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3<υνδρ. έτιησ. έν Έλλί^ Αρ· 1·| λιεγθγνεις, 
» » » Έξωτερικώ φρ. | ^'r Μφ Στ ad ίου άριβ. 39.

Εβς ούΐιένα, πλήν των ταχτικών 

ανταποκριτών, στέλλεται ή «Έφημτρίς 
τών Παίδων» άνευ προπληρωμής.

ΦΡΑΓΚΟΣΪΚΗ, (ΚΑΚΤΟΣ).

Ή οικογένεια τών ψραγκοσυκεών 
■περιέχει φυτά, τά δποία είναι αυτό
χθονο τών τροπικών κλιμάτων τής 
’Αμερικής.

Τά είδη, τά δποία άποτελοΰν τήν 
.οικογένειαν ταύτην ύπερβαίνουν τά 
'60, εΐναι δέ πολύ περίεργα διά τήν 
• ποικιλίαν τού σχήματος τών ψύλλων 
ΐ τά δποία ποικίλλουν άπδ του πτυα- 
ί ριοειδοΟς μέχρι τοΰ όφεοειδοΰε καί 
■διά τήν ποικιλίαν τοΰ σχήματος καί 
τοΰ χρωματισμού τών άνθέων

'Ο καρπδς προσέτι είδών τινων 
τής ψραγκοσυκέας εΐναι πολύ χρήσι- 

' μος εΐς ανθρώπους καί ζώα εΐς διά—
■ Φορά μέρη τού κόσμον Τά τε- 
ί λευταϊα ταΰτα είδη είσήχθησαν κατ' 
■άρχάσ εΐς τήν 'Ισπανίαν ύπδ τών 
Ισπανών μετά τήν κατάκτησιν τοΰ 
Μεέικοΰ καί τών Δυτικών ’Ινδιών, 
έκ δέ τής ’Ισπανίας διεδόθησαν τα
χέως διά τών πτηνών καΐ τών αν
θρώπων είς δλην τήν μεσημβρινήν Ευρώπην, _ 
Βόρειον ’Αφρικήν τήν Μικράν Ασίαν, τήν Αρα
βίαν καί έν γένει τήν Νότιον 'Ασίαν.

ί Οί βράχοι τής Μεσημβρινής ’Ιταλίας καί Ελλάδος 
■είναι κεκαλυμμένοι άπδ τά πολτώδη ταΰτα φυτά, τά 
j όποια κατά τον ’Ιούλιον, Αύγουστον καί άκόμη τδν 
ί Σεπτέμβριον παρέχουν τροφήν εύπεπτον, θρεπτικήν
■ καί εύχυμου εΐς άνθρώπους καί ζώα, ιδίως βόας καί 
ί χοίρους.
ι Τινά τών φυτών τούτων διά τδ σχήμα καίτδώραΐον 

a' α τών άνθέων των εΐναι περιζήτητα- καί διά τούτο 
εργοΰνται εΐς θερμά καΐ ύγρά οικήματα, διότι 

' αγαπούν πολύ τήν θερμότητα καΐ τήν ύγρασίαν.
Ή προκειμένη εΐκών παριστάνει τδ άνθος καΐ τά 

βουβού κια ένδς τών ώραίων τούτων ειδών.

οι r nor Είοι σπλήνες 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΜΕ ΓΑΛΟ ΠΟΛΕ I Σ.

Φραγκόσυκά

Αί καθ’ ίκάστην αΰζάνουσαι άνάγκαι 
τοΰ νεωτίρου πολιτισμού δύνανται νά 
γνωρισΐοϋν in της ΐκτάσιως καί της 
ποικιλίας τών συστημάτων τών υπογείων 
σωλήνων, τούς όποιους μεταχειρίζονται 
είς τάς μεγ αλοπόλε ις. Τοιοΰτοι δέ εΐναι 
ίν χρήσει·

σωλήνες πρδς μεταφοράν καί διάνο* 
μην φωταερίου.

σωλήνες πρός μεταφοράν καΐ διανο
μήν φωτός έκ πετρελαίου.

σωλήνες πρός μεταφοράν καί δια
νομήν ποσίμου ΰβατος καί βερμοϋ 
υδατος.

σωλήνες πρός μεταφοράν βαλασσίου 
υδατος δια κατάβρεγμα τών όδών 
καί διά βέρμανσιν.

σωλήνες δεχόμενοι καί μεταφίροντες 
υδατα πρόςάποξήρανσιν τοΰ εδάφους, 
σωλήνες διοχετεΰοντες θερμόν ΰδωρ 
πρός θέρμασιν καΐ παραγωγήν δυ· 
νάμεως.
σωλήνες διοχετεΰοντες ψυχρόν ύδωρ 
διά μεγάλης πιέσεως δια λουτρόν.. '_ 1_ ... _.*ι. Λί..._. .

1)

21

3)

4)

5)

6)

7)

τήν I 8) σωλήνες διοχετεύοντας ατμόν διά πιέσεως πρός θέρμαν- 
σιν ή παραγωγήν ίυνάμεως.

») σωλήνες διοχετεΰοντες πεπιεσμένου αέρα διά δΰναμιν ή 
πρός αερισμόν.

σωλήνες πρός χορήγησιν δυνάμεως 6ιά κένωσιν καΐ κα
θαρισμόν αποπάτων.

σωλήνες πρός μεταφοράν ίπιστολών καΐ δεμάτων διά πε
πιεσμένου άέρος.

σωλήνες πρός κανονισμόν ωρολογίων διά πεπιεσμένου αέρας, 
σωλήνες πρός μεταφοράν μεταλλικών ΰδάτων.

14} σωλήνες διά ηλεκτρικά σύρματα, διά ηλεκτρικός λυχνίας, 
Ειά ηλεκτρικός άμάξας, τηλέφωνα καΐ τηλεγράφους.

ΐ 5) σωλήνες διά τά σχοινιά τά σΰροντα μηχανάς, διά τά ά- 
μάξια τοΰ σιδηροδρόμου κτλ.

— Αί καπνοδόχοι του Λονδίνου άποφέρουν έτησίως 50 χ>· 
λιάϊας τόννων άσίόλης, ή δποία πωλείται όιά κόπρισμα άντΐ 
ένός έκατομμυρίου φράγκων.

10)

it)

12}
13)
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Η ΧΑΪΔΗ.

Κατ' έπιττψηκ έκ τον Κίρ^ια/Ίκον.
(“18ε προηγούμενο·; φύλλον).

Ό κ. Σήσμαν έχαιρέτησε τον Σεβαστιανόν 
κατεσπευσμένως, καΐ διηυθύνθη κατ’ εΰθεϊαν εις 
τό δωμάτιόν της θυγατρός του, οπού ή φιλό
στοργος καΐ θερμή υποδοχή τής μικράς Κλάρας 
τόν έκαμε νά λησμονήσω τήν λύπην, ή δε δια- 
βεβαίωσις αυτής, οτι ήτο εντελώς υγιής, άφήρεσε 
άπό τήν καρδίαν του τούς φόβους, τούς όποιους 
ή επιστολή τής κ. Αουκίας τφ εΐχε προξενήσει.

«Καΐ πώς πηγαίνει ή ύπόθεσις του φαντάσμα
τος, κυρία Λουκία; είπε μειδιών πρός τήν εΐσελ- 
θοΰσαν Οίκονόμον.

