισμένοι κατά τινα τρό
πον, ούχί πάντοτε καταφανή.

Ούτως οί άτάρωπο^άγοι ΐχθΰς εχουσι κεκρυμ- 
μένον εΐς τό στόμα των επτά σειράς όξέων όδόν- 
των — άλλοι εχουσι κεντρον — άλλοι έχουσιν 
άκάνθας, αί όποΐαι συνέχονται μέ σάκκους περιέ
χοντας δηλητήριου. Ή τορπίλη έχει τάς ήλε- 
κτρικάς αύτής συσκευάς, άλλοι ώς αί σηπίαι, 
καΐ οί όκτάποδες μελάνην, άλλοι είναι ώπλι- 
σμένοι μέ ξίφη, μέ πρίονας, μέ κουτάλας, κλπ. 
Οί ΐχθΰς ούτοι μεταχειρίζονται τά όπλα ταΰτα 
ού μόνον πρός ιδίαν εαυτών ύπεράσπισιν, άλλά 
καΐ πρός έπίθεσιν κατ’ άλλων ιχθύων, πολλάκις 
δέ καί χωρίς αιτίαν καΐ χωρίς ανάγκην φονεύ- 
ουσιν αυτούς μόνον καί μόνον διά νά εύχαριστή- 
σωσι τήν πρός τό καταστρεφειν κακήν των κλίσιν, 
όπως πολλά παιδία κάμνουν καταστρέφοντα 
φυτά καί άνθη καί τυραννοΰντα μυίγας καΐ άλλα 
μικρά ζωύφια ή και άλλα μικρότερα παιδία ή 
γραίας καί γέροντας, άπλώς, διότι εύρίσκουν 
εΰχαρίστησιν εΐς τοΰτο. j
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—· Εοφ τήν Πολωνίαν επικρατεί παρά
δοξος δεισιδαιμονία ή εξής—Πιστεύεται οτι έκα
στος μην είναι συν ηνωμένος μέ ιδιαίτερον πο
λύτιμον λίθον, δστις κυβέρνα καί επηρρεάζει τήν 
τύχην εκείνων, όσοι γεννώνται κατά τον μήνα 
έκεΐνον. Ούτως ό ’Ιανουάριος έχει τον Υάκινθον 
δστις σημαίνει ευστάθειαν καί πιστότητα είς πά
σαν συμφωνίαν. Ό Φεβρουάριος τον Άμέθυστον, 
οστις εξασφαλίζει ειρήνην πνεύματος. Ό Μάρ
τιος τον Αίματίτην, οστις σημαίνει τόλμην καί 
μυστικότητα εΐς κινδυνώδεις επιχειρήσεις. Ό 
Απρίλιος τον Σάπφειρον ή Άδάμαντα, οστις ση
μαίνει μετάνοιαν και αθωότητα. Ό Μάιος τον 
πράσινον Όνυχίτην, ώς τύπον τής αγάπης. Ό 

Ίούν. τόν Σμάραγδον δστις σημαίνει μακράν ζωήν 
καί υγείαν. Ό ’Ιούλιος τό 'Ρουβίνιον ή Κορά- 
λιον, τό όποιον εξασφαλίζει τήν λήθην ή θερα
πείαν τών κακών, άτι να προέρχονται έκ τής φι
λίας ή τοϋ έρωτος. Ό Αύγουστος τον Σαρδό- 
νυχα, οστις προμηνύει εΰδαιμονα συζυγικήν 
ζωήν. Ό Σεπτέμβριος τόν Χρυσόλιθον, οστις προ- 
φυλάττει άπο ανοησίας. Ό 'Οκτώβριος τόνΣάρ- 
διον ό όποιος σημαίνει δυστυχίαν μέ ελπίδα. Ό 
Νοέμβριος τό Τοπάζιον, τό όποιον φέρει εΐς τόν 
κύριόν του πιστότητα καί φιλίαν. Ό Δεκέμβριος 
τον Μαλαχίτην, οστις σημαίνει λαμπροτάτην επι
τυχίαν καί ευτυχίαν.

Ιώοιτασκήνωσες Μογγόλων.
ΜΟΓΓΟΛΙΑ-

Οί Μογγόλοι είναι φυλή ποιμένων νομάδαν, οϊ- 
τινες βόσκουν τά πρόβατά των έπί τών πεδιά
δων τής κεντρικής 'Ασίας.

