
ετοχ ifi. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 1882 αριθ. 178

Χυνδρ. έτηβ. έν ιΕλλ<ί3ι Αρ. 1. 
ί » » Έξωττρικφ »

ΔΙΕΥΘΪ-ΝΣΙς; I ούίϊένχ, πλήν τών τακτικών
ν a a QQ I άνταποχριτών, <ηέλλ$ται ΈφημερΙς

*Λΐί 00ΛΪ 4ζί>Λ0ί> £/>(#*  I τών ΙΙαίοων» <ίνευ προπληρωμής.

X ΗΜΕΙΩ XI X. Είς φύλλον τού 'X- 
πριλίον ήρχισαμεν νά οημοσιεύωμεν πραχτιχάς 
τινας ερωτήσεις, εϊπομεν τότε, άτι αί λύσεις τών 
έν τψ φύλλιρ ίχείνιρ έρωτήσεων ήθελαν δημοσιεν- 
βή έν ιώ φύλλιρ τοΰ ’ίοονιον χατά παράχλησίν 
τινων άνε&άλαμεν αύτήν μέχρι τού παρόντος φύλ-, 
λοο ήδη θέ χατά τήν ύπόσχεσιν ήμών δίοομεν 
τάς λύσεις μετά τών όνομάτων τών λοτών, Παρα· 
πέμπεται δ' ί> Αναγνώστης εις τό φύλλον τού ’ Α
πρίλιον σελίδα πρώτην,

Άπόκρ ιαις 1.) θά πέση πρδς τήν διεόθονσιν, 
είς τήν Οποίαν πηγαίνει· διότι αύτδς μέν έχει τήν κό 
νησιν τής άμάΐης, ή δέ αδράνεια του τόν ώθει πρδς 
τά έμπροσθεν.

Άπόκρισις 2.) Διότι ή αδράνεια τών σωμάτων 
μας κρατεί αύτά ακίνητα, ένφ ή λέμβος φέρει τους 
πόδας μας πρδς τά έμπροσθεν.

Ά πόκ ρισ t ς 3.) ιΗ αδράνεια του υδατος ή άλ
λου τινδς ύγρου έν τφ ποτηρίφ τείνει εΐς τδ νά τδ 
κρατή έν ήρεμίφ, ή είς κινησιν κατά τήν περίστασιν, 
Έάν δέ κινήσωμεν τδ ποτήριον ταχέως, ή κίνησις δέν 
μεταδίδεται είς τδ όγρόν άρκετά ταχέως, ώστε νά ύ- 
περνικήση τήν άδράνειάν τ«· δταν λοιπδν έκκινώμεν, τδ 
3δωρ έκχύνεται πρδς τά όπισθεν, ή δταν σταματώμεν 
χύνεται πρδς τά έμπροσθεν,

Άπόκρισις 4.) Διότι δταν στρέφωμεν αίφνης, 
ο διώκων ήμας, μή υποπτευόμενος . τόν σκοπόν μας, 
όταν πραγματοποιηθή, 3έν δόναται νά δπερνικήση τήν 
άδράνειαν, ώστε νά στραφή καΐ αύτδς ταχέως, έπο
μένως φέρεται πρδς τά έμπροσθεν.

Άπόκρισς 5.) Διότι ή αδράνεια της τείνει νά 
τήν φέρη κατ’ ευθείαν πρδς τά έμπροσθεν.

1 Απ ό κ ρ ι σ ι ς 6.) Ή άδράνειά τοο πρέπει νά ό- 
περνικηθή είς τήν μιαν περίστασιν ύπδ τής άντιστά- 
σεως τοο άέρος καΐ του υδατος, καί είς τήν άλλην 
ύπδ τής δυνάμεως τοϋ άνεμου.

ΠΡΑΚΤΪΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Α'. Περί βαρύτητας.

1. Διατί μήλόν.τι πίπτει είς τδ έδαφος;
2. Διατί σώμα τι είναι βαρυτερον, δταν ζυγίζετα 

είς κοιλάδα ή επάνω όρους;
3. Διατί ώρολόγιόν τι, δταν μεταφερθή είς τήν κο

ρυφήν όρους, άργοκινεΐται;

—Ό διαβόητος θηριοτρόφος κτλ. κτλ. ’Αμερικανός 
Βάρνουμ ήγόρασεν, ώς γνωστόν, τδν έν τφ ζωολογικφ 
κήπφ τοϋ Λονδίνο μέγαν ’Ελέφαντα, Ζ ο 3 μ π ο ν, άντί 
μεγάλης χρηματικής ποσότητος. Έδαπάνησε δέ όχι 
όλίγα και διά μεταφοράν καί ναύλον έπί άτμοπλοίου "Η 
συρροή δμως τών θεατών ήτο τόσον μεγάλη κατά τάς 
πρώτας ήμέρας τής άφίςεως καΐ τοποθετήσεώς τοο έν 
τφ θηριοτροφείφ του έν τή πόλει τής Νέας ‘Υόρκης 
έν Αμερική, ώστε είς. διάστημα 6 έβδομάδων είσέ- 
πραξε 336,000 ταλλήρων ! ήτοι δπέρ τάς 7,000 ταλ. 
τήν ήμέραν!

‘Ο αύτδς Βάρνουμ είσέπραξεν έκ τής έπισήμου 
τραγφδιστρίας Τζένι Λίνδ, την οποίαν μετέφερεν είς 
’Αμερικήν πρδ 30 έτών, 700 χιλ. ταλλήρων είς §ν 
περίπου έτος. Έκ δέ τοΰ διάσημου νάνοι» Τδμ Θώμ, 
δλιγώτερα, ‘Ο Ζοΰμπος φαίνεται ότι είναι ή μάλλον 
προσοδοφόρος έπιχείρησις τών τριών !
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ΊΓί[ί.ων ό μ,ίβάν&ρωπος. 