«Πιστευσόν με. κ. Σήσμαν, δτι τό πράγμα 
δέν είναι καβόλου γελοΐον. Αΰριον τό πρωί σας 
βεβαιώ, οτι δέν θά γελάσητε, οΰτε θά άστειευ- 
θήτε, διότι θά ϊδητε μέ τούς ίδικούς σας οφθαλ
μούς καΐ θά ομολογήσετε, δτι κάτι τι τρομερόν 
ελαβε χώραν άλλοτε εΐς τήν οικίαν ταύτην, τό 
όποιον μέχρι τοΰδε έμεινε κεκρυμμένον,

— Τοιαΰτα πράγματα κατά τοϋ χαρακτή- 
ρος τών σεβαστών προγόνων μου παρακαλώ, κ. 
Λουκία ποτέ άλλοτε νά μην έκστομίσης. Τώρα 
δέ κάλεσε άμέσως τόν Σεβαστιανόν διά νά τοϋ 
δμιλήσω.

Ό Σεβαστιανός παρουσιάσθη άμέσως, άλλ’ ο
λίγον ταραγμένος.

— Πε μου, Σεβαστιανέ, είπεν ό κ. Σ., διατά- 
ξας αύτον νά πλησιάση, δέν νομίζεις ότι εις 
τήν ύπόθεσιν ταύτην υπάρχει κάποιον παιγνί- 
δ.Ον, διά νά φοβίσγι τήν κ. Λουκίαν ;

— Όχι, όχι, έφώναξεν ό Σεβαστιανός- Τοι- 
αύτην ιδέαν δέν πρέπει νά έχετε, κύριε, διότι 
σάς διαβεβαιώ, δτι καΐ εγώ αυτός δέν αισθάνομαι 
τον εαυτόν μου ασφαλή εις τήν οικίαν ταύτην, 
άφ’ δ,τι εϊδον χθές τήν νύκτα.

•—Άλλ’άνδρες καθώς σύ καΐ ό’Ιωάννης, έπρε
πε νά έντρέπεσθε φοβούμενοι πράγματα ανύπαρ
κτα 1 τρέμοντες καΐ κρυπτόμενοι άπό τήν παρου
σίαν ενός φαντάσματος! Αΰριον θά σάς δείξω 
δτι και οι δύο σας είσθε μ ωμοί άνθρωποι !

Έπί τοΰ παρόντος πήγαινε εΐς τοϋ φίλου μου 
ΐατροΰ κ. Γλάσσων καΐ είπέ του, οτι τόν παρα
καλώ νά ελθη εδώ νά μέ ιδ'ρ ανυπερθέτως σή
μερον τό εσπέρας, εΐς τάς 9 ώρας, διότι ήλθον 
άπό τό Παρίσι επίτηδες διά νά τόν συμβουλευ- 
θώ. Είπέ του δέ δτι τόσον κακή είναι ή ασθέ
νεια μου, ώστε θά ήναι ήναγκασμενος νά άγρυ- 
πνήση μαζύ μου ολην τήν νύκτα καί άς κάμιρ 
τάς αναγκαίας πρός τοΰτο προετοιμασίας.

— Είς τάς διαταγάς σας, κύριε,, βεβαιωθήτε ; 
δέ δτι θά διακοινώσω-αυτολεξεί τάς παραγγε-! 
λίας εις τόν ’ιατρόν, είπεν ό Σεβαστιανός, χαιρε-' 
τήσας τόν κύριόν του καΐ έξήλθε τοΰ δωματίου. ·

’Ακριβώς κατά τήν εννάτην, δτε τά δύο κο-) 
ράσια μετά τής κ. Λουκιας ύπήγον νά κοιμη-; 
θοΰν, ό ιατρός Γλάσσων έφάνη εΐς την θόραν τοϋ 
δωματίου τοΰ κ. Σήσμαν, πολύ κατά τό φαινό-: 
μενον τεταραγμένος. ’

— Άλλά, φίλε μου, έξεφώνησε πριν κάν τόν ) 
χαιρετήση, ή δψις σου δεικνύει δτι δέν έχεις ά- ! 
νάγκην φύλακος! Τί τρέχει λοιπόν; I

— Έχε όλίγην υπομονήν. Ό άσθενής διά τόν ί 
δποΐον σύ καΐ έγώ θά άγρυπνήσωμεν, θά φαίνε-1 
ται πολύ άσχημα, δταν τόν συλλάβωμεν. [

— Τί λέγεις; Άσθενής εις τήν οικίαν ; καΐ | 
άσθενής, τόν όποιον πρέπει νά συλλάβωμεν;: 
εφώνησεν ό ιατρός. |

— Κάτι τι χειρότερον! πολύ χειρότερον είπεν 
ό κ. Σήσμαν. Φάντασμα εντός τής οΐκίας !

Ό ιατρός ήρχισε νά γελφ.
— Ωραία δουλειά ! έφώνησεν ό κ. Σήσμαν ) 

Έγώ σάς λέγω δτι εντός τής οικίας μου περιφέ-; 
ρεται εν φάντασμα, καΐ σεις γελάτε I Ή κυρία 
Λουκία δμως καΐ δ Σεβαστιανός και ό ’Ιωάννης : 
δέν αστειεύονται. Ή κ. Λ. μάλιστα είναι πε-1 
πεισμένη, δτι έντός τής οΐκίας ταύτης έχει ί 
πραχθή στυγερόν έγκλημα, καΐ δτι κάποιος απο , 
τούς προγόνους μου περιφέρεται εδώ διά νά έξι-: 
λεώση τό έγκλημα τοΰτο,

— Καΐ πώς έσχετίσθη μέ αυτόν, ηρώτησε; 
γελών ό ιατρός. ί

Ό κ, Σήσμαν διηγήθη τότε εΐς τον ιατρόν τά ■ 
διατρεξαντα, διεκοίνωσε δέ εΐς αύτον καΐ τάς 
ύποψίας του, προσθέσας οτι είχε λάβει ολας τάς: 
αναγκαίας προφυλάξεις διά πάσαν ένδεχομένην· 
άνακάλυψιν.

— Έχω, —είπε, γεμίσει δύο περίστροφα καΐ 
εις ή δύο πυροβολισμοί εΐς τόν άέρα δέν θά βλά· 
ψουν κανένα, έάν δέν ήναι τίποτε, θά χρησι
μεύσουν δμως πολύ, έάν δ παιγνίδια τΰρας ηναι 
κλέπτης.

Ή συνομιλία αΰτη διήρκεσε μέχρι τοΰ μεσο
νυκτίου.

— Ώς φαίνεται απόψε τό φάντασμα έμαθεν 
δτι τό παραφυλάττομεν, είπεν δ ιατρός, καί 
διά τοΰτο, άν καΐ ήναι μεσάνυκτα δέν έφάνη! I 
οΰτε θά φανή φοβούμαι ! I

— Άπατάσαι, είπεν δ κ. Σήσμαν. Τό φάν
τασμα παρουσιάζεται κατά τήν 1 μετά τό με
σονύκτιον.

