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Μανβττία.

Ούτως όνου,άζεται τό φυτόν, το όποιον παριστάνει η 
προκε (μένει εικών. Είναι 8έ τό μεγαλοπρεπέστατου τών 
άνθωοών κληματίδων, αιτινες καλλιεργούνται εΐς οικίας 
η κήπους, διότι φέρει άνθη πολύ ώραΐα κατά τε το βέ
ρος καί τόν χειμώνα.

Το χρώμα τών ανθέων εΐναι λαμπρόν πορφυροΰν μετά 
στιγμάτων κίτρινων, τό δέ σχήμα ώραΐον χωνοειδές.

Τά άνθη δέν έρχονται όλα διά μιας άλλά τό εν κα
τόπιν τοϋ άλλου, διαρκοϋσι δ’ έκαστον περί τόν ένα μήνα.

Τό ^,υτόν δέν απαιτεί μεγάλην περιποίησιν. Άναρρυ- 
άται δε ώς κισσός εΐς τά πλευρά τοίχων, ή κατέρχεται 

[ άπό γλάστρας κρεμαμένας εντός ή έκτος τών παραθύρων, 
όταν ήναι έν πλήρει ανθήσει είναι ώραιότατον εις τήν 
δψιν. Τά δύο μεγάλα άνθη δεικνύουν τό φυσικόν μέγε
θος των ανθέων τοΰ φυτοϋ τουτου.

— Καθ’ ολην τήν Ευρώπην υπάρχουν 
ήδη περί τά 17,000,000 στρατιωτών, 
πρός συντήρησιν τών όποιων οΐ πτωχό! 
λαοί πληρώνουν φόρους άναβαίνοντας εις 
4,000,000,000 φρ. περίπου.

— Ή αΰτοκράτειρα Γουλλιέλμου συν
έστησε σύνδεσμον πρός τήρησιν καλών 
έξεων μεταξύ τών Πρώσσων κυριών. Τά 
μέλη αΰτοϋ ύποχρεοΰνται νά μη ενθαρ
ρύνουν τήν τρυφηλότητα παντός είδους 
ούτε αΰταί, οΰτε αί φίλαι των—νά φορέ-

/ σουν όλιγωτέρας, άπλουστέκας καί εΰ- 
Γ X θηνοτέρας ενδυμασίας, καί να εφαρμόζουν 

οΐκονομίανείς τούς οίκους των. Είθε ποιού
ταν τι νά εισήγετο καί παρ’ ήμιν.

— οί μεταχειριζόμβνοι ΰμματουάλια χρωματισμέ
να πρέπει νά αποφεύγουν τα πράσινα, διότι είναι βλα
πτικά, νά κάμνουν δέ χρήσιν τών έλαφρώς κυανοχρωμα- 
τισμένων, ή κάλλιον καπνησμένων, αλλά πρέπει να προσ
έξουν οί ΰελοι νά είναι καθαροί.

— Μικρόβια υπάρχουν είς δλην τήν οικονομίαν τής 
φύσεως, ζωικήν καί φυτικήν, Εΐς τον σύελον, τά δάκρυα, 
τό αίμα, τήν χολήν, τό ουρος, τό χυμόν καί χυλόν. 
Τινά τούτων είναι αβλαβή, — άλλα θανατηφόρα, ώς τά 
μικρόβια τής φθίσεως, τής παινώλους, τοϋ τύφου, τής 
ευλογίας, όταν δέ ή 'ιατρική κατωρθώση νά άνεύρη φάρ- 
μακον ειδικόν πρός καταστροφήν έκαστου είδους τών μι
κροβίων, τότε θά συγκαταριθμηθή εΐς τάς θετικάς λεγο- 
μένας έπιστήμας.
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ΜΤΤ ΡΤΙΣ·

Λιήγηρα τοΰ πρώτον αϊώνος ρ. X.

^Σονίγεια)

— ΤΑ, μάς ήλθες επί τέλους ! άνέκραξεν ή 
Βαλερία, μά την Άφροδίτην, ήρχισα νά νομίζώ 
οτι μου έδραπέτευσες 1

Ή Μύρτις, θέσασα αμέσως κατά μέρος τον 
έπενδύτην της, ήτοιμάζετο νά άναλάβη αυτή 
τήν εργασίαν τοΰ στολισμού τής κυρίας της, άλλ' 
ή Βαλερία ψυχρώς τήν διέταξε νά τήν άφήση, 
εΐποΰσα θτι ή Φουλβία θά το κάμη. «Πήγαινε 
έξω,» έπρόσθεσε μέ τρόπον άργιλον· και ή Μύρ- 
τις έξήλθε, μόλις συγκρατοΰσα τά δάκρυά της.

Ή Βαλερία λοιπόν ένεδύθη κατά τόν 'Ρω
μαϊκόν τρόπον και κατά τήν καλαισθησίαν τής 
Φουλβίας· ώστε άντί νά φορέση τό Κροκοβαφές 
εκείνο ένδυμα, όπερ τόσον έσυμφώνει μέ τήν με- 
λαγχροινήν φυσιογνωμίαν της, καί νά περίδεση 
τάς ωραίας μελαίνας τρίχας της μέ τον άπλοΰν 
ε’κεϊνον Ελληνικόν περίδεσμον, οπερ είς τήν α
πλότητά του ενείχε τι άνεκφράστως ώραΐον, έστο- 
λίσθη μέ τόν "Ρωμαϊκόν πύργοζ έπΐ τής κεφαλής 
της, και έφόρεσεν ένδυμα ποικίλου χρώματος 
τριανταφυλλί καί λευκού και κυανού, καί μέ 
σειρήτια και καρφίδες καί βαφάς, ώστε έφαίνετο 
<ρορτωρίη) άπό πολυτέλειαν,

Ό πατήρ της Βεργίνιος Ροϋφος είχε τήν σπά
νιάν καλαισθησίαν νά άγαπα και νά προτιμφ 
τά άπλούστερα καί εΰγενέστερα 'Ελληνικά έθιμα 
άπό τήν βαρβαρικήν πολυτέλειαν των όμογενών 
του ‘Ρωμαίων. Εννοείται λοιπόν πόσον έξεπλά- 
γη και έλυπήθη, όταν είδε τήν Βαλερίαν εισερ
χόμενη ν εΐς τήν αίθουσαν του, σνγνρισρ,ύκη? μέ 
τοιαϋτην επεξεργασίαν,

— Κόρη μου, ήλλαξες, ώς φαίνεται, την θα
λαμηπόλον σου, είπεν ό πατήρ, θεωρών τόν πύρ
γο? καί τά σειρήτια.

— Ναί, πάτερ, αγαπώ ενίοτε αλλαγήν καί 
ποικιλίαν, άπεκρίθη ή Βαλερία ολίγον άποτό- 
μως, διότι ήτο θυμωμένη ακόμη μέ τήν Μύρτιν.