‘0 Τιμών ούτος έλαβε τήν έπωνυμίαν μισάνθρωπος- 
πρώτον μέν διά το κατά τών συμπολιτών του μίσος, 
και δεύτερον πρός διάκρισιν άλλου τίνός Ιίμωνος έκ 

Φλιοΰντος.

Τ i μ u> Xj 'ί μ4ι β « ν # ρ ω π ο ί.
Ο μισάνθρωπος;' Ιιμων κατήγετο έκ τίνος κώμης 

τής 1 Αττικής καλούμενης Κολοττοο έξ εύπορου οικο
γένειας, έζησε δέ μικρόν πρό του Πελοποννησιακοΰ; 
πολέμου κατά τήν λαμπράν έποχήν τής Έλλα'δος. j

Ό λόγος, δι’ ον έτρεφε μίσος κατά τών άνθρώπων j

έν γένει, ήτο διότι περιπεσών εΐς πτωχίαν ένεκα δυστυ
χημάτων ου μόνον βοήθειαν κάμμίαν δέν έλαβεν, άλλά 
και περιεφρονέΐτο υπό τών προτέρων φίλων καί συν
τρόφων του, τους οποίους έν τή εύτυχίφ τοο Ουνείθιζε 
νά φιλόξενή, νά εΰεργετη καί βοηθή. Άφοΰ δέ διά τοΰ 
έμπορίου έβελτίωσε πάλιν τήν κατάστασίν του, κτίσας 
πόργον^συνεσώρευσεν έκεϊ τούς θησαυρούς του|και έζη 
ολομόναχος τρώγων καΐ πίνων καΐ άποδιώκων 
άπο τής οικίας του πάντα πτωχόν. Τοΰ μίσους τού
του έίήρεσε μόνον τόν Άλκιβιάδην, τόν όποιον έδέ- 
χετο φιλοφρόνως και έφιλοξένει, διότι, ώς εΐπεν εϊς 
τινα έρωτήσαντα αύτόν τήν αΐτίαν τής έίαιρεσεως ταυ- 
της, διέβλεπεν εϊς τό ήθος του ασώτου έκείνου νέου, 
άνθρωπον δστις έμελλε ποτέ νά πράςη πολλά κακά 
εΐ; τούς Αθηναίους, τούς όποιους τόσον πολύ έμίσει.

Παν ο,τι ήξεόρομεν περί του ΐδιοτρόπου ή μάλλον 
μονομανούς τούτου ανθρώπου είναι έκ τών ποιητών 
καΐ άλλων συγγραφέων, οίτινες έγραψαν περί αύτοΰ 
μετά πολλή: πικρίας. Μεταξύ δε τούτων έξέχουσιν ό 
Αριστοφάνης, ο Πλάτων, ά Άντιφάνης, δσιις γζαι έ
γραψε κωμφδίαν έχουσαν άντικείμενον αύτόν, καΐ ό 
ιστορικός Λουκιανός, δστις έγραψεν ίδιον διάλογον φε- 
ροντα τό όνομά του, τόν όποιον συνιστώ μεν είς τούς 
μικρούς αναγνώστας μας νά άναγνώσουν, δταν σπουδά
σουν άρκετά τήν άρχαίαν γλώσσαν καί δύνανται νά έν- 
νοοΰν τόν γλαφυρόν Λουκιανόν.

Ό Αριστοφάνης ζωγραφίζει αύτόν μέ τά ζοφερώ- 
τατα χρώματα έν ταΐς Νεφελαις του. Ούτω λοιπόν καΐ 
άποθανών έλαβε παρά τών μισηθέντων πλήρη και ύ- 
περχειλίζουσαν τήν άντιμισθίαν τοΰ μίσους του!

Ιίόσον διάφορος ή διδασκαλία τοΰ μακαρίου Ευ
αγγελίου, «’ Αγαπάτε τούς εχθρούς σας, ευλογείτε τούς 
κάταρωμένους, καί προσεόχεσθε υπέρ έκείνων, οίτινες 
σας βλάπτουσι.υ (Αουκ. ς. 22, 28).

Η ΤΥΦΛΗ ΛΟΥΚΙΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙϋΝ Α'.

Έάν καθ’ όπόθεσιν εόρισκεσο εΐς τερπνόν τινα τό

πον, πλήρη άπο ωραία πράγματα, οί δέ οφθαλμοί σου 
ήσαν βεβλαμμένοι, καί μή δυνάμενοι νά βλέπωσιν- 
έάν ύπήγαινες δπου τά πτηνά κελαδοΰσι, καΐ δπου η
χεί μουσική έναρμόνιος, σύ δέ δέν ήδυνασο ν’ άκοόης*  
έάν. έκάθησο εΐς τράπεζαν γέμουσαν πεμμάτων, ήδυ- 
σμάτων, καί ζαχαρωτών, σύ δέ βαλών αύτά εΐς τό στό
μα σου δέν ήδυνασο νά αΐσθανθής τήν γεΰσιν αυτών· 
έάν έτόχαινες εις συντροφιάν εύθυμων παίδων εΰφραι- 
νομένων και άναπηδώντων, σύ δέ δέν ήδυνασο νά κι- 
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νήσης τούς πόδας ή τάς χειρας, ήθελες αίσθανθή κάμ
μίαν ηδονήν ; ήθελες έχει κάμμίαν ευχαρίστησιν ;

Άλλ’ ό θεά; & δημιούργησα? διά σέ ευάρεστα πράγ
ματα σ’ εδωκεν δφθαλμοΰς διά νά βλέπης, ώτα διά νά 
άκούης, πόδας διά νά περιπατής και νά τρέχης, και 
χειρας διά νά ψηλαφείς. Αύτδς σ’ έκαμεν ικανόν νά 
δσφραίνεσαι, νά γεύεσαι, νά όμιλής^ νά συλλογίζεσαι, 
καϊ νά άγαπμς. ”2, αύτδς εΐναι πανάγαθος εϊς σέ, 
πέποιθα δέ δτι καϊ συ αυτός θέλεις τδ δμολογήσει, ό
ταν άναγνώσης τήν ιστορίαν της Λουχίας.

