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[ μέραν τής αναστάσεων τών νεκρών ! «Σπείρεται έν 
φθορά, έγείρεται έν άφθαρσιφ—σπείρεται σώμα χοϊ
κόν, έ.γέίρέται σώμα πνευματικόν.»

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ.
ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΜξΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Οΐ μικροί άναγνώςαι Ιχμσιν ένώπιον αυτών μίαν των 
9αυμαστοτάτων φυσικών μεταμορφάσεων. Ό σκώ- 
λης δ κατ’ άρχάί έρπων, έπί τήί γής, άρχιζει νά χα- 
τασχευάζη ό ίδιος τδν τάφόν του· έν Εαιρ δέ προβαίνει 
είί τήν έργασίαν, συστέλλεται καί μεταβάλλει μορφήν 

' καί σχήμα, δταν δέ αποπεράτωση τδ μνήμα του, το 
κουκούλι, είναι τι ολως διάφορον τοΰ σχώληκος χαι 
κατά τδ φαινόμενον νεκροί. Μετ’ όλίγαί όμως ήμεραί 
ά περικαλόπτων τδ σώμά του σάκκοί διαρρηγνύεται, 
τδ χουχούλι διατροπατατ χαί ό ποτέ σχώληξ περιίπτα- 
ται είς τον αέρα έιτιχαδήμενοϊ άπδ άνθους ε?ί άνθος 
χαί τρεφόμενος άπδ τοΰ νέχταρος αΰτών ! 'Οποία α
νέλπιστος, όποια θαυμαστή μεταβολή ! προσφορώτα- 
τον δ’ έμβλημα τήί άναστάσεως xai δόίης τοδ σώμα

τος ήμών κατά τήν μεγάλην καί φοβερόν έκείνην ή*  

•φώί έπουράνιον 
Σ'ύ φώτισόν με. 

θεΐον πηδάλιον 
Διεύθυνον μ'3.

<■'·> ?Άρτε πανα'γιε
Συ χόρτασόν μέ.

Πύργε άίώνιε
Συ φρούρησόν με.

« Ο Νόμος του Κυρίου είναι αμωμος έπιστρέφων 
ψυχήν. Ή μαρτυρία τοΰ Κυρίου πιστή σοφίζουσα 
τδν άπλοίν.

«Τά διατάγματα του Κυρίου ευδέα, ευ φρ αίνον τα 
καρδίαν· ή έντολή τοΰ Κυρίου λαμπρά, 'φωτιζουσα 
δφδαλμού;.» (Ψαλμδί Ϊ(Γ. 7—8)

- —--- ί -----
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Ο ΜΑΝΉΣ
Είτε εντομον το προσευχόμενου.

Πολλά ιίδη ίντόμων φΐροντβ τήν Επωνυμίαν Μάντις 
άνήκουσιν είς την τάξιν τών Όρ θσπτέρων, ήτι; περιλαμ
βάνει πολλά γό'*η·

Τά ΐΐί την πρακειμίνην εικονογραφίαν ίντομον όνομάζεται 
Μ ά ν τ ι ς δ ■θρησκευτικό;, είτε προσευχόρ.ενο;, ενεκα τη; 
προσευχητικής αύτοϋ στάσεως.

*0 Μάντις είναι εντομον περίεργον διά τινα ειδικά χαρα
κτηριστικά, τά όποια τον διακρίνουσιν άπό δλα τά άλλα εί
δη τής τάςεώς τον.

Καί πρώτον μεν άντ; νά ήναι χορτοφάγος, ώς τά άλλα 
εϊοη, είναι σαρκοβόρος, τρεφόμενος άπό άλλα έντομα. Δεύτερον 
άντί νά πορεύεται, ώς τά άλλα είδη, πηδών, βαδίζει τοσούτον 
βραδέως, ώστε ή κίνησίς του είναι ανεπαίσθητο;· τούτο ϊέ δεν 
είναι τυχαΐον, άλλά σκόπιμου, διότι τοιουτοτρόπως δύναται 
νά πλησιάζη τήν λείαν του, μυίας καί άλλα ί ντύμα, χωρίς 
νά τδ έννοήσρυν I

Είναι δέ τόσον άδηφάγον, ώστε δέν άρκειται τρώγον άλ
λου είδους ί ντο μα, άλλ" επιπίπτει καί κατ' αύτών τών ύμομη- 
τρίων του, ή ο’ άλληλομαχία άρχεται εύθΰς όφσΰ τα ώά έκ- 
κολαφθώσι, τά δέ ισχυρότερα νεογνά καταβροχθίζουσιν άχορέ. 
στωςτά άδϋνατώτερα!

'Όταν δύο Μάντεις κλεισθώσιν ίντδς κλωβίου, εύθύς άρχί- 
ζουν τήν μάχην κτυπώντες άλλήλους κατά κεφαλής διά τών 
δύο εμπρόσθιων ποδών, καί δέν τήν παύουν έως ού ό εις 
κατα£ληθή, τότε δέ ό έτερος τοΰ άποκόπτει τήν κεφαλήν καί 
άήν τρώγει, και οΰτως έπ.αναπαυεται ί

Μία άπδ τάς συνήθεις διασκεδάσεις τών παιδιών είς τήν 
Κίναν είναι νά πιάνουν δύο τών έντόμων τούτων καί νά 
τά κλείουν είς κλωβών έπειτα δέ κάθηνται καΐ διασκεδάζουν 
βλέποντα αύτά μαχόμενα έως οΰ. έπΐ τέλους τδ εν φονεύει καΐ 
τρώγει τδ έτερον,— πράγμα τδ δποϊον είναι κακόν, διότι 
ποτέ δέν πρέπει νά ώ,θοΰμεν. τά άλογα ζώα είς πράξεις σκλη
ρά; καΐ είς άλληλοσφαγίας.

