
1Τ·)Χ ΙΑ'. εν ΑΘΗΝΑΙΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1881. λι*ιο. 1<ϊ&,
Χυνδρ. έΐΐησ· έν Έλλάδι ΑΡ· !♦ ί ΔΙΕΓΘΪ*Ν£Ϊ£  Εες Ο Αδένα, πλήν τών ταχτικών

■ ... Έϊ.,.ρ,.ψ

ΤΓά άρχαϊα. ανάκτορα τοΰ

ΌΙ κήποι, οί όποιοι φέρουν τό όνομα τουΐο, καί χρηϊϊιμίό
σον ήδη πρός αναψυχήν τών κατοίκων τοΰ Λονδίνου άπετέ- 
λουν μέρος τών ανακτόρων τοΰ Κπ>ΰ, έκ τών όποιων ίλαβον 
καί τήν όνομασίαν, έπομένιος ήταν ιδιωτικοί κήποι τοΰ βα- 
σιλέως. Κατά τό 1840 όμως οί 
κήποι οΰτοι ήνοίχβησαν τί, τό 
δημόσιον καί ίχτοτί π & ΐ άν
θρωπος δύναται νά μεταδη διά 
του σιδηροδρόμου ή St’ άμάξης 
μετά τής οίν.ογενείας του καί πε- 
ράση όλόκληρον τήν ήμέραν κα- 
θήμενος ί>πό τήν σκιάν τών δέν
δρων, τρώγων καί πίνων καί δια-;· 
σκεδάζων, καί έπισκεπτομενος τά 
διάφορα μέρη αύτοΰ, ιδίως δέ τό 
οικοδόμημα τών φοινίκων, τό ό
ποιον κυρίως είναι ύάλινον, 3801 
ποδών τό μήκος, καί πρός στέγα
σμα τοΰ ίποίου έχρειάσΒηβαν ύα
λοι 45,000 τετραγωνικών ποδών. ί 

’ Εί; τό κεντρικόν μέρος, τό όποιο/ 
εΐναι 60 ποδών τό ύψος, καΐ τό ό
ποιον Εχει σχήμα δώμου, ύπαρχε Q 
κυκλοτερής έξώστης, είς τόνδποΐ- 
ον ανέρχεται τις διά σιδηράς κλί- 
μακος, καΐ άπ’ αύτοΰ δύναται ό 
έπισκεπτίμενος νά θτωρ-ρ κά
τωθεν έπί τώνκορυφών τών δια
φόρων ειδών τών φοινίκων, οΐ- 
τινες άποτελουν ώραΐον δάσος,

Όλαι αί ύαλοι τοΰ εύρυτάτου 
τούτου κτιρίου εΐναι χρωματισμέναι διά χρώματος κιτρινωπού, 
οπερ μετριάζει τάς άκτϊνας τοΰ ήλίου τό θέρος, άπεδείχθη 
δέ άπό τήνπείραν, ότι τό χρώμα τοΰτο συντελεί καί είς τήν 
αΰξησιν τών εντός τοΰ κτιρίου φοινίκων.

Εΐς τό φύλλον τής 12 ’Απριλίου του 1880 τοΰ Άϊτέρος 

Τά άρχαΐα ανάκτορα τού Κγώ.

τήϊ Άναΐολήΐ έδημοσιεύθή ή είκων τοΰ κρυσΐαλίνδύτωότου 
κτιρίου μέ περιγραφήν έκτεταμένην τών κήπων ΐοΰτων, καΐ 
είς αύτήν παραπΐμπομεν τούς θέλοντας νά μάΒωάι περισ
σότερα περί τούτου.

Είς ιούς κήπους τούτουϊ έΐναϊ φυΐευμένα πολλά καί ποικί
λα εΚηφυτών καΐ άνθέων μεταάομώθέντα μέ πολλήν δαπά

νην άπό όλα τά μέρη τοΰ κόσμου, 
ίδίωϊ αί ποικιλία! τών φοινίκων 
είναι πολλαΐ καΐ ώραΐαι,

Ή είσοδος είς τούϊ κήπους τού
τους άπαξ τής έβδομάδος, δν δέν 
άπατώμεβα, είναι έλευθέρα είς 
πάντας άνευ πληρωμής, τάς λο ι
τιάς ημέρας τής έύδομάδος ΐκα- 

[ στος πληρώνει ήμισυ σελήνιον ή 
SS φράγκον διά τήν είσοδον, καΐ 86- 

ί, ναται νά μείνη έντδς αύτών Ολό
κληρον τήν ήμέράν.

Διά τούίΐργάτας καΐ πτωχούς 
τής μητροπόλεως οί κήποι ουτοι 
καθώς καΐ πάντες οί κήποι τοΰ 
Λονδίνου είναι μ'έγα ευτύχημα-, 
διότι άπολαμΕάνουν είς αύτους 
δ,τι καΐ αύτοΐ οί πλουίιώτατοί.

Οί κήποι ούτοι συντηρούνται 
έν μέρίι μέν ύπό τής πόλεως, έν 
μέρει 6έ ύπότών εισπράξεων τών 
είΐηϊηρίων*  τινες δέ τών κήπων 
τοΰ Λονδίνο, ώς δ διάόημος Ζωο
λογικός κήπος, οχι μόνον άπαντίϊ 
έκτής πωλήσεωςτών εισιτηρίων 
τά έξοδά των, άλλά καΐ άποφέ- 

ρουν Ικανόν περίσσευμα πρδς ΐπέκταίιν καΐ καλλιέργειαν άύτών. 
Δυστυχώς παρ’ ήμΐν περί τοιούΐων κήπων §χι μόνον δέν 
φροντίζομεν, άλλά καΐ τά υπάρχοντα δάση κσίομέν χάριν 
τών όλίγων αιγών I
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ΦΩΛΕΑ ΓΟΙΚΙΛΑΗΘΟΤΣ.

