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ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ
ή

ΑΝΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ- 

Ούτως ώνομάσθη το παρ' ήμΐν γνωστόν ύπδ τό όνομα ώ- ^ατος και έν γίνει πάντων σχεδόν των χρωμάτων, άλλ' 
ρολ άγιον ώραΐον, εύοσμον καΐ περίεργον άνθος, τό όποιον] άλα ι διατηροΰσι τά ουσιώδη χαρακτηριστικά τοΰ σχήματος,
παριστά ή προκειμένη είκών.

Έλαβε δέ τήν Ονομασίαν ταύτην Ενε
κα τής κατά φαντασίαν όμοιό- 
τητος τών διαφόρων αύτοΰ μερών μέ 
τόν σταυρόν καϊ άλλα έργαλεϊα, μέ τά 
όποια σχετίζονται τά πάθη τοΰ Κυ
ρίου Ίησοΰ Χριστού.

Τοΰ άνθους τούτου ΰπάρχουσι πολλά*  
ποικιλίαι είς διάφορα ρεάρη τοΰ κόσμου 
-— τούλάχιστον 135 παραλλαγαΐ αύτοΰ 
άριθμοΰνται μέχρι τοΰδε. ‘Η παρ’ ήμϊν 
γνωςή παραλλαγή Εχει κυανοειδή σχε
δόν λευκά άνθη, καρπόν δέ κίτρινου 
ώοειδή, άηδή τήν γεΰσιν.

Άλλη τις παραλλαγή, φυομένη έν 
Βραζιλίφ, έχει ζωηρά έρυθρά άνθη — 
άλλη είς τάς Δυτικάς ‘Ινδίας κάμνει με
γάλα άνθη, λευκά Εξωθεν καϊ κόκκινα ιΩ ρ ο λ ο' γ ι ο ν.

Εσωθεν, ύ δέ καρπός αύτής, δστις εΐναι όλίγον όζυνωπός καΐ 
πολύ εύχάρ ιστός κατά τάς θερμάς ήμέρας τού θέρους, λαμ
βάνει πολλάκις μέγεθος 12 — 15 δακτύλων τήν περιφέρειαν.

Ύπάρχουσι καί άλλαι παραλλαγαΐ βαθέος έρυβροΰ χρώ
ματος καΐ έν γίνει πάντων σχεδόν τών χρωμάτων, άλλ'

τής ώραιότητος καί τοΰ εύόσμου.
Τό φυτόν τοϋτο πολλαπλασιάζεται 

είτε διά σπόρων, ή διά κλαδίσκων, 
αύξάνει δέ τάχιστα καϊ αποτελεί βαθεϊαν 
σκιάν καϊ ώραίαν πρασινάδαν,

Ή κυρία ίδιότης τοΰ γένους τοΰ φυ
τού τούτου εΐναι ναρκωτική, τινές τών 
παραλλαγών δμως αύτοΰ παρέχιισι καρ
πόν, έξ οδ κατασκευάζεται άναψυκτικόν 
ποτόν διδόμενου είς πυρετούς.

— Κατά τάς γενομίνας έν τφ Πανε- 
πιστημίψ τής Κανταδριγίας έν ’Αμερι
κή παρατηρήσεις κάνεις μέχρι τοΰδε έκ 
τών φοιτητών τών καπνιζόντων δέν ή- 
ξιώθη πτυχίου τοΰ άνωτάτου βαθμού,άν 
καί 2 έπΐ 5 καπνίζουσι ί

ΦΙΛΙΑ ΤΟΓ ΣΙΤΜΟΪ.
(ΐΛΰβοί)

Ένα παιδάκι μια χαρά 
Όπως εΐν’δλα τά μικρά, 

στο χέρι του τό παχουλόν 
έκράτει κατιτί καλόν

Εν γλύκυσμα έκράτει 
δρεκτικόν κομμάτι.

IΙλησίον του μικρά γαλή 
έκάθητο σιωπηλή

καί Ελειχε μέ νυσταγμόν

τό στήθόςτης καί τόν λαιμόν, 
λευκότατα τό χρώμα 
ώς βλοντης τό σώμα.

Έν ιρ έμάσσα τό μικρόν 
Εκαμνον κρότον έλαφρόν 

τά χείλη του τά βοδινά*  
καΐ ή γαλή έξ αίφνης νά.... 

άκίνητος προσέχει 
καΐ είς τό βρέφος τρέχει.

Εκείνο μέ χαράν πολλήν 
σκάπτει θωπεύει τήν γαλήν,

κόπτει, τής δίδει, καΐ αΰτή 
τρώγει καΐ πάλιν τοΰ ζητεί, 

καΐ μέ χαράν μεγάλην 
τής μεταδίδει πάλιν.

Κ’ έν δσψ εΐχε νά ζητη 
τό ήκολοΰθει καΐ αύτή, 

κ’ Ετρεχ' ίόώ κ’ Ετρεχ' έκεί.,., 
Άλλά ώς εΐδεν ή κακή 

πώς γλύκυσμα δέν Εχε ι, 
τρέχει κι’ άκόμη τρέχει !

ίΐαναγ. 1. Φίρμπος 
(Έκ τοΰ ’Αττικού ‘Ημερολογίου.)
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ΦΕ ΙΖΧΙ.Α.Σ3 ·

Ό Φειδίας είναι ό περιφημότατοι τών έπί γής ύπαρ- 
ξά.των άγαλματοποιών ήτα δ' 'Αθηναίος τήν καταγωγήν, 
γεννηθείς περί τά 498 π. X. ήγουν είς τόν χρυσοϋν λεγόμε
νον αιώνα τήί 1 ί’.λληνικής ανδρείας, σοφίας -καί πολιτισμού.

Περί τοΰ ιδιωτικού βίου του ή ιστορία δέν μας Αναφέρει 
τίποτε. Ο,τι περί αύτοϋ γνωρίζομεν συνδέεται μέ τήν άγαλ-

Φειδίας δ Αγ α λ μ α τ ο π ο t ό ς.

ματοποιίαν καί τήν Αρχιτεκτονικήν τά δέ μέχρις ήμών βιάσω, 
θέντα έργα του θέτουσιν αύτόν είς τήν πρώτην καί ύήίστην θέ- 
σιν μιας τών ώρα ίων τεχνών, — τής γλυπτικής,

Έκ τών έργων του τούτων τά κυριώτερα είναι επτά Αγάλ
ματα τής ’Αθήνας, τής προστάτιδος θεάς τών Αθηνών ήτοι;

I*  Ιό τής Αρείας ’Λθηνάς, το οποίον κατεσκεύασε 
κατ’ αΐτησιν τών ΙΙλαταιέων τούτου b μέν κορμός ήτο ξύλινος, 
Επιχρυσωμένος, τό δέ πρόσωπον και αί χεΐρες έκ Πεντελησίου 
μαρμάρου. Τό άγαλμα τούτο έπλήρωσαν οί Πλαταιεΐς έκ τού 

μεριδίου τών λαφύρων τής έν Μαραθώνι μάχης.
2. Τό κολοσσιαίου άγαλμα τής Παλλάδας Ά 9 η ν α ς, 

τό όποιον κατεσκευάσθη έξ Ορειχάλκου καί έτέθη έπί τής 
Άκροπόλεως, πρδς βορρά.ν τοϋ Παρθενώνας, καί ήτο τόσον 
ίιψηλόν, ώστε οί ερχόμενοι άπό τοϋ Σουνίκ είς τόν Ιίειραιά διέ - 
κρίνον τόν λόφον τής περικεφαλαίας καΐ τήν άκραν τοϋ δόρα- 
τος.Έπΐ τής άσπίδος, τήν οποίαν ίκράτει ή’Αθηνα αίτη, Εξει- 
κονίζετο ή ριάχη τών Κενταύρων.