Ή χώρα των εκτείνεται άπότώνδρίων τής Σι
βηρίας πρός βορράν μέχρι τών ορίων τής Κίνας 
πρός νότον, περιλαμβάνουσα έκτασιν 800 μιλιών.

Περί τών άλλων χωρών οί Μογγόλοι ολίγα 
γνωρίζουν, μέ το Θιβέτ δμως είναι καλώς συνοι- 
κειωμένοι. Πολλοί έξ αύτών μεταβαίνουν έκει, 
διάνα σπουδάσουν θεολογίαν. Ή θρησκεία τών 
Μογγόλων είναι ή τοϋ Βούδα,—είδος τι άθεϊστι- 
κοΰ θρησκεύματος. Άλλ’ δμως ό λαός ώς έπί 
τό πλεΐστον είναι θρήσκος. Έχουσι δε πολλούς 

ναούς καί πολλούς ιερείς, τούς οποίους καλούν 
^άμας, διακρίνονται δέ ούτοι τών λαϊκών έκ 
τών κόκκινων και κίτρινων φορεμάτων των. I

Ή πρώτη φροντίς τών Διαμαρτυρομένων Ίε- 
ραποστόλων, οΐτινες μετέβησαν εΐς Μογγολίαν, 
ήτο νά μεταφράσουν τάς Γραφάς εΐς τήν γλώσ
σαν τοϋ λαού. Ή 'Ρωσική εκκλησία προσέτι 
έχει στείλει ιεραποστόλους εΐς Μογγολίαν, άλλ’ 
ό λαός έξεδιωξεν άμφοτέρους, μή έπιτρεψας τήν 
επάνοδον αυτών μέχρι τοϋ 1870, οτε ήρχισαν 
πάλιν ιεραπόστολοι νά έπισκέπτωνται τήν χώ
ραν έκ τής Κίνας.

Έκ τών ποιμένων τούτων ίδρύθη έν Ίνδίαις ή 
κραταιά Μογγολική Δυναστεία.
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Είς τό κέντρον τής λίμνης, τής όποιας τό 
ύδωρ άνανεουται άδιακάπως δι’ ατμομηχανής, 
ύπάρχει πάτωμά τι ξύλινον, έπί τοΰ όποιου κεϊν- 
ται δύο τρεις καθεκλαι, εις ταύτας αί φώκαι 
άναβαίνουν καί κάθονται, δπόταν 0 φύλαξ τάς

ΦΩΚΑΙ ΕΙ£ ΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΗΠΟΝ 
ΤΟΓ ΛΟΝΔΙΝΟ!"

Μεταξύ τών άλλων περιέργων, τά δποϊα παρα
τηρεί ό έπισκεπτόμενος τόν ζωολογικόν κήποντοΰ

ι

Ζωολογικός κήπος Λονδίνου.
Λονδίνου είναι και μικρά τις λίμνη, εΐς την όποιαν 
ένδιαιτώνται όλίγαι Φώκαι. Τάς Φώκας ταύτας 
δ φύλαξ των κατώρθωσε νά τάς ήμερώση έπί 
τοσοΰτον, ώστε ευθύς όταν τάς καλεστ) διά σφυ
ρίγματος έρχονται πρός αύτόν, καί φιλούν τάς 
χεΐράς κάΐ άκόμη τό πρόσωπον του. 

διατάξη διά τού σφυρίγματος! Τόσον νοήμονα 
είναι τά ζψα ταΰτα, ώστε έκ τοΰ είδους τοΰ 
σφυρίγματος εννοούν τί θέλει δ φύλαξ καί τό έκ- 
τελοΰν άπροσκόπτως.

Διά νά τάς άνταμείψη δέ διά τήν εύπείθειανί 
καί νοημοσύνην των δ φύλαξ τάς φιλοδωρεί με 
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ολίγα ψαράκια, τά όποϊα ρίπτει εΐς τήν λίμνην, 
εδώ και έκεϊ, καί τότε αύται ^ίπτονται εΐς τό 

'ΰδωρ και άρπάζουν αΰτά μέ θαυμαστήν ταχύ
τητα. Εΐς τήν προκειμένην εικόνα βλέπουν οί 

ί μικροί άναγνώσται τάς Φώκας ταύτας καθη- 
μένα; έπί τών έν λόγω καθεκλών. — Εΐς έν άπό 
τά παρελθόντα έτη τής Έφημ-ερίίοε z&r ΠαΙδαν 
υπάρχει δημοσιευμένη άλλη εικών, παριστώσα 
τάς Φώκαςταύτας φιλούσας τον φύλακα είς τήν 
παρειάν, έτι δέ εκτενεστέρα περιγραφή αυτών.

■ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΤΑΥΡΩΝ ΕΝ ΤΗ; ΠΟΛΕΙ 
THS ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΜΕΜΦΙΑΙ.

ϊ ....
Ή άρχαία πόλις τής Αίγυπτου Μέμφις, ήτις 

υπήρξε πρωτεύουσα τής χώρας περί τά 1000 ετη 
ύπό το σκήπτρον τών ποιμένων βασιλέων καί άλ
λων δυναστειών, είχε περιφέρειαν 17 μιλιών, πε

ριείχε δέ ύπερμεγέθεις ναούς άφιερωμένους εΐς 
| τήν Πσιν, τόν Σέραπιν και τόν "Ηλιον, ήτο δέ 
'τό κέντρον τής Αίγύπτου ώς πρός τά πολιτικά, 
ί τήν παιδείαν καί τήν θρησκείαν. Ή μεγάλη, 
. πλούσια καί ανθηρά αΰτη πόλις κατεστράφη και 
,έσκεπάσθη ύπο άμμου καί χώματος, έμεινε δέ 
τεθαμμένη μέχρις εσχάτων, δτε περιηγητής τις, 
καλούμενος Μιρινέττης, οδηγούμενος ε’κ χωρίου 
τινΰς του Στράβωνος, όπου ιστορείται, οτι ή πλη
σίασες πρός τον ναόν και τούς μεγάλους υπογεί
ους τάφους τών Ιερών ταύρων ήτο διά λαμπρού 
περιστυλίου έκ Σφιγγών, κατώρθωσε ν’ άνακα- 
λύψη τό περιστύλιον τούτο καί τούς υπογείους 
εκείνους τάφους τών ιερών ταύρων. Ή άνακάλυ- 
ψις έγενετο κατά τύχην, Είς τόν αγρόν όπου εύ- 
ρίσκονται τά έν λόγω μνήματα, έφάνη διά τής 
καλλιέργειας κεφαλή σφιγγός, ή δ’ έμφάνισις 
αυτής συνδυαζομένη μέ οσα ό Στράβων έγραψεν 
ώδήγησε τόν κ. Μιρινέττην νά ένεργήση άνασκα- 
φάς, το αποτέλεσμα τών όποιων ΰπήρξεν ή άνεύ- 
ρεσις τών αρχαίων εκείνων μνημείων.

"Ηδη ό περιηγητής έχει νά καταβή διά κα- 
ίτωφεροϋς τίνος κλίμακος τριάκοντα περίπου πο
ωδών, είς τό βάθος δ’ αυτής ύπάρχει κολοσσιαία 

θύρα ανοικτή. Άφοΰ εΐσέλθη είς αυτήν όδηγεΐται 
ύπό τίνος οδηγού κρατούντας λύχνον δι’ άλλης 
κλίμακος πρός τά κάτω, όπου εύρίσκονται οΐ έν 
λόγφ τάφοι. Ουτοι κεϊνται είς τά πλάγια μακράς 
τίνος σύραγγος, 200 μέτρων το μήκος, ώς εξής; 
Έκαστον πλάγιον είναι διηρημένον είς δωμάτια, 
εντός δ’ έκάστου αυτών υπάρχει μέγας σαρκο
φάγος έκ γρανίτου, εντός δ’ αυτών ετίθεντο τά 
λείψανα τών ιερών ταύρων μέ πολλήν επιμέλειαν 
βαλσαμωμένα, Οΐ σαρκοφάγοι ούτοι συνίστανται 

έκ μονολίθου καϊ είναι κεκαλυμ-μένοι πανταχόθεν 
μέ· λεπτά ιερογλυφικά εκθέτοντα την γέννησιν, 
την ιστορίαν και τον θάνατον τοΰ άποθανόντος 
θεού, την μούμιαν τοϋ όποιου ποτέ περιέκλειον. 
Οί σαρκοφάγοι ούτοι όλοι ήσαν κλεισμένοι άρ- 
χικώς μέ βαρείας πλάκας εκ γρανίτου, είναι δέ 
τόσον βαρείς, ώστε καθίσταται δυσκολωτάτη ή 
άνέλκυσις αυτών εις την επιφάνειαν της γης, καί 
όμως αυτοί ούτοι μετεφέρθησαν έκεϊ ύπό εργα
τών άπό τά λατομεία της Συήνης άτινα άπέ- 
χουσι περί τά 600 μίλια !!

