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Χϊυνδρ. «τηβ. έν Έλλάδι Λρ. 1.
» » » Έξωτεριχώ φρ.

Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΕΝΕΙ ΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ,

διεγθγνςις

’Er δδώ Σταδίου άριθ. 39.

'H προκειμένη ίΖκών παριΰτά -Γάλλον τινά 
Ονομαζόμενου Λουδοβίκον Κοί’λών,άπδ της πό
λεως Μονλυΰών της Γαλλίας, ό όποιος έχει γε
νειάδα μήκους 2. 38 μέ
τρων γαλλικών. Η έκτα
κτος αϋτη γενειάς ήρχιΰε 
νά φύεται όταν δ Κουλών 
■ξτο δώδεκα έτών ήρχιΰε 
νά ξυρίξηται, άλλά μετ’ 
δλίγον χρόνον τόσον πα
χύς έγεινεν ό πώγων του, 
ώΰτε ήναγκάο&η νά τδν 
άφήθη ήβυχον! Εΐναι τώ
ρα 63 έτών άνθρωπος ή- 
λικίας, καϊ μυλωνάς τδ 
έπάγγελμα.

Μέχρι τοϋδε δ Κουλών 
δένή&έληΰε διόλου νά έπι- 
?ειχθ§ δημοσίαν συ- 
νάάροισιν. ’Εσχάτως δμως 
οι φίλοι του κατώρ&ωβαν 
νά τδν μεταπείθουν, καϊ 
ήδη κα& έκάστην εσπέραν 
τδν βλέπετε είς τινα δη
μοΰίαν αί&ουθαν έν Μασ
σαλία έπιδεικνύοντα τήν 
γενειάδα αύτοϋ ένώπιον 
πολλοΰ κόσμου, ύστερον 
δε περιέρχεται μεταξύ αύτών μέ δύο βοη&ούς 
παλών τήν φωτογραφίαν του.

Λέγεται ότι έν Βενεζουέλη τής Νοτίου Αμε
ρικής ύπήρξεν άλλοτε έργάτης τις έχων πώγωνα

Λ.ουδο€ίκος Κουλών.

API®. 98».
Ι&ς ούΒένχ, πλήν των τακτικών 

ανταποκριτών, στίλλεται ή ν’ΕςημερΙς 
ι τών Παίδων· 5νεν προπληρωμής.

άνω τών 3 μέτρων τδ μήκος, άλλά τοΰτο δέν έ
χει έξακριβωθή καΐ έπιβεβαιω&ή ώς ΛδρΙ τοΰ 
Λουδοβίκον Κουλών. Τούτου ή γενειάς είναι 
άναμφισβητήτως γνησία.

'Η προκειμένη είκών εΐναι πιστή παράστασις 
αύτοϋ, ώς ληφ&εΐθα έκ φωτογραφίας.

*Ο βασιλεύς τής Βαυαρίας 
ααΐ ό συνοδοιπόρος του.

’ Ο πατήρ τής αύτοκρα- 
κρατορίθης τής Λύβτρίας, 
οΟτις ήτο ιδιότροπος είς 
ολας τά? έξεις του, έταξεί- 
δευέ ποτέ άγνωατος άπδ 
Μονάχου είς Βιέννην διά 
λεωφορείου. Πτωχός τις 
άνθρωπος μετ’ δλίγον εί- 
θήλ&εν είς τδ λεωφορείου 
καί έκά&ηβεν άντικρυ τοΰ 
πρίγκηπος, διότι δέν εΐ- 
χεν είβέτι γείνη βαοιλεύς.

—Γιά ποΰ μέ τδ καλό, 
κύριε; ήρώτηθε μετ ύλί- 
γον τδν πρίγκηπα.

— Πάω νά ίδω τδν 
γαμβρόν μου είς τήν Βι
έννην.

— Καί τί δουλειά κά- 
μνει έκεΐ-, Είναι έμπορος;

—Ναϊ καϊ όχι, ήτο ή άπόκριβις.
—Τί θά είπη, ναϊ καϊ όχι; Παράξενη δου

λειά πρέπει νά ήναι ή δουλειά του!
— "Ολος δ κόθμος εΐναι παράξενη δουλειά!
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: παρατήρηϋεν ΰ πριμκηά’.
ί —Καί διατε λοιπόν δεν την παρ αιτεί καϊ νά 
ί πζάοη άλλην ;
I —Αύτό τον λέγω καί έγω—‘άπεκρι-ih; δ πρι- 
■γκηφ. Άλ£, ώ? γνωρίζεις, υπάρχουν &έοεις είς 
I τοΰτο» τδν κόΰμο», τάρ όποιας δέ» ήμπορεΐ 
j κάνεις ενκόλως, ή δταν &έλη, νά τάς άφήοη, 
λοιπόν πρεπει νά τάς κρατή.

—'Ωραία δουλειά! έςεφώνηβεν ό ΰννοβοίπό- 
ί ρος· ό γαμβρός <ϊου πρέπει νά ήναι πρωτότυπος 
ει’ς το ειδός του!

■—Κατά δυστυχία», αύτός είναι ό μόνος εές 
τδ είδος του είς τήν Βιέννην1.

—«Εγώ είμαι άμπορος Οπτικών έργαλείων, 
'είπεν ό συνοδοιπόρος, και έχω Συνέταιρον τδν 
■ γαμβρόν μου.» λίαρεκάλεοε δ^ τδν πρίγκηπα νά 
ί προσφέρω τούς χαιρετισμούς τον είς τδν γαμβρόν 
I του. «’ Αλλά, έπρόβ&εΰε Σφιγγών τήν χεϊρα του, 
δέν μου είπες ποιον είναι τδ επάγγελμά τον ;

— "ίΐ! είπεν δ πρίγκηψ. Αύτδς είνε άπάώς 
αδτοκράτωρ!

Το περίεργον τοΰτο γεγονός, έγένετο αφορ
μή νά γείνη δ έμπορος εκείνος τών οπτικών 
εργαλείων έμπορος τής Αδλής !

Η ΧΑΙΔΗ.

Κατ' επιτολήν έκ τοϋ Γερμανικόν.

(”Ι8ε προηγούμενο? φύλϊαν).

Έν τ& μεταξύ έφάνη τις μαζρόθεν άναβαινων 
τό όρος μέ φορτίον εΐς τούς ώμους του, όταν δέ 
εφθασεν είς τό μέρος όπου έκάθητο ή Χαίδη, ό 
Παποΰς καί ό ιατρός, άπέθεσε τό φορτίον του είς 
τό έδαφος καί ήρχισε νά σπογγίζη τόν ίδρωτα, 
οστις ετρεχεν έκ τοΰ μετώπου του ένεκα τοΰ κόπου.

«Αύτό είνε τό δε'μα, είπεν ο ιατρός, τά όποιον 
σέ στέλλει ή κ. Κλάρα άπό τό Φράγφορτ. Κάΐ 
τώρα άνοιξε το διά νά ΐδφς τι περιέχει.»

