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ΔΙΒΤΘΓΝΣΙΕ

Έν όδφ Αιόλου άοιβ. 39.
Εες Ουδένα, πλήν τών τακτικών 
Ανταποκριτών, στέλλεται «ή Έφημερί; 
τοίν Παίδων» txveu προπληρωμής.

Ος χοίροι.

01 χοίροι φαίνεται, Jit ήσαν αυτόχθονε; τής ’Ασίας, έκεϊ- 
θεν 61 μετεφίρθησαν είς τάς άλλα; ήπειρο ο; καί νήσου; τή; γή; 
—περιλαμβάνουν δέ πολυαρίθμου; ποικιλίας καί παραλλαγές, 
πάί,ώς συμβαίνειείς τά; περιστεράς, αΐ παραλλαγαί αύται δύναν- 
ταί νά πολλαπλασιασθώσιν επ’ άπειρον,

Έν ήμέρφ καταστάσει οί χοίροι είναι χρησιμότατοι εί; τόν 
άνθρωπον, διότι τό κρέας αύτών έξ όλων τών κρεάτων, όχι 
μόνον διατηρείται διά τοϋ άλατος, άλλά και βελτιοΰται έπί το- 
σκτον,ώστε καθίσταται άκριβόνκαί έπιζήτητον ώς χοιρομήριον.

Είς την Άριερικήν, δπου ΰπάρχουσι πεδιάδες καί βάση απέ
ραντα, ή χοιροτροφία καλλιεργείται μετά 
πολλή; έπιμελείας, έκατομμύρια δέ 
χοιρομηρίων καί βαρελΐων Αλατισμένου 
χοιρείου κρέατος πέμπονται κατ’ έτος έκεΐ
θεν είς τήν Εύρώπην καί άλλα μέρη τοϋ 
κόσμου. Έπειδή 8έ είναι αδύνατον διά τών 
χειρών νά προετοιμασθή ό μέγας ούτος Α
ριθμό ς,’οί ’Αμερικανοί, οί όποιοι είναι πολύ 
έφ ευρετικοί, ‘έπενόησαν μηχανήν, Βι’ ής Ε
καστο; χοίρος σφάζεται, έκδείρεται, έκβάλ- 
λονται τά έντόσθιά του, κόπτονται τά τέσ- 
σαρα σκέλη- οιάχοιρομήρια, καί τό λοιπόν 
σώμα άνευ τών δστέων διά παστόν κρέας
και άπαντα Αλατίζονται, άνευ τή; βοήθειας Ανθρώπινης χειρός! 
■Τοΰτο πιθανόν νά φανή Απίςευτον είς τους μικρούς συνδρομητές 
τής ’Εφημερίδας τών Παίδων, Αλλ’ όμως είναι Αληθέστατον.

Οί χοίροι κατά ίκατοντάδας θέτονται είς μάνδραν τινά, ήτις 
κοινωνεί μετά τοΰ έργοστασίου τών χοιρομηρίων διά τίνος όπής, 
ήτις επιτρέπει είς ένα μόνον χοίρον νά διέλθη. Έκαςος δέ τών 
χοίρων, άμα ή κεφαλή του οιέλθη διά τής όπής ταύτης, συλλαμ- 
βάνεται έκ τοΰ τραχήλου διά Αγκίςρου, και μεταφέρεται είς τό 
μέρος, ένθα σφάζεται*  έκεΐθεν είς έτερον μέρος, Ενθα έκδείρεται, 
άπ' έκεΐ είς άλλο όπου εκβάλλονται τά έντόσθιά καί κόπτε
ται, καί τελευταΐον είς τό μέρος όπου Αλατίζεται. ‘Η έργασία 
άΰτη δεν άπαιτεΐ είμή όλίγα λεπτά τής ώρας, ώστε καθ έκά- 
στην χιλιάδες χοίρων προετοιμάζονται τοιουτοτρόπως διά τό 
έμπορων.

Ό Καλυδώνιος Κάπρος 
έξερχόμενο; τοϋ ΰδατος.

Είς άγρίαν κατάστασιν ρί χοίροι καί ιδίως οί κάπροι κα
θίστανται τρομεροί καί επικίνδυνοι*  παρέχουσι Βέ κυνήγιον έ- 
ξαίρετον, άν καί κινδυνώδες, είς άπαντα τά μέρη τοΰ κόσμου, 

Είς τούς Αρχαίου; μνημονεύονται τοιοΰτοι κάπροι ώς φο- 
νευθέντες ϋπό ‘Ηρώων, ώς λ. χ. ό Καλυδώνιος υπό τοϋ Ήρα- 
κλέους καί Αλλοι.

Εί; τό κρέαςτών χοίρων γεννάται καΐ Αναπτύσσεται ή λεγο- 
μένη ταινία, είδός τι λεόιθών πλατειών, ήτις εισέρχεται είς 
τά έντερα τών Ανθρώπων, διά τής τροφής τοιούτου κρέατος, 
καί γίνεται πρόξενος παλλών κακών.

Τό

Τ’ Είς σχολεϊόν τι τής Γαλλία; είς τών 
μαθητών ήτο τόσον στενοκέφαλος, ώστε δ 
διδάσκαλος διά νά τόν ένθυμίζη τό σχήμα 
τή; Γής, τοΰ έδειχνε τήν ταμπακέραν του, 
τής όποίας το σχήμα έτυχε νά ήναι στρογ
γυλόν. Τέλος αί έξετάσεις ήλθαν καί 0 
μαθητής έσηκώθη νά έξετασθή εί; τήν 
Γεωγραφίαν.

Ηοΐον είναι τό σχήμα τής Γής; τόν ή. 
ρώτησεν είς τών παρόντων,

Ό μαθητής έν Απορία έ^ιώε τό βλέμμα
του είς τά; χεΐρας τοΰ διδασκάλου, δστις έκράτει τήν ταμπα
κέραν του. Δυστυχώς όμως τήν ήμέραν Εκείνην, έπειδή ήτο Εορ
τή, όδιδάσκαλος είχεν Αλλάξει τήν ταμβακέραν του καί Αντί 
τής στρογγύλη; είχε λάόει μεθ’ έαυτοϋ τήν τετράγωνον, Ώς 
φαίνεται ήτο πλούσιος είς ταμπακέρας ί "Οθεν ί μαθητής άπε- 
κρίθη μέ θάβρος, <r‘H γή τάς μέν καθημερινά; είναι στρογγυλή, 
τάς 8’έορτάςτετράγωνος!» Ό διδάσκαλο; έδωκε τήνέξήγησιν 
τής παραδόξου ταύτης άποκρίσεως τοϋ μαθητοϋ του, τοΰτο δέ 
έκίνησε τού; πάντας είς απλετον γέλωτα ί'

«Γεύθητε καί ίδέτε ότι Αγαθό; ό Κύριος*  μακάριος 6 άν
θρωπος, ό ελπίζω ν έπ’αυτό-j.» (Ψαλμ. λδ'. 8.)
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ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΩΝ ΛΗιΣΤΩΝ- 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ.