Μεταξδ τών απείρων ποικιλιών, ύπδ τάς οποία; πα- 
ρισταται εΐ; ήμα; τδ λεγόμενον ένστικτον, είς τά ζώα 
ή άναφερομένη καΐ σχετιζομένη με τήν κατασκευήν 
της κατοικία; 
των είναι ή περί 
εργοτα'τη καΐ 

θαυμασιωτάτη.
Λάβετε ώ; πα

ράδειγμα τδν
Σκίουρον οΰτος, 
ώ; γνωρίζΰυσιν οί 
άναγνώσται μου, 
κατασκευάζει 
ίήν κατοικίαν του 
συνήθως είς πο
ταμούς, ώςνάέ-1' 

μαθητέυσε πλη
σίον εΐς ικανόν 
ξυλουργόν και οί- ϊ 
κοδόμον, κόπτει j 
τήν άναγκαίαν 
ξυλείαν, μεταφέ
ρει αυτήν εΐς τδν ί 
τόπον όπου έπι- 
Ουμεΐ νά κατα- 
σκευάση τήν κα
τοικίαν του, κα
τασκευάζει τδν 
σκελετόν, διαιρεί 
τδ έσωτερικίν είς 
δωμάτια πρδς ύ
πνον, πρδς γέν- 
νησιν καΐ προφύ
λαξή τών νεο
γνών, πρδς άπό- 
ταμίεοσιν τής 
ΐρόφής, κλ.

Παρατηρήσατε 
τά έντομα καΐ ΐ 
δίως τήν μέλισ- 
βανμέ οποίαν τέ

χνην κατασκευά
ζει τήν κηρύθραν 
της, οικονομούσα έντελώς ιόν χώρον 
δρου σχήματος, τδ οποίον δίδει εΐς τά φατνία της, πρό; 
έναποταμίευίιν ΐοΰ μίλιτοί καΐ τη; έναποθεσεως τών 
ώών της.

Αάοετε του; μύρμηκας, πόσον θαυμασίως καταβκευά- 

Φωλεά ΠοικΑανθοΰί, διά τοϋ έκαέ-

ζηαν τάζ υπογείου; φωλεά; των, διαιροϋντε; βώτάς εΐς 
άνώήεα και κατώγεα, ει; άποθήκας, νοσοκομεία, υπνω
τήρια, κ,τ.λ. καί πώς έξασφαλι'ζουν δλα ταϋτα drci τής 
βροχήί καΐ τή; υγρασίας.

Έλθετε εΐς τά πτηνά καΐ έκεΐ θέλετε tost θαυμαστά, 
πράγματα, έκτε 
λουμένα ύπδ τοϋ· 

ί ένστικτου τούτου.
Κυττάξατε τήν 

χελιδόνα, πόσον 
ώρα ία ζαΐ ασφα
λώς κτίζει τήν 
φωλεάν τη;! Τά 
στρουθιά έπίση;

Bgl καΐ διάφορα άλ
λα πτηνά λαμβά- 
νυνπολλήν φρον
τίδα εΐ; τήν κα
τασκευήν της φω
λεά; αυτών. Ε
πειδή δε μετ’ αύ- 
τής συνέχεται ή 
έξασφάλισι; τών. 
νεογνών των καΐ 
ή διαιώνισις του 
είδε; των, ή Πρό
νοια ένεφότευσεν 
εΐς αδτά καΐ πάν 
τα τά ζώα τδ κα
λούμενου ένστι
κτον, όπδ τοϋ ό
ποιο οδηγούνται, 

g=j χωρίς νά γνωρί- 
1=ζουν καΐ τδν λό- 

‘γον, είς τδ νά. 
λαμβάνουν παν 
προφυλαχτικόν 
μέτρον, δυνάμε- 

||νον νά υπεράσπι
ση αυτά καΐ τά 
νεογνά των καΐ 
ουτω νά προφύ
λαξη τδ εΐδόςτων 
άπδ άφανισμόν.

Ή προκειμένη 
είχών παριστφ φωλεάν ένδς τών μικρότατων άλλ’ ώ. 
ραιοτάτων πτηνών, τά όποια ζοΰν είς τήν Νότειον ’Α
μερικήν. Ή φωλεά αΰτη είναι κατεσκευασμένη έπΐ 
φραγκοσυκέας, ή όποια διά τών άκανθων της προφυ- 
λάτΐέι τά ώά καΐ νεογά τοϋ μικρού καΐ άδυνατού τοό- 
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' του πτηνού άπο πολλούς έχθροδς, οί όποιοι θά κατε'- 

στρεφον αδτά άνευ τής προφυλάςεως ταύτης.
Είς άλλα μέρη, όπου ό έχθρδς είναι έπιφοβώτερος, 

τά μικρά ταϋτα πτηνά κατασκευάζουν τάς φωλεά; 
των είς τά λεπτότατα κλωνάρια τοιοότων δένδρων, ό
ποιον ή φυλλύρα, ώστε ούτε αυτοί οί έπιδέξιοι περί 
τό δενδροβατεΐν 
πίθηκες δεν ΐό- 
νανται νά τάς 
φθάσουν.