— Άλλ’ αυτή ή άλλαγή καί ποικιλία δέν 
σοϋ πηγαίνει διόλου, παρετήρησεν ό φιλόσοφος.

Ή Βαλερία δέν άπεκρίθη, διότι κατ’ εκείνην 
τήν .στιγμήν ύ ύπηρέτης άπέσυρε τό καταπέτα
σμα, οπερ έκρεματο εις τήν θύραν, και άνήγ- 
γειλε τόν πρώτον προσκεκλημένου. Ό Βεργίνιος 
έδέχθη τον ξένον του με εκείνην τήν αρχαϊκήν 
καί εγκάρδιον ευγένειαν, ή όποια κατ’ αυτούς 
τούς χρόνους ειχεν άρχίσει νά έκλείπη, ταχέως
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δέ οί δύο φίλοι ήρχισαν φιλοσοφικήν συνομιλίαν 
και συζήτησιν.

Βαθμηδόν προσήλθον καί οι λοιποί προσκε
κλημένοι, πέντε ή εξ τόν αριθμόν, καΐ τό γεύμα 
άνηγγέλθη. Είς τό εστιατόριο» έτέθησαν πέριξ | 
τής τραπέζης, διά μέν τούς κυρίους άνάκλνιτρα, 
διά τάς κυρίας δέ καθίσματα έστολισμένα μέ 
χρυσοελεφάντινα κοσμήματα. Ή προς τό περι- 
στύλιον πλευρά τού δωματίου ήτο ανοικτή, έν 
τφ μέσφ δέ τής αυλής τοΰ περιστυλίου ήτο πϊ- 
δαξ, τοΰ οποίου τά ΰδατα ε*λαμπον είς τό φως 
τής σελήνης καί εδρόσιζον τόν χίρα.

Άμα έκάθησαν οί συνδαιτυμόνες, οί δούλοι έ
φεραν εΐς έκαστον σύκα ώριμα, γλυκά χόρτα, 
αυγά καΐ έτι δέ οίνον μεμιγμένον μέ μέλι καί 
χιόνα. Ό Βεργίνιος τότε ήγέρθη, προσεκύνησεν 
εΐς τά αγάλματα τών Εφεστίων θεών, άτι να 
ειχον τεθή εις τάς τέσσαρας γωνίας τής τραπέ- 
ζης, και έκαμε σπονδήν εΐπών, «Έσο ευοίωνος 
καί ευμενής, ώ Εστία!»

Οί δούλοι μετ’ ολίγον έφεραν καί δευτέραν 
σειράν φαγητών, ήτοι Φρΰγειον φασιανόν, γλώσ
σας πτηνών, καί στρείδια άπό τήν μακρυνήν 
Βρεττανίαν (ώς τότε ώνομάζετο ή Αγγλία), 
ό δέ Βεργίνιος έ γερθείς, έκαμε δευτέραν σπονδήν 
καί τά αυτά, ώς πρότερον, προσεφώνησεν, προς ’ 
τόν Βάκχον. Έπειτα ήλθον καί άλλα φαγητά· ; 
επί τέλους δέ, καθώς οΐ δούλοι έφερον τά γλυ- 1 
χ.ΰβμ.<χ.τΜ καί τά έψυγμένα ποτά, ήκούσθη μου- ί 
σική πλησιάζουσα. Οί μουσικοί όμως δέν ένεφα- 
νίσθησαν, άλλά τοποθετημένοι έξω εις τήν αυλήν 
άνέκρουσαν διάφορα τεμάχια τής εποχής εκεί
νης, και εις εκ τών συνδαιτυμόνων έψαλλεν άσμα, 
ένω ετερος άνέγνωσε τό τελευταίο» του ποίημα.

Μετά ταύτα ή συνομιλία ε λαβε τόν συνήθη 
χαρακτήρα. *0 Βεργίνιος συνεζήτει περί φιλοσο
φικών άντικειμένων, ή σύζυγός του περί τών τε
λευταίων ’Ρωμαϊκών συρμών καί αμφιθεατρικών 
παραστάσεων, ή δέ Βαλερία ήκροάζετο ενός νεα- ί 
ροϋ ’Αθηναίου, όστις διηγείτο περί τής δμιλίας ί 
του γέροντος εΐς τήν άγ-οράν.

— Ήμεΐς οί ’Αθηναίοι, είπεν ούτος, κατηγο
ρούμενα ότι πάντοτε τρέχομεν όπίσω τών νεω- ■ 
τερισμών και τών καινοτομιών· καί τω δντι αύ- ; 
τού τοΰ γέροντος ή όμιλία ήτο πολύ καινοφανή;'; 
καί πρωτάκουστος, καί βλάσφημος μάλιστα, άν j 
θέλετε. ’Ιδού ΐσημείωσα μερικούς τών λόγων ] 
του,» και ταύτα είπών, έ’λαβεν άπό τήν ζώνην: | 
του τους πίνακας του, ;

— Έμπορώ νά τούς άνκγνώσω ; είπεν ή Βα
λερία μέ περιέργειαν.

— Μάλιστα, άν αγαπάτε. !
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Ή Βαλερία έλαβε τούς πίνακας και ήρχισε I 

νά άναγινώσζη : «.Εΐς καί μόνος υπάρχει ά.Ιη- 
Αίνος Θεός. "ΟΛα τά είδωΛα τών εθνών είναι 
μάταια και Αφανή I»

— Είδωλα! είπεν ή Βαλερία, άνακύπτουσα, 
τί εννοεί αρά γε ;

—Μάς το εξήγησε καί πολύ καθαρώς, άπεκρίθη 
δ νεαρός Έλλην, γελών, τί ένόει· μας είπεν οτι 
6 Ζεύς καί ή Παλλάς καί όλοι οί άλλοι θεοί μας 
είναι μόνον είδωλα.

Ή Βαλερία έμεινεν άφωνος έκ φρίκης· «Είναι 
δυνατόν τοιαϋτα τέρατα νά υπάρχουν εις τον 
κόσμον καθώς αύτός δ άνθρωπος;» Έπειτα εν- 
θυμηθεϊσα τον αποχαιρετισμόν της φίλης των 
’Ιουλίας πριν αναχωρήσουν άπό την ’Ρώμην, ά- 
νεκραζεν «Άλλά και έν 'Ρώμη υπάρχει αιρεσις, 
ή όποια κηρύττει τά αΰτά ψεύδη !»

— Ναί, οί Ναζωραίοι, άπεκρίθη ό νέος, τούς 
ι'χω άκούσει και δέν αμφιβάλλω δτι δ γέρων ού- 
τος είναι της αΰτης αίρεσεως.

— Άλλά πώς ηδύνασο νά άκροασθής τοιαυ- 
τας βλασφημίας κατά τών θεών ; ήρώτησεν ή 
Βαλερία.

