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Χυνζρ. fayp. έν Έλλάδι φρ. I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Είς ούΠένχ, πλήν τών τακτικών
φ Ο Υ Β I Α,

Τό ώραΐον τοΰτο άνθος, ίπερ στολίζει τοΰ; κήπους καί τάς 
αίθουσας πλείστων οικογενειών ίν Εύριόπη, είσήχθη έκ τών 
Δυτικών’Ινδιών είς τήν Εύρώπην καΐ έπολλαπλασιάσθη κατά 
τόν έξής περίεργον τρόπον τό τέλος τοΰ παρελθόντος αιώνας.

Κηπουρός τις 'Άγγλος ίν Λονδίνψ ίδείκνυεν ήμέραν τινά 
εις τινα φίλον του τήν μεγάλην ποικιλίαν τών άνθέων, τά ό
ποΐα ίκαλλιέργει.

«Είναι τφ δνιι αξιόλογα άνθη, εΐπεν ό φίλος πρόςαύτόν με. 
τά τινών στιγμών ίπιθεώρησιν τοΰ άν- 
θώνός του, άλλ’ όμως δέν εχεις άνθος, 
δμοιον μέ ίκεΐνο, τό όποιον εΐδον χθες 
είς τήν Οΰάππην· είναι τό ώραιότατον 
τών Οσα ποτέ εΐδον, είς τό σχήμα, τά 
χρώματα, τήν δψΐν κλ.η

Λαβών ά ιριδεϊς πληροφορίας περί τής 
θέσε ως, όπου ίκειτο ή οίκία, είς τήν ό- 
ποίαν ό φίλος του είδε τό σπάνιον ίκεΐνο 
άνθος, ό κ. Λή ίξεκίνησεν αμέσως διά 
τήν Ούα'ππην, φθάσαςβ' έκεΐ κατώρθωσε 
μετά τινας ίρεύνας νά εΰρη τήν οίκίαν.

Είσελθών βέ καΐ χαιρετήσας τήν γυ
ναίκα, ίπλησίασε πρός τό μέρος δπου 
ήτο τό φυτόν μετά τών άνθέων του ί
λών πορφυρωτάτων, καί βέν ίχόρταινε 
νά τό κυττάζη- άφοΰ δέ ίκορίσθη ή όψις στραφείς πρός τήν 
γυναίκα, εΐπε, «Τό φυτόν τοΰτο εΐναι πολΰ ώραΐον καί επι
θυμώ νά τό άγοράσω. u

«Δέν δύναμΛΐ νά σέ τό πωλήσω δι’ 5λον τόν κόσμον,—εΐπεν 
ή γυνή,—διότι ό σύζυγός μου μοΐ τό έφερεν άπό τήν Αμερι
κήν, καϊ ίπειβή άνεχώρησε πάλιν πρός τά έκεΐ, τό κρατώ πρός 
ένθύμησιν.» «Άλλά πρέπει νά μου τό δώσης,» έπρόσθεΟεν δ 
κηπουρός, ίκίαλών ίν ταυτψ ίκ τοϋ θυλακίου του όλον το 
άργύριον, τδ όποιον εϊχε καϊ τό όποιον συνεποσοΰτο είς 21 
σελίνια. «Ιδού, λάβε όλα ταυτα δι' αύτό καΐ πριν έπανίλθη 
ό σύζυγός συ ύπόσχομαι νά σέ φέρω Ιν ώς αύτό πρός ένθύμησιν.»

Φουξία,

Η γυνή, ίδουσα τον πόθον τοΰ άνθρώπου, συγκατετέθη νά 
τοΰ τό δωση· ίκεΐνος δέ λαβών τόν θησαυρόν τούτον έπανήλ- 
θεν είς τό Λονδϊνον, απέκοψεν εύθΰς όλα τά άνθη καϊ τά 
πουμπούκια. ίκοψε μέχρι τοΰ κορμού δλους τούς κλαδίσκους 
του είς 300 τεμάχιά, είς έκαστον τών οποίων άφήκεν ένα 
όφθαλμόν καΐ έφύτευσε τά τεμάχια ταΰτα είς θερμήν άμμον.

Μετ' όλίγον τά τεμάχια ταΰτα ίπιασαν, καί ήρχισαν νά αύ- 
ίάνουν, δταν δέ ήλθεν ή άνοιξις ίκαλύφθησαν ύπό πορφυρών 
άνθέων. Εΐτα λαβών δυο ίξ αύτών έξίθηκεν είς πώλησιν, μό
λις 3’ έξετίθησαν καΐ άμέσως ήγοράσθησαν ύπό δύο κυριών 
άντΐ 21 σελινίων έκαστον.

Ιήν έπομίνην έζέθηκε δύο άλλα, καί 
ταΰτα άμέσως ίπωλήθησαν, τοΰτο δέ έξη · 
κολούθησεν £ως έπωλήθησαν όλα, έκτος 
ένός,τό όποιον κατά τήν ύπόσχεσίν τοΰ ύ 
κηπουρός έστειλε πρός τήν γυναίκα, παρά 
τής όποίας ήγόρασε τό πρώτον άνθος.

Οΰτως ή μία γινέα (21 σελ.) άπέφερεν 
είς διάσημα όλίγων ήμερων 3001 εκτοτε 
δ’ έπολλαπλασιάσθη τό άνθος τοΰτο καΐ 
05τω διεδόθη καθ’ δλην τήν Εύρώπην.

— Ούδέποτε άγόραζε δ,τι βέν χρειά
ζεσαι, διότι εΐναι εύθηνόν, καί πώλει 
πάντοτε παν δ,τι δέν χρειάζεσαι.

— Ποτέ μή κατακλίνεσαι χωρίς ανάγ
κην, και πάντοτε άναπαύου, δταν ίχης χρείαν άναπαύσεως.

— Ποτέ μή απομακρύνεσαι άπό δ,τι άπαιτεΐ άκριδής τιμιό- 
της, πάντοτε 6έ λέγε τήν άλήθειαν χωρίς έπιφύλαξιν.

— Λίή σπαταλφς τόν καιρόν ή τά χρήματά σου, άλλά προσ
παθεί νά καλομεταχειρίζεσαι τόν πρώτον, νά ζής δέ έντός τοϋ 
ε ίσο βήματός σου.

— 01 πτωχοί ποτέ βέν θά λείψουν έκ τής γής- έπομένως 
ίνθυμοΰ δτι καϊ σύ δύνασαί ποτέ νά κατασταθής τοιούτος, καΐ 
μή λησμονής νά βοηθης αύτούς είς τάς άνάγκας των έκ τών 
πόρων, τούς όποιους ή θεία Πρόνοια σοΐ ϊχει χαρίσει.
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ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! ΩΡΑ! ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΤΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
« Έγώ τού; έμέ άγαπώντας άγαπώ· καί οί ζητοΰντές με 

έ νωρϊ; θέλουσι μέ εύρεί. (Παροιμ. ή. 17.)