’Αλλά, ήμπΟ- 
ροΰν νά έρωτή- 
σουν πολλοί τών 
μικρών μου φί
λων, δέν μας λέ
γεις τι εΐναι αύτδ 
τδ ένστικτον; Ή 
έρώτησις αΰτη 
δσον λογική καΐ 
δρθή είναι, άλλο 
τόσον εΐναι δυ· 
σκύλος, επειδή η
μείς ο,τι περί 
τούτου γνώριζα- 
.μεν εΐναι αί έργα*  
σίαι του, ές αύ
τών δε κρίνοντες 
δυναμεδα μετά 
τίνος βεβαιότη
τας νά έΐπωμεν 
δτι ένατικτον εΐ

ναι δόναμίς τι-^ 
διά τής οποίας 
άπαντα τά ζώα, 
χωρίς προηγου- Λλ 
μένην διδαχήν Ο 
ή πείραν, χωρίς fljjl 
συλλογισμόν ή 

σκέψιν καί χωρίς fa 
τινα σκοπόν, ο
δηγούνται άλαν- 
δα'ςως νά κάμνυν ί 
αυτομάτως ΰ,τι 
εΐναι άναγκαΐον 
πρδς διατήρησιν τοΰ ατόμου 
είδους των. Τοωΰτον ένστικτον παρατηροΰμεν εΐς τδν 
θηλασμόν τών νηπίων — ταϋτα άμα γεννηθούν, λαμ
βάνουν τδν μαστόν καί αύτομάτως βυζαίνουν, χωρίς 
νά τά οιδάςη τις.

Ή μι-ζρά Ελένη παρηγορούσα τό όρφανόν.

ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΝ.των καΐ οιαιώνισιν τοΰ

'H παρουσία τοΰ ένστικτου έν ίόΐς ζώοις εΐναι μία 
τώ ν ισχυρών άποδειΐεων τής ύπάρ>ςεωί Πανσόφου και 
αγαθό5 Δημιουργοί, σκοπίμως καί έν αγαθό ΐητι οη- 
μιουργήσαντος τιΐ πάντα.

ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΖΩΗΣ.

1) Ούδέποτε α- 
■φινο 6<ά τήν αύριον 
?,-ιδύνάεαι νά πρά- 
ξης σήμερον.

2) Μή βαρύνης 

ποτέ άλλους δι’ 
σϋ i ίδιος δίνασαι 
νά πράξη j.

3) Ποτέ μή δα

πανάς τά άργύρίόν 
fcou πρίνλάδηΐαύτιί,

4) Μή ώγοράζηΐ 
ποτέ 5,τι δέν χρει
άζεσαι, διότι εΐναι 
εύθηνόν.

5) Περισσότερα 
δαπανώμεν διά τήν 
ΰπερηφανίαν, ή διά 
τήν πείναν, τήν δί
ψαν, καί τδ ψύχος.

6) Ούδέποτε με
τανοεί τΐί, δτΐ &ρα- 
γεν όλίγον.

Ί) Ούδέν Οχλη

ρόν, ΐδ όποιον πράΐ- 
το-μεν έχουσίως.

8) Πόσην λύπην 
προύξένηάαν είς ή- 
μάς δεινά, τά όποια 
όϋοίποτέ συνέζη- 
σαν !

9) Τελέίόνε τάς 

υποθέσεις σου όσον 
τό δυνατόν φιλιχώς-

10) Όταν θυμώ- 
νη; άρίθμει μέχρι 
τών 10, πρΙν ή ό- 
μίλήβης· δταν δέ

ί βαρυθυμώνης, έως &■ 

άατόν.
θ. Ίίφφερσών.

1. Πέθάν’ ή μιίννκ μου καί ό μπόμπάς πριν τούς ίδώ, 
•/.’έμεινα έρημο καί μοναχό...

2; Τώρα μού δρπαςεν δ νεζροΟάπτης καΐ τήν Σοφήν, 
τήν μόνην σύντροφον καί αδελφήν...
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3. Επάνω άπ ’ τά σύννεφα μίαν ήμέρα ποτέ κ’ έγώ

9ά πα νά τού; εΰρω, νά μή πονώ ;

4. Ένταϋβα, ϊμιι>;, μέ ποιον νά παίζω, νά τραγιρδώ;
μόνο, κατάμονο πώ; νά περνώ;

7. Αύτή μ’ έμάνβανε νά συλλαβίζω καί νά μετρώ'

πλήν τώρα μ’ άφησε τόσο μικρό 1

8. Βλέπει;, ‘Ελένη, τί έχω στό χέρι, καί τί φορώ;;
είναι τό πένθοίμου τό φλογερό.

“Ορνι; στενό χωρ θυμένη είί τήν θέαν τών υδροβίων νεοσσών τη;.

5. Αυτή μ’ έ κτένιζε καί μέ φιλούσε γλυκά, γλυκά.
Αύτή μ’ έκύτταζεν αδελφικά.

6. Τά παπουτσάκια μου δέν'μπορώ νά’βρω καϊκαρτερώ.
νά ριάβω μάβημ’ έγώ τό μωρό';

9. Άφ’ ΰτου 'πέταξεν ή αδελφή μου στον ουρανό, 
αύτό εχω βύ'Λτροφα παντοτεινό.

10- Άράγ’ ακούει τά κλαύματά μου πάσαν αυγήν ; 
βλέπει τά δάκρυα καί τήν κραυγήν;
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11. «Πολύ καλλίτερου ίοως θά ή ναι >« τροοπα&ήί

«παιδά'/.ι φρόνιμο, πώς νά γενηΐ.

12. «Μόνο, κατάμονο Οίν ebat τώρα, εΐν’ ό Λριοτόί
φίλος καϊ αύντροφος λίαν πιστός.» Λ. 