3. Τό τής Πελλην αίας ’Αθήνας έν Άχαΐφ, κο
λοσσιαίοι έκ χρυσού καΐ ίλέφαντος.

4. Τό τής Έργάνης ή ’Εργατικής ’Αθήνας έν 
Ήλιοι όμοίως έκ χρυσού καΐ έλέφαντος, φέρον έπΐ τής περι
κεφαλαίας τόν άγρυπνον Αλέκτορα,

5. Τό τής Λημνίας 'Αθήνας, Αριστούργημα τέχνης, 
δωρηθέν παρά τών Λημνίων είς τάς ’Αθήνας.

β. Σύμπλεγμα Αγαλμάτων έξ ορειχάλκου, τά 
όποια οί ’Αθηναίοι αφιέρωσαν είς τό έν Δελφοϊς μαντεϊον, 
έκ τών λαφύρων τής έν Μαραθώνι μάχης ώς ευχαριστήριον 
Ανάθημα.

7. Άγαλμάτιον τής Ά θηνά ς έξ ίρειχάλκου, θπερ λέ
γεται οτι ήτο τό κάλλιατον πάντων τών υπό τοΰ Φείδίου έργα- 
σθέντων Αγαλμάτων, καί τό όποιον μετεχειρίσθη κατόπιν ώς 
τύπον τοϋ χρυσελεφάντινου Αγάλματος τής Αθήνας έν τφ 
ίίαρθενώνι.

8. Τό τής Κ λ ε ι δ ού χ ο υ Ά θ η ν S ς, έξ ίρειχάλκου καί 
τοΰτο.Τό κλειδών ήιο σύμβολου τής μυήσεως είς τά’Ελευ- 
σίνια μυστήρια.

9. Τό τής Άθηνάς έν τφ Παρθενώνι καί ίλαι αί 
άλλαι γλυφαΐ καί τά Αγάλματα, άτι να Εστόλιζον τάς μετο'πας 
τήν ζωοφόρον καΐ τά δύο τύμπανα αύτοδ Τό άγαλμα τούτο ήτο
κατεσκεοασριένον έκ ξύλου, κεκαλυμμίνβ μέ πλάκας έξ έλεφαν- 

τόδοντος καί χρυσού· Ιστατο δέ είς τό κέντρον σχεδόν του Παρ
θενώνας έν τφ προδόμφ καί παρίστα τήν θεάν ίσταμένην, περι- 
δεβλημένην χιτώνα φθάνοντα μέχρι τών κνημών και κρατούσαν 
είς μέν τήν Αριστεράν χεΐρα λόγχην ή δόρυ, είς δέ τήν δεξιάν 
όμοίωμά τι τής Νίκης· ήιο δέ περ «ζωσμένη τήν αιγίδα, καί 
έπΐ τής κεφαλής έφερε κράνος, ή δ’ Ασπίς αύτής έστηρίζετο 
έπί τοϋ Εδάφους παρά τό πλευράν αύτής.

Τό ύψος τοϋ Αγάλματος τούτου ήτο περίπου 40 ποσών, 
συμπεριλαμβανομένης καί τής βάσεως.

Τό άγαλμα, ώς προελέχθη, ήτο έκ ξύλου, έκαλύπτοντο δέ τ° 
μέν πρόσωπον, αί χεΐρες καΐ οί ποδες μέ Ελεφαντόδοντα, ιό 
δέ λοιπόν σώμα με χρυσόν ό χιτών ήτο έκ χρυσού σφυρη- 
λάτου, ούχί παχυτέρου γραμμής· άμφότερα δέ 3,τε χρυσός καΐ 
τό Ελεφάντινου περικάλυμμα ήσαν κινητά και ήδύναντο νά έκ- 
θληθώσι κατά βουλή σιν,

Οί Οφθαλμοί ήσαν κατεσπευασμένοι ίκ τίνος είδους μαρμά
ρου, όμοιάζοντος μεγάλως προς Ελεφαντόδοντα, πιθανόν δέ 
νά ήσαν καί χρωματισμένοι πρός παράστασιν τής Ίριδος.

Τά διάφορα μέρη τοϋ Αγάλματος ήσαν μετά μεγάλης τέχνης 
έστολισμένα. Ούτως ό λόφος τοΰ κράνους συνίστατο έξ όνυχί- 
του, Αμφοτέρωθεν δέ τούτου ήσαν μυθολογικά πρόσωπα Εκ κα
θαρού χρυσού.

Ή αίγΐς έφερε γεγλυμμένους όφεις, είς δέ τό κέντρον αύτής 
ήτο όμοίωμά τι τής κεφαλής τής Μεδούσης —■ άπαντα Εκ 
χρυσού, κλαπέντα δέ ύπό τίνος Φιλβργου Αντικαιεστάθησαν 
δι’ Ελεφαντόδοντος.

Ίο κατώτερον μέρας τοΰ οόρατος ύπεστηρίζετο ύπό δρά
κοντας, ■ παριστάνοντος τόν Έριχθο'νιον, τό δέ μέρος τό συνδέον 
τήν λαβήν καί τήν κεφαλήν παρίστα σφίγγα έξ Ορειχάλκου. 
Έτι δέ καί αύτά τά Ακρα τών σανδαλίων τής θεάς, άτινα
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ήσαν 4 δακτύλων τά δώος, Εφερον γλυφής πσριστώςος τής 
κατά των Λαπιθών χαΐ Κενταύρων μάχα; τήί’ΑΒηναί.

Ή άσπίς Εσωθςν μέν παρίβτα τήν μάχην τών Γιγάντων 
κατά τών θεών, Εξωθεν δέ τών ’Αμαζόνων κατά τών Αθη

ναίων.
Περί τήν βάσιν παρίστστο ή γίννησις τής Πανδώρας, λαμβα- 

νούσης Βώρα ιταρά τών θεών, καί αί μορφαί 20 διαφόρων θεο
τήτων.

Τό βάρος τοΰ χρυσού έπί τοΰ άγάλματοί τούτου ήτο 40 
τάλαντα (θουκυΒ.Π, 13)· ’Ερραντίζετο ?>1 πολλάκις τής ήμΐρας 
μέ ύδωρ, ίνα προφυλάττηται έκ τής ξηρασίας.

Έπί Δημητρίουτοΰ Πολιορκητοΰ (256 π. X.) ύ Λάχαρις έ- 
σύλησε τόν έπί τοΰ αγάλματος τούτου χρυσόν.

Είς τόν Φειδίαν άποδίδεται ή κατασκευή καί τοΰ έν’Ολυμπίφ 
αγάλματος τοΰ Διός, ΐπιρ ήτον Εργον κολοσσιαίων τε καί ίξαί-1 
σιον διά τήν τέχνην. ■ !

