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[ Ή Tctttc Τών άφυλλων άνθέων εΐναι μικρά, καί δμως 
ιύπάρχουσι φυτά γέροντα ήνθη καί φύλλα. Τδ περι- 
εργότατον ίσως άνθος τής τάέεως ταύτης εναι τό 
'καΛούμενον Ά ρ ν ο λ δ 'Ρ α φ λ η σ ί α. Ώνομάσθη δέ 
ίοότω, διότι άνεκαλύψθη ύπό δύο "Αγγλων, τοϋ Σίρ 
ίΣτάμψορδ Ράφλη, καί τοϋ διάσημου Δόκτορος Άρ- 
ίνολδ. Οί δύο ούτοι, κατά τό έτος ι8ι8, περιεπάτονν 
! ήμέραν τινα έν τή νήσφ Σουμάτρα, ήτις κεϊται πρδς 
ίνότον τής Μαλαίκής χερσονήσου, πλησίον τής Κίνας, 
ί'Ο Μαλαΐος υπηρέτης των προεπορεύετο αύτών ολί
γον διάστημα. Έέαίφν^ς τδν είδαν έπιστρέφοντα δρο- 
μαίως καί κράζοντα,, « Ελ
θετε, έλθετε μαζύ μου! Άν
θος μέγα! θαυμάσιον ί ώ- 
ραΐον’» Οί κύριοι τδν ήκο- 

ί λούθησαν είς μέρος σύδεν- 
ορον, έκεΤ δέ εύρον πελώ
ριον άνθος προσκεκολλημέ
νου έπί τών κάτω κλάδων 
ένδς χαμηλού δένδρου, ’Εν 
Τφ μέσω τοϋ άνθους ήτο 
εϊδός τι δοχείου, τδ δποϊον 
έχώρει περίπου πέντε δκά- 
δας ύγροΰ. Τδ δοχείον ή 
κύπελΛον τούτο περιεστοι-
χίζετο άπό πέντε πέταλα. Διάμετρον τό δλον άν
θος είχε 3 ποδών, έζύγιζε δέ ιό λίτρας, ήτοι περίπου 
6 όκάδας!

Οί στήμονες ήσαν σχεδόν ώς κέρατα άγελάδος με
γάλα, τδ δέ χρώμα του κοκκινωπόν μέ κίτρινα στίγ
ματα έπί τής έπιφανείας του. Τδ περίεργον δμως 
τούτο άνθος, μέ δλας τάς άλλας του καλλονάς, δχι 
μόνον στερείται εύωδίας, άλλ’ είναι μάλιστα πολύ δυ
σώδες, έχον τήν όσμήν κρέατος σεσηπότος.

Οί αύτόχθονες τής Σουμάτρας όνομάέουσι τό άν
θος τούτο Κρουθούτ (ήτοι, «τό μέγα άνθος») 
καί άμπούν-άμπσύν («θαΰμα-θαύμα.»)

'Άρνολίΐ-'ΊΛαφλησόα,.

Μέγεθος τοΰ ΊνίικΟν Κράτους τή; Μεγάλη; 
Βρεττανία;.

Τό Κράτος τών ’Ινδιών, τδ ύπό τήν κυριαρχίαν 
τής Μεγάλης Βρεττανιας ΰπάρχον, είναι ίσον μέ 
δλόκληρον τήν Ευρώπην κάτωθεν τοϋ ποταμού Βι
στούλα, περιέχει δέ 3ο έκατομμύρια κατοίκων περισσό
τερον άπδ αύτήν. Ό μέγας δέ οΰτος πληθυσμός πε
ριλαμβάνει μεγαλειτέραν ποικιλίαν έθνικοτήτων καί 
μεγαλοπόλεων, πολιτισμού, στρατών, εύγενείας, ιε
ρατείου καί άναριθμήτων άλλων πολιτικών καί θρη
σκευτικών συστημάτων, άπό δτι είναι έν Εύρώπη.

Ή έπαρχία τής Βεγγάλης περιέχει περισσοτέρους 
κατοίκους παρά ή Γαλλία. Ή Ίνδοστάν περισσο

τέρους παρά αί Ήνωμέναι 
ΙΙολιτεΐαι τής ’Αμερικής— 
Οί Μαρτάχαι δΰνανται νά 
πληρώσουν τήν 'Ισπανίαν— 
Οί κάτοικοι του ΓΓουντζά 
μετά Τών τοΰ Σινδή είναι 
διπλάσιοι τών κατοίκων τής 
Τουρκ ίας κλπ. καί αΰται 
είναι αί μικρότεροι τών έ— 
παρχιών τών 'Ινδιών.

ό έμπόλεμος πληθυσμός 
τών ’Ινδιών άνέρχεται είς 
12ο,οοο,οοο ψυχών, ίσος 
δηλ. μέ όλους τούς κατοίκους

τοϋ αρχαίου ’Ρωμαϊκού Κράτους κατά τόν ιστορικόν 
Γίδόον. Έάν δ πρωσσικός'στρατιωτικδς νόμος έφηρμό· 
ζετο είς τάς 'Ινδίας, δ ’Ινδικός στρατός θά εΐχεν επί ■ 
ποδδς πολέμου 2,800,000 στρατιώτας γυμνασμένους καί 
δοο,οοο έπικουρικούς—δύναμιν Ικανήν δχι μόνον Τήν 
’Ασίαν, άλλά καί τόν κόσμον νά καθυποτάέη, καί δμως 
τδ άπέραντον τοΰτο Κράτος διοικεΐται ύπό μιας §ρα- 
κδς Άγγλων στρατιωτών!

ο Ό άγαπών τό άργύριον δέν θέλει χορτασθή άργυ- 
ρίου. Ούδέ είσοδημάτων b άγαπών τήν αφθονίαν.»

ίΈκκληβιαβτον ε', 10.)
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Η ΧΑΪΔΗ.

Κατ' ίχιτομ,ην ίκ τον Γίρμαηκοϋ.
(*Ίδε προχγούμΛνον φυ>λαν).

Μετά την άναχώρησιν τοϋ Ιατρού, δ κ. Σήσ
μαν διευθύνθη ταχέως εΐς τό δωμάτων της κ. 
Λουκίας και έκρουσε τήν θύραν ισχυρώς, Ή κ. 
Λουκία έξέφερε κραυγήν τρόμου έσωθεν. Άφυ- 
πνισθεΐσα έκ τού κρότου ήκουσε την φωνήν τοϋ 
κυρίου Σήσμαν προσκαλούσαν αυτήν νά καταβή 
εΐς τήν τραπεζαρίαν άνευ αναβολής, διά νά κάμη 
άμεσως προετοιμασίας διά ταξείδιον !

Ή ώρα ήτο τέσσαρες καίήμίσεια, αύτή δέ ποτέ 
εΐς τήν ζωήν της δεν είχε σηκωθή άπό τήν κλίνην 
της εΐς τοιαύτην ώραν. Τί άραγε νά συνέβη;

Ή περιέργεια καΐ ή ταραχή της δμως ήτο 
τόσον μεγάλη, ώστε τά έχασε σχεδόν καί έ'περνε 
άλλο άντ’ άλλο άπό τά φορέματά της, ώστε τής 
έπήρε πολύν καιρόν να ένδυθή.