Κατά τήν ήμέραν μιας έθνικής έορτης ή Λουκία ΐ 
στατο έπϊ της μιχρας θύρας τής αυλής, καϊ ένφ έθεώρει 
τήν πρδς το χωρίον φόρου σαν όδδν, έπιβυμοδσα νά τήν 
άφήση ή μήτηρ της νά ύπάγη εϊς αύτδ μετά τοΰ ά- 
δελφοΰ της θωμά, διά νά ΐδη τήν στρατιωτικήν 
παράταξιν, έξιππάσθη άπδ ένα δυνατόν κρότον, ώς 
βροντήν πυροβόλου. Ένφ δέ έστεκεν έκθαμβος περί πέ
του ήκουσε καϊ καγχασμόν, καϊ ό θωμάς άναπηδή- 
σας άπό πέραν του περιφράγματος τοϋ πρδς τήν οικί
αν ερριψε κάτι εϊς τους πόδας αύτής, τδ όποιον χαΐ 
αύτδ έζεβράγη μέ άλλον δυνατόν κρότον τότε ή Λου
κία έτρεξε φωνάζουσα καί έχρύφθη όπισθεν ένδς 3ένδρ«.

'Ο θωμάς έτρεχε κατόπιν της, οπότε τδν έδραξεν 
ή μήτηρ του άπδ την χ,εΐρα χαί τδν ήρώτησε τί εκα*  
μνε. Κ’ εκείνος εΐπε, «τίποτε, μήτερ, είμή εχω μόνον 
αύτά τά πυροτεχνήματα (τρακκας) · ιδού εΐναι μόνον τυ
λίγματα χαρτίου μ’ δλίγην πυρίτιδα, καϊ μιαν χορδήν*  
δταν βάλω πΰρ είς τήν χορδήν, ρίπτω αύτδ χαμαί, 
και δταν ή χορδή καη έως εϊς τδ χαρτίον, φλέγεται ή 
ποριτις, καϊ σχάζουσι μέ μέγαν κρότον, πλήν δέν κά· 
μνουσι κάμμίαν βλάβην.»

«Έγώ δέν ήξεύρω τούτο,» εΐπεν ή μήτηρ· «Ό πα
τήρ σου σέ παρήγγειλε ποτέ νά μή παίζης μέ πυρίτιδα, ρ ί

« ΑΓ, ειπεν ό θωμάς, όλα τά παιδία τής χώρας τά I 
ριπτουσιν, αλλά δεν έβλαψαν ποτέ κανένα, καϊ έγώ θέ
λω εΐσθαι προσεκτικός. Ήθελα δέ μόνον νά έξιππάσω! 
δλιγον τήν άδελφήν μου.» Καϊ άφοΰ είπε ταΰτα έσυ
ρε τδν! βραχίονα του άπδ τήν χεΐρα τής μητρδς, καί 
έτρεξε νά εύρη τήν Λουκίάν,

Άμα δέ εΐδεν αύτήν Ινδεδυμένην λευκά μεταξύ τών 
θάμνων τοϋ λιλακίου, πλησιάσας κρυφίως έβριψεν §ν 
άπδ τά πυροτεχνήματα' του μέσα είς τούς θάμνους. 'Η 
Λουκία,· έσηχώθη καί έφυγε, καϊ δ θωμάς έτρεΕε κα
τόπιν της ρίπτων άδιακόπως πυροτεχνήματα δπισθέν 
της, και έγέλα βλέπων αύτήν πόσον ταχύτερον έτρεχεν 
όσάκις ήκουε τδν κρότον.

Καϊ μετ' δλιγον βλέποοσα ή Λουκία δτι δέν την έ- 
χαμνον κάμμίαν βλάβην, ήρχισε καί αύτή νά γέλα*  καϊ 

έστάθη νά άναπαυθή δλίγον, καί νά σύναξη λιθάρια, 
διά νά ρίπτη εις τδν θωμάν παίζουσα.

Άλλά φεϋ! ένφ αΰτη έχυπτεν, έν άπδ τά πυροτε
χνήματα έπυρσοκρότησεν είς τδ πρόσωπον τη^ς, και ή 
φλέγουσα πυρΐτις δλη είσήλθεν είς τους οφθαλμούς της! 
είς τους λαμπρούς έκείνους μελανούς δφθαλμούς τής 
Αοοκίας? Καΐ τότε τύπτουσα τούς πόδας καϊ φωνάζοο- 
σα μέ μεγάλην άγωνίαν, ένφ περιεφέρετο μέ τρόπον 
άγριον, έκτύπησεν είς τά δένδρα, έπειδή δέν ήμπόρει 
παντελώς νά βλέπη. Ό δέ θωμάς τόσον έτρόμαξε κατ’ 
άρχάς, ώστε δέν ήδύνατο ούτε νά όμιλήση, ούτε νά 
κινηδή, άλλ’ εύθύς έτρέξεν, όσον ταχέως, διά νά κρά- 
ξη τήν μητέρα των.

Ή μήτηρ ήλθε δρομαίως καϊ λαβοϋσα έφερε τήν 
ταλαίπωρον Αουκίαν είς τήν κλίνην της. Άλλ’ ή Λου
κία δέν ήδύνατο παντελώς νά κοιμηθη τήν νύκτα έκεί- 
νην, διότι οί δφθαλμοί της έκαων φρικτώς καϊ έχέντων 
έξεως, Ήσαν κατακόκκινοι χαϊ έξωγκωμένοι. καϊ δέν 
ήδύνατο ούτε νά τούς άνοίςη. ούτε νά τούς κλείση· καϊ 
τά βλέφαρά της ώσαότως χαί τά όφρύδια χατεκάησαν, 
αί δέ παρειαϊ καϊ το μέτωπον καθ’ υπερβολήν έκαυ- 
ματίσθησαν.