— At! ήμεΐς οι Αθηναίοι, άφού τώρα εΐμε- 
θα υποτελείς εΐς τούς 'Ρωμαίους, δέν έχομεν 
πλέον ενδιαφέρον εις τά πολιτικά, ώστε κάτι τι 
πρέπει νά εχωμεν ύπό συζήτησιν διά νά περνφ 
ή ώρα, καΐ διά τοϋτο παν ο,τι είναι νέον καΐ 
παράδοξον και ολίγον εκπληκτικόν, τό άκούο- 
μεν καί το έξετάζομεν ευχαρίστως.»

—·Ό γέρων αυτός μήπως ήτο οπαδός τοΰ με
γάλου Πλάτωνος; ή κανείς φιλόσοφος ; ήρώτη
σεν ή Βαλερία.
“ Άπ’ εναντίας φαίνεται οτι είναι δούλος 

απελεύθερος, και δέν είναι διόλου πεπαιδευμένος.
—Καί ακροάζονται λοιπόν οί ευφυείς Αθηναίοι 

τά μωρολογήματα ενός γέροντος άπελευθέρου ; 
είπεν ή Βαλερία ε’ιρωνικώς.

— Το περίεργον κατ’ εμέ, άπεκρίθη δ Αθη
ναίος είναι, ποΰ νά τά έμαθε αΰτά τά πράγμα
τα δ γέρων!

— Ή 'Εστία καί όλοι οί θεοί νά μάς φυλά
ξουν άπο τά πράγματα αΰτά! είπεν ή Βαλερία 
καί ούτως έτελείωσεν ή συνομιλία περί τοΰ θέ
ματος τούτου. *Η Βαλερία τότε ήρχισε νά δμιλή 
περί τής αδελφής της, ήτις ύπηρέτβι τήν μεγά- 
λην θεάν τήν προστάτιδα πάσης οίκΐας.

{’Ακολουθεί.)

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ Ν ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΒΡΕΧΕΙ.

Είς τά Βορειοδυτικά παράλια τής Αφρικής^ 
υπάρχει άθροιβμα νήΣων, αί όποΐαι δνρμάζον- 
ται Κανάριαι νήΣοι—πιθανόν έκ τον οτι πολλά 
καν άρια εύρίοχονται εΐς αύτάς.

Μεταξύ τών νήΣων τούτων είναι μία, ήτις 
καλείται Φερο,δηλ. Σιδήρομ, έλαβε δέ τδ όνομα 
τούτο, διότι τδ έδαφός της είναι Οχληρόν ώς 
Σίδηρος.’ Εννοείται 'ότι είς τοιούτον τόπον δέν 
ύπάρχουν ποταμοί ή πηγαΐ τρέχουβαι, οί δε 
κάτοικοι δεν θά ήδύναντο νά ξήαουν έκεϊ, χωρίς 
νερό, άν ή θεία Πρόνοια δέν έπρομήθευεν είς 
αύτούς ύδωρ κατά θαυμαοτδν τρόπον.

Είς την νήΣον ταύτην υπάρχει έν αφθονία 
δένδρου τι, τδ όποιον rag ίΐκ r-^g ίδιότητος τον 
νά χορηγη ύδωρ, ονομάζεται Βρόχον δέν
δρου. Τδ δένδρον τούτο είναι μοναδικόν είς 
τδ ειδός τον και δεν Απαντάται είς άλλο μέρος 
τού κόσμου. "Εχει μεχεθο§ άρκετδν μέγα καί 
είναι Αειθαλές Τά φύλλα είναι μακρά, Στενά 
και κοίλα, απολήγουν δέ εΐς όξύ άκρου.

Τά δένδρα ταύτα είς 8Aag v«g ώρας τού έτους 
περιβάλλονται άπδ δμίχλην, -fjti.g έπικάθηται είς 
τούς κλάδους των έν εέδει λεπτής πάχνης.—Ή 
πάχνης αύτη έκ τών κλάδων, οί όποιοι πάντοτε 
χλίνουν προς τά πλάγια, μεταβαίνει είς τδ κοί
λωμα τών φύλλων, καί έχει ΣυΣΣωρευομένη 
Αποτελεί ύδωρ. Τδ ύδωρ τούτο προχωρεί διά 
τοΰ αύλακος τοΰ φύλλου έως είς τδ <5ξύ άκρου 
τον καί τότε πίπτει κατά Σταλαγματιάς ώς 
βροχή! Οί κάτοικοι διά πολλοΰ κόπον Σκάπτουν 
πέριξ έκάΣτου δένδρου είδός τι αύλακας ό λί
γων δακτύλων τδ βάθος καί είς αύτήν Συνα
θροίζεται τδ οΰτω πως χορηγούμενου είς αυ
τούς ύπδ τοΰ δημιουργού ύδωρ, οί δε κά
τοικοι προμηθεύονται τοιουτοτρόπως τδ προς 
ΣυντήρηΣιν καί αλλας χρείας των Αναγκαίου 
ρευΣτόν.

Τώρα οί&πιΣτοι διίΣχυρίζονται ότι αυτή ή 
θαυμαΣτή Σκοπιμότης τής φύΣεως έγένετο κατά 
Συμβεβηχδς —έκ Συνδρομής τών περιΣτάΣεων— 
ύπδ τής Αψύχου ύλης ένεργούΣης κατά τύχην 
καθ' ώριΣμένους νόμους !— Άλλ’ δ λόμορ— τδ 
λογικόν— Αρνεΐται νά παραδεχθή τοιαύτα άλογα 
πράγματα, διαβλέπει δε είς τήν διάταξιν ταύτην 
ώς είς μυρίας αλλας τοιαύτας εν τή φύΣει τδν 
δάκτυλον πανΣόφου και Αγαθοϋ δημιουργού, 
οΣτις έδημιούρμηΟε καΐ Εφορεύει έπΐ πάβης τής 
κτίοεως διαθετών τά πάντα πρδς τδ καλόν τών 
πλαΣμάτων αυτού.
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ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ» THE ΠΛ.

Έν Πω τής μεσημόρινής Γαλλίαν, έπί ύψη- 
λοϋ λόφου έξω τής πόλεως, κεϊται τό άνάκτο- 
ρον ή φρούριον, τοϋ όποιου παραθέτομεν τήν 
εικόνα. Τό οικοδόμημα τοϋτο έ^ρησίμευσεν 
άλλοτε ώς τό ανάκτορου των Βασιλέων τής Να- 
όάρρας, ήτις άπετέλει κατά τόν ΙΕ' αϊωνα μι
κρόν βασιλείαν ανεξάρτητον, κείμενον παρά

σται πόλεις. Καί τώ όντι ήσαν εΐς τήν έποχήν’των, 
άλλά το σημερινόν Λονδϊνον ύπερέχει όλας ταύ- 
τας κατά μέγαν βαθμόν. Κατά τάς τελευταίας 
στατιστικά; ή πόλις τοΰ Λονδίνου περιέχει τόσας 
οικίας, όσους κατοίκους περιέχει ή Λίβερπουλ, η 
οίαδήποτε άλλη μεγαλόπολις της Αγγλίας. Οΐ 
κάτοικοι τοΰ Λονδίνου είναι ίσοι τόν αριθμόν με 
όλους τούς κατοίκους της ’Ιρλανδίας, και πε
ρισσότεροι δλοκλήρου τοϋ πληθισμοϋ της Σκω
τία; I Έάν ΰποθέσωμεν, ότι εΐς των μικρών συν-

ΐρρικος ο Δ.
βασιλεία έν Ναβάρρα t

Τό Ανάκτορου τίίς ΙΤώ.

