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είς τήν Αγγλίαν καί 260 εΐς τήν
αλλοδαπήν.
Εκδίδει κατ’ έτος 4,000,000

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-

Ή Βρετανική Βιβλική Εται
ρία συνεστήθη προς τόν σκοπόν
τοϋ νά θέση εΐς τάς χεΐρας παν
τός ανθρώπου είς τήν γλώσσαν,
τήν οποίαν λαλεΐ τήν 'Αγίαν
Γραφήν, χωρίς σχόλια και ση
μειώσεις και ερμηνείας' έχει δέ
ίμεταφράσει αύτήν είς περισσό■τέραςτών280 γλωσσών καΐ δια
λέκτων. Ή τιμή, είς τήν όποιαν
^πωλεΐ τό Ευαγγελίου είναι τό
σον μικρά, ώστε καί αυτοί οί
' πτωχότατοι δύνανται, άν θέλουν,
νά τό αποκτήσουν.
ι
Πρό 50 ετών αΐ εισπράξεις
[τής 'Εταιρίας άπό πωλήσεις καί
■συνεισφοράςήσαν 100,000 λίρας.
/Ηδη άναβαίνουν εις 225,000 1
ί Έχει δέ 5,300 κλάδους είς
‘διάφορα μέρη τοϋκόσμου— 150
i
I

------- m»____ '

’

Η ΕΥΤΥΧΙΑ

Λΐ>Ιθ. 231.
. |Είς ουδένα, πλήν τών ταχτικών

αντίτυπα., τό εφθηνότερον δέ
αντίτυπου είναι μόνον 6 πένες
ήτοι 72 λεπτά !
Έκ τών 4,000,000 άντιτύπων τών Γραφών,τάς όποιας δη

Ο Νοκόλ. Βαεσελεύβκγις.

| "Οταν ταραχαί χαι θλίψεις, τα συνήθη έν τω χόσμω,
'έφορμοϋν νά σας ταράξουν τήν ειρήνην χ* ευτυχίαν,
| Τόν καιρόν δράξατε τότε ν’ άναδείξετε άνδρίαν,
χι* ατενίσατε εΐς ταύτα εν φρονήματι ευτδλμω,
ι νίκην φέροντες στό στόμα, νίκην καί εις τήν καρδίαν,

μοσιεύει κατ’ έτος ή Έταιρία
1,400,000 ΐξοδεύονται είς τήν
Αγγλίαν, καί 600,000 είς τήν
Αυστραλίαν, τάς ’Ινδίας καί τό
Άκρωτήρ ιον τής Καλής’Ελπίδ ος.
Εις τήν ’Ηπειρωτικήν Ευρώπην
είς μέν τήν Γαλλίαν έξοδεύονται
124,000 κατ’έτος — εις τό Βέλ
γων 7,000—είς τήν 'Ολλανδίαν
30,000 — είς τήν Γερμανίαν
363,000—είςτήν ’Ιταλίαν 130,
000 — είς τήν ’Ισπανίαν 56,000
— είς τήν Δανιμαρκίαν 46,000
—εΐςτήν'Ρωσσίαν 450,0001 Είς
τήν Ελλάδα περί τάς 10,000.

Έάν αί προσπάθειαί σας απαντήσουν ατυχίας,
νέφη άνυδρ’ αν άφήσουν άγονον το έδαφος σας,
Μή γογγίζετε, ακτίνας ή έλπΐς ρίπτει εμπρός σας,
και τά σκότη διαλύει, ώς τήν δρόσον τής πρωίας.
Ένθαρρύνθητε, ώ νέοι, ίερΰς ειν’ δ αγών σας.
Τινές ϊσως σας συστήσουν μ’ ευφυείς ψευδολογίας

j Ό ψοφοδεής χαι χαύνος, χεχυφώς χαΐ θαμβωμένος,
: τί κερδίζει εις τήν μάχην οπισθοχωρων καΐ τρόμων ;
Έμπαιγμούς καί ατιμώσεις, καί αποστροφήν ώς δαίμων.
“Οχι, τέκνα, δ τοιαϊτός δεν είν’ εξησφαλισμένος,
, άλλά έρμαιου τής τύχης, δρυς θραυσθεΐσα ΰπ’ ανέμων.

ν’ άπορρίψετε τά πάντα, Xj’ αποφυγετε ευκόλως
τάς ρεγάλας δυσκολίας’ προσοχήν μήζδότε ολως.
Είναι κόλακες, εμπαΐκται, κάπηλοι τήςζάληθείας.
Πάντα σπεύδε, πάντα νίκα, τ’ άλλα ΐλα είναι δόλος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
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Δίεσθε £(’ όίηγίαν χαΐ βοήθειαν συνάμα,
κ’ ίν υπομονή T^Wci άναμίνετε τό τέλος.
"Εκαστος πρέπει νά γείν^ τοϋ Χριστοί Ενδοξον μέλος.
'0 δέ Κύριος 6ά στίψ’Ι τ°ν< αγώνας έν τφ αμα
ρίπτιον κατά τών εχθρών σας τό της σωτηρίας βέλος.
Δ. Λ.
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άφεύκτως σκοπεύω νά επιστρέφω εις τόν παπποΰ
μου, κυρία.»
Ή Χαιδη πολλάκις. έζέφρασε τήν επιθυμίαν
της νά έπιστρέψη εΐς τά άγαπητά της όρη —
άλλ’ ή κυρ. Κλάρα πάντοτε τήν καθησύχαζε,