Είς δέ τήν γειτονίαν τής οικίας αύτών δέν ύπήρχεν 
ιατρός, άλλ’ ό φαρμακοπώλης τοΰ χωρίου έπεσκέπτε- 
το ένίοτε καϊ άσθενεϊς*  δθεν έπροσκάλεσαν αυτόν, καϊ 
ϊδωκεν είς τήν Λουκίαν ρευστόν τι έντός μιας φιά
λης, τδ όποιον έδρόσιζε πολύ τδ πρόσωπον και τους δ- 
φθαλμοός της, καϊ μέ αίιτο έβρεχον συνεχώς, ώστε έ· 
πρόβαινεν εϊς τό χαλλίτερον καϊ άνεκουφίζετο. Μετά 
δέ τινας ήμέρας πσρεκάλεσε τήν μητέρα της νά άφαι- 
ρέση τή μανδίλιον, μέ τό όποιον ήτο. δεδεμένον τό 
πρόσωπον της*«διότι)'  έλεγε, «πάντοτε μέ φαίνεται 
σκότος· τό έβαρύνθην πλέον καϊ θέλω νά άναβλέψω 
πάλιν.»

Ή μήτηρ της λόσασα αυτό δλιγον τήν εΐπε, «βλέ
πεις τώρα φωτεινότερα; Τό φως πειράζει τούς δφθαλ. 

μοός σου;»
«Παντελώς δέν βλέπω φώς,» άπεκριθη ή Λουκία. 

"Επειτα ή μήτηρ της άφήρεσεν δλως διόλ« τό μανδί- 
λιον*  ή δέ Λουκία άνασηκωθεΐσα εΐπε, « Πώς, μήτερ, 
συ μ’ έγέλασες· έγώ δέν δύναμαι νά ίδω κάινέν φώς*  
βεβαιότατα, εΐναι σκότος ώς τήν νύχτα.»

Τότε ή μή'ΤιΡ της |»λαι»σε πίκρώς, διότι έγνώρισεν 

οτι το τεκνίον της εΐχε τυφλωθή.
Καϊό θωμάς δέ έφώναξε και εΐπεν.«Ώ! Λουκία, 

μή λέγε ουτω.»
Άλλ’ αδτη άπεκριθη μόνον, «Πώς, θωμά, σύ έδώ 

είσαι; έγώ δέν το ήξευρα έωσου ώμίλησες. »
(άκολουθεϊ.)
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ΩΡΑΙΑ ΕΚΔ1ΚΒΣΙΣ.

Ό κατά πρώτον βλέπω ν 'Ελέφαντα, τά χονδροειδές 
αδτοΰ σώμα, τδ βραδύ καί άχαρι βάδισμα, τήν πε- 
πιεσμένην χαϊ ά'σχημον κεφαλήν, τά μικρά τοο ώτα 
καί τούς μικρούς και άνευ ζωής οφθαλμούς του, σχη- 

νην τών νοημονεστέρων ζώων,—τοΰ πίθηκος, τού κο- 
νος καί τοΰ ίππου, διά δέ τής άσκήσεως μανθάνει νά 
έκτελή πολλάς καί ποικίλας εργασίας κάι πράγματα.

Το Ακόλουθον ανέκδοτον, το όποιον παραδειγμα
τίζει ή προκειμένη είκων, είναι έν των πολλών παρα-

Έλέφαΐ έκΐικούμενος 

ματίζει τήν ιδέαν, δτι εΐναι οΰ^μόνον τδ ασχημότα
το?, Αλλά καί τδ άνοητότατον δλων τών ζώων. Τδ 
πραγμα δμως δέν εχει ουτω, διότι ή πείρα έχει Απο
δείξει, δτι ό έλέφας έκ φόσεως εΐναι πεπροικισμένοί 
μέ νοημοσύνην Υπερτερούσαν είς πολλά τήν νοημοσό- 

τόν σκληρό? φύλακα τον.

δειγμάτων τής νοημοσύνης τοΰ χρησίμου τούτοι» ζωυ. 
Έλέφας τις είς τάς Ινδίας έλάμδανε καθ' έκάστην τό

σον κακήν περιποίησιν άπδ τδν φύλακα του, ώστε χα
σάς τδ πρδς αύτδν σέβας και αυτήν τήν Υπομονήν τ« 
συνέλαβεν αυτόν μίαν ή μέραν διά τής προβοσκίδας τυ 
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και διηυθυνθη πρδς τδν ποταμόν, Ό φυλαξ, βστις έ· 
γνώριζε καλώς τους Ελέφαντας, φοβηθείς μέν μήπως 
είχε σκοπόν πραγματικός νά τδν πνίέη, ήρχισε νά φω- 
νάζη Οσον ήδυνατο· αί φωναί του δμως δέν εκαμνον 
έντόπωσιν είς τον έλέφαντα, βστις φθάσας είς τδν πο
ταμόν εΐσήλθεν είς τδ ρεύμα καί έβοότησε τδν καλόν 
σου τδν φύλακα είς τδ ύδωρ. Τούτο ηΰςησε τδν τρό
μον του, καί κατά συνέπειαν τάς κραυγάς του,αίτινες έπί 
τέλους έφθασαν μέχρι της άκοής τοΰ κυρίου του, δστις

’Λρχαϊον Μοναβτήρεον 
έν Πβτερβούργν).

'Ο Μητροπολιτικδς ναδς της Γϊετερβουργης έν ’ Αγ- 
γλίφ ήτό ποτέ τδ πρώτιστον μοναστήριον τών Βενε
δικτίνων μοναχών έν Άγγλίφ, έκτίσθη δέ περί τά 
μέσα τοΰ 7ου μ. X., αίώνος, έσώθη οέ τής καταστρο
φής κατά τήν διάλυσιν τών μοναστηρίων, διότι συνέ-

Ό έν II ετερ β ούρ γη Μήτρ οπολί τικδ ς ναός.

έλθών διά πολλών περιποιήσεων κατόρθωσε νά πείση 
τδν έλέφαντα νά έπαναγάγη τον τρέμοντα έκ τοΰ φό
βου φύλακα' του είς τήν ξηράν, άφοΰ έπανέλαβε τδ 
πείραμα τής καταδύσεως δύο ή τρεις φοράς.