Ένφ δ’ έξηκολούθουν συνομιλοΰντες, ό Ιατρός
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ύψωσε τήν χεϊρά του και είπε, Μοι φαίνεται δτι 
ακούω έλαφρόν κρότον.» Οΐ δύο κύριοι τότε έ
παυσαν αμέσως την δμιλίαν, και ήρχισαν νά 
άκροάζωνται. Ήκουσαν δέ καθαρά ότι ό μοχλός 
τής θύρας έσύρθη και ή θύρα ήνοιξε.

— Δεν φοβείσαι, πιστεύω; είπεν δ ιατρός.
— Όχι, τό φρονιμώτερον είναι νά ήναι

τις προσεκτικός καΐ προφυλαχτικός. Λαβόντες δέ 
διά τής μιάς χειρός εν τών περιστρόφων και διά 
τής άλλης κηρίον άνημμενον (προχώρησαν Ας τον 
διάδρομον τόν φέροντα εΐς τήν έξω θύραν, έκεΐ 
tfi εις τό κατώφλιον είδον Μυκην μορφήν ΐστα- 
μένην καΐ ακίνητον ώς άγαλμα.

— Ποιος είναι έκεΐ; έφώναξεν δ κ. Σήσμαν.
— Εις τήν φωνήν ταύτην, ή λευκή μορφή ΐ- 

στράφη πρός τούς δύο κυρίους καΐ ΐξέφερε βαθεΐαν 
κραυγήν. ΤΗτο ή μικρά Χαΐδη ανυπόδητος μέ 
τό νυκτικόν της ύποκώμισον, άτενίζουσα έκστα- 
τικώς τον κ. Σήσμαν καΐ τον φίλον του ιατρόν !

— Μοι φαίνεται, ότι είναι ή μικρά νεροκού- 
βαλήτριά σου—είπεν δ ιατρός γελών.

(Ακολουθεί*.)

Η ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ.
Πρό τινων έτών, πτωχή τις χήρα έκάθητο 

μίαν εσπέραν τοϋ θέρους πλησίον τοϋ παραθύρου 
τής καλόβης της- πλησίον της ΐστατο δ μικρός 
υιός της, τό μόνον τέκνον της, άκουμβών έπί τής 
καθέκλας της, Ή γυνή ήγάπα τήν καλύβην της 
δπου είχε διέλθη πολλά ετη τής ζωής της, καΐ 
τήν δποίαν είχεν αγοράσει δ σύζυγός της, οστις 
πρό ολίγων μηνών είχεν άποθάνει. Οΰτος είχε 
φντεύσει πέριξ της όπωροφόρα δένδρα, τά δποϊα 
ησαν ζωηρότατα καΐ ΰπέσχοντο αφθονίαν εκλε
κτών καρπών. Ή χήρα εκάθητο τεθλιμμένη, διότι 
έβλεπεν οτι ήτο ή τελευταία εσπέρα τήν δποίαν 
μετά τοΰ τέκνου της διήρχετο εΐς τήν αγαπη
τήν καλυβην και διότι δ οικοδεσπότης, παρά τοϋ 
δποίου τήν ειχον αγοράσει, είχεν άποθάνει, δ δέ 
υιός αύτοΰ εύρεν εΐς τά βιβλία τοϋ πατρός του, 
δτι δ άνήρ τής χήρας έχρεώστει είς αυτόν 500 
τάλληρα, άντί τών δποίων κατέσχεσε τήν καλύ
βην καί τούς έδίωκεν έκειθεν. Ή χήρα είπεν εΐς 
αυτόν οτι δ άνήρ της είχε πληρώσει τό χρέος τοΰτο 
εΐς τον πατέρα του, έκτος μόνον 50 τάλληρα, τά 
δποΐα άκόμη ώφειλεν. Ούτος τότε τής έζήτησε 
νά παρουσίαση τάς αποδείξεις τής πληρωμής, 
άλλ’ ή χήρα δεν ήδυνήθη νά εύ’ρη τό βιβλίον 
τοΰ συζύγου της, δπου αΰται ύπήρχον, αν καΐ τό 
έζήτησεν εΐς πάσαν γωνίαν τής καλόβης· οθεν 
τήν επομένην πρωίαν έπρεπε νά άπέλθουν τής 
καλόβης, χωρίς νά ε’χουν ποϋ νά κα τα φύγουν.

Ή χήρα ήτο εύσεβής γυνή, καί δ υιός της, άν 
και πολύ μικρός, ήτο πιστός εΐς τόν Χριστόν, 
και ήξευρε τήν ωφέλειαν τής προσευχής· δθρν 
είπεν εΐς τήν μητέρα του' σδέν νομίζεις δτι άν 
προσευχηθώμεν είς τόν Ίησοϋν Χριστόν εν τή θλί
ψει μας, αύτος θά μάς βοηθήση; Μάλιστα τέκνον 
μου· καΐ άμέσως έγονυπετησαν, καΐ τό παιδίον 
προσηυχήθη έν κατανύξει μίαν μικράν προσευ
χήν, καΐ έζήτησε παρά τοϋ Ίησοϋ Χρίστου νά 
τούς βοηθήση καΐ νά μή άφήση νά διωχθοϋν έκ 
τής καλόβης των, ή τουλάχιστον νά τούς δείξη 
ποϋ νά καταφύγουν.

Όταν τό παιδίον έσηκώθη άπό τήν προσευ
χήν, τό πρώτον πράγμα τό δποΐον είδεν ήτο μία 
μεγάλη Ακρίδα, ήτις ίμβήκεν άπό τό παρά
θυρου' (προσπάθησε λοιπόν νά τήν πιάση, άλλά 
τόν διέφυγε πηδώσα άπό τόπου εΐς τόπον’ έπΐ 
τέλους επεσεν έπΐ τοϋ πατώματος καί έτρύ- 
πωσεν υποκάτω ένος κιβωτίου το δποΐον ήτο 
πλησίον τοϋ τοίχου· τότε παρεκάλεσε τήν μη
τέρα του νά παραμερίση ολίγον αύτό άπό τον 
τόϊχον. Ένφ δέ αυτή μετετόπιζε τό κιβώτιον, 
ήκουσε νά πέση τι έπΐ τοΰ πατώματος, ήπλωσε 
λοιπόν τήν χεϊρά της διά νά λάβη τό πράγμα 
το δποΐον έπεσε, καΐ τί νομίζετε οτι ήτΟ τοΰτο ; 
ητο τό άπολεσθέν βιβλίον· άμέσως τό ήνοιξε 
και εΰρε σημείωσιν, δτι τό χρέος τών 500 ταλ. 
ήτο έξωφλημένον παρευθύς έτρεξεν εΐς τόν άν
θρωπον, οστις είχε διατάξει νά κενωθή ή καλύβη 
καΐ νά πωληθή, καΐ έπέδειξε τάς αποδείξεις. Ότε 
δέ αύτος έμαθε μέ ποιον τρόπον εύρέθη τό βι
βλίου, (θαύμασε τόσον μέ τόν τρόπον τής θείας 
Προνοίας εις τό νά σώση τήν πτωχήν χήραν, 
ώστε ΐχάρισεν εΐς αύτήν καί τά 50 τάλληρα 
τά δποΐα άκόμη τφ ώφειλε. Πόσον ταχέως δ 
Ίησοϋς ήκουσε τήν προσευχήν τοϋ μικρού παι
δίου I ή ακρίδα εστάλη παρ’ αύτοΰ ώς άγγελος, 
διά νά εΐπρ είς αυτούς ποϋ ήτο τό άπολεσθέν 
βιβλίον.