ζνότατον μέρος τοΰ δάσους. Έκεΐ δε ριφδεϊς έπϊ τοΰ 
έοάφοος ήρχισε νά κλαίη καί δδύρεται οχι μόνον διά 
τδν βάρβαρον τρόπον, μέ τον όποιον τδν μετεχειρίσβη 
ό Χάνς, άλλά καϊ διότι έχωρίσθη άπδ τδν μικρόν φί·

‘Ο Μανροθοδωρήί άνωρίακιον τόν Έρίκον έντός τοΰ δάσους.

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΛΗιΣΤΩΝ.
(Ίδέ προηγούμενων άριίμόν.)

Τόσον μέγας ήτο ό φόβος τοο πτωχοΰ Έρίκου, ώ
στε δέν έπαυσε τρέχων, εως ο 5 έκρόφθη είς τδ πυ- 

λον, δστις έδετςε τόσην πολλήν καλωσόνην εΐς αδτδν, 
καί πλησίον τοο οποίου πρώτην φοράν είς την ζωήν 
τον έδοκίμασε την γλοκότητα τής ευτυχίας· ο οέ συλ
λογισμός ότι ή ανέλπιστος αΰτη ευτυχία άπωλέσίΐη
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δι*  αίτδν διά παντός, συνότριβε τήν χαρδίαν του χαΐ 
τδν εχαμνε νά προτιμά: τδν θάνατον μάλλον παρά τήν 
ζωήν.

Ένφ δέ Ικοίτετο εΐς τοιαυτην έλεεινήν χατάστα- 
σιν, συλλύγιζόμενος τά συμβάντα τής ημέρας, ήλθον 
είς τήν μνήμην του οί λόγοι τοδς όποιους ο μικρός 
Αλβέρτος τοΰ εΐπε περί της άγάπης τοΰ Θεοΰ πρδς 
τοδς ανθρώπους, χαΐ διά πρώτην φοράν, είς τήν ζωήν 
του γονατίσας ύψωσε τάς χεΐράς του πρδς τά ανω 
χαΐ ήρχισε νά προσεόχηται ώς έξης:

«Τ2 θεό, έάν τω δντι ήσαι τόσον άγαθός, δέν θά 
μέ άφήσης βέβαια εΐς αύτήν την μεμονωμένην χαΐ τα- 
λαίπωρον χατάστασιν, είς τήν δποίαν εΰρίσχομαι. Πρδ 
πάντων βμως μή μ’ άφήσης νά φερθώ είς τδ σκοτει
νόν έκεϊνο σπήλαιον, άλλά βοήθησαν με ν’ άνεΰρω έκ 
νέυ τόν ’Αλβέρτον, βστις ήτο τόσον χαλδς είς έμέ. Έάν 
χάμης τοΰτο δι έμέ, θά σέ άγαπώ καθ’ ολην τήν ζωήν 
μου, χαΐ ποτέ πλέον δέν θά λάβω μέρος είς χάμμίαν 
κλοπήν.»

‘Η προσευχή αυτή χαθησόχασεν άρχετά την λύπην 
του, έσπόγγισε καλά τά δάχρυάτου, χαΐ συνησθάνθη 
δτι ό Θεός έπί τέλους θά τδν βοηθήση· άφοΰ τδν έπέ- 
τρεψε νά ϊδη τόσον ώράΐα πράγματα, δέν θά τδν κλείσου ν 
πλέον οί κακοί έκεϊνοι Αθίγγανοι είς τό σκοτεινόν έ- 
κεΐνο σπήλαιον.

Επειδή δέ ήτο ακόμη ήμέρα άπεφάσισε νά έπι- 
στρέψη βπίσω είς τδ μέρος, δπου κατά πρώτον ευρε 
τδν ’Αλβέρτον*  άλλά δυστυχώς τόσον είχε περιπλανηθή 
έντδς τοΰ δάσους, ένεκα του τρόμου, τδν όποιον τοΰ 
έπροξένησεν δ σκληρός εκείνος Χάνς, ώστε άν καί πε- 
ριεπάτησε πολδ έντδς αδτοΰ, δέν ήθυνήθη νά ά
νευρη τδ μέρος, τδ όποιον έπεθόμει.

Ιελευταΐον μετά πολυν κόπον εδρε μονοπάτια ν τι, 
τδ όποιον μετά χαράς ήχολουθησεν, διότι ήλπιζεν, οτι 
θά τδν εφερεν είς τδ ποθητόν μέρος. Ένφ δ1 έβάδιζε 
χαίρων, δτι μετ’ δλίγον θά έβλεπε τήν άγαπητήν μορ
φήν καΐ θά ήκουε τήν γλυκεΐαν φωνήν τοΰ μικρού 
’Αλβέρτου, ήχουσεν αιφνιδίως διά μέσου τοΰ πυκνοΰ 
φυλλώματος τοΰ δάσους τδν ήχον βημάτων καί άκου, 
σίως ήρχισε νά τρεμη έκ τοΰ φόβου.

Τδ προαίσθημα τοΰτο τοΰ φόβου έπραγματοποιήθη, 
δίαν μετ' δλίγον ήκουσε τήν τραχεΐαν φωνήν του Μαυ- 
ροθοδωρή λέγοντος,

«’Α, κδρ Έρΐχε! δέν μέ λέγεις πώς εδρέθης έδώ ; 
Χαίρω, δτι δεν Ιλησμόνησες τοδς παλαιούς σου φί
λους, χαΐ διά τοΰτο ήλθες νά μας εδρης πάλιν!»

«Ποτέ πλέον δέν θά δπάγω μαζό σου, Μαυροθο- 
οωρή,» άνέχραξεν ό Έρΐκος. «Θέλω νά έπιστρέψω είς 
τδν ’Αλβέρτον· αυτός είναι καλός είς έμέ, έν<Γ συ ή- 
ffo σκληρός καί κακός.»