Άπδ τής ήμέρας έκείνης ό φύλαξ κατέστη φίλο 
φρονέστερος καί περιποιητικώτερος πρδς τδν έλέφαν
τα, ό δέ έλέφας, φυσικφ τφ λόγφ, δέν έλαβε πλέον 
άφορμήν νά μεταχειρισθή τήν προβοσκίδα του δπως 
έπαναφέρη τδν φύλακα είς τάς φρενας του! 

βη νά ήναι έκεΐ κατατεθειμένα τά λείψανα Αικατερί
νης τής βασιλίσσης τής Αγγλίας.

'Ο άρχιτεκτονικδς ρυθμός της εΐναι Γοτθικός, μίγμα 
Νορμανδικού καί ’ Αγγλικού. Είναι δέ εΐς τών ώ- 
ραιοτέρων ναών τής ’Αγγλίας, καί συνδέεται όχι μό
νον μέ τήν έκκλησιαστικήν, άλλά καί τήν έθνικήν 
ιστορίαν τής ’Αγγλίας καί Σκωτίας.

---- -------------



1110 ΕΦΠΜΕΡΙΣ^'ΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ, 1882
Άγόρεα καέ κοράσεα έν Κ.ίνα.

Τά περισσότερα τών άγορίων έν Κίνα μανθάνουσιν 
έπάγγελμά τι. Εις δλας τάς πόλεις χαί κωμοπΰλεις δ- 
πάρχουσιν έργαστήρια, είς τά όποια τά άγόρια στέλ- 
λονται χαί μανθάνουν διαφόρους τεχνας ή έργα, διά 
τών όποιων δόνανται νά συντηρώντας

Άλλά τά ταλαίπωρα χοράσια, έάν μεν ήναι τέκνα 
πλουσίων, έπί πολλά έτη διέρχονται διά δοκιμασίας ο
δύνη ρ ας εΐς τοδς πόδας των, έως χατασταθοΰν μικροί, 
διότι οί μικροί πόδες έχουν μεγαλην υπόληψιν μεταξύ 
τών Κινέζων! ’ Εάν δέ πτωχοί, άφίνονται συνήθως είς 
τήν τύχην των, Άλλά καί πλούσια καί πτωχά όμοϋ

Τήν έπομένην ήμέραν ό ’Ινδός ζητήσας εΰρε τδν 
Εύρωπάΐον καΐ τδν έπληροφόρησεν, δτι είς τδν όποιον 
του εδωκε καπνόν εΰρε καί έν φράγκον.

«Καί διατί δέν το κρατείς; » ήρώτησεν δ Εόρω- 
παΐος. «Έχω,— εΐπεν ό Ίνδδς, θέσας τήν χεΐρα είς 
τήν καρδίαν τοο,—έντός μου δύο άνθρωπος, ένα καλόν 
χαί ένα· κακόν. Καί ό μέν καλός μοι έλεγε, ιι Δέν εΐναι 
ίδικόν σου τδ φράγκον —δός το όπίσω είς τδν κύριόν 
του." Ό δέ κακός, «Δέν πειράζει—τό έχεις ήδη, καί 
λοιπόν εΐναιίδικόν σου.ι/Ο καλός άνθρωπος έπανελάμβα- 
νεν, «Όχι, οχι! δέν πρέπει νά τδ κράτησης.» Έγώ δέ 
μή ήξεύρων τί νά κάμω, άπεφάσισα νά κοιμηθώ, άλλά 
καΐ είς τήν κλίνην μου δ καλός καί ό κακός άνθρω-

Ενίύματα, πόδες καί Υποδήματα τοΰ συρμού έν Κίνα.

εΐναι δοΰλα δλα ανεξαιρέτως τών γονέων ή τών συζύ
γων των καθ’ δλην αύτών τήν ζωήν

Αί γυναίκες, αί όποιάι έχουσι τοιοΰτους μικρούς πό
δας, δέν δόνανται νά κάμωσιν ούδέ τάς συνήθεις έργα- 

! σίας του οίκου, άλλ' είναι ήναγκασμέναι νά κά&ωνται 

νά πλέκουν ή νά κεντούν.
Ή προκειμένη είκών παριστα πόδας, οί όποιοι δι· 

ήλθον διά τής μεθόδου τής στρεβλάσεως, καΐ τά ό
ποια μεταχειρίζονται Υποδήματα.

ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΣΩΘΕΝ

—Γέρων τις Αμερικανός Ίνδδς έζήτησέ ποτέ παρά 
τίνος Εΰρωπαίοο δλίγον καπνόν νά γεμίση τήν πίπαν 
του, έκείνος δέ θέσας τήν χεΐρα είς τήν τσέπην τοο 
τφ Ιδωκε μίαν χεριάν πλήρη. 

πος έξηκολούθουν νά όμιλο Sv δλην τήν νύκτα καΐμέ 
έτάραττον. Τώρα δέ ποΰ έφερα δπίσω τό φράγκον 
αισθάνομαι έμαυτδν ήσοχον !! λ

Τέκνα μου, πάντες οί άνθρωποι έχοοσιν ώς ο Ίν
δδς έκεΐνος έντός των δύο άρχάς, τήν καλήν καΐ τήν 
κακήν. Σεις, καί τοι μικρά, έχετε τάς άρχάς ταυτας έκ 
κοιλίας μητρός σας. Μιμήθητε τόν καλόν ’Ινδόν καί ύπα- 
κοόετε πάντοτε είς τάς δπαγορεύσεις τής καλής άρχής.