Μικροί μου άναγνώσται, δ σκοπός μου τοΰ νά 
σάς διηγηθώ ταύτην τήν ιστορίαν είναι, νά σάς 
συστήσω νά γίνητε πιστοί και εύσεβεϊς πρός 
τόν Ίησοϋν Χριστόν, δστις δίδει άκρόασιν εις τάς 
προσευχάς τών μικρών παιδιών καΐ τά ελευθε
ρώνει άπό πάσαν δυσκολίαν, όταν καταφεύγουν 
προς αύτδν έν προσευχή. Ένθυμεΐσθε, φίλοι μου, 
οτι έπί τής γης δέν υπάρχει ασφάλεια μήτε εΐς 
γέροντας μήτε εΐς νέους. Κάμετε λοιπόν κατα
φύγιου σας τόν Χριστόν, οστις είναι άξιος νά έ- 
παινήται παρ’ όλων μέ τοΰτο τό δίστιχου,

*0 ’Ιησούς είναι τδ καταφυγών μ-οΐ> 
τή/ ζωήν αύτον ο ία την >ύτρωσ£ν ρ-ου.
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ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ.

Οί Κροκόδειλοι κατά τούς αρχαίους χρόνους έθεω- 
ρούντο ύπό τών ανθρώπων μέ. είδόε τι θρησκευτικού 
φόβου, δθεν καϊ εΐς τινα μέρη τον κόσμον άπεδίδοντο 
ε(ς αύτούς δεΐαι τιμαί.

Είναι δέ οί Κροκόδειλοι εΐδος αμφιβίων Σαυρών 
τεραστίου μεγέθους, φθάνοντες πολλάκις είς 20—25 
πόδας τδ μήκος! "Εχουν δέ σιαγόνας μεγάλας καί 
ώπλισμέναο μέ σειράν κωνικών οδόν των, διά τών ό
ποιων διασχίζουν τήν λείαν των εΰκολώτατα, δταν 
εδρουν Αντίστασιν. Συνήθως δμως οί Κροκόδειλοι 

δε ίλών είναι νά έί έλθουν είς τήν αμμουδιάν καί νά 
κατάκλιθοΰν έκεΤ ύπό τδν καυστικόν ήλιον, άνοίγον- 
τες τάς τεραστίους σιαγόνας των. ΜυΤαι τότε, κώ- 
νωτιες, βάτραχοι καί άλλα ζωύφια καταφεύγουν είς 
τήν οΰτω σχηματισθεΐσαν σκιάν καί εύρίσκουν αύτήν 
πολύ δροσερόν, δέν προ φθάνουν δμως νά Απολαύ
σουν έπί πολύ τήν εΰχαρίστησιν ταύτην, διότι αί 
σιαγόνες τοΰ τέρατος κλείουν καί πάν δ,τι εύρεθή έν- 
τδς τοϋ στόματός του έν άκαρεί μεταφέρεται είς τόν 
στόμαχον, δπου χρησιμεύει ώς καρύκευμα εις τό 
παμφάγου τούτο τέρας!

ΟΙ Κροκόδειλοι είνε ώπλισμένοι μέ δέρμα λεπιδω- ί

Κροκόδειλος συλληφΟεές Stat βρόχου*
καταπίνουν τήν λείαν των διά μιας, χωρίς νά κάμουν 
χρήσιν τών όδόντων των, οί οποίοι είναι κατάλληλοι 
δχι πρός μάσησιν, άλλά πρός διάσχισιν καϊ τομήν.

Οί Κροκόδειλοι συνήθως ζοΰν είς τούς μεγάλους 
ποταμούς τών Τροπικών κλιμάτων, άπερνώντες μέρος 
μέν τής ήμέρας έντός τοΰ ύδατος, τδ πλεΐστον δμως 
παρά τάς δχθας ύπό τήν σκιάν τών δένδρων.

Τά ζώα τής ίηράς καταβροχθίζουν πάντοτε οί Κρο- 
κρόδειλοι, άφοΰ πρώτον τά σύρουν είς τδ ύδωρ καί 
τά πνίέουν ύπο κάτω αύτοΰ. 'Εννοείται δτι άπ* έκεϊ 
δπου ένδιαιτώνται Κροκόδειλοι, φυγαδεύονται συνή
θως τά άλλα ένυδρα ζώα.

Μίσι άπό τάς Αγαπητός διασκεδάσεις τών Κροκο- 

τόν, τόσον σκληρόν, ώστε τά καμάκια καϊ άκόμη 
αύτή ή βολή τών τουφεκίων δέν δύνανται νά τό δια
περάσουν. Τοϋτο γνωρίζοντες καί αύτοϊ, ώς φαίνεται, 
δέν διστάζουν νά προσβάλουν κατά μέτωπον δποιον- 
δήποτε έχθρόν, ούδέ αύτοΰ τοΰ Ανθρώπου έζαιρουμέ- 
νου, έπϊ μικρών πλοιαρίων, καϊ πολλάκις κατορθώ
νουν νά ανατρέψουν αύτά καϊ έπειτα εύκόλως κα
ταβροχθίζουν τούς είς αύτά άνδρας, ή Αρπάζουν 
άπό τοϋ καταστρώματος των κανένα έέ αύτών. 
Τούτου ένεκα άπαιτεϊται καλός σκοπευτής διά νά 
δυνηθή νά φονεύση ένα Κροκόδειλον, όστις είς παν 
άλλο μέρος τοΰ σώματος είνε άτρωτος, έκτδς τών 
Οφθαλμών.
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Εκτός τοΰ πυροβόλου όπλου, ο! Κροκόδειλι

τό όποιον περιβάλλεται περί τόν τράχηλο· 
οΰτω πως συλλαμβανόυενοι Κροκόδειλέ

EkToc του ΐτυροέ<£λου δπλοΆ οϊ Κροκόδειλοί τήν δηράτων, τ^ δττοϊα οίνοιι ριόνον καλλίτερα καί d>- 
σήμερον άλιεύονται διά βρόχων έκ χονδρού σχοινιού, ραιότερα τών έκ κοινών δερμάτων Κάΐαοκευαζμένων, 

' ιν αύτών. Οΐ άλλά καί άκριδώτερα καί ένεκα τών φυσικών στιγ-
'υλλαρόανάμενοι Κροκόδειλοι βύρονΐαι μάίων ίων κατήντησαν ήδη τοΰ συρμού !

ι 'Η Ά,νθοΐΐλα χα,έ τά κατοεχέδεα ζώά της.
είς τήν έηράν καί φονεύονται διά τούς όδόντας καί Ή προκειμένη είκών παριστάνει Κροκόδειλον συλ- 
τό δέρμα των, τό όποιον έσχάτωε κατεργάζεται ώς ληφθέντα διά βρόχου καί συρόμενον ώς ίππον μέ 
καί τά δέρματα τών χερσαίων ζώων καΐ καθίσταται έπιδάτην έπί τής ράχεώς τουΐ 
χρήσιμον είς κατασκευήν τού άνω μέρους τών ύπο- __ τ~ r »■ _____
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Η ΑΝΘΟΥΛΑ

’3 τό μαγεργώ τηι ή Άνίή 
Kpatti ψωμί '( τό χέρι,

Καί »« ti κόψη προσπαίεΓ 
Μέ χοπτιρό μαχαίρι.