«Λοιπόν πραγματτζώς ίπροσπάθησεςνά δραπέτευσης, 
κυρ Έρΐκε!» εΐπεν ό Μαυροθοδωρής μέ όργην. Κτυ- 
πησας δ’ αδτδν είς τήν κεφαλήν τδν έλαβεν άπδ τήν 
χεΐρα χαΐ τδν έσυρε, θέλοντα χαΐ μή θέλοντα εΐς τδ 

σπήλαιον ! Άλλ’ δμως αντί §έ νά τδν τιμώ ρήση, όπως 
τον έφοβέρισεν, άμα είσήλθον είς τδ σπήλαιον, ήλλαξε 
τδν τόνον τής φωνής του και ήρχισε νά τδν έρωτφ τί 
εΐδε καΐ τί ήκουσε, καΐ τοΰ ΰπεσχέθη, δτι δέν θά τδν 
έρριπτεν είς τδν τρομερόν έκέΐνον λάκκον, εκτός, έάν 
έπροσπάδει ποτέ να δραπέτευση έκ νέου.

(’Ακολουθεί.)

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘ&Σ.
(Ί3ε σελίδα 440.)

1. Τά παράξενα στον κόσμον τόσον άφθονα συμβαίνουν 
ώστε χιλιάδες τόμοι γέμουν άπό παραμύθια, 

στιγματίζονται τήν πλάνην καθίνός καί τήν συνήθεια.

S. Καΐ διά νά άποδείςουν προϊόν τής άλογίας 
κάθε σφάλμα τών ανθρώπων, έφεραν στο μέσον ζώα, 

όμιΐ.οΰντα κατά μέρος, ή σκεπτόμτνα άθρέα.

3. Πολλοί εΐναι ποΰ δέν ξεύρουν άνθρωπος τΐ ζώον εΐναι, 
κ/ δταν βλέπουν χέρια πόδια άνά δοό καί ένα κεφάλι

άνθρωπον τό όνομαζουν, άς τό εϊπαν πολλοί άλλοι.

4. Άλλά τούτων τήν μωρίαν έρχεται ίνας Διογένης
κ' έξελέγχε ι κατά κράτος μ’ ϊνα πετεινόν στάς χεΐρας, 

μαδημίνον, μέ ίαό πόδας καΐ δαό πτέρυγας ώς χεϊρας.

3. Τοΰτο Ιπαθε «' ή βρνις, άμα εΐδεν αυγά άσπρα, 
καΐ σχεδόν σάν τά δικά της είΐ τό μέγεθος καΐ βάρος, 

όρνιθίσια. εΐναι, εΐπε, καΐ τά Ιλα6ε μέ θά(ρος.

β. Άλλ’ άφοΰ ϊγεινε μήτηρ καΐ τά Κγαλε πουλάκια, 
μέ μεγάλην απορίαν είδε πώς ήσαν παππάκια, 
κ’ έτριξαν εύθύ» στό ύδωρ, σ*  αύτήν δ’ έμειναν τά φλούδια.

7. Μί τήν όρνιθα ποΰ εΰρεν αύγά ξένα νά κλωσσήση 
παραβάλλεται ό πόθο; ΐπΐ —ράγματ άλλοτρίων, 

δστις τέλος ίχει πάντα τήν ζημίαν τών ιδίων.

8 Λέγει δέ καΐ είς καθένα, ·Φρόντιζε νά άποκτήσης 
5,τι ήμπορεϊΐ νά έχης διά πάντα ίδικόν σου,

γιά νά μή φανρ μγά μέρα άνθρακες δ θησαυρός σου’»
Λ.

Άΐ μΛχρά ρ-άρτυς.

Τδ πραγματικόν τούτο διήγημα συνιστώ μεν είς τήν 
περιεσκεμμένην άνάγνωσιν πάντων τών μικρών άνα- 
γνωστών της «Έφημ. τών Παίδων.»

Πρό τίνος καιρού χοράσιον ένναετές περίπου προσε. 
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κλήθη ώς μάρτυς εΐς μίαν δίκην κλέπτου τίνος εις την 
’Αγγλίαν. Τδ κοράσιον εΐδε τήν κλοπήν πραχθεισαν είς 
τήν πατρικήν οικίαν του, επομένως ή μαρτυρία του ήτο 
πολύ σπουδαία. 'Ο δικηγόρος, οστις όπερασπίζετο τδν 
κλέπτην, δεν ήθελε τδ κορα'σιον νά έμφανισθή ώς μαρ- 
τυς, διότι έγνώριζεν, δτι πας λόγος αυτού είς τήν συ- 

ζήτησιν θά ήτο κατά τοΰ πελάτου του.
Εόθυς λοιπδν άφοΰ παρουσιάσθη, την ήρώτησεν, 
«Αιμιλία, γνωρίζεις τήν φόσιν τοΰ δρκου;» 
«Δεν γνωρίζω τί έννοεΐτε, κύριε», άπεκρί&η αΰτη. 
ά’/όοιί», εΐπεν ό δικηγόροςπρδς τδν δικαστήν· «αότή 

οεν έννοεΐ τήν φόσιν του δρκου, τοΰτο οε εΐναι άρκοΰσα 
άπόδΐώς δτι δεν είναι κατάλληλος ώς μάρτυς· ή μαρ
τυρία της δεν δύναται νά ληφθή όπ οψιν»,

«"Ας ίδωμεν," εΐπεν ό δικαστής. «Έλθέ έδώ μικρά' 
μου κόρη, και είπέ μου, ώρκίσδης ποτέ ;»

Ή έρώτησις αΰτη έκαμε τήν μικράν Αιμιλίαν νά 
κοκκινήση, άλλά συνάμα καΐ άπεκρίθη,