Ή Χαΐδη ύπήκουσε καΐ άφοΰ έλυσε τό σχοι- 
νέον, έξέβαλεν άπό εν τά Εμπεριεχόμενα καί τά 
ήπλωσε κατά σειράν έπϊ της χλόης, έπειτα δέ συ- 
νενώσασα τάς χεΐράς της έξεφώνησεν, <ι ώ, τί 
ώραΐα. πράγματα, καϊ πόσον πολλά μας έστειλεν 
ή καλή κυρία Κλάρα ί ’Ιδού καί φραντζολάκια καϊ 
καφφές καϊ 'έν σάλι και λουκάνικα διά τήν κυ- 
ροΰλα ! Καί καπνός διά σέ, παποΰ I ’δέ τον πόσον 
προσεκτικά εινε στιβαγμένος εΐς τοΰτο τό κουτί! 
Άλλ' όσον καλά καί ώραΐα καϊ άν ήνε τά πράγ
ματα ταΰτα, έμέ τίποτε δέν μέ ευχαριστεί τόσον 
όσον ή παρουσία τοΰ καλού μου ιατρού ! »

Ή ποιητική αΰτη έκφρασις κατ ευχάριστη σε : 
τον ιατρόν, οστις συγκινηθείς ελαβεν αυτήν είς τάς * 
άγκάλας του καϊ σχεδόν ένδακρυς έφίλησεν αύτήν . 
είς τό μέτωπον, είπών, «ό Θεός νά σέ εύλογήση, τέ- j 
κνον μου—μέ Ενθυμίζεις τόσον πολύ τό αγαπητόν ! 
μου κοράσιον, τό όποιον ό ουράνιός μας Πατήρ 
έπήρεν είς τόν Ουρανόν πρό ολίγου καιρού!» ί

Τέλος επειδή έπλησίαζε ' νά βραδυάση, ό δέ j 
ιατρός έπρεπε νά καταβή είς τό Δόρφλη, διά νά | 
άπεράση τήν νύκτα, έσηκώθη διά νά άναχωρήση. |

—«Θά σέ συνοδεύσω μεν καί ήμεΐς, είπεν ό γέρων | 
—καθ’ όδόν-δέ έγώ θά άφήσω τά πράγματα, τά ι 
όποια έστάλησαν διά τήν κυροΰλα. Οΰτω λοιπόν j 
έξεκίνησαν ό μέν ιατρός κρατών τήν Χαιδην άπό ; 
τήν χεϊρα, ό δέ παποΰς φέρων τά πράγματα τής! 
κυρούλας. Άφοΰ δέ έφθασαν εΐς τής κυρούλας τήν ; 
καλύβην ό ιατρός αποχαιρέτισε τήν Χαιδην καί 
διηυθύνθη μέ τόν παποΰ εις τό Δόρφλή. — Πριν ; 
όμως απομακρυνθούν πολύ, ή Χαΐδη έφώνάξε, I 
«Δέν θά άναβής αύριον είς τό βουνό, όπου ό Πέ- ί 
τρος βόσκει τάς αιγας ; ή θέα άπ’ έκεϊ είναι 
λαμπρά !»

«Βεβαιότατα, άπεκρίθη ό ιατρός, έάν αποφα
σίζεις νά μέ συνοδεύσης καΐ σύ.»

— Μέπολλήν εύχαρίστησιν, άπεκρίθη ή Χαΐδη, 
διότι εχω πολλήν επιθυμίαν νά ϊδω πάλιν τά ώραΐα 
έκεΐνα μέρη.

Μέ· τρία πηδήματα ή Χαΐδη εύρέθη εντός της 
καλύβηςτής κυρούλας κρατούσα τό δε'μα, τό όποιον 
άφήκεν ό παποΰς εΐς τήν αυλόθυραν ,καίέθεσεν αύτό 
έμπροσθεν της κυρούλας, είποΰσα, «’Ιδού, κυ- 
ρούλα, τά πράγματα τά όποια σας εστειλεν ή 
καλή κυρία Κλάρα—Φραντζόλαν;, λουκάνικα καΐ 
έν παχύ σάλιον ! ψηλάφησε το νά ίδής πόσον μα
λακόν είνε! Τόν χειμώνα θά ήναι πολύ ζεστόν»!

Ή τυφλή κυροΰλα καί ή μή'τηρ τοϋ Πέτρου 
δέν ήξευρον πώς νά έκφράσουν τήν χαράν καί τήν 
ευγνωμοσύνην των διά τά δώρα ταΰτα! Έν τφ 
μεταξύ δε ήλθε καί ό Πέτρος άπό τήν βοσκήν καί 
έθαύμασεν ίδών τά δώρα καί μάλιστα τά λουκά
νικα ! Ποτέ είς τήν ζωήν του δέν εϊχεν ίδεΐ τόσον 
μεγάλα λουκάνικα! έδυσκολεύετο δέ νά πιστέ όση 
ότι τά έστειλαν είς αυτούς διά νά τά φάγωσιν. Ή 
Χαίδη όμως τόν έβεβαίωσεν οτι έστάλησαν δι’ 
αύτόν τόν σκοπόν, διά νά τόν πείση δέ περισσότε
ρον, έκοψε καϊ έν κομμάτιον καϊ του έδωκε να 
φάγη, εκείνος δέ δοκιμάσας τό εύρεν έξαίρετον !

Μετ’ ολίγον έφάνη ό παποΰς είς τήν θύραν καί 
άφοΰ έχαιρέτισε τά; γυναίκας καί τον Πέτρον, 
καί τούς ήρώτησε περί της υγείας των, « "Ελα, 
εϊπεν είς τήν Χαίδην, νά ΰπάγωμεν είς τήν καλύ- 
βην μας, διότι εινε καιρός νά ύπάγης είς τήν κλί-
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νην σου, επειδή σήμερον έσηκώθης πολύ ενωρίς και 
εΐργάσθης αρκετά καΐ πρέπει νά ήσαι κουρα
σμένη καί έχει; χρείαν άναπαύσεως. Καλήν νύκτα 
λοιπόν καΐ αύρων ξαναβλεπόμεθα.»

«Πόσον μεταβεβλημένος είναι ά παποΰς!» έξε
φώνησεν ή κυροΰλα,μετά τήν άναχώρησιν αύτών. 
Ποτέ δέν έφάνη τόσον χαρούμενος καί περιποιη
τικός όσον είναι τώρα !

Τήν ακόλουθον πρωίαν ό Πέτρος έστάθη έξωθεν 
τής καλόβης τοΰ παποΰ μέ τάς αιγάς του, πλη
σίον του δε ΐστατο ό καλός ιατρός, προσπαθών 
νά φέρη τον Πέτρον εΐς συνομιλίαν, άλλά δέν το 

j κατόρθωσε»—*0 Πέτρος ήτο παιδίον έντροπαλόν 
ί καΐ έμπροσθεν εΐς ξένους σπανιότατα ώμίλει. Μό- 
ί νον βταν ήτο μόνος μέ τήν Χαιδην ή γλωσσά του 
έλύετο καΐ ώμίλει ώς ρήτωρ.