λέγουσα οτι έπρεπε νά περιμενη τήν ελευσιν τοΰ
πατρός της, καί τοΰτο καθησύχαζεν αύτήν. Έκ
τος τούτου ή ιδέα, οτι όσον περισσοτέρας ήμέρας
Κατ' ϊπιζομην ex τον Γερμανικόν.
έμενεν άκόμη, τόσον περισσοτέρας φραντζόλας θά
("Ιδε προηγούμενον ψύλλον).
έφερε πρός τόν παπποΰ της, διότι πάσαν ημέραν
Ή Χαιδη ήκουσε την άπόφασιν της κυρίας
έφΰλαττε καΐ μίαν δι’ αύτόν, τήν παρηγόρει. Τάς
Λουκίας μέ τρόμον, διότι ποτέ δέν εϊχεν έμβή
φραντζόλας ταύτας τάς έφύλαττεν εΐς τό δουεΐς τόσον φοβερόν ύπόγειον. Τό δωμάτιον, τό
λάπιον, όπου εφύλαττε τά φορέματα της, έσυλόποιον δ παππούς της μετεχειρίζετο ώς κελάλογίζετο δέ μέ πολλήν εύχαρίστησιν πόσον θά
ριον, ητο φωτεινόν καί εύάερον,. ούτε ποντικούς
εχαιρον ό παππούς καϊ ή τυφλή έκείνη γυνή, οί
εϊχεν, ούτε γουστέρας Νά κλειστή επομένως εΐς
όποιοι δέν εϊχον εΐμή σκληρόν μαΰρον άρτον καθ’
δωμάτιον σκοτεινόν, υπόγειον, πλήρες ποντικών
ημέραν, νά ιδουν τόσον λευκόν καί άφράτον άρ
και άλλων συγχα μερών ζώων, την κατετρόμαξε
τον νά φουσκώνη, όταν βάλλεται εις τό νερον και
καί ήρχισε νά κλαίη γοε^ώς.
νά είναι τόσον γλυκύς καί νόστιμος.
Ή κυρία Κλάρα τότε ηλθεν εΐς βοήθειαν της
Μετά το πρόγευμα ή Χαιδη έκάβησε μόνη εΐς
κηρύξασα, οτε δέν έπρεπε τό κοράσιον νά κατατό δωμάτιόν της δύο ώρας χωρίς νά κινηθή.
κλεισθή είς έν τοιοΰτο μέρος — «Έγώ τοΰλάΈσυλλογίζετο, οτι δέν τής έπετρέπετο νά έβγη
χιστον δέν θά επιτρέψω τό τοιουτον είς την οι
έζω και νά τρέχη, οπού ήθελεν, εΐς τήν πόλιν
κίαν τοϋ πατρός μου! »
δπως έκαμνεν εΐς τά όρη τής πατρίδος της* προ
«Καλώς—είπεν ή κυρία Λουκία, — άλλά και,
σέτι δέν τής ήτο συγχωρημένον νά ύπάγιρ εΐς τήν
έγω θά έχω τόν λόγον ρ.ου, όταν έλθη δ πατήρ σου,
τραπεζαρίαν νά όμιλήση εΐς τόν Σεβαστιανόν,
καί έξήλθεν οργισμένη άπό τό σπουδαστήριον.
δστις ήρχισε νά ένδιαφέρεται δι’ αύτήν καί νά
Παρήλθον άρκεταί ήμέραι καί ή κ. Λουκία
δέν εϊχεν άναλάβεί τό σύνηθες ύφος της. Άδια- τήν άγαπά.—Όθεν έκάθητο μόνη καί έσυλλο
κόπως ήσθάνετο τάς ελπίδας της διαψευσθείσας γίζετο πώς έφαίνοντο τά όρη της, πώς τά άνθη
έστόλιζον τήν γην μέ τά ώραιά των χρώματα —
ώς πρός τήν Χαιδην καί έφαντάζετο, οτι άφότου
καί πώς ή χιών άντηνάκλα τάς ακτίνας τοΰ ήλιου
εϊχεν έλθει εις την οικίαν ολα επήγαινον ανά
καί παρίστανε τά ορη πολύ ώραΐα εις την όψιν.
ποδα καϊ δέν ήδύναντο νά διορθωθούν.
Έφαντάζετο ότι έβλεπε τάς κοιλάδας καταΉ Κλάρα απ’ εναντίας ήτο πολύ ευχαριστη
πρασίνους
καί τάς αίγας νά βόσκουν ύπό τήν
μένη. Οί τρόποι τής Χαΐδης ήσαν τόσον απλοϊ
έπιτήρησιν τοΰ Πέτρου καί ή καρδία της έπληκοί και μοναδικοί, ώστε αί ώραι τών σπουδών της
ρώθη έκ πόθου νά έπιστρέψη άμέσως έκει. Θέδέν ήσαν πλέον φορτικαί.
σασα δέ τόν άχύρινον πΐλόν της έπϊ τής κεφαλής
Έπί τινας ημέρας ή Χαιδη δέν ήδύνατύ νά
της και τάς φραντζόλας της είς έν κόκκινον μανένθυμήται τά ονόματα τών γραμμάτων τοΰ αλ
δύλιον, έξήλθε τοΰ δωματίου της, μέ τήν άπόφαβήτου, όταν δέ δ διδάσκαλος έπροσπάθει νά
φασιν
νά φύγη.
εντύπωση εΐς τόν νουν της τό όνομα δεικνύων εις
Δέν
εϊχεν όμως φθάσει εΐς τήν έζώθυραν, όταν
αύτήν το σχήμα τών διαφόρων γραμμάτων,
ή
θύρα
ήνοιζε καί έφάνη ή μορφή τής κυρ. Λουέκείνη συχνά έξεφώνει—«’Ομοιάζει μέ αϊγα—εί
ναι σάν αετός,» άλλά τό όνομα διέφευγε τής κίας έρχομένης άπό τόν περίπατόν της. Έξεπλάγη δέ ΐδοΰσα τήν Χαιδην ούτω πως ένδεδυμένην
ένθυμήσεως αυτής.
Μίαν μεταμεσημβρίαν, άφοΰ ή κ. Κλάρα ει- και ήρχισε νά τήν έπιπλήττη λέγουσα, «Δέν σοϊ
χεν άναπαυθή κατά τό σύνηθες, ή Χαΐδη έκά- τό είπα χιλιάκις, οτι δέν πρέπει νά περιφέρησαι εΐς
θησε πλησίον της καί ήρχισε νά τής διηγήται τούς δρόμους; Τώρα δε σέ βλέπω πάλιν ετοίμην
διάφορα περιστατικά συνδεόμενα μέ τήν ζωήν νά πάρης τόν άέρα σου εΐς τούς δρόμους τής πόΗ

ΧΑΪΔΗ.