«Άπό τή; δεκάτη; πρωινής ώρας τή; Πέμπτη; (ί Δε
κεμβρίου) είχε τούς οφθαλμούς προσηλωμένου; είς τόν ούρα- 
νόν, καί είπεν δτι έβλεπε τόν ούρανόν άνεφγμένον καί χρυ- 
<ιοΰν θρόνον στηριζόμενον είς χρυσά; στήλας, άλλά τόν Ίη. 
σοΰν Χριστόν, είπε, δέν βλέπω άπόμη, διότι δέν ήλθεν ή ώρα.

«Όλην τήν ήμέραν διήλθεν όμιλών περί θεοΰ καί περί τής
εί; αύτδν μεγάλης άγάπη; του. , 7JWWTO.

«Τό έσπέρας έκάλεσε τήν μητέρα, τούς άδελφού; καΐ τάς: μ...... ;........ ......... .................... ................. ..
άδελφά; του πλησίον τής κλίνης του καί εΐπε: « Εγω σα; ; έφώναξεν, «ένίκησα, ένίκησα,» καί έζήτησε τήν μικρόν άδελ- 
άγαπώ πολύ καΐ σείς μέ άγαπδτε;· Όλοι μετά δακρύων ά-!φή„ WJ ήτ„ έκοιμάτο· τήν έξυπνησαν, διότι επιμένω; τήν 
πεκρίθησαν «Ναϊ, Μιλτιάδη, σέ άγαπώμεν.» Λοιπόν σας πα- ’ έζήτΕ(, καί οτε ύπήγε πλησίον του τής είπε, «Πολυξένη μου, 
ρακαλώ, δ; ψάλλωμεν ίλοι μαζύ τόν ύμνον «Ό Κύριός μοιί' πόσον σέ άγαπώ ’ 'Ελα νά σέ φιλήσω ! ήξευρε δ' ότι είμαι
χαΐ θεός.»

1.
‘Ο Κύριός μου καί θεό;

Αύτδς μέ δδηγεΐ,
Μέ τρέφει πάντοτε αύτό;, 

Τίθέλω φοβηθή ;
2,

Μέ φέρει ό καλός Πωμήν
Είς τρυφερά; βοσκός,

Καΐ μοΰ ποτίζει τήν ψυχήν 
Είς ζωντανά; πηγάς.

3»
Έάν διέλθω δέ έγώ 

θανάτου τήν σκιάν,
Σ τήν βάόδον σου θά στηριχθώ 

Μ’ άνέκφραστόν χαράν.
4.

Καΐ όταν δέ τό σώμά μου 
Ύπό τήν γήν ταφή, 

θέλ’ ύψωθή τό πνεΰμά μου 
Μέ σέ νά δοξασθή.

«Άφοΰ ί, ύμνος έτελείωσεν ήσπάσθη τήν μητέρα του, τούς 
αδελφούς καϊ τάς άδελφά; του, καΐ κοράσιόν τι ϊπερ μένει 
έν τή οίκογενείφ, καϊ εΐπεν, «Είθε νά ίδητε καΐ σείς μέτούς 
όφθαλμούς σα; τον Κύριον, όπως έγώ τόν βλέπω τώρα, έλθετε 
δέ καΐ πάλιν νά σας φιλήσω, διότι 4 άσπασμός ούτος εΐναι δ 
τελευταίο; έπΐ τής γής.» (Ιλοι κλαίοντε; τόν έπλησίασαν καί 
τοΰ ειπον, «Διατί, Μιλτιάδη, λέγει; τοΰτο ;» Εκείνος χωρίς 
νά ταραχθή καί χωρίς νά δακρύση άπήντησε, «Διότι βλέπω I 
ότι ό Κύριος ήρχισε νά μέ προσκαλή »

«Μετά τινα; στιγμάς σιωπής εϊπε, «Τώρα σιωπήσατε, διότι 
πλησίον μου είναι τις καΐ πιστεύω ότι εΐναι δ ’Ιησού; Χρι-

Σημ. Ό νεανίσκος ό άποτελών τό θέμα τής σελίδας ταύτης 
ήτο 13 έτών καΐ 5 μηνών τήν ήλικίαν, υίό; εύπειθέστατος, 
άδελφός φιλοστοργότατος καί μαθητής τοΰ σχολαρχείου έπι- 
μελέστατος, διαγωγή; δέ άνεπιλήπτου· άπέκτησε δέ τήν εύ- 
σέίειάν του τόσον Ενωρίς διά τή; μελέτη; καΐ άκροάσεως τοΰ 
Ευαγγελίου τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χριστοΰ. 

στός καί περίπατε! έδώ, άλλά καί έγώ περιπατώ, δέν είμαι 
πλέον εί; τήν κλίνην, πηγαίνει 4 Κύριος έμπρό; καί έγώ τόν 
κρατώ όπισθεν καί τόν ακολουθώ.» Ίότε τόν /ρώτησαν οί 
άδελφοί του, «Μήπως φοβείσαι Μιλτιάδη;» «Όχι» άπεκρίθη, 
«άφοΰ δ Κύριος εΐναι πλησίον μου, πώς νά φοδώμαι;» καΐ 
ήρχισε μέ διακεκομμίνην φωνήν νά ψάλλη έκ τοΰ ανωτέρω 
ύμνου τάς λέξεις, «’Στήν βάδδον ίου θά στηριχθώ μ’ ανέκ
φραστο ν χαράν.»

«Έπειτα συνωμίλησαν πα'ντες περί τή; ώραίας πόλε ως τοΰ 
θεού, καί τής αιωνίου εύδαιμονίας, ήτις περιμένει τούς πι
στούς- έν τψ ούρανψ, Ελεγε δέ ότι αύτδς θά άναχωρήση διά 
τήν ώραίαν Εκείνην πόλιν, καϊ παρεκάλεσε τούς αδελφού; του 
νά μή άπομακρυνθώσιν άπό πλησίον του, Εως ο& κοιμηθη 

j όλίγον. Άκρα ήσυχία έπεκράτησεν έν τψ δωματίφ καΐ μόνον ή 
I άναπνοή τοΰ Μιλτιάδου ήκοΰετο.

«Τό μεσονύκτιον ήνοιξε τούς όφθαλμους καΐ πολύ δυνατά

; ί> πρώτος νικητές καί έλαόα τό πρώτον βραβέΐον !»
«Καΐ πάλιν ήσύχασε μέχρι τής 2 1/4 μετά τό μεσονύκτιον 

ίτε μέ φωνήν σιγανήν καΐ έξησθενημίνην προσηυχήθη λίγων, 
«Κύριε θεέ μου, δόί μοι ύύναμιν, διότι άκόμη έχω ανάγκην 
»τή; βοηθείας σου. Έγώ τώρα βλέπω τόν οέρανόν καϊ ;ί- 
»ξεύρω ότι θά έλθω έκεΐ, άλλά σέ παρακαλώ έκεΐ δπου θά 
νπάρης ίμέ, νά έλθουν καί τά άόίλφάκγα μου καί ή μήτηρ 
εμού καί 8λο t οΐ συγγενείς καί φίλοι μας· ταΰτα σέ ζητώ Κύ- 
»ριε διά χάριν τοϋ Ίησοΰ Χριστού· ’Αμήν.» Καί ίιψώσας τήν 
φωνήν του ίπρόσθεσε, «Που, θάνατε, τό κέντρον οου; πού αΐη, ή 
νίκη σου ;·■