ί Ή Χαΐδη, ή όποια περιέμενεν τόν ιατρόν, δέν 
ί ήργησε νά φανή είς τήν θύραν έτοιμην διά τήν 
! άνάβασιν τών όρέων.
ί «Θά ελθης καί σύ έπάνω εις τά βουνά ; τήν ή- 
ρώτησε μέ φανεράν χαράν ό Πέτρος,

«Βεβαίως, άπεκρίθη μειδιώσα ή Χαΐδη. Μή
πως σέ πειράζει ή παρουσία μου ;»

«Καί ό ιατρό;;»
! «Καΐ ό ιατρός—-θά ΐ'δης δέ πόσον καλός είναι 
καϊ θά μάθης νά τόν αγαπάς ώς έγώ,» ΐπρόσθεσε 
μέ χαμηλήν φωνήν ή Χαΐδη.

Πριν όμως αρχίσουν νά άναβαίνουν, έφάνη ό 
γέρων κρατών σακκίδιον, άφοΰ δέ έκαλημέρισε 

ιτόν ιατρόν, «Πάρε αύτό τό σακκουλάκι, είπεν είς 
ί τόν Πέτρον, διότι ενδέχεται ό ιατρός νά εύχαρι- 
, στηθή άπο τήν θέαν τών βουνών καί νά θέληση νά 
! μείνη έκεϊ μέ σάς ολην τήν ημέραν. Εΐς τοιαύτην 
ί περί στάσιν θά εχη χρείαν τροφής, έγώ δε έβαλα 
έδώ μέσα ολίγον άρτον καί κάτι τι άλλο δι ’ αύτόν 

[ νά φάγη.» “Επειτα δέ στραφείς πρός τόν ιατρόν, 
«λοιπόν,ιατρέ,καλήν διασκέδασιν καΐ καλήν έντά- 
μωσιν τό έσπέρας.»

Ούτως οΐ τρεις ήρχισαν νά άναβαίνουν τό όρος, 
■ άκολουθοϋντες τό μικρόν ποίμνιον τών αιγών, καί 
συνομιλοϋντες περί διαφόρων πραγμάτων,τά όποια 
άπήντων καθ’ όδόν, εως ού έφθασαν εΐς τό μέρος, 
ίπου ήτο ή βοσκή. Ή Χαίδη τότε έλαβε τόν 
ιατρόν άπο τήν χεϊρα καϊ τόν ώδήγησεν είς τό 
κάθισμα, όπου συνείθιζε νά κάθηται όταν ώδήγει 
έκεϊ μέ τόν Πέτρον τά αίγας του παποΰ της.

Ή θέα άπό τοΰ μέρους εκείνου ήτο μεγαλο
πρεπής, ό δέ αήρ εύωδίαζεν άπό τό άρωμα τών 
άνθέων, τά όποια ήσαν άφθονα καθ’ ολην έκεί
νην τήν πλευράν του όρους. Ό ιατρός έφαίνετο ώς 
νά μετεφέρθη είς άλλον κόσμον !

«Δέν είναι ωραία ή φύσις έδώ, ιατρέ;» έξεφώ-

νησεν ή Χαίδη αίφνης, προσηλώσασα τούς οφθαλ
μούς της είς τόν ιατρόν.

— Βεβαιότατα, άπεκρίθη ό ιατρός, άλλ' άν
θρωπος, οστις, ώς έγώ, έχων τήν καρδΐαν του τε
θλιμμένη», δέν δύναται νά άπολάύση όσον πρέπει 
τήν τοιαύτην φύσιν!»

«Άλλά κανείς δέν φέρει έδώ τεθλιμμένη» καρ
διάν, «έφώνησεν ή Χαίδη.»Μόνον είς τό Φράγφορτ 
ύπάρχουν τοιοϋτοι άνθρωποι —έδώ όμως κανείς !&

«Άλλ’ έάν τις ήρχετο άπό τό Φράγφορτ φέ-. 
ρων μόνον τοιαύτην καρδΐαν τί νομίζεις, Χαίδη, 
πρέπει νά κάμη διά νά άποβάλη τήν θλΐψίν του;»

«Έάν δέν ήμπορεϊ νά βοηθήση τόν έαυτόν του 
ϋ τοιοϋτος, άπεκρίθη ή Χαίδη, τότε πρέπει νά 
προστρέξη είς τόν αγαθόν Θεόν -καί νά τώ εϊπη 
τά πάντα.»

«Αύτός είναι καλός στοχασμός,τέκνον μου, εί
πεν ό ιατρός, άλλ* άν αύτός γνωρίζη ότι ή λύπη 
του έρχεται άπ’ αύτόν τόν θεόν, τί δύναται νά 
τόν βοηθήση τότε είς τήν αθλιότητά του ;»

«Πρέπει νά περιμένη, άπεκρίθη ή Χαΐδη μετά 
τινα σκέψιν. Νά συλλογίζεται δέ ότι ταχέως ή 
άργά ό άγαθός θεός θά φέρη κάτι τι» το όποιον 
θά τόν κάμη εύτοχή. Τό κάτι τι εκείνο θά ίλθη 
άπό τήν ταραχήν, άλλά ό άνθρωπος πρέπει νά 
μένη έντελώς ήσυχος καί νά μή φύγη. Μέτ’ ολί
γον δέ θά γείνη φανερόν, ότι ό θεός είχε κάτι τι 
καλόν είς τόν νοϋν του δι’ αύτόν, άν καί αύτός 
δέν το έγνώριζεν.»

«Κράτει πάντοτε τήν ώραίαν ταύτην πίστιν, 
τέκνον μου, είπεν ό ιατρός. Έπί τινας δέ στιγμάς 
έμεινε σιωπηλός, κυττάζων έκ διαλειμμάτων πρός 
τούς άνωθεν βράχους καΐ τήν πέριξ χλόην, έπειτα 
δέ έπρόσθεσε, « Δύνασαι νά έννοήσης πώς δύναται 
τις νά κάθηται έδώ καί νά βλέπη ολην αύτήν τήν 
μεγαλοπρεπή καί ώραίαν θέαν καΐ όμως αύτή: 
αΰτη ή θέανά διπλασιάζη τήν θλΐψιν του,ένεκα τής 
μεγάλης σκιάς, ή οποία έπικάθηται είς τούς 
οφθαλμούς του;»

«Μάλιστα, άπεκρίθη ή Χαίδη στενάζουσα, 
διότι· ένθυμήθη τήν τυφλήν κυρούλαν, ή όποια 
δέν ήδύνατο νά ΐ'δη τήν ώραιότητα τής περικυ- 
κλούσης αύτήν φύσεως —Ναι, δύναμαι νά τό έν- 
νοήσω, γνωρίζω δέ κάτι τι τό όποϊον βοηθεϊ εΐς 
τοΰτο—πρέπει ό τοιοϋτος νά έπαναλαμβάνη τούς 
ύμνους της κυρούλας—ούτοι κάμν ου σι τον άνθρω
πον νά αισθάνεται κατ’ άρχάς ολίγον καί ,τελευ- 
ταΐον τόσον πολύ, ώστε έπί τέλους καθίσταται 
έντελώς χαροποιός!»