Έν τφ μεταξύ 6 κ. Σήσμαν περιήλθε τά δω
μάτια δλων τών υπηρετών και έκρουσεν ισχυρώς 
τάς θύρας των. Οί ύπηρεται έντρομοι έσπευσαν 
νά ΐνδυθοϋν, νομίσαντες δτι πράγματι τό φάντα
σμα είχε τά βάλει μέ τά ωρολόγια καΐ δτι εκα
λούντο είς βοήθειαν 1

Πόσον όμως έζεπλάγησαν εύρόντες τόν κ. Σή
σμαν καθήμενον ήσύχως εις τήν τραπεζαρίαν ! 
Ό Ιωάννης ελαβε διαταγήν νά έτοιμάσφ τούς 
ΐππους καί τήν άμαξαν διά τάξε ίδιον. Ή Χαΐδη 
νά άφυπνισθή καΐ νά ε’νδυθή άπό τήν Τινέττην, νά 
έτοιμασθή δέ αμέσως διά ταξείδιον. Ό Σεβαστια
νός δέ διετάχθη νά μεταβή είς τήν οικίαν δπου έκα- 
τοίκει ή θεία τής Χαΐδης Δέτη, καΐ νά τήν φέργ 
εΐς τήν οικίαν τοϋ κ, Σήσμαν χωρίς αργοπορίαν.

Τέλος πάντων ή κ. Λουκία έφάνη ! Τά φορέ
ματά της ήσαν εΐς καλήν τάξιν, άλλά ό κεφαλό
δεσμος της τήν έκαμνε νά φαίνεται πολύ παράξε
νη, διότι τόν εΐχε βάλει ανάποδα ! Ό κ. Σήσμαν 
όμως δέν εδωκε καμ.μίαν προσοχήν εΐς' τούτο 
άλλά τήν παρεκάλεσε νά έτοιμάσφ έν κιβώτιου 
διά τήν μικράν Έλβετίδα, (διότι οΰτως ώνόμαζε 
πάντοτε τήν Χαΐδην) καί νά βάλη μέσα αρκετά 
άπό τά φορέματα τής κ. Κλάρας, ώστε τό κορά- 
σιον νά φέρη μαζύ του δ,τι δήποτε τής ήρχετο, 
νά τελείωση δέ τό έργον τούτο διά μιας καί 
χωρίς αναβολήν, 
ίΧΜετά τοΰτο δ κ. Σήσμαν μετέβη είς τό δω
μάτων τής θυγατρός του, εύρε δέ αυτήν, όπως 
περιέμενεν, έξυπνον, άκροαζομένην προσεκτικώς 
τάς φωνάς, αί όποϊαι ήρχοντο εκ τής τραπεζαρίας, 
καΐ προσπαθούσαν ματαίως νά έννοήση τί έτρεχε 
κατά τήν ασυνήθη εκείνην ώραν είς τήν οικίαν.

Καθήσας έπί τής κλίνης της, δ κ. Σήσμαν τή 
διηγήθη λεπτομερώς τά διατρέξαντα καί τήν 
γνώμην τοϋ Ιατρού περί τής επιστροφής τής 
Χαΐδης είς τήν πατρίδα της, άλλως τό παιδίον θά 
άπέθνησκεν άπό νοσταλγίαν. Έξεφρασε δέ τήν 
έλπίδα'του, δτι ή κόρη του, ή όποια ήγάπα τόσον 
πολύ τήν μικράν Χάιδην, δέν θά ήθελε χάριν τής 
εΰχαριστήσεως του νά τήν εχη πλησίον της, νά; 
ίδη αυτήν καταβαίνουσαν ταχέως εΐς τόν τάφον.!

Ή Κλάρα κατ’άρχάς δεν ήδυνήθη νά πι-1 
στεύσγ δτι ήτο τόσον κατεπείγουσα ανάγκη, [ 
ώστε νά στερηθή τήν αγαπητήν της μικράν σύν
τροφον καί ε’προσπώθησε νά μεταπείση τόν πα- ■ 
τέρα της, άλλά ίδούσα τό άμετάθετον αΰτοΰ, ώς I 
καλή καί υπήκοος κόρη συγκατενευσεν, δ δέ πα-' 
τήρ της πρός ανταμοιβήν τη ύπεσχέθη, οτι ήθελε; 
τήν συνοδεύση εΐς τά βουνά τής Χαΐδης τό έπό-; 
μενον καλοκαίρι, άν ήδύνατο νά ύποφέρη τον 
κόπον, τοϋ ταξειδίου.

Ή Κλάρα παρεκάλεσε τότε τόν πατέρα της 
νά διατάξη νά μεταφερθή τό κιβώτιον τής Χαί-; 
δης είς τό δωμάτιόν της διά νά έπιτηρήση επ’| 
αυτού, νά βάλη δέ και ή ίδια ο,τι ένόμιζεν δτΐ; 
ήθελεν αρέσει εΐς τήν μικράν της φίλην.

Ένφ δέ ταΰτα προητοιμάζοντο ήλθεν ή θεία 
τής Χαΐδης μέ τόν Σεβαστιανόν, δ δέ κ. Σήσμαν 
τής εξήγησε διατί ήτο άναγκαϊον νά στείλγ τό 
κοράσιον εΐς τον παπούν της αμέσως καί τήν πα- 
ρεκάλεσε νά τήν συνοδεύση διά μιας.

Αλλ’ή Δέτη, ή οποία δέν είχε λησμονήσει 
τούς τελευταίους λόγους τοϋ γέροντος,«νά μη την 
ξαναιδη άλλην φοράν εις τά 'μάτιά του,» δέν 
ίτόλμα νά συνοδεύση τήν Χαΐδην εως έκεΐ, δθεν 
παρεκάλεσε τόν κ. Σήσμαν νά τήν άπαλλάξη 
τού ταξειδίου τούτου.

Λοιπόν, Σεβαστιανέ, εΐπεν εις τόν έλθόντα 
υπηρέτην,ετοιμάσου άμεσως σύ νά συνοδεύσης τήν 
Χαΐδην εις τού παπού της ’Επειδή δέ είμαι 
πολύ γνωστός εΐς τό ξενοδοχείου «τής Βασιλείας,» 
δπου θά καταλύσετε, νά εϊπης είς τον ξενοδόχου 
νά δώσνι εν καλόν δωμάτεον εΐς τήν Χαΐδην καί 
φροντίση νά άσφαλίσγι καλώς τά παράθυρα καί 
τήν θύραν, διότι τό κοράσιον περιπλανιέται τήν 
νύκτα, είς τόν ΰπνον του, διά νά μή συμβγ κανέν 
δυστύχημα. ’Εννοείς ;

— Μάλιστα, κύριε, άπεκρίθη ό Σεβαστιανός, 
καί τώρα καταλαμβάνω τί ήτο τό φάντασμα, 
τό όποιον μάς έκαμε νά τρεμωμεν σάν τό καλάμι 
ολοι είς τήν οικίαν.

— Κάλλιστα I έπρόσθεσεν δ κ. Σήσμαν, καί 
έκουβαλίσατε καί εμέ ε’δώ, ένφ σείς ήμπορέ- 
σατε νά ανακαλύψετε τούτο.
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τή δουλειά, έξηκολούθησεν δ Σεβαστιανός, διότι 
άν δέν έσβυνε τό κηρίον άπό τόν φόβον τον καΐ 
δέν μέ έσπρωχνε μέσα μέ τόσην βίαν, έγώ βε
βαίως θά έπήγαινον είς τά μέρος, όπου ή λευκή 

ι μορφή ΐστατο, καί θά εβλεπον οτι ήτο ή Χαΐδη. 
: Έν τφ μεταξύ ή Χαΐδη ένεδύθη τά Κυρια- 
|κάτικα φορέματά της - χωρίς νά ?χΐρ τήν παραμι- 
j κράν ιδίαν τί ετρεχεν εΐς τήν ο’ικίαν, διότι ή 
[Τινεττη τήν έβοήθησε νά ένδυθγ χωρίς νά τής 
i είπη τίποτε περί τήςάναχωρήσεώςτης, όθεν όταν 
■κατέβη είς τήν τραπεζαρίαν καί ειδεν 5λας έκεί- 
ίνας τάς προετοιμασίας, έφάνη ώς έξιππασθεΐσα,

— Λοιπόν, Χαΐδη, εΐπεν δ κ. Σήσμαν, πώς 
σέ αρέσει νά ύπάγης εις τοΰ παποΰ σου σήμερον;

—■ Εΐς τον παποΰ μον 1 έξεφώνησεν έκθαμβον 
τό κοράσιον.