«Μετά ταΰτα αύτό; ριέν έμεινε βεβυθισμένος, οί δέ άλλοι 
προσηύχοντο παρά τήν κλίνην του, καί εί; τό τέλος τής προ
σευχής των ήκουσαν αύτΰν λέγοντα, «Αμήν Κύριε,» καΐ ήρ- 
χισε νά όμιλή όχι πλέον πρός τήν μητέρα καΐ τούς αδελφού; 

.του, άλλ’ είς αόρατα πρόσωπα καΐ έλεγε, «Κύριε, οάς παρα
καλώ, ανοίξατε τήν θύραν όγλήγωρα, διότι είς τά πλάγια εΐ
ναι πολύ μεγάλη φωτιά.» «Έλθετε, έλθετε, μή φοβεΐσθε, έγώ 
πηγαίνω έμπρός, τρέξατε καΐ σείς μετ’ έμοΰ,» καϊ μετ’ ίλίγον, 
«Καί τώρα, Κύριε, δέξου τό πνεΰμά μου είς τάς άγκάλας σου.».

«Ότε δέ έλεγε ταΰτα ή ώρα ήτο 5 πρωινή τής Παρασκευή; 
(3 Δεκεμβρίου) καΐ διά τελευταία» φοράν ήνοιξε καΐ πάλιν 

ί τούς ίφθαλμούς του καϊ μή ίδών τόν μεγαλείτερον έκ τών 
άδελφών του, δστις εκείνην τήν στιγμήν εΐχεν έξέλθει τοΰ δω
ματίου, είπε, «Μήτέρ μου, που είναι ό Κωστής ; θέλω νά τοΰ 
ειπω κάτι τι·» άλλά πριν φθάση δ άδελφός του έκλεισε τούς 
όφθαλμού; καΐ έτελείωσε.»

Totoΰτοι, φίλε άναγνώστα, εΐναι οΐ καρποί τή; πρωίμου πί. 
στεως είςτόν Χριστόν καϊ τής ύπακοής είς τό Εύαγγέλιον αΰ- 
τοΰ. Είθε οί τελευταίοι λόγοι τοΰ μικρού Μιλτιάδου νά όδη- 
γήσωσι καΐ σέ είς τόν αύτόν Σωτήρα, δστις μόνος ένισχύει 
τούς δούλους νά ζώσι βίον άγιον έν τψ κόσμψ καΐ θριαμ- 
βεύωσι κατά τού έσχάτου εχθρού τοΰ άνθρώπου, — τοΰ θα
νάτου· ’Αμήν.

Ή «Έφημερΐς τών Παίδων» συμπαθεί μετά τής οίκογενεία; 
τοΰ μικρού Μιλτιάδου, άλλά χαίρει, διότι διά τοΰ θανάτου του 
έπεσφράγισεν δ’,τι πολλάκις έδημοσίευσε διά τών σελίδων της, 
τήν δΰναμιν δηλονότι του Εύαγγελίου έπΐ τήν καρδίαν, τήν ζωήν 
καί τόν θάνατον τοΰ πιστού.

ΠΕΡΙ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ.

Έκ τής Περιηγήσεω; τοΰ Έλληνος Προξένου 
κ. Δ. Μητσάκη τό (879.

(Συνέχεια)

ΤΡΟΦΗ.

Ή άγαπητή τροφή των εΐναι τό έκ μηρών βοδς νω
πόν και άχνίζον κρέας, τοΰ όποιο οί μυς είσέτι σπαράζυν- 
Τοΰτο καλουσι μπρό'/~ο· τρώγουσι 8έ τό οδτως ώμον 
κρέας άνευ άλατος και άρτου έξ αδηφαγίας. Μετά τήν 
βρώβιν δέ αΰτοΰ έψήνουσιν έπί τής άνθρακιάς καΐ έσθί- 
ουσιν ώς έπιοόρπιον τάς πλευράς καί τά παχύτερα μέρη 
τοΰ άτυχους ζώου. Δέκα ΑίΘιοπες έντός δυο ώρών τδ 
πολδ δΰνανται νά χαταβροχθίσωσιν δλόχληρον αγελά
δα ζυγίζουσαν 150^-180 δκάδας, καί κατόπιν έκαστος 
2—3 άρτους, έχχαη&α, χάριν διαίκεδάσεως! Ταΰτα δέ 
άναφέρω αυτόπτης μάρτυς γενόμένος καί πολλάκις 
άναγχασθεις διά τής μάστιγος νά κωλόσω τους ύπηρέ- 
τας μου Ενα μή φάγωσι τδ μπρόντο πριν ή έντελώς 
παύση νά ζή καί νά σπαράζη τδ άτυχες ζώον, διότι 
ένφ ό εις κόπτει τδν λαιμόν, δ έτεροί έκδαίρει τδν μη
ρόν άφαιρών τδ χιπ/ιόντα διά τδν κύριον· έγώ έξ όλων 
τών Ευρωπαίων δέν κατόρθωσα νά φάγω ώμδν κρέας, 
άλλ’ ό καλοί χαί αγαθός Γεννάδιος κρυφά έμοΰ έτρωγε 

μ-πρόντρ !

Τά πρόοειον κρέας μαγειρεόουσι^ ή έψήνουσιν άί 
ήμεΐί τδ ψητόν τοΰ δδελοΰ, καλοΰσι δέ τοΰτο τέπ^β· τδ 
τέπψ εΐναι νοςιμώτατον, καίπερ προ ετοιμάζομε νον άνευ 
οδελου, άλλά κρατούντο; τοΰ υπηρέτου έν τη χειρι 
του άνω της πυράς μηρόν καί περιστρέφοντας αύτδν 
μέχρις ου έψηθή!