Μεταξύ πολλών φυλών τής Βορείου- Αφρικής δ Μάντις 
είναι άντικείμενον λατρείας. Οί δέ. Ότεντοΐαι τής Αφρι
κής θεωρού σι καΐ σέβονται ώς «γιον τδν άνθρωπον εκείνον, 
isl τοΰ όποιου ήθελε κατά τύχην καθήοει έν τών έντόμων 

τούτων I Άλλα καί εΰς τινα μέρη τής Ελλάδος, τό έντομο ν 
τούτο, βπερ καλείται Π ιτοιρ ί χ ι, καΐ δρχεται νά τσιτσιρίζη 
5ταν νυκτώση, θεωρείται ώς καλός οιωνός διά τήν οικίαν, 
είς ήν εύρίσκεται καΐ διά τδν άνθρωπον, έπΐ τοΰ όποιου ή. 
θελε καθήσει, καΐ διά τούτο ούδέποτε φονεύεται.

Τινές, μεταξύ τών δποίων συγκαταριθμείαι καΐ δ διάση
μος Παπικός Ιεραπόστολος εις Κίναν Φραγκίσκος Ξαβιέρος, 
έπροίκισαν τδν Μάντιν τούτον καΐ μέ φωνήν άνθρωπίνην I 
6 Ξαδ.έρος μάλιστα λέγεται ότι εϊχέ ποτέ μακράν σονομηλίαν 
μέ έν έκ τούτων τών έντόμων, είς ϊν δάσος, άπό τδ όποιον 
διήρχετο, καί ότι μάλιστα τδ κατέπεισε νά ώάλη διά χάριν 
του κα ιένα ύμνον !

‘Ο Μάντις τής Νοτίου Αφρικής είναι δ ισχυρότατος πάν
των ά?Λά καΐ ό ραθυμότατος ίλών διότι ή κίνησίς του εί
ναι τόσον βραδεία, ώστε φαίνεται, ότι ΐσταται έντελώς ακί
νητος είς στάσιν προσευχόμενου, ένφ πραγματικός κινείται.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΡΙΟΝ.

ή
ιΗ χυρά Καλή χολ ή παραχαταθήχη τσ;ί.

(Συνέχεια· ϊδε προηγούμενο ν άριθμόν.)

Ένω 6 ιατρός Β. έξήχολοόθει τάς προετοιμασίας 
τοο, 6 πλοίαρχος ‘Ιερεμίας κυττάξας τό ιί^ρολόγιόν 
τοο ειθεν, διι ήτο άχριβώς μεσημέρι χαΐ έγνώριζεν, 
5τι 3έν έΐχβν οόδεμιαν στιγμήν νά χάση, έπειδή το 
πλοίο ν τοο έμελλε ν’ αναχώρηση κατ’ αυτήν τήν ώ
ραν. "Οθεν έξέβαλβν έκ τοο θυλακίου τοο §ν δέμα- 
τά'κι, τό εΟεσεν έπΐ τηί τραπέζης και έσπευσμένω; 
άνεχώρησε διευθυνθείς προς τό πλοιόν τοο , άφοΰ 
πρώτον έρριψε περίλοπον χαί συμπαθές βλέμμα έπΐ 
τών παιδιών χαΐ τής ει’σέτι λυποθομημένης Μαύρης, 
χαΐ άπεχαιρέτησεν εύγενώί τήν χ. Σμίθ.

Μετά πολλάς ώρας ή χορά Καλή, χα'ρις είς τάς 
προσπάθειας τοΰ χαλοΰ ιατρόΰ Β., έπανήλθεν είς έ· 
αυτήν, άλλ’ βτε ήνοιςετου: οφθαλμούς της, έφαίνοντο 
δτι ίχαιον μέ πυρετόν χαί δλίψιν, χαι παρεχάλεσε 
το'υς παρισταμένους νά τήν άφήσωσι μονήν αλλά τά 
παιδία δέν ήθελον μέ χανένα τρόπον νά τήν άφή- 
σωσι, λυπημένα δέ χαι χλαίοντα έχάθησαν πλησίον 
της χαί άχούμΰησαν τάς χεφαλάς έπι τοΰ στήθους 
της, φωνάξοντα, «αγαπητή μας Καλή, δέν σέ άφίνο- 
μεν μόνην ! Θά μείνωμεν μαζό σου — μή μα» διώ· 
χνης Καλή.»

«Μείνατε, λοιπόν, πουλάκια μου, άφοΰ τό θέλετε — 
- δέν σας διώχνω,» ειπεν ή Καλή μετά σογχινήσβως, 
χάίοεόσασα τά παιδία.