’3 « μπάγκο ’πάνω ΐκεί" κοντά
Ό Τζέχ κ’ ή Σερπετούλα,

Μί μάτια τόααν ανοικτά, 
Κνττάζονν τήν Άν&ούία 1

Ξΐύρουν τα ®ηα πως καθ’ αυγή
Για ’κείνα κοπιάζει

Και τό κα>0 των τό φαγί 
Μονάχη έτοιμάζει.

Ναί, τό πρωί σάν αηκωόρ
Κ’ είπη τήν προβιυχή της,

Άφον ’νιυόή καί κτένισόή, 
τά *χει ατήν προσοχή της.

Στρέφει, κ? ώς πάντοτε φαιδρά,
Τά ζωά της ταγίζει,

Κ’ έπειτα πάλιν μέ χαρά 
Τό οπήτι συγυρίζει.

’Αλήθεια είναι ζωηρά,
Τρελλούτσικη λιγάκι,

Πλην καί καλή νοικοκυρά
Και γνωστικό παεδάκι-

Ένω σας φαίνεται τρελλή, 
Τόν νουν της δέν τόν χάνει.

Τήν κούκλα της παραμελεΓ 
Κα'ι τήν δουλειά της κάνει.

"Ολοι τό λέγουν πως καλή
Είναι νοικοκυρούλα.

Γι’ αΰτό τήν αγαπούν πολύ 
Τήν ζωηρή ΆνΟούλα.

Κγυιταλλια.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ 

I — Ό μήτερ! άνέκραξεν & μικρός Βασίλειος, ή- 
κουσα μίαν φοβέραν διήγησιν περί της έξαδελφης 
Ελένης, δεν ΐπίστευα νά ηναι τόσον μωρόν κο- 
ράσιον 1

ί —· Τέκνον μου' προτού νά άρχίσης τήν διήγη- 
σίν σου, άς ίδωμεν, αν αδτη ήμπορεϊ νά περάση 
άπό τά τρία κόσκινα.

— Τί εννοείς μέ τοϋτο, μήτερ μου ; ήρώτησεν 
ίι Βασίλειος.

— θάσοϋ τό εξηγήσω άμέσως, άπήντησεν εκεί
νη. Και πρώτον, είναι αληθή αΰτά δπου ήκουσες;

— Υποθέτω οτι είναι άληθή, διότι τά Ακόυ
σα άπό μίαν πιστήν φίλην της.

ί — Άλλά πώς είναι δυνατόν νά ήναι φίλη της 
εκείνη, ήτις είπε τοιαϋτα πράγματα περί αυτής ;

— Δεύτερον, επί τή υποθέσει Οτι ήμπορεΐς νά

τό απόδειξης οτι είναι αληθή, είναι άρά γε φιλο
φρονητικά ;

— Δεν τό έσκέφθην οτι δέν ήσαν φιλοφρονη
τικά, άλλά τώρα φοβούμαι οτι δεν ήσαν, διότι 
δέν έπεθύμουν νά όμιλήση ή Ελένη 3ί εμέ, καθώς 
εγώ δι* αυτήν,

—- Τρίτον, είναι τοϋτο άναγκαΐον ;
— “Οχι, όχι, μήτέρ μου, δέν είναι διόλου ά

ναγκαΐον.
— Λοιπόν, βάλε χαλινόν είς τό στόμα σου, τε- 

κνον μου. ’Εάν δέν δύνασαι νά εϊπης τό καλόν, 
μή δμιλής ποσώς.

Καθώς βάλλομεν τό άλευρον εΐς τό κόσκινον, 
διά νά χωρίσωμεν τό καλόν από τά πίτυρα, ού
τως άς έρευνώμεν, όταν Οέλωμεν νά ειπωμέν τι 
περί τών άλλων —■ είναι τοϋτο αληθές; είναι φι
λοφρονητικόν ; είναι άναγκαΐον; καί έπειτα άς 
τό λεγομεν.

— Οό κώνωτιας.’Ό κ. Η, Σ. Θωμάς ώ· 
μίλησεν ενώπιον μιάς φιλολογικής σνναθροίσεως 
εν Μαδράς τών Ινδιών περί κωνώπων, και είπεν, 
οτι μόνον τό θήλυ γένος τών κωνώπων προξενεί τά 
δήγματα. Άποφαίνεται ό’ ότι οΐ κώνωπες είναι 
πολύ ώφέλιμος επιδημία, διότι τά επτά όγδοα 
τής ζωής των δαπανώνται εΐς τήν υπηρεσίαν τοϋ 
ανθρώπου καΐ μόνον έν όγδοον πρός βλάβην του. 
Έΐκοσι καΐ μίαν ημέραν διαμένει άπτερον τό έν- 
τομον, καθ' ολον αΰτό τό διάστημα ένασχολεϊ- 
ται εις τό έξυγειαντικόν εργον μέ ζήλον καΐ εν
τέλειαν, Όπου είναι ακάθαρτα νερά, οπού είναι 
μεμολυσμέναι διώρυγες έκεϊ δ σκωληκώδης κώ
νωψ εύρίσκεται άδηφάγως, τρώγων την μεμολυ- 
σμένην ΰλην. Ό κ. θωμάς μάς λέγει ότι άκόμη 
δέν εύρε περίστασιν καθ’ ήν νά συμβή δάγκαμα 
ειμη ύπό τών θηλίων, ένφ λέγει ώς πιθανόν, οτι 
τό άρρεν έχει όξυτέραν τήν ακοήν και δύναται 
νά προφυλαχθή άπό τοϋ νά πιασθή. Ό κώνωψ 
έχει τήν καρδίαν εκεί όπου τά άλλα ζώα έχουν 
τόν λαιμόν, καΐ τοϋτο δεικνύει τήν άγρίαν αΰ
τοϋ φύσιν εξ αυτής τής νηπιότητός του!

— Εορτή τής φυτ&ύβαως. Εΐς τά δυ
τικά μέρη τοϋ ποταμοϋ Μισσοΰρη, τοϋ οποίου έν 
μέρος είναι γνωστόν ύπό το όνομα «Μεγάλη Αμε
ρικανική Έρημος,» τελείται κατ* έτος ύπό τών 
κατοίκων εορτή όνομαζομενη Ήμερα ^υτεόσβωί 
τής δποίας σκοπός είναι ή δενδροφύτευσις τοϋ 
μέρους εκείνου. Έκ τών δένδρων, τά όποια κατ’ έ
τος φυτεύονται τήν ημέραν τής εορτής ταύτης 
μόνον ή πολιτεία τής Νεβράσκας απέκτησε 12 
εκατομμύρια δένδρα. Ή συνήθεια επικρατεί μέ- 

I χρι σήμερον, αί πρότερον δε γυμναι καΐ ξηραι γαϊαι 



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 1888 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1095
περιεχουσι περίπου 700 εκατομμύρια νέα καί 
ζωηρά δένδρα" περί τάς είκοσι δέ άλλας Πολι
τείας μεσημβρινώς καί άνατολιχώς τής Νεβρά- 
σχας εορτάζουν τήν ημέραν ταύτην ώς μίαν τών 
ετησίων εορτών.