(Ίόέ Kft ύηγούρ.ΐ VOν iptflpA.)

Τόν Μαυροθοδωρήν χαΐ τόν ΈρΐκΟν όπεδέχθησαν 
of μένοντες & τό σπήλαιον μέ μεγάλην χαράν, ιδίως 
μεγάλη ήτον ή χαρά τής Ελένης, δταν έπανέΐδε το παι
δίον, του οποί» τά γαλανά μάτια τόσον εΐχον σαγηνεόσει 
την καρδίαν της. Εύθϋςδ’άφοΰ ό Έρΐκος έκάθισεν εις 
τήν γωνίαν του, αυτή έπλη θίασε, τόν ελαβεν άπδ τήν 
χεΐρά, και μέ σιγαλήν φωνήν τοΰ εΐπεν, «"Ω! Έρϊκε, 
δέν ήξεύρεις πόσον χαίρω, δτι σέ έπαναβλέπω! Ένό- 
μισα, οτι σέ έφΰνεοσαν- διότι κάνεις δέν έγνώριζε τί 
άπέγεινες*  καΐ διά τοΰτο εκλαυσα τόσον πολύ !»

«Συ, 'Ελένη, πάντοτε έστάθης καλή εΐς έμέ,» εΐπεν 

ό Έρΐκος, πιστεύω δέ δτι θά χαρής, δταν άκούσης 
δτι ήμην πολύ ευτυχής, άφ’ δτοο άνεχώρησα άπ’ έδώ, 
καΐ προσέτι πολύ δυστυχής- άλλ' δμως ποτέ δέν έ- 
φανταζόμην, δτι θά ήναγκαζόμην νά έπανέλθω είς τδ 
σπήλαιον τοΰτο, έως ο5 δ Μαυροθοδωρης μέ συνέλα- 
βεν είς τό δάσος. Έπεθόμουν νά ήμην αποθαμένος, 
‘Ελένη 1»

«Είσαι πολύ σκληρός, Έρΐκε, λόγων, βτι έπρατίμας 
ν’ άποθάνης μάλλον ή νά έπιστρεψης έδώ είς έμέ!» 
εΐπεν ή Ελένη- «συ, φαίνεται, δέν με αγαπάς ούτε 
κατά τδ ήμισυ άφ’ δ,τι σέ άγαπώ έγώ.»

«Άλλά, καλή μοο Ελένη, έάν τφ όντι με αγαπάς 
διατί δέν προσπαθείς νά φυγής μέ έμέ άπδ τδν άθλιον 
τούτον τόπον; Καΐ συ δέρεσαι έδώ άρκετά συχνά, &ν 
οόχΐ τόσον συχνά όσον έγώ !»

«Άλλά άραγε ήμποροδμεν νάφύγωμεν άπ’ έδώ, 
Έρΐκε; Πώς δυνάμεθα νά έξέλθωμεν τοΰ σπηλαίου 
καΐ νά διέλθωμεν τδ πυκνόν καΐ σκοτεινόν δάσος;»

«Έγώ νομίζω, δτι δύναμαι νά τδ κατορθώσω, εΐ
πεν ό Έρΐκος χαμηλή τη φωνή- «δταν βλοι οί Αθίγ
γανοι έξέλθοον, ή δέ γραΐα Μαργαρίτα πέση νά κοι- 
μηθή. Ίσως απόψε ήμποροΰμεν νά δοκιμάσωμεν, ά
φοΰ δέ άπαξ εόρεθώμεν εις τόν άνοικτόν άέρα, εΐμαι 
βέβαιος, δτι δέν θά χαθώμεν. ‘0 Μαοροθοδωρής, ώς 
είδες, δέν μου έδεσε τά μάτια σήμερον.»

«"Ας δοκιμάσωμεν, εΐπεν ή Ελένη, ήλεκτρισθεΐσα- 
άλλ’ άς ήσοχάσωμεν τώρα, διότι βλέπω τήν γραίαν 
Μαργαρίταν νά έρχεται, έάν δέ άκοόση τι όμιλοΰμεν 
θά μάς πεθάνουν σ’ τδ ξύλον!» Ούτως ή συνομιλία 
έπαυσεν, ή δέ γραια Μαργαρίτα πλησιάσασα έκραξε,

«Καΐ ποΰ ήσουν παιδί εως τώρα;»
‘0 Έρΐκος τής διηγήθη δλα τά συμβάντα της ήμέ- 

ρας, δταν δέάνέφερε την συνάντησίν του μέ τδν ’Αλ
βέρτον, τδν υιόν του Κόμητος, ή γραια άντήλλαξε 
βλέμμα μέ τδν ΜαυροΟοδωρήν, οστις Εστατο έκεΐπλη-

σίον άκροαζόμένος τήν διήγησιν τοΰ παιοίοο, καΐ μετ’ 
ολίγον ήρώτησε τδν Έρΐκον, λέγων,

«Λοιπδν ό μικρός κόμης διασκεδάζει συχνάκις δλο- 
μοναχος είς τδν κήπον έκεΐνον ;

«Μάλιστα,— εΐπεν ό Έρΐκος,— μ® μόνον τόν σκύ
λο» του.»

«Καΐ εΐναι εύκολον ν’ άναβή τις διά τών κιγκλίδωνς»
«Μάλιστα, εΐπεν ό Έρΐκος, έγώ άνέβην δΤ αυτών 

εδκόλως.»
‘0 Μαυροθοδωρής έκυτταξεν έκ νέου τήν γραίαν· 

και έψιθΰρισεν,
«Αύτδ εΐναι καλή ειδησις, ώς φαίνεται, θά φθάσαν- 

μεν έπί τέλους μέχρι τοΰ θησαυρού του Κόμητος- 
‘Ως βλέπω εδκόλως δυνάμεθα νά συλλάβωμεν τδν 
μικρόν Κόμητα, καΐ τότε έάν ό πατήρ του έπιθυμή νά 
τδν άνακτήση, πρέπει νά πληρώση δι’ αυτόν.»

(ακολουθεί.)

ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ.