τους πρόποδας τών Πυρρήναίων όρέων. Έδώ ωσαύ
τως τό 1563 έγεννήθη ό μεγας Ερρίκος βασιλεύς της 
Ναόάρρας, ό κατά τό <)79Ο γενόμενος Βασιλεύς Tfjc 
Γαλλίας ύπό τήν επωνυμίαν Ερρίκος ό Δ'.

Μετά τοϋτον έπαυοεν ή β 
μεταφερθεϊσα είς Παρισίους, ή δέ βασιλική 
οικογένεια τής Ναβάρρας έγένετο ή βασιλική 
οικογένεια τής Γαλλίας. Έκ ταύτης κατήγοντο 
όλοι οί μετά ταϋτα βασιλείς τής Γαλλίας, καί 
άμφότεραι αί σημερινά! οίκογένειαι τών Όρ- 
λεανιδών καΐ τών Βουρ6ώνων.

Ώς τόπος λοιπόν γενέθλιας τοϋ προπάτο
ρας όλων των μετέπειτα βασιλέων τής Γαλ
λίας τό ανάκτορου τής Πώ έχει αρκετήν ση
μασίαν.

τής Έφ. τών Παίδων ϊστατο έΐς 
δε οΐ κάτοικοι του Λονδίνου διέβαι-

ΤΟ μεγβθος ΤΟΥ ΔΟΝ ΑΙΝΟΥ.

Πολλάκις έγράφη καΐ έπιστεύθη ότι ή Βαβυ- 
λών καί ή ’Ρώμη καί τό Πεκϊνον ήσαν αί μεγΐ-

δρομητών 
μέρος, όλοι 
νον άπ’ έμπροσθεν του άνά 100 εΐς έκαστον λε
πτόν της ώρας, άδιακόπως ήμέραν και νύκτα, 
θά έχρειάζοντο έως οΰ παρελάσουν όλοι, stirze 
δλας εβδομάδας! 1 Προσέτι άν ύποθέσωμεν ότι 
δ αυτός συνδρομητής μας άπεφάσιζε νά περι- 
πατήση δλας τάς δδοϋςτοϋ Λονδίνου, χωρίς νά 
διέλθη τήν αύτήν δδόν δίς, καί δτι περιεπάτει 
10 μίλια τήν ήμέραν (δηλ. 2 i/s ώρας) θά εχρειά- 
ζετο ίνvia χρόνια πρΐν τάς περιπατήση ολας !!

εν

Το Λονδϊνον περιέχει περισσοτέρους Παπικούς 
παρ’ όσοι είναι εΐς τήν 'Ρώμην, περισσοτέρους ’Ι
ουδαίους παρ’ οσοι είναι εΐς όλην τήν Παλαι
στίνην, καΐ περισσοτέρους Σκώτους, παρ’ όσοι εϊναι 
είς τό Άβερδίν ! καΐ διπλάσιους κατοίκους παρ’ 
δλη ή Ελλάς συμπεριλαμβανομένων καΐ τών



ΙΟΥΝΙΟΣ, 1890  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ 1869^

νήσων ! 1 καί όμως ή τάςις διατη
ρείται μόνον δι’ αστυνομικών κλητήρων 1

ΠΑΡΑΔΟΞΟε ιγίγίος:

μερον, δθεν τινές ένόμιόαν δτι ό Μάρκος Πόλος 
υπερδολικώς τά έχαρακτήριόεν ώς ίσα μέ Ελέφαν
τας. Έσχάτως δμως κυνηγοί τινες είς έκεϊνα τά 
μέρη έφόνευσαν μερικά, καϊ λέγουν δτι είχον ύψος 
6 ποδών καΐ κέρατα σχεδόν ένός μέτρου τό μήκος.

Ή ούρά τοΰ *Υ ά κ χρησιμοποιείται ώς ριΛϊ- 
διον έν Ίνδίμ, πρδς άποοείωξιν τών μυιών. ’Επει
δή δμως κοστίζουν αύταϊ αί ούραί, ό έχων μίαν 
θεωρείται ώς ούχί κοινός άνθρωπος t

Είς τήν προκειμένην εϊκόνα παρίόταται περί
εργον ζώον, όνομαζόμενον *Υ ά κ, τά όποιον εΰρί
σκεται είς τά βόρεια μέρη τής ’Ινδίας, καϊ είς 
τήν κεντρφαν ’Ασίαν, μεταξύ Άφγαγιάτάν καί 
τής Κίνας. Υπάρχουν άγρια 'Υ άκ, τα όποια αΰ-

Παράδοξος tw;o$.

ξάνουν είς ύπερό ολικόν μέγεθος, καϊ ήμερα Ύ άκ 
άτινα χρησιμοποιούνται διαφόρως, πολύ συχνά 
όμως ώς ίπποι, καθώς βλέπετε είς τήν εικόνα. 
Το θήλυ Ύάκ χρησιμεύει εΐς τούς κατοίκους 
τών είρημένων μερών, ώς γαλακτοφόρον ζώον, 
δπως είς ήμάς αί άγελάδες.

Προ έξακοόίων έτων ό διάσημος Βενετός περιη
γητής Μάρκος Πόλος, διηγούμενος θαυμάσια περί 
τίνος μακρυνοΰ Βασιλείου, τό όποιον ώνόμαΰεν 
Έργουϊού λ, έγραφε—· Έκεϊ ύπάρχομν άγρια 
κτήνη, μεγάλα ώς έλέφαντες, — λαμπρά ζώα μέ 
μακράς τρίχας τούλάχιστον τέάάαρας παλάμας τό 
μήκος. Είναι έν μέρει λευκά καϊ έν μέρει μαύρα, 
αί δέ τρίχες των είναι λεπτόταται καϊ μαλακώ- 
τεραι άπο μέταξαν 'Υπάρχουν καϊ πολλά τοιαν- 
τα ζώα ήμερα, άτινα εϊχον συλληφθή μικρά. Ταϋ
τα μεταχειρίζονται οί άνθρωποι κοινώς ώς τά 
φορτηγά και άροτριώντα κτήνη, είς τό άροτραν 
μάλιστα κάμνουν διπλάσιάν έργασίαν άπό πάν 
άλλο ζώον, ένεκα τής μεγάλης των δυνάμεως. »

Τό άγριον Ύ ά κ σπανίως εΰρίσκεται τήν άή·

IATFIKAI ΣϊΥΜΒΟ1ί"Α.Αΐ.