ί —Βεβαιότατα, είς τοΰ παποΰ σου, αμέσως μά
λιστα θά αναχώρησές μέ τόν Σεβαστιανόν. Δέν 

I σέ αρέσει; Τώρα λοιπόν κάθησε καί προγεύσου 

καλώς, δ'ιά νά μή πεινφς είς τόν δρόμον.
, Άλλά ποΰ ορεξις! ή αγγελία τής επιστροφής 
της εΐς τά ορη τής πατρίδος της ήτο τί άνέλπε- 
στον καί της άφήρεσε διά μιάς τήν ορεξιν διά 
φαγητόν καί ποτον.

ί — Τώρα, εΐπεν ο κ.,Σήσμαν, πήγαινε εις τό 
δωμάτιον τής κ. Κλάρας καί κάθησε έκεΐ έως 
οΰ έτοιμασθή ή άμαξα. Τοΰτο ήτο εκείνο, τό ό
ποιον έπεθύμει καί ή Χαιδη, όθεν έτρεξε δρομαίως 
εΐς τήν φίλην της, έκεΐ εύρε μέγα κιβώτιον 
πλήρες παντοειδών πραγμάτων,

| — Έλα, έλα μέσα Χαΐδη, εΐπεν ή κ. Κλάρα 
[νά ϊδ·£ς τί έχω βάλει εις αυτό τό κιβώτιον διά 
■σέ, δεικνύουσα εΐς αύτήν τά φορέματα καί τάς 
ίμπροσθέλας, τά μανδήλια καί τά αναγκαία διά 
^άψιμον κτλ., ή θέα τών οποίων έκαμε τήν Χαι- 
δην νά σκιρτήση άπό τήν χαράν της.

I Ή άμαξα είναι έτοιμη, έφώναζεν δ κ. Σήσμαν 

ίμετ’ ολίγον, καί τό κιβώτιον πρέπει νά καταβι- 
:βασθη εις τήν αύλήν. Σταθήτε, έφώναζεν ή Χαΐ
δη, νά φέρω τό αγαπητόν μου βιβλίον, τό δποΐον 
μέ ενθυμίζει πάντοτε τήν αγαπητήν κυροϋλα· 

[διότι δέν θέλω νά τό άφήσω όπίσωμου, καιδρα- 
μοΰσα εφερεν αυτό έκ τοϋ δωματίου της.

(Ακολουθεί·.)

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΠΕΡΙ THS ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΥ.

(Ί8Ϊ ψύλλον τοϋ Ετους 18 }
Ή Στρουθοκάμηλος είναι τό μέγιστον έπί γης , 

πτηνον, ζυγίζει δέ περί τάς 300 λίτρας και είναι ; 
τόσον ισχυρόν, ώστε δύναται νά φονεύση πάνθηρα < 
μέ εν μόνον κτύπημα του ράμφους του, I

Άν καϊ μέγα, αί κινήσεις του όμως δέν είναι 
. όκναι καί άνευ χάριτος, άλλά γοργάι καί μέ πολ- 
. λήν χάριν. ’Επειδή δέ είς τό τρέξιμον, διότι ένεκα 

τοΰ βάρους του δέν δύναται νά πετμ, βοηθεΐται 
καί ύπό τών πτερύγων του, και αυτός δ ταχύτα
τος ίππος δεν δύναται νά Τήν φθάσγ,.

Ό μύθος, ότι διωκόμενη έμπήγει τό ράμφος 
της είς τήν γην καί άφίνει έαυτήν νά φονευθή ΰπο 
τοϋ καταδιώκοντας, είναι ανυπόστατος. Απε
ναντίας, δ πατήρ καί ή μήτηρ, όταν έχουν μικρά, 
τά υπερασπίζονται κατά τών εχθρών αότών μέχρι 
θανάτου.

Δυστυχώς διά τό πτηνόν τούτο, ή φύσις τό 
έπροίκισε μέ πτέρυγας καί ουράν, τά όποια έχουν 
λαμπρά λεπτοφυή πτερά, χρήσιμα διά τους πί
λους τών γυναικών, καί πρός άπόκτησιν τούτων 
θηρεύονται άκαταπαύστως. Επειδή όμως είναι 
δειλά δυσκόλως πλησιάζονται ύπό τών κυνηγών. 
"Οταν ΐδωσι κυνηγούς, δ πατήρ αποστέλλει τήν 
μητέρα μέ τά μικρά, αυτές δέ πέρνει τήν άντίθε- 
τον διεύθυνσιν καί κοιλίεται εις το έδαφος, ύποκρι- 
νόμενος οτι είναι πληγωμένος, θέλων οΰτω νά έξα- 
πατήση τούς κυνηγούς καί τοιουτοτρόπως νά δώση 
καιρόν είς τήν οικογένειαν του να σωθή άπό τόν 
κίνδυνον. Άφοΰ δέ ή οικογένεια άπομακρυνθή τό
σον, ώστε νά ήναι εκτός κινδύνου, πρίνο κυνηγός 
τό πλησιάση, τό πονηοόν πτηνόν αίφνιδίως ϊστα- 
ται εΐς τούς πόδας του καί διά τής χρήσεως αυτών 
καί τών πτερύγων του, γίνεται μετ’ ολίγον άφαν- 
τον κατ’ άλλην διεύθυνσιν.

Ό τρόπος, μέ τόν δποΐον θηρεύουν, οί εντόπιοι 
τήν στρουθοκάμηλον, είναι πολύ παράξενος. Ό 
κυνηγός ένδύεται δέρμα στρουθοκαμήλου, διά μέ
σου δέ τοΰ δέρματος τοΰ λαιμού της διαπερφξύλον 
μακρόν, τό όποιον κρατεί διά τής μιάς τώνχειρών, 
ακριβώς όπως κάμνουν παρ’ ήμΐν τήν καμήλαν 
κατά τάς Άποκρέω- τούς πόδας του, οΐ όποιοι εί
ναι μαύροι, βάφει λευκούς, οΰτω δέ μετεμφιεσμέ- 
νος βαδίζει πρός τό κοπάδι τών στρουθοκαμή
λων μιμούμενος τό βήμα καί τό στάσιμον αυτών.

Αύται κατ’ άρχάς ατενίζουν εις αυτόν καί άλα- 
φιάζονται, άλλά μετ’ ολίγον νομίζουσαι, ώς υπο
θέτω, ότι είναι καμμία παράξενος άπό τάς ίδικάς 
των, ησυχάζουν. Ταχέως όμως μία αυτών πίπτει 
νεκρά, κτυπηθεϊσα διά τού βέλους, το όποιον δ κυ
νηγός ρίπτει κατ’αΰτής. Τοϋτοτρομάζειτάς λοιπάς 
καί τάς κάμνει νάφύγωσιν, δ μετεμφιεσμένος κυ
νηγός τάς μιμείται, φεύγων καί αυτός δήθεν τρο- | 
μασμένος, καί ολίγον κατ’ ολίγον φονεύει άλλην, 
καί άλλην, ενίοτε μέχρι τών όκτώ, όταν τά πτηνά 
αρχίζουν νά τόν ύποπτεύωνται καί δρομαίως απο
μακρύνονται απ’ αύτοϋ.
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Ό τρόπος, μέ τον όποιον εκκολάπτουν (κλοσοϋν) 

τά ώά των καΐ ανατρέφουν τούς νεοσσούς των, 
εινάι πολύ περίεργος καΐ Ιδιότροπος, Ή στρουθο
κάμηλος δέν γεννά έν ώόν καθ’ έκάστην ημέραν, 
ίπωςκάμνουν αί όρνιθες μας. Όθεν όταν ή θηλεία 
έτοιμάση τήν φωλεάν της, ίίλαι αί φυλαιναδες 
της συνεισφέρουσιν άπό έν ώόν έκάστη, τό αυτό 
δέ πράττει καΐ αύτή εΐς αΰτάς άλλοτε. Ταϋτα 

μέ τά ΐδικά της 
άνέρχονται εις 
15 -— 20, τότε 
κάθηται έπ’ αυ
τών καΐ μετά 21 
ημέρας βγάζει τά 
πουλάκια.