Έάν έξετάση τις τήν ιστορίαν τών μεγάλων άνδρών 
είς πάντας τοδς κλάδους τής ανθρώπινης μαθήσεως, 
τής πολιτικής καί τοΰ πολέμου ευρίσκει, δτι άπαντες 
σχεδόν ήσαν ταπεινής καταγωγής, καΐ άνυψώθησαν 
διά τής έπιμελειας, τής ταπεινοφροσύνης, της τιμιό
τητας καΐ τής υπομονητικής καΐ έπιμόνου έργασίας.

Ούτως ό Κομφοΰκιος, ό μέγας φιλόσοφος τών Κι
νέζων, ήτο γεωργός.

Ό "Ομηρος πτωχός τις και έξ άφανών γονέων.

Ό Αμερικανός φιλόσοφος και πολιτικός Φραγκλΐνος 
τυπογράφος.

Ό Μέγας Ναπολέων Αφανής Κορσικανός ςρατιώτης.
Ό βασιλεύς τής Σουηδίας Φερναδότος φλεβοτόμος. 
‘0 άντιβασιλεδςτής Αίγΰπτυ Μεχμέτ-Άλής κουρεδς. 
*0 διάσημος Άγγλος ρήτωρ καί βουλευτής Πήλ 

ποιμήν προβάτων.
Ό μέγας καΐ τρομερός Κρόμουελ γεωργός.
‘0 μακαρίτης Λίγκολν ξυλοσχίστης.
Ό 'Ισπανός στρατηγός Έσπαρτέρος νεκροθάπτης.
'0 φυσιολόγος Λινάϊος σανδαλοποιός.
Ό μέγας φυσιοδίφης Χίου Μυλλερ πετροκόπος.

■ ρ a ι·

ΦΩΛΕΑΙ ΥΦΑΝΤΩΝ

έν τί; Νοτίφ Αφρική.

Ό ύφαντής, ώς δνομάζεται πτηνόν τι τής Νοτίου 
’Αφρικής, έλαβε τήν δνομασίαν ταότην έκ τοΰ τρό
που, μέ τδν όποιον κατασκευάζει τήν φωλεάν του. 
ΙΙολλά πτηνά του είδους τούτου (διότι συνειθίζουν νά
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συγκατοικούν πολλά όμοΰ) άφοΰ εκλέξουν τδν τόπον διά 
τήν μέλλουσαν κατοικίαν των, ουτος δε είναι πάντοτε 
δένδρον έκ τοΰ γένους τών ακακιών, άρχονται τής κα
τασκευής της συναθροίζοντα βούρλα καΐ πλέκόντα St1 
τώτών είδος τι καλύοης, μή δυναμένης νά διαπερασθή 
άπδ τήν βροχήν, σύδέ νά διαλυθή άπδ τοδς ανέμους· 
μετά τοΰτο διασκευάζουν τδ έσωτερικδν, διαιροΰντα 
αύτδ εϊς δωμάτια διά νά δυνανται νά συγκατοικούν 
πολλά όμοΰ υπδ τήν αύτήν στέγην περιδάλλουσι δ'ΐ 
τδ εσωτερικόν των δωματίων τούτων και ακόμη τών 

.διόδων τόσον καλώς με είδος χνουδου, τδ όποιον λαμ-

’Ηγχώριος τών Κ αρολΐνωυ νήσων 
sv -πλήραε στχνοιτλέά*

Είς τδν Μέγαν ή Ειρηνικόν καλούμενο ν ώκεανΰν, 
οστις κειται, ώς γνωριζυσιν δλοι οσοι έσπούδασανγεω
γραφίαν, μεταξύ τής Ασίας και ’Αμερικής, εύρίσκον- 
ται πολλά αθροίσματα νήσων, τά όποΐα έχουν ιδιαίτε
ρον έκαστον όνομα.

Πεντήκοντα έκ τών αθροισμάτων τούτων αποτελούν 
τδ άρχιπέλαγοςτών Καρολινών ή νέων Φιλιππίνων.Με-

Φωλεαΐ Υφαντών.

βάνουν άπδ τάς κορυφάς τών λιμναίων καλάμων, ώστε 
καθίσταται μαλακόν ώς βελουδον.

Αί περίεργοι αδται φωλεαϊ έχουσι πολλάκις μέγε
θος μεγάλου βαρελιού, καΐ περιέχουσι σοχνάκις 40ίΐ 
—500 καί ετι περισσότερα χωρίσματα ή δωμάτια, %-
καστον τών οποίων κατοικέΐται ύπδ ενός ζεύγους, καΐ 
τδ όποιον έν καιρφ μέν τής άνοίιεως χρησιμεύει πρδς 
έναπόθεσιν και έκκολαψιν τών ώών καΐ άσφάλειαν τών 
νεοσσών, τδν άλλον δέ καιρόν πρδς κατοικίαν τών 
γονέων,

Ή προκειμένη είκών παριστα διαφόρους τοιαότας 
φωλεάς έπΐ τοΰ αύτοΰ δένδρου. 

ταςυ τών νήσων τούτων ύπάρχυν αί καλούμεναι Φι- 
τζίαι, ή διανοητική, κοινωνική καΐ πνευματική κατά- 
στασις τών κατοίκων τών οποίων ήτο λίαν αξιοθρή
νητος πρό πεντήκοντα περίπου έτών.

Όχι μόνον τοδς ναυαγοΰντας είς τάς νήσους ταύτας 
οί έγχάριοι έφόνευον καί έτρωγαν, άλλά και μεταςό 
των εΐχον πολέμυς καϊ μάχαί άοιαλείπτυς, τους δ1 αιχ
μαλώτους, άνευ διακρίσεώς γένους ή ηλικίας, κατέσφα- 
ζον καΐ ετρωγον, πολλάκις έπάχυνον αυτούς τρέφον- 
τες καλά, καΐ έπειτα τους έσφαζον καΐ τους έτρω
γαν ώμους ή έψ.ημένους, ή έποπτον άπ’ αύτους, ένφ
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ήσαν ζώντες, κομ
μάτια, ή μέλη το 5 
σώματος καί τά 
έψηνον καί τά s’ 
τρωγον έπί πα
ρουσία; τών θυ
μάτων των ί

Ούχί σπανίως 
έν καιριρ έλλεί- 
ψεως τροφής έ- 
ξέθαπτον νεκρυς, 
οίτινες ειχον τα
φή πρδ 10 καί 
επέκεινα ή μ ε - 
ρών, καί τούς 
ετρωγον!