'. (Ακολουθεί-.) ■
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Ο TZ-JCPrOS του αϊφφξλ·
ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΙΥΓΚ ΓΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ 

ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Ή προκειμένη ίίκών παριστά τδν πύργον τοϋ 
"Α ΐ φ φε λ, έν συγκρίβει πρδς τά λοιπά γνωστά 
υψηλότατα μνημεία 
τον κόσμου, είκονι- 
ξόμενα καί ταΰτα 
παράπλευρο)? τοϋ 
πύργον τούτον . 
Πρδ τής άνεγέρσε- 
ως αύτοΰ, δ όβελί- 
oxog τής Ούαβιγκ- 
τώνος ήτο το υψη
λότατου έπΐ τής γής 
κτίριον, διότι εχει 
ύψος 169 μέτρων.

Τδ κατασκεύα
σμα τον ’Άΐφφελ 
υπερτερεί ήδη τοϋ 
ύβελίσκου τούτον 
κατά 131 δΖκ μέτρα. 
Τά έν τή είκόνι ταύ- 
τη φαινόμενα υψη
λότερα μνημεία τοϋ 
κόσμου εΐνε τά ε%ής: 

’Οβελίσκος τοϋ 
Αοΰ^ορ ( πλατεία 
Όμονοίας έν Παρι- 
σίοις) ύψος 27 μέ
τρων. — Ή στήλη 
τοϋ Βανδώμ ίν Πα- 
ρισίοις 45 μέτρων. 
—Ή θριαμβευτι
κή άψΐς τοϋ Άβτέ- 
ρος έν Παριβίοις 49 
μέτρων. —Ή ’Εκ
κλησία της Πανα
γίας των Παριβίων 
66 μέτρων.'Ο θόλος 
τοϋ Πανθέου έν
Παριβίοις S3 μέτρων. — Ό θόλο? τοϋ μεγάρου 
τών Απομάχων έν Παριβίοις 105 μέτρων. —' Ο 
θδλο? τή? ’Εκκλησίας τοϋ Μιλάνου 109 μέτρων. 
' Ο θόλος της ’Εκκλησίας τοϋ Αγίου Παύλου έν 
Αονδίνω 110 μέτρων. —' Ο ihSAo? τή? Έκκλη- 
βίας τοϋ Άγιου Πέτρον ένf Ρώμη 132 μέτρων. 
— Ή κορυφή τοΰ κωδωνοστασίου τής’Εκκλησίας 
τοϋ Στρασβούργου 142 μέτρων. —Ή μεγάλη πυ-

*Ο Πύργος τού ’Ά,Εφφ&λ.

ραμίς τής Αίγυπτου 146 μέτρων. — Το κωδω- 
νοστάβιον τοΰ ναοΰ τής Ραβέννης 150 μϊτρων. 
— Τΐ» κωδωνοστάσιον τοΰ ναοϋ τής Κολωνίας 
159 μέτρων. — Ό άβελίσκος τήςΟύασιγκτώνος έν 
Αμερική 169 μετρ.—*Ο πύργος τον "Αϊφφελ 300 
μέτρων,

* Ο πύργος Άΐφφελ δικαίως θεωρείται ώ? αρι
στούργημα τής αρχιτεκτονικής έπιβτήμης. Είναι 

όλος έκ σίδηρων 
δοκών, συνεσφηνο- 
μένων μΐ τδν στε
ρεότατου τρόπον. 
‘Έχει, ώ? βλέπετε, 
δύο μεγάλα πατώ- 
ματα,ίπειτα τδνκυ
ρίως πύργον, τρί
τον δε πάτωμα έ
πάνω είς τήν κορυ
φήν. Είς τδ πρώτον 
καί δεύτερον πάτω
μα άναβαίνει τις 
διά μεγάλων κλιμά
κων ή καί μέ υ
δραυλικούς ύψω- 
τήρας. ’Επί τοϋ 
πρώτου πατώματος 
εΐναι τέσσα,ρα άρι
στα εστιατόρια, δ
που δύνανται οί 
έπισκέπται νά γευ- 
ματίβωβιν έχοντες 
ένώπιόν των τήν 
έ^αισίαν έκεΐθεν θέ
αν. Απδ τοϋ δευ
τέρου πατώματος 
άνέρχεταίτιςείς τήν 
κορυφήν διά τών 
μηχανικών ύψωτή- 
ρων, έντδς ύλιγί- 
βτων λεπτών τής 
ώρας. Είς τήν κο
ρυφήν εΐναι τοπο
θετημένη Ισχυρό
τατη ήλεκτρική λυχ-

\νία, έπάνωθεν δε αύτής κυματίζει ή γαλλική 
σημαία 1

£ημ. Ή ανωτέρω εΐχων, καθώς καί μέρος τοϋ άρθρου, έλη- 
φίΐη ίκ της «Φιλολογικής Άχροπέλεως», τη ενμίνεΓσνγκατα· 
νεύσεε τοϋ συντάκτου αυτής, κ. Β. Γαβριηλίόη.
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ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ·

Τό φυτόν, τό όποιον παρίσταται είς την ποο- 
κιιμένην εικόνα φερει τό ονομα Μανδραγόρας, 
φύεται δε αύτομάτως είς τά δάση καΐ τάς δχθας 
τών ποταμών της ’Ανατολής, Ελλάδος, ’Ιταλίας 
χαί 'Ισπανίας είς μέρη σκιερά, όπου αί ακτίνες 
τοΰ ήλιου δυσκόλως εισχωρούν, καί ανήκει είς τήν 
οικογένειαν τών στρυχνοειδών, τά όποια είναι 
δηλητήρια.

1773

με τό ανθρώπινον σώμα. "Οθεν ό Θεόφραστος 
ονομάζει αύτον ώνομάσθη δέ
και ήμιάί'ό'ρίω.πος··

Οί αρχαίοι τόν μετεχειρίζοντο είς σύνθεσιν πο
τών μαγικών, καλούμενων φίλτρων, διάτών όποιων 
ΐπίστευον ότι ένεπνέετο ό πίνων αύτά μέ έρωτα. 
Έλάμβανε δέ μέρος καΐ είς τήν κατασκευήν τοΰ 
μ,ατόραγορίΐον λεγομένου οϊνου, όπως ή ρητίνη 
είναι έν χρήσει διά τον ρητινίτην, ήτο δέ ό μαν- 
δραγορίτηςοίνος ποτόν ύπνωτικόν,Όθεν καί ή πα
ροιμία χαάενόει ύπό par&payjpar έσήμαινεν ότι

Μανδραγόρας.

Ό Μανδραγόρας έχει ^ίζαν παχεϊαν, άπολή- 
γουσαν εΐς τά κάτω είς όζύ, ώς τά ραπανάκια* 
ένίοτε ή ρίζα διαιρείται είς δύο ή τρία σκέλη, καί 
έχει κατά διαστήματα λεπτάς ίνας.

Τά φύλλα του εινε πολλά, ώοειδή, επιμήκη. 
Τά άνθη του ύπόλευκα πορφ ορίζοντα, στη ριζό μένα 
έκαστον χωριστά έπί μίσχων βραχυτέρων των φύλ
λων, φυόμενων ευθύς έκ τής ρίζης. Ό καρπός 
ομοιάζει μέ μήλον, είναι δέ ολίγον μικρότερος κε
ράσου, σαρκώδης, μαλακός, καί ύποκίτρινος, όταν 
είναι ώριμος—έχει δέ όσμήάδυσάρεστον καθώς καί 
ολόκληρον τό φυτόν.