«Όχι, κύριε.»
«Δέν έννοώ, άν έλαβες ποτέ ψευδή όρκον,» εΐπεν ό 

δικαστής.
«Έδωκας εως τώρα καμμίαν μαρτυρίαν ενώπιον 

δικαστηρίου :»
«"Όχι, κύριε.»
«Γνωρίζεις τί βιβλίον εΐναι τούτο;» εΐπεν ό δικα

στής έγχειρίϊας αύτή την Αγίαν Γραφήν.
«Μάλιστα, κόριε, αΰτη εΐναι ή Γραφή.» 
«Άνέγνωσες ποτέ τό βιβλίον τοΰτο;» 
«Μάλιστα, κύριε, άναγινώσκω αδτδ καθ’ έκάστην 

ημέραν.»
«Γνωρίζεις τί εΐναι ή Γραφή, τέκνον μου;» 
«Μάλιστα, εΐναι ό λόγος τοΰ μεγάλου θεού.» 
«Καλά, τώρα λοιπόν, αγαπητόν μου τέκνον, θέσε τήν 

χεΐρά σου έπί τοΰ βιβλίου τούτου.»

Αΰτη έθεσε τήν χεΐρά της έπ’ αδτοΰ τρέμουσα· ε
κείνος δέ τότε έπανέλαβεν είς αυτήν τδν τόπον του 
δρκου. Αΰτη δέ μέ τήν χεΐρά της έπί τοΰ βιβλίου έ- 
παν έλαβε, «ορκίζομαι έπισήμως, δτι πάν δ,τι μέλλω 
νά εΐπω είναι ή αλήθεια, δλη ή άλήθεια και μόνη ή 
άλήθεια. Είς τοΰτο δέ άς μοΐ ήναι βοηθός ό θεός.»

«Τώρα, αγαπητόν μου κοράσιον,» εΐπεν δ δικαστής, 
«ώρκίσθης ώς μάρτυς, άλλά γνωρίζεις και ποιον δά 
εΐναι τδ αποτέλεσμα, έάν δέν εΐπης τήν αλήθειαν; »

«Μάλιστα, κύριε.»
«Ποιον ;»
«Θά φυλακισθώ.»
«Άλλο τι;»
«Μάλιστα, κόριε, δέν δύναμαι νά άπολαόσω τδν 

Ουρανόν.»

«Πώς γνωρίζεις τοΰτο ;»
Αΰτη τότε λαβοΰσα τήν Βίβλον, διέτρεξε τά φύλ

λα διά τών δακτύλων της καί ευρό όσα τδ 20 ον κεφ. 
τής ’Εξόδου, άνέγνωσε τόν δέκατον εκτον στιχ. εχον- 
τα ώς έξης; «Μή ψευδομαρτυρήσης κατά τοΰ πλη
σίον σου μαρτυρίαν ψευδή !» Έμαθον τοΰτο εΐπε πριν 
ή δυνηδώ νά άναγινώσκω τήν Βίβλον.»

«Σοι είπέ τις δτι έμελλες νά παρασταθής ώς μάρτυς 
είς τήν περίστασιν ταυτην,» ήρώτησεν ό δικαστής.

«Μάλιστα, κόριε. Άμα ή μήτηρ μου ήκουσεν δτ*  
εμελλον νά προσαχθώ ώς μάρτυς λαβοΰσά με είς τδ 
δωμάτιό» της έζήτησε νά εΐπω είς αυτήν τάς δέκα 
έντολάς, μετά ταυτα δέ άμφότεραςή μήτηρ μου καί έγώ 
γονυπετήσασαι προσηυχήθημεν ΐνα δυνηθώ νά έννοήσω 
πόσον κακόν ήτο ή κατά τοΰ πλησίον ψευδής μαρτυρία, 
καί ό θεός νά με βοηθήση νά εΐπω τήν άλήθειαν,έάν τήν 
έπιοϋσαν εμελλον νά ύπάγω είς τδ δικαστηρίου. "Οταν 
δ’ έξηρχόμην τοΰ δωματίου ή μήτηρ μου φίλησα σά 
με εΐπεν. Ένθυμοΰ τήν έννάτην έντολήν, καί δτι πάν 
ο,τι μέλλεις νάεΐπης είς τδ δικαστηρίου ό θεός θά άκού- 
ση, καί θά γράψη είς τδ βιβλίον τής ένθυμήσεώς του.»

« Πιστεύεις τοΰτο;» ήρώτησεν δ δικαστής, ένφ 
ταυτοχρόνως · εν δάκρυ ελαμψεν είς τοδς όφθαλμοός 
του, καί τά χείλη του ετρεμον έκ συγκινήσεως.

«Μάλιστα, κύριε, εΐπε τδ κοράσιον, μέ τρόπον, διά 
τοΰ οποίου έδείκνυεν δτι έννόει πάν δ,τι εΐπεν.

«Ό Θεδς νά σέ εδλογήση, τέκνον μου,» εΐπεν ό 
δικαστής, «έχεις καλήν μητέρα. Αΰτη ή μαρτυρία εΐ
ναι Εκανή.» Έάν δ’ έπρόκειτο νά δικασθώ περί τής 
ζωής μου σήμερον, καί ήμην άθώος της κατηγορίας, 
θά παρεκάλουν τδν Θεόν νά μέ δώση μάρτυρα τοιοΰ- 
τον ώς τδ κοράσιον τοΰτο. "Οθεν θά έξετασθή.»

Ουτω τδ κοράσιον έξητάσθη, εΐπε τήν άλήθειαν, ό δέ 
κλέπτης, εννοείται, κατεδικάσθη.