Τους ασθενείς 
των έθαπτονζών- 
τας, διά νά γλυ
τώσουν άπό τους 
κόπους καί τήν 
φροντίδα τής πε- 
ριποιήσεως. "Ο
ταν δέ τις τών 
μεγιστάνων άπέ- 
θνησκεν, δλαι αί 
γυναίκες του έ- 
βάλλοντο κατά 
σειράν καί έςραγ- 
γαλίζοντο. Πλη
σίον έκάστυ πασ- 
σάλυ νέας οικο
δομής άρχηγοΰ 
τίνος έθάπτετο 
ζών καί εΐς άν
θρωπος. "Οταν 
νέον μονόξυλο ν 
έμελλε νά βιφθη 
εΐς τήν θάλασσαν 
αριθμός τις άν- 
θρώπων έπιπτε 
κατά γής, πρού- 

μυτα καί έπί τών 
σωμάτων αύτών 
ώς έπΐ φαλαγγών 
διήρχετο το μο- 
νόξυλον προξε
νούν πληγάί δ- 
δυνηράς καΐ πολ- Έγχώριος «ών Καρολινών νήσων ίν πλήρει πάνοπλη

λάκις τδν θάνατον εΐς τους δυστυχείς έκείνους άν- [ πλισμδν καΐ μάλιστα τήν ανδρείαν του!

θρώπους.
Ή περιουσία 

καί ή ζωή ούδε- 
μίαν εΐχον άσφά- 
λειαν, ολόκληρα 
χωρία δέ ήρη- 
μοΰντο μόνον καί 
μόνον ?να προμη- 
Θεόσωσι κρέας, οι 
δ’άνθρωποι έζων 
ώς οί χοίροι έν 
τοΐς άγροις ή είς 
τους τάβλυςτων.

"Ηδη έκαστη 
τών 80 κάτοικε- 
μένων νήσων τοΰ 
’Αρχιπελάγους 
τοότου εχει έκ- 
κλησίαν εύρύχω- 
ρον καί κατοικί
αν διά τδν κήρυ- 
κα καΐ τδν διδά
σκαλον τής ενο
ρίας έκείνης, τ«ς 
όποιους προμη
θεύει με τροφήν 
καΐ ένδυμασίμν. 
Μόνοι οί Ουεσ- 
λιανοί έχοοσιν ι
δρύσει 900 έκ- 
κλησίαςέκεϊ μέ
χρι τοΰδε, είς δέ 
τά κηρύγματα τΰ 
Εύαγγελίυ καίτά 
κυριακά σχολεία 
φοιτούν πολλοί, 
οί όποιοι πρδ 50 
έτών ήσαν είς τήν 
οποίαν περιέγά- 
ψαμενκατάςασιν.
Ή προκειμένη 

εικονογραφία πα- 
ριστφ πολεμιςήν 
έν πλήρει πανο- 
πλίφ· έάν δέ θέ
ληση νάκρίνη τις 
έκ της στάσεως 
καΐ δψεως φαί
νεται υπερήφα
νος διά τδ πολυ
ποίκιλαν, τής έν- 
ουμασίας τόν ό-
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πον χαΐ δέν πρέπει νά φονεύωνται, όπως δυστυχώς γίνετα1 
παρ ήμϊν.

Κατά τήν άρχαίαν μυθολογίαν ή ’Αντιγόνη, ή άβελφή τοΰ 
Πριάμρυ, είχε μεταβλητή είς Πελαργόν ύπό τής “Ηρας, διότζ

ΑΦΡΙΚΑΝΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ

Οί Πελαργοί, ώς γνωστόν, άνήπουσιν είς τά λεγάμενα άπο- 
δημητιχά πτηνά, όποια είναι αί Χελιδόνες, αί νήσσαι, αί τρό

Πελαργοί έτοιμαζόμενοι είς αποδημίαν.

γόνες, τά ίρτύνια, οί Γέρανοι πτλ, ■ τρέφονται δ’ έπ ζλοϊνι.<»·υ έχαυχήβη, δτι ήτο ώραιοτέρα αύτής· άλλ'ίνηΐ μετέβαλε τήν 
ούσιών, οίόν όφεων, βατράχων, σπωλήχων, καί άχόμη βνησι- μορφήν τής, άφήκεν είς αύτήν δλας τάς έρασμίας ιδιότητάς 
ραίων ζώων, τούτου ίνεπα είναι χρησιμώτατα είς τόν άνβρω- της. Επομένως έβεωρείτο ύπό τών άρχαίων ώς ή πρόσω-



460 ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1881
ποποίησις τής εύσεβείας, τής συζυγικής κ«ΐ υίικής αγάπης, 
εύγνωμοσϋνηί καί έγκρατείας. 'Τπετίθετο 81, οτι ϊζη ζωήν 
ήίεϋχν, καίέθίωρεϊτο ώς έγκλημα νά βλάψη τκ τά πτηνά 
ταΰτα. Είς τινάς δέ χώρας 6 Πελαργός ήτο άντικείμινόν προ- 
ακυνήσεως, ώς λ. χ. είς τήν Αίγυπτον, είς δέ τήν ιερογλυφικήν 
γλώσσαν απεικονίζει τήν εΰσέδειαν καΐ φιλανθρωπίαν· είς τήν 
‘Ολλανδίαν, όπου ενεν,α τοϋ χθαμαλού τοϋ ίθάφους τά ύίατα 
λιμνάζουν, κα! έπομένως ή χώρα, βρίθει ποικίλων ύδροβίων 
ζωυφίων, ή έλευσις των Πελαργών χαιρετίζεται μετά χαρας 
ύπδ τών κατοίκων, διίτι καθαρίζουν τον τόπον άπδ τά ζωύφια 
ταΰτα, τά δποΐα άποθνήΐκοντα καΐ άηπδμενά θά έπροξίνουν 
Κολλάς μιασματικές άσθενείαί.

'Ιστορείται, δτι είς χωρίοντι τής Νορβηγίας έζη πτωχή τις 
οικογένεια συνισταμένη έκ δύο προσώπων, τής χήρας μητρόί 
καϊ τοΰ μικρού υίοΰ της,Κονράδοο, Κατ' έτος ζευγάς τι Πε
λαργών ίκτιζον τήν φωλεάν των πλησίον τής καλΰβης τής 
πτωχής χήρας, δ δέ Κονράδος συνείθιζε νά έπιίκέπτηται αυ
τήν συχνά, ώστε τά πτηνά έξοικειώθησαν μέ αύτδν καΐ τδν 
αφινρν νά τά πλησιάζη καΐ νά τά χαϊδεύη.