Ό τρόπος τής 
τροφής τών νεοσ- 

1 σών προσέτι είναι 
παράξενος κα'ι ι
διότροπος. Άντΐ, 
ώς κάμνουν τά 
άλλα πτηνά, νά 
μένουν τά μικρά 
εΐς τήν φωλεάν 
καΐ οΐ γονείς νά 
τά τρέφουν έως 
ού γείνουν ικα
νά πετοϋν, άμφό- 
τεροι οί γονείς 
μένουν εΐς τήν 
φωλεάν καί υπερ
ασπίζονται ' τά 
μικρά των, άλλαι 
δέ στρουθοκάμη
λοι έρχονται καί 
γεννούν ώά εΐς 
την αΰτην φω
λεάν. οπού είναι 
Οί νεοσσοί. Όταν 
δέ οΰτοι πεινά
σουν σπάζουν εν 
τών ώών τούτων 
και τρώγουν αΰ
τό 1 I

Τά ώά τής στρουθοκαμήλου είναι νοστιμότερα 
παρά τά ώά τής όρνιθος, ζυγίζει δ’ έκαστον 3 
λίτρας καΐ Ισοδύναμε ι μέ 12 ώά τής κοινής δρ- 
νιθος.

Επειδή εναποθέτουν τά ώά των εΐς τήν έρη
μον, οί εντόπιοι εξέρχονται πρός άναζήτησιν αυ
τών καΐ τά μεταχειρίζονται άντΐ άρτου καΐ κρέα
τος. Τά προετοιμάζουν δ’ ώς εξής — Άνάπτουν

'ίϊροιέα οππαβεα.

πυράν καί άφοϋ οΐ άνθρακες στακτώσουν, θέτουν 
τά ώά πέριξ τής πυράς όρθια, άφοΰ πρώτον κάμουν 
μίαν οπήν έπΐ τοϋ οξέος άκρου αυτών. Όταν δέ 
αρχίζουν νά βράζουν τά ανακατώνουν μέ ξυλάριον, 
τό όποιον εμβάλουν εΐς τήν οπήν, έως οΰ ψηθούν 
οσον τις θέλη, μετά τοϋτο κάμνουν τήν 
τρύπαν μεγαλειτέραν καΐ εξάγουν το λεύκωμα καΐ 
τον κρόκκον με ξυλάριονζπρός τοϋτο κατεσκευα

σμένο ν, φυλάτ- 
τοντες τό κέλι- 
φος διά νά τό 
μεταχειρισθοϋν 
ώς χύτραν καΐ ώς 
πινάκιον εΐς άλ-

Εσχάτως ή 
ζήτησις τών πτε
ρών τής στρουθο
καμήλου κατέ
στη τόσον, ώς- 
τε πολλοί ήρχι- 
σαν νά έξημερώ- 

ί νουν και νά τρέ
φουν κοπάδια αυ
τών χάριν τών 
πτερών τούτων , 
τά όποια απο
σπούν άπο τά 
πτηνά άπαξ εΐς 
τρία έτη καΐ πω- 
λοΰν πολύ άκρι- 
βά εΐς έμπορους, 
οί όποιοι τά με- 
ταπωλοϋν εΐς μο
δίστρας διά νά 
χρησιμεύσουν ώς 
στολίδια εΐς τούς 
πίλους τών μά
ταιων γυναικών. 
Τοιαύτη ήμερος 
καΐ καλώς ανε
πτυγμένη στρου
θοκάμηλος κομί
ζει 500 φράγκα. 

Τά ώά τών ήμερων στρουθοκαμήλουν ΐκκολά-J 
πτονται καΐ διά τεχνιτής θερμότητος, εν δ’ αρσε
νικόν άρκει διά 10—12 θηλυκά,

(Άχο.Ιύν&εϊ).

«Ό δίφρων καταφρονεί τήν διδασκαλίαν τοΰ πατρδς 
αύτοΰ, δ δέ δεχόμενος έλεγχον είναι φρόνιμος.» 

(ΐίαροιμ. ιε'. ό.)



Οκτώβριοι, ιέδδ ηφημερις των παϊδων " ποθ

Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΚΟΡΗ·

Είναι άνυίξεως φαιδρά, μαγευτική πρωία, 
Ή φΰσις Βλη ανθηρά

Δεικνύει μέ πολλή χαρά 
Τά κάλλη της τά θεία.

Ή I λ ε ήμω ν
Τών λουλουδιών ή εύωδ^ά τά πάντα βαλσαμώνει,

Ή πεταλλοΰδα ή τρελλή
*Στ’ άνθη πέτα καί τά φίλε?,

Καΐ κελαϊδεί τ’αηδόνι,

’Στή μυρωμένη έξοχή κόρη άπλα ντυμένη 
Μ’ αγγέλλου πρόσωπο γλυκύ

Φαιδρά άλλά και σκεπτική 
Γοργά, γοργά διαβαίνει.

' Σαν πεταλούδα πτερωτά) *στό χέρι Ιχει άνθη, 
Καί σκΰλος την ακολουθεί, “=_·^7'·'Ί 

*Ο*”< ί'ί προσοχή κρατεί"
’Στο στόμα του καλάθι.

Είναί πρωί, ico>u πρωί, x’ dvct; μακραν ή χώρ«3
*Έξω δεν φαίνεται ψυχή 

Ποΰ νά πηγαίν^ μοναχή
Ή κόρη τέτοια ώρα;

Που νά πηγαίν^ ; *Ά! ί§ού τ’ δμμα νηί διακρίνει 
Πέρα κα>ύ€η πτωχική
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Καί γρηγυρΛ <tA ex^V
Τό βήμα διβυΰύνίΕ.

”tlt έκέ? μέσα xcctosxtF ϋίίμμέγη, πικραμένη 
Χήρα μετίρα μ* δρφανί,

1 ΓίζρόΐΤίσσα, ήτις πείνα,
- Τυφλός δστίί πεθαίνει*

ί Βοήθεια χαΐ παρηγοριά ’α τή δυστυχία φίρει
Ή χόρ* εκείνη χαΟ1 ανγή 

Καΐ ό θεός τήν ευλογεί 
Καΐ ή ψυχή της χαίρει*

XQ, σε ιτροσμίναυν με χαρα exw χ’ ευγνωμοσύνη, 
Πήγαινε, κόρη μου καλή, 

*Η δυστυχία σέ χαλεί
: Καΐ ή Ελεημοσύνη*

Πήγαινε, κόρη, ανταμοιβή γλυκεία σέ περιμένει* 
"Οσοι πηγαίνουν μοναχοί

Ν' ανακουφίσουν δυστυχή, 
ειν* εύλολογημένοι,

Κεϊεταλια Χρυςοβεγγη.

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗ-

ί —. Μήτερ, διατί ράπτεις μέ. τάς χεΐράς σου καί 
j ούχί μέ τήν ραπτικήν μηχανήν; ήρώτησε μίαν πρωίαν 
ό μικρός Γεώργιος.