’Αγαπητός των άρτος είναι δ έκ "έρ, τδν όποιον 
παρασκεύαζαυσι τήν ώραν τοΰ γεύματος· εΐναι δέ 
όδαρήί χαί όξινώτατος, διότι έκθετου σι τήν ζύμην 
είί τδν ήλιον, Ενα δ ξινή ση πολδ χαι γείνη ή ζυμωσις 
ίσχυρά· έγώ δέν ήδυνήθην νά τδν φάγω ώί δξινδν, 
άλλ’ οί Αίθίοπες εύρισκουσιν αύτδν γευστικώτερον 
οσον δ ξινότερος εΐναι. Τδν σίτινον άρτον τρώγουσ( 
κατ’ άνάγκην, δταν στερούνται τέφ ή άντΐ δπωριχου. 
Τδ μίγμα, έξ ου χατασχευάζουσι τδν άρτον, είναι λίαν 
δδαρές καί τδ έψήνουσιν είς σιδηρά τινα άγγεΐα στρογ
γυλά διαμέτρου 30—40 έχατοστών τοΰ μέτρου, ή έν 
στρογγυλοις στερεωτάτοις δίσχοις έκ πηλοΰ. Έπ’ αύ
τών δέ πεπυρακτωμένων ύντων χόνουσι τήν δδατώΒη 
ζύμην, καί άμα έψηθή ύλίγον άναστρέφουσιν αύτήν 
δπως ψηθή χαί έχ τοϋ ετέρου μέρους. Εΐναι δέ ό άρ. 
τος οδτος τόσον μαλακός, ώστε δόναται τις νά τδν τυ- 
λίξη εΐς πολλάς πτυχάς. Τοδς άρτους άνά 10—12 ί)έ- 
τουσιν έντδς κανίστρου, έπ’ αύτών δέ τά φαγητά- ώστε
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6 άρτος χρησιμεύει άντΐ ύθόνης, πινακίου καί παροψι- 
δος. Τδν σιτινον άρτον χατασκευάζουσιν ώς χαι ήμεΐς, 
άλλ’ δχι χαι τής αύτής ποιότητος. Μόνον παρά τιρ 
αύτοχράτορι καΐ τή ωραία πριγκιπισση ’Αμελέσφ σι»· 
ζόγφ τοΰ στρατάρχου Άλουλα έφαγον λευκότατον άρ
τον. Μοί διηγήθησαν δτι έν τή έπαρχίφ Ίνδέρτφ, δθεν 
κατάγεται δ αύτοκράτωρ, δλοι οί κάτοικοι τρώγουσι 
καλόν σιτινον άρτον. ’Επίσης δ αύτοκράτωρ ουδέποτε 
έσθι'ει μπρόντο, άλλά πάντοτε τέπψ. Πάντες σχεδόν οί 
Αίθιδπες πάσχουσιν έκ ταινίας, διότι έσθίουσι τδ κρέας 

| ώμον· διά τοΰτο δέ άνά δόο μήνας είσιν ύποχρεωμε- 

νοι νά πίνωσι δόσιν τινά Κούσσ«, καί πολλάκις συμβαιή 
νει μίαν ήμέραν νά μενη τις άνευ ύπηρέτου, διότι έλα. 
6εν ουτος τήν πρωίαν τδ Κοΰσσο. Τρώγουσιν εύκολώ- 
τερον ή ήμεΐς τδν ζωμόν καί άπλήστως τδ Βρέόερ (εί
δος έρυθράς πιπεριάς) χατεσκευασμένον ώς καρύκευμα.

ί’ Ακολουθεί.)

ΤΗι ΦΙΛΗ» «ΕΦΗΜΕΡίΔΙ ΙΏΝ ΠΑΙΔΩΝ.»
—■—*

Καλώς μδς ήλθς τό νέον έτος, 
Μ’ δλατάπάγη χαΐτόνβορρί- 

Τό χαιρετώμεν ήμεϊ; κ’ έφέτος 
Πόλιν [χ έλπίδα καί μέ χαρό.

Γ;άτά; εδχά; τη; εύχαριστοΰμςν 
Έφημςρίόα μας τήν καλήν, 

Νά τή ίκφράσωμςν τολμώμιν 
Κόχήν έγκάρόων καΐ άπλήν.

Λοιπόν εδχόμεθ’ ευημερίαν
’Σ αύτήν, κ’ εύδαίμονα βίον μακρόν, 

Άκραν υγείαν κ’ «ύβαιμονίαν
Εί; τον συντάκτην τη; τόν καλόν.

Κ. J.
Σ. Ν. Διού3η.

Ούραγχοτάγκος.

■— Τδ γένος τών πιθήκων περιλαμβάνει όπέρ τά 100 
είδη, άπδ τοΰ Ούραγκοτάγκου καί Κιμπανζή, άτινα 
προσεγγίζουσι μάλλον είς τδν άνθρωπον κατά τήν μορ
φήν, μέχρι τοΰ χοιροειδους, του έχοντος μορφήν δ μαίαν 
μέ τήν του χοίρου. "Απαντα δμως έχουσι κοινόν τδ 
χαρακτηριστικόν τοΰτο, δτι δΰνανται νά διδαχθώσιν δπδ 
τοΰ ανθρώπου νά μιμώνται καί νά πράττωσι διάφορα 
πράγματα μηχανικώς χωρίς νά έχουν συνείδησιν 

τούτων,
'Ο Ουραγκοτάγκος δ μάλλον πρδς τδν άνθρωπον, 

ώς εΐπομεν, δμοιάζων εΐναι αύτόχθων τοΰ Βορνέου,
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της ’Ιάβας χαΐ τής Σουμάτρας, ενεχεν τής κατασκευής 
τοΰ σώματος αύτοΰ καϊ ίδίως τών ποδών, οϊτινες όμοιά- 
ζουσι μέ χειρας, ούτε μέ τά τέσσάρα νά περιπατή, ούτε 
νά δρθοβατή εύχόλως δύζαται· άν καϊ έν ανάγκη πράτ- 
τη άμφότερα, μεταχειριζόμενος ράβδον τινά, όταν δρ· 
θοβατή, ώς βακτηρίαν. Τούτου ένεκα τήν διατριβήν αύ- 
τοΰ έχει είς δάση, ένδιαιτώμενος έπί τών δένδρων καϊ 
μεταβαώων άπδ κλάδου εϊς κλάδον μέ θαυμαστήν 
ταχύτητα καί δεξιότητα. Είναι ζώον δπωροφάγσν, άλ- 

νά} έπισχέπτηται καϊ νά τρώγη β,τι άρέσκεται, άλλά 
και εϊς τάς οικίας νά εισέρχεται καϊ ν’ άρπάζη =xs?. 
θεν δ,τι ευρίσκει, χωρίς νά τολμά τις νά τδν κακοποί
ηση ή χάν νά τδν έμποδίση.

Ό Ουραγκοτάγκος έίημεροΰται δυσκόλως, όσοι δέ 
μετεφέρθησαν είς τήν Ευρώπην ήσθένησαν χαΐ μετ’ οΐτ 
πολύ άπέθανον τδ μέν έκ τοΰ κλίματος καί της τροφής, 
τδ δέ έκ δυσθυμίας μή ύποφέροντες ώς φαίνεται τήν 

I αιχμαλωσίαν.

Ό Οδραγνοτάγχος,
λά οσάκις τφ δοθή εύ καίρια δέν άπαίιοΐ καϊ τδ κρέας 
ίδίως τών πτηνών, τά δποΐα συλλαμβάνει τήν νύκτα.

Ζή δέ ό ούραγχοτάγκος άγεληδδν, Υπερασπιζόμενος 
έαυτδν κατά τών θηρίων και κατ’ αύτοΰ τοο άνθρώ- 
που μέ μεγάλην γενναιότητα μεταχειριζόμενος έκτδς 
τών ύδόντων καϊ ράβδους, Έξερχόμενος δέ τών δασών 
κατά κοπάδια προξενεί μεγάλας καταστροφάς είς τούς 
καλλιεργημένους άγροός.

Είς μέρη τινά τών ’Ινδιών θεωρείται ιερός, έχων 
τδ δικαίωμα όχι μόνον τους άγρους καϊ το’υς κήπους

Περί τών πιθήκων ύπαρχου σι πλεΐστα οία ανέκδοτα, 
|πολλά τών όποιων έδημοσιεύθησαν είς τά παρελθόντα 
έτη τής Έφημ, τών Παίδων, είς τά όποια παραπέμ- 

πεται ό αναγνώστης.