Κατά τινα παράδοσιν ό Φειδίας απίθανε κατάδικος έν τφ [ 
δεσμωτηρίιρ τών ’Αθηνών, κατ’ άλλην έφονεύθη ύπό τών Ή. 
λείων, άληθώ; Κμως άπέθανενέν 'Αθήναις τιμώμενος ύπό τών 
συμπολιτών τοο ι

γήματα, δμωί τώρα, ”Ω πάσαν σκληρόν πράγμα εΐναι 
ή τυφλότης! « καΐ έπακουμβήσασα. τήν κεφαλήν εΐς 
τόν κόλπον της αδελφής της άνεστέναξεν ώς να έσπα- 

ράχθη ή καρδία της.
Παρήλθον δέ ήμέραι, έβδ ομάδες, καΐ μήνες, καΐ ή 

Λουκια συνείθισε νά ήναι τυφλή, συνείθισε νά εύρίσκη 
τδν δρόμον της περί τήν οικίαν καΐ τδν κήπον, έμαθε 
νά ράπτη χωρίς νά βλέπη, καΐ μ’ βλον δτι δέν όπή- 
γαινεν είς τδ σχολεΐον, δ άδελφός της θωμάς τήν έλε
γε καί τήν έδιοασκε πολλά πράγματα, δλίγον δέ κατ’ δ· 
λίγον έκβαλλε καί τά παιγνίδιά της πάλιν, καί εΰρισκε

I νέους τρόπους δεασκεδάσεως μέ αυτά.

ΤΗτο μέν τφ δντι λυπηρόν νά βλέπη τις αύτήν έρω- 
τώσαν, δταν ήνοιγετά βιβλία τών ζωγραφιών, τίείκών 
ήτο έμπροσθεν της, ή νά τήν βλέπη ένδόουσαν τήν 
κούκλαν της, καΐ ίσάζουσαν τά ένδόματά της, καΐ φέ· 

δλίγον προ τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου 43 ΐ 1 ρουσαν αδτην ύστερον εΐς τάς άδελφας της διά νά 
π. X. Οί’Ηλκοι άνίδειξαν τούς υιούς του Ιερείς τοΰ ναοΰ τοΰ'μ^θ·^ άν ήτο καλώς ένδ «δυμένη καΐ ευπρεπισμένη· 

:ο τόσον ύπο- 
, μονητική, πραεΐα καΐ φαιδρά, ώςε πας τις ήγάπα αύτήν 
‘ έφαίνετο δέ λυπουμένη δτι δέν ήδόνατο νά βλέπη, μό
νον δτε συνέβαινέ τι άσυνήθιστον,

Έτυχε δέ ποτέ νά περάσωσιν άπδ τδ χωρίον άν. 
’ θρωποι εχοντες θέατρον αγρίων θηρίων. ΤΗσαν μεγάλα 
ί κλωίία έχοντα μέσα έλέφαντας, λέοντας, ΐίγρεις, ύαι
νας, πιθήκους, καΐ παν είδος ξένων ζώων. Πας τις ώμί- 
λει περΐ αύτών, καί όλοι οί γείτονες δπήγαν νά τά 
ιδωσι, καΐ ή μήτηρ τής Λουκίας άφήκε τά παιδία της 
νά δπάγωσιν. "Ολοι δπήγαν έκτδς της Λουκίας, ήτις 
καΐ άν ύπηγαινε δέν ήθελε δυνηθή νά τά ΐδη.

Διός, τόν όποιον είχε κοσμήσει Βιά τοΰ θαυμαστού Εργου του, ί όχχ ήτ<) περίλυπος’ ήτο τό·
5πιρ ή άρχαιότης κατέτασσε μεταξύ τών Επτά θαυμάτων 
τοΰ κόσμου.

Έπεξετάθημεν πολύ εΐς τήν περιγραφήν τών Εργων τοΰ: 
μεγάλου άγαλματοποιοΰ τοΰ κόσμου, Βιότι έπιθυμοϋμεν οί τε j 

μικροί μας άναγνώσται καί οί γονείς αύτών νά Εχιοσι μικράν' 
τινα ίόέαν τών άθανάτων αύτοϋ Εργων.

Η ΤΥΦΛΗ ΛΟΥΚΙΑ.
(*ΙΒε  προηγούμενου φύλλον.)

« Τδ κοράσιόν μοο! ι> εΐπεν ή μήτηρ της καΐ τήν 
έφίλησεν.‘Η δέ Λουκία πιάσασα τδ χέρι της τδ έφί- 
λησε πολλάκις, καΐ εΐπε, α Δέν πειράζει, μήτερ μου, 
έγώ κάθημαι είς τήν οικίαν μαζό σου, καΐ βάπτω ώς 
ή άδελφή μου Ιωάννα. »

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
Μετ’ δλίγον δέ έζήτησεν άπδ τήν Ιωάνναν νά τήν 

δώση διά νά στρειφώση κάνέν μανδίλων, Άλλ’ δτε 
έπροσπάθει νά τδ έφαρμόση εΐς τδν δάκτυλόν της, 
έκβαλε τδ νήμα άπδ τήν βελόνην, καί δέν ήμπόρεε νά 
εΰρη τήν τρύπαν διά νά τδ περάση· άφου δμως ή α
δελφή της τδ έπέρασε,· καΐ έφήρμοσε τήν εργασίαν είς 
τήν χεΐρά της, έκαμε μίαν βελονιάν, τήν δέ άλλην έ
βαλε πολδ μακράν, καΐ τήν βελόνην έκάρφωσεν είς 
τδν δάκτυλόν της άντΐ του μανδιλίου, διότι δέν ήδό
νατο νά βλέπη.

"Οθεν έπέστρεψε τδ έργον εΐς τήν ’Ιωάνναν καΐ εΐπεν, 
« ούτε νά ράπτω, ούτε νά παίζω δύναμαι, τί θά κά 
μω ’Ιωάννα; »

'ΗΊωάννα εΐπεν,«Έγώ ένίοτε άναγινώσκω, πλήν....»
« Άλλ’ έγώ δέν δύναμαι ν’ άναγινώσκω, » εΐπεν ή 

Αουκίά' « εΐχα ήδη μάθει ν’ άναγινώσκω μικρά διη-

«”Ω, μήτερ, έγώ έξεύρω δτι θέλεις,» έφώναξαν δ 
Θωμάς καΐ ή Ελένη οι δυο δμοΰ, δρομαίως έλθόντες 
μίαν ήμέραν άπδ^τδ Σχολεΐον.

« Τί θέλω; » άπεκρίθη ή μήτηρ των.
« θέλεις μάς άφήσει νά ύπάγωμεν μ’.δλα τά άγό- 

ρια καί τά κοράσια του σχολείου. »
<ι Ποΰ νά υπάγετε ;»
ο Είς τήν πεδιάδα διά νά συνάςωμεν βατόμωρα· αυ

ρών δέν θέλομεν έχει σχολεΐον καΐ δλοι έσυμφωνήσα
με νά σηκωθώμεν ένωρΐς καΐ νά πάρωμεν τδ φαγη- 
τόν μας, καί νά συνάξω μεν έκεΐ μεγάλα καλάθια άνθη 
καΐ βατόμωρα. Μας άφίνεις νά ύ πάγιο μεν, μήτερ ; »

« Καΐ έγώ έμπορώ νά ύπάγω ; » εΐπεν ή Λουκία.
« Μάλιστα, μήτερ, » άπεχρίθη δ θωμάς, « έγώ τήν 

πιάνω άπδ τήν χεΐρα καΐ τήν οδηγώ· άφες καΐ τήν 
Αουκίαν νά δπάγη. »



1124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 1882
Ή Μήτηρ των έδωκεν είς αύτους τήν άδειαν, καϊ 

Sts εξημέρωσήν, ύπήγαν έξωθεν τοΰ σχολείου διά νά 
ένωθώσι μέ τά άλλα παιδία.