Διά τήν τριχώδη καί διχαλωτήν ρίζαν του ό 
μανδραγόρας έθεωρεΐτο ύπό τών αρχαίων όμοιος 

κοιμάται ύπνον βαθύτατον, μή έχων τήν έλαχί- 
στην συνείδησιν τών πέριξ αΰτοϋ.

Παρά τοϊς άρχαίοις ύπήρχον πολλαί δυσειδαι- 
μονίαε συνδεδεμέναι μέ τον μανδραγόραν* ούτω λ. 
χ. έπιστεύετο ότι όταν άπεσπάτο άπο τήν γην τό 
φυτόν τούτο έζεβαλλε φωνήν! Πας δστις τον. είχεν 
έπλούτει καΐ ευδαιμονεί καθ’ δλην τήν ζωήν του! 
“Οτι έάν τόν έναπέθετον έντός άργυρον κιβωτίου, 
όσα νομίσματα έρριπτεν εΐς αυτό έδιπλασιά- 
ζοντο καθ’ έκάστην! Έάν τόν εφερον εΐς τόπον 
όπου ύποπτεύοντο ότι ήσαν παραχωσμένοι θησαυ
ροί, ό μανδραγόρας τούς άνεκώλυπτε πάραυτα, 
τρέχων αυτομάτως πρός τήν κρύπτηνί

Άλλά νά εύρη τις μανδραγόραν δέν ήτο εύκο-
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λον. Έπρεπε νά τόν κόψη όπου εύρίσκετο στημένη 
αγχόνη, μετά τινας έπφδάς καί μαγγανείας, έκ
θετων τόν εαυτόν του είςκίνδυνον θανάτου πολλάκις, 
έάν έκαμνε λάθος είς την ακριβή ΐκτέλεσιν τών καθ’ 

: εκαστα του έξορκισμοΰ. “Γπήρχεν όμως καί τρόπος 
[ασφαλής πρός αποφυγήν τών κινδύνων τούτων, ό 
ί έξής·—νά βάλη σκόλον νά απόσπαση τό φυτόν, 
ί επειτα αύτός ευθύς νά τό περιτυλίξη είς σάββανον. 
! Πολλά περίεργα άπαντα τις περί τοΰ μανδρα- 
γόρα καί εΐς τό σύγγραμμα Γάλλου τίνος μονάχου, 
του πατρός ’Ιωσήφ Φραγκίσκου Λαπιτώ, περί 
τοΰ πολυτίμου φυτοϋ Ζεντζεκ τής Ταρταρίας άνα- 
καλυφθέντος έν Καναδά. Ό αγαθός πατήρ ισχυ
ρίζεται ότι οί ελέφαντες ευρίσκουν τόν Μανδραγόραν 
είς τήν οδόν, ή οποία φέρει εΐς τόν Παράδεισον!

Ό ’Άγγλος συγγραφεύς Θωμάς Βράουν κάμνει 
λόγον και περί τοΰ Μανδραγόρα είς τό δοκίμιον 
αύτοΰ περί δημοτικών προλήψεων.

Ό δέ Γάλλος Βοανστώ είς τό σύγγραμμά του 
τό έπιγραφόμενον Λωναί, γράφει τά έξής—« Εΐδον 

ί έσχάτως είς τήν πανήγυριν τής έν Παρισίοις συνοι- 
[ αίας τοΰ Άγιου Γερμανού ρίζαν Μανδραγόρα έν- 
τέχνως μεταπεποιημενην ύπό τίνος αγύρτου, καί 
τόσον έπιτηδείως περιπεπλεγμένων, ώστε παρίστα 
σχήμα ανθρώπου. Έβεβαίωνε δέ ό αγύρτης {κεί
νος, ότι αύτη ητο αληθής Μανδραγόρας καί έζήτει 
νά τήν πωλήση άντϊ 20 σκούδων^! Άνεκαλύφθη 
όμως ό δόλος πάραυτα, καί ως ήκουσα ήναγκάσθη 
νά αναχώρηση ό αγύρτης μέ τήν ρίζαν του :είς τήν 
’Ιταλίαν, όπόθεν τήν εΐχε φέρει, καί όπου λέγεται 
ότι απαντάται συχνά, έπί τοΰ ορούς τοϋ αγίου 
Αγγέλου. »

Σημ. Ε. ΙΙερΙ Μανδραγόρα έδημρσιεύθη με εικόνα βραχύ 
αρβρ. εΐς τό <ρΰλ. του ’Anριλ!ου τοϋ 1886' άλλ’ ή προκειμένη 
είκών είναι εντεόεστέρα, οεικνΰουοα όλα τά μέρη τοϋ φντοΰ, 
ή δε περιγραφή πληρεστέρα όθεν ένομίσθη καλόν νά όημοσι- 
ευΟωσι καί ταϋτα.

ΔΟΛΟΣ ΑΝΤΙ ΔΟΛΟΥ*.
(Διήγημα Περσικόν.)

Κάτοικός τις τής Βαγδάτ, όταν ήτο νέος, έΐχε 
σπουδάσει τούς δόλους και τά τεχνάσματα τών 
κλεπτών καί λωποδυτών.

Ήτο έμπορος βάμβακος καΐ εΐχε κατάστημα 
είς τήν αγοράν τής πόλεως. Μίαν εσπέραν, άφοΰ 
ολα τά καταστήματα εις τήν αγοράν ειχον κλεί
σει, πονηρός τις λωποδύτης παρουσιάσθη έκεϊ. 
’Εφαίνετο απαράλλακτα ώς δ έμπορός μας—τό 
φέσι, ή βακτηρία, ό μανδύας, ή δέσμη τών κλει
διών και αυτή ή φωνή του ήσαν άπομίμησις 
πιστή, Ό κλέπτης έπλησίασε πρός τον φρουρόν 
τής αγοράς καΐ τφ είπε μέ θάρρος:

«Άναψε μου αυτό τό φανάρι καί φέρε μοΰ το 
εΐς τό μαγαζί. Έχω νά κάμω τούς λογαριασμούς 
μου άπόψε. »

Καί χωρίς νά περιμένη άπάντησιν, ήνοιξε τήν 
Θύραν τοΰ καταστήματος. Ό φρουρός μηδέν ΰπο- 
πτευθεϊς εφερε τό φανάριον και άνεχώρησεν, άφοΰ 
είδε τόν ψευδέμπορον καθήμενον ένώπιον τοΰ 
γραφείου του μέ τά κατάστιχα άνοικτά.

Πρός τά χαράγματα, ό. κλέπτης εξήλθε, καί 
φωνάξας τόν φρουρόν τφ λέγει:

«Φέρε μου ένα χαμάλη έδώ διά νά μεταφέρη 
μερικά δέματα εις τό σπίτι μου. Και όσον διά 
τόν έαυτόν σου, άφοΰ σέ έκράτησα στο πόδι, νά 
μία λίρα, καί κάμε γρήγορα.»

Ό αχθοφόρος ήλθεν, εύρε τά δέματα έ'τοιμα 
καί σηκώσας αύτά εΐς τούς ώμους του ήκολού- 
θησε τον κλέπτην.