— Έχε πάντοτε τδν Κύριον ένώπιόν σου καϊ μή 
φοβοδ αί οί άνθρωποι δύνανται νά πράξωσι κατά σοΰ.

—'Η αγάπη οδδέποτε εκπίπτει, άλλά ζητεί πάν

τοτε κοινωνίαν καί ένωσιν.
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’Εμπιστοσύνης πρότυπον ίνώπιόν σας κεΐται· 
Ό άγαβός εύόοκιμεΐ, ό πονηρός μισείται,

Τών λαγωίον δειλότερον ουδόν υπάρχει ζώον, 
Άλλ’ Κε πώς έκύκλωσαν τόν παΐδα τόν άθώον!

Φίλει τά ζώα, τέκνον μου, ποΰ έπλασεν ί Πλάστης, 
Κι’ άν ήσαι τίκνον αγαθόν, γενοϋ αύτών προστάτης.'

Είς 5, τι ίδωκεν Αυτός πνοήν « καί αισθήσεις, 
Μή βλάψης τοϋτο πώποτε καϊ μή κακοποίησης.

Άλλά άγάπα πρό παντός θερμώς τδν ίμοιόν σου 
Έί ίλης τής χαρβίας σου καϊ τής Βυνάμεώς σου.

Ό μιχρίς Κωστής καί τά κουνέλχα του.
Μήτηρ καϊ τέκνα είς αΰτοϋ προσήλθον τήν άγκάλην, 

ΕίΒότα πώς περίβαλψιν θά εΰρωσι μεγάλην,
Ό 64, θωπ εύρας άπαντα, τον δείπνον τούς μοιράζει 

Κ’ ένώπιόν του τρώγουσι, κχ’ αύτδς διασκεδάζει.

Ποία είχών φιλότητος καί συνευοαιμονίας!
Άλλ’ δν ό παΐς ήν μοχθηρός καϊ ίμπλειος κακίας, 

Πόσον θά ήτο άτυχός τών λαγωών τδ σμήνος
Καί πόσον μόνος κ’ έρημος θά Ιμενεν έκεϊνος!

Ό άγαπών είλικρινώς άνταγαπάτ’ επίσης
Καϊ μόνον λίαν μ.οχθηρά τόν άποφεύγει φύβις, 

01 αγαθοί ίπιζητοϋν τήν συναναστροφήν του,
Καί αγαπών τούς φίλους του ευφραίνει τήν ώυχήν του.Ν. Κ, Σ.

— Εΐναι μέγα πραγμα νά ίχη τις τήν ένθύμησιν παλών 
τφαγμάτιον πά ντο re, άλλ’ είναι φρόνιμον ποτό νά ΐίβη 
τόπον είς μάταιον συλλογισμόν.

ί
I
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ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΝ ΔΙΚΑ Σ'1 HPIiiN 

KAI THS ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΝ.

(Συνέχεια· (δε προηγούμενοι άριθμόν.)

Τό ίν 'Αδχϊ δικαστήριον συνεκροτειτο έκ τριών δι

καστών, τοΰ προέδρου Μίνωος καΐ δύο άλλων συμ- 
παρέδρων του, τοΰ Αιακού χαί τοϋ 'Ραδαμάνθυος, είς 
τους οποίους έδόθη τδ δψηλδν τοΰτο άξίωμα όπδ τοΰ 
Πλουτιονος διά τάς οποίας έδειξαν etc τήν έπίγειον ζωήν 
των άρετάς.

0 πρόεδρος, δταν έδικαζεν. έκράτει σκήπτρον καί 
περιεστοιχέϊτο όπό τών Έριννύων, τών Ποινών και τών 
Αλαστόρων,οίτινες έν τώ δικαστήρίω έκείνω έξετέ- 

λουν χρέη κλητήρων καί χωροφυλάκων. Τδ δικαστή- 
ριον τοΰτο έδίκαζε τάς ψυχάς τών θνησκόντων άν· 
θρώπων.

’ Εκτός τών τριών τούτων δικαστών, μέρος το5 δι
καστηρίου απετέλει καί ό 'Ερμής, δστις έξετέλει τήν 
διπλήν έργασίαν τοΰ γραμματέως καί τοΰ κλητήρας, 
οδηγών τάς ψυχάς τών Ονησκόντων άπδ τής γης είς 
τδν "Αδην, παραδιδων τδν κατάλογον τών δνομάτων 
αύτών είς τδν Αίακδν, καί κοίνοποιών τάς κλήσεις 
τών μελλόντων νά παραςαθώσιν ένώπιον τών δικαστών.

"Ολαι αί είς τδν "Αδην καταβαίνουσαι ψυχαί έθεω- 
ροΰντο όπόάικοι, δηλαδή έπρεπε νά οιέλθωσι διά τοΰ 
δικαστηρίου έκείνου, έξαιρουμένων τών 'Ηρώων, οίτι- 
νες έπορεύοντο κατ’ βύθεΐαν είς τά ’ /Λιόσια.

Κατά τινας. έπειδή δέν όπήρχον δικηγόροι είς τδν 
"Αδην, αί ψυχαί ϋπερήσπιζον αύταί έαυτάς, κατ’ άλ
λους εμενον σιωπηλαί καθ’ δλην τήν διαδικασίαν, άνα- 
μένουσαι τήν εκδοσιν καί έκφώνησιν τής άποφάσεως, 
έναντίον τής οποίας ούτε έφεσις, ούτε άναίρεσις ήτο 
δυνατή — ήτο άνε'κκέητας — δριάπκή!

Δέν ήτο δέ άνάγκη μαρτύρων, διότι αύτοί οί ίδιοι 
υπόδικοι ώμολόγουν τδ έγκλημά των, ή δ’ άπόφασις 
έθεωρεΐτο τόσον δίκαια, ώστε ούδεμία άντίρρησις ήγεί- 
ρετο κατ’ αύτης, ούδ’ άπδ αύτους τους καταδικαζό
μενους είς τδν Τάρταρον.

Πάντες] οί [δικαζόμενοι’ ήσαν άπηλλαγμένοι πάσης 
πληρωμής χαρτοσήμου, δικαστικών εξόδων καί άντι- 
γραφικών, έπειδή κατήρχοντο είς τδν "Αδην άνευ οβο
λού, άφου τδν ύβολόν, τδν όποιον οί συγγενείς έθετον 
είς τδ στόμα των πρδ τής ταφής των, έδιδον είς τδν 
Χάρωνα.

’Επειδή δέ έκ τής διαδικασίας και τής έκδόσεως 
τής άποφάσεως τοΰ δικαστηρίου τούτου έξήρτητο ή 
τοποθέτησις τής ψυχής, καΐ έπειδή αί ψυχαί τών μή 
Ινταφιαζομένων έπί τή; γης δέν ήδύναντο νά παραστα- 
θώσιν ενώπιον αύτοΰ, άλλ’ έπρεπε νά περιπλανώνται

100 έτη πρδ τής Άχερουσίας λίμνης, πρώτιστον χρέος 
τών συγγενών καί φίλων τών θανόντων ή φονευθέντων 
έν ταΐς μάχαις ήτο νά θάψω σι τοδς νεκρούς των, οί δέ 
αμελούν τες τδ καθήκον τοΰτο έτιμωροΰντο μέ θάνατον.