Ήτο ευχάριστος ήμερα, δ ουρανός ήτο καθαρές καϊ 
ώραΐος, 0 ήλιος λαμπρές, ή χλόη καί τά δένδρα ήσαν 
δροσερά, καϊ όλα τά παιδί*  ήσαν εύθυμα και ίλαρά. 
Καί ή Λουκία ήτο ευβυμος, διότι ήδύνατο νά αίσθανθή 
τήν θερμήν λάμψιν τοο ήλιο», καί τδν δροσερόν άέρα, 
καί νά άκουση τά γλυκέα κελαδήματα τών πτηνών.

Άλλά δέν ήμπόρει νά βλέπη ποΰ ήσαν τά έρυθρά 
βατόμωρα, και βταν έβαλε τάς χεΐράς της έπί της 
βάτου διά νά τά ψηλάφηση, αί άκανθαι έκέντησαν 
τοδς δακτύλους της. Καί ένίρ δ θωμάς ένησχολεΐτο 
τόσον είς τδ νά συνάγη, ώστε δέν ήδόνατο νά τήν φυ- 
λάττη, αύτή έπεριπάτει όπου δέν ήτο μονοπάτιον, καΐ 
τέλος πάντων δλισθήσασα έπεσε μέσα είς τάς ακανθώ
δεις βατούς, καϊ κατεκεντρώθη καϊ κατεξεσχίσθη, καϊ 
ύπέφερε πολύ. (Ακολουθεί)

Ό Μητροπολιτικδς ν αάς τ οΰ Έρ φουρτ.

καί τδν ευτράπελου γέλωτα τών συντρόφων της.
Ή πεδιάς ήτο όλίγον μακράν· άλλά τέλος πάντων 

έφθασαν Ικέΐ, καϊ καθίσαντες ύπδ σκιάν έφαγον τδ γεύ
μα των, καϊ έπειτα λαβόντες τά καλαθιά των, μέ με
γάλην βοήν έτρεξαν μεταξύ τών βάτων, αέτινες ήσαν 
είς πλήθος έκεΐ.

« Έρχου κοντά μου, Λουκία, » εΐπεν ό θωμάς*  καί 
έκείνη έπίκσε μέ τήν μίαν χειρα τδ φόρεμά του, καϊ 
ήκολούθει αύτδν, δπως ήδόνατο.

νΕΡ«Ι»Ο1·Τ»Τ.

Η πόλις Έρφουρτ, πρωτεύουσα τής θουριγγίας, έ- 
στάθη περίφημος, διότι ενταύθα ό Λούθηρος έτελείω- 
σε τάς θεολογικάς του σπουδάς, ένταυθα έκουρεόθη 
μοναχός, γενόμενος αποδεκτός είς τδ τάγμα τών Βε
νεδικτίνων, καί ενταύθα κατά πρώτον ηυτύχησε νά 
εδρη ολόκληρον τήν Αγίαν Γραφήν, ή άνάγνωσιςτης 
δποίας ήνοιξε τοδς δφθαλμους του είς τήν άλήθειαν,
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και προητοίμασεν αύτδν νά άναλάβη τδ έργον τοΰ κη
ρύγματος τοΰ Εδαγγελίδυ, εναντίον των άφορισμών, 
τών αναθεμάτων, τών διωγμών καΐ τών κινδύνων, 
είς τους όποιους ένεκα τούτου έξετέθη, θέσας ουτω τά 
θεμέλια τής ’ Αναμορφώσεων, ή οποία έπροξένησε τό
σην ριζικήν μεταβολήν είς το'ν κόσμον. Έν τή πόλει 
ταότη διατηρείται είσέτι τδ δωμάτιον, ή κάλλιον τδ κελ· 
λίον, τδ δποΐον ό Λούθηρος μετεχειρίζετο καθ’ δλον 
τδν χρόνον τής έν τφ μοναστηρίφ έκείνφ διαμονής 
τοο, έτι 3έ ή τρά
πεζα καί ή καθέκλα 
του, καί αυτή ή 
Γραφή, τήν όποιαν 

κατά πρώτον ευρε 
σκαλίζων την βι
βλιοθήκην τοο Πα
νεπιστημίου. Πολ
λοί άπδ όλα τοΰ 
κόσμου τά μέρη έ- 
πισκέπτονται κατ' 
έτος τδ Έρφουρτ 
χάριν τοΰ κελλίου 
τούτου.

Ή προκειμένη 
είκών παριστα τήν 
πόλιν Έρφουρτ,τήν 
οποίαν έπισκεφθέν- 
τες καΐ ήμεΐς κατά 
τδ 1869 ώδηγή- 
θημεν είς τδ έν λό- 
γφ κελλίον, τδ δ
ποΐον εΐναι τδ μό
νον άπομεινάριον 
τοΰ μεγαλοπρεπούς 
ποτέ μοναστηριού 
τών Βενεδικτίνων, 
όπου δ Λούθηρος 
κατ’ αρχάς συνεί- 
θιζε νά άσκήται είς 
τάς αυστηρότητας 
τοΰ μοναχικού βίου Χωρίον τών Έσκιμώ.

καΐ κατόπιν είς τήν μελέτην της Βίβλου, ήτις τδν άνύ. 
ψωσεν άπδ ποταπου μοναχού, έπιζητούντος τήν σωτη. 
ρίαν του διά τών κακουχιών τού σώματος, είς τήν πε- 
ριωπήν τοΰ αρχηγού τής Άναμορφώσεως, ήτις έπέφε- 
ρε ριζικήν άναστάτωσιν δλοκλήρου τοΰ κόσμου!

■—Λάμαχος ό Λακεδαιμόνιος ίπίπληξί ποτέ λοχαγόν τινα 
πταίσαντα. Έλθών δέ ΐκεΐνος εΐπεν, ότι δέν θά το πράξη πλέ
ον, «Είς τόν πόλεμον εΐπεν δ Λάμαχος άβόνατον νά πταώη 
τΐί δίς.»

ΕΣΚΙΜΩ.

Ουτω καλούνται οί κάτοικοι τών δπερβορείων με
ρών τής ’Αμερικανικής καί Εύρωπαϊκής Ηπείρου, ίδίως 
δ' οί τής Γ ρηλανδίας, ήτις δέν έξηκριβώθη είσέτι,ϋν ή ναι 
νήσος, ή μέρος τής ’Ηπειρωτικής Ευρώπης. Ό άριθμδς 
αδτών άνέρχεται είς 7,000 ψυχών περίπου.