της έπάνω εΐς τά όρη, οπού έζοΰσε μέ τόν πα- λεως.»
ποϋ της καί μέ τόν Πέτρον, ενώ δέ διηγείτο
— Δέν έχω σκοπόν νά περιφερθώ είς τούς δρό
ταΰτα τής έπήλθεν αίφνης σφοδρά επιθυμία νά μους,—άλλά νά έπιστρέψω είς τόν παπποΰ μου,
επιστρέψη καί είπεν εις τήν κ. Κλάραν «Αύριον — άπεκρΐθη ή Χαιδη.
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—Πώς 1 τί! θέλεις νά έπι στρέψης είς το σπήτΐ
σου! ’Εννοείς νά δραπετεύσης λοιπόν; Έάν ό κ.
Σήσμαν τό έννοήση, τί θά ειπη; Τί σέ λείπει
εδώ.καί θέλεις νά έπι στρέψης εις τόν τόπον σου ;
Είχες είς την ζωήν σου τόσον ώραίαν κατοικίαν
καϊ τόσον καλήν και άφθονον τροφήν καί ύπηρέτας νά σέ ύπηρετοΰν δπως έχεις έσω ; δμίλει!
— “Οχι, άπεκρίθη ή Χαΐδη.
— Λοιπόν διατι ζητείς νά φύγης ; Είσαι άκα
τανόητος, αχάριστη καί δέν γνωρίζεις τό κα
λόν σου !
'—· Πρέπει νά ύπάγω καί θά ύπάγω είς τόν
παπποΰ μου, — είπεν άποφασιστικώς η Χαΐδη.
Διότι έάν δεν ύπάγω, αί χιονόσφαιρα! πάντοτε
θά κλαίουν διά την απουσίαν μου καϊ ή γιαγιά
δέν θά έχη λευκόν άρτον καΐ δ Πέτρος τυρί.
Έδώ προσέτι δέν βλέπω τόν ήλιον νά καλονυκτίζη τά όρη — ούτε τούς αετούς νά φωνάζουν.—
Έδώ είναι μόνον οΐκίαι καί άνθρωποι ζώντες στε
νοχωρημένοι καΐ κάμνοντες δ εΐς τόν άλλον πονηρίαις, αντί νά ζώσιν είς άνοικτόν άέρα και νά
ήναι ευτυχείς !
— Πώ! πώ! έκραύγασεν ή κυρ. Λουκία, τό
κοράσιον πρέπει νά έτρελάθη !
Σεβαστιανέ, πάρε την μικράν έπάνω καί μη
την άφήσης πλέον νά καταβη,
— Τί! έξεφώνησεν δ Σεβαστιανός, πάλιν εΐς
άλλην ταραχήν θέλεις νά μάς βάλης; Άλλά
βλέπων την Χαιδην ακίνητον, έθεσε την χεϊρά του
έπί τοΰ ώμου της, και είπε φιλοφρόνως — Έλα,
έλα, ή δεσποινοΰλά μου δέν πρέπει νά πικραί

νεται τόσον — Έγώ επιθυμώ νά σέ βλέπω εύχαριν καί όχι σκυθρωπήν. ’Ακολούθησε με λοι
πόν έπάνω καί μή κάμνης σάν μωρό παιδί. Σύ
πάντοτε ήσουν εύθυμος και τώρα πώς σέ κατέβη
νά κατηφιασθής; Πήγαινε έπάνω, καί έκεϊ θά εδρηςτά γατάκια παίζοντα — διασκέδασε μέ αύτά
καΐ λησμόνησε τήν λύπην σου!
Ή Χαιδη έκαμε κατά τήν συμβουλήν τοϋ
Σεβαστιανού, έκεΐνος δέ τήν ήκολούθησε μέ δακρυσμένους οφθαλμούς, διότι ήγάπα τό κοράσιον καί έσυμπαθουσε μέ αύτόν.
Είς τό γεΰμα ή κυρ. Λουκία δεν εϊπε λέξιν
πρός τήν Χαιδην, άλλ’ ή Χαΐδη έμενε σκυθρωπή
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έπι τή πεντηκονταετηρίδι της βασιλείας τής
άνάσσης Βικτωρίας, ύπήρξε καί ή απονομή βρα
βείων εις τούς επιδείξαντας δι’ έργων στοργήν
ύπέρ τών ζώων. Ή βασίλισσα τής Αγγλίας, συνοδευομένη ύπό πάντων τών ξένων βασιλέων και
ηγεμόνων, μεταξύ τών δποίων συγκατελέγετο καί
δ ήμέτερος βασιλεύς μετά τοΰ διαδόχου, και άπαντες οί έξέχοντες πολιτικοί καί μή Άγγλοε,
παρέστη έν τή αιθούση τοΰ Alberton, δπως άπο
νε ί μη τά βραβεία ταΰτα. Etvat πράγματι παροιμιώδης δ έρως τής βασιλίσσης ύπέρ τών ζώων,
δν επεδείξατο άπό τής παιδικής της ηλικίας. Τά
περισσότερα σωματεία πρός προστασίαν τών ζώων
διατελοϋσιν ύπό τήν προστασίαν της καΐ τάς
άμεσους της δδηγίας. Πρόσωπα τοΰ Παλατιού
ετιμωρήθησαν ύπ’ αύτης πολλάκις καί άπεβλήθησαν, διότι έθεάθησαν διερεθίζοντα κύνα ή γα- ■
λήν.|Εΐς τήν περί ής δ λόγος διανομήν τών βρα
βείων άντεπροσωπεύθησαν εξήκοντα καί τρεις
σύλλογοι, ών προεδρεύουσιν οί κκ. Γλάδστων, Σαλισβουρής, αί Κυρϊαι των, καί πλεϊστοι άλλοι
έξέχοντες “Αγγλοι πολιτικοί. Έν ’Αγγλία οί ύπέρ
προστασίας τών ζώων σύλλογοι ανέρχονται εΐς
πολλάς εκατοντάδας νόμοι δ’ ύπέρ προστασίας
τών ζώων λειτουργοΰσι καΐ μεταξύ τών ημιάγριων
Ινδών, Παραλείποντες τήν έκτενή προσφώνησιν
τοΰ Προέδρου τοΰ βασιλικού συλλόγου πρός Αυ
τήν, έν ή απαριθμεί τάς προόδους, αΐτινες έπετελεσθησαν και εξαιρεί τάς ύψηλάς υποστηρίξεις,
ών ε“τυχον παράτή Α· Μ. περιοριζόμεθα μόνον είς
τήν άπάντησιν της βασιλίσσης, ήτις έχει ώς έξης.
«’Αποδέχομαι μετά μεγάλης ευχάριστή σε ως

όσον πιστήν καί άφωσιωμένην προσφώνησιν συγχαίρουσάν με έπί τη πεντηκονταετηρίδι τής βα
σιλείας μου. ’Εκτός άλλων αποδείξεων τής έξαπλώσεως τής προαγωγής καί τής μορφώσεως με
ταξύ τών υπηκόων μου, ήξίασα ίδιαζούσης προςοχης μετά ειλικρινούς άγαλλιάσεως τήν έπιπλέον
άνάπτυξιν φιλανθρωπικών αισθημάτων πρός τά
κατώτερα ζώα. Δέν είναι πλήρης δ πολιτισμός
όταν δέν συμπεριλαμβάνη τά άναυδα και απρο
στάτευτα τοΰ θεού δημιουργήματα εντός τής σφαί
ρας τού έλέους καΐ τής εύσπλαγχνίας. Αΐ εΰγενεϊς
προσπάθειαι τοϋ ύμετέρου συλλόγου συνετέλεσαν
καί σιωπηλή, ώς έάν περιέμενέ τι άπευκταΐον. Ού πολύ είς τήν προαγωγήν αυτής της ηθικής μορ
τε έφαγεν, ούτε επιεν, άλλά κατά τό σύνηθες σιω- φώσεως πρός σκοπόν όντως αντάξιον τής ανθρώ
πηλώς έθεσε μίαν φραντζόλαν είς τό θυλάκιόν της. πινης φύσεως καϊ τής ευτυχίας τών ζώων, ύφ’ ων
(άκοΙονΟεϊ).
περιστοιχούμεθα. Κατέχομαι ύπό της πεποιθήσεως οτι θέλετε έπιδείξει σταθεράν έγκαρτέρησιν
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
είς τούς εΰγενεϊς σας σκοπούς, πρός τούς όποιους
ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ.
θά εχητε πάντοτε τάς θερμοτέρας μου συμπάθειας»
Πρός ταϊς άλλαις έορταΐς, αιτινες έτελεσθησαν