‘Η σφοδρά ταραχή τής μαύρης εί; τήν θέαν τοΰ 
πλοιάρχου Ιερεμία, ήλειποθυμία της, εύθυς άφου 
εμεινε μόνη μετ’ αύτοΰ εΐς τό οωμάτιον, ή βαρεία 
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χρυσή αλιησος, ήτις εόρέΟη κρεμαμένη άπδ τοΰ λαι
μού αύτής, δταν είς τήν λειποθυμίαν της, ήναγκά- 
σθησαν νά ξέχουμβώσουν τΐ» φόρεμά της, τδ κλήρες 
πολυτίμων λίθων δεματά»!, τδ όποιον·, ό πλοίαρχος 
άφήκε διά τήν μαΰρην έπΐ τής τραπέζης, καΐ ή αι
φνίδια καί κατεσπευσμένη άναχώρησις του ένέβαλον 
τήν κυρίαν Σμιθ και τδν ιατρόν Β. είς πολλάς υπο
ψίας. Προσέτι δέν διέφυγον τδ παρατηρητικόν όμμα 
τοΰ ιατρού ή εύγενής οψις καί τδ υψηλόν φρόνημα 
τών παιδιών, τά οποία ένίσχυον εΐι μάλλον τάς όπο·. 
ψίας του, 2τι μέ τήν μαόρην καΐ τά παιοία δπήρ- 
χε συνδεδεμένον μυστήριόν τι. Τοότου ένεκα ήρχισε 
νά έξετάζη τήν κ, Σμΐθ περί αυτών καΐ τοΰ πλοι
άρχου, άλλα καΐ αύτή δέν ήξευρε νά είπη -άλλο τι 
είμή δτι προ τριών έτών εϊχον έλθει είς τήν οικίαν 
της μέ συστατικήν Επιστολήν παρά τοΰ πλοιαα'ρχοο 
Ιερεμία, οστι ήτο φίλος τοΰ άνδρός της, καΐ τδν ό
ποιον έθεώρει ώς τίμιον καΐ φιλάνθρωπον άνθρωπον.

Αί Ερωτήσεις αδται διήγειραν έτι μάλλον τήν πε
ριέργειαν και άνεζωπύρρησαν, τάς όποιας κατ’ άρ 
χάς συνέλαβεν υποψίας περί τής χυρά Καλής. Άνε 
κάλεσαν εις τήν μνήμην της τά ώραΐα χεντητά φορέ
ματα, τά όποια τά παιδία τδ πρώτον θέρος μετά 
τήν άφιςίν αυτών είς τήν Νέαν Ύόρκην έφόρουν και 
ένθυμήθη τήν όποιαν ή χυρά Καλή έδειξεν άδιαθε- 
σίαν είς τδ ν’ άποχριθη είς τάς γινόμενά, είς αύτήν 
έρωτήσεις περΐ τής παρελθοόσης αύτής ζωής, περί 
τών παιδιών καΐ περί τών λόγων, οΐτινες τήν ήνάγ- 
κασαν ν’ αναχώρηση από τάς Νοτίους Πολιτείας.

Τάς άναμνήσεις καί υποψίας ταυτας άνέφερεν είς 
τδν ιατρόν Β., ο στις άνεχώρησε μέ τήν πεποίθησιν 
ότι ή μαόρη έκείνη γυνή περιεβάλετο μέ τρομερόν τι 
μυστήριον I καί άπεφάσιοε νά τδ άνακαλυψη διά τής 
νομίμου άρχής. "Ο&εν διηυθύνθη κατ’ εύθεΐαν είς 
.τήν ’Αστυνομίαν καί διηγήθη είς τδν Διευθυντήν δλα 
τά ΰιατρέξαντα καΐ τάς υποψίας τής κυρίας Σμιθ, πα- 
ρεχάλεσε δέ νά γείνη εύστηρά καΐ άκριβής έρευνα, 
όπως έξακριβωβη τδ περιχαλόπτον τήν ύπόθεσιν τού
την μυστήριον. (ακολουθεί.)

ΑΑΗΘΕΙΑΙ.

/ Μή φαίνεσαι ποτέ μήτε φρονιμότερος, μήτε 
σοφότερος άπδ έκείνους, μεθ’ ών συναναστρέφεσαι· 
εχε 3έ τήν σοφίαν σου όπως τδ ώρολόγϊόν σου είς 
ιδιαίτερον θυλάκιον, έκεΐθεν δέ μή έκβαλε, μηδέ ά- 
φινέ ποτέ αύτήν νά σημαίνη άπλώς καΐ μόνον διά 
νά δείξης δτι έχεις τοιαότην. (Lord Chesterfeild.)

Μηδένα εγκωμίαζε ή κολάκευε, τής ύψηλής 
αύτοϋ κοινωνικής θέσεως ενεκεν, έάν αύτδς δέν τι- 
μα αύτήν διά τής αρετής του· μηδένα δέ πάλιν άπο- 
6 ο χίμα ζε ή άπόβαλλε, ένεκα τής ταπεινής τάξεως, είς 
ήν ανήκει, έάν αύτδς ήξεόρη. νά λαμπρύνη αύτήν δι*  
έναρέτου βίου καί έργων φγάθών, (Zechokte.)

Τδ σέβας είναι ση-·αια προστατεόυυόα έξ ίσου 
καΐ τδν μικρόν και τδν μεγάλον. Έκαστος, τδ καθ 
έαοτΰν, δόναται νά ιδη έαυτδν κατά πρόσωπον, 
(Balzac.)

Μηδέποτε αισχύνου νά ομολογήσης τήν άγνοι
αν σου περί τίνος ζητήματος, διότι καΐ δ σοφότατος 
έπΐ τής γής άνθρωπος αγνοεί πολλά πράγματα, καΐ 
άν παραβάλη τις δσα ήξευρει μέ βσα αγνοεί, θά 
εύρη, δτι τά πρώτα είσΐ μηδέν ένώπιον τής απει
ρίας τών δευτέρων.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διατήρήσις τών ώών.