Άφοΰ 8έ ί Κονράδός έμεγάλωσεν έλίγον, έδραπίτευσεν άπδ 
τήν μητέρα του και έλθών εϊς τινα λιμένα είσήλθεν είς τήν 
υπηρεσίαν ένϋς πλοιάρχου, ό'στι; τδν μετέφερεν είς τδ πλ,Οΐόν 
του ώς μούτσον.

Άλλά μόλις έζέπλευσαν άπδ τδν λιμένα, δ δυστυχής Κον
ράδος ήρχισε νά εΰρίσκη τήν ζωήν τοϋ ναύτου πολΰ βαρεΐαν, 
καί έπεθύμει νά έπιστρέώη είί τήν μητέρα του, άλλ’ ήτο Α
δύνατον καΐ νά τήν πληροφόρηση ποΰ ήτο. Ώς ·νά μή ήρκει 
δέ ή σκληραγωγία, τήν οποίαν έδοζίμαζεν είς τό πλοίου,. ήρΐ- 
ραν τινά το πλοΐο'ν των προίεβλήβη άπδ Άλγερίνους πείρα- 
τάς, οι όποιοι συνέλαβον δ’λον τδ πλήρωμα καΐ τδν καλόν σου 
Κονράδον καί τοΰς μετέφεραν είς ’Αλγερίαν, δπου έπωλήβη- 
σαν ώς άνδράποδα είς διαφόρους κυρίους.

*0 Κονράδος ήγοράσΟη παρά τίνος γεωργού, ίστις τδν με
τέφερεν είς τδ έσωτερικδν τής χώρας καΐ τόν έβαλε νά καλ
λιεργώ τήν γήν. ΈνταΰΘα ύπδ τδν καυστικόν ήλιον τών τρο
πικών δ Κονράδος εκλαιε τήν τύχην του καί χιλιάκις μετε- 
νόει διά τήν πρδς τήν μητέρα του άχαριστίαν καί ανοησίαν 
του, άλλ’ έπΐ ματαίφ.

‘Ημέραν τινά, ένφ είργάζετο είς τόν Αγρόν ύπδ τάς φλογέράς 
ακτίνας τοϋ ήλίου, καΐ ίπεθύμει τδν θάνατον, Πελαργός τις 
τον έπλησίασε καΐ διά τών νευμάτων του έδήλωνεν αισθήμα
τα φιλίας. ‘Ο Κονράδος κατ’ άρχάς δεν εννόησε το πράγμα, 
έπειδή δμως πολλάκις τδ πτηνόν έπανέλαβε τδ αύτδ, ένεβυ- 
μήθη τδν φίλον του Πελαργόν έν Νορβηγίφ καΐ ήρχισε νά σφυ- 
ρίζη, δπως συνείβιζε νά κάμνη έκεϊ, δταν ήθελε νά καλέση 
τά πτηνά νά έλθουν είς αυτόν.

‘0 Πελαργός είς τδ άκουσμά του πράγματι έπέταξε κατ’εύ- 
Θεΐανπαρά τούς πόδας του καΐ ήρχισε νά τριβή τήν κεφαλήν 
του είς τό σώμα τοϋ παιδίου. Ό Κονράδος άνεγνώρισε τόν 
παλαιόν του φίλον καΐ έκτοτε πάσαν ήμέραν συνεμερίζετο μετ' 
αύτοΰ τήν τροφήν του.

Τελευταΐον έπειδή δ καιρός της αποδημίας τών πτηνών έ- 
πλησίαζεν, δ Κονράδος έσχεδίασε νά ειδοποίηση τήν μητέρα 
του περί τής όπάρξεως καΐ καταστάσεώς του διά τοϋ Πελαρ
γού, καΐ νά τήν παρακαλέση νά στείλη τινά μέ χρήματα νά 
τδν έζαγοράϊη.

Πρός τοϋτο έγραψεν έπιστολήν καί έδεσεν αύτήν είς τδν πό- 
δα τοϋ Πελαργού, ούτος δέ κατά τήν ώρισμένην έποχήν άφή- 
κε τάς θερμάς χώρας τής ’Αφρικής καί διηΛύνβη πρδς τήν 

θερινήν κατοικίαν του είς Νορβηγίαν· έλθών δέ είς τήν πα
λαιών του φωλεάν έκάθισεν έξωθεν τής καλύβης τής χήρας 
καΐ περιέμενεν αύτήν· αύτή δέ έζελβοΰσα καί ίδοΰσα τδ πτηνόν 
μέ χαρτίον Τι κρεμάμενον έκτου Λαδάς τ« έκινήθη είς περιέργειαν 
καΐ πλησιάάασα τό έλυσε καί ήρχισε νά τδ άναγινώσκη. ‘Οποία 
δέ ύπήρξεν ή Ικπληζις καΐ ή χαρά της νά ΐδη ίτι ήτο έπΐ- 
στολή άπδ τό νομιζόμενον άποθαμένον τέκνΟν της ] ‘Ο Κον
ράδος περιέγραφε τήν κατάσταβίν που, τδ μέρος όπου έοοΰ- 
λευε καΐ τδ ποσδν τών χρημάτων, μέ τά δποΐα ήδύνατο νά 
έξαγορασθη. ‘Η πτωχή χήρα περιήλθε τήν χώραν ζητούσα 
παρά τών φιλάνθρωπων τά λύτρα· τά χρήματα εθκόλως συ*  
νηβροίσθησαν, έστάλησαν καί ούτως δ Κονράδος έζηγοράσθτ) 
καΐ έπέστρεψεν είς τήν πατρίδα καΐ τήν μητέρα του.

Πρός άνάμνησιν τοϋ συμβάντος τούτου ό Κονράδος έσκάλισεν 
έπί ξύλου Πελαργόν φέροντα έπιστολήν είς τόν πόδα του, τήν 
ξυλογραφίαν ταύτην ϊθεόεν άνωθεν τής Θύρας τής οικίας του, 
σώζεται δέ μέχρι τής σήμερον.

----- >οϊ»ίο"------

ΦΤΛΑΤΤ8 ΤΗΝ ΤΠΟΪΧΕΪΙΝ ΣΟΓ.

Ούοέν πράγμα δόναται νά συστήση τδν άνθρωπον 
εΐς τήν έκτίμησιν καί τήν Εμπιστοσύνην τών άλλων πε
ρισσότερον άπδ τήν τήρησιν τοΰ λόγου του, είτε τής 
ΰποσχέσεώς του. «"Οστις κρατεί τδν λόγον του, κρατεί 
τήν τύχην του εΐς τάς χεΐρα'ς του,» λέγει παροιμία τις 
δημώδης καί είναι άληθές. Παρετηρήθη δέ, οτι οι με- 
γαλείτεροι άνδρες τοΰ κόσμου εΐχον τήν άρετήν ταύτην.