— Ό ά,γγεΧκχφύρος Ιά.όρας. «Ήργη- 
σεν απόψε ί> Πέτρος,» ε*λεγε γυνή τις εύρωστος, 
ίσταμένη εΐς τήν θύραν μιάς οικίας έπι ένος νη
σιδίου εν τφ μέσφ τοϋ 'Ροδανού ποταμού τής 
Γαλλίας' φοβούμαι μή τοΰ συνέβη τίποτε.»

«Μπά! άπεκρίθη b σύζυγός της- «μή άνη- 
συχής· κύτταζε, νά πού έρχεται μέ τήν λέμβον 
του, και κωπηλατεί ‘σάν παλληκάρι !»

Μετ’ ολίγα λεπτά ή λέμβος ε'φθασεν ή μικρός 
Πέτρος έπήδησεν εΐς τήν ξηράν, καί άφοΰ ε’δεσε 
τήν λέμβον, ήλθε τρέχων προς τήν οικίαν,

«Κύτταζε, μητέρα, τί ηύρα» έφώναζε, κρατών 
μέγαν κόρακα έπί τών ώμων τον «Τόν ηύρα εΐς 
τό δάσος με τό πτερόν του θραυσμένον καί τόν 
ε'φερα νά τον ΐατρεύσωμε» I»

Ή μήτηρ κατ’ άρχάς δέν ήθέλησε νά δεχθή 
τόν κόρακα είς τήν οικίαν άλλ’ ό πατήρ έπί τέ
λους εγέλασε καί είπεν

ι «Άς τόν κράτήσωμεν καί άς τόν έξημερεύσω- 
μεν, Δέν θά μάς είναι πολυέξοδος, διότι οΐ κόρα
κες ευρίσκουν τροφήν άφ' εαυτών.»

Τό πτερόν του ταχέως ίατρεύθη καί εντός ολί
γων μηνών ί> κόραξ τοϋ Πέτρου, όνομασθεΐς Χρι- 
στόφνρος ή κοινώς αΧρήστοςκ, είχε γείνει περί- 

ίφημος καθ’δλην τήν επαρχίαν εκείνην. "Εμαθε 
ίνά μεταφέργι έπιστολάς τόσον ίπιτηδείως καί α
σφαλώς, ώστε οί κάτοικοι πλησίον τοΰ ποταμού 
■.τόν είχον ώς τακτικόν ταχυδρόμον.

Ό ίερεύς τής ενορίας εκείνης, ό πάτερ-Γρηγό- 
: ριος, τόσον ήγάπα τον Χρηστόν ώστε ποτέ δέν 
• ήρχετο είς τό νησίδιον νά τον ϊδη, χωρίς νά έχη 
είς τήν τσέπην του άρτον διά νά τοΰ δώση νά 

:φάγη. Ενίοτε μάλιστα, άμα έβλεπεν ό Πέτρος 
τον ιερέα ερχόμενον άπό τήν αντίκρυ όχθην τοΰ 
ποταμού, έφώναζεν είς τόν κόρακα, «Ψωμί, 
Χρηστό!» καί ό Χρηστός έπέτα ώσάν βέλος 
κατ’ εΰθεϊαν πρός τόν ιερέα καί καθήμενος έπί 

|τοΰ βραχιονός του έθετε τό ράμφος του έντός τής 
'τσέπης τοΰ ίερεως διά νά πάρη τόν άρτον.
| Μίαν πρωίαν ό πατήρ τοΰ Πέτρου έζύπνησε 
ίπερί τά χαράγματα, όνειρευόμενος οτι εύρίσκετο 
είς τόν Ωκεανόν εν μέσφ τρικυμίας. Δικαίως τό 
ώνειρεόθη, διότι άμα καλώς έζύπνησε παρετήρη- 
σεν οτι τφ δντι ύπήρχε τρικυμία τριγύρω του. 
Ό άνεμος έφυσα λυσσωδώς καί ή οικία έτρεμεν 
ολόκληρος. "Ετρεξεν είς τήν θύραν καί εύρεν ότι 
τό ύδωρ σχεδόν είχε φθάσει μέχρι του κατωφλιού 

τής θύρας. *0 ποταμός, έξογκούμενος ύπό τών 
βροχών καί ορεινών γευμάτων, ειχεν αίφνης ύψωθή 
καί είχε πλημμυρήσει πολλά γειτονικά μέρη. *0 
πατήρ ένεθυμήθη τήν λέμβον άλλ* αδτη είχε γί
νει άφαντος, παρασυρθεϊσα ύπό τών γευμάτων, 
Άνέβη επάνω καί έζύπνησε τήν σύζυγον καί 
τόν υιόν του, καί οί τρεις άνήλθον εις τό ά- 
νώγεον, καθ’ ήν στιγμήν τό ύδωρ είχε αρχίσει νά 
εισέρχεται εις τό έσώγειον.

Έν τφ μεταξύ πλήθος γειτόνων είχον συνα- 
χθή εΐς τήν άντικρυνήν όχθην, καί προσεπάθουν 
νά σώσωσι την κινδυνεύουσαν οικογένειαν. Άλλ’ 
ούτε λέμβος ούτε άνθρωπος ήδύνατο νά περάση 
τά φοβερά ταϋτα κύματα.,

Ό πάτερ-Γρηγόριος έτρεχε ν επάνω κάτω έξαλ
λος σχεδόν άπό τήν θλίψιν του, παρακαλών τόν 
ένα και τόν άλλον νά σώση τούς δυστυχείς.

Έξαίφνης ό Πέτρος έφώναξεν είς τόν πατέρα 
του· «Πατέρα! ί> Χρήστοςί»

Ό πατήρ άμέσως έννοήσας τήν ιδέαν τοΰ παι- 
δός, εΰρε κουβάριον κλωστής δυνατής, έδεσε τήν 
μίαν άκραν είς τόν πόδα τοΰ κόρακος καί τφ εί- 
πεν, ώς συνήθως· «Ψωμί, Χρήστο !»

*0 Χρηστός άμέσως έξεκίνησε πρός τήν άντι- 
κρυνήν όχθην όπου ε'βλεπε τόν πάτερ-Γρηγόριον. 
Ό φοβερός άνεμος τόν παρέσυρεν εδώ έχει, άλλά 
ό γενναίος κόραξ έξηκολούθησε τόν δρόμον του 
καί έφθασεν έπί τέλους εις τήν όχθην. Τότε οί 
ίκεϊ έσυραν την κλωστήν, εΐς τό άκρον τής οποίας j 
δ Πέτρος καί ό πατήρ του ε’δεσαν σχοινίον καιί 
άμα ε*φθασε τό άκρου τοΰ σχοινιού είς τήν άλ- | 

λν,ν όχθην, τούς έσυραν και τούς τρεις—τόν Πε-! 
τρον, καΐ τούς γονείς του—διά μέσου τών ^ευ-1 
μάτων καΐ τούς ε*σωσαν.

Μετά τήν γενναίαν ταύτην πράξίν του ό Χρή- ί 
στος έγεινεν εϊπερ ποτέ περίφημος καί πάντοτε ■ 
τόν ίλεγον «Χρήστον τόν Ταχυδρόμον» !