— Λιά νά κα^αρίβης τήν κακήν αναπνοήν, 
ήτις βννήθ'εος «ροϊρχεται άπό τήν κακήν κατάοτα- 
αιν τοΰ στομάχου καί μάλιστα τοΰ στόματος, διά- 
λυσου 6 δράμια Σακχαρίνης sig 100 δράμια κα
θαρού ΰδατος, εκ τοΰ μζχματος δέ τούτον λάβε 
έν κοχλιάριον τοΰ χλυκοΰ και ρίψε το είς ?ν 
ποτήριον ΰδατος, μέ τδ μίγμα δέ τοϋτο πλύνε 
το Οτόμα σου δις τής ήμϊρος πρωί και ίβπερας 
και ή άποφορά παρύλ&ή. Είς δλ« τά φαρ
μακεία εΰρίσκεται πρός πώληΣιν ή ξακχαρίντμ

— Τδ καταλληλότερου ιατρικόν κατά τής 
άιΣπεψίας και τον σχηματισμού «ερίων είς τόν 
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στόμαχον χαι τά έντερα είναι τό εξής — 
Λάβε 10—20 βταγόνας χλωροφορμίου και 

μίξαν αυτός μ& ί’όωρ ί'ΰον με 3—5 κοχλιαρίων 
της τραπέξης, γλύκανε τό μίγμα it’ ολίγης ζακ- 
χάρεως και δός είς τδν πάσχοντα νά τό πάρη είς 
μίαν δόβιν. Μετά όλίγα λεπτά τής ώρας, Απέρ
χονται· ερευγμοί, ό δε πάοχων ανακουφίζεται 
άπό τόν πόνον.

— Έάν τυ^ζόν καταπίη τις, παιδίον ί} «- 
νήρ, ξένον ΰόίμα, λ. χ. δακτυλί&ραν, νόμισμα 
ΐ/ και καρφίτσαν η βελόνην, τό άΰφαλ.εοτερον 
προφυλαχτικόν μέσον είναι νά φάγη δ πάΰχων 
όοον περιοοοτέρας πατάτας βραβμένας δυνη&ή. 
Είς τόν στόμαχον αί πατάται ενοϋνται μΐ τό 
ξένον σώμα «α! εξέρχονται, χωρίς νά προσκολ- 
λη&οΰν είς τά πλάγια τοΰ στομάχου ί) τών 
έντερων.

— Νέον άντίδοτον κατά rijg μορφίνης. 
Κατά τά πειράματα τοϋ Κα&ηγητοϋ άίρπάο 
Βοκάϊ ί) Πυροτοξίνη ίπιδρα ίλαυμασίωι κατά 
της δηλητηριάσεως διά μορφίνης ως διεγερτικόν, 
προσ&έτει δε Άτι μικρά ποσότης αύτης διδομένη 
προ της χρήσεως τοϋ χλωροφορμίου πρός ίπί- 
τευξιν αναισθησίας, εμποδίζει τδν κίνδυνον τής 
άσφυγξίας, ijng πολλάκις είς παρατεταμενας 
εγχειρίσεις Απέρχεται.

ΟΙ ΔΥΟ ΓΕΙΤΟΚΓΕΣΥ

(Κατά τό ΓαλΛικάτ·}

«Πατήρ τΐΆτ ορφανήν, καί κριτής 
rSSr είναι ο Ηΐάς εκ τω

άγίω αάτοΰ τώτιρ* (Ψα.Ι. ίή. Δ).

Δύο πατέρες [-ιίτονες καΐ μέ μικρά παιδία, 
Πτωχοί ίργάται και οί βυδ, χωρίς περιουσία,

Καί τι τοϋ ζην έξάγοντες άπδ τήν έργαείαν 
Είχον πρδ χρόνου σννδεθή μ’ ειλικρινή φιλίαν.

Ό είς πατήρ ίσκέπτετο «μήπως καΐ άσθενήση, 
’Ή μήπως καΐ δ θάνατο; τοϋ οίκου τδν χωρίση, 

Κα'ι τότε ή γυναίκα ταυ τί ήθελε νά γείνη, 
Χήρα μέ τόσ’ ανήλικα ή δυστυχής αν μείνη;

Σκέψις άγρια καΐ πικρά! ύφ’ ήί κατεκρατεΐτο 
Καΐ ούδαμως ησύχαζε, καΐ νπνου έστερείτο·

Καΐ κατετρώγετ’ ύπ’ αυτής πάντοτε δ παύμένος 
Ώς κατατρώγετ' ό καρπδς που σκώληξ εΐν’ κρυμμένος.

Καίτοι δ’ ή σκέψις ή αυτή έπήλθ» κ’ είς τδν άλλον, 
Πλήν οΰτος δέν ένέμεινεν, έδιωξε τδν σάλον, 

Διότι ίλεγεν αυτός «ό Πλάστης μας γνωρίζει 
"Ολα αυτού τά πλάσματα’καΐ δι ’αυτά φροντίζει.·

Καΐ οΰτος ίίζη ήσυχος εΐς τδν θεόν ίλπίζων,
’Εν ω τήν Θείαν πρόνοιαν ό πρώτος μή γνωρίζων 

Ύπέφερεν δ δυστυχής βασάνους φοβέρας
, Κι' ουδέ στιγμήν άπήλαυεν ή ύπνου ν χαράς. 
Ημέραν δέ τινα> καί’ ήν αΰτδς ένησχολεΐτο 

Περίλυπος εΐς τούς αγρούς, διότι έφοβεΐτο,

ΕΪδεν είς θάμνον δυο πτηνά "νά ’μβαΐνουν καΐ νά ’βγαίνουν 
Καΐ μετ' ολίγον εις αυτόν όπίσω νά πηγαίνουν, 

Στδν θάμνον έπλησίασεν ίκ τής περιέργειας, 
Καΐ βλέπει δύο φωλεάς εγγύτατα κειμένας,

Κι’ από τοΰ θάμνου τα κλαδιά καλώς κεκαλυμμένας. 
Πολλούς δ’ άπτέρους νεοσσούς έντδς τής κάθε μίας. .

ΚΓ 5τε στήν εργασίαν του έπέστρεφε, συχνά 
Ανύψωνε τούς οφθαλμούς κ’ έβλεπε τά πτηνά, 

’Ποΰ πήγαιναν καΐ ήρχοντο στδ στόμα με τροφήν, 
Κ’ έθαύμαζε τήν τής μητρδς στα τέκνα της στοργήν.

Άλλά καθ’ ήν στιγμήν τροφήν στους νεοσσούς της φέρνει 
Ή μήτηρ και 'μετά σπουδής στα τέκνα της πηγαίνει.