Τήν πρωίαν ήλθε κατά τό σύνηθες καί ό άλη-· 
θής έμπορος. Τόν άπήντησεν ό φρουρός καί τον| 
{χαιρέτισε φαιδρώς λένων : J

—«Μέ τήν λίρα σου τήν νύκτα έγώ καί τά) 
παιδιά μου έφάγαμεν σάν άρχοντόπουλα !» '

Ό έμπορος, άν καϊ εξεπλάγη εΐς τούς λόγους 
τούτους, εϊχεν όμως τήν πονηριάν νά μ.ή εϊπη 
τίποτε, άλλ' ύποπτευθεις κανέν δυστύχημα, ετρε-ΐ 
ξε νά άνοιξη τό κατάστημά του, αμέσως δέ ειδεν! 
οτι τά καλλίτερά του ύφ άσματα. είχον κλαπή, 
καί ένόησεν ίΐλην τήν ύπόθεσιν, Δέν έκαμεν 
όμως θόρυβον έπί τούτω, άλλ’ απλώς φωνάξας 
τόν φρουρόν τώ λέγει ήσύχως :

— « Ποιος μέ έβοήθησε νά κουβαλήσωμεν 
έκεϊνα τά δέματα χθες τό εσπέρας;»

— «Μπά ! έλησμόνησες ότι μοΰ είπες νά φέρω 
χαμάλην, καΐ ότι τόν συνώδευσες μόνος σου; 
Έγώ ε"καμα μόνον τήν διαταγήν σου.»

-—«Καλά,καλά,άλλ’εις τό σκότος δέν διέκρινα 
καλά τό πρόσωπον του χαμάλη. Πήγαινε φώ
ναξε τον.»

Όταν δέ ήλθεν ό άχθοφόρος, ό έμπορος κλεί- 
σας τό κατάστημα καΐ ποιήσας νεΰμα εΐς αυτόν 
νά τον άκολουθήση, άνεχώρησεν άπο τήν άγοράν. 
Είς όλιγην άπόστασιν, ήρχισε νά όμιλή έμπι
στε υτικώς εις τόν άχθοφόρον.

— «Έλα, παιδί μου, ειμπορεϊς νά μοΰ δείξης 
τό μέρος ποΰ εκουβαλήσαμεν τά δέματα χθες 
τήν νύκτα. ’Ξέρεις, ήμουν ’λιγάκι πιομένος καί ό 
πιομένος δέν ενθυμείται τά πράγματα.

—«Μπά! ευχαρίστως» άπήντησεν ό άχθοφό
ρος. «Υπήγαμε» έ’ως εΐς τόν ποταμόν μαζύ* έκεϊ 
έφώναξες έ'να βαρκάρην καΐ σέ έβοήθησα νά βά- 
λωμεν τά δέματα εΐς τήν λέμβον του.»

—Πάει καλά- άς πάμε λοιπόν εις τόν ποτά-
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μόν,καί έκεϊ θά μ.οϋ ευρης τον ίδιον βαρκάρην.» 

Τόν λεμβούχον ευκόλως τον ευρον. Ό έμπορος 
τότε απέλυσε τόν αχθοφόρον καϊ έμβάς είς την 
λέμβον εϊπεν εΐς τόν λεμβούχον:

«Πρό ολίγης ώρας έβοήθησας τόν άδελφόν 
μου νά μεταφέρω μερικά δέματα ;»

«Μάλιστα, κατά τά χαράγματα.»
«Λοιπόν νά μέ πάης έκεϊ όπου άφήκατε τά 

πράγματα.»
Ό λεμβούχος μηδέν ύποπτευθείς και αυτός 

μετέφερε ταχέως τόν έμπορον εΐς τόν πρός ον όρον. 
Φθάσας S’ έκεϊ έφώναξεν έτερον αχθοφόρον, τόν 
όποιον δ κλέπτης είχε μισθώσει νά μεταφέρη 
έκεΐθεν τά πράγματα, Ό έμπορος τόν έπήρε μαζύ 
του καΐ μετ’ ολίγα βήματα τοϋ λέγει*

«θέλω νά ΰπάγω έκεϊ οπού έξεφόρτωσες τά 
δέματα τοϋ αδελφού μου σήμερον κατά τά χα
ράγματα.»

Διηυθύνθησαν λοιπόν πρός κτίριόν τι ούχί μα
κράν τοϋ ποταμού. Άφοΰ έκτύπησαν ε’ις μάτην 
τήν θύραν, δ έμπορος δι’ άντίκλειδος κατώρθωσε 
νά τήν άνοιξη, καί άφήσας τον αχθοφόρον έξω, 
εΐσήλθεν.Έκεϊ εΰρήκεν ολα τά κλαπέντα δέματα 
Ασφαλώς τοποθετημένα εΐς μίαν γωνίαν. Έπι 
τοϋ τοίχου έκρέματο μικρός τάπης και μακρόν 
σχοινίον- με αυτά έδεσε τά πράγματά του εΐς 
εν δέμα καί διέταξε τόν αχθοφόρον νά τά μετα
φέρω εις τήν λέμβον.

Καθ’ οδόν απαντούν τόν κλέπτην, ό όποιος 
άκόμη εφόρει τά ενδύματα μέ τά όποια είχεν 
ύποκριθγ τον έμπορον. Έκπλαγεΐς και αμήχανων 
δέν έτόλμησε νά ειπη τι, όταν δέ ό έμπορος τώ 
έκαμε νεύμα νά τόν άκολουθήση, τον ήκολούθησε, 
καί τον έβοήθησε νά φορτώσν) τά πράγματα είς 
τήν λέμβον. Καϊ οΐ δύο έφερθησαν μετά πάσης 
εύγενείας, τέλος δε δ κλέπτης λαβών τόν τάπητα 
και τό σχοινίον (τά όποια ήσαν ίδικά του) έπί 
τών ώμων του, άπεχαιρέτισε τόν ε*μπορον λέγων:

«Ύγίαινε, αδελφέ μου. ’Ήδη κατέχομε» καΐ 
οί δύο εκείνα τά όποια μάς ανήκουν. Έδείχθης 
ιΓ 7 »' Λ it - r i------------ _.U...................    τθνότι είσαι άνθρωπος, δ όποιος γνωρίζει 
κόσμον !»

•Η ΘΥΡΑ TQN XEIAESIN»

/Υιά tyr ’Eg>. ΐ&τ Haidar).

Εΐς τάς ημέρας ταύτας, Sts ή αισχρολογία 
m ή βλασφημία ακούονται εΐς πάν μέρος τής 
■πατρίδας μας άπο μικρούς καί μεγάλους, νέους 
καΐ γέροντας καΐ άκόμη γυναίκας καΐ παιδία, 
κατ’ οικον καΐ εις τάς όδούς, τά έξής ελπίζουν 

δτι δύνανται νά συντελέσουν μικρόν τι πρός φα
νέρωσήν τοϋ τρομερού κακοϋ, τό όποιον επιφέρει 
ή τοιαύτη κατάστασις τής κοινωνίας μας.Εύχαρί- 
στωςδέ προσφέρω ταϋτα εΐς τούς μικρούς συνδρομη
τές τής Έφ. τών Παίδων καϊ τάς οικογένειας των.

«'Υπάρχει μικρός οικος, οστις έχει δύο μικρά 
φωτεινά παράθυρα εις τό έμπροσθεν μέ παραθυ
ρόφυλλα, τά όποϊα γενικώς κλείουν τήν νύκτα.