C Εχ τής Έοτ(<κΙ·
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
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νός του, καί γράφει μέ αρκετήν ευκολίαν. Διά
τής βοήθειας τοΰ ατροφικού του βραχίονος κάμνει πολλά άλλα, τό δυσκολώτατον τών όποιων

Περιέρχεται ήδη εΐς την Ευρώπην άνθρωπός είναι τό φαγητόν.
Ό τρόπος, καθ’ ον βελονιάζει τήν κλωστήν I
"τις έστερημένος έκ γενετής όλων τών μελών αϋτοϋ, δ ρώσσος Ν. Κομπέλκοφφ. Ούτος εγεννήθη είναι παράξενος — Λαμβάνει τήν βελώνην μέ τό '
έχων τά σκέλη και τούς βραχίονας ατελέστα στόμα καί την καρφώνει εις το φόρεμά του, έπειτα ;
τα ανεπτυγμένα. Ούτως ό μέν είς τών μηρών του λαμβάνει πάλιν διά τοΰ στόματος τήν κλωστήν!
είναι εξ δακτύλων το μήκος, ό δέ άλλος οκτώ. καί τήν άπερν^ διά τής τρύπας τής βελώνης. I
'Αντί 3ε τοΰ δεξιού βραχίονος έχει, ώς φαίνε Ζωγραφίζει δέ άρκετά καλά! καΐ τέλος πηδ^!
:

ται είς τήν προκειμένην εικόνα, κωνικόν τινα ογ- έκ τής καθέκλας και τρέχει πέριξ τοΰ πατώματος 1

IV. Βαβολεύσκης καΐ οο δύο υίοί του.
κον, καί είς τήν θέσιν τοΰ αριστερού στρογγυλόν
τι οστοΰν άντιπροσωπεΰον τόν βραχίονα.
Καί όμως, πράγμα θαυμαστόν, ό άνθρωπος
ούτος- μέ τά ατελέστατα ταΰτα μέλη κατώρθωσε διά τής έπιμελείας καί τής ίσχυράς του
θελήσεως νά γράφη έπιστολάς, νά κόπτη χαρ
τιά διά ψαλίδος, νά χύνη νερόν έκ βοτίλιας
εΐς ποτήριον, νά τρώγη μέ μαχαίριον και περόνιον, νά έκβάλη τό ώρολόγιόν του έκ τοΰ θυ
λακίου του καί νά το θέτη πάλιν εΐς αυτό, νά
βελόνι άζη κλωστήν, καί νά πυροβολή μέ πιστόλιον !
Οσάκις θέληση νά γράψη προσεγγίζει τό κονδύλιον μεταξύ τής παρειάς του καί τοΰ βραχίο-

Ό Νικόλαος Βασιλιέβσκης εγεννήθη έν Τρόιτζκ
τής Σιβηρίας τό 1852. Είναι δέ τό’14°ν τέκνον
πατρός και μητρός ΰγιεστάτων. Όλοι δέ οί αδελ
φοί καί αΐ άδελφαί του είναι αρτιμελείς.
Οί μικροί μου άναγνώσται θά απορήσουν άκούοντες, ότι τοιοϋτον έκτρωμα έφαντάσθη καν
νά νυμφευθή καί έτι περισσότερον ότι θά εΰρίσκετο γυνή νά τόν ΰπανδευθή! Καί όμως ό Νι
κόλαος ήρωτεύθη μίαν αυστριακήν κόρην, ήτις!
έζη ώς αυτός εΐς Σιβηρίαν, καί ό έρως του έγέ-·
νετε αποδεκτός παρ'αυτής, τό δέ 1876 είσήλ-j
θεν είς γάμου κοινωνίαν, ό δέ Θεός τούς εύλό- ·
γησε μέ 14 τέκνα ! δύο τών οποίων φαίνονται είς
τήν προκειμένην εικόνα.
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Ή περίστασις τοΰ Νικολάου Κομπέλκοφφ ή
Βασιλιέβσκη παρέχει ώραΐον παράδειγμα μιμήσεως— μάς διδάσκει δέ τί δύναται νά πράξη
υπομονή, και ισχυρά Οέλησις κα'ι δταν άκόμ,η
αύτά τά φυσικά πράγματα είναι εναντίον ήμών.
Οΐ μικροί μου άναγνώσται δέν έχουν νά υπερ
νικήσουν τόσον μεγάλα καί τοιαΰτα φυσικά εμ
πόδια, δποΐα κατώρδωσεν δ Βασιλιέβσκης νά
ΰπερνικήση διά τής Οαυμασιας αύτοΰ σιδηράς
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δελήσεως. Έάν δ’ ένεκα ^θυμίας ή ελλείψεως
τής πρεπούσης δραστηριότατος άποτύχουν εΐς

τον μεγάλον σκοπόν τής ζωής των, δ Νικόλαος
0ά σηκωθή μετ’ αυτών είς τήν κρισιν καί θά
τούς κατακρίνη, 3τι ένφ αυτός άνευ ποδών και s
χειρών κατόρθωσε πολλά, αΰτο'ι μέ σώας τάς
χεΐρας καί τούς πόδας έζησαν καί άπέδανον οέχρηστοι.