Ύπάχονσι διάφοροι μέθοδοι πρδς διατήρησιν τών. 
ώών- ή καλλίτερα είναι ή επομένη: «θέτομεν τά 
ώά έντδς άγγέίου καΐ καλόπτομεν αυτά δι’ υδατος, 
έχοντες διαλελυμένην τίτανον (δέκα μέρη υδατος καί 
έν τιτάνου,) καΐ φροντίζοντας "να τδ ύδωρ ύπερβαίνη 
κατά 3 ή 4 δάχτυλα τά ώά. Τά ώά τά διατηρούμε
να ουτω δέν δώνανται νά κατασκευασθωβι βοφητά, 
έπειδή εύκόλως διαρρηγνύονται, άλλά μόνον μάτια.

Τά ώά διατηρούνται έπίσης πρόσφατα έάν κάλυ
ψη τις αύτά μέ έπίχρισμα αραβικού κόμμεως ή βερ. 
νικίου, ή έάν θέση αύτά έντδς κιβωτίου., μετά πριο
νισμάτων ξύλου όρθια.

Είς πολλά μέρη τής Εύρώπης οί χωρικοί διίιτη- 
ρσΰσι τά ώά πρόσφατα έντδς βαρελιών, κατά στρώ
ματα, θετοντες μεταξύ τών ωών άμμον, πριονίσματα 
ξύλου, στάχτην ή ανθρακάς τετριμμένους, χαΐ προ· 
σέχοντες τά ώά νά μή ήναΐ μεταξύ των είς έπαφήν.

(’Ex της Εστίας.)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Μεγάλη ύπάρχέι διαφορά μεταξύ έχείνου, τδ ό
ποιον οί άνθρωποι καλοϋσιν ηθικήν, καΐ έχείνίο, 
τδ όποιον ο θεός ονομάζει ά γ ι ω ο ύ ν η ν.

Είς τούς δφθαλμοδς καΐ τήν χρίσιν τοΰ κόσμου άν
θρωπός τις ήμπορεϊ νά ήναι ήθιχδς, άλλ’ Ινώ- 
πιον τοΰ θεού μόνον δ άναγεννημένος ύπδ τΟΰ Πνεύ
ματος τοΰ θεού είναι άγιος.
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Ο ΕΣΤΕΜΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ.

Οί Γερανοί είναι πτηνά αποδημητικά, μετά ο αί
νο ντα περιοδικώς από τής διακεκαυμένης ζώνη; είς 
τά; εύκρατους καϊ τάνάπαλιν.

Ταςειδεόόον δε κατά κοπάδια μέ μεγίστην τάξιν, 

βατράχους, τούς σκώληκας καί άλλα βλαπτικά έν
τομα, τά όποια εύρίσκονται έν άφθονίφ εκεί.

Είς τήν τάςίν τών Γερανών άνήκοον καί τά λεγά
μενα Λ ε λ ε κ ι α,. τά όποια αί Τούρκοι τόσον πολύ 
περιποιούνται.

Γίρανος ί ίσ«μμένθ£*

ω; στρατό*;  κ-αλώς-γυμνασμένος. "Οταν δΐ αναπαύω ν· 
ται εΐς τι μέρος, ή βάσκυν, θέτουν τινά*  ές αύτών ώς 
σκοπούς διά νά τούς: ειδοποιώ σι περί τού κίνδυνου. 
Είναι πτηνά πολύ- χρήριμα, διότι καθαρίζουν τάς χώ, 
ρας, τας όποιας έπισκέπτονται,. άπύ-τούς άφεις, τούς··

Ό εστεμμένος Γερανός είναι αύ'τόχθων τών δυ
τικών μερών τηςΛυρικής· εϊναι δέ τεσσάρων ποδώνν 
τδ ίίψος κα!ι5έ— 6 ποδών τδ μήκος άπδ τού άκρου 
τοΰ ράμφους μέχρι τής άκρας τής οδρας.

"Εν πτηνόν του εϊοοος τούτου έζημερώβη ποτέ,
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ύαλιστερών, χρώματος κιτρινοτακτεροΰ· ίεχει δέ κατά 
τά χείλη, ώ; ή γάτα, μακράς και ισχυρός τρίχος. 
Τδ Εξωτεριχόν ου*  λείπει Εντελώς, μικρά δέ τις δπή 
είς τά πλάγια τοΰ κρανίου δεικνύει τδ μέρος oftou 
έπρεπε νά ήναι,

Ή Φώκη εβρίσκεται κατά κοπάδια εΐί τά; παγω
μένα; θαλάσσα; καί είναι χρησιμωτάτη εις τά; δια
φόρου; άνάγκα; τών Έσκιμώ, είτε άγριων κατοίκων 
τών μερών Εκείνων· διότι τό μέν κρέας αύτή; μετα
χειρίζονται ώς τροφήν, μέ τδ πάχος φωτίζουν καί 
θερμαίνουν τά; έκ πα'γου καλύβα; των, μέ τδ δέρμα 
της κατασκευάζουν Ενδύματα, τά όποια του; προφυ- 
λάττουν άπδ τδ δρίμα ψύχος τών μερών εκείνων, καί 
σκηνάς διά τό θέρος· τοΰ; δέ τένοντας, είτε τά κοι
νώς λεγάμενα νεύρα, μεταχειρίζονται διά χλωστάς καί 
σχοινιά· ώστε ή φώκη, ώς βλέπετε, αναπληρώνει τήν 
ελλείψω τών δένδρων, τοΰ βάμβακος και τών ζώων, 
ατινα χρησιμεύουν προς τροφήν και Ενδυμασίαν τοΰ 
άνθρωπο» είς άλλα μέρη τής γης.