Εις γύψ τήν πιάνει. . .- καΐ ευθύς τδ ψώμισμα Αρπάζει 
Κ\ύπδ τούς άνυχας^αυτοϋ μάτην, σπαραττομένη,

Όδυνηρως ή δυστυχής μητέρα, φευ! κραυγάζει I....
Έπΐ τή θέα ό πατήρ όλως κατεταράχθη,

Διότ’ ένόμιζεν αΰτος πως πασ’ έλπΐς έχάθη· 
Κι’ οτι των τέκνων θάνατος, ό τής μητρός των εΐνε.

Τότε δέ μεγάλείτεραι τ’ έφάνησαν δδύναι. 
Περίλυπος καΐ σκυθρωπός ουδόλως έκοιμήθη·

Ού μόνον δέ τούς νεοσσούς τούς ορφανούς ’λνπήθη, 
Άλλ’ έλεγε καθ’ ίαυτόν ατά τέκνα μ’ τί θά γείνουν 

Άν άποθάνω κ? ορφανά στον κόσμον άπομείνουν ;
Την δέ έπαύριον ευθύς εις τούς αγρούς βτ’ ήλθε 

Τούς νεοσσούς τούς Ορφανούς για νά ΐδή προσήλθε.
Καΐ μέ απόγνωσιν πίκραν στδν θάμνον πλησιάζει

. . . . .· . . . Πλήν βλέπει καΐ θαυμάζει 1 
Οϋδεΐς αυτών έραινε το 5τ’ ειχεν υποφέρει !

Καΐ γιά νά ΐδη τις σ’ αυτούς τροφήν ώς μήτηρ φέρει 
Κρύβεις έπαραφύλαττε τάς βύο φωλεάς.

Έντδς 3’ ολίγου ήκουσε δυο έλαφράς κραυγάς· 
Ήγέρθη καΐ παρατηρεί σ’,τά δρφανά πως φέρνει 

Άλλη μητέρα τήν τροφήν, ήν μόνη της συνάζει, 
Καΐ πως στδν θάμνον μέ σπουδήν οτε αυτήν πηγαίνει

Τά δρφανά της κράζει, 
Καΐ αδιακρίτως άπασαν εΐς άπαντα μοιράζει.

‘Ότι δ’ έπέστρεψεν αΰτδς στδν οίκον τήν ίσπέρα 
Είπε τήν ιστορίαν του στδν έτερον πατέρα.

Οΰτος 3’ άπήντησ’ εις αΰτδν μέ αγαθήν καρδίαν :
• Γιατί νά ΰποφέρωμεν, τω λέγ’, Ανησυχίαν;

«Ούδέποτε τους έαοτοϋ ό Π,λάττης καταλιπει!
•Τίς γλώσσα τά μτστήρια θά δυνηθή νά είπη

■ "Οσα ή αγάπη τοΰ βεοϋ ή πρδς ήμας ενέχεις 
«’’Q! τής αγάπης μας πολύ εκείνη υπερέχει I 

«Λοιπόν Σαύτδν έλπίσωμεν, ’Εκείνον αγαπώμεν, 
«Πιστεύωμεν μέ τήν καρδιά καΐ ας ακολουθώμεν.

«Τδν δρόμον τδν τοϋ βίου μας πάντοτε ίν ειρήνη
»Κι’ αΰτδς τάς εΰλογίας του στδν οικόν μας θά δίνη.

• Άν άποθάνω πρώτος, σύ πατήρ των τέκνων μ’ είσαι,
• Σύ θά φροντίζης δι’ αυτά θά τά περιποιείσαι·

• Άν δ’ άποθανης προ έμοΰ, τών σών πατήρ θά είμαι
•Κ’ εΐς 8λας τάς άνάγκας των προστάτης των θά κείμαι.

»Καΐ αν κ* οί δυδ ’ποθάνωμεν πριν ήλικιωθωσιν. 
>"£1στε εΐς τάς άνάγκας των μ&να νά ίπαρκώσιν,

«ΕΚΕΙΝΟΣ, δστις κατοικεί’ψηλά στούς ουρανούς
• Εΐνε ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ ΠΛΤΗΡ διά τούς ορφανούς! »

• Δύο στρουθιά δέν πωλουνται δι* έν ασσαριον ; και Sv εζ
• αΰτών Βέν θέλει πέσει έπΐ τήν γήν, άνευ τοω θελήματος του

«Πατρός σας. Υμών δέ καΐ αί τρίχες της κεφαλής εινε
• πασαι ήριθμημέναι· (Ματθ. ι'. 29, 30).

Έτ Πτιραΐΐϊ τή 17 Λνγονατον 1889.

Γεοργιος Σ· Μλκρηε-

— « Ένδύθητε τήν αγάπην, ήτις είναι 6 σύνδεσμος 
τής τελειότητος. » (Κοάοσσ. γ'. 14.)
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ΟΙ ΚΟΡΑΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ-

Μίαν ήμέραν δύο χάρακες είδαν ένα χαθρέ- 
πτην, τον όποιον κάποιος είχε βάλει είς ένα 
τραπέζι έξω άπό μίαν συκέαν. Επειδή δέ δ
χαθρέπτης ύάλιζεν είς τόν ήλιον, είχον τήν 
περιέργειαν 

οί χάρακες νά 
πλησιάσουν 
νά ίδούν τί 
είναι. Πλη
σιάζουν λοι
πόν καΐ στέ
κονται έμ - 
πρός είς τόν 
καΟρέπτην . 
Τ ( νά ίδοΟν I 

ί άλλους δύο 
κόρακας μέ
σα. Οί δύο 
'φίλοι μας άρ- 
ιχίζουν νά ά- 
ίγριεύουν έ - 
ναντίον τών 
άλλων ούο, 
νά φωνάζουν 
και νά πη
δούν , ώστε 
έπΐ τέλους 
έρριψαν τδν

καΟρέπτην 
κάτω και έ
σπασε I Καΐ 
έφυγαν βε
βαίως, χωρίς 
νά έννοήσουν 
τί συνέβαίνε!

Άλλά μία γάτα μίαν άλλην φοράν έδείχθη 
έξυπνοτέρα. Έτυχε νά ιδή τδν έαυτόν της είς 
τον καθρέπτην, και εννοείται ότι έξεπλάγη πολύ. 
Ήρχισε οέ νά πηοα καΐ νά χειρονομή έμπρός είς 
αύτόν. "Έξαφνα όμως τής έρχεται μία ιδέα έτρε- 
ξεν άπ' όπίσω άπο τδν καθρέπτην, και έκύτταξε 
καλά διά νά βεβαιωθή ό'τι δέν ύπήρχε χαμμία 
γάτα έκεϊ'· έπειτα έγύρισε καί έφυγε άργά αρ
γά ώσάν νά ήτο δυσηρεστημένη, διότι ένό- 
μισεν ότι κάποιος ήθέλησε νά τήν περιπαίςη!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΠΙΟΥ 8ΥΜΠΟΕΙΟΥ 
ΈΝ INAIAIS.