(’Ακολουθεί.)

0 ΝΕΚΡΟΣ ΚΟΡΑΞ.
(Διήγημα άληθίΐ )

Πτωχός τις άλλά γνωστός διά τήν ευσέβειαν του 
ύφαντής εζη ποτέ είς τήν Γερμανικήν κωμόπολιν Ουπ- 
περθαλ. Ό άνθρωπος ουτος συνείθιζε πάντοτε νά λέγη 
καί δταν άκόμη έφαίνετο πασα έλπίς άπολεσθεΐσα, «ό 
Κύριος βοηθός.))

Μία τοιαύτη περίστασις παρουσιάσθη όταν τδ υφαν- 
τήριον, είς τδ όποιον είργάζετο, ήναγκάσθη ένεκα έλ- 
λείψεως παραγγελιών νά παύση τάς έργασίας του, αύ- 
τδς δ’ εύρέθη αίφνης άνευ έργασίας καί έπομένως άνευ 
πόρου ζωής.

Είς πόλεις, οπού ΰπάρχουσιν έργοστάσια, οί έργάται 
οδδένα άλλον πόρον ζωής έχουσιν είμή τά ήμερομί- 
σθια αυτών, δταν δέ ήναι οίκογενειάρχαι, μιας ήμέ
ρας άπεργία στερεί αύτοδς καί αύτοΰ τοΰ έπιουσίου 
άρτου.

Τοΰτ αύτδ συνέβη είς τδν πτωχόν έκεΐνον ύφαντήν, 
δυο ήμέρας μετά τήν παυσιν τής έργασίας αύτδς καί 
ή οικογένεια του ευρεθησαν άνευ άρτου, άνευ κάρβου
νων καί άνευ τής έλαχίστης έλπίδος νά προμηθευθώσι 
παρά τίνος. Καί ή μέν γυνή έγερθεΐσα τής κλίνης ήρ- 
χισε νά σαρώνη τδ μικρόν των οίκημα παραπονθυμέ
νη κατά τής σκληράς τύχης των, ένω ό σύζυγος αυ
τής πρδς παρηγοριάν της έλεγεν, «Ό Κύριος βοηθός. ·>

Ένφ δέ ταϋτα συνέβαινον έν τη καλύβη του πτω
χού έκείνου, μάγκας τις, άγναντεύσας άπδ τοΰ μικρού 
παραθύρου, έρριψεν έντδς ένα νεκρόν κόρακα, ειπών, 
«Ίδου, άγιε ’Ονούφριβ,φαγητδν διά τήν άγιότητά σου!» 

: 0 ύφαντής λαβών τδν νεκρόν κόρακα καί χαϊδεύ- 
σας αύτδν είπε, «πτωχόν πτηνόν! πρέπει ν’ άπεθανεν 
άπό πείναν!» "Οταν βμως έψηλάφησε τήν γούλην του. 
διά νά ϊδη, #ν πραγματικώς ήτο κενή, ήσθάνθη κάτι 
τι σκληρόν έντδς αυτής, θέλων δέ νά ίδη τί ήτο έκεί- 
νο, τδ όποιον έπεφερε τόν θάνατον είς τδ πτηνδν, ήρ- 
χισενά τδ έξετάζη. Όποιος δέ ύπήρξεν ό θαυμασμός 
του, βταν άνοίξας αύτήν διά τού μαχαιριού του εύρεν 
έν περιδέραιον χρυσοΰν έντδς αύτής! Έ γυνή τυ έθεώ- 
ρει αύτήν μέ εκστασιν, αυτός δέ έξεφώνησεν, «Ό 
Κύριος βοηθός!» λαβών δέ τδ περιδέραιου έφερεν αύ
τδ είς τδν χρυσοχόον, καί ένεχυρίασεν αύτδ διά δύο 
τάλληρα, όπως δί αύτών άπαντήση τάς παρούσας 
άνάγκας του.
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Ό χρυσοχόος καθαρίσας αύτδ έπληροφυρησε μετ*  της «Έφημερίδος τών Παίδων," εΐναι τά κυριώτερα 

δλίγον τδν ύφαντήν, δτι έγνώριζε τήν κυρίαν εΐς τήν καΐ μεγαλείτερα.
οποίαν ανήκε. «Λοιπόν, έξεφώνησεν έκεΐνος, παραχα- Έκ τών κατοικίδιων ό ίππος, ό βους, τδ πρόβατον
λώ νά μοΐ ε’πης τδ όνομά της, διά νά τδ έπιστρέψω εΐσήχθησαν ύπδ τών Εύρωπαίων, ΐδίως τά τελευταία 
εΐς αύτήν.ϊ· Μαθώνδ’αύτδ έσπευσε πρδς τήν οίκίαν τοϋ παρέχοντα μέγα εισόδημα εΐς τούς ίδιοκτήτας αύτών.
έργοστασιάρχου, διότι εΐς τήν σύζυγον αύτοΰ ανήκε τδ Οί ιθαγενείς άνήκουσιν εΐς τήν φυλήν έκείνην τών 
περιδέραιον εκείνο, χαΐ με τήν συνήθη του ίλαρότητα Νιγριτών, τήν χαλουμένην Παπουάν, χατέχουσι δέ τήν
παρέΒωκεν αύτδ εΐς τήν χειρά της. Έλθών τήν στιγμήν χατωτάτην βαθμίδα είς τήν κλίμακα τής ανθρώπινης 
έκείνην και ο συζυγος αύτης χαΐ μαθών τδ γενόμενον, διανοητικότητος· ζώσιν ίτι χαΐ νϋν εΐς άγρίαν καΐ ρυ- 
έστράφη πρδς τον πτωχόν έργάτην του καΐ μέ συγκε- παράν κατάστασιν, περιπλανώμενοι άπδ τόπου εΐς τό- 
κινημένην φωνήν εΐπε, «Τφ όντι δ θεός βοηθει,® πτωχέ πον, χαΐ χρησιμεύοντας συνήθως ώς βοσκοί τών κτη- 
μου Γεώργιε· έγώ έντρέπομαι έγκαταλείψας άβοήθη-.νών χαΐ τών προβάτων τών λευκών άποίχων/0 άριθμδς 
τον τόσον πιστόν και 
ευσεβή έργάτην, καΐ 
τώρα όχι μόνον θά 
λαδής καλήν αμοιβήν 
διά τήν ευρεσιν τοίϊ 
περιδέραιου, άλλά καί 
ποτέ πλέον δέν σε ά- 
φίνω χωρίς έργασίαν 
καΐ άν ένδς μόνου έρ
γα του έχω χρείαν.

Οΰτως ο θρέψας 
τδν Ήλίαν τδν Προ 
φήτην διά ζώντων κο
ράκων είναι ίκανΰς 
νά προμηθέας τά 
πρδς τά ζήν άναγ- 
καΐα εΐς τούς δού
λους καί διά νεκρών 
κοράκων !

Αύστραλιανός άρή(ηγ<5ί.