—Μέ δλην τήν μεγαλην συρροήν τών άποίκων είς 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής αναλογεί έκει 
εις κήρυξ τοϋ Ευαγγελίου είς 728 ψυχάς, άνεο δια- 
κρίσεως θρησκεύματος, εις δέ διδάσκαλος Κυριακών 
σχολείων είς 56 άτομα- εΐς δέ μεταξύ 5 κοινωνών 
μελών μιας τών έχει ιδρυμένων Εΰαγγελικών ’Εκκλη
σιών, Οΰδέν θαυμαστόν έπομένως δτι ή χώρα έκεί- 
νη εύημερει.
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Καρφίτσα xac Βελόνη.

Μϋθος.

Μια καρφίτσα καί μία βελόνη, εδρεθεΐσαι κατά συγ
κυρίαν έντδς τοΰ σάχκου μιας κυρίας, καί μή εχουσαι 
καμμίαν εργασίαν . ήρχισαν, όπως συμβαίνει μεταξύ 

τών αργών, νά φίλον εικουν, ποια ήτο η χρ η τιμιότερα 
«Ήθελα νά ήξεύρω, —εΐπεν ή καρφίτσα, - έίς' τί 

εΐσαι καλή, καί πώς περιμένεις νά άπεράσης τήν ζωήν 
σου εΐς τδν κόσμον τούτον χωρίς κεφαλήν ;»

«Ποία ή χρεία τής κεφαλής σου,—άπεκρίθη ή βε
λόνη μέ τραχύτητα,—άφοΰ δέν έχεις οφθαλμούς;»

«Καί τίς ή χρεία ένδς οφθαλμού (τρύπας),—εΐπεν 
ή καρφίτσα,—άφοΰ πάντοτε είναι κάτι τι εΐς αύτον ;»

«Είμαι ένεργη- 
τικωτέρα και δύ
ναμαι νά έκτελέσω 
περισσοτέραν έρ- 
γασίαν άπδ σέ,·’ 
—εΐπεν ή βελόνη.

«Μάλιστα, άλ
λά δέν Θά ζήσης 
πολύ.))

«Διατί όχι; ο
« Διότι έχεις 

πάντοτε μίαν ρα
φήν είς τδ πλευ
ράν σου.»

«Είσαι άθλιον, 
ςρεδλδν πλάσμα,» 
εΐπεν ή βελόνη.

«Και συ είσαι 
τόσον ό περήφανος, 
ώστε δέν δύνασαι 
νά κόψης χωρίς 
νά θραύσης τδν 
τράχηλόν σου.»

«Θά άποσπάσω 
τήν κεφαλήν σου 
άπδ σέ, έάν μέ 

Τ νέος κώδων τοΰ ναού τοϋάγίου Παύλου.

προσβολής κατ’ αύτδν τδντρόπον έκ νέου.»

«Θά βγάλω τδ μάτι σου, έάν μέ έγγίσης. Ένθυμου 
δέ οτι ή ζωή σου κρέμαται άπδ μίαν κλωστήν,» εΐ
πεν ή καρφίτσα.

Ένφ δέ οΰτω πως συνδιελέγοντο μικρά τις κόρη 
εισήλθε καί δοκιμάσασα νά ράψη, έσπασε τήν βελό
νην κατά τήν τρύπαν, δέσασα δέ τήν κλωστήν περί 
τήν κεφαλήν της καρφίτσας, προσεπάθησε νά ράψη 
μέ αύτήν έπειδή δέ δέν ήδόνατο νά τήν περάση διά 
τού ύφάσματος, μετ’ ολίγον έξερρίζωσε τήν κεφαλήν 

της καί τήν έρριψεν εΐς τά σκουπίδια, δπου εΐχε ρίψει 
πρότερον καί τήν βελόνην.

«Λοιπδν,—εΐπεν ή βελόνη,—έδώ τέλος πάντων εΐ- 
με0α κυρά καρφίτσα!»

«fωρα βεβαίως δέν εχομεν τίποτε, διά τδ όποιον 
να μαλώσω μεν,»—εΐπεν ή καρφίτσα.

« Ως φαίνεται ή δυστυχία μας έφερεν είς τά λογι
κά μας.»

«Κρίμα που δέν ήλθομεν πρότερον,»— εΐπεν ή βε, 
λόνη. Πόσον δμοιάζομεν τους άνθρώπους, οί όποιοι 
φιλονεικοΰσι περΐ τών ευλογιών έως ού τάς χάσωσιν ! 
Ούδεποτε δ’ εύρίσκουσιν δτι είναι άδελφοί, έως οΰ κα- 
ταχυλισθοΰν^δμοϋ είς τήν λάσπην!

ΓΠΕΡΜΕΓΕβΗί: 
ΚβΑ!2Ν.

Κατ’ αύτάς έ- 
χόθη έν Άγγλιφ 
μέγας τις κώδων 
προορισμένος διά 
τδν ναόν τοΰ 'Α
γίου Παύλου έν 
Λονδίνφ. 'Ο κώ
δων οΰτος ζυγίζει 
18 έ τόνους ήτοι 
15,300 δκάδας! 
είναι δέ ό μέγιστος 
πάντων τών έν 
Άγγλίφ κωδώνων. 

-’Εκ πάντων τών 
έν τφ κόσμφ κω
δώνων μεγιςος εΐ
ναι ό έν Μόσχα, 
οστις όμως ουδέ
ποτε έτέθη εΐς τήν 
θέσιν του, ούδ’ έ
χω δω νίσθη ποτέ, 
άλλά κεΐται χαμαί 
έπί του έδάφους, 
καλείται δέ Τ σ ά- 
ροςΚολοκόλ.

Μετά τούτον έρχεται έτερος καί ούτος έν Μόσχφ 
ζυγίζων 128 τόνους. Κατόπιν τούτου έρχεται ό τοΰ 
Πεκίνου ζυγίζων 53 τόνους. Μετ’ αύτδν ό του Νανκίν 
22 τόνους. Κατόπιν οί τής Ουλμουτς, τής Βιέννης καί 
της Παναγίας τών Παρισίων ζυγίζων έκαστος 17 τόνους.