Μ ’Εμού.
Η EMOy-

j ήτο πολύ κοινή. 'Ομοιάζει δέ μέ τήν στρουθο- I

Ή Έμοΰ είναι αΰτόχθων τών πεδιάδων καιΙκάμηλον όχι μ.όνον είς πολλάς έξεις, άλλά και·
δασών τής κεντρικής Αυστραλίας, οπού πρότερον'εΐς τήν μορφήν. Είναι δέ ώς εκείνη ταχύπους. I
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Δέν όμοιάζει όμως πρός τήν στρουθοκάμηλον κατά στενάζων. Άλλά, γιατί νά πέρνη τόσον καιρόν;
— Διότι δ θεός ποτέ δέν βιάζεται εΐς τάς
τοΰτο, οτι λακτίζει πρός τά δεξιά καίτά αριστερά
και πρός τά όπΐσω, όπως κάμνουν αΐ άγελάδες. εργασίας του. Ό γεωργός ερριψε τόν σπόρον εΐς
Το κρέας τής Εμού τρώγεται ύπό τών εντοπίων, τήν γην τό φθινόπωρου, άλλά δέν ήδύνατο νά
τινά δέ μέρη τοΰ σώματος αυτής θεωρούνται επί τόν κάμιρ νά φυτρώση. ·—- "Ολοι οΐ άνθρωποι εις
σης καλά ώς και τό κρέας τών πτηνών. Άλλ’ τόν κόσμον δέν ήμποροΰν νά κάμουν ένα κόκκον
δμως έκ τοΰ κρέατος αυτής τρώγουν μόνον οί σίτου, πολύ όλιγώτερον νά τόν κάμουν νά βλαπολεμισταΐ καΐ οΐ γέροντες, εΐς δε τάς γυναίκας στήσφ καί νά φέρη άστάχυα. Οί άνθρωποι ήμκαΐ τά παιδία δεν επιτρέπεται ή χρήσις αύτοΰ. ποροϋν νά άπομιμηθοΰν τόν σίτον και τά άστά
Τρώγεται δέ κατά προτίμησιν ψητόν μετά τοϋ χυα, όπως βλέπεις πολλάκις εΐς τούς πίλους τών
δέρματος έπ’ αύτοΰ, διότι νομίζουν, οτι ουτω γυναικών, άλλά δέν ήμποροΰν νά τά κάμουν νά
βλαστήσουν.
γίνεται τρυφερώτερον.
Ή τροφή τής Έμοϋ συνίσταται έκ χόρτων και
— Βάλε τα εις τήν γήν καί θά Ιδης, — είπεν
καρπών. Ή
φωνή της δμ,οιάζει μέ τον ήχον δ Ιωάννης.
τυμπάνου.
— Αΰτό δείχνει πόσον ανόητος είσαι, ’Ιωάννη,
Αί φωλεαί κατασκευάζονται έπί τοΰ εδά διότι άν ήδύναντο οί άνθρωποι διά τής τέχνης
φους έν εϊδει λάκκου, εντός δέ αΰτοΰ τίθενται τα νά κατασκευάζουν σιτάρι, βεβαίως δέν θά ητο
ώά, ό αριθμός τών δποίων διαφέρει άπό 7, 9, χρεία καλλιέργειας αύτοΰ εΐς τούς αγρούς, το
11, ή 13, άλλά πάντοτε περιττός, δηλ. μονός, δποΐον ύπόκειται εις τόσους κινδύνους καΐ πολ
Κυνηγοΰνται δέ καΐ φονεύονται εϊτε δι’ ΐππων λάκις άπο τυγχάνει.
ή διά κυνών, δ δ' άριθμός αΰτών έλαττοϋται
Όχι, τέκνον μου μόνον δ φυσικός σίτος βλακατ’ έτος.
στάνει, διότι δ θεός ένεφύσησεν εΐς τούς κόκ

κους του ζωήν — ή δέ ζωή αΰτη είναι ή όποια
κάμνει τόν σπόρον νά βλαστάνφ καί νά φέρη
άστάχυα καΐ καρπόν. Ό τεχνίτης ήμπορεΐ νά
— Είμαι τόσον πεινασμένος! έφώναξεν δ ’ Ιω
μιμηθή τό σχήμα, τό χρώμα καί τήν μορφήν
άννης εις τήν μητέρα του, εΐσελθών δρομαίως
τών φυσικών πραγμάτων, άλλά ποτέ δέν δΰναεΐς τήν οικίαν έκ τοϋ παιγνιδιού του. Δός με ολί
ται νά τά δώση ζωήν. Τούτο είναι άποκλειγον ψωμί καί τυρί ταχέως !
στικώς εργον τοΰ Θεού.
— Τό ψωμί είναι είς τόν φούρνον, — είπεν ή
— Διά τοΰτο λοιπόν, — έκραξεν δ ’Ιωάννης,—
μήτηρ, καί πρέπει νά έχνκ υπομονήν έ'ως ου
προσευχόμεθα
εις τόν Θεόν, νά μάς δώσή την κα
ψηθή.
θημερινήν
μας
τροφήν. Τώρα ένόησα! Έως τώρα
Ό ’Ιωάννης περιέμενε δύο, τρία λεπτά, έπειτα
ένόμιζον, ότι σύ μάς εδιδες τό ψωμί μας καθ’
ήρώτησεν άν έψήθη.
ήμέραν — τώρα έκατάλαβα, ότι είναι δ θεός —
— Όχι, άκόμη, — είπεν ή μήτηρ.
— Μοι φαίνεται πώς δένχρειάζεται τόσος και καΐ αν δέν ήτο αυτός δέν θά εΐχομεν ούδεμίαν
ρός γιά νά ψηθή έν κομμάτι ψωμί!— έμουρμού- μπουκιάν ψωμιού. Θά περιμένω λοιπόν μέ υπο
μονήν εως ού ψηθή τό ψωμί.
ρισεν δ ’Ιωάννης.
— Κάλλιστα, τέκνον μου, έάν δέ γυμνάζεσαι
— Μοι φαίνεται ότι δεν ήξεύρεις πόσον πρέάπό τώρα εΐς τήν υπομονήν, θά ώφεληθής μεγάνει γιά νά προετοιμασθρ έν ψωμί, — είπεν ή
λως εΐς τήν ζωήν σου.
μήτηρ.
— Πόσον; ήρώτησεν δ Ιωάννης.

ΠΟΧΟΝ ΠΕΡΝΕΙ;

— Τό ψωμί ήρχισεν είς τό φθινόπωρου I — ειπεν ή μήτηρ.
—Μ έ περιπαίζεις, μητέρα I — είπεν δ ’Ιωάννης.

ΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ-

Τό φρούριον τοϋ Γιβραλτάρ εκτός τής φρουράς
— Όχι, — είπεν ή μήτηρ — Δέν αστειεύομαι. ήτις άποτελεϊται έξ 7,000 ανδρών έχει 15,000
Τό ψωμί ήρχισεν είς τό φθινόπωρον, καί εκτοτε κατοίκους — είναι δε ούτοι περιορισμένοι εΐς πολύ
εξακολουθεί νά προετοιμάζεται μέχρι τοΰ Απρι μικρόν χώρον άλλ’ ή εντελής καθαριότης άφ’
λίου καί Μαίου.
ενός καί δ θαλάσσιος αήρ άφ’ ετέρου εξουδετε
— Χαίρω, οτι τώρα εϊμεθα είς τόν ’Ιούνιον, ρώνουν τά κακά αποτελέσματα τής συσσωρεύδιότι αν είχαν νά περιμένω άκόμη κανένα μήνα, σεως τοσούτων ανθρώπων εΐς τόσον μικρόν τόπον,
θά άπέθνησκον τής πείνης! είπεν δ ’Ιωάννης, άνα_