ΤΟ Ν ΗΠΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΘΗΡΙΑ*

"Ανθρωπός τις εν Άγγλίφ ύπηρέτει εΐς έν θη- 
ριοτροφεϊον, το όποιον περιείχε διάφορα θηρία, 
ώς λ, χ. λεοπαρδάλεις, τίγρεις, λέοντας κ, τ. λ. 
Ό φύλαξ -ουτος είχε θυγώτριον, τό όποιον συνεί- 
θιζε νά πόρνη μαζύ του πάσαν ημέραν καί νά 
διασκεδάζη δεικνύων εΐς αυτό τά διάφορα θηρία, 
τόσον δέ έξοικειώθησαν ταϋτα μέ τό κοράσιον, 
ώστε ήρχοντο πλησίον εις τά σίδηρα τών κλω- 
βίων των και άφινον αύτό νά τά χαί'δεύη μέ τήν 
μικράν του χεϊρά, ιδιαιτέραν δέ πρός τοϋτο εΰχα- 
ρίστησιν έδείκνυον δυο μεγάλαι Λεοπαρδάλεις, 
ώστε άμα εβλεπον τόν φύλακα κρατούντα εις 
τάς άγκάλας του τήν μικράν Ελένην, ετρεχον είς 
τά σιδηρά καϊ έξέφραζον τήν χαράν των λεί- 
χουσαι τάς τρυφεράς χεϊράς της. Υπήρχε ν όμως 
εκεί καί μία τίγρις, ήτις άμα τό κοράσιον έπλη- 
σίαζεν εΐς τόν κλωβόν της, έγρίνιαζε καί έφαί- 
νετο ώργισμένη. Ημέραν τινά ό φύλαξ είσήλθεν 
εις τον κλωβόν τών λεοπαρδάλεων διά νά κα- 
θαρίσή, φόρων εΐς τάς άγκάλας του τήν μικράν 
'Ελένην. Έθαύμασε δε ΐδών αΰτάς νά έλθουν 
πρός αΰτον καί νά μή χορταίνουν λείχουσαι τάς 
χεϊρας καί τούς πόδας της μικράς, και μέ δυσ
κολίαν κατώρθωσε νά άποσπάση αυτήν άπό τάς 
περιποιήσεις των.

Είχε δέ έξελθει τοϋ κλωβού καί προσεπάθει 
νά κλείση αυτόν, δτε ειδεν, οτι ή θύρα τοϋ κλω
βού τής Τίγρεως εϊχεν άνοιχθή, ή δέ Τίγρις μέ 
σπινθηροβολοϋντας οφθαλμούς έςήρχετο έξ αΰτοϋ 
έτοιμη νά πηδήση κατ’ αΰτοϋ και τόν κατα- 
σπαράξη.

"Ανωθεν τής κεφαλής του έκρέματο σχοινίον, 
τό όποιον ήδΰνατο νά πιάση καϊ επειδή ήτο εξη- 
σκημένος εΐς τήν γυμναστικήν, ν’ άναβή εΐς αυτό 
καί οΰτω νά σωθή— άλλά με τό παιδίον εις τάς 
άγκάλας του τό τοιοϋτον ήτο αδύνατον. Τφ 
εμενον λοιπόν δύο άλλα μέσα, εϊτε νά £ίψη κατά 
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γης την ’Ελένην καϊ αυτός νά σωθή διά τοϋ 
σχοινιού, ή νά την ^ίψη είς τον κλωβόν τών Λεο
παρδάλεων καϊ τότε νά καταφυγή εΐς τό σχοι- 
νιον. Έπροτΐμησε τό δεύτερον, εκλεισε δέ καλώς 