Έν Θεσσαλονίκη. Εόθαλ. Α.

ΦΡΟΝΗΣΕ. 

Χήυδς τήν νεολαίαν.

Καθώς είς τό μαγεφευμα προστίθεται τό άλας,
Οΰτω καί είς τάς πράξεις σου μικρός τε καί μεγάλας.

Ή φρόνησες δς τίθεται ώί άλας καί ώ; βάσις,
Τά πάντα πράττε συν αΰτη καί όέν θά δείλιασες.

Τάς σκέψεις σου, τάς κρίσεις σου, αϋτή θά όδηγήση,
Αύτή τάς άποφάσεις σου καλώς θά διοικήση. 

Αί χεϊρες σου οί.· πόσες σου, τοΐς ίχνεσιν Εκείνης
"Ας τρέχουν, καί εχωσι τέρμα δόξης, ειρήνης. 

Τά άμματά σου σφάλισε, τήν άποήν σου κλείσε,
Τήν γλώσσάν σου χαλίνωσε, όπόταν δδηγήσαι 

’Απ’ τήν καλήν τήν φρο'νησιν, καί πίδα μή κίνησης, 
006’ έτερόν τι μέλος σου, «ν δέν τήν ερώτησης .
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Μή χώλτιν’ αν χωλαίνωσιν, άλλοι έμπρός, όπίσω, > 

Τήν Φρόνηαιν,.είπέ αύτοΐς, έγώ θ’ Ακολουθήσω.
Πρόσεχε οϊ μή φλυαρείς ύπέρ σου, ή κατ άλλων, 

Μήπως βιφθής ανέλπιστα είς κίνδυνον μεγάλου.
I. Π. Β.

TTOTKlT^LJk.

85 χολική συγζατάοασος.

Λουδοβίκος 6 ,9ος. βασιλεύς τής Γαλλίας εύρΐθη ποτέ δι
δάσκων ίν παιδίον, τό όποιον υπηρετεί είς τό μαγειρείων 
του, τήν Αγίαν Γραφήν. ’Ερωτηθεΐί όε διατΐ ΐπραττεν ούτως, 
άπεκρίθη, eKai αύτδς δ ποταπώτατος άνθρωπος έχει ψυχήν 
έπίσης πολύτιμον ώς τήν ίδικήν μου, έί-αγορασθεΐσαν μέ τό 
αύτό πολύτιμον αΐμα τοΰ Χριστοΰ.»Έάν όλοι οί οίκοδισπόται 
καί αί οικοδέσποιναι έπρατταν ώς δ εύσεβής έκεΐνος βασιλεύς 
οί ΰπηρίται μας δέν θά ήσαν τοιοΰτοι τήν σήμερον.

Ή άλήΒε’,α.

Ή Αλήθεια εΐναι ή πρώτη Ανάγκη τών θνητών ο στις επι
θυμεί τήν εύτυχίαν, καΐ τήν ειρήνην τής ψυχής, Ας βυνειθίση νά 
λίγη τήν άλήθε ιαν έκ παιδικής ήλικίας, ΐνα έχη αύτήν περισ
σότερον χρόνον συνοδόν έπί τής γής Δΰναται πάς τις εύκά*  
λως νά έμπιστευθη είς τόν φιλαλήθη*  άλλά πώς νά έμπιστευ- 
θη είς τόν Απατεώνα,δστις Αγαπφ έκ φύσεως τό ψευδός ; 
Μακράν ήμών ή δολιότης αΰτη*  μωροί τινες Αγαπούν αύτήν 
χωρίς νά γνωρίζουν μακράν ήμών ή τύφλωσις αδτη· Ιΐόϊένα 
φίλον έχει ό ψεύστης, καί όταν ό χρόνος Αποκάλυψη τδ τί εί
ναι, τό έπίπονον γήράς τοο έρχεται καΐ εύρίσκει αύτδν μόνον 
είςτδ τέρμα τοΰ βίου. ‘0 δυστυχής Αποθνήσκει ώς νά μή 
ύπήρχε κανείς πέριξ αύτοΰ! Πλάτων.

——
Kaf)ap'.b~rjZ χαι ήθιχον αια&ημα.

Έμποροί τις νά εΐπη δτι υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ τής κα
θαριότητας καί του ήθικοΰ αισθήματος. Καί ήθελε μέν εϊσθαι 
υπερβολή νά εΐπωμεν, δτι οί καθ’ εζιν παραμελοΰντες τήν κα
θαριότητα καΐ προτιμώ ντες νά ήναι ρυπαροί, δέν έχουν ήθικήν 
αίσθησιν Αλλ’ έμπορεϊ τις Αληθώς νά εΐπη, ότι οί ήθικώς εύ- 
αίσθητοι καθίστανται έτι μάλλον τοιοΰτοι ώς έκ τοΰ σεβασμού 
τής Αρετής ταύτης. Στενή συγγένεια υπάρχει μεταξύ τής ή. 
θικής μοχθηρίας καΐ τής σωματικής έξαχρειώσεως.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ,

«Έκτων Ανθρώπων—λέγει δ Λώκκιος,—μοί φαίνεται ότι έν- 
νενήκοντά τοΐς.έκατδν εΐναι 3,τι εΐναι, καλοί ή κακοί, χρήσι
μοι ή έπιζήμιοι είς τήν κοινωνίαν, έκ τής διδασκαλίας, τήν ό
ποιαν ίλαβον. Άπδ τήν ανατροφήν ίξαρτάται ή μεγάλη διά
φορά ή είςαύτοΰς παρατηρουμένη. Λΐ έλάχισταικαί πλέον Ανε
παίσθητοι έντυπώσεις, αί είς τήν νηπιότητα ήμών λαμβανο- 
μεναι, έχουν άξιολογωτάτας καΐ διαρκεστάτας συνέπειας. ΑΙ 
πρώται αύται έντυπώσεις εΐναι ώς ποταμός, τά ίδατα τοΰ ό
ποιου εύκόλως δυνάμεθα νά στρέψω μεν είς πάντη διαφόρους