Αί 15,000 κάτοικοι είναι γεννημένοι έκεΐ καί
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διά τοΰτο οί στρατιωτικοί τούς ονομάζουν βραχοσκορπιρύς καί θεωρούνται ώς πολΐται "Αγγλοι.
Είς τό Γιβραλτάρ δέν δύναται νά εΐσέλθη ξέ
νος χωρίς άδειας, ήτις όμως ισχύει μόνον 24
ώρας, δύναται όμως ή άδεια αΰτη νάτέπεκταθή

μέχρι τών 3 ήμερων, πέραν τών όποιων πρέπει ό
θέλων’νά μείνη νά δώση αξιόχρεων έγγύησιν εΐς
τάς άρχάς. Έάν τις δέν συμμορφωθή με τάς δια
τάξεις ταύτας επιβάλλεται εΐς αύτόν πρόστιμον
μέχρι 500 φρ. Έν τούτοις όλοι οί ύπερίται είναι
ξένοι, κυρίως 'Ισπανοί,
0 κάτοικος τοϋ Γιβραλτάρ δύναται νά νυμφευθή αλλοδαπήν γυναίκα, άλλά Άγγλΐς έάν
ύπανδρευθή αλλοδαπού εκδιώκεται τοϋ φρουρίου
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σύμβουλοι, άλλά και ώς Ιατροί, τούς όνόμαζον
δέ Λήαιδέρΰμς ή Ααμα Γέρους.
Οί Λαππλανιδοΐ ε’πίστευον, ότι ή Ιατρική ήτο
εις τάς χεΐρας τών άποθανόντων συγγενών των,
3θεν οί Νοαιδέροι έπρεπε νά κάμνουν εν φαντα
σιώδες ταξείδιαν εΐς τήν χώραν τών νεκρών, τήν
όποίαν όνόμαζον Λαμπμιαίμπην, νά κάμωσι δέ εΐς
τά πνεύματα τών κεκοιμεμένων τοιαύτας προσ
φοράς, αί όποΐαι ήσαν ίκαναΐ νά έξιλεώσωσιν

