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■ίος ούδένα, Ήλήγ τών ταχτικών 
ανταποκριτών, στέ>.Χ^χαι ή «Έφημερίς 
τών Παίδων*  αν$υ προπληρωμής,

*0 νεαρός αύτοκράτωρ τής Κίνας μέλλει να νυμφευθη την 
πρώτην έξαδέλφην του, ήτοι τήν κόρην τοΰ αδελφού τής μητρός 
τον, τά ακόλουθα δέ είναι τά κυριώτερα τών δωρων, τα 
όποια βά προσφέρη είς τήν νύμφην ένα μήνα πρό τών γάμων

ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ.

('Απόσπασμα ίχ τον πέμ

πτου ί,σμ, τΰ$ Ά.Ιφρέόον)

Είναι Θεός, είναι θεός 1 Παν
ιού, επάνω, κάτω.

Είς τούς βαθείς ωκεανούς, εΐς
[τούς γλαυκούς αιθέρας,

Εις των ζέφυρων τήν πνοήν,
[είς γαϋρον καταιγίδα,

Είς τής νυκτός το ξρεβος, στήν
[λάμψιν τής ή μέρας.

Εις τοϋ μνημείου τόν σταυρόν,
[στοΰ βρέφους τήν κοιτίδα!

®εόν εγκλείουν δπαντες τοΰ
[συμπαντος οί χώροι,

Καί τ’ άνθη καί οί ρύακες
[χαΐ τα τραχέα όρη.

Κ’ ή δρόσος καί τό δάκρυ ον των
[τεθλιμμένων £έον.

Τόν Κύριον διαλαλεί βρνχό-
[μενος ό λέων,

Τόν Κύριον ή αηδών καΐ τίς
[δεν τόν κηρύττει ;

Τα έμψυχα και τάψυχα, ό
[σκωληξ καΐ τά κήτη.

Τό παν καΐ δλα πανταχού·
"Τπάρχει άοράτως,

Είς βάθος καΐ είς έκτα σι ν,
[εις ύψος καΐ εΐς πλάτος.

Εις τής πηγής τόν στεναγμόν και εΐς τό πληττον κύμα,
Στον θάνατον καΐ στήν ζωήν, άλλ’ ίχι κ’ εΐς τό κρίμα . . .

Παντού εΰρίσκεται, παντού τό άγιόν Του δμμα, 
Άλλ’ εις καρδίαν δυστυχούς πλειότερον ακόμα.Α. Πλρλεχοε.

Ό διάδοχος τού Ίταλςκοΰ θρόνου.

ΝΥΜΦΙΚΑ ΔΩΡΑ- 

του, κατά τά Κινεζικά έθιμα.
Μίαν χρυσήν σφραγίδα, τής 

όποιας ή λαβή έχει όχημα δι
πλού δράκοντος χαΐ στολίζεται 
ύπό πολλών πολυτίμων λίθων.

Δέκα ίππους μέ πλήρεις 
άποσκευάς, καΐ 50 άλλους ανευ 
ίπποσκευών.

Δέκα επίχρυσους περικεφα
λαίας μό θύλακας—100 τόπια 
έκ λεπτότατης μετάξης καΐ 
200 εξ άρίστου βαμβακερού 
υφάσματος.

Διακοσίας ουγγίας χρυσού, 
καΐ 60,000 περίπου1 φρ. είς 
άργυρον.

Μίαν χρυσήν αποσκευήν 
(σέτ} τσαίου, συνισταμένην έκ 
μιας τσαΐοδόχης, ένός κυαθίου 
μετά πώματος καΐ δύο αργυ
ρούς νιπτήρας.

Μεταξύ τών ενδυμάτων εξέ
χουν οί πίλοι, οίτινες κοσμούν
ται διά πολλών αδαμάντων 
καΐ μαργαριτών. "Επειτα αί 
ένδυμασίαι, αί οποίαι είναι 
κατεσκευασμέναι έχ μετάξης 

λεπτότατης έξαισίου καλλονής καΐ έχ γουναρικών πολυτι
μότατων. Κατόπιν έρχονται τά κοσμήματα συνιστάμενα εΐς 
καρφίτσας, δακτυλίδια, ψέλια, σκολαρίκια, λαιμαριάς χλπ. 
έκ χρυσού καθαρωτάτου καί πολυτίμων μαργαριτών και 
αδαμάντων.

Τά βινόμακτρα προσέτι είναι άξια προσοχής, διότι είναι 
κεντημένα μέ πολλήν τέχνην διά μετάξης καΐ χρυσου.

Μετά τόν γαμβρόν έρχονται οί στενοί συγγενείς αυτού.— 
Τούτων δέ τά δώρα είναι πολλά και πολύτιμα' ώστε ή ούτως 
άποτελουμένη προίκα τής νύμφης άναβα ίνει εις πολλά ίκα- 
τομμύρια φράγκων ! 
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Η ΧΑΙΔΗ.

Κατ' επιτομήν ίχ τοΰ Γερμανικού.
(*Ιδβ προηγουμ,ενον ψύλλον)»

— Άλλ’ αύτό ακριβώς μοί φαίνεται παράδο
ξον, εϊπεν -ή κυρία Σήσμαν. Τό κοράσιον δεν φαί
νεται ότι δεν δύναται νά μάθη νά άναγινώσκη τά 
γράμματα. Πήγαινε παρακαλώ και φέρε μου την 
εδώ. Έάν δέν δύναται νά κάμνη άλλο, θά δια
σκεδάσει 8μως βλέπουσα εΐς τάς ζωγραφίας τών 
βιβλίων.

Ή κυρία Λουκία είχε διάθεσιν νά εξακολού
θηση τά κατά τής Χαίδης επιχειρήματα της, 
άλλ’ ή κυρία Σήσμαν τήν εμπόδισε καί τήν διέ
ταξε νά φέρη αμέσως πρός αυτήν τήν Χαΐδην.

Ή κυρία Λουκία έξήλθε καί μετ’ ολίγον έπέ- 
στρεψε φέρουσα τήν Χαίδην εΐς τήν κυρίαν Σήσ
μαν. Άλλ’ αυτή μόλις έρριψε τό βλέμμα της είς τά 
βιβλία καί τάς εικόνας, τά όποια ήσαν επάνω εΐς 
τήν τράπεζαν τής κυρίας Σήσμαν, ήρχισε νά κλαίη 
καί νά άναστενάζη.

Ή κ. Σήσμαν έξήτασε τήν εικόνα, ή όποια 
είχε προξενήσει τό αποτέλεσμα εκείνο εις τήν μι
κρόν, καί είδεν ότι ήτο αγρός καταπράσινος, είς 
τόν όποιον έβοσκον παντοειδή ζώα. Εις τό μέσον 
δ’ αυτών ΐστατο ό ποιμήν, άκουμβών εΐς τήν ποι- 
μενικήν του ράβδον καί έπιβλέπων τό ευτυχές 
του ποΐμνιον. "Ολη δέ ή εΐκών έπλεε τρόπον τινά 
εντός λαμπράς χρυσοειδοϋς άκτινοβολής, διότι ό 
ήλιος ήρχιζε νά κρύπτεται όπισθεν τοΰ δρίζοντος.