"Οταν θέλη νά γέννηση Εξέρχεται είς τήν ξηράν 
καί έχει άνατρέφει τά νεογνά της, εωί ο» είναι ίκα 

νά νά φροντίζωσι περί εαυτών μόνα των.
Τά; φώχα; άλιεόουν διά τό πάχος των, τδ όποιον 

χρησιμεύει εϊ; διαφόρους άκάγκας.
Εί*  τήν Καλιφορνίαν απέναντι τής πόλεω; του 

άγιου Φραγκίσκου όπάρχοϋσι βράχοι τινές, οπού έν· 
διαιτώνται απειράριθμοι φώκαι σχεδόν ήμιμερωμέναι, 
καί δπου οί άνθρωποι πηγαίνουν καί διασκεδάζουν 
μέ αΰτάς· είς ούδένα όμως Επιτρέπεται νά τά; βλάψη 
ή τά; ένόχληση.

Είς τον περίφημον .Ζωολογικόν κήπον τοΰ Λον-. 
δίνου υπάρχει δεξαμενή αρκετά εύρεΐα, είς ΐήν ό- 
ποίαν τρέφονται τρεις τέσσαρες φώκαι, αί όποια t εί
ναι τόσον ήμεραι, ώστε άμα σφυρίξει ό φόλαξ Εξέρ
χονται τοΰ ΰδατος καί πηγαίνουν πρός αύτόν, ό δέ 
καλό; φυλαξ τά; φιλοδωρεί συνήθως διά τήν ύπα- 
κοήν των μέ ψαράκια τινα, τά όποια φυλάττει προ; 
τδν σκοπόν τούτον.

Η είς τήν προηγομένην σελίδα εικονογραφία ftOipt- 
at<% μίαν τών φωχών εκείνων φιλοφρονούσαν τδν άγα- 
πητον της φύλακα με Sv φίλημα ! 'Η θέα αυτή πρέπει 
νά φέρη εις τδν νουν μας τήν κατά στάσιν Εκείνην τοΰ 
άνθρωπο υ είς τδν Παράδεισον, καθ’ ήν ό Άοάμ χαΐ ή 
Ευα πριν παραχουσωσΐ τήν Εντολήν του Θεού έζων 
ζωήν αγίαν άγαπώντες άλλήλους καί άγΛπώμενοι 
καί ύπακουόμενοι από έλα τά άλλα χτίσματα τοΰ 
Θεοΰ, και πρεπει νά μάς κάμνη νά προσευχώμεθα είς 
τδν Θεόν, νά ταχόνη τήν έλευάιν τής Εποχής, καθ' 
ήν δια τοΰ Ευαγγελίου θά παύση ή εχθρα καί οί

ΙΟΥΝΙΟΣ, 1876

πόλεμοι οχι μόνον μεταξύ τών ανθρώπων, άλλά καί 
μεταξύ τών αλόγων ζώων, καί καθ’ ήν δ λέων 
και 0 βους καί ή τι'γρις καί τδ πρόδατον καί ή ε- 
χιδνα καί τδ μικρόν παιδίον θά παίζουν άγαπώμενα 
καί βοηθοΰντα τό εν τό άλλο.

ΔΕΝΔΡΟΝ ΚΑΛΟΝ.

Τά δένδρα εΐναι ώραΐα αντικείμενα. Έάν ποτέ δέν 
εϊχομεν ίδεϊ τά δημιουργήματα ταΰτα, ήθέλομεν Εμ· 
πλησθή μέ θάμδο; είς τήν πρώτην αυτών οψιν. Υ
ψηλή δρυς ή κέδρο; είναι μεγαλοπρεπέστατον θέαμα. 
"Ιοταται στερεώς διά τής ισχύος αότής, υψώνει τήν 
κεφαλήν της είς τους αδρανούς καί τού; κλάδους 
αύτής Εξοπλίζει κύκλω, καί όταν θάλλη παρέχει 
σκέπην καί έδχάριστον σκιάν εί; τον κυραβμένον όδοι- 
πορον, άσφαλή δε κατοικίαν είς τά πετεινά τοΰ οδ- 
ρανοΰ. Τά δένδρα είναι ωραιότατα κοσμήματα διά 
κήπου; καί πλατείας. 'Η Έδέμ αυτή, χωρίς δέν- 

'δρων, δά ήτο έστερημένη τής δόξης της. ’Αλλά 
δένδρον ψορτωμένον μέ θρεπτικόν καρπόν είναι θέ
αμα ετι ώραιο ιερόν καί Ελκυστικάτερον τών δέν
δρων τοΰ δάσους. Δένδρον κλΐνον υπό τό βάρος πο
λυτίμου καρπού είναι τερπνή θέα είς τον παρατηρη
τικόν νουν.

‘Η μεταξό φυσικών καί πνευματικών πραγμάτων 
αναλογία είναι θαύμα σία. Οί Εεροί συγγραφείς πολ- 
λάχις μεταχειρίζονται· αυτήν, διά, νά παραστήσωσι 
ζωηρότερόν σπουδαίας τινά; άληθείας. Οί λόγοι τού 
Κυρίου Ιησού πλουτίζονται καί καλλωπίζονται διά 
τής χρήσεως έντυπωτικών Εμβλημάτων. Τάς εικόνας 
του σχεδόν πάντα; έλάμβανεν άπό φυσικά άντικείμενα.