αυτά ύπέρ τών έπΐ τής γης συγγενών των, ώστε
νά μή τούς καταδιώκουν.
Τό κυριώτερον δέ οργανον, τό όποιον οί μάγοι
οΰτοι μετεχειρίζοντο εΐς τάς άπατηλάς ταότας
τελετάς, ήτο ειδός τι τυμπάνου, κατεσκευασμενον
άπό έλάτην καΐ δέρμα ταράνδου, έπ’ αύτοΰ δε
εύθύς ριετά τον γάμον.
Οΰτε κήπους, ούτε περιπάτους έχουν οΐ κά ήσαν έζωγραφισμέναι εικόνες διαφόρων ζώων καΐ
τοικοι τοϋ ίσχυροϋ εκείνου φρουρίου. Το εσπέρας ιερογλυφικά. Τά τύμπανα ταϋτα εκρουον μέ ξύεξέρχονται έκαστος έξω τής θύρα; του είς τήν λον εχων τό σχήμα τοϋ Τ.
δδόν— Οί Μαυριτανοΐ μέ τά λευκά των επανωΈπΐ πολλά ετη οί Δανοί ιεραπόστολοι είρφορεματα, τά κόκκινα γελέκια, τά φουσκωτά γάσθησαν προς εκχρ ιστία νισμόν τών Λαππλανπανταλόνια, τά συρτά των καΐ τά σαρίκια των. δών, άλλά χωρίς πολλής επιτυχίας. — Άπό τοϋ
Μεταξύ δ’ αύτών παρατηρούνται "Αγγλοι καβα 1837 δμως τό εργον τοΰτο ήρχισε νά φέρη ευ
λιέροι, ’Αμαζόνες, άγωγιάται καΐ κοράσια μέ χάριστα αποτελέσματα, καί τώρα άπας ό εντό
ί φαντασιώδη σκιάδια. — Ή πολύχρωμος δ’ αΰτη πιος πιστεύει είς τήν Χριστιανικήν θρησκείαν,
συλλογή ανδρών καί γυναικών αποτελεί ποικι έχον τάς Γραφάς καΐ τήν εκκλησιαστικήν αυτών
λίαν ώραΐαν καί εύχάριστον εΐς τούς οφθαλμούς ακολουθίαν είς τήν Λαππλανδικήν γλώσαν, τήν
τοΰ ξένου, δστις μετά μιας ή δύο το πολύ ήμέ όποιαν κατέστησαν γραπτήν οί ευσεβείς εκείνοι
ρας διαμονήν εύρίσκει τήν ζωήν μονότονον και Ιεραπόστολοι.
φορτικήν καΐ επιθυμεί νά φύγη όσον το δυνατόν
Έπειδή δέ ήΛαππλανδία είναι χώρα εκτετα
ταχύτερον έκ τής φυλακής εκείνης.
μένη άνήκουσα ένμέρει εις τήνΝορβηγίαν καίΣουηΕΐς τό φρούριον τοΰ Γιβραλτάρ φέρει μία καί δίαν καίέν μέρει εΐς τήν ’Ρωσσίαν, αΐ Γραφαι μετεμόνη όδός, ήτις διατηρείται ύπό τών "Αγγλων φράσθησανεΐςτρίγλωσσον πρόςχρήσιντώνμικτών
εις άρΐστην κατάστασιν. Ή όδός αΰτη φέρει πρός τούτων πληθυσμών — ώστε οί Λαππλανδοΐ όύτά ’Ισπανικά σύνορα, όπου υπάρχει τελωνιακος νανται νά άναγνώσωσιν ήδη τόν λόγον τοϋΘεοϋ είς
σταθμός, τηρούμενος ύπό τών 'Ισπανικών αρχών. τήν καθαράν Λαππλανδικήν, τήν ΛαππλανδικοΤό φρούριον τοϋ Γιβραλτάρ είναι τό ΐσχυρό- Σουηδικήν, τήν Λαππλανδικο-Νορβηγιακήν καί
τατον φρούριον εΐς τόν κόσμον, μόνον δέ ύπό πει- τήν Λάππλανδικο-Ρωσσικήν !
νης δύναται νά παραδοθή. — Τά πυροβολοστάσια είναι κατεσκευασμένα εντός τοϋ βράχου,
Ή έπώασις διαρκεΐ εις τούς κύκνους 42 ήμέ
ώστε οΰδέν βλήμα τηλεβόλου δύναται νά τά
ρας— εις τάς χήνας 35 — εΐς τούς Ινδιάνους ή
βλάψη. 'Υπάρχουν δέ καΐ άποθήκαι ζωοτροφιών
γάλλους 28 — είς τούς ταούς (παγώνια) 28 —
καί πολεμεφοδίων διά πολύν χρόνον.
εις τας νήσσας (παπιά) 28 -— εΐς τούς φασια
Τό φρούριον τοΰτο κατεκτήθη ύπό τών "Αγ
νούς 24 — εις τάς όρνιθας 21 — εΐς τάς περιστε
γλων τό
καΐ δεσπόζει τόν δμώνυμον πορθ
ράς 14μόν διά τών παμμεγίστων τηλεβόλων του.
— Αΐ κυρία ι τοϋ Ακρωτηρίου τής Καλής Ελ
πίδας προσέφερον ώς δώρον εΐς τήν βασίλισσαν
ΟΙ Δ,ΑΠΠΛΛΝΑΟΙ.
Βικτώριαν επί τή εορτή τής πεντη κοντά ετη ρίδος
της βασιλείας της (Ίωβουλαίφ) δυο καλλιτεχνιΟί Λαππλανδοΐ εως εις τά μέσα περίπου τοϋ κώτατα έκ χρυσού καί έλεφαντόδοντος ^ιπίδια
παρελθόντος αΐώνος ήσαν ειδωλολάτραι. "Εχοντες (άνεμιστήρια) έκαστον τών όποιων άποτελείται
τούς μάγους των, οϊτινες ύπετίθεντο, δτι κατεϊχον έξ 963 πτερών στροθοκαμήλου !
υπερφυσικήν δύναμιν καΐ ένήργουν όχι μόνον ώς
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σκευάζουν τάς λαβάς τών μαχαιριών κα'ι περωνίων, πωλοϋνται δέ ταϋτα 25 λεπτά ή όκά. Τά οστά τών μηρών εΤναι τά
ακριβότερα, τούτου ένεκα πωλοϋνται 50 λεπτά ή ΰκα καϊ
χρησιμεύουσι πρός κατασκευήν βουρτσών διά τούς ίίόντας.
— ΙφΑλματω είς τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου.—Ό βίος Τα τών εμπρόσθιων ποοών πωλοΰνται 40 λεπτά ή όκά καί
τον ανθρώπου είναι γεμάτος άπό σφάλματα. Καθημέραν σφάλ- κατασκευάζονται είς κομβία δια τα κολλάρα και λαβάς ου μπρε·
λομεν όλοι και ποτέ δέν διορθωνόμεία. Έάν δέν ύποπέσωμεν λών. Τό ύδωρ είς τό όποιον τά όστα βράζουν μεταποιείται είς
εις τά παλαια σφάλματα, θά πράξωμεν νέα καϊ ουτω ή ζωή κόλλαν, ή βέ κόνις, ήτις πίπτει εκ τοϋ πριονίσματος τών
όστέων χρησιμεύει πρός τροφήν τών κτηνών καί τών ορνίθων.
μας παρέρχεται μεταξύ σφαλμάτων.
Μόνην πόντε λεπτά. Πρέπει να έστάθης είς τόν δρόμον,
Μερικοί βμως περιόρισαν τά σφάλματα εΐς 13 τά έξης·
1) Τό να θεωρώμεν τήν γνώμην μας ως κανόνα Ψρθοΰ καί εϊπε πτωχή τις χήρα είς τόν υϊον της, οστις είχε σταλή νάί
φέρη πραγμά τι εκ τής αγοράς,
κακοΰ και κατ’ αυτήν νά κρίνωμεν τούς άλλους.
—Μάλιστα, μήτερ, αλλά δέν ήργησα ειμ.η μόνον πέντε
2) Τό νά μετρώμεν τήν εΰχαρίστησιν τών άλλων διά τής
λεπτά τής ώρας.
ιδίας ήμών ευχάριστή σε ως.
— Μόνον πέντε λεπτά, ειπεν ή μήτηρ, σημαίνουν πολύ,
3) Τό να έλπίζωμεν ομοφροσύνην έν τώ παρόντι κόσμω.
4| Τό να άναμένωμεν κρίσιν καϊ πίστιν παρα τών νέων. πάρα πολύ, όταν καθήσης καί λογαριάσης όλα όμοϋ.
Ό Θωμάς έκύτταξε την μητέρα μέ απορίαν, ώς νά μή τήν
5) Τό νά προσπαΟώμεν νά μορφώσωμεν πάσας τάς διαθέ
εννόησε,
σεις ομοίως.
—Φέρε μου τήν πλάκα σου, ειπεν ή μήτηρ καί θά σοϊ δεί
6) Τό νά ΰποχωρώμεν είς ποταπά πράγματα,
ξω, ότι έχω δίκαιον.