;τήν θύραν τοΰ ζλωβίου των και έπειτα ηρπασε 
|τόσχοινίον καί ταχύτατα άνέβη ΰψηλότερον, 
• παρ’ δτι ή Τίγρις ήμ.ποροϋσε νά τον φθάση. άν 
καϊ έπροσπάθησε πολύ πηδώσα εΐς τον άέρα. — 
Αί φωναί του εϊλκυσαν την προσοχήν τών άλλων 
φυλάκων, οϊτινες έλθόντες έφόνευσαν την Τίγριν 
και ούτως έσωσαν τόν συνάδελφόν των. — Την 

δέ μικράν Ελένην περιεποιήθησαν αί Λεοπαρ- 
δάλεις, παίζουσαι μέ αυτήν ώς έάν ήσαν γάται 
οικιακαί. Εκτατέ δέ δ φύλαξ άφινε τό κοράσιον 
νά εισέρχεται εΐς τόν κλωβόν τών Λεοπαρδάλεων 
καί νά διασκεδάζη με αύτάς έπί ώρας, τραβών 
τά αυτιά των και τάς τρίχας των καϊ σπρώ- 
χνον τόν δάκτυλόν του εις τούς οφθαλμούς αυ
τών, όπως τά μωρά συνήθως κάμνουν, και νά 
κάθηται επάνω των; όταν επλάγιζζον, χωρίς τά 
θηρία νά δείχνουν τήν ελάχιστην δυσαρέσκειαν, 
ή οργήν!

ΙΗέρδεκες Καλοφορνίας.

ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ-

Τό είδος τούτο τών περδίκων διεκρίνεται τών 
■ άλλων έκ τοϋ μεγέθους τοϋ σώματος, τοΰ ποιζί- 
J λ ου χρωματισμού τών πτερών καϊ τοϋ έπί τής 
κεφαλής λόφου, όστις είναι μαύρου χρώματος.

Ό άρρην είναι μεγάλε έτερος και ωραιότερος 
τής θηλείας, φέρει δέ κράνος μεγαλείτερον καί 
κάτωθι αΰτοϋ γραμμήν εγκάρσιον, ή δποία φαί
νεται ώς βάσις τοϋ κράνους.

Έξημεροϋνται δ’ ευκόλως και καθίστανται, 
ώς αΐ όρνιθες, κατοικίδιον πτηνόν.

Τό κρέας των είναι νόστιμον καϊ έπιζήτητον 
άλλα δέν πολλαπλασίαζε τα ι τόσον πολύ, ώς αί 
όρνιθες. Άγαπώσι δέ νά ζώσι κεχωρισμένως άπο 
άλλα πτηνά, καί όταν δρνις τις τύχν) νά εισέλθιρ 
ε’ις τό κοτέτσι των, τήν εκδιώκουν κακήν κακώς.

— 'Ο λέγει, « Κανείς δέν γίνεται
ένοχος, διότι ήτο Λείϊ^ω/ιέκοκ.» Ή ένοχή είναι 
πράγμα, το δποΐον δέν έξαρτάται άπό τήν εκλο
γήν καί πράζιν άλλου τινός, άλλ* άπο τήν άπό- 

φασιν και ενέργειαν αύτοϋ τοϋ ίδιου ανθρώπου. 
Οΐ άνθρωποι δύνανται νά άδικηθοΰν, καί ζημιω
θούν, άλλά ποτέ δέν ήμποροϋν νά γείνουν ένο
χοι άλλως πως εΐμή διά τής ιδίας των μελετη
μένης εκλογής.

— Ό,τι χρειάζεται νά καταστήση τόν κόσμον 
τοϋτον βασιλείαν τών ουρανών είναι ή τρυφερά 
καϊ βαθεΐα καί συμπαθητική αγάπη, τήν όποιαν 
έπαραδειγμάτιζεν εΐς τήν ζωήν του δ Κύριος 
’Ιησούς Χριστός. Έάν αΰτη ένοικοΰσεν εΐς πάσαν 
καρδίαν, τότε θά ^πραγματοποιείτο ή ύψίστη 
καϊ ένδοξοτάτη ιδέα τής ανθρώπινης κοινωνίας. 
(Κρουμάχε

ΠΟΙΚΙΛΑ-

— ΤΟ εδτυχίστατον κοράσιον. Ό ’Επίσκοπος 'Ράϋλε 
διηγείται, ότι τδ ευτυχέστατου κοράσιον, τδ όποιον εΐίεν 
έπί ζωής του, ητο κοράσιον οκταετές, εντελώς τυφλόν.