’Ακολούθως ό τοΰ Έρφορτ 13 τόνυς, ό καλούμε
νος μέγας Πέτρος τής Ν. 'Γόρκής, 10 τόνους, δ μέ
γας Θωμάς τού Ήξφορδ εΐναι 7 τόνων, δ χονδρός 
Μπέν τοΰ Ούεςμίνστερ 13 J τόνων, άλλά δυστυχώς 
εΐναι ραγισμένος.
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ΠΟΙΚΙΛΑ
^Δί τελευταία ι στατιστικαί τών Παρισίων Αναφέρουσιν ότι 

έντδί τήί περιφέρεια; τη; γαλλικής πρωτευούσης ύπάρχουσι 
2,150 ύπνοβάται καί προλέγουν τήν τύχην. Κατά τήν Ανα- 
λαγίαν ταύτην Αναλογεί οί; τούτων πρό; 800 κατοίκους· 30 
έκ τούτων κερδίζουν κατά μίααν όρον 60,000 φράγκα κατ’ έ
τος έκαστος! οί δέ λοιποί άνά 5 —6 χιλ. φράγκων!

— Ή πρώτη μηχανή πρό; κατασκευήν φακέλλων ίφευρέθη 
παρά τών αδελφών τοΰ Σίρ Ρολλάνδου Χιλλ τοϋ όργανωτού 
τών ταχυδρομείων τή; ’Αγγλία; καί τοΰ ίδρυτοΰ τοϋ δωδε- 
Χβλέπτου γραμμχκτοσή^οο.

—Τό Αρχαιότατου δείγμα καθαρδς ύέλου, μετ’ίχνών χρονο
λογία; έπ’ αύτοΰ, είναι κεφαλή λέοντος φέροντας τό όνομα 
Αιγυπτίου βασιλέως ΰπάρξαντος 2,000 έτη πρό Χριστού.

— Τό πρώτον μηχανικόν στοίχε ιοχυτήριον έφευρέθη τψ 
1820 ύπδ τοΰ δόκτορος ϋύίλλιαμ Τσοόρτς.

— Υπολογίζεται ότι αί πλύντριαι τή; Μέα; Ύόρχης Ανέρ
χονται εί; τόν Αριθμόν 10,000.

— Τψ 1875 είσήγαγον εί; Εύρώπην έκ Κίνα; 6θ τόννους 
μαλλίων Αποκοπέντων έκ κινεζικών κεφαλών πρό; χρήσιν 
τών πλοκάμων τών Ευρωπαίων κυριών !

— Τό ώόν τή; στρουθοκαμήλου Υπολογίζεται ότι εΐναι ίσον 
πρό; 24 ώά όρνιθα;.

— Τόν παρελθόντα ’Απρίλιον έωρτάσθη έν 'Ρώμη ή 6t- 
σχιλιοστή έξηκοστή τριακοστή πέμπτη έπετηρίς τής κτίσεως 
τής ‘Ρώμης, Τό Καπιτώλιον καΐ όλα τά δημόσια κτίρια έση- 
μαιοστολίσθησαν καί έφωταγωγήθησαν, όλη δέ ήήμέρα διήλ
θε έν Αργίφ ώς έορτή.

- Είς τήν τεσσαρακοστήν έβδόμην έπετηρίδα τοϋ καταςή- 
ματος τών ναυτών τοΰ Λονδίνου έγένετο γνωστόν 5τι τό κα
τάστημα τούτο περιεποιήθη έντό; τοΰ έτους 9022 ναύτας. 
'Από τής συστάσεώ; του περιεποιήθη 350,923 Αξιωματικού; 
κσί ναύτας, έχορήγησε βέ αυτοί; περίπου 2,729,730 λ. στερλ. 
εί; βοηθήματα.

— Ή ΧΡΡΚ το!> Ίκ^νοϋ έν τφ Μεξικφ είναι σχετικώς ή 
μεγάλειτέρα όλου τοϋ έπιλοίπου κόσμου. "Ανδρε; γυναίκες 
καί παιδία καπνίζουσιν. “Ινα συλλόίη τκ ιδέαν τοΰ έμπορίου 
τούτου σημειοΰμεν ότι μόνον έν τψ πρωτίστφ έργοστασίφ 
τοϋ Όριζάμπα κατασκευάζονται 11,000,000 δέματα σιγαρέ
των, έκαστον τών όποιων περιέχει τριάκοντα. Ούδίν θαυμα
στόν, ότι οί Μεξικανοί κατέχουσι τόσον ταπεινήν θέσιν εί; 
τήν κλίμακα τή; διανοητική; καΐ ή&ικής προόδου.

— Ό ’Αμερικανό; ιατρός ΣκώτΣτούαρ Αποθνήσκων Αφήκε 
διά διαθήκη; 200,900 τάλληρα πρό; ϊδρυσιν νοσοκομείου έν 
τή πόλει τή; Φιλαδέλφειας. Τούτο είναι τό δεύτερον νοσοκο- 
μεΐον είς τά; 'Ηνωμένα; Πολιτεία; τή; Αμερικής, τό όποιον 
Ιδρύεται υπό πλουσίου Με θο δ ιστού πρό; κοινήν χρήσιν.

— Ό Αμερικανός ιεραπόστολος Μακφάρλανδ διωρίαθη ύπδ 
τοϋ βασιλέως τή; Σιάμη; Πρύτανι; τοϋ έν Μπάγκοκ αύτο- 
κρατορικοΰ Πανεπιστημίου.

— Ή πριγκίπισσα τή; Ούαλλία; έχει τόν κοινόν νουν νά έν- 
δύη τά τέκνα τη; μέ φορέματα φθάνοντα μέχρι τών κνημών, 
έπιθυμοΰσα διά τοϋ παραδείγματος τη; νά σταματήση τό Α
πρεπές τών πολύ βραχέων ένδυμα’των τών παιδιών καί κο- 
ρασίων, τό δποΐον έπικρατεϊ σήμερον.