Πιάσασα τήν Χαΐδην άπό τήν χεΐρα ή κυρία 
Σήσμαν είπε φιλοφρόνως εΐς αυτήν, σΜή κλαίεις, 
τεκνον μου — Ίσως ή ζωγραφία αϋτη σέ ένεθύ- 
μισε κάτι τι. Άλλά κύτταξε εδώ είναι μία 
ώρα ία ιστορία περί τής ζωγραφίας ταύτης. ©ά 
σέ τήν εϊπω άπόψε. Τό βιβλίον τοϋτο περιέ
χει παντοειδείς ωραίας εικόνας καί οστις ήξεύρει 
νά άναγινώσκη δύναται νά τάς άναγνώση καί 
έπειτα νά τάς λέγη εΐς άλλους. Τώρα άς συνο- 
μιλήσωμεν ολίγον μαζύ. Σπόγγισε τά δάκρυά 
σου καί κάθησε εδώ εμπρός μου διά νά ήμπορής 
νά βλέπης εΐς τό πρόσωπόν μου — Έχει καλώς 
— τώρα εϊμεθα ευτυχείς.

Άπέρασεν όμως ολίγος καιρός έ'ως ού νά καθη
συχάσει ή Χαίδη. Μετά δέ τοϋτο ή κ. Σήσμαν 

; είπε, — Πέ μου, Χαίδη, σέ αρέσει νά έχης μάθη
μα μέ τόν διδάσκαλον; Μανθάνεις ευκόλως; 
Πώς πηγαίνεις;

— "Οχι, άπεκρίθη ή Χαίδη, στενάζουσα. Άλ
λ’ έγνώριζον τοϋτο πρίν αρχίσω, ότι δέν θά ήμ- 
πορςϋσα νά μάθω.

— Καί διατί τάχα νά μή ήμπορής νά μάθης, 
τέκνον μου ; Τί εννοείς μέ τοϋτο ;

—Δέν ήξεύρετε, ότι πολλοί άνθρωποι δέν ήμ- 
ποροϋν νά μάθουν γράρίματα ; εϊπεν ή Χαΐδη. 
Είναι πολύ δύσκολον δι’ αυτούς.

—■ ’Αλήθεια 1 άνεφώνησεν ή κ. Σήσμαν, καί 
ποϋ έμαθες αυτά τά νέα;

— Ό Πέτρος μοι τό είπε, καί αυτός γνωρίζει 
τοϋτο καλώς, διότι άν καί προσπαθή, δέν δύ
ναται όμως νά μάθη — Είναι τόσον δύσκολον!

— Αυτός πρέπει νά ήναε πολύ παράξενος Πέ
τρος, — ειπεν ή κ. Σήσμαν. Άλλ’ όμως σύ, Χαΐ
δη, δεν πρέπει νά πιστεύης ό,τι αυτός δ Πέτρος 
λέγει — άλλά πρέπει νά προσπαθήσης ή ιδία. 
Ίσως δέν έδωκες πολλήν προσοχήν εις ο,τι δ 
διδάσκαλος εϊπεν, ουδέ έκύτταξες ϊσως εΐς τά 
γράμματα.

— Δέν αξίζει τόν κόπον, — εϊπεν ή Χαίδη, 
μέ τόνον, δ όποιος έδείκνυεν οτι ήτο εντελώς πε
πεισμένη περί τοϋ άνωφελοϋς τής προσπάθειας.

— Χαίδη, — εϊπεν ή κ. Σήσμαν μέ σοβαρό
τητα. "Εχω νά σοι εϊπω κάτι τι. Σύ δέν έμαθες 
νά άναγινώσκης, διότι έπΐστευσες ό,τι δ Πέτρος 
σου σέ είπε. Τώρα πρέπει νά πιστεύσης έμέ. Έγώ 
δέ σοι λέγω μετά βεβαιότητος οτι ήμπορεϊς νά 
μάθης νά άναγινώσκης είς όλίγας ημέρας, όπως 
8λα τά παιδία, καθώς σύ, καί οΰχι καθώς δ Πέ
τρος μανθάνουν. Άφοΰ δέ μάθης νά άναγινώ- 
σκης, θά εχης αυτό τό βιβλίον τό όποιον έχει 
τήν εικόνα τοϋ ποιμένας με τά πρόβατά του εΐς 
τό πράσινον εκείνο λιβάδιον, καί τότε θά μάθης 
τί κάμνει έκεϊ μέ τά πρόβατα και τά γίδιά του 
καί πόσον θαυμαστά πράγματα συνέβησαν εις 
αυτόν καί εΐς αυτά. Είμαι δέ βέβαια, ότι θά σε 
αρέσουν πάρα πολύ.

Ή Χαΐδη ήκροάζετο μέ σπινθηροβολοϋντας 
οφθαλμούς ολα όσα ή κ. Σήσμαν τής εϊπεν, έπει
τα δέ άναστενάξασα βαθέως άπεκρίθη-—Έάν 
μόνον ήδυνάμην νά άναγινώσκω!

—■ Άλλ’ αυτό θά γείνη ταχέως — δέν θά 
περιμένης πολύ, τεκνον μου. Μόνον πρέπει νά δο- 
κιμάσης. Άλλά τώρα είναι καιρός νά ύπάγωμεν 
εΐς τήν Κλάραν. Έλα — θά πάρωμεν δέ καί τό 
ώραϊον βιβλίον μαζύ μας.

Άπό τής ημέρας, καθ’ ήν ή κ, Λουκία άπήν- 
τησε τήν Χαΐδην εΐς τήν κλίμακα θέλουσαν νά 
έπιστρέψη εΐς τήν οικίαν τοϋ παποϋ της, και τής 
εϊπεν, ότι ήτο αχάριστος καί οτι ή κ. Σήσμαν 
δέν πρέπει ποτέ νά μάθη τοϋτο, ή Χαίδη μετε- 
βλήθη πολύ. Ένόησεν οτι δέν ήμποροϋσε νά 
ΐπιστρέψη εΐς του παποϋ της δπόταν ήθελεν, όπως 
ή θεία της Δήτη τήν έβεβαίωσε, και ότι ή κ.
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• νής ό στενότατος συγγενής μου, ενεκα μιας πλη- 
I γης, τήν όποιαν έ'λαβεν εΐς τήν κεφαλήν προ 
, ολίγων μηνών. Έσχηματίσθη δέ έκεϊ απόστημα 
; εΐς τήν πληγήν και ή ζωή του εΰρίσκεται εΐς
* κίνδυνον.
ι Ό Μολδόφ έξεφρασε τήν συμπάθειάν του 
; καί άνυπομόνως περιέμενε νά άκούση τί αυτός 
■ είχε νά κάμη μέ τήν ασθένειαν τοϋ συγγενούς 

τοϋ διοικητοϋ.
— Πρός θεραπείαν τοϋ αποστήματος, —■ έξη- 

κολούθησεν ό διοικητής, — εν μόνον Ιατρικόν 
υπάρχει, καί τό ιατρικόν τοϋτο δέν εΰρίσκεται 
εδώ, εΐς άλλο μέρος τής επαρχίας τοϋ Τοβόλ- 
σκη, — εντός εΐς τήν οικίαν σου!