Τδ κοράσιον εκείνο ουδέποτε ειχεν ΐοεί τδν ήλιον, την σε
λήνην, ή τούς αστέρας, την χλόην ή τά δένδρα, τά_πτηνά η 
κανεν άπό όλα όσα χαροποιούν τήν καρδίαν. Δεν εϊχεν ϊδει! 
ουδέ τό πρόσωπον τοϋ πατρός και τής ρητρός της—και όμιος 
ητο ευτυχέστατου κοράσιον.

Τό κοράσιον εκείνο έταξείδευέ ποτέ διά τίνος σιδηροδρό
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μου—ητο $1 ολομόναχη—κανένα δέν έγνώριζε καί κάνεις δέν
■ την έγνώριζεν, άλλ  δμως Sv καϊ εντελώς τυφλή, ήτο εύτυχε- 
’στάτη καϊ αυτάρκης.

*1

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΪ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Τί λέγει ή Γραφή οτι γίνεται μετά θάνατον;
2* Τί λέγει δ Χριστός περϊ αυτού ;
3» Ποία παραβολή σαφηνίζει τούτο ;

— Είπέ μοι, παρακαλώ, — είπεν εις τον καθήμενον πλη
σίον της Επίσκοπον — πόσοι άνθρωποι είναι εις τήν άμαξαν ; 
διότι είμαι εντελώς τυφλή καϊ δεν δύναμαι νά ίδω τίποτε*

— Είναι 30, άπεκρίθη δ έρωτηθείς.—Άλλά δεν φοβείσαι
I νά ταξειδευ^ς μόνη ; τήν ηρωτησεν.
• — "Οχι, άπεκρίθη εκείνη — Δεν φοβούμαι — έταξείδευσα
■ και άλλοτε καϊ εμπιστεύομαι εις τδν Θεόν, οί δε συνταξει* 
διώται είναι πάντοτε πολύ καλοί εις εμέ*

i, w — Άλλά δέν μοι λέγεις, τι σε κάμνει τόσον ευτυχή, αφού 
: είσαι εντελώς τυφλή ;
i — Αγαπώ τδν Ίησούν Χριστόν και αυτός αγαπα εμέ.— 
ί Τον «ζήτησα καϊ τδν ευρον, είπεν ή τυφλή»
■ ?Ό Επίσκοπος τότε ήρχισε νά της λέγη περϊ τής Γραφής, 
. ευρε δέ δτι «γνώριζε πολλά μέρη αυτής*

— Πώς κατώρθωσες νά γνωρίζ^ς τόσα πολλά πράγματα έκ 
τής Γραφής ; τήν ηρώτησεν ό Επίσκοπος»

ί *0 διδάσκαλός μου συνείθιζε νά την άναγινωσκη δι* εμέ και 
ί έγω έπροσπάθουν νά ένθυμώμαι δσα ήμπόρουν—είπεν ή τυφλή»
ι — Ποϊον μέρος τής Γραφής σέ αρέσει περισσότερον ;
1 — Μέ αρέσει ή ιστορία τής ζωής τού Χριστού, ή ίστο*
ρουμένη εις τά τέσσαρα Ευαγγέλια, — είπεν ή τυφλή. Άλλά

• άπδ βλην μέ αρέσουν περισσότερον τά τρία τελευταΓα κεφά- 
I λαια τής Άποκαλύψεως.
I ’Επειδή δέ έφερε μαζύ του τήν Γραφήν δ ’Επίσκοπος της 
! άνέγνωσε τά κεφάλαια ταύτα, αφού δέ έτέλείωσεν ή ανά- 
'γνωσις, ή τυφλή, τδν ευχαρίστησε, καϊ επειδή είχαν φθάσει 
εις τδν σταθμόν τού σιδηροδρόμου, δπου έπρεπε, νά έξέλθϊ) τδν 
απεχαιρέτισε καί ανεχωρησε.