Μεταξύ δένδρων καρπυφόρων ή άμπελος πολλά- 
κιί άναφέρεται είς τάς ‘Αγία*  Γραφάί, διότι εόρί- 
σκεταΐ πανταχοΰ, καί Οταν φέρη ώραίας σταφυλάς, 
όμοιας μέ τάς τής φάραγγο ς Έσχόλ, είναι πολύ εΰ- 
χάριστον θέαμα. ΙΙρός παράστασιν τής ζωτικής ένώ- 
σεως τών πιστών μεθ’ Εαυΐυΰ, δ Κύριος ήμών με
ταχειρίζεται τήν ενωσιν τών κλημάτων μέ τήν ά
μπελον. Έχεΐνος είναι ή άμπελος, αυτοί τά κλήματα, 
καί τό αποτέλεσμα τής ενώσεως ταΰτης είναι ή καρ
ποφορία. «Καθώς τό κλήμα δέν δύναται νά φέρη καρ
πόν άφ*  έαυτ&ΰ, Εάν ο Εν μείνή εν τη άμπέλω,· ούτως 
οδδέ οί πιστοί, Εάν δέν μεώωσιν έν τω Χριστφ. ‘Ο 
δέ ισχυρότατος λόγο;, Βι’ ον Επιθυμοΰσι νά φέρωσι 
καρπόν πολΰν, είναι διότι Εν τούτφ δοξάζεται ό Πα
τήρ των δ έν οδρανοΐς.

(Έχ του Άστέρος τής Άναΐολής.)
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ΛΟΝΔΙΝΟ Ν.

Τδ Λονδΐνον, ή μητρόπολις τής Μεγάλης 
Βρετανίας, είναι ή μεγίστη πόλις τοΰ κόσμου, 
περιέχουσα περί τά τρία και ήμισυ εκατομμύ
ρια ψυχών, ήτοι δύο καί ήμίσειαν φοράς περισ
σότερα; ολου τοΰ πληθυσμού τής Ελλάδος.

Τό Λονδίνου υπερέχει τών άλλων πόλεων τοΰ 
κόσμου όχι μόνον κατά τον πληθυσμόν, αλλά 
καί είς άλλα πράγματα.

Τδ Βουλευτήριον λ. χ., οπερ είναι §ν τών ω
ραιότατων κτιρίων τοΰ κόσμου.

Τδ κρυστάλινον παλάτιον, τδ όποιον έκτίσθη τδ 
1851, ότε έγένετο ή παγκόσμιος έκθεσις, καί εκ- 
τότε χρησιμεύει ώς τόπος έκθέσεως καί αναψυχής, 
έχον εκτεταμένους καί άραίους κήπους καί δια
φόρους επιστημονικός καί ίστορικάς συλλογάς.

Τδ Βρετανικόν Μουσείου, τδ μεγίστου καί 
πλουσιότατου έν τώ κόσμω, είς τό όποιον εύρί- 
σζσνται επιστημονικός διατεταγμένα τά πολι- 
ποίκιλα προϊόντα τών τεχνών καί έπιστημών, 
τής φυσικής Ιστορίας κλπ.· ’Εκεί ύπάρχουσι 
κατατεθειμένα καί τά ανάγλυφα, τά όποια ό' 
λόρδος "Ελγιν άφήρεσεν από τον Παρθενώνα τής 
Άκροπόλεως τών ’ Αθηνών-

Ό Ζωολογικός κήπος, δ μέγιστος καί κάλ- 
λιστος έν τώ κόσμω, περιέχων τά πλεΐστα τών 
γνωστών θηρίων, άγριων ζώων, πτηνών, έρπέ
των, ιχθύων κλ. κλ.

Προς εύχαρίστησιν άμα και διδασκαλίαν τών 
αναγνωστών ημών, θέλομεν παραθέσει ενταύθα 
στατιστικά; τινάς πληροφορίας, άναφερομένας 
είς τήν απέραντου έκείνην πόλιν.

Είς τό Λονδίνου ύπάρχουσι
Χειρουργοί 1,500, κλιυιατροί 4,500, τδ ύ- 

λον 600, ήτοι είς ίατρδς είς 5 χιλιάδας αν
θρώπων.

Ό 5 ο ν τ ο ϊ α τροι 450—όφθαλμοϊατροί 3— 
ώτοϊατροί 5.

Καθ’ ό'λην τήν πόλιν ύπάρχουσι χίλια φαρ
μακεία, 200 έργοστάσια φαρμάκων, καί τίνα 
άλλα μικρά φαρμακεμπορεία.

Νομική. Γ Ο κλάδος ούτος περιλαμβάνει 
2,400 δικηγόρους πάσης τάξεως καί 4 χιλι
άδας συμβολαιογράφους.

Ζωγράφους τδ Λονδίνου έχει 500—Γλύπτας 
140— Φωτογράφ«ς 350, καί ξυλογράφυς 170.

Διδά σ κ α λ ο ι καί διδασκάλισαι ύπάρχυσι 
έν ό'λω 1200—καθηγηταί καί διδάσκαλοι ξέ
νων ή νεκρών γλωσσών 100— κλείδοκυμβάλωυ 
280—αυλών 10— κιθαρών 3— Αρχιτέκτονες 
240—Μηχανικοί 520—φρενολόγοι 3 !

Γνώμη Γλάστονοΐ πε/>ί της Kuρ ιαχής.