'Ιστορείται περί τοΰ λόρδου Ναπιέρ, δτι ήμέραν τινά 
εδρε κορα'σιον δεκαετές κλαΐον έρωτησας αύτδ εμα- 
θεν, δτι αιτία τών δακρύων καί της λύπης του ήτον ή 
θραΰσις σταμνιού τινδς, τδ όποιον έφερε πρός τδν πα
τέρα της, οστις εΐργάζετο' εϊς τινα αγρόν*  διότι, «γνω
ρίζω, προσέθηκεν, δτι θά τιμωρηθώ διά τοϋτο, άλλά 
σείς,κύριε, δόνασθΐ νά τδ διορθώσητε· δέν εΐναι έτσι;»

«Λυπούμαι, κόρη μου, ειπεν δ Ναπιερ, δτι δεν ήμ- 
πορώ νά το διορθώσω· δύναμαι δμως νά σέ βοηθήσω 
.άλλως πως· ήμπορώ π. χ. νά σέ δώσω ήμισυ σελίνιον, 
μέ τδ οποίον ήμπορεΐς ν' άγορα'σης εν νέον σταμνών, 
και οοτω νά σέ σώσω άπδ τήν τιμωρίαν, τήν δποίαν 
φοβείσαι.’) Ταΰτα εΐπών έθεσε τήν χεΐρά του εις τδ 
θυλα'κιόν του, διά νά λάβη έκεΐθεν τά ύποσχεθέντα 
χρήματα, άλλά δυστυχώς εύρεν, δτι εΐχε λησμονήσει 
τήν σακκοόλαν του εΐς τήν οικίαν!

Ή πτωχή κόρη εννόησε τοϋτο πριν δ Ναπιέρ ά
νοιξη τδ στόμα του νά εΐπη τι*  άλλά δέν έπρόφθασε 
νά όμιλήση, διότι ό Ναπιέρ έξέφρασε τήν λύπην του 
δτι δέν ήδύνατο τότε νά τήν Βοηθήση καθώς τής ύ· 
πεσχέθη, άλλ’ έπρόσθεσεν, «δταν έπιστρέψης εΐς τήν 
οικίαν σου, είπε εΐς τήν μητέρα σου τδ περιστατικδν, s 
καί βεβαίωσε την άπδ μέρους μου, δτι αυρών κατ’ αύ
τήν τήν ώραν θά έλθω εδώ νά σέ φέρω τδ ήμισυ σέ
λινων, καί δτι πρέπει νά σέ άφήση νά ελθης νά μέ 
άνταμώσης έδώ.»
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'Η κόρη τόν ευχαρίστησε καί άνεχώρησεν είς τήν 

οικίαν της. Ό δέ Ναπιέρ έλθών είς τόν οΐκόν τοο ευρε 
μίαν πρόσκλησιν άπο μέρους φίλου, τόν όποιον έπεθό- 
μει πολύ νά ιδη, διά νά γευματίση μετ αύτοΰ τήν έ- 
πομένην ήμέραν κατά τήν ώραν, καί)*  ήν ύπεβχέ&η νά 
ένταμώση τήν κόρην είς τό μέρος, δ π» τήν άπήντησεν. 
Εδρών δέ μετά βραχέΐαν σκεψιν, βτι ήτον άδυνατον νά 
παρευρεθή έγκαίρως και εΐς τά δυο μέρη, έπροτιμησε 
νά τηρήση τόν λόγον, τον όποιον εΐχε δώσει είς την 
πτωχήν έκείνην, καϊ νά στερηίϊή τής εόκαιρίας καϊ 

τής εϋχαριςήσεως τοΰ 
νά σογγευματίση μετά 
τοΰ στενού έκείνου φί
λου του· άκριβώς δέ 
κατά τήν όρισθεΐσαν 
ώραν μετέβη είς τό ό- 
ρισβέν μέρος, καϊ ένε- 
χείρισεν είς τήν κόρην 
τά όποια τής ύπεσχέ- 
θη λεπτά, πρός μεγί- 
στην χαράν αύτής και 
ηθικήν εύχαρίστησιν 
έ αυτού. Συμβουλεύω 
τους μικρούς μου άνα- 
γνώστας ν ά τηρούν 
πάντοτε άπαρασαλεό- 
τως τόν λόγον των.

.— “Οσον περισσότερον 
γνωρίζομεν, τόσον αόστη- 
ρότερον θά κριΰώμεν, έάν 
δέν ζώμεν ζωήν σώφρονεη

— Μή ύψηλοφρονης, 
άλλα φοίιί (Ρωμ. ta, 20.)

—Όσον καλλίτερα γνω
ρίζει τις τόν εαυτόν του, 
τόσον μετριοφρονέστερος. 
είναι.

Ή πηγή τοϋ Παναγίου ΰοατος.

Ί*ό  ΕΙανάγεον ΰδωρ. 

Ή προκειμένη είκών παριστφ τήν είσοδον του με
γάλου ναοΰ τοΰ Σώα, τοϋ παρά τοΐς Ίνδοΐς Θεού τής 
καταστροφής, κεϊται δέ πέριξ τής δεξαμενής του Σαρ- 
βατερτάν, ήτοι «παναγίου δδατος.»

Τό όνομα Σαρβατερτάν σημαίνει «πανάγιον ύδωρ,» 
διότι κατά τούς Βραχμάνους, ολοι οί Ιεροί ποταμοί τής 
Ινδίας είσρέουσιν είς αύτήν, διά νά καθαρίσουν τήν 
αμαρτίαν.

‘Η δεξαμενή εΐναι 200 τετραγωνικών μέτρων μα-

κρά, καϊ πέριξ αυτής εΐναι κτισμένος ό ίν λόγιο ναός 
του θεού της Καταστροφής· τελείται δέ κατ’ έτος πα- 
νήγυρις έκεϊ, εϊς τήν οποίαν χιλιάδες έκ πάντων τών 
μερών τής Ινδικής μεταβαίνουν, ΐνα λουσθουν έντός 
αυτής καί ούτως άποπλύνουν τάς άμαρτίας των.