■— Εις τήν οικίαν μου I έξεφώνησεν έκθαμβος 
' ό Μολδόφ.

— Μάλιστα, εΐς τήν οικίαν σου. Σύ έχεις θυ
γατέρα, αυτή δέ διά νά χαροποιήση τούς οφθαλ
μούς σου μέ ζώσαν ένθύμησιν τής προτέρας ευ
τυχίας σου, καλλιεργεί μέ τρυφερότητα καί φρον
τίδα ενα κρίνον. Δέν είναι αληθές τοϋτο, Πε- 
τρόβσκη :

—■ ’Αληθέστατου, κύριε.
— Πληροφορούμαι, οτι ό βολβός τοϋ κρίνου, 

έάν ψηθρ καί εφαρμοσθή έπί τοϋ αποστήματος 
δύναται νά τό θεραπεύση. Δέν θά καταχρασθώ 
τής εξουσίας μου, φίλε μου, λαμβάνων τόν θησαυ
ρόν σου τοϋτον, διά τής βίας, άλλά έάν διά τής 
γενναιοδωρίας σου δυνηθώ νά τόν άποκτήσω, ή 
ευγνωμοσύνη μου θά ήναι απεριόριστος καί θά 
πράξω ό,τι δύναμαι εΐς τό μέλλον διά νά ανα
κουφίσω τήν σκληρότητα τής εξορίας σου, άν και 
έχω νά διεγείρω τόν φθόνον τών συνεξορίστων σου.

Ό Μολδοφ έμεινεν έπί τινας στιγμάς σιω
πηλός, θά έδιδε δέ διά μιας τόν κρίνον, άλλά 
δέν ήβέλησε νά στέρηση τήν κόρην του τής εΰ- 
χαριστήσεως τοϋ νά προσφέρη ή ιδία τό δώρον. 
Ήτο κτήμά της καί αυτή είχε τό δικαίωμα νά 
ιόν χρησιμοποιήση όπως ήθελεν. "Οθεν άφοΰ έξέ- 
φρασε τάς ευχαριστίας του διά τάς υποσχέσεις 
τοϋ διοικητοϋ, εϊπεν ότι θά σπεΰση εΐς τήν κό
ρην του καί θά έθετεν εΐς αυτήν τήν παράκλησιν 
αυτού.

Ή Ελένη εφίλησε τό ώραιον άνθος καί παρέ- 
δωκεν αυτό εΐς τάς χεΐρας τοϋ πατρός της, εΐ- 
ποϋσα, ήγαπούσαμεν τόν κρίνον τοϋτον, αγα
πητέ μου πάτερ, διότι μάς ένεθύμιζε τό παρελ
θόν, καΐ ή γλυκεία ευωδία του μάς έκαμνε νά 
έλπίζωμεν εΐς τό μέλλον. Άλλ’ όμως σπεϋσον καί 
φέρε αυτόν εΐς τον διοικητήν είθε δέ ΰ αγαθός Κύ
ριος νά τόν κάμη ώφέλιμον εΐς τον ασθενή συγ
γενή του ! {’Ακολουβεΐ}.

Σήσμαν θά δυσηρεστεϊτο μέ αυτήν, διότι έπε- 
θύμει νά αναχώρηση, ένόμισε δέ ότι και ή 
Κλάρα καί ή κυρούλα της θά έφρόνουν τά αυτά, 
τά όποια και ή κ. Λουκία. "Οθεν δέν έτόλμα νά 
εϊπη εις κανένα περί τοΰ πόθου της, άπο φόβον 
μήπως παροργίση τήν κ. Σήσμαν, ή όποια ήτο 
τόσον καλή προς αυτήν και τήν όποιαν ήγάπα 
τόσον πολύ, 8πως εϊχεν εξοργίσει και τήν κ. Λου- 
κίαν και τούτο δέν ήδύνατο νά ύποφέρη.

(Ακολουθεί·.)

Ο ΒΟΛΒΟΣ ΕΝΟΣ ΚΡΙΝΟΥ·
(“Ke προηγούμενον φύϊλον).

Οΰτω διήλθεν ευτυχώς ό πρώτος χειμών, ό δέ 
Μολδόφ Iθαύμαζεν εύρίσκων εαυτόν ευτυχή εις 
τήν έξορίαν τής Σιβηρίας.

Μέ τήν επιστροφήν τής άνοίξεως έπέστρεψαν 
και τά πτηνά, τά όποια ειχον αποδημήσει εΐς 
άλλους τόπους θερμότερους, ή δέ γη ήρχισε νά εν- 
δύηται τόν πράσινον αυτής χιτώνα, καί τά άνθη 
νά αναδύουν τάς κεφαλάς των έκ τοϋ χώματος, 
ώστε ή 'Ελένη-δέν έζη πλέον μονήρη βίου.

Ό κρίνος διά τών περιποιήσεων τής ’Ελένης 
ήρχισε νά βλαστάνη ύπό τήν επιρροήν τών θερ
μών άκτίνων τοΰ ήλιου και τέλος νά άνθιση, 
πληρών διά τής ευωδίας του τήν οίκίαν καί τόν 
κήπον.

Ό Μολδόφ ελαβε τήν άδειαν τοϋ διοικητοϋ 
νά μεεαβή είς Τοβόλσκην διά νά άνταλλάξη 
τά δέρματα τών ζώων, τά όποια είχε κυνηγήση 
τόν χειμώνα, μέ πράγματα χρήσιμα εΐς τήν οι
κίαν του και μέ βιβλία δι’ εαυτόν και διά τήν 
θυγατέρα του.

Κατά τούς περί εξορίας νόμους, δ Μολδόφ 
ώφειλε νά παρουσιασθή αύτοπροσώπως εΐς τό 
γραφεϊον τοϋ διοικητοϋ ευθύς μετά τήν άφιξίν 
του εΐς τήν πόλιν. Ένώ δέ έξετέλει τό καθήκον 
τοϋτο, ό αξιωματικός, οστις έδέχθη αυτόν επ’ 
όνόματι του διοικητοϋ, τόν παρεκάλεσε νά περι- 
μείνη ολίγον, διότι έπεθύμει νά τόν ϊδη αυτο
προσώπως καί νά όμιλήση μετ’ αυτού. Ή παρά- 
κλησις αυτή ήτο τόσον εναντία εΐς τήν έθιμο- 
ταξίαν, ήτις έπεκράτει μεταξύ τοϋ διοικητοϋ καί 
τών εξόριστων, ώστε διήγειρεν εΐς μέγαν βαθμόν 
τήν περιέργειαν και τούς φόβους τοϋ Μολδόφ.