Ό διάσημος άγγλος πολιτικός 
άνήρ καί φίλολόγος Γλάστων πα
ρακληθείς νά εϊπη ολίγας λέξεις προ τής άπο- 
νομής βραβείου τινός εις διαγωνισμόν τινα «περί 
τών κοινωνικών καί εθνικών ευεργετημάτων τών 
προερχόμενων έκ τής τηρήσεως τής Κυρικής,» ώ- 
μιλησεν ώς εφεξής- α Πίστεύων έγώ αυτός είς 
τήν αυθεντικότητα τής Κυριακής ώς θείας δια- 
τάξεως, έπιθυμώ, φυσικά, καί άλλοι ν’ άναγυω- 
ρίσωσι τήν αυθεντικότητα ,ταύτην. ’Αλλά προ 
πάντων καί κατ’ εξοχήν χρεωστώ νά όμολογήσω 
ότι έν τώ μακρφ καί κοπιώδει βίω μου έχω δο
κιμάσει τά ευεργετήματα αύτής έπί τε τήν 
διάνοιαν καί τα σώμά μου. Προς τδ καλόν δε 
τής έργατικής τάξεως τής πατρίδος μας έπι
θυμώ καί εύχομαι ώστε ή τήρησις τής ήμέρας 
ταύτης νά γείνη κοινότερα καί σεβαστότερα 
παρ’ ότι υπήρξε μέχρι σήμερον.»

Ιούς λόγους τούτους τοΰ μεγάλου τούτου άν- 
δρδς τής Αγγλίας θέσατε, μικροί μου φίλοι, είς 
την καρδίαν σας καί ύπακούσατε εις τήν συμ
βουλήν του, έάν θέλετε καί σείς νά άπολαύσητε 
έν τή ζωή σας τά ευεργετικά πλεονεκτήματα 
τής Κυριακής ημέρας είς τήν διάνοιαν καί τό 
σώμά σας. α ΈνΘυμοΰ τήν ήμέραν τοΰ Σαββά
του ίνα άγιάζης αύτήυ.“Εξ ημέρας έργάζουκαί 
κάμνεόλα τά έργα σου, ή δε έβδομη είναι Σάβ
βατο» Κυρίου τοΰ Θεού σου. Είς αυτήν δέν θέ
λεις κάμει κανεν ’έργον, ούτε σύ, ούτε ό δού
λος σου, ούτε ή δούλη σου, ούτε τδ κτήνος σου, 
ούτε δ ξένος δ εντός τών πυλών σου*  διότι εΐς έξ 
ήμέρας έκαμεν δ Κύριος τανΟύρανδν κάί την γην 
καί τήν θάλασσαν καί πάντα τά έν αύτοίς, τήν 
δέ έβδάμην κατέπαυσε*  διά τούτο ευλόγησε Κύ
ριος τήν ήμέραν τοΰ Σαββάτου καί ήγίασεναύ- 
τήν.» ί"Εξοδ. κ. 8—12.)
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ.

1. Ή ‘Ρέα Ρ-’εχει στέμμα τη? χαί ζώνην τοο όΑρης  
ή.ΛΑφροδ ίτη χόλπον τηί κα! μέσην της ή Χάρις..

*

2. Ματαίως οέν συν έγραψα, καί 3μω?έν τψ αμα 
προδίδομαι ώ;μάταιο; ύΐν Sy μέ λειψή γράμμα.

3. Τί συλλογίζεσαι; έγώ σέ άγω χαί σέ φέρω· 
Sv μέ χαρατομήσωσιν, έν πρόσταγμα προφέρω.

4. Διπλό 5 ν εί? τδ σκότος, μον&ν βίί τδ φώς,
σ’ τδ στρώμα σου είμαι, σ’ τάγν κλίνην σου ποσώί.

'5. Είς οντινά έπιδληδώ στενάζει χαί θρηνεί· 
αρχίζω φίλε άπδ π. καί τελευτώ είς η.

A. Α.

αί λύσει? .τών αινιγμάτων καί προβλημάτων τών 
μηνών Μαΐου χαΐ Ιουνίου, τών οποίων τά φύλλα 
διά .τδν αότδν λόγον έτυπώθησαν προ τοΰ ώρισμέ- 
vgu xatpoS, θά δημοαιευθώσιν είς τδ φύλλου τοΰ 
’Ιουλίου.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Τίνες λόγοι λέγονται οτι είναι γλυκύτεροι τής κηρήθρα; 
τοΰ μέλητος;

2. Τί είναι ίκεϊνο, τό όποιον καταδιώκει τοΰ; αμαρτωλούς;
3. Τί είναι αί θυσίαι τών άσεβών. εί; τόν Κύριον;

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΣ.

Προς τοί>ς μιχρους ΰυνδρομητάς της ’Εφημ. 
Των Παίοων-

Επειδή πολλοί έκ διαφόρων μερών έπανειλημμένως κα 
θερμώς μά; έγραψαν έκφράζοντε; τήν έπιθυμίαν των νά Οη- 
μοσιεύητε ή Έφ. τών Παίδων οί; τοΰ μηνός, καί έπειδή καί 
αύτών τήν ίπιθυμίαν θίλρμεν νά πληράσωμεν καί τήν ήρε- 
τέραν ευχήν νά πραγματοποιήσωμεν καθιστώ ντε; συχνοτίραν 
τήν έπίσκεψιν τοΰ φύλου τούτου των παιδιών εί; τά; οίκία; 
των, ίιά τούτο είδοποιοΰμεν πάντας τοΰ; μικρού; ήμών φί
λους, διότι πάντες, Λιστεύομεν, θέλουν νά λαμβάνουν τήν Έφ. 
τών Παίδων κατά δεκαπενθημερίαν άντί άπαξ τοΰ μηνός, ότι 
εϊμεθα πρόθυμοι νά πράξωμεν τοΰτο εύθΰς άφοΰ προστεθώ· 
σι 1500 τόύλάχιστον συνδρομηταί εί; τοΰ; ήδη ύπάρχοντας, 
όπως δι’ αύτών καλυφθώσι τά έκ τή; νέας ίκτυπώσεω; έξοδα.