αύτών είναι μικρός, 
έλαττοΰται δέ\αθ’ έ. 
κάστην,ώςε έντδς 6λί· 
γ« θά έχλει'ψωσιν άπδ 
του προσώπ» τής γης. 
2 Είναι θαυμαστή ή 
ανυψωτική καΐ έςευ- 
γενίζουσα δυναμις του 
Ευαγγελίου είς τούς 
άποκτηνωθέντας τού
τους άπογονους τοϋ 
Άδάμ· εύθύς άφοΰ 
έννοήση χαΐπιστεόση 
τις αύτδ, ό νους του 
φωτίζεται, άρχεται νά 
σκέπτεται ώς λογικδς 
άνθρωπο; καΐ νά ζητή 
νά ζή καθώς οί Ευ
ρωπαίοι. Τοΰτο εΐναι 
μία τών ισχυρών άπο- 
δείξεων τής θείας κα
ταγωγής αύτοΰ.

Λύβτραλεανίνφ αρχηγός.

‘H Αύστραλία είναι νήσος μεγάλη — ή μεγίστη τής 
έπί γης, οδσα σχεδόν ίση μέ τήν Ευρώπην, έχει δέ έμ· 
βαοδν 3,00 0,000 τετρ. μιλιών· τδ εσωτερικόν της χώ
ρας δέν έξηρευνήθη, τά όρη της δέν είναι έκ τών δ- 

; ψηλότερων, ούδέ οί ποταμοί της έκ τών μεγίστων έπί 
| τήί ϊΐώ ^'ίΛ δδ μέρος αύτών φαίνεται αποτελούμε- 
ί νον έξ αμμωδών πεδιάδων χαΐ λόφων. Τά δάση της οχι 
[ πολύ έκτεταμένα, οάδέ τά δένδρα της έκ τών μεγάλων, 

κυριώτερα δέ εΐναι τά πτεριδοειδή.

Άγρια ζώα δέν εΐναι πολλά· τά μαρσιποφόρα, ώς λ. 
ι χ. ή Καγχαρού, περιγραφήν τής δποίας ευρίσκει δ άνα- 
; γνώστης εΐς τδ φόλλον τοΰ μηνδς Μαρτίου τοϋ 1868

— άί πανηγΰρείζ το5 1883. Παραδόίως πως αί 
πρώται δυο άγγελίαι πανηγόρεων μελλουσών νά λά- 
βωσι χώραν κατά τδ παρόν έτος έρχονται άπδ δυο ση- 
;μεΐα τοϋ κόσμου πολύ άπέχοντα άπ’ άλλήλων. *Ητοΰ  
Βασιλείου τών Κάτω Χωρών, ήτις μέλλει νά λάβγ] 
χώραν έν Άμστελοδάμφ άπδ του προσεχούς Μαΐου 
—’Οκτωβρίου, θέλει εΐσθαι Διεθνής Έκθεσις ή Παγ
κόσμια Πανήγυρις, πολλαι δέ αί μέχρι τουδε πρδς αΐ> 
τήν καταβληθείσαι προετοιμασίαν 'Η δεύτερα διακήρυ- 
ξις άγγέλλει Γεωργικήν Έκθεσιν έν Μαδράς τής Βρετ- 
τανιχής ’Ινδίας, ήτις μέλλει νά λάθη χώραν τή 3η) 
Φεβρουάριου έ. έ. Ή πανήγυρις αυτή θέλει διαρκέσει 
μίαν περίπου έβδομάδα.



u<w ΕΦΗΜΕΡΙΣ T2N ΠΑΙΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ! 1889
βήθην τοσοΰτον είς τήν ζωήν μου ί» — «Ίσα, ίσα αύτδ ήθελο 
νά μάθω καί έγώ !*  εΐπεν δ νέος. Ούτως Εχει όταν τις με
ταχειρίζεται λέξεις αγνώστους παρά τιρ λαψ.

— Διδάσκαλός τις θέλων νά βώση νά έννοήση μαθηματικόν 
τι πρόβλημα εις τινα μαθητήν όλίγον αμβλύνουν τφ εΐπεν: 
«Αίκουλούραι δέν έχουν πάντοτε πέντε λεπτά;» «Όχι, κό- 
ριε καθηγητά,» άπεκρίθη ό μαθητής, «πολλάκις ό κουλουράς 
τάς πωλεϊ τρεις άντΐ δέκα λεπτών, δταν ήναι χθεσιναί!»

— ’Επιθυμείτε νά μάθητε τί εΐναι καλόν παιδίον; Είναι τδ 
ρόδαν τής μητρός του. Εϊδε ιέ ποτέ ώραΐον βόβον ; είναι ώραιό- 
τατον. Άλλά τό ώραώτατον βόδον δέν εΐναι ούτε κατά τδ 
ήμισυ ώραΐον ένδς μικρού καλού παιδίου, τό άποΐον άγαπί τήν 
μητέρα του καί τήν κάμνει εύτυχή. Τί δέ εΐναι Εν κακόν παι
δίον ; Είναι ή άκανθα είς τήν πλευράν της μητρός του ! Τώρα, 
τέκνα μου, ποιον εΥρίσκετε καλλίτερον, τδ βόδον ή τήν άκαν- 
θαν; Λέγετε τό βόδον. Προσπαθείτε λοιπδν νά γείνετε τά βόδα 
τών μητέρων σας.

— Κατά τά τελευταία 12 Ετη ό πληθυσμός τής 'Ρωσσίας 
κατά πολύ ηύξήθη. Ή δλική αΰτη αύξησις Υπολογίζεται είς 
14,500,000 ψυχών.

— Έπϊ τοϋ παρόντος ή δλική παραγωγή τοΰ βάμβακος ν.αίϊ 
ολον τον κόσμον άνέρχεται είς 3,825,000,000 λιτρών.

— Ιο στατιστικόν τμήμα τοΰ Υπουργείου τής Γεωργίας 
έν Βασιγκτώνι Υπολογίζει τά εισοδήματα τών'Ηνωμένων Πο. 
λιτειών τοΰ Ετους 1882 ώς έξης Αραβοσίτου. 1,635.000,000 
κοιλά*  σίτου, 410,000,000 κοιλά- κριθής, 470,000,000 κοίλα 
καϊ τών άλλων σιτηρών 77,000,000 κοιλά.

— Έν 'Ρωσσίφ κατά τά τελευταία Ετη ή άποξήρανσις τών 
έλωδών μερών κατέστησε χρήσιμα πρός καλλιέργειαν 1,700, 
000 στρέμματα.

— 'Η έν ’Αγγλία Εμπορική πόλις Μάντσεστερ μέλλει νά 
γείνη παράλιος διά τής τομής διώρυγας θαλασσίου δβατος, ένω- 
σούσης αύτήν μετά τοΰ Λίβερπουλ.

— Ή κοινή έν χρήσει σόβα εΐναι άριστον άντίδοτον ιαμα
τικόν είς μέρος τοΰ σώματος κεκαυμένον ή διά ζέοντος ΰδα- 
τος βεβλαμμένον. Έφάπλωσον ξηράν σόδαν έπϊ του πάσχοντος 
μέρους καί ταχέως ό πόνος θέλει άνακουφισθή.