/ύπί της άττιϋα,τιΑίσαης Λαίίνς ίΐ'ινγγτριτ,1.

' "Όπως είς άλλα. μέρη τής Ανατολής, οΰτω καί 
είς τάς ’Ινδίας αί τράπεξαι <5τρά>ννονται ίπι
τον πατώματος' είς τήν παρονβαν περίοταΟιν ή 

τράπεζα ήτο 
πολύ μεγάλη, 
διότι έκαστον 
πρόσωπόν έ
χει χρεών 
πολλοΰ τόπου 
διά νά γεν- 
ματίΰη κατά 
τόν τρόπον 
τούτον.

Το τραπε- 
ξομάνδνλον ,· 
τό όποιον έ- 
στρώ^η έπΐ 
τοΰ τάπητος 
( καρπέτας ) 
έκάλνψεν ό- 
λόκλήρον σχε
δόν τήν αί
θουσαν, επά
νω δ αΰτοΰ 
ήσαν ώραΐαι 
λυχνίαν ’'.Εμ
προσθεν δ’ έ
καστου προ
σκεκλημένου 
25 — 30 αρ
μυρά κάπελα 
πλήρη παντο
ειδών φκγη- 
τών, έτι δ1 ?ν 
άρμυροΰν πι
νάκιο ν μέ πι
λάφι είς Οχή - 

μα πυραμίδας έν τ& μέΰφ, τά δέ άκρα τοΰ πι 
νακίου τοΰτον έκαστος συνδαιτΰμων έπρεπε νά 
μεταχειρίζεται αντί ιδιαιτέρου πινακίου!

«'Εγώ, λέγει ή κίαίδυ ζέοΰφφεριν, έκαθήμην 
έπΐ κεφαλής τής Τραπε'ξης μόνη, έχουσα όπισθεν 
μου βελούδινου προσκεφάλαιον δι’ άκοΰβισμα, 
μέ έπλεξαν δέ κατόπιν ίγχώμιον διά τήν εύκο- 
λίαν μέ τήν όποιαν έμευμάτισα καθημένη ώς 
Βούδας ε’πέ ψάδας!

<ίΚαΙ α^άγματι ήτο δΰσκολον νά φάγη τις, 
διότι τήν τροφήν λπρεπε νά χειριστή τις μέ 
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τοτ>8 ό«κτΰλοτ’3 τον &ν καί τά φαγητά ήσαν 
άναδερά καί πιμελώδη, τινά δε τούτων άπήτονν 

ίμαΛΑον κοχλιάριον ϊ} περόνιον διά νά σηκω
θούν, άν τά εργαλεία ταύτα ήΰαν επιτετραμμένα.

«Αί έντόπιαι κυρίαι έδείκνυον θαυμαστήν ίπι- 
τηδειότητα είς τήν καταβκενήν μικρών σφαιρών 

: έκ τον πιλαφιού, «Λλ’ είς εμέ τοΰτο ήτο «ίιί- 
ι νατον, δί>ίν ήμην ήναγκασμένη νά τρώγω τό 
• πιλάφι μέ τοΐ>§ δακτύλους όπως ήμποροΰΰα 
κάλλιαν, προς μεγάλην ίλαρότητα των συνδαι
τυμόνων κυριών !

« Αδύνατον νά σάς περιγράφω τί ήσαν τά επί 
τήί τραπέζης φαγητά. Τούτο μόνον ήξΐΰρω οτι 
ήσαν αναρίθμητα. "Οταν δέ έτίθησαν φαγητά, 
τά όποια έγνώριζον, ίτέθησαν έμπροσθεν μον 
έπι τοΰ αυτού πινακίου περί τά 20 είδη όπωρι- 
κών. δύο φράουλαις, δύο λεπταις φέταις άγ· 
γουρίου, δύο τεμάχια τομάτας, ολίγα άμύγδαλα 
μύρος ένδς μήλου, εν κομμάτιον πέπονος, όλίγη 
πάστα κοκοκαρύου, καί 'άν ποτήριον γάλακτος.

ϋ-Έβούτησα τά λιπώδη δάκτυλά μον είς τά 
διάφορα πινάκια κατά σειράν καί τελευταίον 

'έπλυνα τάς χείράς μον είς άργυράν λεκάνην 
! προσφερθεϊσάν μοι προς τον σκοπόν τούτον.

<ύΗ γλυκεία καί ωραία μήτηρ τής ξενιξούσης 
με οίκοδεσποίνης, αΐ ώραΐαι άδελφαί της καΐ ή 
γυναικαδέλφη της, συνωμηλοΰσαν μετ έμον είς 
την αίθουσαν, ενώ ή μουσική έπαιάνιζεν έξω
θεν μέχρι της ιθ* *ι<.  Περί τήν ΐοη*  άνελάβομεν 
τήν Εντόπιον Ενδυμασίαν και έπιβτρέψαμεν οΐ- 
καδε, άφοΰ ή οικοδέσποινα έπέβαλεν έφ ήμάς 
τήν ύποχρέωσιν νά κρατήσωμεν τήν μανδύλαν 
τήν όποιαν είχομεν έπΧ κεφαλής·,»

Συνδρομή « Παιδικ&ν διηγημάτων,» 8 καύ έτος, έν Ελλάδι 40 λεπτ. έν τά>rΕ^ωτερικ^ 60 λεπτ.
*Εν Ά6ήναίς ex τοΐί Τυπογρ&φίΙον των καταστημάτων ANKSTH ΚΔΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΑΟ1Γ 1890 .*“2170Τ

ITOIKLI^Jk.

—'Η μακροτάτη ή μέρα. "Οτανόμιλοϋμεν περί της μα- 
κροτάτης ήμέρας τις τό έτος, είναι σπουδαιον νά προσθέτω- 
μεν και τόν τόπον, 8που αΰτη συμβαίνει, άλλως εύρισκύμεία 
είς απάτην. Οΰτω λ. χ. είς τήν Τορνέαν τής Φιλλανδίας, 
ή ημέρα των Χριστουγέννων είναι μικρότερα των τριών 
ωρών ! ή δέ μαχροτάτη 21 ωρών I— Είς τήν Στοκχόλμην, 
τής πρωτευούσης τής Σουηδίας 18 1)2 ωρών.—Είς τήν Σπι- 
τσβέργην 105 ημερών.—Εις τό Λονδϊνον καί τήν Βρέμην
16 1J2 ωρών__ Είς τό Χαμβοΰργον καί τό Δάντζι (Γερμ αν,)
17 ώρων.—Είς τό Οΰάρβδούρυ (Νορβηγίας) ή μαχροτάτη 
ημέρα άνευ διακοπής άπό 21 Μαΐου μέχρι 'Ιουλίου είναι 32 
ωρών.—Είς τήν Πετρούπολιν καί τό Τοβόσχη είς την Σι
βηρίαν 19 ωρών, ή δέ βραχύτατη 5 ωρών.—Έϊ. τήν Τορνέαν 
(Φυλλανδίας) ή μαχροτάτη ημέρα είναι σχεδόν 22 ωρών ή 
δέ βραχύτατη μικροτέρα των 3 ωρών.— Είς τήν Νέαν Ύόρ  
κην 15 ώρων.— Είς δέ το Μόντρεαλ τοΰ Καναδά 16 ωρών.