i 7) Τό να περιμένωμεν ευτυχίαν είς τάς πράξεις μας.
Ό Θωμάς έφερε τήν πλάκα του και ή ρώτησε τήν μητέρα
81 Τό νά ένοχλώμεν έαυτούς καί ά.λους μέ πράγματα, τα
του τί νά κάμτζ.
όποΓα Βέν δύνανται νά θεραπευθώσιν.
—Άρχισε, ειπεν ή μήτηρ, μέ πέντε καϊ ειπέ μου πόσα
9} Τό να μή ανακουφίζωμεν τούς έχοντας χρείαν ανακουλεπτά χάνεις πάσαν ήμέραν.
φισεως καθ’ όσον τούτο εξαρταται έξ ήμών.
Ό Θωμάς έθεσε τόν αριθμόν πέντε καϊ ήρχισε νά ξυη τήν
10) Τό νά μή λαμβάνωμεν ύπ’ οψιν τάς αδυναμίας τών
άλλων καϊ επομένως νά κάμνωμεν παραχωρήσεις τινάς ένεκα κεφαλήν του μή ήξεύρων ή μή θέλων νά κάμη τόν λογα
ριασμόν.
τούτων.
11) Τό να νομίζι.ιμεν αδύνατον παν ό,τι ημείς δέν δυναμεθα ιI —Άρχουν 40 λεπτά πάσαν ήμέραν; ήρωτησεν ή μήτηρ.
να πράξωμεν.
ιί —"Οχι, άπεκρίθη ό θωμάς.
—Άς είναι 30—-τόίτος περιέχει 365,ήμίσεια δέ ώρα πάσαν
ί 12) Τό να πιστεύωμεν μόνον είς οσα δ περιορισμένος νους
ήμέραν σοϋ δίδει 182
ώρας ή πλέον τών 7 ήμερών, έκ
■ μας δύναται νά έννοήση.
ί 13) Τό νά έλπίζωμεν οτι δυνάμεθα νά έννοήσωμεν άπαντα! 12 μεγάλων όρων έκαστη τό έτος, βλα: δέ αύται αί ήμέραι
είναι απώλεια ίδική σου.
kt άράχναι εχουσι τέσσαρα σακκίδια πρός κλώσιν τών
Ό θωμάς έθεσε τό κονδύλιον είς τό στόμα καϊ προσήλωσε
νημάτων των. "Εκαστον τούτων τών σακκιδίων έχει 1,000
τό βλέμμα του είς τούς αριθμούς.
τρύπας, τό δέ νήμα, διά τοϋ όποιου κατασκευαζουσι τό δί—Άλλ’ ύπόθες. ότι λογαριάζεις ϊύο ώρας πάσαν ήμέραν,
κτυόν των συνίσταται έκ 4,000 κλωστών!
άντϊ ήμισείας ώρας—προσέθηκεν ή μήτηρ—τοϋτο θα επιφέρω
Ουδεμία αράχνη κατασκευάζει περισσότερα από 4 δίκτυα, απώλειαν 60 ήμερων τό έτος !
; δτε δέ καϊ τό τέταρτον καταστροφή—τότ ενοποιείται τό
—"Εχεις δίκαιον, μήτερ, ειπεν ό Θωμάς, κύπτων τήν κε
! βίκτυον άλλης αράχνης—διότι τό ύλικόν της εξαντλείται.
φαλήν—έχεις δίκαιον, ή απώλεια είναι μεγάλη 1
I Κατοικίδιας μυΐαι. Έκαστη κατοικίδιος θήλεια μυΓα
— Έκτος τούτου, έπρόσθεσεν ή μήτηρ, ή διαγωγή σου αυτή
ι γέννα κατ’ έτος 20 περίπου έκατομύρια ώά !
δέν πρόξενε? απώλειαν χρόνου είς σέ μόνον, άλλα κα'ι είς έμέ.
! Ή φωλεά των Σφηκών περιέχει συνήθως Ιδίως 16,000 κυψέλας. Πρέπει νά λογαριασθή καϊ ό καιρός δ ίδικός μου, καθώς καϊ
ί Ή Βασίλισσα τών μελισσών γέννα καθ’έκάστην 2,000 όίδικός σου· ώστε βλέπεις, οτι γίνεσαι πρόξενος διπλής ζημίας·
ή δέ απώλεια ή ίδική μου τών πέντε λεπτών τής ώρας,οσάκις
ί ώά έπι 50 ημέρας.
σέ στέλλω έξω διά καμμίαν εργασίαν, είναι σπουδαία ζημία
ί Σμήνος μελισσών συνίσταται συνήθως εκ 10 έως 20,000 δι’ έμέ. "Οθεν, τέκνου μου, ένθυμοΰ τοϋτο και πρσσπάθησον
μελισσών. Κυψέλη δέ τις μετρ ίου μεγέθους περιέχει 30 έως εις τό εξής νά μή έμποδίζης τήν πτωχήν μητέρα σου από την
40,000 μέλισσας.
εργασίαν της, διότι έξ αυτής περιμένει νά θρέψη σέ καϊ την
Έκάστη λίτρα Κρεμεζίου περιέχει 2,000 έντομα, φονευ- μικραν αδελφήν σου Μυρσίνην.
θέντα διά θερμού ΰδατος. 600 έως 700,000 λίτραι μεταφέρονται
—Συγχώρησαν με, άγαπητή μητέρα,—ειπεν ό Θωμάς, εναγκατ’ έτος διά τοΰ εμπορίου είς τήν Ευρώπην εκ τοϋ Μεξικού, καλισθεϊς καϊ φιλήσας τήν μητέρα του. θά προσπαθήσω εις
τής πατρίδας τοϋ εντόμου τούτου.—Είς τόν μήνα Άπρίλ. τοΰ τό έξής να οικονομώ τόν καιρόν μου ώς πρέπει.
έτους 1886 εύρίσκουσιν οί άναγνώσται περιγραφήν αΰτοϋ.
Ταχύπης τοΰ φωτός. Κατά νεωτέρας καϊ άκριβεστέρας
— Λύο χιλιάδες κα'ι εννέα μεταξοσκώληκες απαιτούνται παρατηρήσεις ή ταχΰτης τοϋ φωτός είναι (86,300 μίλια κατά
δια νά παραγάγουν μίαν λίτραν με τάξης, χρειάζονται δέ δεύτερον λεπτόν τής ώρας. Κατά ταϋτα, τό φως τοΰ ήλιου μας
27,000 αράχναι δια νά παραγάγουν μίαν λίτραν εκ τοϋ δι διά νά φθάση άπό του ήλίου μέχρι τής γης μας χρειάζεται
κτύου των.
8 πρώτα καϊ 19 δεύτερα λεπτά τής ώρας.
— Πεδιάδες έκ λάβας. Λάβα λέγεται ή διάπυρος ρευστή
Κατά την αυτήν αναλογίαν τό φως άπό τοϋ πλανήτου Π ο·
υλη, ή όποια εκρέει από τούς κρατήρας τών ηφαιστείων σειδώνος, όστις είναι ό μάλλον άπομεμακρυσμένος πλανήτης
ορέων. Είς την ’Ισλανδίαν υπάρχουν μεγάλοι εκτάσεις κεκα- τοϋ ήλιακοϋ μας συστήματος χρειάζεται 4 ώρας διά νά φθάση
λυμμέναι μέ λάβαν. ’Εσχάτως δέ άνεκαλύφθησαν τοιαΰται καί μέχρι τής γης μας.
εις την νήσον Κορέαν, ίχουσαι εκ τάσι ν 40 περίπου μιλιών.
Άπό δε τοϋ αΓ. Κενταύρου, οστις είναι ό πλησιέστατος
"Εχει δέ τό εκτεταμένου τοϋτο στρώμα πάχος 100 ίως 140 πο- απλανής άστήρ είς τήν γην μας, χρειάζεται 4 έτη διά να
βών! Αί πεδιάδες τής λάβας όμως, αί όποΓαι εύρίσκονται εις φθάση μέχρις ημών I
τήν Ίταχο καϊ "Ωρεγον τών ’Ηνωμένων Πολιτειών υπερέ
χουν πολύ τάς τής ’Ισλανδίας καϊ τής Κορέας κατά τήν εκτασιν.
ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΡΟΤΗΣΕΙΣ
—Όατδί κτηνίεν. ’’Ητο καιρός, κατα τόν όποιον τα οστά
τών ζώων δέν είχον καμμίαν αξίαν, τόρα όμως δίδουν αρκετόν
1) Ποιος έχ των Αποστόλων απίθανε φυσικόν θάνατον ;
κέρδος είς τούς έμπορευομένους καϊ εργαζομένους αυτά. Οίτω
2) Ποιος έμαρτυρησε πρώτοι ;
λ. χ. τα οστά τών ποδών τών βοών χρησιμεύουσι πρός κατα
3) Ποιος ητο δ 13ος Απόστολος ;
σκευήν έλαίου τίνος χρησίμου. Άπό τά μακρά όστα κατα-
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