ι — Διότι ή μηχανή έχάλασεν, άπεκρίθη ή μήτηρ, 
κα’ι δέν ήμπορώ νά τήν κάμω νά έργασδή.

j — Kai δέν δόνασαι νά τήν έπιδιορθώσης;
[ — Όχι, πρέπει νά στείλω διά τεχνίτην νά κάμη
, τούτο" υπάρχουν δμως ραψίματα, τά όποια δέν ήμ- 
ίποροϋν νά γείνουν μέ ραπτικός μηχανάς, ώστε δέν 
βιάζομαι νά διορθώσω τήν ^απτικήν μου μηχανήν.

— Αΐ μηχαναί προξενούν πάντοτε ανησυχίας, εί- 
1 πεν ρ Ήλίας. Έπήγα είς τό γραφείου τού πατρός 
σήμερον διά νά γυμνασθώ όλίγον εΐς τήν μηχανήν, ή 
όποια γράψει διά στοιχείων, καί μοΐ είπεν δτι δέν δύ
ναμαι, διότι δέν είχε τό χαρτί, τό όποιον έχρειάζετο 
πρός τούτο.

— Όταν μεγαλώσω καί γείνω άνήρ, είπεν ό Γεώρ- 
1 γιος κορδωθεί;, θά ένασχοληθώ είς τήν έφεύρεσιν μη- 
1 χανών,θά τάς κάμνω δέ τοιαύτας,ώστε νά μή χαλούν! 
ί — Θά ήσαι πολύ έξυπνος, έάν κατορθώσης τούτο, 
' εϊπεν ό άδελφός του Ήλίας "Ολα τά πράγματα χα
λούν ταχέως ή άργά, δέν έχει οΰτω μήτερ;

| — Τά πλεΐστα τών πραγμάτων, άπεκρίθη ή μήτηρ
j — Δέν θά ήτα λαμπρόν πράγμα μήτερ, εϊπεν ό 
.Γεώργιος, έάν τις έφεύρισκε μίαν μηχανήν, ή όποια 
(.νά κάμνη κάθε πράγμα; Μηχανή, ή όποια νά γράφη, 
| νά ράπτη, νά πλέκη, νά σαρώνη, νά πλύνη καί νά 
κάμνη πολλά άλλα πράγματα ;

— Βεβαιότατα, εϊπεν ή μήτηρ, μία τοιαύτη μηχα
νή εϊναι πολύ καλόν πράγμα.

— Άλλά δέν έν νοείς, μήτερ, δτι υπάρχει τοιαύτη 
μηχανή;

— Βεβαίως, ύπαρχει.
— Καί εϊδές ποτέ μίαν τοιαύτην;
— Μάλιστα.
— "Ω, πολύ έπεθύμουν νά ίδω μίαν τοιαύτην. Πάτε 

τήν είδες, δταν ήσο είς τήν Εύρώπην;
— Μάλιστα, άλλά είδον τοιαύτας μηχανάς καί έδώ 

| είς τήν πατρίδά.

— Πώς κινούνται, μέ άτμόν, ή μέ ηλεκτρισμόν; ή- 
ρώτησεν ό Ήλίας.

— Μέ ούδέτερον τούτων, νομίζω.
— Άχ, μητέρα, πέ μας μερικά πράγματα, τά όποϊα 

κάμνουν.
— Τάς εΐδον νά βάπτουν, καί νά πλέκουν. !
— Ή αύτή μηχανή κάμνει καί τά δύο ταΰτα ; ί
— Μάλιστα, καί σαρώνει, καί μαγειρεύει, καΐ άκόμη 

πλύνει πινάκια. Τινές αύτών κόπτουν δένδρα, καί με
ταχειρίζονται πριόνια καί σφυριά. Είναι τόσον λεπτώς 
κατασκευασμένοι, καί δμως τόσον δύναται, ώστε ήμ~ 
ποροΰν νά σηκώσουν μίαν καρφίτσαν άπό τό πάτωμα, 
ή ένα κόκκον άμμον, ή νά κατασκευάσουν μίαν άτμο- 
μηχανήν, ή έν πλοΐον, ή μίαν μεγάλην οικίαν, μόνον 
όταν έχουν νά κάμουν μέγα έργον άπαιτεϊται νά έρ- 
γασθοΰν πολλαί μαζύ.

— Παλαιώνουν, ή χαλούν Ταχέως αί μηχαναί αύ- 
ται; ήρώτησεν έκ νέου ό Γεώρρος.

— Όχι- ήέεύρω μηχανάς, αί όποϊαι μέ καλήν φρον
τίδα είργάσθησαν εβδομήντα έτη καί περισσότερον.

— Άπό τί είναι κατεσκευασμέναι, καί ποιος τάς 
κατασκευάζει; έφώναίε πάλιν ό Γεώργιος. Άλλ’ ό Ή
λίας έγέλασε, ένώ έπιασε τήν χεϊρα τής μητρός του 
καί τήνίφίλησε.

— Ή μαμά λέγει άλήθεια! άνεψώνηοε, δείξας τήν
χεϊρα τής μητρός του. ’Ιδού μιά τοιαύτη μηχανή, Γεώρ - j 
γιε, ή όποια ράπτει ύποκάμισα, βάζει κομβία, μπαλώ-Ι 
νει κάλτσες — ναι, κάμνει πήτας καί κουλουράκια, σα-] 
ρώ/ει, καί ξεσκονίζει, καί παίζει τό πιάνο, καί ζωγρα-) 
φίζει, καί κεντά I |

— Καί έδώ εϊναι μιά άλλη, είπεν ή μήτηρ, λαβοΰ-1 
σα τήν χεΐρά του, ή όποια δύναται μεταχε· ριζεται τό 
μολυβδοκόνδυλου, καί τήν πέναν, νά παίζη βόλους, 
καί σφαίρας, νά στιόάζη ξύλα, καί νά κόπτη αύτά καί ι 
όταν ό κύριός της θέλη, κάμνει πολλά άλλα πράγμα
τα. Δέν εϊναι έτσι, Ήλία;

— Βεβαίως, μήτερ, καί πολλά άλλα είς τό μέλλον 
θά κάμη άπεκρίθη, ό Ήλίας.

— Ναι, τέκνα μου, κανείς δέν ήμπορεΐ νά εϊπη ποϊα 
καί πόσα μία τοιαύτη μηχανή δύναται νά κάμη, έάν κα- j 
λώς καί προνοητικώς μεταχειρισθή αύτήν ό κύριός της. ι

— Τό παράδοξον είναι, εϊπεν ό Γεώργιος, έζετά-)
ζων τήν χεϊρα τής μητρός του, ότι δέν χαλά, άν καί 
έχει τοσσυς λεπτούς τένοντας καί τόσας πολλάς άρ- j 
θρώσεις. !

Ή μηχανή τής μητρός του δέν ήτο τόσον παχου— ; 
λή, όσον ή [δική του, καί όμως έίετέλει τό χρέος της ■ 
τόσον έντελώς, ώστε ό Γεώργιος ήρχισε νά έξετάζη : 
τούς τένοντα; αύτής μέ πολλήν προσοχήν, ένφ ή μή- ί 
τηρ του έκίνει τούς δακτύλους της. j

— Κύτταξε έδώ τής κυρούλας τήν μηχανήν πόσον, 
καλώς καί γοργώς έκτελεί τό καθήκόν της!, έφώνησεν) 
b Ήλίας, πιάσας τήν χεϊρα τής κυρούλας, ή όποια) 
έπλεκε κάλτσας· φαντασου δέ πόσα πολλά καί πόσα) 
ποικίλα πράγματα τρέπει νά κατεσκεύασεν είς τό διά-! 
στημα τών εβδομήντα έτών τής ζωής της! Ποτέ πρό-ί 
τερον δέν έσυλλογίσθην πόσον πολύπλοκος είναι ή 1 
χειρ. Κύταΐε τάς άρθρώσεις, τούς τένοντας κλ. πό
σον πολλοί καί λεπτοί είναι! Συλλογίσου τί θά έκά- 
μναμεν, άν δέν ύπήρχε κλείδωσις είς τόν άγκώνα. Δέν I 
θά ήμπορούσαμεν νά νιφθώμεν, οΰτε νά κτενισθώμεν, ί 
ούτε νά φάγωμεν!