Δέν εΐχε νά περιμενη όμως πολύ, διότι μετ’ 
ολίγον ώδηγήθη εΐς τά Ιδιαίτερα δωμάτια τοϋ 
διοικητοϋ, τά όποια ησαν λαμπρώς διεσκευα- ' 
σμένα, οπού ό διοικητής τόν έδέχθη μέ πολλήν 
φιλοφροσύνην.

« Εΐς τήν κλίνην τούτην, ■— εϊπεν ό διοικητής ) 
αποτεινόμενος εις τόν Μολδόφ,—κοίτεται άσθε-
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καί δεν ήθέλησε νχ τδ άφήση εκτεθειμένου έκεΐ 
διά νά άποθάνη τής πείνης ή νά καταβροχθισθή 
άπό κανένα κροκόδειλον, άλλά παρεκάλεσε τήν 
αδελφήν του, ή όποια έν τω μεταζΰ είχεν έλθει 
εις το μέρος εκείνο νά τής εϋργι μίαν παραμάναν, 
νά το άναθρέψη καί μετά ταϋτα νά της το 
παραδώση.

Ή κόρη έφώναξε τήν μητέρα των καί ή βα
σιλοπούλα τής έδωκε τδ παιδίον καί τήν έπλή- 
ρωσε καλά διά νά τδ άναθρέψη. Όταν δέ έμε- 
γάλωσε, τδ έφερεν είς τήν βασιλοπούλαν καί 

αύτή τδ υιοθέτησε καί τδ ώνόμασε Μωϋσήν, 
δηλαδή 'Τόατόσωσζοτ.

Πόσα έτη έμενε με τήν μητέρα του δ Μωΰ- 
σής δεν γνωρίζομεν άλλ’ εις τδ διάστημα αυτό, 
ή μήτηρ του φαίνεται ότι τον έδίδαξε τον αλη
θή θεόν καί ή ανατροφή αύτη τδνέσωσεν άπο τήν 
εΐδωλολατρείαν τής Αίγυπτου, κα' τον ενίσχυσε 
νά μένη πιστός είς τήν θρησκείαν των πατέρων του.

Ή παρούσα εικών παριστ^: τήν δελφήν τοϋ 
Μωϋσίως φέρουσαν αυτόν είς τήν θ. πατέρα τοϋ 
Φαραώ.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Σύ που κατό6ης ιίς τήν Γην ώς απαλόν παιδίον, 
ναι, ώς εγώ, στά γόνατα καλής μητρος εσταθης, 

όταν δ ύπνος μέ καλεΓ τήν κλίνην μου δεικνύων, 
ω, τότε με τήν χιΓρά σου σπεύδε να μέ φυλάττης.

"Ας σ’ εννοώ πλησίον μου είς πάσαν μου ήμίραν, 
την νύκτα πλησιέστατα, ίμπνέοντά μοι πόθον, 

να εκτελώ περιχαρώς πρωίαν καί έσπέραν 
τάς εντολάς σου, Ίησοϋ, μ* εΰλάβειαν καί φόβον.

Βοήβει, παρηγόρει με, είς συμφοράς και θλίψεις, 
συγχώρει καί έίάλωφε αμαρτημάτων πλήθη.

Κατάπαυε τας φοβέρας τοϋ σννειδότος τύψεις 
κ’ έγκαίνιζτ τό Πνεϋμά σου στά παιδικά μου στήθη.

"Οπου καί αν προσευχηθώ, ενώπιόν μου είσαι 
καί τον μικρόν μου, ’ Ιησού, ύμνον καλώς ακούεις.

Σωτήρ καί Κύριος όμοΟ αγαπητός μου είσαι 
άγιων και πιστών χορδάς άρμονικώς συ κρούεις.

Συ ποϋ κατίβης εις τήν Γήν ώς απαλόν παιδίον 
σύ βάλε εις τά στήθη μου τό Πνεϋμά σου τό θειον. Δ. Λ.

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΥ-

Άρχαΐός τις Κινεζικός μύθος λέγει ότι είς τάς 
ημέρας τοϋ Μεγάλου Γυοϋ, 2,200 έτη π. Χρ. 
άνθρωπός τις καλούμενος Ί-τί κατεσκεύασε κρασί 
καί έδωκεν ολίγον εις τδν Γυοϋ, ή όποιος άφοϋ τδ 
έδσκίμασε, έκήρυξε τήν γεϋσίν του καλήν αλλά
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το εχυσε ν είς την γήν καί διέταξε νά έξωρισθη δ 
Ί-τί, άπαγορεύσας αύστηρώς την κατασκευήν 
κρασιού είς τό μέλλον, μήπως είς τάς έπερχομέ- 
νας γενεάς τό Κράτος χα,θρ διά μέσον τοϋ οίνου. 
Τότε οί ουρανοί έβρεξαν χρυσόν έπί τρεις ηρ-έρας 1 

Τό κρασί είναι σκληρός πέλεκυς, δ δποΐος κα- 
τακόπτει τόν χαρακτήρα. Είναι κακόν νά ίωση 
τις εΐς άλλον ώς καλόν πράγμα, τό δποϊον $ύ- 
ναται νά τόν βλάψη.

— Λεώτεράο τις συγγραφεύς κατατάττει τούς 
άναγινώσκοντας ώς έξης·

1) Είς Σπόγγους, οί δποιοι απορροφούν παν 
ό,τι άναγινώσκουν, καί τό επιστρέφουν σχεδόν 
εΐς την αύτήν κατάστασιν, μόνον ολίγον ακά
θαρτον.

2) Είς Αμμόμετρα, οί δποιοι δέν αποδίδουν 
τίποτε άπό οσα άναγινώσκουν, καί διέρχονται τά 
βιβλία μόνον καί μόνον διά νά άπεράσουν τόν 
καιρόν των.

3) Εΐς όινΜστηρας, οΐ δποιοι κρατούν μό
νον τά κατακαθίσματα εκείνων, τά δποΐα άναγι- 
νώσκουν.

4) Εις ηόικοΐϊς άόάματτας,οί δποιοι είναι σπά
νιοι όσον καί χρήσιμοι. Οί τοιούτοι άναγνώσται 
ου μονον ωφελούνται άπο οσα άναγινώσκουν, 
αλλά βοηθούν καί άλλους νά ωφεληθούν έξ αυτών.

— Ό ευσεβής άνθρωπος κερδίζει άπό όλα όσα 
χάνει !

ΗΑΙΚ.ΙΑΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Κατά τάς εσχάτως γενομένας στατιστικός 
ή ηλικία τον ανθρώπου ηΰξησε κατά τά τελευ
ταία 5ο ετη κατά έπτά έτη.

Οί αρχαίοι άπέδιδον την μακροζωίαν των 
ζώων καί πτηνών έκείνων, οσα έθεώρουν ΐερά, 
εις αυτήν ταύτην τήν ιδιότητά των. Γενικώς 
όμως οί κόρακες καί οί ψιττακοί, καί μεταξύ 
τών ιχθύων τινες είναι πράγματι πολύ μακρόβια.