ί Οαλής ό Μιλήσιοφ* δταν ήτο μικρόν παιδίον τόσον εύ- 
τχαριστεΓΐΟ νά παρατηρή τούς αστέρας καϊ νά φαντάζεται δια 
Ιδλας τάς μεγάλας ανακαλύψεις, τάς όποιας ήλπιζεν δτι θά 
Ιέκαμνεν, δταν θά ήτο άνήρ, ώστε πολλάκις έλησμονούσεν άλα 
τά άλλα*

Μίαν ήμέραν, ένω περιεπάτεί μέ τήν τροφόν του Θηρεσίαν 
‘ πλησίον της πατρικής οικίας, τόσον ητο έπησχολημένος είς 
’ τήν θεωρίαν του ουρανού, ώστε δέν έβλεπε πού «πήγαινε και · 
; έξαφνα έπεσεν εις ένα λάκκον, γεμάτον ύδατος καϊ ήρχισε να
• καλή «ις βοήθειαν του την Θηρεσίαν»

* Η Θηρεσία ηλθεν, άντϊ δέ νά συμπαθήση μέ τδ ατύχημα 
' του, ήρχισε νά τδν έπιπλήττη—τού έδωκε δέ καϊ μιαν καλήν 
| συμβουλήν, τήν οποίαν συνιστώ εις δϊους τούς μικρούς άνα- 
! γνώστας τής Έφημερίδος τών Παίδων. ^Πάντοτε προσπαθείς 
να γνωρίσης τά πράγματα τού στερεώματος, ενώ δέν ημ* 

; πορεϊς νά ιδης εκείνα, τά όποια κεΓνται πρδ τών ποδών σου!)» 
j —Tip αμαρτίαν, ώς καϊ τήν νόσον, την παίρνει τις. διά 
! τής προσεγγίσεως. Πρόσεχε λοιπόν μέ ποιους συναναστρέ- 
! φεσαι»
*1 — Τίποτε δέν είναι πολυτιμότερου εΐς τδν άνθρωπον άπδ

την διάκρισιν»
| Τ<5ο θαυμάσια τΐμ; θαλάσσης* Ή θάλασσα κατέχει τά 
' τρία πέμπτα τής όλης έπιφανείας τής γής. Ή θερμοκρασία της 
| είναι ή αυτή μέ τήν θερμοκρασίαν τής ξηράς τών διαφόρων κλι-
■ μάτων, ολίγον μόνον διαφέρουσα αυτής κατά τδν βαθμόν* Ου- 
' τως εις τους πόλους ή θάλασσα εχει τήν θερμοκρασίαν τού
I πάγου, καϊ εις τδν ισημερινόν τήν τών μερών εκείνων μέ μι- 
I κράν τινα διαφοράν,
{ *Εν μίλιον κάτωθι τής έπιφανείας της ή πίεσίς της είναι 
•ίση εκείνης, τήν δποίαν £χεΐ εις τόνος κατά πάντα τετραγω- 
! νικδν δάκτυλον,
ί Έάν κιβωτών τι πληρωθη μέ θαλάσσιον ύδωρ καϊ άφεθ^ νά 
; έξατμισθη διά τής επιρροής τών ήλιακών άκτίνων, θά μείνιρ 
; στρώμα άλατος δύο δακτύλων τδ πάχος*
! Έαν λάβωμεν τδν μέσον ορον τού βάθους του ωκεανού 
; τρία μίλια πρέπει νά ύπάρχ^ στρώμα άλατος 780 ποδών 
! πάχους εις τδν βυθόν τού Ατλαντικού ωκεανού.

Τδ ύδωρ είναι ψυχρότερου εις τδν πυθμένα παρα εις την 
επιφάνειαν* Εΐς τούς κόλπους τής Νορβηγίας το ύδωρ πα· 
γώνει εΐς τδν πυθμένα πριν ή παγώση είς τήν επιφάνειαν.

Τά κύματα εί'-αι πολύ απατηλά* "Οταν τις παρατηρώ 
αύτά έν καιρώ τρικυμίας, νομίζει οτι τρεχουσίν, ενω πράγ
ματι τδ ύδωρ μένει είς τήν θέσιν του, καϊ μόνον ή κίνησις 
πορεύεται*

Ενίοτε εις μεγάλας τρικυμίας τα κύματα λαμβάνουσιν 
ύψος 40 ποδών καϊ έχουσι ταχύτητα 50 μιλίων την ώραν*

Ή άπόστασις μεταξύ δύο κυμάτων γενικώς είναι δέκα 
φοράς μεγαλειτέρα τής τού ύψους των—ή &έ μεταξύ δύο σχη
ματισμένων κοιλάς δεκαπέντε φοράς» Έκ τούτου έπεται, 
οτι χύμα 5 ποδών τδ ύψος θά κατέχΐρ έκτασίν 75 ποδών. 
Έάν δέ πλοιόν τι ηναι τόσον μακράν, ώστε να κατέχι^ τρία 
κύματα, τδ πλοιόν δέν θά επηρεάζεται πολύ απδ τα κύματα,