— Τρομερόν ! άνέκραξεν ό Γεώργιος.
— Άλλά καί μιά μόνη άρθρωσις ένός δακτύλου,
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καί αύτοϋ τον ρικροτέρου, έάν έβλάπτετο κατά τι, θά 
έπροέένει πολλήν δυσκολίαν de δλ«ύ τάί κινήσεις καί 
έργασίας τής χεΐράς.

-— Έγώ είς τδ 1£ής θά προσπαθήσω νά προφυλάτ- 
τω τάε ρικράς ταύτας μηχανάς μου,— είπεν δ Γεώρ- 

ι γιος μέ σοβαρότητα, διότι δέν ή μπορεί τις νά τάς δια- 
'λύση εΐς κομμάτια καί πάλιν νά τά συνθέση, δπως 
: κάμνονν μέ τάς ^απτικάς μηχανάς, δταν παθαίνουν 
ί καμμίαν βλάβην.
■ — Βεβαιότατα όχι, είπεν ή μήτηρ. Ό μέγας Μη
χανικός, δστις κατεσκεύασε τάς μηχανάς ταύτας, τάς 
έκαμε τόσον έντελεΐς, ώστε παν δ,τι χρειάζεται είναι 
ικανή φροντίς καί περιποίησις αύτών. Ολαι αΐ άλλαι

‘μηχαναί εΐναι άναίσθητοι καί νεκραί. Εϊναι κατεσκευα- 
, σμέναι άπδ ίύλον, ή σίδηρον, ή άπδ άλλα άψυχα πράγ- 
ι γματα.
ί Τινές τούτων είναι πολύ έπιτήοειοι, πλήν δλαι στε
ρούνται τοϋ μόνου πράγματος, τδ δποϊον κάμνει τάς

• ΐδικάς μας μηχανάς έντελεΐς, ήγουν ψυχής έσωθεν διά 
;νά τάς κινή. Ή ψυχή αΰτη έχει πάν δ,τι εϊναι άναγ-
• καΐον πρδς ένίργειαν- δψθαλμούς καί ώτα καί μέλη— 
i δλα πρόθυμα νά ύπακούσουν εΐς τήν διαταγήν της, 
' ώστε έπρεπε νά ένασχολώνται είς καλά έργα.
1 — Τί καλδν πράγμα έπρεπε νά πράττουν, μήτερ; 
, έψώνησεν δ Ήλίας.
ί — Καλδν έργον ; Τδ ΰψιστον καΐ κάλλιστον εϊναι
■ νά έργάίωνται διά τδν Κύριόν των, δστις τάς έμόρφω- 
ΐ σεν νά κάμνωσι St’ αύτδν έργον, τδ όποιον θά διαρ-
κέση κα'ι άφοΰ πάν άλλο έργον τής άνθρωπΐνης διά
νοιας θά ήναι με τα βεβλημένου εΐς έρεΐπια καί κόνιν.

Άλλ’ έφύγαμεν πολύ άπδ τδ κύριον άντι κείμενον 
;τής δμιλίας μας, τάς χεΐράς, εϊπεν δ Γεώργιος. Έγώ 
1 Οά προσπαθήσω νά συλλογισθώ πόσα πράγματα θά 
δώάίω τάς χεΐράς μου νά κάμνουν.

ί — Καλά 9ά κάμης νά προσπαθήσης νά έπωψελη- 
θής δσον εϊναι δυνατδν άπδ τάς μηχανάς σου ταύ
τας,—εϊπεν ή μήτηρ. Άλλά μέ δλας τάς προσπάθειας 

: σου μή λησυσνήσης νά φυλάττης αύτάς άπδ τής κα
ί κοποιΐας. Ποτέ μ ή μεταχειρισθής αύτάς είς ποταπάς ή 
: άνάνδρους πράέεις, άλλά πάντοτε άς ένα σχολώ νται εΐς 
1 ύπεράσπισιν τών άδυνάτων καΐ άβοηθήτων, καΐ ποτέ 
ι άς μή καταφέρουν σκληρόν κτύπημα κατά κανενός.
■ Πρόσεχε νά μεταχειρίζεσαι αύτάς πάντοτε εΐς τδ νά 
ί προγάγης πάν δ,τι είναι καλδν καί εύγενές καί έντιμον
■ Έν βραχυλογία άς ήναι καθαραΐ χεΐρες, πρόθυμοι χεΤ- 
'ρεσ, πραεΐαι χεΐρες, γενναιόδωροι χεΐρες — χεϊρες με- 
Ιταδίδουσαι τάς εύλογίας είς πάντας τούς περί αύτάς. 
j Τήν συμβουλήν ταύτην δίδει ή μικρά Έφημερΐς τών 
ί Παιδων είς όλους τούς μικρούς αυτής άναγνωστας καί 
, άναγνωστρίας, διαβεβαιοϋσα αύτούς ότι τοΰτο θά ήναι 
διά τδ καλόν των.

Η ΠΡΩΤΗ ΒΙΚΩΝ ΤΟΪ* ΤΟΓΡΝΕΡΟΓ.

Μίαν πρωίαν πρό 100 περίπου ετών δύο πρό- 
j σωπα έξήλθον από εν κουρεΐον εις τήν πάλιν τοϋ 
1 Λονδίνου, τό εν ήτο άνήρ, τό άλλο παιδίον, ήσαν 
πατήρ καΐ υιός, ό πατήρ ιδιοκτήτης του κουρείου 
καί ό υιός μαθητευόμενος. Έπήγαινον δέ εΐς τήν 
οικίαν ενός τών πελατών των διά νέε διορθώσουν 

ί τήν περούκαν του, διότι εΐς τόν καιρόν εκείνον 
ό συρμός ήτο όλοι νά φορούν περούκας, φαλακροί

και μή. ΤΗτο συρμός πολυέξοδος, διότι αί περοϋ- 
και είχον ανάγκην συχνού καθαρισμού, κτενί
σματος, και κολλυρίων.

Έλθόντες είς τήν οικίαν ό πατήρ άφήκε τό 
παιδίον εΐς τόν διάδρομ-ον, οΐ τοίχοι τοϋ οποίου 
ήσαν εΰτρεπισμένοι μέ ώραίας ξυλογραφίας, άφοΰ 
δε έτελείωσε τήν εργασίαν του, ε’πέστρεψε μετά 
τοϋ υίοΰ του εΐς το κουρεΐον του.