Περιγραφήν τής μορφής, τοΰ χρώματος, τών έξεων, 
τής Ινδυμασίας, τής θρησκείας κλ. θελομεν δώσει είς 

τδ έπόμενον φαλ
λόν, δμοΰ μέ τήν 
εικόνα ένδς τών αρ
χηγών αύτών- έν- 
ταΰθα θελομεν πε- 
ριορισθή περιγρά- 
φοντες τά άφορών- 
τα τάς κατοικίας 
των, τάς όποιας 
παριστα ή προκει
μένη είκών.

Οΐ Γ ρηλανδοΓέ- 
νεκα τοΰ διηνεκούς 
πάγου, είς τδν ό
ποιον εύρίσκονται, 
και τής έκ τούτου 
έλλείψεως τής α
ναγκαίας ξυλείας, 
δέν δόναν ται νά έ
χω σι καλάς οικίας 
Αί κατοικία ι των 
εΐναι μάλλον κα- 
λύβαι πενιχραΐ, κα. 
τασκευάζοσι δέ αύ- 
τάς διαρκείς, όπως 
παρίστανται έν τή 
προκειμένη είκόνι, 
έκ χώματος, τύρ
φης, είτε ήμιαπο. 
λιθωμένων φυτών, 
δετών ιχθύων κλ. 
εΐναι δέ κωνικαι τδ 

σχήμα, κατά τδ ήμισυ έντδς τής γης και μέ εν 'μό
νον παράθυρον, δπερ αντί ύαλου καλύπτεται μέ τετα
μένα καΐ άπεξηραμμένα έντόσθια φαλαίνης.

Έσωτερικώς πέριξ τής βάσεως ύψούται κυκλοτερές τι 
ύψωμα έκ χώματος, τοΰ όποιου ή άνω έπιφάνέια κα
λύπτεται μέ δέρματα φωκών, μεταχειρίζονται δέ άδ- 
τό ώς κάθισμα καΐ ώς κλίνην, κοιμώμενοι έπ*  αύτοΰ 
άναμίξ ολοι οί τού οίκου, ώς οί χοίροι!

Ώς λύχνον μεταχειρίζονται τεμάχιον μαλακού στεα-
i
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τίτου λίθου, τόν όποιον κοιλαίνουν, καί έντδς τοΰ όποιου 
μεταχειρίζονται άντ! μέν έλα ίου πάχος φώκης, Αντί δέ 
φειτιλίοο λειχήνα. 'Ο λύχνος ούτος κρεμαται άπδ τής 
κορυφής τής καλόβης καί υπηρετεί τον διπλουν σκο
πόν τοΰ φωτισμού και τής θερμασίας. ’Εννοείται, οτι 
ένεκα τής έλλείψεως αερισμού ή εντός τών καλυβών 
θερμοκρασία είναι πνιγηρά καί δυσώδης, ή δέ έσωτε- 
ρική έπιφάνεια κατάμαυρος έκ τής Ασβόλης τής εκ τών 
λύχνων προξενοομένης. ’Εκτός τούτου αί καλύβαι αυ- 
ται χρησιμεύουν ώς όπλοθήκαι καί ώς αποθήκαι τών 
ολίγων ζωοτροφιών, τάς όποιας κατά τδ θέρος προ
μηθεύονται διά του κυνηγιού καί τοΰ δψαρεΰματος. 
'Ενίοτε Αναγκάζονται νά κατασκευάσουν τάς καλύβας 
των έκ τεμαχίων πάγου, τάς όποιας περικλύουν έσωθεν 
μέ βρύα, άλλα καί ταΰτας καί τάς διαρκείς Αναγκά
ζονται νά έγκαταλείψουν εύθδς Αφοΰ Αρχίση τό θέρος 
και νά κατοικήσουν είς σκηνάς κατασκευαζομένας έκ 
δερμάτων φωκών, διότι ή ύγρασία καθίσταται Ανυπό
φορος, (’Ακολουθεί)

Η ΚΑΜΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΔΟΝ, 
(/)/ 5 θ ο ς.)

Κορία τις περιεπάτει έν τψ κήπω της πρωίαν τινα 
θερινήν, καθ’ ήν 6 ήλιος έλαμπε καθαρός καί λαμπρός, ή 
δέ αύρα έφυσα έντδς του δροσερού κήπου, ήκουσε δέ τά 
φύλλα σειόμενα καί έγνώρισεν βτι σονωμιλουν τά φυτά 
πρδς αλληλα, προσέξασα δέ ήκουσε τά Ακόλουθα.

Γηραιά τις δρυς ’έλεγε πρός τά τριγύρω της άνθη 
καί φυτά, « Τέκνα μου, Αποτινάξατε τάς έπί τών 
φύλλων σας κάμπας...«

«Και διατί τάχα;» αναφώνησαν πάντα δμοΰ τά 
φυτά. Τδ Αρχαΐον δένδρον Απεκρίθη*  «διότι έάν δέν 
Απαλλαχθήτε Απ’ αυτάς, θά σας καταφάγουν. n

Τότε έτρόμαξαν τά φυτά και τά άνθη, καί ήρχισαν 
νά τινάσσωνται έως βτου απασαι αί κάμπαι κατέπεσαν. 
Άλλ’ έν τφ μέσφ τοΰ κήπου, ήτον ωραία τις κίτρι
νη τριανταφυλλιά, ήτις κατ’ αρχάς μέν καί αυτή με- 
τέσχε του φόβου τών λοιπών Ανθέων καί ήρχισε καί αδτή 
νά Αποτινάσση τάς κάμπας» έως δτου μία μόνη έμει
νε. Τότε εΐπεν ή τριανταφυλλιά· «Λύτην την καϋμέ- 
νην Ας τήν Αφήσω, δέν ήμπορει νά μου κάμη κακόν. *

«Όχι, δχμ» Ανέκραξεν ή δρΰς, «ρίψε την κάτω*  
διότι καί μία είναι Αρκετή νά σέ καταφάγη». β’ΑλλΑ», 
Απήντησε τδ ρόδον, «κυτταξέ την τί ώμορφη οπού εΐ
ναι μέ τά ματάκια της, καΐ τά ποδαρουδια της. Βε
βαίως δέν ήμπορει νά μέ βλάψη.η

Ή δρΰς εσεισεν Αποτρεπτικοίς την κεφαλήν, Αλλά 
τδ Ανόητον φυτδν δέν τη έδωκε προσοχήν καί ένηγ- 
καλίσθη τήν ώραίαν καμπήν.

Μετ’ όλιγας ή μέρας, ή κυρία τοΰ κήπου περιεπάτει 
έν αύτφ, καί διελθοΰσα έκεΐθεν είδε τήν τριανταφυλ
λιάν έξη ραμμένη ν καί στερουμένην φύλλων, ήκουσε δέ 
αυτήν στενάζουσαν γοερώς- «Ώ! ποτέ οέν έφανταζόμην 
5τι μία καί μόνη κάμπια ή δυνατό νά μέ καταστρέψη ! »

Οΰτω λοιπόν έχει καί μέ τους Ανθρώπους. Οί ήλι- 
κιωμένοι καί οί έχοντες πείραν τών πραγμάτων συμ
βουλεύουν τά παιδιά νά Απέχωσι τών μικρών Αμαρ
τημάτων, διότι έάν δεν το κάμνωσιν, δλίγον κατ’ δλίγον 
ή Αμαρτία θέλει εισχωρήσει είς τήν καρδίαν των καί 
θέλει τήν καταφάγει.