Υπάρχει σήμερον είς τόν ζωολογικόν κήπον 
τής Φιλαδελφίας είδος τι ψιττακού, ή Κοκ- 
κατή, τής όποιας τήν εικόνα ρετά περιγραφής 
εύρίσκει ό αναγνώστης έν τώ ψυλλω τοϋ Σεπτεμ
βρίου τοϋ 1872, ή οποία εχει ηλικίαν 85 
έτών, καί όμως δέν έχασε τίποτε άπό τήν νεό
τητα καί ζωηρότητά της.

Είς τόν κήπον τοϋ Λονδίνου, τόν ονομα
ζόμενου 'Ρίτζεντ Πάρκ άπέθανε προ μικρού 
έτερος ψιττακός, οστις έζησεν έκεΐ 55 ετη, ή 
δέ πρό τής εισαγωγής αύτοΰ είς τόν κήπον 
ηλικία του ήτο άγνωστος.

"Άλλος ψιττακός άπέθανε πέρυσι εΐς Παρι- 
σίους, ιο3 έτών τήν ηλικίαν.

Etc τήν Γαλλίαν οι κόρακες εΐναι γνωστόν 
ότι έζησαν ύπέρ τά ιοο ετη.

Αί χήνες είναι φυσικά μακρόβιοι, αί περισ
σότερα! αύτών φθάνουσαι μέχρι τοϋ 6ο έτους.

Οί κορυδαλοί ζώσιν ύπέρ τά 25 ετη.
Είδος τι μεταξύ τών ιχθύων καί ή χελώνη 

είναι μακροβιότατα. Είς τήν Γερμανίαν έπιά- 
σθη μία, ήτις εΐχεν ενα δακτύλιον είς τήν κά
τω σιαγόνα, οστις έφερε χρονολογίαν ι6ι81 
ήτοι εζησε 268 ετη, άφ’ ής εποχής είχε τεθή 
ό δακτύλιος εκείνος είς τήν σιαγόνα της! Χε- 
λώναι προσέτι συνελήψθησαν, φέρουσαι έπί τής 
ράχεώς των χρονολογίαν πολύ παλαι ©τέραν.

Τά φυτοφαγα ζώα εΐναι μακροβιότερα τών 
σαρκοφάγων. Είς τήν ’Αγγλίαν άπέθανε πρό 
δύο έτών όνος, τοϋ οποίου ή ηλικία έθεωρεϊτο 
ότι ήτο ιοό έτη !

. Οί ΐπποι ζώσι μέχρι τοΰ 4° έτους. ’Επίσης 
καί οΐ βόες καί αί ήμίονοι φθάνουσι μέχρι τής 
ηλικίας ταύτης, έάν τρέφωνται καλώς καίεχου- 
σι καλήν περιποίησιν.

Ο ΣΚΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΩΠΗΞ- (MWot).

Μία άλώπηξ περιφερομένη ποτέ συνήντησε 
σκύλον, μέ τόν όποιον εΐχε φιλίαν καί τόν 
παρεκάλεσε νά παίξη μέ αύτήν ολίγον τριγύρω 
είς τό λιβάδι.

— Δέν δύναμαι, άπεκρίθη ό σκύλος. Ό κύ
ριός μου μέ άφήκε νά φυλάττω τά πρόβατά 
του ταΰτα καί πρέπει νά τά έπιτηρώ έως ου 
ελθη.

— Πάντοτε φυλάττεις πρόβατα! και τί ώφε- 
λήθης άπό ταΰτα; ’Εκτός τούτου τά πρόβατα, 
ώς γνωρίζεις, δέν φεύγουν. Έπειτα καί νά θέ
λουν να φύγουν εΐναι ή φράκτη καί τά έμπο- 
δίζει. "Οθεν έλα νά διασκεδάσωμεν ολίγον.

— Ό κύριός μου μοί ένεπιστεύθη τό ποί
μνιό ν του, — εΐπεν ό σκύλος, καί εννοώ νά ήμαι 
πιστός. Αύτός μέ περιποιείται καί έγώ πρέπει 
νά φροντίζω διά τά πράγματά του.

— Είσαι δούλος καί τίποτε περισσότερον 1 
εΐπεν ή άλώπηξ* έγώ τουλάχιστον δέν θά ©δού
λευαν κανένα ©πως σύ δουλεύεις τόν κύριόν 
σου, δι’ βλον τόν κόσμον.

— Ήμπορεϊς νά τό θεωρής ανοησίαν τώρα, 
άλλ’ αύτός μέ προμηθεύει τήν τροφήν μου, καί 
τήν κατοικίαν μου, όταν ήναι ψύχος, ένώ σύ τρέ
χεις άπ’ έδώ και άπ’ έκεΐ πειναομένη -καί δίψα-
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σμένη καί τρέμουσα άπό τό ψΰχοί, διά τούτο 
καί έγώ θά τον υπηρετώ ττιστώς.

— Έγω προτιρώ νά ημαι κύριος τοϋ εαυ
τού μου, παρά δούλος άλλου τινάς. Είναι αλη
θές οτι έχω τάς δυσκολίας μου, άλλ* έχω τήν 
έλευθερίαν μου,· ήτις άζίζει πολύ περισσότερον 
άπό 5λα ταΰτα.

— Άκό^η δέν έδοκίμασες τίποτε εΐς τήν 
ζωήν σου, εΐπεν ό σκύλος.

— Αύτά είναι πολύ καλά διά σέ, έγώ όμως 
δέν εχω καιρόν νά ομιλώ περί τούτου, διότι 
πεινώ και πρέπει νά φροντίσω διά τό γεύμα μου. 
Έάν δεν θέλης νά ελθης μαζύ μου θά ύπάγω μόνη 
μου. Σήμερον πρέπει νά γευματίσω μέ άρνίον.

—■ Μέ άρνίον; ήρώτησεν ό σκύλος, καί ποΰ 
θά τό ευριάς;

—Μ ή σε μέλει· αυτό είναι ΐδική μου δουλειά’ 
όλα τά άρνία όσα βόσκουν εΐναι ίδικά μου I εΐπεν 
ή άλώπηί καΐ ετρεζεν είς τό πλησίον δάσος.

— Σέ συμβουλεύω, φίλη μου, νά προσέίης, 
διότι άν πειράίης τά άρνία τού κυρίου μου, θά 
σέ φουσκώσω τήν γούναν σου!

Ό σκύλος, οστις έγνώριζε τήν πονηριάν τής 
φίλης του, άπεφάσισε νά προσεχή, μετ’ ολίγον 
δέ εϊδεν ότι έζαφνίσθησαν τά πρόόατα καί με
ρικά έκύταζαν είς τα όπίσω είς ώρισμένον μέ
ρος τής φράκτης. Ό σκύλος τότε ετρεέε πρός 
τό μέ^ρος εκείνο καί μέ λύπην καί άγανάκτη- 
σιν ευρε τήν κυρά άλωποϋ πίνουοαν τό αίμα 
ενός άρνίον I

— Σέ έπ2ασα τέλος πάντων, παμπόνηρη! 
έφώναίεν ό σκύλος, καί τώρα θά πλήρωσής μέ 
τήν ζωήν σου.