Μετά τινα ώραν ό 'Ιωσήφ, διότι ούτως ώνομά- 
ζετο τό παιδίον, δέν έφαίνετο είς τό κουρεΐον, ό 
δέ πατήρ έφώναζε, ζητών νά μάθη ποΰ ήτο καί 
τί έκαμνεν. Ό Ίωσηφ έρχεται μέ συστολήν εις τό 
κουρεΐον κρατών μίαν κόλλαν χάρτου εΐς τήν μίαν 
χειρα καΐ μολυβδοκόνδυλου είς τήν άλλην. Ό 
πατήρ έλαβε τό χαρτί ον είς τάς χεΐράς του καΐ 
μετά μεγάλης χαράς παρετήρησε τό σχεδιογρά- 
φημα καμωμένον μέ πολλήν προσοχήν ενός τών 
οικοσήμων, τά όποια ήσαν σκαλισμένα εΐς τόν τοί
χον τοϋ περάσματος τής οικίας τοΰ κυρίου, τοΰ 
δποίου τήν περούκαν εΐχε πρό ολίγου επιδιορθώ
σει, και ά.μέσως_τό βάζει είς μίαν κορνίζαν καΐ τό 
κρεμάζει εΐς τό κουρεΐον του* τόσον δέ καλήν έν- 
τύπωσιν έκαμνεν εΐς τούς συχνάζοντας εις τό κου
ρείου, ώστε ταχέως ή φήμη τοϋ μικρού ’Ιω
σήφ διεδόθη εΐς ολην τήν πόλιν και πλήθη καθ’ 
έκάσην έπήγαινον νά ΐδουν τό πρώτον εργον τών 
χειρών αΰτοΰ,

Ό Ιωσήφ καθόσον ηΰξανεν είς τήν ηλικίαν προ- 
ώδευε καΐ εΐς τήν ζωγραφικήν, έως ού έπί τέλους 
κατέστη είς τών διασημοτέρων σκηνογράφων τής 
Αγγλίας, ή καθώς πολλοί ισχυρίζονται ό δια- 
σημότατος σκηνογράφος έν τφ κόσμφ, εΐς δέ τήν 
εθνικήν πινακοθήκην όλόκληρον δωμάτιον είναι 
άφιερωμένον άποκλειστικώς εΐς τάς έλαιογρα- 
φάς του.

Η ΑΛΗΘΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ-
[Λΐΐ-Εΐρ, fl Έφΐ||16^Παίίΐ,ϊ,Λ.Ι

Συχνά* ις λέγεις τήν προσευχήν σου, 
«Χία προσεύχεσ’ εΐλικρινως;

Πάντες οί λόγοι τοϋ στόματός σου 
εκφράζουν αΐσβησιν άληβως ;

Ματαία είναι ή προσευχή σου, 
βαττολογία μόνον κενή, 

αν ή καρίία καΐ ή ψυχή σου 
8έν λέγουν 8σα και ή φωνή, 

2* αψυχτ είδωλα, λίθους, καί ξύλα, 
πρέπει λατρεία χωρίς ψυχήν, 

οχι οτϋν ζώντα Θεόν Σωτήρα, 
Εστις ακούει πασαν ευχήν.

Λόγους χειλέων άνευ καρδία;
ωτα Κυρίου καταφρονούν* 

Τέκνων ανάγκας θλίψεις π αν το ί ας 
να ίεραπευσουν Βέν ήμιποροΰν.
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1712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 1888
Πνεύμα Κυρίου εί; τάς ανάγχα; 

βάλε αισθήματ’ ίχετιχη.
> Εΐς τόν Σωτήρα φέρε τού; πάντα;
ί δεΓξε Κυρίου οπϊάγ/ν’ άγαβά.

Λ.

ΠΟΙΚΙΛΑ-
’Αερόστατο?. Το αερόστατο? εΐναι, ώς φαί*ςταΐ| προωρι- 

σμένον νά διαδραματίσω σπουδαίο? μέρος εις την ί^τοριαν τών 
πολίμων. Μέχρι τούδε πειράματα έγίνοντο κατά ξηρά?, εσχά
τως ήρχίσαν νά χάμνουν τοιαύτα και κατά θάλασσαν. Βε- 
βαίούται δέ, οτι τά πειράματα ταΰτα «πέτυχον πληρέστατα. 
Έξ ύψους 1,800 ποδών οί άεροναΰται ηδύναντο νά διακρί- 
νωσι πλοΓα πολλά μίλια άπέχοντα, αν ησαν πολεμικά η εμ
πορικά, φορτωμένα η κενά* το #?ομά των, ποΰ διηυθύνοντο, 
τίνος έθνους ήσαν κτλ* Τά πειράματα ταΰτα έπέτυχον καί ώς 
πρδς την έρευναν τών παραλίων, αν εΐχον πυροβολοστάσία, 
&ν έστάθμευον στρατιώται, αν ησαν ήγκυροβολημένα πλοία, 
κτλ, "Ολα δέ ταΰτα έγένοντο διά της βοηθέ ί ας ισχυρόυ ηλεκ
τρικού φωτός καί ισχυρών τηλεσκοπίων.

■— ΤΔ βρέφη τών Κινέζων. Ευθύς αφού γεννηθή παι
δίον τι, ό πατήρ του γράφει εις χαρτίον οκτώ λέξεις κα'ι διευ
θετεί" αύτάς ει< τέσσαρα ζεύγη, έκαστον τών δποίων περιέχει 
ακριβώς τήν ώραν, τήν ήμέραν, τόν μήνα καΐ τδ ϊτος τής γεν- 
νήσεώς του Ταΰτα δέ παραδίδει είς ένα τών άστρολόγων, τού 
δποίου ίργο? είναι νά σχηματίζ^ έξ αύτών τδ βιβλίο? τής τύ
χης τών παιδιών, τό δποΤον γενικώς ονομάζεται *Ρά-τζ,

Εΐς τδ βιβλίο? τούτο δ άστρολόγος περιγράφει τά καλά καί 
τά κακά, τά οποία μέλλει νά άπαντήση εις τήν ζωήν του τδ 
παιδίον, και διαγράφει τά μέσα, δια τών όποιον θά δυνηθή 
νά εξασφάλιση τά πρώτα καί ν’ αποφύγγι τά δεύτερα*

Διά νά έννοηθη ή αξία τού βιβλίου τουτου, πρέπει νά εϊ*· 
πωμβν ολίγα τινα περί τοΰ τρόπου, κατά τδν όποιον οί Κι
νέζοι μετρώσι του χρόνον.

Οί Κινέζοι διαιρούν τδ ήμερονύχτίον εΐς δώδεκα ισα μέρη, 
έκαστον τών οποίων ισοδυναμεΓ μέ δύο ώρας ίδικάς μας.

Άρχίζοντες άπδ τής 11 π. μ. έχουν εις τήν 1 μ* μ. τήν 
πρωτην ώραν της ήμέρας, εις ταύτην δέ δίδουν το ονομα 
ftorrcxoc, είς τήν δευτέραν εις τρίτην ΐιγρις, εις τήν
τετάρτην <ΐαγωοζ, *ΐς τήν πέμπτην άρχχωτ, είς τήν έκτην 

εις τήν έβδόμην ίππος* εις τήν όγδόηι πράματα»*, εΐς 
τήν εννάτην «χρη^αΐα, εις την δεκάτην JTifftroCi εΐς τήν 
ένδεκάτην χήωτ* καί είς τήν δωδεκάτην ^οΤρος. Έπειδή δέ 
νομίζουν, δτι έκαστος μετέχει έκ τής φύσεως τοΰ ζώου, τδ ό
ποιον αντιπροσωπεύει τήν ώραν της γεννήσεως αυτού, έπεται 
φυσικά, δτι ποτέ παιδίον γεννηθέυ τήν ώραν τοΰ λαγωού, επο
μένως μετέχον τής φύσεως τοΰ λαγωαΰ, δεν πρέπει νά στέλλεται 
εις σχολεΐον τού όποιου ό διδάσκαλος έγεννήθη τήν ώραν τής 
τίγρεως. Τούτου ένεκα συμβουλεύονται με μεγάλην ακρίβειαν 
τδ Πάτ-τζ έκαστου παιδίου και διδασκάλου, πριν στα) ή τδ 
παιδίον εΐς διδάσκαλον, ή κλεισθη οίαδήποτε άλλη συμφωνία 
με άλλους.