Ή έξάτμισις ή καθ’ έκάστην ήμέραν γινόμενη είναι πολ> 
μεγάλη. Κατά τούς γενομένους υπολογισμούς δια τής εξατμί- 
σεως άφαιρειται κατ’ έτος έκ τής θαλάσσης στρώμα υδατας 
4 ποδών παχύ καϊ μεταφέρεται είς τά νέφη* Οί άνεμοι μετά- 
φίρουσι τδ ύδωρ τούτο είς τήν ξηράν, βπου πίπτει εν ειδ®ι 
βροχής πρδς ποτίσμδν τής ξηράς κα'ι σχηματισμόν τών πο
ταμών, διά των όποίων μεταφέρεται τδ έναπολειφθέν έκ νέου 
εις τήν θάλασσαν»

Τδ βάθος τής θαλάσσης είναι διάφορον κατα τόπους* Ούτως 
έάν ή επιφάνεια τού ωκεανού κατεβιβάζετο 6564 πόδας, 
ή άπδστασις άπδ της Ευρώπης εις τήν Αμερικήν θά ηλατ- 
τούτο κατά τδ ήμισυ* Έάν κατεβιβάζετο ολίγον τι ολιγωτε- 
ρον τών τριών μιλίων, τότε θά εΐχομεν ξηραν απο τήν Νέαυ 
Γήν μέχρι τής ’Ιρλανδίας*

Ή Μεσόγειος είναι συγκρίτικώς άβαθεστέρα. Έάν άφη- 
ρεΓτο στρώμα ύδατος 660 ποδών πάχους, τδ υπόλοιπον τής 
Μεσογείου θά άπετέλει τρεις θαλάσσας, ή δ’ Αφρική θα 
ήνούτο μετά τής ’Ιταλίας.

Παρατηρείται οτι αδιακόπως συμβαίνουν μεταβολαϊ εις 
τήν επιφάνειαν τής γης* Μέρη τινά τής ξηρας βυθίζονται 
και γαΓαι άναδύουσιν έκ τής ίαλάσσης.

— Δέν ώφελεϊ ποσώς νά προσπαθή τις νά κάμη καλόν 
χωρϊς πρώτον αύτδς νά ηναι άγα^ς* *0 χαρακτήρ είναι 
έκεΐνο, τό όποιον δίδει τήν αξίαν εΐς τούς λόγους καϊ τας 
πράξεις και τήν επιρροήν σου. *Εσο αγαθός καϊ θα πράτ- 
τ^ς καλά απλώς διά τής δυνάμεως τού καλού, τδ όποιον 
είναι έντός σου*

□ερέ&ργον 'τέρας. — Πρό τινων ήμερων εν Λάρνακι τής 
Κύπρου Ιφερον χωρικοί έκ τών περίχωρων βαλσαμωμένον μό* 
σχον δικέφαλον, δστις έγεννήόη δυστυχώς άπνους* Είναι άρ- 
κετά παράδοξον νά τόν βλέπη τις, γράφουσιν έκεΐθεν. Ή κε
φαλή είναι μία, το μέτωπον έν τω μέσφ, οί όφθαλμοϊ τέσ- 
σάρες και ωτα τρία, ών τά δύο είναι εΐς τήν φυσικήν θέσιν 
των τδ δέ άλλο είναι έν τι) θέσει τού μετώπου είς τρόπον 
ώστε νά θεωρηται ους ενός κάϊ τού αυτού προσώπου, δταν 

: βλέπη τις τδ 2ν καϊ τού άλλου δταν άλλάξη τήν θέσιν καϊ 
βλέπν) τδ άλλο* Καθ’ δλα τάλλα είναι εν. Κατά περίεργον 
σύμπτωσίν, δ πατήρ τού μόσχου τούτου καϊ άλλοτε έγένετο 
πατήρ έτέρου μόσχου δστις έγεννήθη έξάπους. θαυμάσιος κα* 
άξιος ιδιαιτέρας περιποιήσεως ό πατήρ τών τεράτων*

Έν Αθήνα ΐζ, έκ τού Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANESTH ΚΌΣΤΑΝ TIN ΙΔΟΥ 1837 — 998*