«Κάτωθι τών παραθύρων τούτων υπάρχουν δύο 
άνεμο θυρίδες, αί όποια ι άφίνουν νά εισέρχεται ελευ
θέριος καθαρός άήρ καί νά εξέρχεται ό ακάθαρτος.

«Εις τά πλάγια τοϋ οίκου τούτου υπάρχουν 
δύο θύραι μέ ώραίας εισόδους, αΐ όποϊαι επιτρέ
πουν τήν είσοδον αόνον εΐς τούς κρούοντας, δέν 
άφίνουν δέ άλλο τι νά εΐσέλθη δι’ αύτών.

«'Υποκάτω δέ τών άνεμοθυρίδων υπάρχει με
γάλη καί πλατεία θύρα, άπό αύτήν δέ συχνά εξέρ
χονται οί έπισκεπτόμενοι, οϊτινες εισήλθον άπο τάς 
πλαγίας θύρας, προσέτι δέ καΐ άλλοι εκτός αύτών.

«Ό οικος είναι θαυμασίως ώραϊος (άν καί κατ’ 
άρχάς έκτίσθη έκ κοινού πηλοϋ) διότι έσχεδιάσθη 
ύπο σπανίου άρχιτέκτονος. Ό άρχιτέκτων ούτος 
ήτο δ Θεός, οστις κατεσκεύασεν αυτόν, καΐ τόν 
έξωράισε καΐ τόν έτελείωσε καΐ έθεσε κάτοικον 
εΐς αυτόν. Άλλ’ δ κάτοικος ούτος δέν έφύλαξε 
καλώς τάς δύο πλαγίας θύρας τοϋ οίκου τούτου, 
καί ού’τω μίαν ήμέραν, εισήλθον δι’ αύτών τινές 
κακοί έπισκέπται, καί έκαμαν τόν οικον άνω 
κάτω, έκτοτε δέ δέν ήδυνήθη νά ε’πανέλθη εΐς 
την προτέραν του κατάστασιν.

«Πιστεύω δτι εννοήσατε ήδη, μικροί μου φίλοι, 
τον οικον, τόν όποιον εννοώ, καΐ ποϊαι αΐ θύραι 
καί τά παράθυρά του.

«Εΐς τάς πλείστας περιστάσεις δ θυρωρός ΐστα- 
ται έξω τής οικίας, άλλ' εΐς τόν οικον τοϋτον δ 
θυρωρός πρέπει νά ήναι εντός. Οί δέ λόγοι είναι 
οί εξής. »

« Διότι πρέπει νά έχτρ τό βλέμμα του είς 
τάς δύο πλαγίας θύρας, διά τών όποιων τά 
πλεϊστα τών κακών πραγμ.άτων εισέρχονται. 
Έπειτα πρέπει νά προσέχω καϊ αύτόν τόν κάτοι
κον (τήν καρδίαν), διότι έχει κατασταθή τόσον 
πονηρός, έξηχρειωμενος καί Ακάθαρτος, ώστε όλα 
τά κακά, τά όποια εξέρχονται άπό τήν έμπροσ- 
θινήν θύραν, ένθαρρύνονται καί έξαποστελλονται 
άπ’ αύτόν.

«Έπειτα ε*χει ποταπόν καί πονηρόν ύπηρέτην, 
κακίστην χ.ϊώσαα/, ή οποία κεϊται έσωθεν τής 
κυρίας εισόδου — μικρόν μέλος τοϋ οίκου, άλλ’ 
άκυβέρνητον καί άκράτητον, άδαμαστότερον άπ’ 
όλα τά θηρία τοϋ άγροϋ καί τά πετεινά τοϋ ού- 
ρανοϋ και τούς οφεις τής γής.



1776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ, 1889
«Το [Λίκρόν γούτο όργανον εχει χρείαν ο ιηνε- 

ζοίς^ θπιτη ρήσεως, ίιότι πάντοτε ρ.εθο^εύεταε το 
χαζόν, φίπτον εξω της θύρας δαυλούς άνηρψ,ε- 
νους, οί όποιοι άνάπτουν ριεγάλην πυρχαίάν. 
’Ενίοτε πρώγρ,ατα συγχςψερά, τά δποΐα κοΧλούν 
είς τούς ίιαβάτας καί ίεν ε’ψποροϋν νά καθα
ριστούν .’Ενίοτε εκβάλλει κατάρας καί βλασφημίας 
καί κατ’ αύτοΰ τοΰ Θεοΰ,τοϋ όποιου τό όνομα οί 
άγγελοι και αρχάγγελοι 5έν τολμούν νά προφέ
ρουν ειμή με τρόμον, καλύπτοντες το πρόσωπόν 
των μέ τάς πτέρυγας αυτών. Ναί, μικροί μου φί
λοι, ή γλώσσα είνε πϋρ—κόσριος ανομίας, "ΟΒεν 
προσέχετε άπό τής γλώσσης σας.

«Παρακαλεΐτε τόν Κύριον νά σάς φυλάττη 
άπό του νά αστείεύεσθαι μ'ε την Γραφήν. 
Πολλοί αλατίζουν τάς άστειότητάς των με 
χωρία άπό τήν Γραφήν. Τό τοιοΰτον είναι 
αμαρτία και επιφέρει τήν οργήν τοϋ Θεοΰ έπί 
τόν μεταχειριζόμενον τον λόγον του τοιουτοτρό
πως, Αποφεύγετε, λοιπόν, φίλοι μου, τό τοιοϋ- 
τον εντελώς.

«Παρακαλεϊτε τόν Κύριον νάσάς φυλάττη άπο 
αργούς .Ιόγονς. "Οταν δ Λάτιμερ έίικάζετο ώς 
αιρετικός, ήκουσε τόν ήχον τής πένας όπισθεν τοϋ 
παραπετάσματος, όπου ϊστατο καί άμέσως ε’νό- 
μισεν, οτι πάσα λέξις, τήν οποίαν έπροφερε εση- 
μειώνετο, καί ούτως έγεινε προσεκτικότερος είς 
τους λόγους του,Άλλά φίλοι μου, όπισθεν εκείνου, 
τό όποιον αποκρύπτει τήν αιωνιότητα, υπάρχει 
«βιβλίον ένθυμήσεως,v είς τό όποιον σημειώνεται 
πάσα λέξις, τήν όποιαν προφέρομεν πάσαν ήμέ
ραν εΐς τήν ζωήν μας. Ό Κύριος ΐε μάς λέγει, 
ότι καί ίιά πάντα αργόν λόγον θά ίώσωμεν λο
γαριασμόν εΐς τήν ήμέραν τής κρίσεως.