— Καί τί κακόν έκαμα; εΐπεν ή άλώπηέ. 
Ένώ έπήγαινα είς άναζήτησιν τροφής, ηύρα 
τό άρνίον τούτο έδώ κείμενον, έτοιμον νάάπο- 
θάνη καΐ διά νά μή χαθή άδίκως τό αΐμά του, 
άπεφάσισα νά τό πίω!

— Αυτά εΐναι δικαιολογήρατα, τά όποια 
ένας σκύλος καθώς έγώ δέν τα πέρνει. Ταΰτα 
δ'είπών, έρρίφθη κατά τής άλώπεκος καί μετά 
μικράν πάλην τήν κατέόαλε καί τήν έπνιζε.

Μετ’ ολίγον ήλθεν ό κύριος τοΰ σκύλου και 
άφοΰ είδε τό άρνίον καί τήν άλώπεκα νεκράν, 
έχαΐδευοε τόν σκύλον καί τοΰ είπε· Εύγε, πιστέ 
κύων! ’Επειδή είσαι πιστός εις έμέ καί έγώ θά 
φανώ πιστός είς σέ.

Καί τώ οντι όταν ό σκύλος έγήρασε καί δέν 
ήδύνατο νά κάμη τίποτε, ό κύριός του τόν 
περιεποιεΐτο καΐ τόν έτρεφεν έως ου άπέθανε 
φυσικόν θάνατον. Ένώ ή άλώπηί δέν έκέρδησε 
τίποτε μέ τήν έλευθερίαν της.

Ούτω συμβαίνει μέ πολλούς είς τόν κόσμον 
τούτον. Θέλουν νά ήναι ανεξάρτητοι καί άπ’ 
αύτον τόν Θεόν. Θέλουν νά ζοΰν καί νά φέ- 
ρωνται όπως έπιθυμοΰν, εως ού ή ανεξαρτησία 
των φέρη τήν καταστροφήν των.

----------- Tai Ο γ~·---------
Σ. Σ. Τούς έπομ.ένους στίχους άπέστειλεν ό 

άρχαϊος φίλος μας κ. Καζώκος διά τό νέον έτος, 
άλλ’ έφθασαν άργά. "Οθεν τούς δνιμοσιεύομ.εν 
σήμερον.
iJpoc τούς σννδρομητάΐ τήί ’£<ρ. τδν Παίδ.

Συνδρομηταΐ αγαπητοί, 
Συνήθεια επικρατεί

Έν ταύτη μας τη χώρα, 
Νά δίδουν την Πρωτοχρονιά

Γονείς παΐ φίλοι ’στά παιδιά, 
Κ* είς άλλους πλείστους...δώρα.

Συνήθεια πολύ καλή, 
Πτωχά καΐ χήρας ... ωφελεί1, 

Καΐ τέκνα δέ πλουσίων' 
Διότι ταΰτα βοηθοί",

Ki* αυτά νά γίνουν βοηθοί 
Πολλών πτωχών κ,ι’ άθλιων.

«Τών Παίδ. δ’ ή Έφημ.,» 
Γνωρίζουσα, καθώς κ' υμείς,

Τό έθος τοϋτο, φίλοι, 
Συνίλαβε καλόν σκοπόν, 

Εις ένα έκαστον υμών 
«Δώρονι. λαμπρόν νά στείλη.

Ουχΐ μέν δωρον ευτελές, 
Άλλ’ ίζοχον, λυσιτελές, 

Πολλής τιμής κι’ αξίας· 
Ναι, δωρον οχι υλικόν, 

Άλλ* αυλόν καί ηθικόν 
Ύψίστης ώφελείας.

Τά δώρα πάντα τά λοιπά 
Βεβαίως εΐναι ποταπά, 

Μ' αυτό 8ν συγκριίώσιν· 
λυτό μέν απασιν άρχει, 

ΈκεΓνχ ®’ ειν’ ανεπαρκή 
Έάν καΐ ώφελώβι.

Καΐ δωρον μόνον Λογιχόν, 
Άνόξοδότ χα,ϊ ηθ/κον 

’Μπορεί μέν νά σας στείλη· 
Άλλ* όμως δωρον υλικόν, 

*Άς ήναι και άπό ya.lxor! 
Αδυνατεί" ή φίλη.

—
Πλήν κ’ ή καλή ή συμβουλή 

Πλειότερον σας ωφελεί", 
Μικροί καλοί μου φίλοι, 

*Ή δώρα ύλικά καλά, 
"Ας ην* ώραΓα καΐ πολλά, 

Γεμάτο εν ζε/ιπινίι!

Τό δώρον βΟεν τό καλόν, 
Τό ϊξοχον καΐ αγλαόν, 

■Ό σήμερον σας στέλλει, 
'Ωραία εΐναι συμβουλή, 

"Η μάλλον θεία εντολή, 
•Η ν* άναπτύξη μέλλει.

Ίδου, αυτή ή συμβουλή 
Ειν’ ή 'ΤΆ-ιστη ΈντοΛη,

Ή ένθεος ΑΓΑΠΗ- 
Αγάπη μέν πρός τόν θεόν, 

Πρός τόν πλησίον δέ ήμών, 
Καΐ τόν εχθρόν αγάπη.

Καθώς τό π.ίήρω/ια αΰτη, 
Καΐ ή ουσία ειν’ αΰτη

Τοϋ Νόμον—ή αγάπη. 
Αγάπη νόμος φυσικός, 

Αγάπη νόμος θεϊκός, 
Καΐ 0 θεός ΑΓΑΠΗ.

"Αν ή αγάπη δέ αυτή 
Έν τη ψυ^φ υμών κράτη, 

"Αν ταύτην έκπληροίτε, 
Θά ήσθε πάντα ευτυχείς

Κ* έν ουρανώ κ’ έπΐ τής γης, 
Καΐ θα ευημερήτε.

Ναι,προσφιλείς συνδρομηταΐ 
Του Νόμου καΐ αχροαται

Κ’ εχτεΛεσται να ησθε, 
"Οπως καΐ ύπό του Χρίστου 

Κ’ύπό παντός άνδρός χρης-ου 
Τιμςίσθε κ* εΰλογήσθε.

Λοιπόν ώς δωρον ποθητον 
Τοΰ νέον έτους κ’ εκλεκτόν, 

ΒουΛην θεοϋ σας φέρει 
«Τών Παίδων ή Έφημερίς.ν

Αυτήν δεχθήτε έκ ψυχής, 
Ή φίλη σας νά χαίρη.

Αύτήν τηρείτε ποθητοί, 
Φανήτε είς αυτήν πιστοί

Διά παντός του βίου, 
Νά γείνητε υίο'ι Θεού,

Κι’ άξιοι, χάριτι Χρίστου, 
Ζωής τής αιωνίου.