Οί παΐδες δμως νομίζουσιν δτι ήξεόρουν καλλίτερα 
καί περιφρονοΰν τήν συμβουλήν τών πρεσβυτέρων, έως 
δτου γηράσωσι καί τότε Αναγνωρίζουν μέν έκ πίκρας 
πείρας τήν Αλήθειαν τών παραινέσεων τούτων, καί 
κλαίουσι τάς Απολέσθείσας εύκαιρίας των πρός απο- 
τίναξιν τών «μικρών Αμαρτημάτων,-» Αλλ’ εΐναι τότε 
πολΰ Αργά I

ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.
(Έκ τής πφιηγήβεω; τοΰ ϊλληναί προξένου 

κ. Δ. Μητσίκη τό 1879.)

ΓΛΩΣΣΑ, ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Η Άβυσσινία, ή τών Αρχαίων Αιθιοπία, εΐναι χώ
ρα Ορεινότατη ή μάλλον εΐναι ή Ελβετία τής 'Α
φρικής, σχηματίζουσα κυρίως έκτεταμένον δροπέδιον. 
Τά όρη της έκτείνονται είς μελαγγείους στεφάνους ή- 
νωμένους πρδς ΔΜ μετά τών Όρέων τής Σελήνης. Τά 
πρός τήν Έρυθράν θάλασσαν παράλια αύτής, τά παρά 
τών Αιγυπτίων κατεχόμενα, εΐναι Αμμώδη, χθαμαλά, 
ξηρά καΐ άγονα, έρημα σχεδόν καί θερμότατα. Έχει 
όρη δψηλότατα καί κατάφυτα. Αί κορυφαί τών δρέων 
τοΰ Σεμιέν, υλαι σχεδόν χιονοσκεπείς, όπερβαίνου- 
σιν είς πολλά μέρη τά 4,500 μέτρα Ξψους άνω τής 
έπκρανείας τής ΈρυΘράς θαλάσης.

ΟΕ Αίθίοπε; λαλοΰσι καί γράφουσιν ιδίαν γλώσσαν, 
ήτις εΐναι έκ τών Σημιτικών. ‘Η φιλολογική των γλώσσα 
εΐναι ή Αρχαία Γκιζέ, γνωστή μόνον παρ’ δλίγοις φί
λο λόγοις. Έν τιρ βασιλείιρ τοΰ Τιγρέ λαλοΰσι τήν Τι- 
γρινιανήν, ήτις πλησιάζει πρός τήν Αρχαίαν Γκιζέ, έν ’ Α
μάρα, Σόα και λοιπή Αιθιοπία όμιλουσιτήν Άμαρικήν.

Τδ κλίμα εΐναι εύκρατου. Δυο δέ μόνον έποχαί τοΰ 
έτους ύπάρχουσιν, S χειμών καί τδ θέρος. Διά τδ φθι
νόπωρο» καί τήν άνοιξιν ούδέ λέξεις κάν έχουσιν έν 
τή Αίθιοπική. 'Η διάρκεια τής τε νυκτος καί τής ή- 
μέρας εΐναι σχεδόν ή αυτή, διότι ή Αιθιοπία πλησιά
ζει πρός τδν ’Ισημερινόν. 'Ο χειμών άρχεται περί τά 
τέλη ’Απριλίου καί λήγει περί τά τέλη Σεπτεμβρίου, 
καί Από του 'Οκτωβρίου ή μάλλον Απδ τής εορτήςτοΰ
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Σταύρον (1ί Σεπτεμβρίου) άρχεται τδ θέρος.

Τόσφ τά δροπέδια, οσω καϊ αί πεδιάδες εΐναι εύ
φορό ιαται, ιδίως είς δημητριακούς καρπούς' ύπάρχου- 
σι μάλιστα δημητριακών καρπών είδη, μη άπαντώμενα 
έν Ευρώπη, ώς τδ αγαπητόν τοις Αίθίοψι τέφ, δι’ ου 
κατασκευάζουσιν έγκαιρον άρτον, 8ν προτιμώσι τοΰ 
σιτίνου, ό δίδυμο; σίτος, και άλλοι καρποί Ό σίτος 
εΐναι λευκότερος και καλλίτερος τοΰ ρωσσικοΰ. Σπεί- 
ρουσι καθ’ δλας τάς έποχάς τοΰ έτους τρις καϊ τετρά
κις καϊ άροτριώσι διά τοΰ άροτρου του 'Ησιόδου ! 'Η 
φυτική βλάστησες εΐναι ανεπτυγμένη εις ανώτατον βαθ
μόν, τούτο δέ προέρχεται έκ τών έτησίων βροχών, 
αΐτινες διαρκοΰσιν άπδ του ’Απριλίου μέχρι του Σε
πτεμβρίου, "Ορη, πεδιάδες, κοιλάδες καϊ χαράδραι εΐ
ναι κατάφυτα. ' Η λεμονέα, ή έλαία, τδ ΐασμον είναι 
αυτοφυή καθ’ άπάσας σχεδόν τάς έπαρχίας της Αίθι- ,1 
οπίας. ' Ο βάμβαξ καλλιεργείται- ή άμπελος ευδοκιμεί, 
αλλά δέν καλλιεργείται, διότι πρό έτών άλλαι μέν έξ
άσθενείας κατεστράφησαν, άλλαι δέ έξερριζώθησαν υπό 
τοΰ τότε αυτοκράτορος θεοδώρα υ, ένεκα τοΰ κλήρου 
κατασκευάζοντος οΐνον δήθεν διά τήν έκκλησίαν καί
μεθυοντος. Τά κίτρα, ή άγριοτριανταφυλλέα ή λευκή, στρατού τοΰ Νομοθετικού σώματος τής Αγγλίας διέ- 
ο βασιλικός, διάφορα εωη ήδυόσμου καί δάση έκ γαρ· ταξεν έκαστον στρατιώτην νά φέρη μεθ’ έαυτοΰ μίαν 
άεννιών ΰπάρχουσιν έν αφθονία. 'Αγίαν Γραφήν «τής τσέπης.»

'Ως έκ τών έτησίων βροχών αί βοσκαϊ είναι άφθο- 
νώταται, καϊ κατ’ ακολουθίαν ή κτηνοτροφία άνεπτυ 
γμένη άκόπως είς τον άνώτατον βαθμόν ιδίως εις ά- 
γελάδας, ίππους καϊ ήμιόνους. Μία ώραία καϊ μεγάλη 
άγελάς τιμαται αντί 3—5 ταλλήρων (τδ τάλληρον έ
χει 4 1[2 φράγκα), εις έκλεκτδς ίππος, 8,12 ή 20 
τάλληρα, μίαήμιονος 12—20 τάλληρα. Έν δέ ταΐς έ- 
παρχίαις Γκοδτζάμ καϊ Σόας έτι εύθηνότερα. Προϊόντα 
εΐναι άφθονα τά έξης: δημητριακοϊ καρποί, δέρματα, 
βούτυρον, μέλι εξαίρετον, κηρός, καφές, έλεφαντόδους, 
μόσχος καΐ χρυσός. .Τά τελευταία προέρχονται έκ τοΰ 
Γκάλλα. 'Ο σίδηρος, ό μόλυβδος καϊ τδ θειον είσιν έπί- 
σης άφθονα.'Ωσαύτως ό άργυρος, ό χρυσός, δ χαλκός, 
τά μέταλλα είναι πλούσια, άλλ1 οδδεϊς καταγίνεται είς 
τήν μεταλλευτικήν! Ό σίδηρος εόρισκεται σχεδόν έν 
καθαρά καταστάσει, Πρδς κατασκευήν δέ έργαλεί» τι- 
νός λαμβάνουσι μέταλλον φυσικόν, τδ πυρακτουσιν 
έν πυρφ ξύλων, τό σφυρηλατούσε και οΰτω κατασκευ- 
άζουσι μαχαίρας, λόγχας, ξίφη καϊ άροτρα. Υπάρχει 
πληθϋς λεόντων, έλεφάντων, ρινοκερώτων, λεοπαρδά- 
λέων, ύαινών, Επποποτάμων, καϊ κροκοδείλων έν δια- 
φόροις έπαρχίαις, σπάνις δέ οφεων.

ΤΕΧΝΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΕΤΗΜΑΙ

Τί εΐναι έπιστήμη, άγνωστον έν Αίθιοπίφ. Αί τέ- 
χναι εΐναι έν σπαργάνοις έτι, ινα μή εΐπω οτι σπανίζυ-

σιν. Όλίγιστοι καταγίνονται εις τήν σιδηρουργικήν, 
πάντοτε δέ πρδς κατασκευήν δπλων. 'Η βυρσοδεψική, 
ή ύφαντική και ή χρυσοχοΐα εΐναι αρκετά άνεπτυ γμέ- 
ναι, καϊ οί μέν άνδρες ύφαίνουσιν, αΐ δέ γυναίκες νή- 
θουσι. Τήν χρυσοχοΐαν έδιδάχθησαν παρ’ ' Ελλήνων. 
Ο άρχηγός μάλιστα τής συντεχνίας καϊ χρυσοχόος 

του αύτοκιάτορος, δνομαζόμενος ’Αριστοτέλης, είναι 
υιός Έλληνας. Ήλθε καϊ μέ έπεσκέφθη μετά χαρας 
και σεβασμού, είπών μοι «ό πατήρ μου ήτοΈλλην 

I λευκός ώς σε. ..» Επίσης καϊ τής ραπτικής οί πρω
ί τοι διδάσκαλοι υπήρξαν Έλληνες καϊ κατά τήν έν Γόν- 
13αρ διαμονήν μου, Δημήτριός τις υιός του έξ ’ Ηπειρβ 
ίΔημητρίου Δέστα, δστις έδιδαξε την ραπτικήν, μ’ έ- 

ι πεσκέφθη καί μοϊ προσέφερεν άρτον, οίνον καϊ αμνόν, 
j’Ev γένει παρετήρησα βτι οί Αίθίοπες μεθ’ βπερη- 

φανιας καυχώνται βτι έδιδάχθησαν παρ’ Ελλήνων 
τάς τέχνας. (άκολουθεϊ).

ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΕΝ ΤΗι ΑΓΙΑι ΓΡΑΦΗι.

Όταν ό Όλιβερ Κρόμουελλ έγένετο στρατηγός τοΰ

Κακοηθής τις νεανίας, άνήκων είς έν τών ταγμά
των τοΰ Κρόμουελλ, μετά τινας ήμέρας εΰρέθη εις συμ
πλοκήν τινα μέ τά βασιλικά στρατεύματα, εις τήν ο
ποίαν οί περισσότεροι τών συστρατιωτών του έπεσαν νε
κροί. Τήν δ' εσπέραν έπανελθών είς τδν στρατώνα, πρϊν 
κατακλιθή, έξήγαγε τήν'Αγίαν Γραφήν έκ τής τσέπης 
του καί παρετήρησεν είς αυτήν μιαν τρϋπαν ! Άνοίξας 
δέ καί φυλλολογήσα» εΰρεν, δτι μία σφαίρα είχε διατρυ
πήσει τδ πρώτον μέρος τής Γραφής, φθάσει μέχρι 
του Βιβλίου τοΰ Έκκλησιαστοΰ καΐ σ-ταθή εις τδ έξής 
έδάφιον: «Εΰφραίνου νεανίσκε έν τή νεότητί σου., 
άλλ’ ήξευρε οτι δι δλα ταΰτα ό θεός θά σέ φέρη είς 
κρίσιν.Μ Τδ περιςατικδν τοΰτο έκαμε τδν παραλελυμενον 
έκεΐνον νεανίαν νά σκεφθή κάλλιον, νά μετανοήση διά 
τήν αχρείαν ζωήν του, και νά γείνη άλλος άνθρωπος.

Τοιαότας σφαίρας ό θεός διά τής Προνοίας του 
στέλλει είς πάντας τους κακούς, τους μή δρθώς περιπα- 
τοΰντας, άλλα δυστυχώς δέν θέλουν νά μετανοήσουν.

— ‘Οσάκις βλέπομεν κυρίαν τινά φέρουσαν είς τάς άγκάλας 
αύτής κυνάριον, καϊ τοιαΰιας ίχομεν άρκετά; έν ΆΒήναις, έν- 
θυμοόμεΒα τί εϊπεν □ Κάΐσαρ περί τών ξένων, αϊτινες περιεφί- 
ρνντο είς τήν ’Ρώμην, ίχουοαι πιθήκν; καί κυνάρια είς τούς 
κόλπους των, «Ώς φαίνεται αί γυναίκες αύται είς τήν χώραν 
των 6έν γεννούν παιδιά b
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ΚΑΐΣΑΡ ΔΕΚΟΡΝΕ, 

ό α χ ε ι ρ ζωγράφος.
Ιίρό πεντήκοντα περίπου έτών έγεννήβη έν Λίλη τής Γαλ

λίας βίς τήν οικίαν ένός πτωχού υποδηματοποιού παιδίον τι, 
τό όποιον δυσκόλως &ά έξελαμβάνετΟ ώς παιδίον. Δέν είχε χεΐ
ρας, οί πδδες του ώμοίαζαν πρός χοκκάλινα στελέχη καί είχε 
μόνον τέσοαρα δάκτυλα είς έκαστον τών ισχνών ποδών του, Ό 
Καΐσαρ ( οΰτως ώνομάζετο τό παιδίον ) μή εχων χεΐρας 
ήρχισε πρωιμώτατά νάκάμη καλήν χρήσιν τών π οδών του. 
ήρχισε νά κάμη μέ τους πόδας του β,τι τά άλλα παιδία ίπρατ- 
τον μέ τάς χεΐρας των. Οΰτως δ Καΐσαρ μέ τους πόδας του 
ήδυνατο νά βίπτη τήν σφαίραν νά κόπτη ξύλα μέ τό μαχαι
ρίδιό ν του και νά κόπτη τόν χάρτην μέ τήν ψαλίδα τής μη- 
τρός του. 'Ημέραν μάλιστα τινά εύρέθη Ιχων μεταξύ τοϋ δα
κτύλου τοΰ ποδός κονδύλιον μέ τό όποιον προσεπάθει νά γρά- 
ψη τά γράμματα τοϋ αλφαβήτου. Τό συμβεβηκός τοΰτο ώδή- 
γησε γέροντά τινα διδάσκαλον τής καλλιγραφίας όπως προσφερ- 
θή νά τόν διδάξη νά γράφη άνευ πληρωμής. Καί είς έν έτος 
δ άχεφ Καΐσαρ έγραφε καλλίτερα άπό πολλούς συνηλικιώ- 
τας του.