— Πλούσιό; τι; ’Ιουδαίο; κάτοικο; τής Όδησσοΰ, τοϋ ό
ποιου ή περιουσία Αναβαΐνει εί; πολλά εκατομμύρια ταλλή- 
ρων, προσφέρει δέκα έπί τοϊς έκατόν έφ’ όλη; τής περιουσίας 

του πρός ϊδρυσιν ’Ιουδαϊκή; Αποικίας έν ΙΙαλαιστίνη· άλλ' ή 
’Οθωμανική Κυβέρνησι; φοβουμένη έπιτρέπει είς τούς ’Ιου
δαίου; νά μετοικήσωσιν όπου Αλλοΰ τοΰ Κράτους θέλουν έκτό; 
τή; Παλαιστίνης.

—> Πλούσιός τις, Αλλ’ Αλλόκοτος "Αγγλο; κατεσκεύασεν 
έντό; τοϋ κτήματός του οίκίσκον τινά Απομεμονωμένον, καϊ 
ειδοποίησε διά τών έφημερίδων, οτι θά έδιδε 700 λίρα; 
είς τόν όστις ήθελε κατοικήσει εί; τόν οίκίσκον έκείνου έν- 
τελώ;· Αποκεχωρισμένο; Από πασαν κοινωνίαν μέ τούς Αν
θρώπους, κοιμδσθάι έπί μιας ψάθη;, καί μή μεταχειρίζεσθαι 
ούτε ξυράφιον, ο&τε ψαλιδιού διά τά μαλλία, τό γένειόν του 
καί τού; όνυχάς του· έν συντόμφ νά ζή ζωήν έρημίτου, νά 
μή όμιλή δέ ούδέ λέξιν είς τού; ΰπηρέτα;, οί όποιοι θά τφ 
φέρουν τό φαγητόν του.

Μετ’ όλίγον παρουσιάσθη εΐς, τόν όποιον έγκατέστησεν 
είς τόν οίκίσκον έκεΐνον· άλλά μετά τριών μηνών δοκιμασίαν 
έφθασεν είς τοσαύτην Αθλίαν κατάστααιν, ώστε ήναγκάσθη νά 
φύγη 1 Ή ψείρα καί ή Ακαθαρσία τόν έφαγαν!

— Υπάρχει ήδη έκτεδε ιμένον εί; Παρισίοος κοράσιον πεν
ταετές, τό δποΐον ζυγίζει ’ 140 λίτρα; (50 περίπου όκάδα;) 
καί ή περιφέρεια τής όσφύος του είναι 4 ποδών !!

— Πλακοκοκό νδυλα, Είς έν τών λατομείων τοΰ 
Κάστλετων τής πολιτεία; Βερμόντ τκατασκευάζονται καθ’ έ- 
κάστην 100 χιλιάδες πλακοκονδύλων !

— Ή Εύρώπη έξαιρουμένη; τής Ρωσβίας, Τουρκίας καί 
τινων έκ τών μικρών νοτίων Κρατών, περιέχει 242,940,376 
ψυχών· αυτοί ύπό τήν έποψιν τή; ήλικία; δύνανταϊ νά τα- 
ξίνομηθώσιν ώς έφεξής: 17,313, 715 είναι έπέκεινα τών 60 
έτών, 79,859 ύπέρ τά 90 καί 3,108 ύπέρ τά 100 έτη, δηλ. 
Αναλογεί εΐς κάτοικο; εί; 12 άτομα πρεσβύτερα τών 60 έτών. 
Εί; είς 2,669 μεγαλείτερα τών 90 καί εΐς εί; 62,503 πρεσόύ- 
τερα τών 100 έτών.

Αί γυναϊκε; εΐναι περισσότεροι τών Ανδρών είς προβεόη- 
κυίας ήλικίας· ο8τω λ. χ. εί; τά 60 αί γυναίκες ύπερτεροϋσι 
τοδς Ανδρας κατά 7 τοϊς έκατόν εί; τά 90 κατά 45 ο/ο, καί 
είςτά 100 κατά 60 ο/ο,

Ή Γαλλία έχει συγκριτικώς περισσοτέρους κατοίκου; παν- 
τό; άλλου Εύρωπαϊκοΰ Κρότου; έν ήλικίφ 60 έτών, τούς ό- 
λιγίστους δ’ έν ήλικίφ 100 έτών, έκτό; τοΰ Βελγίου, τής Ελ
βετίας καί τής Δανιμαρκίας.

Ώς πρός τούς θανάτου; έν μέν τη Μεγάλη Βρεττανίφ έκ 
τών 90 έτών τήν ήλικίαν Αποθνήσκουν 9, 73 ο/ο—έν Σουηδία 
7, 39 ο/ο— έν Γαλλίφ 6 88 ο/ο— έν Βελγίψ 6, 7 ο/ο— έν 
Έλβετίφ 6, 10 ο/ο—έν Όλήανδίφ 4, 47 ο/ο—έν ’Ιταλία 3, 76 
ο/ο— έν Βαυαρίφ 3,42 ο/ο — έν Πρωσσίφ 3, 6 ο/ο έν Αύστρίφ 
2,61 ο/ο.

— Σω τ ή ρ ι οι κ ανόν ε ;. 1.) Ποτέ μή μείνης Αργός. 2.) 
Πάντοτε έχε πρό οφθαλμών τό Αποτέλεσμα. 3.) Άπόκτησον 
έπιστήθιον φίλον. 4.) Άναλογίζου το παρελθόν.ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. ) Ποιος έπήρε τό Αργύρων καί τήν λέπραν Αλλου τινό;;
2. ) Ποϊος ήκολούθει τόν Χριστόν μακρόθεν;
3. ) Ποιο; ήλθε διά νυκτό; είς τόν Ίησοΰν, καϊ διατί;

Είδοποίησός. Παρακαλοΰνται οί Απανταχού Αν- 
ταποκριταί ριας νά ήναι ένήμεροι είς τάς μέ τήν Διεύθυνσιν 
δοσοληψίας των.

Έν Ιν τών τνενγμψιων Λωωνως «Λ 'kvSfiw Κο^ι,σί 1883—Β’, Μ4