οιευθΰνσεις, ώστε άπό τήν Ανεπαίσθητον διεύθυνσιν, τήν όποίαν 
λαμβάνει 4 ρύαξ είς τήν πηγήν του, φθάνει έπϊ τέλους είς τό
πους πολύ &π άλλήλων Απομεμακρυσμένους· μέ τήν αύτήν δέ 
εύκολίαν δυνάμεθα, στοχάζομαι, νά στρέψωμεν καΐτά πνεύ
ματα τών τέκνων είς όποιαν διεύθυνσιν έπΐθυμουμεν.»

Τοΰ ματαιάφρονος τό σύνθημα εΐναι «Κέρδησον χρήματα . »
Ί οΰ γεονναιοδώρουε’Αποκτησον χρήματα καΐ διάνειμε αύτά.» 

Τοΰ φιλάργυρου, β’.Απόκτησον χρυσόν καΐ φείδου αύτόν.»
Τού Ασώτου εΚέρδησον χρυσόν καΐ έςόδευσον αύτόν,» 

Τοΰ.τοκιστοΰ «Άπόκτησον χρήματα καΐ δάνεισαν αύτά,»
Του μωρού κ’Απόκτησον χρήματα καί τελείωσαν αύτά.» 

Τοΰ χαρτοπαίκτου «Κέρδησον χρήματα καί άπώλεβον αύτά.»
Τοΰ φρονίμου εΆπόκτησον χρήματα παΐμεταχειρίζου αύτά.»

— ’Αμερικανός τις φιλάνθρωπος έχει δώσει είς έκπαιδευ- 
τικά καταστήματα κατά τά τελευταία δύο καΐ ήμίσεα έτη τδ 
ποσόν τών 800 και έπέκεινα χιλιάδων ταλλήρων, δηλ. χίλια 
τάλληρα ή 6,000 δρχ. καθ’ έκάστην ήμέραν 1

— Τδν ιατρόν Τάννερ έμιμήθη Ετερός τις ’Αμερικανός δ κ. 
Γκρίσκομ, οστις έτελείωσε Ασφαλώς τήν τεσσαρακονταπενταή- 
μερον νηστείαν του, κηρύττει δέ, οτι τό πείραμα τοϋτο έκα
με χάριν τής Επιστήμης !

— Αί πλάστιγγες, διά τών οποίων ζυγίζουν τδν χρυσόν είς
τλν Νέαν 'ϊόρκην, εΐναι τόσον Ακριβείς, ώστε έάν θέσης είς 
άμφότερα τά μέρη αύτών χαρτίον ισοβαρές, καΐ έπειτα γράψης 
έπί τοΰ ένδς μέ μολυβδοκόνδυλον μίαν μόνην λέξιν, ή πλάστιγξ 
θά κλίνη πρό; τδ μέρος οπού είναι τό χαρτίον τοϋτο ! ;

—■ Πρός όφελος τών παιδιών καί νέων το νομοθετικόν σώ
μα τής Πολιτείας Νέας ‘Τόρκης ^νομοθέτησε νόμον, διά τοΰ 
οποίου Απαγορεύεται ή πώλησις ή δο'σις μπίρας, κρασίου, ή 
πνευματωδών ποτών είς παιδία μικρότερα τών 16 έτών, τι- ' 
μκκρεΐται δέ προσέτι μέ πρόστιμον καΐ πας δστις ήθελε ν με- 
ταχειρισθή τά τοιαΰτα παιδία πρός συλλογήν βακών, Εμποδί
ζει δέ καΐ τήν φοίτησιν τών -οιοΰτων είς τά θέατρα χωρίς τής 
συνοδείας τών γονέων ή συγγενών αύτών. θά ηύχόμεθα ά Α
γαθός ουτος νόμος νά Ετίθετο είς Ενέργειαν καί μεταξύ μας, 
όπου τά παιδία κοά οί νεανία ι μας τρέχουν καθ’ έκάστην είς 
απώλειαν.

— Οί ίδιοκτήται λατομείου τινδς γρανήτου είς Αμερικήν 
καυχώνται δ,τι έκοψαν τόν μέγιστον μονόλιθον, έν τφ κόσμφ  
εΐναι 5’ ούτος 150 ποδών τό μήκος, 10 τό πλάτος καΐ 8 το 
πάχος καΐ ζυγίζει 1,000 τόνους, -ήτοι 800,000 δκάδας!! ό λθέος 
ουτος Υπερβαίνει κατά τό μέγεθος καΐ αυτούς τούς λίθους  οΐ- 
τινες εύρίβκονται είς τά Ερείπια τής Βαλβέκ ή 'Ηλιουπόλεως.

*

*

. ψής 'Ρωσίας τό δημόσιον χρέος Ανεβαίνει είς τόν φοβε
ρόν Αριθμόν τών 13 περίπου δισεκατομμυρίων φράγκ. (12,000, 
000,000). “Ολονδέ τοϋτο τδ Υπέρογκου χρέος προήλθεν έκ τής 
φιλοδοξίας τών Αρχόντων της!

ΙΕΡ0ΓΡΑΦ1ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
1. Ποιοι είναι οϊ έχίίροί τοΰ ευσεβούς Ανθρώπου;
2. Ποια τά υποδήματα αύτοΰ;
3. Ποια ή μάχαιρα αύτοΰ; J