— Δόναταίτις νά άπαλλαχθή τώνμυών (ποντικών) διά τής 
έπαλείψεως τοΰ υπογείου του διά άσβέστου βιαλελυμένου έν 
τφ ΰβατι. Τδ μέσον τοΰτο εΐναι βεβαιότατον.

— Χάρτινος ναός. Ναός τις έν Βαυαρίφ δυνάμενος νά 
χωρή 1000 άτομα, Εσχάτως άνεγερΟεϊς, κατεοκευάσθη σχεδόν 
όλοτελώς έκ χάρτου, ουτινος ή δαπάνη εΐναι ίκανώς μικρά. 
Δόναται δέ νά κατασκευαστή είς μίμησιν τοΰ ώραιοτάτου μαρ
μάρου, καθότι Επιδέχεται περισσότερον γοάλισμα ή ή λίθινη 
πλάξ.

— Σπουδαία συλλογή χειρουργικών Εργαλείων πρό τίνος 
άνεσκάφη έν Πομπηία καΐ μετηνέχθη είς τδ έν Νεαπόλει 
Μουσεΐον. Ώς φαίνεται ή συλλογή α3τη άνήκεν είς ένα Επι
στήμονα ή κατάστημα καϊ είναι έπίσης πλήρης δσον οίαίή- 
ποτε σημερινή συλλογή έν χρήσει παρά τοΐς μετερχομένοις 
τήν χειρουργικήν Επιστήμην.ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Πότε τό ΰδωρ καϊ τό πΰρ έφείσθη τοΰ λαοΰ τοΰ θεοΰ 
καί κατέστρεψε τούς έχθρούς αύτοΰ;2. Ποιος προφήτης έζήτησε νά άκούση μουσικήν πρΐν ή 
προφέρη τήν προφητείαν του;

3. Τίς νέος άναζητών όνους, εόρήκε στέμμα;

τιΟΓκτ-Δ.^.
■Φ —

_  Φαιορότηςχαϊ κίνησις μακρύνουν τήν ζωήν.
— Ποτέ βέν εΐμεθα τόσον εύχαριστημένοι μέ τόν κόσμον ό

σον όταν ήμεθα εύχαριστημόνοι μέ τόν έαυτόν μας.
— ‘Η άνακάλυψις τής άληθείας καί ή πράξι, τοΰ καλού 

εΐναι τά πλέον ένδιαφέροντα αντικείμενα τής φιλοσοφίας.
— Μή πληγώνετε τά αισθήματα τίνος άνεο ανάγκης, Υπάρ

χουν πολλοί άκανθοι είς τήν όδόν τοϋ βίου, μή προσθέτετε 
σείς άλλας είς αύτήν.

— ί)ί όνομαζόμενοι καλοί τρόποι δέν εΐναι τίποτε έάν δέν 
βασίζωνται έπί τής χρηστότητας.

— Παλαίά Συριακή παροιμία λέγει, Ποτέ μή σύμφωνης 
μετά τοΰ γείτονός σου, δταν κατηγορεί τόν ίππον του, τδν κά
να του. ή τήν γυναικά του, έκτος έάν θέλης νά τον κόμης θα
νάσιμο ν έχθρόν.

—■ Μη συγχέετε ποτέ τήν πρωτοβουλίαν μετά τής κενο
δοξίας.

— Χρειάζεται πλειότερον θάρρος παρ’ ίσον φαντάζεται ό
πως περιφρόνηση τιςείς μίαν δικαίαν Υπόθεσιν τό,τίθάεΐ- 
πωσιν αί άλλοι.

— Μή καταφέρης τόν πέλεκυν κατά τοΰ δένδρου, τδ όποιον 
σέ προεφύλαξεν άπό τήν θύελλαν.

— Είς πάσαν κρισολογίαν έκαστος διάδικος έχει χρείαν 
τριών σάκκων, ένα αργυρίου, ένα χαρτοσήμων καϊ ΐνα Υπο
μονής !

— Άγγλος τις μηχανικός προσπαθών νά έξηγήση τί ’εϊνα^δ 
ήλεκτρικδς τηλέγραφοςείς Πέρσην τινά διοικητήν μή έννοο&ν- 
τα, έπϊτέλους τφ είπε, « Τπόθες κύνα τόσον μέγαν, ώστε ή 
ριέν ούρά του νά ήναι έδώ είςτό Τεχεράν, ή δέ κεφαλή του είς 
τό Λονδΐνον. Έάν σφίγξης τήν ουράν του ένταυθα, θά γαυγίση 
έκεΐ!» αΏ, άπεκρίθη ό Πέρσης, τώρα τό καταλαμβάνω!»

— Συναντήσας τίς ποτέ φίλον του ήρώτησε,
— α Ποϋ ήσο;»
— aΕίς τόν βάπτην μου, Είδα καί έπαθα νά τόν κάμω νά 

δεχθή βλίγα χρήματα.»
— «Παράξενον! Διατί;»
— α’Επειδή ήθελε πολλά!»
— Είς τούς Παρισίκς ϋπάρχουσι πολλοί Τούρκοι σπουβασταί 

απουδάζοντες διαφόρους έπιστήμας. Είς τάς έξετάσεις καθη
γητής τις ήρώτησεν ένα έξ αύτών, έάν ήδόνατο νά άναφέρη τι- 
νά έκ τών Ελλήνων συγγραφέων. Άλλ’ ο Υβε μία άπάντησις 
τφέδόθη. «Άλλά,» έπανέλαβενβ καθηγητής, «πρέπει νά γνω- 
ρίζης κάτι τι περί 'Ομήρου;» «Ώ ! μάλιστα, άπεκρίθη f> σπου
δαστής.» «Περί τοΰ Όμίρ πασσά οί πάντες γνωρίζουσιν!»

— Ή άρχαία 'Ρώμη βιηρεϊτο είς δέκα πέντε τετράγω 
να, είχε δεκαεπτά φυλακάς, Ενδεκα δικαστήρια, έκατόν τριά
κοντα τρεις ναούς άφιερωμένους είς τους θεούς, έννέα ιππο
δρόμια καί τρία άμφιθέατρα.

—■Χωρική τις έκάθητο παρά τδν ποταμόν πλύνουσα, νέος 
βέ τις, τρέχων παρά τήν όδόν, τήν έπλησίασε καί τήν ήρώτη. 
σεν—έάν είδε νά διέλθη έκεΐθεν άνθρωπός τις έπϊ ποδηλάτου 
(βελόσιπετ.) «Όχι,» άπήντησεν ή χωρική διακόψασα τήν έρ. 
γασίαν της, «άλλ1 εϊβον κάτι άλλο, τδ όποιον δέν πιστεύω 
ούτε σύ νά πιστεύσης, δπως ούτε έγώ θά τό έπίστευον, έάν 
βέν το ίβλεπον μέ τούς όφθαλμούς μου. ΕΙβον Ενα τροχόν 
άρκετά μεγάλον φεύγοντα μέ Ενα άνθρωπον καί ποτέ βέν έφο-

Έν ΆΟήνως |ί ί·» ’Avilov Κ»ί<φηΧ« xal Ααχ»νί«(, 1883—Β' 4β1·