— Μόρφωσες χαραζτήρος. Τινές, φαί-1 
νεται, λησμονούν ότι όχαρακτήρ τοΰ ανθρώπου' 
βελτιοϋται βαθμηδόν οτι προάγεται και ισχυρό- ■ 
ποιείται άπό ήμέρας εΐς ημέραν, έως ού γίνιρ α
ναπόσπαστου συστατικόν αΰτοϋ. Άλλ* όμως το 
πράγμα έχει ούτως. "Οταν βλέπωμέν τινα φιλό- 
πονον πρόθυμον, σταθερόν, ευσυνείδητου καΐ δρα* 
στήριον άνθρωπον,πρέπει νά γνωρίζωμεν ότι ήρχισε 
νά γίνηται τοιοϋτος έκτης παιδικής ηλικίας. Όταν 
βλέπωμέν παιδίον δεκαετές εγειρόμενου τής κλί- 
υης ενωρίς, εργαζόμενον, παϊζον και σπουδάζον 
κανονικώς, δυνάμεθα νά εϊπωμεν μετά βεβαιό- 
τητος τί είδους άνθρωπος θά γείνγμ Παιδίον 
οκνηρόν, τό όποιον χάνει καιρόν καΐ άπό τήν 
τακτικήν ώραν τοϋ σχολείου καί άπό τήν τράπε- 
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ζχν, ίίικνΰΐΐ δτι ύ'έν ίύναται ηλικιούρςίνον νά 
χατασταθή δραστήριος άνθρωπος. Παιδίον το 
δποΐον άμείΰ τά καθήκοντα του, οοον ριιχρά καΐ 
άν ηναι καΐ επειτα δικαιολογείται λίγου, «έλη- 
σμόνησα !» δεν φαίνεται ότι ήμπορεΐ νά γείνη δε
τικός άνθρωπος, Παιδίον τό όποιον ευχαριστεί
ται εΐς την δυστυχίαν των άσθενεστε'ρων, ποτΐ 
δεν θά γείνη άνθρωπος εΰγενής, μεγαλόψυχος, 
συμπαθητικός.

ΠΟΙΚΙΛΑ-
— Τό όργςζάμενον SivSpov. Εί; τινα μέρη της Να- 

. δάδας ιύρίσκεται φυτόν περιεργότατον, το δποΐον οί εγχώριοι 

. ονομάζουν νόργιζόμενον δένδρονν* τούτο τδ βένβρον, τδ ό-
■ ποιον πατά τι ομοιάζει μέ άλλο περίεργον φυτόν, τήν «Εκα
τονταετηρίδα, ο δταν μεταφυτεύεται ανορθώνει έκαστον φύλ
λου του κατά διάφορον διεύθυνσιν, καί βλα όμοΰ φαίνονται

, ώς αί βελόνας τοΰ ακανθόχοιρου, ή ώς αί τρίχες τής οΰρας 
τής γαλής δίαν ήναι ωργισμίνη. Είς τοιαύτην περίπτωσιν 

; αποπνέει μίαν δυσάρεστου όσμήν, όμοιάζουσαν τήν οσμήν ή-
■ τις προέρχεται άπδ τδν δφιν κροταλίαν όταν ήναι ερεθισμέ

νος. Ενίοτε ή οσμή αυτή τοϋ «όργιζομένου φυτοϋν παύει 
ακριβώς μίαν ώραν προτού τά φύλλα του άναλάβωσι τήν φυ
σικήν των στάσιν.

— "Εν άλλο περίεργον είς τδ βασίλειον τών φυτών είναι εί
δος άγριας βοτάνης, ήτις αυξάνει εΐς τάς πεδιάδας τής Αρ
κά ναας* τούτο φύεται ώς μία σφαίρα ήτις έχει διάμετρον 
άπδ ενός μέχρι ϊξ ποβων τινές ύπερβαίνουν τδ ανθρώπινον 
ανάστημα. "Οταν αί σφαΐραι αΰται ωριμάσουν, θραύουν τδν 

' μίσχον των, καΐ πίπτουσαι άναπηδώσι κυλιόμενα! έντδς 
j των πεδιάδων, φερόμεναι δπου ό άνεμος ήθελε τάς ωθή
σει. Εις τοιαύτην περίστασιν παρουσιάζουν παράξενου φαι- 
: νόμενον, τδ όποιον άπατα πολλάκις τούς θηρευτάς, διότι μα- 
: κρόθεν φαίνονται δμοιαι μέ αγέλην Βονάσων. Συχνάκις φαί- 
ί νονται άναπηδώσαι κατά Εκατοντάδας μετά μεγάλης ταχύ
τητας- 8ταν 5ε τύχη νά συναντηθούν μέ τούς θηρευτός, όΰτοι 
είναι ήναγκασμένοι νά συναθροισθοϋν καΐ νά πέσουν έπί τοΰ 
εδάφους όπως άποφύγουν τήν βλάβην των.

— Άρχοΐίυν ήμερολύγεον- Εις ιδ Βρεττανικδν Μου 
σεΐον διατηρείται Sv Αιγυπτιακόν ημερολόγιου φέρον χρονολο
γίαν πρδ 3 χιλιάδων έτών- υποτίθεται δτι είναι τδ αρχαιότα
του εν τδ κοσμώ. Εΰρέθη έντδς μιας Αιγυπτιακής μονμμίας, 
ήτις φαίνεται ίφύλαττεν αΰτδ ώς άγιον βιβλίον εΐναι έπΐ 
μεμβράνης. Αί ήμέραι είναι γεγραμμέναι μέ κοκκίνην μελά
νην, καΐ κάτωθεν έκάστης είναι είκών συνοδευομένη ΰπδ 
τριών ιερογλυφικών, τά όποια φανερόνουν πώς ήτο δ καιρός 
κατ’ έκείνην τήν ήμέραν, Τδ ήμερολόγιον εΐναι ολίγον ΐσχι- 
σμένον κατα τδ φαινόμενου ολίγον πρό τού θανάτου τοΰ κα
τόχου αυτού. Έν αύτώ άναφέρεται καθαρώς ή χρονολογία 
της βασιλείας τοϋ Μεγάλου 'Ραμέσεως, άλλ’ οΰδεμία άλλη 
ιστορική αλήθεια.

— Τηλαυτάγραφου. Τδ Τηλαυτόγραφον είναι νέα άνα- 
κάλυψις του ΐόκτορος Έλισσαίου Γκρέϋ, τό δποΐον προτίθε- 
ται νά παραγκωνίση τό τηλέφωνον. Διά τοΰ Τηλαυτογράφου 
δυνασαι νά κάθησαι είς τό κατάστημά σου, νά λάβης ΐν μο
λυβδοκόνδυλου άνά χεΐρας, καΐ νά γράψης πρδς εμέ μίαν ε"- 
δησιν- καθώς δέ τό μόλυβδο κόνδυλόν σου θά κινήται, άλλο 
μολυβδοκόνδυλον εδώ έν τώ έργαστηρίφ μου μεθ’ ού θά ήσαι 
συνδεδεμένος, κινείται κατά τδν δμοιον τρόπον, καΐ σχημα
τίζει τά ίδια γράμματα καΐ λέξεις. "Ο,τι γράψης ίν τώ κα- 
ταστήματί σου άναπαράγεται εδώ π άνομοι οτύπως* ήμπορεΐς 
να μεταχειρισθής όποιανδήποτε γλώσσαν, όποιονδήποτε νό
μον, όποιονδήποτε υπολογισμόν, άβιάφορον τδ πανομοιότυπου 
παράγεται ίδώ. Έάν επιθυμής νά σχημάτισες μίαν εικόνα, 
η αυτή είκων θα αναπαρασταθή ίδώ, Πάσας ακόμη ανακα
λύψεις δέν φυλάττει έν έαυτφ ό χρόνος!