Μετά ταΰτα ό διδάσκαλός του έδοκίμασε νάτόν διδάξη τήν 
ζωγραφικήν. Έπέδωκε δέ τόσον είς αύτήν ώστε είχε γεμίσει 
τήν οικίαν άπό εικονογραφίας καϊ τοποθεσίας αί όποιαι έξέ- 
πληττον τόν δφθαλμόν έκάστου καλλιτέχνου, θά τδ π ιστέ ό- 
σωσιν οί άναγνώσταί μας ! Μετ’ όλίγα έτη ό Καΐσαρ έκέρδι- 
ζε τά μεγαλείτερα βραδεία είς βλας τάς τάξεις τάς δποίας δι- 
ήρχετο· αί δέ εικονογραφία; του περιήλθον είς μεγάλην ζήτη- 
σιν. Πρίγκιπες καΐ εύγενεις τόν έλαβον υπό τήν προστασίαν των.

Έπί τριάκοντα έτη έξηκολούθησε τοιουτοτρόπως έργαζό- 
μενος έως δτου οί πόσες του παρέλυσαν. Καΐ μετά δύο μήνας 
6ηλ.είςτάς26 'Απριλίου 184ft άπέθανεν είς τάς άγκάλας τοΰ 
πατρός του.

Όποια θαύματα δύνανται νά συντελεσθώσιν,όποια κωλύματα 
δύνανται νά καταβληθώσι διά τής έπιμελείας, υπομονής, καί 
έπιμονής 1

— Ό μετριόφρων ομοιάζει μέ πλάστιγγα, ήτις κατέρχεται 
άπό τοΰ ένός μέρους ΐνα άνέλθη είς τό άλλο.

- Δέν πρέπει νά λέγη τις περί τοϋ όποίου σκέπτεται, άλλά 
νά σκέπτεται περί τοϋ όποίου λέγει-

"Ανθρωπος λάλος καί άβυρόστομος ομοιάζει πρός έπιςο- 
λήν άσφράγιστόν, τήν δποίαν πας τις δύναται νά άναγνώση.

— Ελένης ίπίπληζα. Γυνή τις ταξειδεύουσα διά τοϋ 
σιδηροδρόμου ήνωχλεϊτο μεγάλως έκ τής πολυλάλου γλώσ- 
σης νέου τινδς, δστις συνεταξείδευε μετ' αύτής έντδς τής 
αυτής άμάξης, καθήμενος ακριβώς άπέναντι αύτής, έκ 6έ τοΰ 
έξωτερικοϋ του έφαίνετο δτι ήτο σπουδαστής.

Μή δέλβσα όμως νά τόν προσβάλη, παρακαλοΰσα αύτδν κατ’ 
εύθεΐαν νά παύση τήν πολυλογίαν του, άπεφάσισε νάφθάση 
είς τό αύτδ τέλος διά τίνος έντέχνου αστεϊσμού, καί λοιπόν 
τδν ήρώτησε—

«Γνωρίζετε κύριε ξένας γλώσσας;»
«Μάλιστα, κυρία, διαφόρους»—ήτο ή άπόκρισις.
«Λοιπόν πρέπει νά όμιλήτε καί νά γράφητε τήν Λατινικήν,» 
«’Ελευθέριος.»

«Δύνασθενά μέ κάμετε, λοιπόν, μίαν χάριν;» 
«Ευχαρίστως, κυρία, είμαι είς τάς διαταγάςσας.» 
«Ή χάρις μου εΐναι νά έξακολουθήσητε τοϋ λοιπού τήν ο

μιλίαν σας είς^τήν Λατινικήν »
Ή άστειότης έπέτυχεν, ό δέ λάλος σπουδαστής δέν ήνώ- 

χλησε τοΰ λοιπού τούς συνταξειδ ιώτας του !
«Διά τοΰτο δύο ώτα ίχομεν, στόμα βέ ϊν διά νά άκούω- 

μεν περισσότερα καί νά λέγωμεν όλιγιίιτερα.»
—Ή πριγκίπισσα Βεατρίκη, ή νεωτέρα θυγάτηρ 

τής Βασιλίσσης Βικτωρίας, έδημοσίευσε σύγγραμμά τι, τό όποι
ον έτυχε καλής άποδοχής παρά τφ λαφ, διότι ή πρώτη του 
έκδοσις «πέφερεν είς αύτήν 90,000 φράγκα!

—Όί αρχαιολόγοι μεγάλως συνεκινήθησαν έπΐ τή άνευρέ- 
οει της καθ’ ύπόθεσιν άσπίδος τοΰ Άχιλλέως έν 'Ρώμη ! Ή 
άσπίς αυτή ίίέλει έκτεθή είς τό κοινόν έν τψ Μουσείψ τοΰ 
Καπιτωλίου.

Μωρία 'Ροβοάμ,*

θ^λιι> νά έρ<οτήίία>, ό μικροί άνΛγνώαται, 
άν άνέγνωτε ποτέ

την μεγάλην άφροσύνην τοΰ υίοΰ του Σολομώντος, 
ένψ τοϋ πατρός ή δόξα καί σοφία του πρεπόντως 

διαμένουν θαυμαστοί.

ϊ* Ούτος άναβάς τόν θρόνον βασιλέως ’ξακουστού, 
ώς διάδοχος αύτοϋ, 

εδρε καί σοφούς συμβούλους γέροντας πολυμαθείς, 
τής πατρίδας καί τοϋ θρόνου ύπηρέτας αληθείς 

κι’ άντιλήπτορας αύτοϋ.

3. Ό λαός βεβαρημένος τότε μ’ άφορήτους φόρους
άτελείας φέρει όρους·

καϊ οί σύμβουλοι τψ ειπον νά άκούση τήν φωνήν του· 
άλλ' οί νέοι, μεθ’ ών έζη τήν νεανικήν ζωήν του, 

ειπον ν’ άπειλήση δλους.

4. Ό δέ 'Ροβοάμ άκούσας τήν φωνήν τών κούφων νέων,
παρασίτων άγελαίων, 

κγ’ άπορ^ίψας τών γερόντων τάς χρησίμους νουθεσίας, 
άποπέμπει τόν λαόν του απειλών μέ τυραννίας 

καί μέ βάρη φόρων νέων.

5. Τούτου ένεκα ό θρόνος τοΰ ένδόξου Σολομώντος,
κραταιός κ’ εύτυχής όντως, 

άπό βάθρων έταράχθη καΐ είς δύο διεσπάσθη, 
τοϋ μωρού αύτοϋ μονάρχου είς διαίρεσιν καΐ πάθη 

“Εθνος-μέγα παραδόντος. Λ.

ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποιος έκ τών συγγενών τοΰ Παύλου ένηγκαλίσθη τόν 
Χριστιανισμόν πρό αύτοϋ;

2. Ποιος ήτο δ νεώτατος τών Πατριάρχων;
3. Ιΐοΐος ήτο ό έσχατος ϊλων τών Αποστόλων;
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