«Παρακαλεϊτε τον Κύριον νά σάς φυλάττη άπο 
πάντα ψευόή λόγον,Είς τήν Γραφήν άναγινωσκό- 
μενον, ότι ύπάρχουν ίζ πράγματα, τά όποια 
μισεί ό Θεός, ναί, εεετά είναι βίελυγμα ένώπιόν 
του—.τό 5έ έβδομον είναι ό ψευδής μάρτυς, οστις 
μαρτυρεί ώευίώς. Πολλά παι^ία νομίζουν οτι 
είναι εΰκολον <ϊι* ενός ψεύδους νά άποφύγουν τήν 
τιμωρίαν κακής τινός πράξεως—ή νά άπατήσουν 
τόν πατέρα ή τήν μητέρα των. Καί πράγματι 
£τσι φαίνεται τό πράγμα, Άλλά άς ενθυμούνται 
τά παιίία ταΰτα ότιό Θεός έσημείωσε τό ψεύδος 
εκείνο και θά φέρη αυτά είς κρίσιν £ιά τοϋτο.

«Παρακαλέσατε, λοιπόν, τον Κύριον νά φυ— 
λάττη τήν θύραν τών χειλέων σας άπο τοϋ νά προ- 
φέρη κακάς, ή βλασφήμους λέξεις. Προ πάντων 
οέ νά καθαριση καί πλύνη τήν καρίίαν σας, άπό 
τήν όποιαν άναβλύζουν ολα ταΰτα τά κακά.»

ΠΟΙΚΙΛΑ-
—Εΐς τδ Φριβονργ τής 'Ελβετίας εύρίσκεται ή μεγίστη 

κρεμαστή γέφυρα τοϋ κόσμου, διαζευγνύουσα τήν χαράδραν 
τοΰ Γκοττερών,εΐς ύψος 317 ποδών (σχεδόν 100 μέτρων γαλ
λικών) ύπεράνω τής κοιλάοος.

—Περίφημοι κώδωνες. *0 γιγαντιαΓος κωδων δ όποιος 
τώρα κατασκευάζεται βιά ναόν τινα εν Μονμάρτρνι τών Πα- 
ρισίων θά ζυγίζη 16,000 χιλιόγραμμα ( = 15% τόννους) καΐ 
θά κοστίση 70,000 φράγκα. Ό ναός τής Νότρ Δάμ έν Παρι- 
σίοις έχει κώδωνα-ζυγίζον τα 17,170 χιλιογρ. έν Ρωσσία δέ ό 
κώδων τοΰ Κόλτσχοϊ ζυγίζει 173,000 χιλιογρ. καί)0\ον 
Κρεμλίνου έν Μόσχα 201,266 χιλιογρ,

—Μεταξύ 15,000 καί 16,000 παιδία χάνονται κατ’ ϊτος 
έν ΤΛονδίνω, καΐ έπειτα εύρίσκονται καΐ «πιστρέφονται είς 
τούς γονείς των ύπό τής αστυνομίας. Περίπου 155 ηλικιω
μένοι χάνονται μυστηριωβώς κατ’ έτος έκεΓ, καί περίπου 30 
νεκροί εύρίσκονται, οιτινες δέν αναγνωρίζονται ύπ* ουδενός.

—Ή στρουθοκάμηλος είναι τώ οντι ζώον ευκόλως συντη
ρούμενου. ’Όσαι έξ αυτών εύρίσκονται είς τδν Ζωολογικόν 
κήπον τοΰ Λονδίνου λέγεται 8τι τρώγουν παληόκαρφα καΐ 
πέτραις τοϋ τουφεκιού. Δι’ αυτός ενα ώραΓον κλειδί ή μία 
παλαιά^κλειδαρρά "μέ ολίγο λάδι μέσα, θα ηναι βεβαίως σαν 
φρούτο!

—Είς τί Τελωνείου της Νέας Ύόρκης είναι 23 γυναΓκες 
εΛεγκταί, μισθοδοτούμεναι έκαστη πρός 400 φράγκα κατα 
μήνα.

—Περίεργον πείραμα ίγένετο εσχάτως εΐς τι Νοσοκομεϊον 
τής Λειψίας. Μαΰρός τις ϊπασχεν άπό πληγήν ή δποία ϊπρεπε 
να καλυφθή μέ ξένην επιδερμίδα. "Ελαβε λοιπόν ό ιατρός τε· 
μάχιον λευκού δέρματος από ένα ΰγια άνθρωπον καΐ τό εφηρ- 
μοσεν έπΐ της πληγής. Μετ’ ολίγον τό λευκόν τοϋτο δέρμα 
(ορ6ιμ) ΐγεινε fia’Seor, καθώς τό λοιπόν σώμα τοϋ Δΐθίοπος. 
Μετά τινας ήμέρας το αντίθετον πείραμα άλαβε χώραν.Τεμάχιον 
δέρματος έλήφθη άπό γεαυροκ άνθρωπον καί ετέθη εΐς πληγήν 
.ίευπο? άσθενοΰς. Μετ’ όλίγας ήμίρας ή πληγή έπουλώθη και 
τό μαΰρον δέρμα ειχεν ασπρίσει ολίγον, ήδη δέ δέν διακρίνεται 
από τό λευκόν δέρμα τοϋ Ευρωπαίου!

—Είς μίαν στρατιωτικήν σχολήν τής Γερμανίας, εΐς μαθη
τής είπε πρός άλλον. «Πως έτόλμησες, άθλιε, νά όμιλήσηί, 
εις τήν ίξαδέλφην μου Μαρίκαν;»

«Είμαι έτοιμος νά σου δώσω πάσαν ΐκανοποίησιν,» απε-ί 
κρίθη 0 άλλος, ίκλεξε σύ τόν τρόπον. ? ,

'. «Τότε δώσε μου τό ήμισυ τοϋ συσσιτίου σου ! ν ειπεν 1 
ό πρώτος!
—■_ - __ ί

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ EPSTHSEIS. |
1. ’Ονόμασε μίαν εργατικήν ποιμενίβα άναφερομίνην

είς τήν Γραφήν.
2. 'Ονόμασε μίαν Εργατικήν βάπτριαν.
3. Πώς ώνομάζετο ό άνθρωπος, όστιςζεϊχεν 7 εργατι

κές θυγατέρας ;

Ή α'ύνταξες τής μικρας «’Εφημερίδας των 
ΙΖαι'ό'ων,» λαβοϋόα τήν είδοποίηόιν των γάμων 
τοΰ ΰυυαδίλφου τής « Νέας Εφημερίδας,» μετά 
τήν δημοϋίευοιν τοΰ φύλλου τοΰ Μαΐου, ΐλ’ιχα- 
ρίβτως δράττεται τής ευκαιρίας τοΰ παρόντος 
φύλλου ϊνα ίκφράβΤ] είς αυτόν τάς βνγχαρητη- 
ριου£ «ύχάς όϊά τήν τόσον αίαίαν πλήρω- 
ύιν τ&ν χό&ων αντοΰ.

Εύχεται δ’ αύτ& βυξυγικον βίον, μαχρον, 
εύτεκνον καί δ λ β ι ο ν ίν τφ χαρόντι κό- 
δμω xal μακαριότητα a i ν ίαν ίν τφι 
μίλλοντι.

^Συνΰφομή νΐίαιδικ&ν ^ιηγημάτιον^ 8 κατ' ετορ ίν Έλλάδι 40 λίπτ. ίν τφ 'Ε^ωτερικω βο λί«τ.

’Εν Άθήναις, έκ τοϋ Τυπογραφείου των καταστημάτων AN Ε ST Π ΚίΒΝΪΤΑΝΤΙΝΙΔΟΤ 1889.—1745.