Αμήν ! ας κράζη 0 καθείς, 
Αμήν! φωνεΓτε κα'ι υμείς.

Ναι, καΐ τό νέον ϊτος 
Καλόν καΐ εΰδαιμον *ς υμάς, 

Αΐσιον δ’ είς πολλάς ψυχάς 
Νά ήναι καΐ εφέτος.

Αύτά ίκ μέσης τής ψνχής 
Ή φίλη σας ή νουνεχής 

Σας εύχεται, ω φίλοι! 
Νυν δι’ ένός ύμίν γνωστού,

Αρχαίου φίλου σας πιστοΰ 
Καΐ μέ άγνά τά χείλη. Γ. Κ,
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ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ STATISTICAL

— Αί 'Ηνωμένας Πολιτεΐαι της ’Αμερικής κατέχουσι τήν 
πρωτην θΐσιν είς τήν κλίμακα της παραγωγής τών σιτηρών, 
ή αξία των όποιων τώ (886 ανέβη τις πέντε χαΐ ήμισυ διλι- 
ούνια φράγκα! Μετά τάς Ήνωμ. Πολιτείας έρχεται ή ‘Ρω
σία, ήτις παρήγαγε σίτον αξίας 5,000,000,000 φρ. Τρίτη ή 
Γερμανία (3,500,000,000 φρ.)—Τετάρτη ή Αυστροουγγαρία 
(3,000,000,000 φρ.),

Εΐς τήν παραγωγήν τών οπωρών ή Γερμανία κατέχει τήν 
πρωτην θέσιν, αί δέ Ήνωμ. Πολιτεΐαι την δευτέραν.

Είς τήν παραγωγήν τοΰ βάμβακος αί Ήνωμ, Πολιτεΐαι 
παράγουσι τρεις φοράς περισσότερον παρ' 8,τι αί ’Ινδίαι καί 
ή Αίγυπτος ίμοϋ,

Είς τήν κτηνοτροφίαν αί Ήνωμ. Πβλιτειαι πάλιν κατέ- 
χουσι την πρώτην θέσιν. Ή αξία τών πωλουμένων κτηνών 
της αναβαίνει εΐς 5 */, δισεκατομμύρια φρ. ένφ τής Γερμα
νίας, τής Κούβας, τής Αυστροουγγαρίας κα'ι τής 'Ρωσίας δλων 
όμοϋ δέν φθάνουσι τόν αριθμόν τούτον.

Εΐς δέρματα καί λίπη αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι κατέχουσι 
τήν πρώτην θέσιν, ή 'Ρωσία τήν δευτέραν, ή Γαλλία τήν 
τρίτην, ή Γερμανία τήν τετάριην καί ή Αυστροουγγαρία τήν 
πίμπτην.

Εις τό μαλλίον, πάλιν αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι ύπερτεροΰσιν 
ολας τας άλλας χωράς. Μετ’ αυτάς έρχεται ή Αυστραλία, 
κατόπιν ή Αργεντινή Δημοκρατία, έπειτα ή 'Ρωσία, μετ’ 
αύτήν ή Αυστροουγγαρία, κατόπιν ή Γαλλία και τελευταία 
ή Γερμανία.

Εις τά πνευματώδη ποτά ή 'Ισπανία έρχεται πρώτη, ή 
Γερμανία δευτίρα, ή 'Ρωσία τρίτη, αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι 
τετάρτη, ή Γαλλία πέμπτη καϊ ή ’Ιταλία έκτη.

Εις τήν παραγωγήν καπνού καί τήν κατασκευήν σιγάρων 
ή Γαλλία έρχεται πρώτη, ή Τουρκία δευτέρα κα'ι αί Ήνωμ. 
ΙΙολειτείαι τρίτη.

Εΐς έλαια, ή ’Ιταλία κατέχει τήν πρωτην θέσιν, ή 'Ρωσία 
τήν βευτέραν καϊ αί Ήνωμ. Πολιτείαι τήν τρίτην.

Είς πολύτιμα μέταλλα, ή 'Ρωσία έρχεται πρώτη, αί Ήν. 
ΙΙολειτείαι δευτέρα κα’ι ή Αυστραλία τρίτη.

Εις τήν παραγωγήν αργύρου αί Ήνωμ. Πολιτείαι έρχονται 
πρώται, τό Μεξικδν δεύτερον καϊ ή ’Ρωσία τρίτη,

Ή Γερμανία έρχεται πρώτη εΐς τήν παραγωγήν μολύβδου.
Εΐς τόν σίδηρον ή 'Ρωσία έρχεται πρώτη, ή Μεγάλη Βρε

τανία δευτέρα καϊ αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι τρίτη.
Εΐς χαλκόν ή Γερμανία έρχεται πρώτη—έπειτα ή Μεγάλη 

Βρετανία καΐ μετ'αυτήν ή Αυστραλία.
— Εύσπλαγχνα έντομα. Ή Γραφή κατέστησε τούς 

μύρμηκας περίφημους διά τήν εργατικότητα καί τό προορα
τικόν αυτών, οί δέ νεότεροι φυσιοδίφαι εύρίσκουσιν αυτούς 
αξίους πολλής καϊ βαθείας σπουδής. Τά έντομα ταΰτα όχι 
μόνον είναι θαυμασίως νοητικά, άλλά δεικνύουσι καϊ ζωηρόν 
ενδιαφέρον διά τδ άμοιβαΐον συμφέρον, δπως φαίνεται εκ τών 
ακολούθων ανεκδότων.

ν Μίαν ήμέραν.— γράφει δ κ. Βέλτος, ενω παρετήρουν 
μικρόν τινα συνοδείαν μυρμήκων, έθεσα μικρόν λιθάριον έπά
νω εΐς ένα έξ αύτών διά νά τδν συλλάβω. Ό κατόπιν του 
όμως ερχόμενος, ευθύς άφοΰ ανεκάλυψε τήν θέσιν τοΰ συν
τρόφου του, έστρεψε πρδς τά όπίσω ερεθισμένος, κατά τά 
φαινόμενα, διά νά δώσή τήν περϊ τούτου είοησιν εΐς τούς 
άλλους, Είς ολίγας δέ στιγμάς ολοι έτρεξαν πρδς απελευθέ
ρωσήν αυΐοϋ, τινές προσπαθοϋντες νά μετακινήσωσι το λιθά- 
ριον, άλλοι σύροντες τδν σύντροφόν των διά τών ποδών, διά 
δέ τών ηνωμένων προσπαθειών αυτών κατόρθωσαν νά τδν 
ξεπλακώσουν!

«Μετά τοΰτο έσκέπασα ένα άλλον έξ αύτών μέ πηλόν, 
αφήσας ελεύθερα μόνον τά κεράτιά του, μετ’ ολίγον δέ άνε- 
καλύφθη ΰπδ τών συντρόφων του, ουτοι δέ αμέσως ήρχισαν 
άπομαχρύνοντες τδν χηλόν, έως ού τδν μετεκίνησαν ολον καϊ 
ούτως απελευθέρωσαν αυτόν.