Κατά την πανήγοριν ταύτην τά είδωλα τοΰ Θεοΰ 
Σιβα καϊ τών γυναικών αύτοΰ τίθενται έπϊ σχεδίας έπϊ 
τουτφ κατεσκευασμένης, μετά μουσικής και πολυχρω- 
μάτων φώτων, κζι περιφέρονται άνά δυο πέριξ τής 
δεξαμενής έν μέσφ του ήχου τών σαλπίγγων καϊ τής

μουσικής καϊ τών ά· 
λαλαγμών τών προ - 
σχυνητών έπτά φοράς· 
Οί βεοσεβέστεροι τών 
προσκυνητών θέτουν 
έπί τίνος σανίδος καμ- 
φουράν, βάλλουν πυρ 
είς αύτήν καϊ τότε ά- 
φίνουν τάς σανίδας νά 
πλέουν έπϊ τοΰ δδατος, 
διά δέ τής άντανα- 
κλάσεως τοΰ κίτρινου 
φωτός έπϊ τοΰ δδατος 
παράγεται ώραΐον πα
νόραμα· ήκαΰσις αυ
τή τής καμφουρας κα
τά τήν πανήγυριν ταό- 
την Θεωρείται ώς Θυ
σία καϊ έχει μεγάλην 
άξιομισΘίαν είς τήν ά- 
πόκτησιν τής σωτη
ρίας τής ψυχής I

το ετερεωμα.
Εύφραίνου, ώ ψυγή μου, τής κτίσεως τά κάλλη, 

ή γή θαυμάτων πλήρης ένώπιόν μου θάλλει· 
κι’ άν τής νυκτός b πέπλος έπϊ μικρόν τά κρύψη, 

πληβύς θαυμάτων νέων γεννάται εί» τά ίώη.

Ό μέγας Γαλαξίας ώσάν πλατεία ζώνη 
έκ πέρατος είς πέρας τους αδρανούς κυκλώνει, 

σπόρος πυκνός καϊ άστρων φυταλιά μεγάλη, 
έξ ής δ Πλάστης κόσμους οιηνεκώς έκβάλλει.

Ώ ουρανέ, ώ κάλλος αιώνιον, άρχάΐον, 
άείποτε νεάζον, άείποτε άκμαΐονί

δ τύπος τών δακτύλων τοΰ Πλάστου καϊ σύ μόνον, 
ανέπαφο; τηρείται fit’ ίλών τών αιώνων.

ΚΑΡΑΣΟΪΤΣΑΣ
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ΤΤΟΙΚΙΧΑ.^..

~· *Τπάρχουσιν ήδη είς τήν ‘Ιαπωνίαν 72 χρισιιανικαΐ έκ- 
πλησίαι τακτίκώς ώργανισμέναι· δ δ’ αριθμός τών μελών 
αύτών Αναθαίνε ι εί: 4,000, ένφ πρό πεντήκοντα έτών καί 
αυτή ή έπιμιξία μέ τούς Ευρωπαίους κάι ’Αμερικανούς ήτα 
Απηγορευμένη είς τούς Ίαπωνούς έπΐ ποινή θανάτου.

— Είναι Αδύνατον δύο χριστιανοί νά Εχουν έντελώς τό 
αύτδ φρόνημα, Αλλ’ όλοι οί χριστιανοί πρέπει νά έχουν τήν 
σ ύ τήν κα ρΒ ί α ν. πρέπει νά ήναι Sv πρός άλλήλους, κατά 
τήν Αγάπην, τήν έλπίόα, τά ίλατήρια καί τούς σκοπούς.

— "θστις είλικρινώς · έπιθυμεϊ νά γνωρίση έντελώς τήν 
πνευματικήν αύτοϋ κατάστασιν, πρέπει νά καταφυγή είς τάς 
Γραφάς. Αί Γραφαί είναι ή μόνη λυδία λίθος, οιά τή;.δποίας 
δύναται νά δοκιμασθή δ έσωτερικός ήμών άνθρωπος, ό μόνος 
καθρέπτης είς τον όποιον Βυνάμεθα νά ίδωμεν τόν ήθικόν ή
μών χαρακτήρα.

— Μία πρός μίαν αί τέχναι τοΰ παλαιού κόσμου μεταιοέ- 
ρονται είς τόν νέον. ’Εν Νέα ’Ορλεάνη υπάρχει έργαστήριον 
πορσελάνης, δηλ. σινικών κεράμων, υπέρ καυχαται art είναι το 
πρώτον ίδρυθέν ίν ταΓς Ήνωμέναις Πολιτείαις, καί είναι τό 
προϊόν τή: ήνωμένης ευφυΐας ένός Γάλλον καί ένός Γιάνκη, 
είτε εντοπίου Αμερικανού.

— Ή σοφία και ή φρίκη είναι προς τόν νοΰν 5,τι τά καλόν 
καί σεμνόν πρός τό σώμα.

■—Μή κολακεύεσαι, δτι ίχεις τήν πρός τόν Χριστόν πίστιν, 
έάν οέν ίχης τήν προς τόν Αδελφόν σου Αγάπην,

— '0 ένάρετος άνθρωπος αισθάνεται περισσό τέραν εύχοφί- 
στησιν είς τήν συγχώρησιν παρά είς τήν έκδίκησιν.

τ- Πολλοί παραπονοΰνται διά τό κακόν των μνημονιχόν, 
ΐλίγοι Βμιος Βιά τήν κακήν των γλώσσαν ή τήν κακήν των 
καροίαν,

—> Έποχαί πίστεως είναι έποχαί εύφορίας*  έποχαί Απι
στίας, όσον καί άν λάμπουν, είναι έποχαί Αφορίας καί έρη- 
μώσεως παντός διαρκούς Αγαθού.

— "Εστε τίμιοι είς τάς μετά τών άλλων σχέσεις σας· ίστε 
ευσυνείδητοι είς τάς συμφωνίας σας. Μή είσθε διπρόσωποι καί 
ύποκριταί· μή ζητείτε νά ήσθε πανούργοι, καί μή έντρέπεσβε 
νά σάς Ονομάζουν Απλοϊκούς. Καΐ τότε θέλετε είσθαι τΜον 
νοήμονες άπό τούς δολίους καί πανούργους Ανθρώπους, καίί  
λιγωτέρα πιθανότης θά ύπάρχη νά Απατηθήτε ή αύτοί, μά 
τήν συμφωνίαν νά προσθέσητε είς ταΰτα άλλο τι χαρακτη
ριστικόν, σπερεΐναι πρέπον είς τίμιον άνθρωπον, τουτέστιν Α- 
πόφασιν νά ύπερασπίζησθε τήν τιμιότητα καί νά έναντιώνεσθε 
κατά παντός είδους άπάτης, ‘0 δόλιος άνήρ ουδέποτε είναι 
σταθερός, άλλ’ ό τίμιος είναι· 6 δίγνωμος είναι πάντοτε άστα
τος, άλλ’ b εύσεόής Αείποτε σταθερός ώς 0 βράχος. Υπάρχει 
Ιερός δεσμός μεταξύ τιμιότητος καί πίστεως· ή τιμιότης εί
ναι πίστις ΐφαρμοζομένη είς κοσμικά πράγματα, και ή πίστι; 
είναι ημωτης ζωογονουμένη ύπδ τοΰ ‘Αγίου Πνεύματος πρός 
μεταχείρισιν τών ούρανίων πραγμάτων.