Αφού συμβουλευτή τδ Πάτ-τζ* ό πατήρ βίπτεται πρινής 
έμπροσθεν τού πίνακος, εις τδν όποιον εΐναι γεγραμμένα τά 
ονόματα τών προγόνων, χαί προσφέρει εις αυτους ευχαρι
στίας διά τήν γέννησίν τού υίού του.

Εΐς πάσαν οικίαν, (ή μεταξύ τών πτωχών γωνία) είναι α
φιερωμένο* εΐς τήν λατρείαν τών προγόνων δωμάτιο?, τά ονό
ματα δε τών τεσσάρων παρελθουσώ? γενεών τών όποιων ζωγρα
φίζονται έπι πινάκων ίμτ ροσθεν τών οποίων πρωί καί έσπέρας 
καίονται θυμιάματα πρδς τιμήν αυτών. '0 πατήρ μεταβαίνει 
κατόπιν εις τδν ναόν τής θεάς τής καλούμενης ^ιηιρο'ς,ή οποία 
πιστεύεται ότι φροντίζει διά τδ καλόν όλων τών παιδιών μέχρι; 
ού φθάσωσιν εις τήν ήλικίάν τών 16 έτών* Εΐς τδν ναδν δέ 
τούτον προσφέρονται θυμίαμα καί καρποί κτλ., δέησις δέ γί
νεται εις τήν θεάν να ευνοη τδ πολύτιμον παιδίον,

— "Οστος φροντίζω διάτας στιγμές του, δένθάσπαταλα 
τάς ώρας του. "Οστις δέ φροντίζει διά τας ώρας του, δέν θα 
σπαταλα τάς ήμέρας του. Δΐ οίχονομίαι αί δποιαι στέφονται 
μέ έπιτυχίαν εφαρμόζονται είς τά μικρά πράγματα, καί συχνά

ί«Λμβά,οντα ι. Ό αύτο; χάνων αληθαύεΐ χαί ώ< 'Χρός τΛς 
«σωτίας χαϊ σπατάλας, αί όποίαι φέρουβιν έττί τέλους είς χα- 
■t & «τροφήν.

— ’Οπτική Απάτη. Έχ τών δύο προχίΐμένων σχημάτων
______ ttofov είναι το (ΐε· 

γαϊ.ίτερον; το ανω 
η τό χάτιο; Ή έρώ- 

\_________________________/ τ^σις αΰτη θά 6ε<ο- j
\ / ρηΟη ώς μ,ωρά, διό-

'V τι είναι φανερόν,
ότι το κάτω είναι 
τόμεγαλξίτερον,Καί ί 

\ βμως έάν οί μικροί |
V^— / μας άναγνώσται κό-

^'*St / ψουν έκ χάρτου δύο
σχήματα τδ ^ν ίσον 

μέ τδ άνω και τδ έτερον μέ τδ κάτω, και βάλουν τδ κάτω 
εις τήν θέσιν τού άνω καί τδ άνω είς τήν τού κάτω θά ΐδω- 
σιν, &ιι εκείνο, τδ όποιον έφαίνετο μεγαλείτερον, θά φαίνεται 
μικρότερο?, κα'ι τδ μιχρότερον μεγαλείτερον! Άκόμη έάν θέ
σουν τά δύο σχήματα τδ ^ν επί του άλλου θά εΰρουν αύτά 
ακριβώς ισαΙΙ Πόθεν τδ θανμάσιον τούτο φαινόμενο?; *Δπ)ώς 
προέρχεται έξ απάτης οπτικής, τοιαΰτα δέ θαυμαστά φαινό
μενα οπτικής απάτης παρατηρεΓ τις εις τδ άμίμηιον κτίριον 
τής αρχιτεκτονικής τών προγόνων μας τέχνης, —τών Παρθενώ
να,—τά όποΓα παρεζάλισαν μέχρι τούδε βλους τούς σοφούς 
τοΰ κόσμου *

Ή περί στάσις αδτη μάς διδάσκει οτι καί αυτά τά ’μάτια 
μας ενίοτε δύνανται να μας απατήσουν·

(Έκ της «Εστίας*.}
— ΙΙροίάντα ΧιΦανβράκων. Φωταέριο? — πετρέλαιο?—

400 ήδη χρωμάτων, μεταξύ τών οποίων υπερέχουν τδ ερυθρόν, 
κίτρινο?, πράσινον καί ιώδες. — μεγάλη
ποικιλία εύοσμων ουσιών ώςλ, χ* ανήθου, καμφουρας, βανίλης 
κλ.—’j^xxpj/xri. Αταΐ ουσίαι ώς λ. χ. ή δίνιτροβενζίνη.—*/α- 
Tptxett ουσίαι ώς ή ύπνονίνη, ή άντιπυρίνη, ή βενζίνη τδ 
σαλισικδν οξύ κλ,— Λυττασττχα (συντείν&ντα εΐς τήν έφορίαν' 
τής γής) ώς ή τανίνη και ή ζαχαρίνη, ήτις δΰναται ?α αντι
καταστήσω τήν ζάχαριν,— πυρογαλλικόν όξύ, ύδροκινΐνη, τά 
δποία χρησιμεύουν εις τήν φωτογραφικήν κλ.

Διά τής χρήσ^ως τινών έκ τών στοιχείων τούτων δύναται 
νά κατασκευαστή οι?ο< χωρίς σταφυλών, μπύρα χαρίς μάλτ, · 
γλυκύσματα χωρίς δπωρίκών ή ζαχάρεως, οσμαί ευώδεις, 
χωρίς άνθέων και χρωματιστικάς ύλας χωρίς φυτικών ή ορυ-, 
κτών ουσιών, έκ τών οποίων μέχρι τούδε τα χρώματα κατε- 
σαευάζοντο. — Πόθε? προέρχεται ή θαυμαστή αύτη ποικι- ί 
λία τών προέδρων τών γαιανθράκων ; Τά στρώματα τών γαιαν· | 
θράκων, τα όποια έχρησίμευσαν 'τόσον πολύ μέχρι τούδε εις' 
τδν άνθρωπον καί εΐνε προωρισμένα'■ά χρησιμεύσουν ϊτι περισ-1 
σότερον βες τδ μέλλον, ησαν ποτέ άχανεΓς εκτάσεις δασών,: 
τά όποΐα περιέχουν παν β,τι εΐνε άυαγκαΐον διά τάς χρείας | 
τοΰ ανθρώπου, καί τά όποϊα ό αγαθός ήμών Ούράνιος Πατήρ 
απεθήκευσε τόσον ασφαλώς εις τά έγκατα τής γης διά ?ά χρη
σιμεύσουν είς τάς άνάγκας ταύτας τοΰ ανθρώπου, καί δμως 
υπάρχουν άνθρωποι καί άνθρωπος επιστήμονες, οΐ όποιοι 
λέγουν δτι βλον τούτο ει?ε τι κατά συμβεβικδς — αποτέλεσμα 
συνδρομής περιστάσεων! ΐ

Μή προσέχετε εις τάς άλογίας καί μωρίας τών το ιού τω?/ 
αγαπητοί μοι φίλοι, διότι εινε ΐδέαι βλαπτικαι καί ανάξιοι; 
λογικών καί ηθικών δντων, όποΓος 0 άνθρωπος. Άλλά πιστεύετε ι 
είς τήν Γραφήν, ή δποία σοφίζει τδν πιστεύοντα εΐς σωτη·: 
ρίαν και εύτυχίαν, ί

ί

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑ1 EP£tTH£El£.

1. Ποίδς ήτο ό τελευταίος φονευθε'ις προφήτης;
2. Άτδ ποιους καί ποΰ έφονεύθη;
3. ΠοΓος μας έκαμε γνωστόν τούτο;