«"Αλλοτε ΐδών ολίγους μύρμηκας βιερχομένους από ένα 
τοίχον, εκάλυψα ένα τούτων διά πηλού, άφήσας μόνον τήν 
κεφαλήν ελευθέραν, Ευθύς δ* άφοΰ εΐδοποιήθησαν οί άλλοι 
περί τούτου, έτρεξαν καϊ έφερον καϊ άλλους καΐ διά τών 
ήνωμένων προσπαθειών κατόρθωσαν να τδν ελευθερώσουν, ή 
δε δραστηριότης καϊ ό ζήΐος μέ τά όποια ειργάζοντο δέν ήδύ- 
ναντο να ηναι μεγαλείτερα, έάν ήσαν άνθρωποι.β

— Ή κατ' Ιδίαν προσευχή είναι ό οχετός, διά τοΰ 
οποίου ό Κύριος εύσπλάγχνως ευαρεστείται νά έπιδαψιλεύη 
πνευματικός ευλογίας εΐς τήν ψυχήν 1 Αύτός γνωρίζει 6λας 
τάς άνάγκας μας και χωρίς νά ζητήσωμεν παρ’ αύτοϋ, δύνα
ται να αναπλτ.ρωση αυτάς πληρέστατα καϊ εΐς τδν κατάλ
ληλον καιρόν. Άλλ’ όμως αρέσκεται νά βλέπνι τα τέκνα του 
ερχόμενα πρδς αυτόν και ζητοϋντα παρ’ αυτου ταΰτα, εμπι
στευόμενοι εΐς τάς μεγάλας καϊ πολυτίμους υποσχέσεις του.

— Πρόοδος εΐς τάς τέχναφ «αΐ τήν βιομηχανίαν. 
Τδ μέγιστον τηλεσκόπιου ix τώ κόσμφ κατεσκευάσθη εσχά
τως έν τή πόλει Κλήβαλανδ τής Πολιτείας Όχίο τής ’Αμε
ρικής, καϊ εστάλη έκεΐθεν εΐς τδ δρος Χάμιλτον τής Καλιφορ- 
νίας, Βπου θά τοποθετηθή εΐς τδ ’Αστεροσκοπείου Λήκ.

Ό στύλος, έπϊ τοΰ δποίου θά στηρίζεται δ σωλήν τοϋ 
τηλεσκοπίου, είναι έκ χυτοΰ σιδήρου 17 ποδ. παχύς εΐς τήν 
βάσιν, 4 ΐ’ς τήν κορυφήν, ζυγίζει 18 τόνους, ήτοι 14,400 
οκάδες! Ό δέ οωλήν είναι ίκ χάλυβδος 56 ποδ. τδ μήκος κα{ 
4 ποδ. διαμέτρου εΐς τδ κέντρον, ζυγίζει δέ περισσότερον 
τών 3,200 όκαδ. Αί ύαλοι έχουσι διάμετρον 36 δακτύλων. Τό 
βάρος του τηλεσκοπίου μετά τών εξαρτημάτων αύτοϋ ανέρ
χεται εΐς 35 τόνους ! I

— Χυμβουλή πρ<>ς τα. παιδία. ’Αρχίσατε ενωρίς νά 
καταρτίζετε ΐδικήν σας βιβλιοθήκην, έστω καΐ μέ έν μόνον 
βιβλίον κατ’ άρχάς, άλλα πάντοτε εκλέγετε τά κάλλιστα βι
βλία. Έαν δέ έξακολουθήτε τοΰτο κατ’ ίτος, ίταν γίνετε 
άνδρες θά έχετε άξιόλογον βιβλιοθήκην.

— 'll αϊγατροφία τής Ευρώπης. Άναλογοΰσιν έν 
'Ρωσία, Σουηδία καΐ Ουγγαρία 2 αΐγες έπϊ 100 κατοίκων, 
έι Γαλλία, Βαυαρία, Βυρτεμβέργη καΐ 'Ολλανδία ανα 4 αί
γες επι 100 κατοίκων, έν Αυστρία καϊ Βελγίω 5, έν Πρωσ- 
σία 6, έν ’Ιταλία 7, έν Ελβετία 14, έν Νορβηγίςι 18, έν 
'Ισπανία S3 καϊ έν Έλλάδι 119* αίγες έπϊ 100 κατοίκων! 
Εί αληθής ό αριθμός ουτος, ημείς ’παριστάμεθα ώς «κατσι- 
κοβασίλειον! ν

— Σερβία. Κατά την δημόσιε υθεΓσαν επίσημον στατιστι
κήν τής κυβερνήσεως, τδ βασιλείαν τής Σερβίας περιέχει 645 
πολιτικός κοινότητας, 3,165 χωρία καΐ 69 πόλεις. Εκκλη
σία! δέ ύπάρχουσι 542 καί οΐκίαι 298,857, τών όποίων 774 
άνήκουσιν εΐς τό δημόσιον, 205 εΐς τούς νομούς καϊ τάς επαρ
χίας καϊ 1,078 εΐσϊν ιδιοκτησία τών κοινοτήτων. 'Ο καθο
λικός πληθυσμός τοϋ βασιλείου ανέρχεται εΐς 1,937,172 ψυ- 
χάς. Φορολογουμένους αριθμέ? ή Σερβία 454,034. Ό αριθ
μός τών υπαλλήλων ανέρχεται είς 2,303, τών κληρικών ιερέων 
εΐς 976, τών μοναχών έν τοΐς μοναστηρΐοις είς 94 μόνον (κα- 
λογραΐαι έν Σερβία δέν νπάρχουσιν). *0 τών δημοτικών σχο
λείων αριθμός συμποσοΰται εΐς 841, τών όποίων 110 παρθε
ναγωγεία. Έν πασι τοΐς σχολεΐοις διδάσκουσιν 865 διδά
σκαλοι καΐ 408 διβασκάλισσαι. *0 αριθμός τών μέν μαθητών 
ανέρχεται εΐς 47,800, τών δέ μαθητριών εΐς 8,155. 'Ο όλι- 
κδς αριθμός τών εργαστηρίων αναβαίνει είς 13,534, ό τών 
ξενοδοχείων καΐ καφενείων εΐς 2,738. Λουτρά δέ ιαματικά 
ύπάρχουσι καθ’ 8λην τήν Σερβίαν 25. Κατά δέ τήν ποινολο- 
γικήν στατιστικήν εισήχθησαν εΐς δίκην 4,071, τών όποίων 
1,374 μέν ένεκα διαφόρων εγκλημάτων καί κακουργημάτων, 
2,696 δέ ένεκα πλημμελημάτων καϊ αδικημάτων.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

4) Ποιος είναι δ Πλησίον μας;
2) Διά ποιας παραβολής διδαβχόμεθα περί τούτου;
3) ΠοΓον είναι τδ κύριον καθήκον του ανθρώπου TtpO; τδν

[τΕληβίον του