— ΙΙαΐδΐφ ΰφανταθ. Έν ’Ινδία τά τέκνα άκολουθούσι 

τδ ίπάγγελμα τοΰ πατρός, και θεωρείται μάλιστα ώς εντροπή 
έάν τά παιδία άφήσωσι νά εκλείψη άπδ τήν οικογένειαν τδ 
επάγγελμά τοϋ πατρός των.

’Απανταχού τής ’Ινδίας τά πλεΐστα υφάσματα κατασκευά
ζονται ΰπδ τών μικρών παίδων. Οί τάπητες έκεΐ δέν ΰφαί- 
νονται μέ κερκίδα, άλλά ό υφαντής περνφ κάθε κλωστήν εΐς 
τδν ίστόν μέ τά δάκτυλά του πολύ έπιτηδείως. "Αμα την 
περάση, τήν κόπτει άφίνων δύο η τρία δάκτυλα Εκατέρωθεν 
τού ιστού.

"Ο υφαντής δέν ϊχει ένώπιόν του σχέδιον βιαγεγραμμίνον, 
αλλ’ Sv άλλο παιδίον κάθηται πλησίον του καΐ τοϋ λίγει, ίν 
εΐδει ψαλμωδίας μονοτόνου, ποίον χρώματος κλωστήν νά πέ
ραση, 0 δέ υφαντής επαναλαμβάνει καί αυτός τάς οδηγίας 
ταύτας μεγαλοφώνως.

Πολλάκις εργάζονται τρεις ή και περισσότεροι ύφανταΐ έπΐ 
του αυτού τάπητας, καΐ τότε ό παΐς δίδει εις όλους τάς δια
φόρους των οδηγίας ώς πρδς τά χρώματα και τδ σχέδιον, 
"Αν τις ήτο ξένος καΐ δέν έγίνωσκε τήν γλώσσαν, θά ένόμι- 
ζεν ίσως οτι ή ψαλμωδία αυτή είχε σημασίαν θρησκευτικήν, 
άλλ’ είναι μόνον καΐ μόνον όδηγίαι ύφαντικαί.

Εΐς Sv μάλιστα κατάστημα τη; Πουντζώβ, είοομεν τέσ- 
σαρας παΐδας ύφαίνοντας ένα καΐ τδν αύτόν τάπητα. Σχε
διάγραμμα ένώπιόν των δέν εΐχον, και όμως έκαστος είχε τδ 
γενικόν σχέδιον εΐς τδν νοΰν του καΐ ΰφαινε τήν μερίδα του 
χωρίς νά γείνη καμμία σύγχυσις ή λάθος. Πολύ βραδέως 
3μως ύφαίνουν εΐς τήν ’Ινδίαν δλίγα μόνον δάκτυλα ύφαί- 
νουν τήν ήμέραν.

— "Ημερος Κόραξ. Έν Δελαουέρ τών’Ηνωμ. Πολιτειών 
τής ’Αμερικής κατωκει κύριό; τις δστις ειχεν εξημερώσει κό
ρακα, καί μέ τού κόρακος τούτου τήν συντροφιάν χαΐ τά 
παιγνίδια πολλάκις διεσκέδαζεν. Άφου πολλά ϊτη εζησε εΐς 
τήν οικίαν τοϋ κυρίου τούτου, α"φνης ό κόραξ ίγένετο άφαν
τος καί ή οικογένεια ένόμισεν δτι κάποιος τόν είχε φονεύσει 
ή κλέψει. Μετά παρέλευσιν ένδεκα μηνών, ένώ ό κύριος ουτος 
περιεπάτει εις τδν κήπον του, σμήνος κοράκων επέρασεν από 
Επάνω* τότε δέ εΐς τών κοράκων απεσπάσθη των άλλων καΐ 
πετάξας κάτω πρός τόν κήπον έκάθησεν έπΐ τοϋ ώμου τοϋ 
κυρίου καΐ ήρχισε νά τοϋ φωνάζη χαΐ ώσάν νά τώ όμιλή. 
*0 κύριος κατ’ άρχάς έξεπλάγη αλλ' άμεσως άνεγνώρισε τόν 
παλαιόν του φίλον καΐ προσεπάθησεν έπιτηδείως νά τδν συλ- 
λάβη, δ κόραξ δμως ήτο νοήμων καΐ πονηρός καΐ έματαίωσε 
τάς προσπάθειας του, έπειδή εΐχε γευθή πλέον τάς ήδονάς 
της Ελευθερίας καΐ δέν ένόει νά έπιστρέψη πλέον εΐς τήν στε
νοχώριαν τής οικογενειακής ζωής. Άνέβλεψε λοιπόν επάνω 
καΐ ίδών δτι οί σύντροφοί τον, οί άλλοι κόρακες, ειχον ήβη 
άπομακρυνθή, Επέταξε καΐ τούς ηνολούθησεν, ό δέ κύριος 
ουδέποτε τόν έπανεΐδε πλέον.

— Ό κηπουρός (πτηνόν). Πλησίον τής Αυστραλίας υ
πάρχει μοναχική νήσος καλουμένη Νέα Γονϊνία. Μεταξύ 
τών θαυμασίων πτηνών τής νήσου αυτής, υπάρχει μικρόντι, 
πολύ σπάνιον, μέ πτερά κυανά καί χρυσοειβή. Τό πτηνδν 
τούτο κτίζει τήν φωλεόν του χαμηλά πλησίον τοϋ εδάφους, 
έμπροσθεν δέ τής φωλεάς φυτεύει σκιάδα, όπου αυτό καΐ ή 
σύντροφός τον τρέχουν καΐ πηδούν καΐ άπλώνουσι τά ωραία 
πτερά των.

Περιηγητής τις τής νήσου ταύτης διηγείται ότι είς τόπον 
τινα είδε τδν κορμόν δένδρου βστις είχε κοπή εΐς τό μέσον 
καΐ πέσει ούτως ώστε νά σχηματίση είδος τι σκιάδας κά
τωθεν. Είς τόν σκιερόν τούτον διάδρομον διεσκέδαζον τά ζωηρά 
ταΰτα πτηνά. Τδν ειχον δμως καθαρίσει καΐ στολίσει μέ 
άνθη καΐ φύλλα, άτι να Εφύτευσαν είς τό χώμα, ώστε νά 0- 
μοιάζη μέ κήπον. "Αμα έμαραίνοντο τα άνθη ταΰτα, τά έξε- 
φύτευον καΐ έφεραν άλλα νέα εΐς άνιικατάστασίν των.

Ώς εκ τούτου λοιπόν Αητονρος· τό πτηνον το ντο ωνομάσθη.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ EPQTHSEIS.
1) Άνάφερε παραδείγματα προσευχής αμέσως είσακου- 

σθείσης.
2) "Εχομεν είς τήν Γραφήν τύπον προσευχής, καΐ ποιον ;
3) Τί απαιτείται διά νά ήναι ή προσευχή'εΰπρόσδεκτος 

παρά τώ θεώ.

Έν Άθήναις, έκ τοϋ Τυπογραφείου τών καταστημάτων ANBXTH ΚΟΝΪΤΑΝΤΙΝΙΔογ 1888.— 1413.