*

—'Η αυτό πραιτορική Αυλή έν 'Ρώσοία άποτελεΐται επι 
του παρόντος έχ 2 μεγάλων υπασπιστών, 5 αυλαρχών, 2 με
γάλων θαλαμηπόλων, 2 μεγάλων τελεταρχών, 1 μεγάλου ίπ-

ποστασιάρχου, 13 αυλαρχών, 1 άλλου αυλάρχου, 25 ίππο- 
στασιαρχών, 13 εισηγητών, 20 τελεταρχών, 176 διαγγελέων 
καί 268 ευ γενών θαλαμηπόλων.

Έν τή υπηρεσία τής Αυτοχρατείρας ύπαρχο νσιν 8 χυρίαι 
τής τιμής, 1 μεγάλη κυρία, I κυρία τής τιμής τοΰ κοιτώ
ν ος καί 98 άλλαι κυρίαι τής τιμής.

Ό Τσάρος κατέχει 43 επισήμους στολάς, τάς όποιας φέρει 
κατα την έθιμοταξίαν των διαφόρων υποδοχών χαΐ τελετών, 
εις τας όποίας παρίσταται. 'ϊ'πάρχει όμως μία επίσημος 
στολή, την οποίαν άχόμη δέν περιεβλήθη. ή στολή.τοΰ στρα
τάρχου, μολονότι έχει επ’ αυτής τό δικαίωμα ως ανώτατος 
αρχηγός τοΰ 'Ρωσσικοϋ στρατού. ’Απεφάσισε νά περιβληθή 
αυτήν μόνον εν ώρα πολέμου καί μετά νίκην τινά επί παρου
σία τών άλλων στραταρχών.

—ΟροΤύνπα τέχνης. Εις τήν τελευταίαν ϊκθεσιν τών 
IIαρίσιων έξετέθησαν διάφορα . θαυμαστά προϊόντα τέχνης, 
ώς λ. χ. αάα^ιαντες τεχνητοί εξαίσιου λαμπρότητας, 
πολύτιμοι Λίθοι τεχνητοί, καθρέπται λαμπροί, μαργαρίτα.! 
οί τελευταίοι ουτοι ήτο αδύνατον νά διακριίώσιν άπό τούς 
γνησίους, τούς φυσικούς μαργαρίτας ;

■—Λέγεται δτι,ή Κυβέρνησες τών Ηνωμένων Πολιτειών έχει 
πληρώσει άπό τοΰ τέλους τοΰ εμφυλίου πολέμου 1865 είς συν
τάξεις στρατιωτικών τόν στρογγυλόν αριθμόν τών 5,000,000,000 
φράγκων I

— Εΐς πάντα τά Κράτη τής Ευρώπης δημοσιεύονται 
20,000 Εφημερίδες.

Έκ τών κρατών τούτων ή Γερμανία ϊχει τάς πλείστας, 
έκδίδουσα 5500 εφημερίδας. Μετά δέ τήν Γερμανίαν έρχεται 
ή Γαλλία ϊχουσα 4092' έπειτα ή Αγγλία 4,000 εφημερίδας. 
Ή 'Ιταλία Εχει 1400, ή ’Ισπανία 850, ή 'Ρωσσία 800, ή 
'Ελλάς 80 (;} ή Ελβετία 450, τό Βέλγιον καί ή 'Ολλανδία 
άνα 300, Ή παμμεγέθης ’Ασία, ή κσιτΐς τοΰ πολιτισμού,' 
μειονεκτεΓ πολύ καί κατά τούτο τής Ευρώπης, έχουσα 3,000 
δημοσιογραφικά όργανα, ών αΐ δύο χιλιάδες ανήκουσιν είς 
την ’Ιαπωνίαν' το δέ ουράνιον κράτος τών Σινών ίχει μόνον 
4! Ή μέλαινα 'Δφρική ϊχει πολύ πλείονα άχόμη έχθραν προς ■ 
τήν μελάνην. Εις τό μηλον αυτό τής έριδος Ικδίβονται 200 
φύλλα, ών τά μέν 30 έν τή Αίγυπτιρ, τά δέ λοιπά έν ταΐς 
Ευρωπαΐκαΐς άποικίαις. ’Εν δέ ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις 
τη; Αμερικής έκδΐδονται 12,500 φύλλα, ών τό αρχαιότατου ’ 
έύδόθη τώ 1794. Ό Καναδας ϊχει 700 εφημερίδας. Έν Α.ύ< 
στραλία τέλος έκδίδονται πλέον τών 700 εφημερίδων, οπερ 
εινε ίκανή άπόδειξις τής μεγάλης πνευματικής κινήσεως έν 
Αυστραλία, άν λά6η τις μάλιστα ύπ’ όψει πόσον άραιώς εινε 
ακόμη κατωχημένον το μέγα τούτο τμήμα της γης. Κατα. 
γαλλικήν δέ τινα στατιστικήν 16,500 φύλλα γράφονται έν τή 
’Αγγλική γλώσση. 6850 έν Γαλλική, 1600 έν ’Ισπανική καί 
1450 έν ’Ιταλική.

—Ή καλλίστη γενναιότης είναι τό θάρρος τοΰ νά πράτ- 
tttj τις τό ορθόν.

— Φυσικόν Φωταέριον ανεκαλύφθη κατά πρώτον τό 
1815 είς τινα κωμόπολιν τής Νέας Ύόρκης ύπό μιας γυναι- 
κος ητις επήγεν εις τήν βρύσιν μίαν σκοτεινήν νύχτα μέ φα- 
ναριον. "Αμα επλησίασε το φανάριον είς τήν πηγήν, τό έζ ■ 
αυτής εξερχόμενον αέριον επήρε φωτ^ά. 'Η γυνή ειδοποίησε 
περί τούτου τήν Δημαρχίαν, ήτις έχρησιμοποίηοεν αμέσως 
αυτό προς φωτισμόν τής πόλεως καί τών έργοστασίων της. 
"Εκτοτε δε ή κωμόπόλις εξακολουθεί*  νά φωτίζεται έκ τοΰ 
φυσικου τουτου φωταερίου μέχρι τήν σήμερον.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Τί λέγει ό Χριστός περί τής Γραφής ;
2. Τί ό Παύλος ;
3. Τί 0 Πέτρος ;