*

— Ό Λουδοβίκος ΒιΒέλ, ύ τυφλός άγαλματοποιός, παρέ
χει είς ήμάς έπίσημον παράδειγμα τής όυνάμεως καί έπιτη- 
ίειότητο: τών χειρ ώννά άντικαταστήσωσι τήν έλλειψιν τήςόρά- 
σεως, Απολεσθείσης έν νεαρφ ήλικία, ένεκα παραλυσίας, 
κατασκενάσας έπΐ 20 καί έπέκεινα έτη Αριστουργήματα τής 
γλυπτικής, έχοντα ώς Αντικείμενα διάφορα ζώα. ’Απέκτησε 
δέ τήν μεγάλην τελειότητα τήν δποίαν μαρτυροΰσι τά έργα του, 
Βιάτής ψηλαφήσεως ζώντωναντικειμένων καί αριστουργημάτων 
τής άγαλματοποιίας, καί οΰτω: ένετύπωσεν είς τόν νοΰν τήν

μορφήν των, ώστε νά δύναται νά καταικενάζη όμοια μέ αύτά 
κατ’ Αρχας [ιέ πηλόν καί έπειτα μέ μάρμαρον.

— Ή Ιστορία τοΰ κόσμου Βέν μας διδάσκει άλλο μάθημα 
σπουΒαιότερο,ν τοΰ έξης : δηλ. ίτι ό μόνος Αλάνθαστος ΒΒηγός 
μεγάλου νοός είναι'ή καθαρά καρδία καί οτι μόλις ή κακία 
κυριεύση τήν καρόίαν άμέσ>>; άρχίζιι ή Αφροσύνη νάκατα- 
λαμβάνη τόν νοΰν,
—Όμιλει φιλοφρόνω; τό πρωί, διότι θέλεις ελαφρύνει τάς έρ- 
γασίας τής ήμέρας, μετατρέπει τήν θλϊψιν εί; χαράν, καΐ κά- 
μνει ώστε αί οίκιακαί καί ίίλαι αί άλλαι ύποθέσεις νά έκτελών» 
ται εύκολώτερον· οΰτω ΒίΒεις ειρήνην μέν εί; τόν όμιλοΰντα, 
καί εύγ,ώμονα χαράν είς τόν Ακούοντα. Όμιλει φιλοφρόνως τό 
εσπέρας, διότι ίσως πρϊν λάμψη τό φώς άλλης ήμέρας, εις τών ι 
αγαπητών Βύναται νά τελείωση τήν έπΐ τής γής όΒοιπορίαν 
του, καί τότε θά ήναι πολύ άργά νά Ανακαλέσης τήν σκληράν 
λέξιν, ήν έπράφερςς, ούτε νά ήναι δυνατόν νά ζητήσης συγχώ- 
ρησιν παρά άποθανόντος Αγαπητού Βιά μίαν προσΰολήν.

— Έν Παρωίοις οιά τήν έκμάθησιν τής ζωγραφικής ύπάρ- 
χουσιν 153 σχολεία διά παϊοας, 38 τάξεις οιά κοράσια, και 44 
οιά έφήόους.

— ‘Η όλική Αξία της τε κτηματικής καί κινητής περιουσίας 
έν Νέφ Ύόρκη είναι 1, 143, 705, 727, 09 ! ταλλήρων, καί ό 
έπί τούτων φόρος Ανέρχεται είς 28,937, 272 ταλλήρων 1

— ΆπΒ τοΰ 1873 έν μια έπαρχίατής ’Ιαπωνίας 7ί ναοί 
τοΰ ΒούδΒα μετετράπησαν είς κοσμικός χρήσεις, 700 δέ άπό 
τοϋ 1871.

S προς τάς νέχς.
Τοΰ κόσμου τό διπρόσωπου προσέχετε, παρθένοι- 

Ή ήΒονή παρέρχεται, κ’ ή καταισχύνη μένει.
‘Η Αρετή τοΰ βίου σας, ή Αρετή σας μόνη 

Πρ,ός τόν θεόν περιστεράς άθφας σας ύψωνε ι.
Είς τόϋς Ανθώνας ίοετε πώς φθείρονται τά άνθη;

‘Ως άνθος καί τό κάλλος σας έφθάρη, έμαράνθη.
Όταν τά κάλλη χάσετε, ποία χαρά σας μένει,

"Αν εί; τά στήθη σας θρηνή κ’ ή Αρετή φθαρμένη;
Τους όρκους μή πιστεύετε Απατεώνων φίλων, 

Πού μέ Απάτης κάλυμμα ειλικρινούς φιλίας, 
Όμως μέ στόμα βέΰηλον έχθρών κ’ ίεροσύλων

Ερώτων λόγους έκφωνοΰν πλαστή: ειλικρίνειας, 
Κ είς τόν βωμόν σας καίουσι θυμίαμα λατρείας.

θανάτου είναι πρόδρομος καθέκασταν των βήμα, 
Παγίδας δόλου κρύπτουσιν είς έκαστον σας βήμα,

ί Κ’ ένφ χαράν υπόσχονται κ’ ειρήνην παραδείσου,
Τά πάντα είναι ύφασμα όλέθρου και Απάτης.

Είναι ώς ένδυμα λαμπρόν άπό χρυσού καί βΰσσου 
Είς σώμα ουσωδέστατον ούσίας σαθροτάτης.

ιΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΡΑΙΟΤΗΤΟΣ.

Λευκά. Βέρμα καΐ όΒόντες.
Κ ό κκ ι ν α. χείλη, παρειαϊ καί ίνυχες. 
Κοντά, όδόντια, ώτά καί πόδες. 
Πλατέα, στήθος, μέτωπον καΐ μεσόφρυον. 
Λεπτά, δάκτυλος μαλλιά καί χείλη.

1ΕΡ0ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1) Ποιος παρομοιάζεται μέ τήν άγριομυρίκην;
2) Ποιος μέ ΒένΒρον παρά τούς ρΰακας τών ύΒάτων;

3; Τί είναι καλλίτερου παρά πλούτον πολύν;