Ή τιμή τής Έφημερίδο; θέλει φμ α ι κ ά διπλασιασθή. "Αν 
οι ένδιαφερόμενοι, καί ϊχομεν δείγματα πολλά πείθον τα ήμά; 
νά πιστεύωμεν, ϊτι ολοι οί συνδρομηταί μα; ένδιαφέρονται 
εί; τήν μεγαλειτέραν διάδοσιν τής Έφ. τών ΙΙαϊδών, καταβά
λουν όλίγην περισσό τέραν προσπάθειαν, ό άριθμός τών 1500 
νέων συνδρομητών ευκόλως θά συμπληρωθώ καί άμφότεροι 
έκείνοί τε καί ήμεΐς θά ίχωμεν τήν εύχαρίστησιν νά βλεπώμέ
θα καί συνδιαλεγώμεθα συχνότερρν, πρό; άλλήλου; μετά πολ
λής, ώ; πιστίύομεν, τή; ευχαριστήσεων καί ώφελείας.

Ιδίως παρακαλοΰμεν καί έλπίζομεν έκ τών προσπαθειών 
τών είς τά; μεγάλα; πόλεις φίλων μας, έκ τών όποίων έχο
με·/ λάβει καί τάς θερμό τέρας παρακλήσεις περί τής συχνοτέ- 
ρα; έκδόσεω; τής Έφ. τών [Ιαίδων. 'Ολίγη περισοοτέρα δρα- 
στηριότη; λ. χ. άπό μέρους τών έν Κωνστμντινουπόλει φίλων 
μα; δύναται νά προσθέση είς τόν κατάλογον τών έκεΐ συνδρο
μητών μας 500 τουλάχιστον νέους, καί οίτω καθ' έξη; μέ 
τάς άλλα; πόλεις τήί Τουρκίας καί Ελλάδος.

Καί πάλιν συνιστώμεν τήν κατά τόπου; σύστασιν μικρών 
συλλόγων έκ 5, ΙΟ, 15, κλ. συνδρομητών, ήθέλαμεν μάλιστα 
προτείνει νά όνομασθώσιν οί τοιοΰτοι σύλλογοι μέ τά, όνομα, 
τοΰ τόπου, δπου οί συνδρομηταί κατοικούν. Ουίώ λ. χ. οί έν 
Σπάρτη, Σπαρτιατικάς,σύλλογος, οί έν Τριπόλει,Τρ ιπολιτικός, 
οί ένΝαυπλίφ, Ναυπλιωτικός. κΐλ.

Διά τοΰ τρόπου τούτου εύκόλως θά φθάσωμεν είς τό έπι- 
θυμητόν δι’ όλου; ήμας άποτέλεσμα.

ΟΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

—
"Αν ύψηλή διάνοια τά πάντα διατάττη, 

Δικαιοσύνη είς τήν γην πώς στάθμην δίν φυλάττει;
Πώς ή κακία εύτυχεϊ, τιματάι καί κομπάζει;

ΙΙώ; άδοξο; καί δυστυχή; ή άρετή στενάζει;
Είς δύο κόσμους διαιρεί τό παν δ έχων φρένα·

Εί; άπειρον, αιώνιον, αόρατον τόν ενα· 
Κ εί; άλλον, μικρόν,πρόσκαιρου, άλλάπρό; γνώσιντότών 

‘0 άνθρωπο; παρόλα is τόν ϊνΐον κ’ ϊξω πλούτον, 
Τά; άοράτους, όρατά; έντός κ*  έκτο; αισθήσεις,

Τά; δύο τη; ούσίας του άντικειμένα; φύσει;.
Ή ψυχική καί άϋλο; είς τούς χυδαίου; μόνον 

’Αποστερείται βαθμηδόν τδν νοερόν τη; τόνον.
Άλλ’ εί; έμέ φωτοβολεί ώ; άστρον χωρίς δόσιν, 

Άλλ’ εί; έμέ ώ; κάτοπτρον άντανακλφ τήν κτίσιν.
’Αλλά περιφερόμενον τό βλέμμα τού νοός |λο<^

'Εντός κ’ έκτο; τού κόσμου,
Σειράν εύρίσκει· «ιτιών καί άποτελεσμάτων,

Τό άφθαρτου εί; τήν φθοράν τών δημιουργημάτων, 
Τήν έντεχνον άπλότητα ύπό τό σύνθετόν των,

Τήν κίκρυμμένην τάξιν των ύπό τό άτακτόν των.
- Μίαν καί μόνην κίνήσιν είς όλα;τάς κινήσεις, 

Μίαν καΐ μόνην θέλησιν είς δλα; τά; θελήσεις.
‘Ορών τό παν ώ; άνθρωπο; άπεκδυθείς τό σκότος, 

Οΰ τοΰ το, λέγω, γέννημα τυφλού συμβεβήκότος-
Άλλ’ έντεχνο; απόρροια πνευματική; αιτίας, 

Μεγάλ*  οίκία τοΰ θεού καί σκεύη τής οίκία;
'Ημείς έσμέν οι άνθρωποι, καί μόνο; νομοδότης 

Ή μία καί πανάγαθο; καί πάνσοφο; θεότης.
Π.ΣΟΤΤΣΟΣ.

^ζ-^Ε^Έπειθή ένεκα λόγων σπουδαίων ο Συντάείηΐ 
θά άπουσιάση κατά του? μήνας Μάϊον καί Ίοόνιο.ν,

1- Δΐΐόθονσι? Άστέρο; ’Ανατολή; και Έφ. Παίδων έν όδψ Έρμοΰ άριθ. 267.


